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 خالصه

اس ندجدانوی اشمنپنمت عینم وی  بونیه ا ایوی نان حزت وگناه ودن ونااقعیت کند نا نیتوث نییپژاهش او هشف تع ن ا

پس  ا دی او گناا یم نل ا  ن لجه پی،یجنک دا  وهجه    -ناش پژاهش  وضن نیده  ا و شو او طنح پیش  ا دی اجنا دن  ش.

اا  یجوی   .اجدد  1394-95 ولیا ایوی دن مجول تص ج    بونیهعینم وی  ندجدانوی اشمنپنمتجو عه   ونک ا ن پژاهش ادد. 

 ان خوب عجشنش. ااجزان پجژاهش عجو س پنمشجمو ه     و هشفدمش ت ودفغین کنیاه ناش نددنه گ ندجدای 30ونک تعشاد جو عه   

هجوک  جوت ت ز جه ا تصلیجس دادهجوک      هو ا ام خناج داداپس اا جدع  انک پنمشمو هادد.   1967ناس نیدپن امدیتب حزت

هوک   ون تد یاو ا تصلیس اان ونس اجو  اودا اا ناشاو ام  24ا نا ش  SPSS و س اا ا ن  دنت پژاهش تدمط ننت افزان 

ناجس ندجدانجوی اجش    دن جونو اجن حجزت   هو نشجوی داد   جداش ااقعیجت    وف ه   دنت گنفت. mixed designطنح تنییبو ن

دن ونو تدانس ه اه عکس اش ن  عمو یه ااقعیت  .p<0/0001منپنمت دن  نا س پس  ا دی ا پی،ینک توثین  عمودان داعتن

اجن امجون ن جو ا  و جس اا      ناس ندجدانوی اشمنپنمت نا دن  نا س پس  ا دی ا پی،ینک افزا ش دهش.ان  یزای حزت عمود

 ناس ندجدانوی اشمنپنمت اینا اند.دن ونو دن جیت افزا ش حزتتدای اا ناش ااقعیتپژاهش  وضنب  و

 ندجدانوی اشمنپنمت بناسحزت بودن ونااقعیت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 نا اجناک  فندب  دد دانا ا ن دن. امت هدناا  خ لاو کهوا یمه دن تصدل ا او تغیین یه امت د و نعش اا اک دانا 1ندجدانو

 ا االجش ن   دو جت  عجبکه  اا ندجدانوی او اعضو. [1]مواد و   ودا  دد نعش ا تصدل او   مومب اج دوحو کهونقش پذ نش

 یجه  ندجدانجونو  اا اعضجو  ا و. عدنش و دانای جدانو ااند  وندادا یمون دن ا گذننش و له ن  ا ن اا  ونداداب  کپونچ،و  اظ

 ا اننجش  جو  ننجا  نف جونک  ا هی جونو  ا ج  تت  ا هو عا ،و اا نشاننشب  صیط ا  وندادا دن  مومبو اج دوحو  دو ت عبکه

. یجوهش  [2]یممجش ندجو  یسب انشگو  ت شک  ش ن ت فشونهو ا یوهش اناک نا  مومب  سئله  س ا اک قواله کهو یونت

 نوی اثجن   3تن ا ان ییایت انشگوامت یه دن  یوی ندجدانوی اشمنپنمت عو عا  س نو دعمددک اا  سوئس  یدو  2عودیو و

 .[3]دهش نوی نا یوهش  و 4ناسگذاع ه ا  یزای حزت

 ندجدانجوی دن  ن اا مجو  شیاشمنپنمت ا و پنمت منوا ندجدانویا  و  یممش و وانشگ وم هوک تک االشیه دن  ونه وندجدانون

  خ لجا اا  س ج هس مش یه منپنمج وی  نیجو اجه دت    وفنانشان منپنمتافناد اش. قنان داننش ونانطبوقی طن نف ونهوک غ  عنض

 کا نف ونک اجنا  وب ا  قوتات اج دوح تیفوقش     فنانشای اه وناان و ا  اانهوک جسدو بیااند ندددی  م ودبیاح  جدله

  جدنت  دن ندجدانوی امت یه اجه  عمو  واا   اه  شک ت ناای  طن ش  دجب افزا واشمنپنم  اوعمش.فنانش  و ن،یشانک

 .[4]واش نددد  وناس ا حزتا دن نیو ت دن یوهش عودیو و تننب  شم شکبیا سون گمواب نوا  ب6وب افسندگ5اضطناب

. [4و  3]ناجس  نجوی امجت   گنددب حزتجدانوی اشمنپنمت دچون  میب  وعمو  و یه دن ندهوک ناایاموانا ن  کو اا  دلاه

 نف ونک ا حوطاو اه عدون نف ه ا گد وک ن،نش فند اه  جدد ا  دهو ال،دهوکیممشا دن عکس ناس اا حدا س ا لو تعیینحزت

نا  ددش ان  سجب  اک امت یه فند اا  ددپمشاناس ا سومو اناعدمش ا اه طدن یلو انا واوحزت .[5]دنیوک اینانو امت

