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 چکيده
خود پنداره نوجوانان درمانی  بر  واقعیت رفتاري و-شناختی رويکرد تاثیر بررسی تحقیقاين  هدف
آماري  جامعه. بود گواهآزمون با گروه  پس –آزمون  از نوع شبه تجربی با طرح پیش تحقیق .بود

استفاده از پرسشنامه خود پنداره با  .بودند متوسطه اول سردرود همدان پسرآموزان  دانش تحقیق،
که از نمره خود پنداره سال  31تا 31با رده سنی دانش آموز  سی و شش ،(BST)بک و استیر 

 .در سه گروه به صورت تصادفی جايگزين شدند د منتخبافرا .پايینی برخوردار بودند، انتخاب شدند
رفتاري و واقعیت -از بین گروها، دو گروه به صورت انتخاب تصادفی در معرض مداخله شناختی

گروه شاهد هیچ قرار گرفتند و ( جلسه 2، هر هفته ساعتی 2ي  جلسه 8) ماه  3به مدت درمانی 
آزمون با انجام و بعمل آمد واريانس کتحلیل  به دست آمده دادههاي از . آموزشی دريافت نکردند

و  P=0.001. در سطحرفتاري -شناختی درمان .بنفرنی مداخله موثر مشخص گرديدتعقیبی 
F=8.064  اما واقعیت درمانی در سطح  خود پنداره شرکت کنندگان داشت، تاثیر مثبتی بر افزايش

P<05 رفتاري -رسد که آموزش گروهی شناختی به نظر می. بر افزايش خود پنداره گروه موثر نبود
تر از واقعیت درمانی عمل می کند، موثرماهه  3در بازه زمانی  خود پنداره در نوجواناندر افزايش 

 .هر چند که در اين زمینه تحقیقات بیشتري انجام گیرد

 .رفتاري،درمانی ، درمان شناختی واقعیت خود پنداره، ، اننوجوان: هاي كليدي واژه
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 درمانی و درمان شناختی واقعيت بخشی اثر بررسی

 خود پنداره  نوجوانان بر گروهی شيوه به رفتاري
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 مقدمه

 اعتقادات، با در نظر می گیرند که پويايی را عامل تعیین کننده مسیر زندگی فرد و نظام خودپنداره ،(2001) ،3و اسکالويک بونگ

در مورد در موقعیت هاي مختلف فرد  .پويا عمل می کند به صورت يک نظام دارد و ارتباط فرد هاي توانايی و استعدادها ها، رغبت  ها ارزش

 مثبت هخودپندار فرد با. باشد منفی يا مثبت ارزشیابی ممکن است اين ويژگی هاي خود دست به ارزشیابی هايی می زند کهخصوصیات و 

فرد با ارزيابی . شود یم روابط اجتماعی بهتر  باعث برقراري  و او نفس به اعتماد رفتن باال موجب امر اين و پذيرد ضعفش را می و قوت نقاط

خود پنداره متشکل از سه  ،(2031) 2مک لود و (3591)از نظر راجرز .می کند ناتوانی نیز و لیاقتی بی و ارزشی احساس بی منفی از خود

 . است 9خود آرمانی، و 1خويشتن ي ازتصوير، 1اعتماد به نفسمولفه 

جنايت هاي دسته جمعی، مصرف مواد، مردودي، بی اشتهايی، افسردگی، ، تخلف، آمیز اعتماد به نفس پايین با رفتارهاي خشونت

رفتارهاي پرخطر نتنها سالمت جسمانی را به خطر می اندازند بلکه آنها  (. 3555، 1لري)احساس تنهايی و شکست تحصیلی ارتباط دارد 

،  جسر)اسب نقش هاي اجتماعی تداخل می کنند با رشد نرمال و ايفاي من عواملی که ،داراي عواقب نامناسب روانی و اجتماعی هستند

3553 .)  

