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  چكيده 

پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش گروهي، بر افزايش عزت نفس دختـران  

با اسـتفاده   80-81شهرستان بهبهان در سال تحصيلي نوجوان پايه سوم مقطع متوسطه 

پـردازد و ميـزان اثربخشـي     از طرح تحقيقي آزمايشي پـس آزمـون بـا گـروه كنتـرل مـي      

  . سنجد مشاوره گروهي را به عزت نفس مي

هاي  آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه يكي از دبيرستان نمونه تحقيق دانش

هـا بـه    نفر از آزمودني 30تصادفي انتخاب شده كه باشد كه به طور  شهرستان بهبهان مي

نفر آزمودني به طور تصادفي در گـروه گـواه قـرار     30طور تصادفي در گروه آزمايش و 

) تلفيقـي از ديـدگاه بـك والـيس     (دقيقه جلسه مشاوره گروهي  480متغير مستقل . اند گرفته

اوره گروهـي ميـانگين   پس از برگزاري مشـ . بود كه فقط در مورد گروه آزمايش اجرا شد

  . داده است نشان نمرات عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه افزايش

  

  هاي كليدي واژه

  عزت نفس، مشاوره گروهي 

                                        

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان  -1

 كارشناس راهنمايي و مشاوره -2

 كارشناس راهنمايي و مشاوره -3

  پژوهشهاي تربيتي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 84زمستان  – پنجمشماره 

پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش گروهي، بر افزايش عزت نفس دختـران  

با اسـتفاده   80-81شهرستان بهبهان در سال تحصيلي نوجوان پايه سوم مقطع متوسطه 

پـردازد و ميـزان اثربخشـي    از طرح تحقيقي آزمايشي پـس آزمـون بـا گـروه كنتـرل مـي      

  . سنجد مشاوره گروهي را به عزت نفس مي

آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه يكي از دبيرستاننمونه تحقيق دانش

نفر از آزمودني 30باشد كه به طور تصادفي انتخاب شده كه باشد كه به طور تصادفي انتخاب شده كه باشد كه به طور شهرستان بهبهان مي نفر از آزمودني 30 30 

نفر آزمودني به طور تصادفي در گـروه گـواه قـرار     30طور تصادفي در گروه آزمايش و  نفر آزمودني به طور تصادفي در گـروه گـواه قـرار     30 30 

دقيقه جلسه مشاوره گروهي  480متغير مستقل  دقيقه جلسه مشاوره گروهي  480 تلفيقـي از ديـدگاه بـك والـيس     ( 480

پس از برگزاري مشـ اوره گروهـي ميـانگين   پس از برگزاري مشـ اوره گروهـي ميـانگين   . پس از برگزاري مشـ . پس از برگزاري مشـ . بود كه فقط در مورد گروه آزمايش اجرا شد

  . داده است نشان نمرات عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه افزايش

عزت نفس، مشاوره گروهي 
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  مقدمه

ــش بســيار      ــرد اســت و نق ــر ف ــاي اساســي ه ــي از نيازه ــس يك ــزت نف ع

درجـه   عزت نفس عبارت است از. اي در سالمت و پيشرفت هر فرد دارد  كننده تعيين

منشأ پيدايش عزت نفس، . كند ارزشمندي كه شخص نسبت به خويشتن احساس مي

 نگـرش نيـز در سـايه ارتبـاط فـرد بـا       باشـدو ايـن   نگرش فرد نسبت به خودش مي

آيـد در دوران   اش بـه وجـود مـي    ديگران به ويژه ارتباط فرد با افـراد مهـم زنـدگي   

اني نوجوان گـاه در معـرض   نوجواني به موازات تغييرات و تحوالت جسماني و رو

چـرا كـه دوره نوجـواني زمـان جسـتجوي هويـت و رشـد        . گيرد دوگانگي قرار مي

تـرين   سـازد يكـي از مهـم    سيستم ارزشهايي است كه كل زندگي فـرد را متـأثر مـي   

هاي است كه منجر به بروز حس اعتماد بـه نفـس    نيازهاي اين دوره تجربه موفقيت

بنابراين نوجوانـان در  . تي درباره خود داشته باشندنوجوانان بايد اطالعا. گردد مي

و كسـب   اساسي براي نيل به عزت نفس بـاال  اين دوره نيازمند دريافت رهنمودهاي

در . هويت مستقل و با ارزش هستند تا بتوانند به پيشـرفت و موفقيـت نايـل گردنـد    

نوجوانـان الزم اسـت    ،نتيجه مشـاوره گروهـي مناسـبت خاصـي بـراي آنهـا دارد      

هـا شـرايطي    بياموزند كه احساسهاي خود راچگونه نامگـذاري و بيـان كننـد گـروه    

تواننـد بـا واقعيـت رو بـه رو      سازند كه نوجوانـان در آن بـا آرامـش مـي     فراهم مي