ناس  یزای تو یشب پجذ نش ا ا سجون اناعجدمشک امجت یجه عجخ  نسجبت اجه         اناش یلو  ی داند. اه حبونتو د ،ن حزت

ا سجون   . ان هدین امجونب [6]ناد د ش ن  دد داند ا اه حمدای قطعو تن ن حو س دن نانش نعش ناانو افناد اه  سوب  و

 هوداند. پژاهش هو شوی توثیننشگو افناد ا هدچمین ان ن،نش  نیو اه تدانو وا ان تدوت جدانبناس  و س اا حزتاناعدمشک 

 هجو امجون ا جن پجژاهش    هوک عخ ی و  ثبت دن افنادب نااطجه اججدد داند. اجن   ا ژگو ناس اوت اانش یه این حزتنشوی دادا

تدانجو و اجوت دن تصدجس     ا وب  نا جشب گن ک نظین پخ ،و ناانوب ثبوتب ااقعهوا ژگو ناس اوت و داننش داناکافنادک یه حزت

افجزای اجن ا جنب      و ان جدندان نیسج مش.  هوناس پو ین اا چمین ا ژگوافناد او حزت اوعمشب دن  ولو یه نویو و ا عکست  و

 . [7]هو شوی داندا سون اناعدمشک توثین ا ودک ان عمو ت ا ن افناد اا تدانو و

 دنانجو مزا و ان حیشا داندب ا نا اه نعش ا م  ت  نقش  یم ا اه انشگو ناس  ک نیوا امومو امت یه دن فن  مشهوکحزت

ناجس  ثجس   عمو  و فند   دقا  و عدد. دن  قیقجت حجزت   ثبتب نعش ناای ناسیمش. اا ا ن نا اشای حزت فند یدک  و

ناس حزت مدک د ،ن ظنفیت تات اناک انشگو فند نا فناهم  و  اند. اا  ک میس م ا دمو  گوهونه حدس ندددا ا  قوا ت ا

 جوندادا   اا مدک د ،ن ان و اا پژاهش،نای اه نقش .[2] یوهش  و دهشنا  پذ نک فند نا دن  قواس  شک تپو ینب انعطوف

هسج مش   ناس اوت  جنتبط نف ونهوک االش ن یه اه طدن  س قیم او حزت  نیو  ع قشنش ان و انش. ناس پندا  هدن افزا ش حزت

تشجد   نف جون   ب پجذ ن نف ونهو ا اظیوننظنهوک انعطوفب اه عکس غین س قیم ایوی ان ظوناتب د ت  شناطتقب حبونتمش اا:  صبت

هجوک  ناش. [8] حدجس  اج موب اا عجشت ا پذ ن تنایت انعطوفب هوگینکت دیم دن فنانشایعنیت دادی دن فنانشایب  س قس 

                                                 
1 adolescence 
2. Happiness  
3. Qualify of life   
4. Self-Esteem  
5. Anxiety  
6. Depression  
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دن ونو امت یجه  هوک پنیوناندب   داش ااقعیتناشناس افناد اه یون گنف ه عشا امت.  کو اا  خ لاو جیت افزا ش حزت

 .[11و  10، 9، 3]هوک  خ لا نشوی دادا امتیون  و  دد نا دن پژاهش

گذانک یندا امت. ااقعیجت دن جونو اجه  جندت      امیوی [12]1گلسنااقعیت دن ونو  ک ناش  شوانا ا ناای دن ونو امت یه 

اه نمجیشی نیواهو شجوی یدجک  جو     دن هو و نا اننمو یممش یه ونک ا ناانف  هوکهوب نیواهوب اناشیدک  و یمش تو  دام ه

قبجدل  سجئدلیت ا    ااقعیجتب  هوک حوطاوب یه دن  ی اجن اک امت  ب مو ان حقس ملیم ا دنگینکااقعیت دن ونو عیدا .یممش

ب   یجز   دن جونو عیجت ااق. نا کجند  [13] تأییش  و عجدد  فند هو او انشگو ناا ناعمو ت ا دن دنمت ا نودنمت ا انتبوط  ی

. [14]هوک  ددگندانو نف وندن ون،نای عبوهت داندامت یه اه ناش نف ونک هوک مص ن اه فندک اا فلساه اجددک ا عیدا

 شجنفتب یپ و ج قشنت  نکب اقوب  صبت ا تعل  پذو ناموم واین 5عو س  و ایدت ا ل 5ان ناک  ودن وندن ااقعیت ،ن اا مدک د

 .[15]  دنیز امت 4ان خوب ا وب نف ون یل3نک پذ تی سئدل ب2یم نل ب ح ام ق ل ا تان و  اادک 

 جدد   واج یی وکیج یدک یمش او افنادک یه  نیو نا اناک ناا دادی اه دن وی یه اه دن ون د امت ن ا ودن ونااقعیت وهشف ا ل