و  8فلیپس. نیز به رابطه بین تصوير بدنی و سالمت روانی انسان اشاره دارندخود پنداره بدنی تحقیقات انجام گرفته در زمینه 

اري هاي روانی مختلفی مانند خود بیم نارضايتی افراد از شکل وضعیت بدنی،در پشت ، بر اين اعتقاد هستند که احتماال (2009)همکاران 

بررسی هاي  .داردشخصیتی وجود  يو بیمار 5شیفتگی، اشتغال ذهنی مدام در مورد بدن، شخصیت هیستريکی، بیماري پنداره بدشکلی بدن

با با احتماال زياد  و موارد بیشتر شکلی بدن در د که بیماري پنداره بدننشان می ده ،(2008) 33پاوان  و همکاران، ( 200)و همکاران  30نافن

 . اختالل افسردگی همراه است

خود آرمانی با قدرتی که دارد منبع اولیه و عامل انگیزشی در بعد روانی و . امیدواري و قدرت از عناصر خود آرمانی هستند

 32نی است و از نظر لودمامشخصه اصلی خود آرما "امیدواري"از طرف ديگر . اجتماعی است و در ايجاد  تغییرات درونی تاثیر مثبت دارد

امید، عصاره (   1وسیله تخیل و پیشوازي از آينده است، ( 2افراد و ايجاد رابطه است،  نزديکیعامل ( 3: ، چهار خصوصیت مهم دارد(3551)

 (.2001، 31بوياتزيس و آکريوو)امیدواري سرچشمه خالقیت است ( 1و چکیده طبیعت انسان است و 

خود پنداره مثبت و نتايج تخريبی خود پنداره منفی، متولیان بهداشت روانی و آموزش و پرورش همواره با توجه به نقش سازنده   

يکی از اين روش ها،  کاربرد رويکرد  . در تالشند که با کاربست روش هاي کارآمد، به تامین بهداشت روانی دانش آموزان کمک کنند

 .رفتاري بوده است-شناختی

گروهی سعی می شود که تمامی جنبه هاي شناختی درمان بک و الیس با نظرات صاحب نظرانی  رفتاري-در درمان شناختی

در نتیجه تکنیک هاي رفتاري چون بازداري و شرطی سازي تقابلی، تمرين توقف فکر و ديگر . چون مک مالین، ولپی و ديگران، همراه شود

 (.3555 فري،)تکنیک هاي رفتاري با ماهیت شناختی به کار گرفته شوند 

که تفکر تحريف شده يا نا کارآمد وجه مشترک تمامی آشفتگی هاي اعتقاد دارند ( 5 35) 31در حالت کل بک، راش، شاو و امري

منجر به بهبود خلق و رفتار می رفتاري -با استفاده از درمان شناختیارزش يابی واقع بینانه و تغییر واقع گرايانه تفکر و  روان شناختی است

                                                           
 
 . Bong & Skaalvik 

  . McLeod 
  . Self worth (or self-esteem) 

  . Self-image 

  . Ideal self 

  . Leary 

  . Jessor 

  . Phillips 

  . Body Dysmorphic Disorder 

   . Kanapen 

   . Pavan et al. 

   . Ludema. 

   . Boyatzi  &Akrivou. 
  

 . Beck, Rush, Shaw, & Emery 

http://www.simplypsychology.org/self-esteem.html
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اختالل با قرار گرفتن در کنار عوامل تسريع کننده نمايان تر . است افکار کنونی بیمار می شودموجب تداوم مشکالت بیمار  که آنچه .شود

 .کار درمانگر کمک به فرد در جهت شناسايی افکار، باورها و الگوهاي رشدي اختالل است. می شود

، خودپنداره ( 200) 31عتماد به نفس کودکان و تیلر و مانتگومري، ا(2039) 39رفتاري پل و اندا-با استفاده از درمان شناختی

، به تاثیرمثبت ترکیب شناخت درمانی رفتاري با يک مدل چند وجهی (2033)و همکاران   3محمد اريپ.  نوجوانان را بهبود بخشیده اند

تی بر ارتقاء خود پنداره منفی با وجود اين که يک ،  درمان شناخ(3558)38مالنیاز نظر . درمانی بربهبود خود پنداره نوجوانان اشاره دارند

 .اختالل ويژه در روان پزشکی به حساب نمی آيد، بلکه به عنوان نتیجه چندين مشکل خود را نشان می دهد، نیز موثر است

یت درمانی نظريه واقع .است درمانی ديگر رويکرد مد نظر مسئوالن و متخصصان در جهت ارتقاء سالمتی دانش آموزان،  واقعیت

 .سر يک رويکرد نسبتا صريح است که به توان مراجع براي پرداختن به نیازهايش از طريق يک روند منطقی يا واقع بینانه اعتماد داردگال