ارزش منحصـر بـه فـرد مشـاور     . هايشـان را آزمـون كننـد    ها و محـدوديت  توانائي

. يكـديگر مفيـد باشـند   دهـد در رشـد    گروهي اين است كه به نوجوانـان اجـازه مـي   

توانند مسائل فردي را با اهداف روانشناسي تلفيق كنند و با  گروههاي نوجوانان مي

توجه به وسعت دامنه ارتباط عزت نفس با ساير متغيرهاي اساسي نظيـر پيشـرفت   

موفقيت تحصيلي و سالمت رواني نقـش كليـدي آن در سـالمت و بهداشـت روانـي      

هـاي افـزايش و تقويـت عـزت نفـس در       رگيري شيوهاهميت و لزوم مطالعه و به كا

  . گردد نوجوانان بويژه دختران آشكار مي

هدف پژوهش حاضر افزايش و تقويت عزت نفـس دختـران بـا اسـتفاده از     

سيستم ارزشهايي است كه كل زندگي فـرد را متـأثر مـي   سـازد يكـي از مهـم   سيستم ارزشهايي است كه كل زندگي فـرد را متـأثر مـي   سـازد يكـي از مهـم   سيستم ارزشهايي است كه كل زندگي فـرد را متـأثر مـي   

هاي است كه منجر به بروز حس اعتماد بـه نفـس   نيازهاي اين دوره تجربه موفقيت

بنابراين نوجوانـان در  . تي درباره خود داشته باشندنوجوانان بايد اطالعا

اساسي براي نيل به عزت نفس بـاال اين دوره نيازمند دريافت رهنمودهاي

هويت مستقل و با ارزش هستند تا بتوانند به پيشـرفت و موفقيـت نايـل گردنـد    

نوجوانـان الزم اسـت    ،نتيجه مشـاوره گروهـي مناسـبت خاصـي بـراي آنهـا دارد       نوجوانـان الزم اسـت    ، ، 

بياموزند كه احساسهاي خود راچگونه نامگـذاري و بيـان كننـد گـروه    

تواننـد بـا واقعيـت رو بـه رو     سازند كه نوجوانـان در آن بـا آرامـش مـي    

. ارزش منحصـر بـه فـرد مشـاور     . ارزش منحصـر بـه فـرد مشـاور     . هايشـان را آزمـون كننـد   ها و محـدوديت 

يكـديگر مفيـد باشـند   دهـد در رشـد   گروهي اين است كه به نوجوانـان اجـازه مـي   

توانند مسائل فردي را با اهداف روانشناسي تلفيق كنند و با گروههاي نوجوانان مي

توجه به وسعت دامنه ارتباط عزت نفس با ساير متغيرهاي اساسي نظيـر پيشـرفت   
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باشد بنابراين به بررسي تأثير آموزش گروهي بر افـزايش   روشهاي عزت نفس مي

هشگران با مطالعـه منـابع   عزت نفس دختران پرداخته، براي نيل به اين مقصود پژو

مختلف روانشناسي با تأكيد بر كتب بهداشت رواني، روشهاي مقابلـه بـا خطاهـاي    

هـاي فـوق در جلسـات     شناختي بك و باورهاي غيرمنطقي اليس و با تلفيـق ديـدگاه  

مشاور گروهي به كاربرد اين روشـها و نقـش آنهـا در تـأمين سـالمت و بهداشـت       

ختـه لـذا سـعي بـر ايـن اسـت كـه اؤليـاء مدرسـه          آمـوزان دختـر پردا   رواني دانش