 ن ج ا نک پجذ  تعلج   اه  صبجت ا  اویانتبوط   شد انقنان یممش. هشف دن وی ح اا ان انضو یندی ن و انتبوط  بیندا انش ان خوب

 عوً مجن  ودن جون . ااقعیجت [16] ننجش یا، ود نا   دد واهوکیک ای ن انضو یندی تدوت نهویدک یمش ناا وی امت یه اه دن ون د

ناک  نچجه یجه    ه ج نظن ن ا. امت وی یمش یه  عددتً حلت  شک ت دن ون د و فقشای نااطه تدنیز و  مش نااطه نو دعو ناک

امت یه فند فکجن   ن اا ا ونوع وامت یه  شک ت ناان  ع قش یمش اتدانمش دن ناااط یم نل یممشب تدنیز  و و وی دن ون د

 .[17]عدد یم نل  و جیویو نانیا ناهوکییمش تدمط ن و

 جشا  ا هدچمجین پش  [1]مواای جو عه هس مشدهمش ا   مشااا افناد جو عه نا تشکیس  و ول اا  ن و یه ندجدانوی گناا  یدو

هوک ا ودک اا جو عه  جنف ا جن گدنجه افجناد     منپنم و ا اشمنپنم و نو دام ه ان  نوی تصدیس گند شا ا هن موله هز مهاو

ناجس  حجزت  مکجه  او تدججه اجه ا  یممشا اوعش؛ اا مد و د ،ن تدانش اسیون یدکعددب اننو ه   داعو  دثن اناک ا ن افناد  و و

 قدلجهب   ن نمش یه اصث دن  دند ا و اه نظن نی؛ چم[6] س  دثن دن م  ت ناای امتحدا ن ا  ید ن ن تن ونامو اا ا وک 

یم جنل   بوتاکجن  مطقج   حدا جس  ناس اجو حزت  واا مد .دن جو عه اوعش واه  مظدن انتقوک ایشاعت ناان ودکیضنانت ام ک 

 نییایبدد ا تغ کهواا ناش وک نمش یه اه نظن  و [16] نتبط امت زین  یتدف ت اه هد شییا نم نک پذتیب  سئدلودنان

اه ا ن  سوله پندا  ه امت  پژاهش  وضن ن اوعش. اموانا ودن ونااقعیت ت اه هد شییا نم نک پذ تیب  سئدلویم نل دنان

 توثین داند؟  ناس ندجدانوی اشمنپنمتان حزت وگناه ودن ونااقعیتیه   و 

 روش 

ادد.   وهه 2پس  ا دی او گناا یم نل ا  ن له پی،ینک  - ا دیو او طنح پیش ش  ا و دهیپژاهش اا ندع ن ن اناش 

 کاناادد.  1394-95 ولیا ایوی دن مول تص ندجدانوی اشمنپنمت عینم وی  بونیه  هیپژاهش یل ن دن ا کجو عه   ون

 کموان  ب هشفدمشک ن ام اودا عش یه ا هشفدمش ک غینت ودفونیگاا ناش نددنه افناد  وضن دن   م نددنهان خوب 

. چنا ادد دن جیت تدنیز ان  ک نو یه  شخ  ادانا   داش ا پناش عینم وی  بونیه هوک اج دوحواا ش  میب  یتشخ

اعضو  شانن اا جیت داع ن  ادانا   داش ا پناش عینم وی  بونیه هوک اج دوحواا ش  میب  یتشخ یه امو ان

ن هدین امونب مه   داع،وهو یه امو اه تشخی  اش. ندجدانوی اشمنپنمت اضعیت  ودتنک نسبت اه  شانن د ،ن داع م

ناس ان ناک ندجدانوی اشمنپنمت ا ن ا ن اا ش داناک اضعیت  ودتنک اددنش اه عکس هشفدمش ان خوب ا پنمشمو ه حزت

یسب ندددنش  تیناس یدپن امدندنا نا دن پنمشمو ه حزت ن یه ید ن ونان اا ندجدانون 30تعشاد  مه   داع،وا اجنا ا

دن دا  وت ودف ونشاه  دنت گد بواا تک تک احضوء جیت عنیت دن طنح پژاهش ت  خوب عشنش ا پس اا یسب نضوان

                                                 
1. Glasser  
2 control 
3 responsibility 
4 Choice 
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عو س داع ن نضو ت یو س ا  هوک اناد اه پژاهش  ک نان  قنان گنف مش. 15نان  ا گناا یم نل ن 15ن ش گناا  ا و

پو ین تن اا ندنا انش ندنا ب یسب ،ن د وعمو  ناای و  داع کهوحشت عنیت دن ی ن گوهونه جیت عنیت دن پژاهشب 

حشت هدکونک ا ان وت نشادی  پژاهش عو س اا  ناج هوکهدچمین   ک . 25نید ن اا ندنا ناسپنمشمو ه حزتدن 

 جلسه ا حشت تدو س جیت ادا ه  ضدن دن فنا مش پژاهش ادد.  ک اا ایش داع ن ب غیبتتکولیا