 بپذيرند را خود زندگی مسئولیت بتوانند تا می کند کمک نوجوانان و کودکان هويت توفبق بهکسب مسئولیت و  بر تاکید واقعیت درمانی با 

35رامبو و استوب(پیدا کنند  زندگیشان بر موثرتري وکنترل
  ،200  . ) 

اولین مرحله کمک به مراجع در جهت کشف دنیاي . طبق نظر گالسر، واقعیت درمانگر در چهار زمینه به کار با مراجع می پردازد

کارها و رفتارهاي فعلیش او را براي درگیري با در دومین مرحله درمانگر با تاکید بر زمان حال و کمک به مراجع در جهت . مطلوبش است

در مرحله سوم درمانگر مراجع را در ارزيابی رفتار فعلیش و قبول مسئولیت کمک می کند و . مشکالت آماده می کند و به او جهت می دهد

و آماده تغییر است، طرحی را در  در مرحله آخر مراجع که با کمک مشاور به اطالعاتی در زمینه خواسته ها و نیازمندي هايش رسیده است

 .جهت تامین بهتر نیاز ها و زندگی  شادتر بر می گزيند

اما مرور نتايج تحقیقات در زمینه تاثیر واقعیت درمانی بر خود پنداره داراي نکات قابل تاملی است و نتايج در برخی موارد باهم 

نشان می دهند که ، (3558) 22رکس و کاترين  ،(3518) 23و گلیک( 8 35) 20به عنوان مثال، تحقیقات دونالد ودانییل. همخوانی ندارند

، نشان می دهد که واقعیت (2001) 21در حالی که  نتیجه تحقیق مايکل و ولتر. واقعیت درمانی بر افزايش خود پنداره کودکان موثر نیست

در ايران نیز . ا ممکن است که تاثیر مثبتی نداشته باشددرمانی جنبه هايی از خود پنداره را تقويت می کند، هر چند بر برخی از زمینه ه

( 2032)نتیجه تحقیق جوانبخت . ، نشان دهنده تاثیر واقعیت درمانی بر خودپنداره نوجوانان است(2030)نتیجه تحقیق حسن زاده سبلويی 

ت نفس دختران دبیرستانی نشان می دهد که بر ارتقاء عزاثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاري و واقعیت درمانی  ردر مورد مقايسه تاثی

 . هر دو نوع درمان تاثیر مثبتی بر عزت نفس که از جنبه هاي خود پنداره است، دارند

رفتاري بر بهبود خود پنداره در نوجوانان موثر -آموزش گروهی به روش شناختی -3: با توجه به مسائل مطرح شده دو فرضیه 

 . قعیت درمانی بر بهبود خود پنداره در نوجوانان موثر است، مورد  تحقیق و بررسی قرار گرفتندآموزش گروهی به روش وا -2است و 

 جامعه آماري، روش نمونه گيري و اندازه نمونه

 جامعه. بودآزمون با گروه شاهد و انتخاب تصادفی پس-آزمونهاي شبه تجربی داراي طرح پیش اين پژوهش از جمله پژوهش

 استفاده با .تشکیل می دادند 3151-51تحصیلی  سال در همدان سردرود اول منطقه متوسطه مقطع پسر آموز دانش 3100 را تحقیق آماري

خود  با استفاده از پرسشنامه. گرديد مدرسه شهید مطهري قايش انتخاب مدارس متوسطه اول منطقه، میان از يا خوشه انتخاب روش از

گروه  يک)نفري  32گروه  سهدر  ساده تصادفی جايگزينی صورت اراي خود پنداره ضعیف به د آموز دانش 11، (BST) پنداره بک و استیر

 .جايگزين شدند( و دو گروه براي انجام مداخالت درمانی کنترل گروه عنوان به

 جلسه 8 یط در که بودند درمانی دو سطح متغیر مستقل و واقیعت (3555)رفتاري منطبق بر مدل فري-درمان شناختی

 تستی پس کنندگان شرکت از درمان از اجراي ده روز بعد .آموزش داده شدند دقیقه 50 به مدت جلسه در هر هفته دو صورت  به يا مشاوره

  .گرفتند قرار مقايسه تحلیل کوواريانس مورد آزمون از استفاده با آمد و داده ها عمل به

 : ابزار پژوهش

                                                           
  

 . Paul & Enda  
  

 . Taylor & Montgomery 
  

 . Mohamed Arip. 
  

