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 1400سال  زمستان،  15، شماره 11دوره 

 و اعتماد به نفس نوجوانان شهر تهران  یبر همدل ینوالد  یشفقت درمان یاثربخش

 
 3مرادی یم بهنام، مر2یادی عباس آباد، فریبا مر1پورسهرابی  لیال

 

 

 چکيده 

 یانحوه تعامل و ترب یارغم دانش موجود در خصتتوا ا    یاستتا که ع  ینآنچه نگران کننده استتا ا :زمينه و هدفپيش

و    یجستت   ی،آزار عاطف یه،که با تنب  شتتوندیبزرگ م   ایییطاز نوجوانان در ستتراستتر جهان   چنان در مح  یارینوجوانان، بستت

و اعا اد    یبر   دل  ینوالد یدرمانشتفتا  یاثربصشت یبررستحاضتر با  د   پژو ش  در   ین راستاا  ؛  شتوندیم  یمشتصصت  توجهییب

پس آزمون و گروه کنارل اسا  -آزمون  یشبا طرح پ   یشیشبه آزما یقروش تحت: کار  مواد و روش  انجام شتد به نفس نوجوانان  

 30  یانم ین ا بود که از ا)پدر و مادر( آن  ینوالد یزشتتتهر تهران و ن 4آموزان دخار منطته پژو ش شتتتامل دانش  یجامعه آمار

شتدند ) ر گروه    یمکنارل تتست  وبه دو گروه مداخ ه   یب وک تصتادف  یص دف ند اناصاب و بر استاس تصصت هیوآموز به شتدانش

 یامداخ ه یچمدت گروه کنارل   ینا یکرد  در ط  یافادر  یگرو   یدرمانج سته شتفتا  7  یشگروه آزما  یننفر(  والد 15شتامل  

 ا بر استاس تجزیه ؛ و دادهاعا اد به نفس صتورت گرفا یاسو مت  یپرستشتنامه   دل ا با استافاده از  داده ینکرد  گردآور  یافادر

در بهبود  یمعنادار ییرتغ  یشدر دخاران نوجوان گروه آزماناایج نشان داد :  هاافتهی تح یل کواریانس مورد بررسی قرار گرفا و  

( در پس آزمون نستبا به گروه کنارل پذیرییدگاهد ی،  دالنه، اندوه شتصصت  ی)نگران  یاعا اد به نفس و ابعاد   دل  یر ایماغ

داشتا    یانب توانیدر مج وع م:  يريگجهيبحث و نت  ( p<05/0به وجود آمده استا )  ینوالد یدرمانمداخ ه شتفتا  یرتحا تأث

 را در پی داشاه باشد در فرزندان   یرا دارد که بهبود اعا اد به نفس و   دل  یلپاانس ینا  ینوالد  یدرمانکه شفتا

 دخاران نوجوان  ی،  دل  ین،والد  یشفتا درمان  اعا اد به نفس، ها:کليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یران ا ین، ورام ی، دانشگاه آزاد اسالم  یشوا، پینواحد ورام ی، عموم یشناس کارشناس ارشد روان 1
 سئول(م یسنده)نو یرانا  ین، ورام ی، دانشگاه آزاد اسالم یشوا، پ-ینواحد ورام ی، شناس گروه روان یعلم یئتعضو ه.   2
 یرانا  ین، ورام ی، دانشگاه آزاد اسالم یشوا، پ  -ینورام ی، شناسگروه روان یعلم یئتعضو ه  یار، استاد 3
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 مقدمه

استتا که در آن ب ور ر   یبحران یادوره یزاستتا؛ و ن  یو اجا اع  یروان  ی،جستت ان   اییستترآغاز تحوالت و دگرگون ینوجوان

  یررشتد و تکامل ششت گ  یستوب ور، نوجوان را به ییراتاستا  تغ یبه بزرگستال  یاناتال از مرح ه کودک یبرا یا  ب ور، دورهد دیم

، 1شتتود )براون، بالنچارد و مگ گراسیم  ریزییپ  یو ستتال ند یبزرگستتال  یزندگ یربنایکه درگذر آن، ز  بردیم  یشپ  یتیو ع 

2020 ) 

) اردکاستال، تای، گالستی و   فرد اثرگذار استا  یاانستان بر رشتد، تکامل و  و  یاستاست  یاز ایاز ن  یکیبه عنوان  2اعا اد به نفس 