 دا عشا امت: دن پژاهش  وضن اا اازان ا ن ام او

 "ناس  دد نا ان امون ت ش شنظنک یه ان ناک  قیون  قیون حزت [18]یدپنامدیت :1نفس کوپراسمیتمقیاس عزت

 ودا  ی  8 ودا امت یه  58داناک   یدپنامدیتناس ان وت دادب تییه یند. پنمشمو ه حزت 1954دن مول  "ناجنا ا د ددنش

 قیون  ندا 4 ودا  ی اه  50مما امت. دن   ددع دناغ 6ب 13 ب20ب 27ب 34ب 41ب 48ب 55هوک  عمو عدونا

ناس تص یلو تقسیم عشا امت. عیدا ندنا ناس  وندادگوب ا حزتهدسوتیب حزت -ناس اج دوحویلوب حزتناسحزت

ب 23ب 24ب 28ب 29ب 30ب 32ب 36ب 45ب47ب 57هوک عدوناامتب اه ا ن  دنت یه  ودا 1ا  0گذانک ا ن  ا دی اه  دنت 

گیند ا اقیه مداتت  عکدن امتب  عمو بپومخ اله  ک ندنا ا پومخ  ین ندنا  ان  و2ب 4ب 5ب 10ب 14ب 18ب 19ب 21

اک یه  ک فند  دکن امت ا،یند  ان ا گیند. اش یو امت  شاقس ندناپومخ  ین ندنا  ک ا پومخ اله ندنا  ان  و

ندنا ایواند اشای  عمومت یه ن ی ه  4مما ایش اا  ودا دناغ 8 داهش ادد. چمونچه پومخ دهمشا اا  50 شایثن ندنا 

هوک   عشدک . پژاهش[19] ا دی قواس اح دود نیست ا  ا ددنو معو یندا امت  دد نا ای ن اا  نچه هست جلدا دهش 

او  عشل مول  هوک ا ن  ا دیناا و ا پو و و ا ن  ا دی نا تو یش یندا انش. ناا و  ا دی یه اا طن   هدبس ،و  یوی ندنا

اه دمت   ش.  71/0ا اناک د  نای  96/0دانش   دا د  ن ا پسن  صومبه عشا اددب ندنا هدبس ،و اناک پسنای  230  ن 

.  یزای پو و و [20]اه دمت   شا ادد  92/0ا اناک د  نای  90/0اوا  ا دی اناک پسنای  - یزای پو و و نیز او ناش  ا دی

ناس یلو هوک حزتا اناک ا ن  قیون 89/0اه امیله  لاوک ینانبوخ اناک  قیون یس ا ن پنمشمو ه دن پژاهش  وضن 

  صومبه گند ش. 85/0ناس تص یلو ب ا حزت87/0ناس  وندادگو ب حزت88/0ناس اج دوحو ب حزت84/0

 روند اجرای پژوهش

مجپس ا جن افجناد اجه  جدنت       پس اا ان خوب   م نددنه  ن له پیش  ا دی ان ناک افناد  وضن دن پژاهش اججنا گند جش.  

ندجدای دن گجناا یم جنل .    15ندجدای دن گناا  ا و ش ا  15هوک  ا و ش ا یم نل گدوندا عشنشنگدونش ت ودفو دن گناا

اک  جک  دقیقه اک اجه  جدنت ها جه    90جلسه   داعو  10دن ونو گناهو نا طو مپس افناد گناا  ا و ش  شا له ااقعیت

اینا اددنجش. پجس اا   یه گناا یم نل دن طو ان وت فنا مش پژاهش اا دن وفت  شا له فدق او جلسه دن وفت ندددنشب دن  ولو

ناجس  دن جونو اجن حجزت   اک افناد هن دا گناا دن  عنض پس  ا دی قنان گنف مش تو توثین  شا له ااقعیتاتدوت جلسوت  شا له

س اا دا  وا اجنا گند جش تجو یجون  و ا جن     ندجدانوی اشمنپنمت گناا پژاهش  شخ  گندد. هدچمین  ن له پی،ینک نیز پ

 شا له دن طدل ا وی نیز  دند  ا دی ااقع گندد. تات اه ذین امت یه جیت نحو ت ا  ق پژاهشوب قنان عش یه افناد گناا 

دن جونو نا دن وفجت ندو مجش. هدچمجین اجه افجناد  وضجن دن پجژاهش         یم نل نیز پس اا اتدوت فنا مش پژاهشب  شا له ااقعیت

موی دادا عش یه اط حوت  نوی اه عکس  صن ونه اوقو  ونشا ا ن و ا  و س اا پژاهش اه  دنت گناهو ا او نوت  م شن اطدی

  داهش عش.