 . Melanie J. 
  

 . Stoebe. J., Rambow. A., 
  

 . Donald F. Shearn and  Daniel. 
  

 . Glick. 
  

 . Ricks & Catherine. 
  

 . Michael M. Omizoa & Walter 
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، يک 329تا  29دامنه نمرات بین  پرسشنامه با اين .بود (BST)اره بک و استیر خود پند وسیله ارزيابی در اين تحقیق، پرسشنامه

آزمون شونده خود را با افرادي که می شناسد، مقايسه می کند و معیار مقايسه . معیار خود گزارش دهی از نگرش منفی نسبت به خود است

  .يک استاندارد مشخص نیست

است و  /. 19و بعد از گذشت سه ماه /. 88اعتبار بازآزمايی بعد از گذشت يک هفته  ( 3550)از نظر بک، استیر، اپستین، برون 

، روايی و پايايی (2008)هرمزي . پرسشنامه خود پنداره بک و خود پنداره روزنبرگ هر دو اعتبار افتراقی و همگرا يی نزديکی دارند

اعالم /. 2 ، ضريب الفاي کرونباخ را در تحقیق خود (2033)بلوچی غفاري، ارقع . گزارش کرده است/. 99و /. 80پرسشنامه را به ترتیب 

 .نموده اند و گزارش کرده اند که بین سواالت آزمون و نمره کل همسانی درونی بااليی وجود دارد و آزمون از روايی مطلوبی برخوردار است

 روش اجرا

موضوعات مختلف در کنار انجام بحث و کفتگو با اعضاء، روال کلی جلسات درمانی بعد شامل ارائه دو يا سه سخنرانی در مورد 

شد تا در خانه کار شود و  در پايان هر جلسه تکالیفی متناسب با موضوعات هر جلسه داده می. ها بود ارائه مثال ها و انجام عملی تکنیک

ها اشاره  آمد که در زير به آن جرا درمیدر کنار اين کارها براي هر جلسه اقدامات خاصی به ا. شد تمرينات در جلسه بعدي بررسی می

 .شود می

 
  رفتاري-شناختی آموزش اختصاصی جلسات محتواي

آموزش و تمرين آرام / بیان مقدمه اي در مورد اهمیت خود پنداره / اخذ تعهد درمانی/انتظارات بیان و گروه اعضاي با آشنايی -3

آشنا سازي اعضاء با   -2هداف، نقاط قوت، نقاط ضعف، امیدواري ها و آرزوهاي بحث و گفتگو و سوال در مورد ا/ سازي تخیلی هدايت شده

صبحت در مورد اينکه رفتارها ريشه در افکار دارند و تکمیل نمونه جدول سه ستونی ثبت    A-B-Cمدل  درمان شناختی رفتاري؛  توضیح

هاي فرضی و مشخص  ارائه مثال/ معرفی خطاهاي شناختی  -1.  ها افکار خود آيند و طرزشناسايی آن/ ها  رويدادها، باورهاي مرتبط با آن

ها و باورهاي اصلی و آموزش پیکان  واره مشخص ساختن طرح/ مشخص ساختن محتواي شناختی اعتماد به نفس پايین/ کردن خطاها

 "توضیح محتواي شناختی / "ي پیشرفتهپیکان عمود"ها با روش  بیان ارتباط باورهاي اصلی با افکار خود آيند و طرزشناسايی آن  -1عمودي

آموزش چگونگی تشخیص مشکل از طريق / "تضاد در خود و آرمان گرايی"آموزش محتواي شناختی : سخنرانی الف -9 "تصور بدنی منفی

معرفی  -  آموزش روش توقف فکر ولپی/ "اعتماد به نفس پايین"آموزش محتواي شناختی  -1 ."گزارش روحیه روزانه"استفاده از جدول 

آموزش اينکه   -8. آموزش تحلیل سودمندي و پنج پرسش اصلی در مورد باورها/ و تهیه نقشه هاي شناختی SUDبندي ذهنی  مقیاس رتبه

« 21بازداري قشري اختیاري»آموزش مفهوم / هرکس دنیا را از دريچه نگاه خود می بیند و برداشت ها از يک موضوع متفاوت خواهد بود

(VCI) /یهانجام مراسم اختتامي مطالب و جمع بند. 
 