تا ايـن كـه   . آموزان توجه كنند خصوصاً مشاورين به احساس نياز و استقالل دانش

كه شخصيتي هستند داراي ارزش و از آنجايي كه ارائـه   آموزان احساس كنند دانش

اين گونه موضوعات در غالب جلسات مشاوره گروهي بعنوان روشي جهت مقابلـه  

شود و همـواره   هايي كه نوجوان در اين دوره سني با آن مواجه مي ر بحراندر براب

كنند بكار رود به عبارتي مشاوران مدارس بـا مشـورت    احساس گناه و حقارت مي

گيري دارد را عملـي   به صورت گروهي در واقع اين اصل را كه راهنمايي حكم پيش

اي كــه در  ي گســتردههــا هــا و پــژوهش درايــن راســتا در بــازبيني بررســي. نمايــد

ها در رابطه با تأثير مشـاوره گروهـي بـر روي متغيرهـاي مختلـف انجـام        دانشگاه

، بهبـود  ه گروهـي بـر روي متغيرهـاي عـزت نفـس     دهد كـه مشـاور   شده نشان مي

  . داري داشته است اضطراب و ابراز وجود مؤثر و تأثير معني

ره گروهـي  در تحقيقي كه تحت عنوان بررسي و نقـش مشـاو  ) 1374(اديب

انجـام داده  ) آموزان دخترمقطـع راهنمـايي   دانش(در باال بردن عزت نفس نوجوانان 

آزمون گروه آزمايش كـه   آزمون و پس به اين نتيجه رسيده كه ميانگين نمرات پيش

در جلسات مشاوره گروهي شركت داده شده بودند نسبت بـه نمـرات گـروه گـواه     

  . دهد داري را نشان مي اختالف معني

در تحقيقي تحت عنوان نقـش مشـاوره گروهـي    ) 1374(تمادي تودشكي اع

آموزان دختر مقطـع راهنمـايي بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه         در كاهش اضطراب دانش

اين گونه موضوعات در غالب جلسات مشاوره گروهي بعنوان روشي جهت مقابلـه  

هايي كه نوجوان در اين دوره سني با آن مواجه مي

كنند بكار رود به عبارتي مشاوران مدارس بـا مشـورت   احساس گناه و حقارت مي

گيري دارد را عملـي  به صورت گروهي در واقع اين اصل را كه راهنمايي حكم پيش

اي كــه در  ي گســتردههــا هــا و پــژوهشدرايــن راســتا در بــازبيني بررســي

ها در رابطه با تأثير مشـاوره گروهـي بـر روي متغيرهـاي مختلـف انجـام       

ه گروهـي بـر روي متغيرهـاي عـزت نفـس     دهد كـه مشـاور  

  . داري داشته استاضطراب و ابراز وجود مؤثر و تأثير معني

در تحقيقي كه تحت عنوان بررسي و نقـش مشـاو  ) 1374(اديب در تحقيقي كه تحت عنوان بررسي و نقـش مشـاو  ) 1374(اديب ) 1374(اديب

آموزان دخترمقطـع راهنمـايي   دانش(در باال بردن عزت نفس نوجوانان  آموزان دخترمقطـع راهنمـايي   دانش(  دانش(

آزمون گروه آزمايش كـه   آزمون و پس به اين نتيجه رسيده كه ميانگين نمرات پيش آزمون گروه آزمايش كـه   آزمون و پس   آزمون و پس 

در جلسات مشاوره گروهي شركت داده شده بودند نسبت بـه نمـرات گـروه گـواه     



تي
تربي
ي 
شها

وه
پژ

 

 84 زمستان– 5شماره  - سال دوم 

  ..آموز دانشبررسي تأثير آموزش گروهي بر افزايش عزت نفس  

    

داري  اند به طـور معنـي   آموزان كه در مشاوره گروهي شركت كرده اضطراب دانش

  . اند كمتر بوده است آموزاني كه در مشاوره گروهي شركت نكرده از دانش

ــي   ــين بهرام ــهاي    ) 1375(همچن ــه روش ــوان مقايس ــت عن ــي تح در تحقيق

و گروهـي و   هـاي مشـاوره فـردي    جرأت با شيوه كمآموزان  آموزي به دانش جرأت

اين كه كدام يك از دو روش گروهي يا فردي كـارايي بيشـتري در افـزايش جـرأت     

ر بـا  تـرين روش را بـراي اجـرا در مـدارس جهـت كـا       ورزي دارد تا بتوان مناسـب 