 

 

                                                 
1Coopersmith Self-Esteem Inventory 
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 درمانی گروهی: پروتکل واقعیت1جدول

 عنح جلسه جلسه ند ا

 جلسه اال 1
هشج،ن ا ااج غ قجدانین     عمو و احضوء گناا او  کش ،ن ا ا  ود نااطه  ب مو ان اح دود  یوی احضوء ا پژا

 هوک انتبوطو. گناا ا اهدیت ا نقش  یونت

 جلسه دات 2
فینمت امشک نیواهوک امومو احضجوء اجو تج ش  جدد  نیجو ا یدجک        عمو  ن پما نیوا امومو انسویب

 پژاهش،ن ا اننمو اهدیت ان اندی ا ن نیواهو.  

 جلسه مدت  3
عوی  دند د ش یلو احضوء دن  دند انشگو فعلو دن وفت اوا دند اا جلسه قبس ا دن دامت تدضیح دن

 ا اننمو حلس ن،نش احضوء گناا دن  دند اضعیت فعلو انشگو.

 جسله چیونت 4

فکنب ا سونب فیز دلدژک  ا   داش ا جن  دضجدع    تدضیح دن  دند نف ون یلو ا چیون  ؤلاه  ی نحدسب

 ،ن نف ون نا اه طدن غین سج قیم ا اجو   یه انسوی قودن اه یم نل  س قیم حدس ا فکن امت ا دا  ؤلاه د

 تدای یم نل یند. یم نل حدس ا تاکن  و

 جلسه پم م  5
احضوء گناا دن ام اودا اا نف ون یمدنو اجناک نمجیشی اجه اهشافشجوی ا     تعین  یزای دم نمو  و نویو و

   نش اکمش.تدااننمو ا مکه نف ون فعلو عوی اناک نمیشی احضوء اه اهشاف ا نیواهو شوی چه یدکو  و

 جلسه عشم 6
ا یجم   یدک اه احضوء اناک عجمو  ن نف جون ا ا سجون یمجدنو عجویب      دن وفت اوا دند اا جلسه قبسب

 ان یم نل دنانو. اهدیت جلدا دادی گذع ه دن نف ون یمدنو ا تأییش

 جلسه ها م 7
نیجو دن قبجول   پجذ نک   هوک  د ش ا یدک اه پذ نش ا افزا ش  سجئدلیت  عمو و احضوء او  سئدلیت

 عدنش.  ناس  وان خوب نف ونهو ا ناهکونهو و یه  م ن اه افزا ش حزت

 جلسه هش م 8
تن ا ای ن یونهوب ا امج اودا  ن زک جیت ان وت من عتعین اهدیت اننو ه دن وفت اوا دند اا جلسه قبسب

  ن زک  مومب اناک نمیشی اه اهشاف.ن زک ا اننو هاییمه اا اقت ا   داش طنح

 جلسه نیم 9
ناس تجو جلسجه   ان  بموک افزا ش حزت  عمو و او  سوئس تغین ا تعیشب ا انائه تکولیاو هن چمش یدچکب

  ی ا نپذ نف ن هیچ گدنه حذن ا ایونه.اعش ا گنف ن تعیش ی بو اا احضوء اناک اجناک   دو

 جلسه دهم 10

یدجک اجه    ل  سجئدلیت تدمجط احضجوءب     شد ان قبجد  اننمو ا تأییش دن وفت اوا  دند اا جلسه قبسب

قضوات ا  قجو دناجونا دنمجت ا      داجه عشی او ااقعیتب احضوء اناک جو ،ز ن یندی یم نال دنانوب

ناجس  اددی دن ا م و ا ایمدی ا دن نیو ت فنا مش تغیین یه  م ن اه افزا ش حجزت  نودنمت اددی نف ونب

   اوعش. و امتب

هو اا دا مطح   ون تد یاو ا ام مبوطو ام اودا عجش. دن مجطح   جون تد جیاو اا     لیس دادادن ا ن پژاهش اناک ت ز ه ا تص

 spss21اجو امج اودا اا اسج ه نجنت افجزانک       1 یون،ین ا انصناف  عیون ا دن مطح   ون ام مبوطو اا تصلیس اان ونس تنییبجو 

   دنت گنفت.

 هایافته

 2ک  ا و ش ا گداا دن  نا س پیش ا پس  ا دی ا پی،یجنک دن ججشال   هوناس دن گناا یون،ین ا انصناف  عیون  ؤلاه حزت

 انائه عشا امت.

 

 

                                                 
1. mixed design  
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ی آزمایش و گواه در مراحل پیش و هانفس و ابعاد آن در گروه(: میانگین و انحراف معیار مؤلفه عزت2جدول)

 پس آزمون و پیگیری

 پی،ینک پس  ا دی پیش  ا دی هوگناا هو ؤلاه

 انصناف  یون،ین

  عیون

انصناف   یون،ین

  عیون

انصناف   یون،ین

  عیون

 ناسحزت
 01/3 33/26 09/3 86/26 39/3 60/20 گناا  ا و ش

 10/2 19 03/2 40/19 43/2 33/20 گناا گداا

 

 
ی آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و هانفس در گروه(: نمودار توصیفی متغیر عزت1نمودار)