  واقعیت درمانی آموزش اختصاصی جلسات محتواي

 

مقدمه اي  -2بیان مقدمه اي در مورد اهمیت خود پنداره / اخذ تعهد درمانی/انتظارات بیان و گروه اعضاي با آشنايی و مقدمه -3

: الت وحل مسائل با تکیه بر پرسش اساسی در واقعیت درمانی بر واقعیت درمانی و ذکراهمیت زمان حال و آمادگی براي درگیري با مشک

شما براي اين لحظه  و براي آينده  خود چه تصوري  "قرار دادن مراجع در مقابل آينه اي و پرسیدن سوال، /  "االن چه کار می کنید؟"

خواسته شما چیست؟  -3: از سه پرسش اساسیشناخت بیشتر اعضاء با استفاده / انسان  اساسی در نیاز صحبت در خصوص پنج  -1 "داريد؟

بحث و گفتگو در مورد دنیاي مطلوب  -1رفتار فعلی شما رضايت بخش و کمک کننده است يا نه؟  -1در حال انجام چه کاري هستید؟  -2

رفتارها و احساساتی که  افراد و  رفتارهايی که  اعضاء در جهت رسیدن به دنیاي مطلوب خود انجام می دهند، واکنش ديگران در مقابل اين

جاي روش  به انتخاب نظريه جايگزينی و روابط در آن نقش مخرب و بیرونی کنترل مفهوم با آشناسازي افراد -9. در اعضاء به وجود می آيد

ي نیاز در آنها بیرونی و ايجاد حس  مسئولیت پذيري با به تعويق انداختن لذتهاي آنی و در نظر گرفتن ديگران، طوري که مانع ارضا کنترل

آموزش مفهوم هويت شکست  و / مناسب درجهت برقراري رابطه و ارتباط مناسب رفتار آموزش مفهوم هويت توفیق و بیان هفت - 1. نشويم

آماده سازي اعضاء در جهت آمادگی   - (. حساب کشیدن و حق و تنبیه تهديد، غر زدن، انتقاد، سرزنش،)بیان هفت عادت تخريبگر رابطه 

و کمک به اعضاءکه ( سادگی، قابلیت دسترسی، قابلیت ارزشیابی، کنترل)بیان خصوصیات يک برنامه ريزي خوب در جهت تغییر/ ي تغییر برا

 .یهانجام مراسم اختتامجمع بندي مطالب و ./ بررسی طرح هاي اعضاء و دادن بازخورد -8. طرحی براي تامین بهتر نیازهاي خود بريزند
 

                                                           
  
.Voluntary cortical inhibition 
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 یافته هاي تحقيق

 و میانگین داشتند که مجموع، شرکت تحقیق اين با خود پنداره پايین در سال 31 تا 31 سنی دامنه با آزمودنی ی و ششس

 .به شرح زير بود پیش آزمون و پس آزمون گروهها  نمرات واريانس

 

 آمار توصیفی:  3جدول شماره 

 وارياس
میانگین 

 نمرات نمرات

تعداد هر 

منابع  گروه

پ تغییرات

 س تست

پ

 يش تست

پ

 س تست

پ

 يش تست

پ

 س تست

پ

 يش تست

1

0/398 

3

91/83 

1

1/50 

1

1/ 1 

3

2 

3

2 

شناخت 

 درمانی

1

5/331 

1

9/81 

 

9/81 

2

9/ 1 

3

2 

3

2 

واقعیت 

 درمانی

 

20/ 3 

0

0/81 

0

8/ 1 

0

0/ 9 

3

2 

3

2 
 گروه کنترل

وه هاي شناخت درمانی و تفاوت واريانس و میانگین نمرات پیش تست و پس تست  در گرنشان می دهد که  3جدول شماره 

واقعیت درمانی قابل توجه است، در صورتی که چنین تفاوتی در واريانس و میانگین گروه کنترل ديده نمی شود و احتماال فرضیه تاثیر 

 . کاربرد درمان شناختی و واقعیت درمانی بر بهبود خود پنداره منفی تايید می شود

در ابتداء چهار مفروضه نرمال بودن توزيع نمرات، . تحلیل کواريانس استفاده شد در جهت بررسی درستی يا نادرستی فرضیه از

-آزمون هاي کالموگروفآزمون و انجام   SPSS20افزار  ها با استفاده از نرم ها و همگنی شیب رگرسیون در بین گروه همگنی واريانس گروه