آمـوزي   روش جـرأت  به اين نتيجـه رسـيد كـه   جرأت پيشنهاد كرد  آموزان كم دانش

آمـوزي   آموزان كم جـرأت نسـبت بـه جـرأت     ورزي دانش گروهي در افزايش جرأت

  .بصورت فردي مؤثرتر است

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير مشاوره گروهـي بـر   ) 1375(رئيسي 

طه انجام داده به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     كاهش بحران هويت نوجوان و دختر متوس

آمـوزان دختـر مـؤثر بـوده      انجام مشاوره گروهي در كاهش بحـران هويـت دانـش   

  . است

، در تحقيقــي تحــت عنــوان بررســي تــأثير مشــاوره )1376(حســيني نــژاد 

آمـوزان   گروهي با رويكرد عقالني عاطفي در كاهش ميزان افسردگي بر روي دانش

آزمـون و   ام جديـد بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـين پـيش        هاي پسرانه نظـ  دبيرستان

آموزان گروه آزمـايش تفـاوت معنـاداري وجـود      دانش آزمون نمرات افسردگي پس

  . آزمون گروه گواه مشاهده نشد آزمون و پس دارد در حالي كه اين تفاوت در پيش

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش گروهي بـر  ) 1377(زاده  آدم

زت نفس دختران نوجوان شـاهد شهرسـتان اصـفهان در سـال تحصـيلي      افزايش ع

يجـه رسـيد كـه    انجام داده است با توجه بـه تحليـل كوواريـانس بـه ايـن نت      78-77

داري  فـس اعضـاي گـروه آزمـايش تـأثير معنـا      گروهي بر افزايش عـزت ن  آموزش

  .داشته است

  

  .بصورت فردي مؤثرتر است

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير مشاوره گروهـي بـر   ) 1375(رئيسي  در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير مشاوره گروهـي بـر   ) 1375(رئيسي  ) 1375(رئيسي 

كاهش بحران هويت نوجوان و دختر متوسطه انجام داده به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     كاهش بحران هويت نوجوان و دختر متوسطه انجام داده به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     كاهش بحران هويت نوجوان و دختر متوس

انجام مشاوره گروهي در كاهش بحـران هويـت دانـش   آمـوزان دختـر مـؤثر بـوده     انجام مشاوره گروهي در كاهش بحـران هويـت دانـش   آمـوزان دختـر مـؤثر بـوده     انجام مشاوره گروهي در كاهش بحـران هويـت دانـش   

، در تحقيقــي تحــت عنــوان بررســي تــأثير مشــاوره )1376(حســيني نــژاد 

گروهي با رويكرد عقالني عاطفي در كاهش ميزان افسردگي بر روي دانش

هاي پسرانه نظـ ام جديـد بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـين پـيش        هاي پسرانه نظـ ام جديـد بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـين پـيش        هاي پسرانه نظـ 

آموزان گروه آزمـايش تفـاوت معنـاداري وجـود      دانش آزمون نمرات افسردگي آموزان گروه آزمـايش تفـاوت معنـاداري وجـود      دانش   دانش 

آزمون گروه گواه مشاهده نشد آزمون و پس دارد در حالي كه اين تفاوت در پيش آزمون گروه گواه مشاهده نشد آزمون و پس   آزمون و پس 

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش گروهي بـر  ) 1377(زاده  آدم در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش گروهي بـر  ) 1377(زاده  آدم ) 1377(زاده  آدم

زت نفس دختران نوجوان شـاهد شهرسـتان اصـفهان در سـال تحصـيلي      
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  :حاضر اينست كهفرضيه تحقيق 

مشاوره گروهي ميانگين نمرات عزت نفس گروه آزمايش را در مقايسه با گروه 

  .دهد گواه افزايش مي

  

  روش

پژوهش حاضر از لحاظ نوع اطالعات به دسـت آمـده پژوهشـي كـاربردي     

است و از لحاظ روش تحقيق نيز مبتني بر روش تحقيق تجربي اسـت، طـرح انجـام    

باشد دليل اين كـه محقـق در    كنترل مي آزمون با گروه شده در اين تحقيق طرح پس

كنـد، روشـهاي گـزينش تصـادفي شـرايطي را       آزمون را اجـرا نمـي   اين تحقيق پيش

مينـان پيـدا   هـا اط  آورند كه محقق بر اساس آنها نسبت به يكسـاني گـروه   فراهم مي