 درصد 95همراه کران باال و پایین در فاصله اطمینان  پیگیری به

هوک پونا  ن ک  دند مم ش قنان گنفت. ان هدین هوک  ا دیفنضقبس اا انائه ن و ا تصلیس  ا دی اان ونس تنییبوب پیش

انقنان  هواک دادافنض نن ول اددی تدا ع نددنهامدیننا ایون،ن  ی ادد یه پیش-امون ن و ا  ا دی یلددگناف

فنض هد،مو اان ونس نیز تدمط  ا دی لد ن  دند مم ش قنان گنفت یه ن و ا  ی ایون،ن . هدچمین پیش p>05/0نامت

.  ول اه انائه  p>05/0نهو نحو ت عشا امتفنض هد،مو اان ونسداد پیش ی ادد یه نشوی  و  sigحشت  عمودانک  قشان

 عدد.ن و ا جشاال ام مبوطو پندا  ه  و
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 نفسات درون و بین گروهی برای مؤلفه عزت( تحلیل واریانس ترکیبی جهت بررسی تأثیر3دول)ج

  ددع  

   ذانات

دنجه 

  اادک

 یون،ین 

   ذانات
 انشااا اثن p قشان  f قشان 

تدای 

  ا دی

 97/0 25/0 0001/0 29/9 84/60 2 69/121  نا س

 1 66/0 0001/0 34/55 51/567 1 51/567 گناهبمشک

 1 41/0 0001/0 44/19 24/127 2 49/254 و س  نا س ا گناهبمشکتع

     54/6 56 49/366  طو

گناهبمجشک دن طجو  نا جس     ناس فونغ اا تجأثین دهش یه  یون،ین ندنات حزتن و ا جشال تصلیس اان ونس تنییبو نشوی  و

ناد. اا ش  ا دی  ک تاوات  عمودان اه عدون  جو پس  ا دی ا پی،ینک دچون تغیین  عمودان عشا یه ا ن تغیین او  قو سه او پی

دن جونو  فجونغ اا  نا جس نپجیش     طنفو ن و ا مطن دات جشال فدق ایون،ن  ی امت یه   غین گناهبمشک ن  جداش ااقعیجت  

ک  عمودان اددا امت. اش ن  عمو یه اثن ااقعیجت ناس ندجدانوی اشمنپنمت داناک تأثین ا دیب پس  ا دی ا پی،ینک  ان حزت

 عمودان اددا امت. دن نیو ت ا و مطن  نادط اه تعو س  نا س ا گناهبمشک  جویو اا   دن ونو دن  قو سه او گناا یم نل تأثین

 عمجودانک اجن  نا جس  ا جدی نپجیش  ا جدیب پجس  ا جدی ا          دن ونو او تعو س  نا س نیز تأثین ی امت یه   داش ااقعیت

دن جش اا تغییجنات   غیجن اااسج ه تدمجط تعو جس   غیجن  نا جس ا          61یه  پی،ینک  داع ه امت. هدچمین ن و ا نشوی داد

دن یشا یک اا  نا س  ا دی اددا امت اه اننمو ن و ا  عدد.  ول جیت اننمو ا ن نک ه یه ا ن تأثینگناهبمشک تبیین  و

 عدد. ا دی تعقیبو ادناننو پندا  ه  و

 زمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و گواهدر مراحل پیش آ ی دو به دوها(: بررسی تفاوت4جدول)

  قشان  عمودانک  طوک انصناف  عیون هوتاوات  یون،ین   نا س  ا دی

 0001/0 57/0 -66/2 پس  ا دی پیش  ا دی

 007/0 65/0 -20/2 پی،ینک

 0001/0 57/0 66/2 پیش  ا دی پس  ا دی

 98/0 74/0 46/0 پی،ینک

 007/0 65/0 20/2 پیش  ا دی پی،ینک

 98/0 74/0 -46/0 پس  ا دی

دهشب تاوات این  یون،ین ندنات پیش  ا دی او پس  ا دی ا پیش  ا دی او پی،ینک نشوی  و 4هدون،دنه ن و ا جشال

 عمودان امت. دن  ولو امت یه این  یون،ین ندنات پس  ا دی او پی،ینک تاوات  عمودان اجدد نشاند. اموانا ن 

 عمودان داع هب  دن  ن له پس  ا دی تأثینندجدانوی اشمنپنمت ناس ونو دن  ولو یه ان  یون،ین ندنات حزتدن ااقعیت

  دد نا دن طدل ا وی نیز  اظ ندو ش. تدانس ه تأثین

 نتیجه گیری

یه ا ایوی ناس ندجدانوی اشمنپنمت عینم وی  بونان حزت وگناه ودن ونااقعیت کند نا نیتوث نییپژاهش او هشف تع ن ا

ناس ندجدانوی اشمنپنمت دن  نا جس پجس  ا جدی ا پی،یجنک     دن ونو ان حزتهو نشوی داد   داش ااقعیت.  وف هاجنا دن  ش