به دست آمده در تمام موارد   pمقدار . انجام گرفتیون، رگرس یبش یهمگن یجهت بررس طرفه يک يانسوار یلتحلو آزمون لون،   اسمیرنف

 .از تحلیل کواريانس داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند  بود، لذا با استفاده 09/0بیشتر از 

 .تحلیل کواريانس جهت تعیین اثر گروه و بررسی همبستگی  خطی بین متغیر همپراش و مستقل: 2جدول شماره 

منابع 

 تغییرات

SS d

f 
MS F p P

ower 
ƞ

2 
اثر 

 آزمون پیش

85 /

3251 

3 118/

118 

1

  /31 

0

03/0 

5

10/0 

1

اثر  31/0

 گروه

31 /

3089 

2 9 1/

912 

0

11/8 

0

03/0 

5

15/0 

1

/911 خطا 19/0

2955 

1

2 

211/

83 

    

 

 F(32,2 )مقدار و  نتیجه مداخله درمانی مثبت است نشان می دهند که پس از تعديل نمرات پیش آزمون،  2نتايج جدول شماره 

با توجه به . می باشد 939/0با توان آماري   ƞ2=0/335  و تاثیر درمانی مداخله مقدار   معنی دار است ,  [P=  0/001< 0/05]در سطح 

 .از آزمون بنفرنی استفاده شد ثبت بودن نتیجه مداخله، براي پی بردن به اين که تفاوت درمانی بین چه گروه هايی است،

 مقايسه هاي زوجی بنفرنی:  1اره جدول شم

سطح  تفاوت میانگین ها تعامل

شناخت درمانی با  داري معنی

 واقعیت درمانی

818/9 111/0 

شناخت درمانی با 

 گروه کنترل 

*150/31 003/0 

واقعیت درمانی با 

 گروه کنترل

822/8 015/0 

 

عدم مداخله  ياو  یدرمان یتست و مداخله به روش واقعبوده ا یکند که مداخله موثر درمان شناخت یمشخص م 1جدول شماره 

 .است بیشترگروه کنترل  از یدرمان یتنمرات واقع یانگیندار بر بهبود خود پنداره نداشته اند، هر چند که م یمعن یرتاث

 بحث و نتيجه گيري 
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 بهبودي خود پنداره در باب اريمعنی د طور به شناختی رفتاري تحت آموزش شرکت کنندگان اين تحقیق، يافته هاي اساس بر

اين نتیجه در مورد تاثیر آموزش و درمان شناختی با نتايج تحقیقات  .دادند نشان گروه کنترل، افرادي واقعیت درمانی و به نسبت بیشتري

، که به تاثیرمثبت آموزش و ( 200)، تیلر و مانتگومري (2033)، محمد اريپ و همکاران (3582)،  کواکس، ويزنبرگر (2039)پل و اندا

 .رفتاري  بر افزايش اعتماد به نفس و خود پنداره در نوجوانان اشاره کرده اند، هم خوانی دارد-مداخله شناختی

آموزش واقعیت درمانی و کاربرد واقعیت درمانی بر خود پنداره نوجوانان معنی دار يافته هاي اين تحقیق نشان می دهد که 

، در مورد عدم (3558)،  رکس و کاترين (3518)و گلیک ( 8 35)در حقیقت اين تحقیق تايید کننده نتايج تحقیقات دونالد ودانییل . نیست

، حسن زاده سبلويی (2001)اما بین نتايج تحقیقات مايکل و ولتر . ی باشدتاثیر واقعیت درمانی بر ارتقاء و بهبود خود پنداره نوجوانان م

بر ارتقاء عزت نفس و يا اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاري و واقعیت درمانی در مورد مقايسه تاثیر ( 2032)، جوانبخت (2030)

 :ر تبیین نتیجه به دست آمده موجه به نظر می رسندمطالب زير د. بخش هاي از خود پنداره با نتیجه اين تحقیق همخوانی وجود ندارد

برخی از نظريه پردازان اعتقاد دارند که مداخالتی که بخش ها و زير مجموعه هايی از عوامل مرتبط با خود پنداره را : نکته اول

مداخالتی که کل خود پنداره را مورد مورد هدف قرار می دهند تاثیرات بزرگتري دارند و تغییرات بیشتري را به وجود می آورند در حالی که 