  .كند مي

ز آموزان دختر سال سـوم مقطـع متوسـطه يكـي ا     دانش حاضر نمونه تحقيق

باشد كه به صورت تصادفي انتخـاب شـده كـه     هرستان بهبهان ميدبيرستانهاي ش

نفـر آزمـودني بـه     30ها به طور تصـادفي در گـروه آزمـايش و     نفر از آزمودني30

سـپس در مرحلـه دوم آمـوزش و     .انـد  طور تصـادفي در گـروه گـواه قـرار گرفتـه     

 مشاوره گروهي فقط در مورد گروه آزمايش اجرا شد به اين ترتيب كه آمـوزش و 

دقيقـه بـوده و بـه صـورت هفتگـي در       480مشاوره گروهي طي جلساتي كه جمعًا 

محل دبيرستان و به كمك پژوهشگران اجرا شده در جلسه اول بـه تعريـف و بيـان    

بعـدي بـا   عزت نفس و فوايد آن در زندگي انسان پرداخته شـد سـپس در جلسـات    

فزايش اعتماد بـه نفـس   آموزان براي ا هاي شناختي به دانش ارائه اطالعات و آگاهي

هـاي غيـر منطقـي كـه     و عزت نفس آنها و نيز تصحيح تحريفهـاي شـناختي و باور  

جهت تهيـه و تـدوين ايـن بخـش كـه      . شود پرداخته شد باعث كاهش عزت نفس مي

دهد تلفيقي از نظرات بـك در مـورد خطاهـاي     بخش آموزشي جلسات را تشكيل مي

  . ستفاده قرار گرفتشناختي و باورهاي غير منطقي اليس مورد ا

كنـد، روشـهاي گـزينش تصـادفي شـرايطي را      آزمون را اجـرا نمـي  

هـا اط  آورند كه محقق بر اساس آنها نسبت به يكسـاني گـروه  

آموزان دختر سال سـوم مقطـع متوسـطه يكـي ا     دانش حاضر نمونه تحقيق آموزان دختر سال سـوم مقطـع متوسـطه يكـي ا     دانش حاضر نمونه تحقيق  دانش حاضر نمونه تحقيق

باشد كه به صورت تصادفي انتخـاب شـده كـه    هرستان بهبهان مي

نفـر آزمـودني بـه     30ها به طور تصـادفي در گـروه آزمـايش و    نفر از آزمودني نفـر آزمـودني بـه     30 30 

سـپس در مرحلـه دوم آمـوزش و     .انـد  طور تصـادفي در گـروه گـواه قـرار گرفتـه     

مشاوره گروهي فقط در مورد گروه آزمايش اجرا شد به اين ترتيب كه آمـوزش و 

دقيقـه بـوده و بـه صـورت هفتگـي در       480مشاوره گروهي طي جلساتي كه جمعًا 

محل دبيرستان و به كمك پژوهشگران اجرا شده در جلسه اول بـه تعريـف و بيـان    

عزت نفس و فوايد آن در زندگي انسان پرداخته شـد سـپس در جلسـات    

فزايش اعتماد بـه نفـس   آموزان براي ا هاي شناختي به دانشارائه اطالعات و آگاهي
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در اين پژوهش ابزار تحقيق عبارت بوده از پرسشـنامه عـزت نفـس كـوپر     

جهت سنجش عـزت نفـس در   ) 1373بيانگرد، (باشد  سئوال مي 58اسميت كه شامل 

اعتبار و پايايي اين آزمون را پژوهشـگران مختلـف   . آزمون استفاده شد مرحله پس

است ضرايب اعتبار و پايـايي آزمـون    تأئيد كرده) 1376و هادي  1373طهماسبي (

معنـا   99/0كه در سطح . بوده است 87/0و  43/0عزت نفس كوپر اسميت به ترتيب 

همچنين ضرايب بازآزمايي بعد از پنج هفته و همسـاني درونـي بـه    . دار بوده است

  ) 1380، به نقل از نيسي 1369ابراهيمي قوام، (گزارش شده  82/0و  88/0ترتيب 

  

  ها يافته

ميانگين انحراف معيار نمرات عزت نفس پس آزمون گروههاي آزمـايش و  

  .آورده شده است 1گواه در جدول 
  

  .گر هاي گواه و آزمايش در پس آزمون بعد كنترل متغيرهاي متداخله نمرات عزت نفس گروه :1جدول 

  شاخص    

  