 ودن جون ااقعیجت  وان اثناخشج  و بم [10]وا ون کهوپژاهش ا پژاهش  وضن او ن و ا ن و.  p<0/001توثین  عمو دان داعتن
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 ودن جون ااقعیجت  واثناخش وان اننم و بم [11]عین اواک ا هدکونای ک ناد نبیجاا  وناس ا تعیش انوعدان حزت وگناه

اجه   ودن جون   جداش ااقعیجت   وان اثناخش و بم [21]ا س کدب  دموی ناس دانش دحزت زایی  ش ان افزا وگناه دایاه ع

اه  ودیان مطح اح  ودن ونااقعیت نیان توث و بم [22] 1ییم د  نب وی ناس دانش دا حزت کن پذتیان  سئدل وگناه دایع

 ش افجزا  بواجن  یجوهش ح ئجم افسجندگ     ودن جون ااقعیت نیان توث و بم [9]2ن شن ا پژاهش وی ناس دانش دا حزت م ننت ا

 .اوعشا سون اناعدمشک هدسد  و ش ناس ا افزاحزت

گناا  ا دی پس اا جلسجوت   گات  کو اا دت لو یه اوحث عشا ندنات نیتدای چم و پژاهش ن ا وا  دول س دت نییتب دن

 شا له افزا ش  واش ا ن امت یه دن طو ا ن جلسوت ان امون نظن ه ااقعیت دن جونو مجعو عجش تجو دنیجوک ییاجو  ماجو        

اه  ناجعوی   داش دادا عش تو اه طدن  صیصو نیواهوک امومجو   ین ناجعوی اا  ددعوی اه دنیو و  ثبت تغیین  واشب هدچم

ناجس  جو عجدد. اجو تدججه اجه       ا انضوک نیواهوک امومو اه عیدا  صیح مبب افزا ش  یزای حزت دد نا ان اندا موانشب ا ن

فجند دن گجناا نصجدا ان جدند  جدد اجو        نا ج ان وت عشب ا وپژاهش  وضن اه  دنت گناه [23] وگناه وناای دن ون کو  زا

انتبجوط نا اجو    کانقجنان  کانا کش جش ت ونب مکه ضدن ا عددبواا   نتیا ا  مشیا ن اوحث نعش ا ن ا ا مشیاواج دوع نا  

. دن ااقجع  نادوناس اا اجوت  ج  ا اح دود اه ناس ا حزت یمشو عمو عشاب ا سون قشنت   ش او افناد جش ندبیگو  ود  ،نای د

دناونا دنمت اجددی ا   وقضوات ا  ق بواموم کواهویعمو ت ن تبیقبدل  سئدل تبیااقعدن وی  داجه عشی او  دایع ن دن ا

. اجو  [24]امجت  شیج  جدند توی   یتدف ت اه هد سین  هیا دن ن  وا ایمدیب یم نل دنان م و دنمت اددی نف ونب تدنیز ان انو و 

 لهیاا دنای اا اجه امج   وهن یسج   ونعشا اه ندجدانوی   داش دادا عدد یه نف وپژاهش مع ن تدجه اه  داند ذین عشا دن ا

پجژاهش  وضجن هدچمجین     کهووف ه  نییا یم نل داند  ددش امت. دن تبیه ان نف ون ا وا تمیو یس عددو دد اا ان خوب  

انسوی اا جدلجه حشج  ا    ن ودیام کواهوین کان انضو ودن ونام مود یند. ااقعیت ودن ونااقعیت شی دند توی میتدای اه  اوه و

 ویجه   ج   وبت اجه یسجون  نسج  ک ناقبجت ا  یجنانا   کنه تمیجو انسجوی نا اجه مجد     واین ن ا کانضو یمش.ش  ویتعل   وطن توی

 جوندادا ا دامج وی دن تدجوت     کاخش او افناد  وص  ونمجش احضجو  ت نضو ۀنااط کدهشب الکه اه جس  دمدق  و بعمومشندو

 دد  سجلط هسج مشب اجو     ویه ان انشگ ننشیگ و ود  مکه ن  ناجعوی او تدجه اه ای. هدچم[25] یمش و بیتنغ وطدل انشگ

ا  واین ن  وص ان ا شیاو توی ودن ونعدنش.   داش ااقعیتندو وا یم نل یندا ا دچون  عا ، دد ن و  شد انشگ کز ناننو ه

نا دامجت داعج ه اوعجش ا     ،جنای  یمش یه  جدد ا د اه فند یدک  و واهوبین ن ا کانضو کانا کز نجیت اننو ه کیدک اه ا

نسجبت اجه  جدد     وا سون  ثب ج   وً ن اوعش ا نیوان دندا زین ودم  دف  گوت انداند ا اا ناااط ا ت اه هد سیا ن نییجیت تغ

 داع ه اوعش. کناس اوتتنداع ه حزت

 خ لجا   کهجو تیج دن  دقع دد ج  تیج فند  دثن اددا ا فند اه  دفق کتدانش ان ا سون  ددیون  ش و ودن وندن ااقعب ااقعیت