 (.2009، 29مارش و کراون)هدف قررار می دهند ممکن است چنین تاثیرات مشخص و آشکاري را نداشته باشند 

رفتاري کودک و نوجوان محور، روندي فعال و مستقیم است که کودک در آن مسیر اکتشاف و -درمان شناختی: نکته دوم

رفتاري است که به کودک امکان يافتن راه حل هاي مشکل -اين ويژگی مهم درمان شناختی. ين آغاز می کندراهنمايی را با آزمايش و تمر

اين در صورتی است که اوال در واقعیت درمانی (.  2009استالرد، )خود و غلبه بر آن از طريق تمرين و مواجهه منظم با آن را می دهد 

دوما در طی مدت درمان افراد به شناختی از دنیاي مطلوب و اهداف خود می رسند و تمرينات عملی رفتاري چندانی صورت نمی گیرد، 

اين برنامه در صورتی مفید خواهد بود که مدتی به اجرا . دست به تدوين برنامه اي می زنند که در جهت بهتر نیازمندي ها به آنها کمک کند

ظاهري جلسات قسمت اصلی کار يعنی دادن بازخورد و رفع مشکالت گذاشته شود و مراجع تحت نظر مشاور باشد، يعنی با تمام شدن 

به نظر می رسد که در جهت اخذ نتیجه مناسب از واقعیت درمانی بايد تعداد جلسات بیشتري در . مراجعان به قوت خود باقی خوااهد ماند

 . نظر گرفت

 ، تصوير بدنی،(2031)ت، عبد خدايی و حسن آبادينتايج واقعیت درمانی در مورد بهبود خود پنداره تحصیلی نیکبخ: نکته سوم

و غیره که از اجزاء خود پنداره هستند و در آموزش ( 2032)، جوانبخت (2001)، اعتماد به نفس مايکل و ولتر (2009)فلیپس و همکاران 

به حد مناسب شناختی در جهت استفاده به نظر می رسد که نوجوان . افراد با رده سنی باالتر يعنی جوانان و افراد بزرگسال مثبت بوده است

 .از واقعیت درمانی که مفاهیم انتزاعی تري در مقايسه با درمان شناختی را در بر می گیرد، نرسیده اند

در جلسات درمانی که مراجعان با میل و عالقه خود و با . از محدوديت هاي اين تحقیق نحوه شرکت دانش آموزان در جلسات بود

مشکلی روبرو هستند، انجام می گیرد میل به تغییر و انجام تکالیف بیشتر است در حالی شرکت کنندگان در اين تحقیق با  فهم اين نکته با

 .درخواست مشاور در جلسات شرکت داشتند و اين روند تا حدي می تواند نتايج درمانی متفاوتی داشته باشد

که مشاوران در صورتی که می خواهند در مدت زمان کمتري درزمینه در پايان  و با توجه به نتیجه ابن تحقیق توصیه می شود 

 بهبود کلی افزايش خود پنداره نوجوانان کار کنند بهتر است از درمان شناختی رفتاري استفاده کنند و در زمینه کار با نوجوانان و افراد

ا سنجش شرايط و يا تسلطی که بر روش هاي شناخت درمانی بزرگسال و يا کار در مورد زير مجموعه هاي خود پنداره می باشد، می توانند ب
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Abstract 

The aim of this study was to compare the effectiveness of group cognitive-behavioral training and 

reality therapy on self-esteem of guidance students.  
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The present study was a quasi experimental with pre-test and post test analysis and control 

group. The statistical population includes all male students of guidance schools in Sardrood of 

Hamedan. Participants were chosen by random selection method and randomly allocated in three 

groups. Two groups received cognitive-behavioral and reality therapy training for 1 months (8 

sessions of 2 hours, 2 session in a week), while the control group received no training at all. Data 

were collected by Beck and Steer Self-concept questionnaire scale which was given to the test 

subjects after completion of the trainings. The collected data was put to covariance analysis and 

Bonferreni’s test. The study demonstrated that only cognitive-behavioral therapy training had 

positive effects on the self-concept of students who received interventions (P<0.001, F=8.069) in 

comparison to the control group and reality therapy. It seems that cognitive-behavioral training 

to increase self-concept in adolescents ranged from 1 month of treatment works better than 

reality, although more research to be done. 

Keywords: Cognitive behavioral therapy, Group therapy, Reality therapy, Self- concept.  

 

 