  آموزشها

N  
  تعداد 

X  ميانگين  
SD  انحراف

  معيار

T   
  بحراني

T  
  جدول 

معني سطح 

  دار

  p> 05/0  2  7/5  42/6  63/20  30  گروه گواه

  84/5  83/28  30  گروه آزمايش

دهـد ميـانگين و انحـراف معيـار گـروه       نشـان مـي   1طور كه جـدول   همان 

بـوده  ) X=83/28و  SD=84/5(شركت كننده در جلسات مشاوره گروهي به ترتيب 

نفس گروه گـواه بـه    است در حالي كه ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون عزت

بوده است همچنـين بـر اسـاس جـدول فـوق چـون       ) X=63/20و SD=42/6(ترتيب 

) 87/5=T ( محاسبه شده از)2=X (باشد فرضيه تحقيق مبنـي بـر    جدول بزرگتر مي

اين كه مشاوره گروهي ميانگين نمرات عزت نفس گروه آزمـايش را در مقايسـه بـا    

ميانگين انحراف معيار نمرات عزت نفس پس آزمون گروههاي آزمـايش و  

آورده شده است 1 آورده شده است 1 1 .  

هاي گواه و آزمايش در پس آزمون بعد كنترل متغيرهاي متداخلهنمرات عزت نفس گروه

N  
  تعداد 

X  ميانگين  
SD  انحراف

  معيار

T   
  بحراني

T

  جدول 

  2  7/5  42/6  63/20  30  گروه گواه

  30  83/28  84/5  

دهـد ميـانگين و انحـراف معيـار گـروه       نشـان مـي   1طور كه جـدول  

=83/28و  SD=84/5(شركت كننده در جلسات مشاوره گروهي به ترتيب 

نفس گروه گـواه بـه   است در حالي كه ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون عزت
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  . دهد د قرار ميدهد را مورد تأئي گروه گواه افزايش مي

  

  گيري  بحث و نتيجه

بوده اسـت   همان طور كه قبالً اشاره شد موضوع اين پژوهش عبارت  

آمـوزان شـركت كننـده در جلسـات مشـاوره گروهـي        از بررسي عزت نفس دانـش 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه مشـاور گروهـي باعـث افـزايش     . شركت نكرده بودند

اين نتيجه با نتـايج سـاير تحقيقـات    . شود مي عزت نفس آزمودنيهاي گروه آزمايش

نسبتاً مشابهي كه در زمينه تأثير مشاوره گروهي بر جـرأت آمـوزي، خودبـاوري،    

. باشـد  ست، همسـو و هماهنـگ مـي   خودپنداره و عزت نفس آزمودنيها انجام شده ا

، و 1374، اعتمـادي،  1375، رئيسي، 1376، حسين نژاد،1375، بهرامي، 1374اديب، (

  ).1377زاده، آدم 

تـوان بـه    هـاي آموزشـي مناسـب مـي     بنابراين با برگزاري و تشكيل برنامـه 

تقويت و افزيش عزت نفس نوجوانان به طور اعم و نوجوانان دختر به طـور اخـص   

زيرا در جلسات مشاوره گروهي به دليـل دريافـت اطالعـات و آگاهيهـاي     . پرداخت

نيـز ارائـه و دريافـت بـازخورد     الزم در زمينه افزايش عزت نفس اعضاي گـروه و  

مثبت اعضا با استفاده از روشهاي مقياس گروهي در محيطي سرشـاراز اعتمـاد و   

توان به تأثير مثبت آمـوزش و مشـاوره گروهـي در افـزايش و تقويـت       اطمينان مي

  .عزت نفس پي برد

  

  كتابنامه

 بررســي تأثيرمشــاوره گروهــي بــر افــزايش عــزت نفــس ).1374( اديــب، نســترن 

مشاوره، دانشگاه عالمـه طباطبـائي    ارشد رشته نامه كارشناسي پايان .جواناننو

 .تهران

ست، همسـو و هماهنـگ مـي   خودپنداره و عزت نفس آزمودنيها انجام شده ا

، اعتمـادي،  1375، رئيسي، 1376، حسين نژاد،1375، بهرامي، 

  ).1377زاده، آدم 

هـاي آموزشـي مناسـب مـي    بنابراين با برگزاري و تشكيل برنامـه 

تقويت و افزيش عزت نفس نوجوانان به طور اعم و نوجوانان دختر به طـور اخـص   

زيرا در جلسات مشاوره گروهي به دليـل دريافـت اطالعـات و آگاهيهـاي     

الزم در زمينه افزايش عزت نفس اعضاي گـروه و  نيـز ارائـه و دريافـت بـازخورد     الزم در زمينه افزايش عزت نفس اعضاي گـروه و  نيـز ارائـه و دريافـت بـازخورد     الزم در زمينه افزايش عزت نفس اعضاي گـروه و  