 کفجند نا اجه مجد     جوب جز  وهجو تیاه  دفق وواینف ون ا دم  نییجیت تغ  وهوهو ا اننو هناش کنیداع ه ا او اه یونگ دوی ا

اا  ن . امجوانا [26] یمجش  و ویازنگ ن  ی ناتییتغ کانا ت مدق دادا ا دن نیو وا ام عشاد دنان  وا اح دود اه تدانو ک دداوان

اه  ناجعجوی   ودن ونااقعیت کند امون نا ادد یه ان ن ناس دن پژاهش  وضن عش احزت ش یه  م ن اه افزا کندجدله  دا

 دایاجه عج   وامومج  کواهوین کانضو نا ان اندا یممش؛ ا وصینا عمو  ه ا اه طدن  ص عویواموم کواهوی  داش دادا عش تو ن

اجه فجند    واجن یم جنل دنانج    ودن جون   جداش ااقعیجت   شیج توی ،ن د ک. اا مدعددوناس  حزت زایی  ش مبب افزا حبی ص

 ونانج یا کناهجو ییمش تو اا یم نل عجشی تدمجط ن  ش ا اه اا یدک  و دد یم نل داع ه اوع وتدانش ان انشگفیدونش یه  و و

هجو نا  تیج  دفق نمشافناد ا دا مکه اا دنای  ددش احدول عدد. ا ش هو اودهش یه تدوت یم نلجیوی فنان یمش ا اه اا   داش  و

  هیددعوی امت. دن ن یممش تصت یم نل  یه ت ناه  و واه  ددعوی نسبت دهمش ا  ع قش عدنش یه تاکنب نف ون ا ا سوم

 و ماج  وتیج ناس ا  قواله  دف  او ت ناحزت ش افزا  وً ا نیو وحوطاه  ثبت ا یوهش حوطاه  ما ش ن،نش  م ن اه افزا ن ا

 عدد. و
                                                 
1. Kim   
2. Reader  
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 دد ا  نچجه   وا  سئدل انشگ مییمنا ان خوب  و دوی دهش یه  و  دد نف ونهوقنان  و ن ا س نا ان ا ودن ونااقعیت کند نا

 کای ن کهونا یم نل ا ان خوب ش عدد تو نف ون  داه افناد یدک  و کند نا ن . دن امیهس  مبییمون ا فکن  وحدسب ا س

ا  کن پجذ تی سجئدل  سیج اا قب  وهجو ناس او  دلاهحزت وپژاهش کهووف ه . ان امون [27]مش ندو ن ،ز عوی جوونا دن انشگ

نسبت اه  ددعوی داعج ه اوعجمشب ا سجون     کامونهیدن  ثبت ا ااقع اداند. چمونچه افناد ت   واوت وهدبس ، ویم نل دنان

 ودن جون ااقعیجت  می اوه ،ن دیه اا  زییه افناد اا  دد داننش ن کت دن وعم افناد  وایی کوییممش. دننا ت ناه  و کاناعدمش

اا  واج یی کویدن دن نعوی ا ت د اا  ددعوی داع ه اوعمش وناس افناد  دثن اوعش. اگن افناد ت دن  ثب تدانش ان حزتامتب  و

 تبی سجئدل  نش پجذ  ش او افجزا  ودن ونتدای گات یه ااقعیتناس  نیو اوتتن امت. دن   ددع  و ددعوی  ثبت اوعش حزت

اوحث عدد یجه   کتعیش دن افناد ا دنک  ااد  ود  دف ب انتبوط  دثن ا ا ت هد واهوبین بوا دنان ونانییم نل ا ع موا  وعمومو

هجو ا  واجو مجخ    وهو ا دانمش اه عکس  طلدادادا ا  ی ش افناد افزا ک ددیون  ش بک س  سولهب هشفدمش بوهدشل بوس ، عو

احدجول  جدد     جه ینا ن  ط  دثن دانس ه ا عجنا  شی دد نا ان انشگ ولت  ن . چنا یه فند دن اش  قواله ندو وانشگ کهوچولش

گنفجت یجه     جه یتجدای ن  امجت. پجس  جو    تیاضجع  ن اجه ای جن   سیج ا ن ط عجنا  نییج لذا  ع قش امت یه قودن اه تغ بدانش و

 گذان امت.نیناس افناد توثحزت ش ان افزا ودن ونااقعیت

هو و هدچدی  صشاد ت جغنافیو و نعینم وی  بونیجه ا جایوی ب  صجشاد ت مجمو نندجدانجوی      پژاهش  وضن او  صشاد ت

  ا حشت انگزانک  ن له پی،ینک  داجه ادد. ان هدین اشمنپنمت ب  صشاد ت دن نددنه گینک ت ودفوننددنه گینک هشفدمش

گیجنک ت جودفو ا   هوک ممو د ،نب او عجیدا نددنجه  عدد پژاهش  وضن دن د ،ن  صشادا جغنافیو وب گنااامون پیشمیود  و

 انگزانک  ن له پی،ینک  دنت پذ ند تو پژاهش اا ناا و اینانو اوتتنک ان دندان گندد. 
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