مثبت اعضا با استفاده از روشهاي مقياس گروهي در محيطي سرشـاراز اعتمـاد و   

توان به تأثير مثبت آمـوزش و مشـاوره گروهـي در افـزايش و تقويـت      

  .عزت نفس پي برد
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بررســي كاربردپــذيري مشــاوره گروهــي در كــاهش  ).1374(اعتمــادي تودشــكي  

 .آموزان دختر مقطع راهنمـايي تحصـيلي شـهر اصـفهان     اضطراب امتحان دانش

 .نامه كارشناسي ارشد پايان

ير آمـوزش گروهـي بـر افـزايش عـزت نفـس دختـران        تأث ).1378( زاده، زهره آدم 

فصـلنامه علمـي پژوهشـي دانشـگاه آزاد      .نوجوان شاهد شهرستان اصـفهان 

 85-96، ص 2سال اول، شماره  اسالمي واحد خوراسگان،

. يش عزت نفس در كودكان و نوجوانانروشهاي افزا ).1373(بيابانگرد،اسماعيل  

 .انتشارات انجمن اؤليا و مربيان: تهران

آموزان كم جرأت  مقايسه روشهاي جرأت آموزي به دانش ).1375(بهرامي، فاطمه  

وهـي و مشـاوره فـردي در شـهر     هـاي مشـاوره گر   دختر دبيرستاني بـا شـيوه  

نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشگاه عالمـه طباطبـائي    پايان . اصفهان

  .تهران

مشـاوره گروهـي بـا رويكـرد     بررسـي تـأثير    ).1376(حسين نژاد اناري، منوچهر  

ر هـاي شـه   آمـوزان دبيرسـتان   عاطفي در كاهش ميزان افسردگي دانش -عقالني

نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته      پايـان  .76-75مشكين شهر در سـال تحصـيلي   

 . مشاوره، دانشگاه تربيت معلم تهران

بررسي تأثير مشاوره گروهـي بـر كـاهش بحـران هويـت      ). 1375(رئيسي، فاطمه  

ــ ــواحي  نوجوان ــع متوســطه ن ــر مقط ــان .شــهر اصــفهان 4و  3ان دخت ــه  پاي نام

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران

تأثير آمـوزش ابـزار وجـود بـر عـزت       ).1380(رئيسي، عبدالكاظم و شهني، مليحه  

آمـوزان مضـطرب دبيرسـتانهاي شهرسـتان      نفس و اضـطراب اجتمـاعي دانـش   

دوره دوم،  وم تربيتـي دانشـگاه اهـواز،   فصلنامه علمي و پژوهشي عل .اهواز

 .2و1، شماره سال هشتم

آموزان كم جرأت مقايسه روشهاي جرأت آموزي به دانش ).1375(

وهـي و مشـاوره فـردي در شـهر     هـاي مشـاوره گر  دختر دبيرستاني بـا شـيوه  

نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشگاه عالمـه طباطبـائي    پايان . اصفهان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشگاه عالمـه طباطبـائي    پايان . اصفهان  پايان . اصفهان

مشـاوره گروهـي بـا رويكـرد     بررسـي تـأثير    ).1376(حسين نژاد اناري، منوچهر 

آمـوزان دبيرسـتان  عاطفي در كاهش ميزان افسردگي دانش

نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته      پايـان  .76-75مشكين شهر در سـال تحصـيلي    نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته      پايـان  .75-76  پايـان  .75-76

. مشاوره، دانشگاه تربيت معلم تهران

بررسي تأثير مشاوره گروهـي بـر كـاهش بحـران هويـت      ). 1375(

ــواحي   ــع متوســطه ن ــر مقط شــهر اصــفهان 4و  3ان دخت شــهر اصــفهان 4و  3  4و  3

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران

تأثير آمـوزش ابـزار وجـود بـر عـزت       ).1380(رئيسي، عبدالكاظم و شهني، مليحه 