به  زرو یابا موفت  تواندیفرد م ینکهاعاتاد به ا  یا ا،  و قضتتاوت   ایاظرف   ا،ییاعا اد به نفس اعا اد فرد به توانا ( 2015،  3 اگر

   ای ییکه فرد به توانا  یبه طور مع ول،  نگام(  2019، 4)لیو، زو و  ررا خود روبرو شتتود، استتا  ی ا ا و خواستتاهروز با شالش

  یشتاریخوا د داشتا و با سترعا ب  یشتاریب یزهو انگ  یبه ا دا  خود انرژ  یدنو رست  یاداشتاه باشتد، نستبا به فعال  ینانخود اط 

  ی زندگ   یهاعا اد به نفس در دوران اول(  2018،  5)پینار، ی دریم و ستاین  یابدیخود دستا م  ندگیبه ا دا  مشتصص شتده در ز

  بینی یشو طول ع ر را پ   یاقاصتاد یانداز اششتم  ی،و شتغ  یاز روابط فرد یارضتا  ی،دوران بزرگستال  یروان  ی،ستالما جست ان

،  رودی و وحیدی شای و وزاده، مهد)اقاجاری، حسین  ن اد سالما روان(؛  2020، 6بولگرن، دافنر و )ریاز، شروت، دنیس  کندیم

،  )تنهای رشتوان و، کرامای  و  ستعادتی شتامیر  گرددیم  یو اجا اع  ی یتحصت  یاستا و باع  بهبود ع  کرد افراد در زندگ (1394

شتهابی،  ( ی ی، مشتکالت تحصت(2018، 7و ستیالن)آیدین، ورنستل  مانند ستو  مصتر  الکل یضتد اجا اع   یرفاار ا یوعشت(  1391

، عدم تالش  (2013،  8، تریستتاان رودریگوز و مدینا ویالنواوا)ستتبالوس گروال، پیندا استت جل، لوپز وال  ی، اضتتطراب رقابا (1394

  یین نفس پابا اعا اد به ( 2020،  9،  انافین و موریستتتونگالیچ، مگ کوتچئون، کان ویی)اب یو خودکشتتت  یابهبود وضتتتع یبرا

که م کن  یعوام   یی  شتناستاستازدیبالتوه اعا اد به نفس را در نوجوانان برجستاه م یاا    یتداع   اییالگو  ینمرتبط استا  ا

دوره   ینمحافظا از ستالما روان در ا رد  یاتیح  یبر اعا اد به نفس نوجوانان داشتاه باشتد، م کن استا گام یایمث  یراستا تأث

 .حساس باشد

  ی عوام   ی،قرار دارد  عوامل درون  یرونیو ب  یعوامل درون یرصتتتورت گرفاه اعا اد به نفس تحا تأث  ی اپژو ش  یجاستتتاس ناا بر

 یطیمح  یتا  یرونیکته عوامتل ب  ی ستتتانتد  در حتال ییر ستتتانتد کته در بتاور تا و طرز فکر  ر شتتتصص وجود دارنتد و کتامال  قتابتل تغ

 ا و ا بر استاس قضتاوتافراد ارزش خود ر(  2001،  10)برندن به فرد مناتل شتوند  یکالم یرو غ   یکالم   اییامدر قالب پ   توانندیم

  یای ح ا یطمح یگمعنا که اعا اد به نفس در  ینبه ا  کنند،یم یینخانواده خود تع  یگنزد یاعضتا  یژهبه و  یگران،د  ی اواکنش

 ا با  و ارتباط آن ینوالد  یاز آن استا که رفاار ا  یحاک یز ا نپژو ش  یجناا(  2004، 11)برک و پارستن شتودیم یاو مثبا تتو

که روابط مثبا درون    د دینشان م ین  ا(2016،  12)کار ، کورن ان و فریدمن  مرتبط اسا   اان با رشد اعا اد به نفس آنفرزند

، 13)کامکار، دویل و مارکیویکز  بهبود سالما روان نوجوانان منجر شود  یجهاعا اد به نفس و در نا یشخانواده م کن اسا به افزا

2012 ) 

 
1 . Brown, Blanchard and McGrath 
2 . Self Confidence 
3 . Hardcastle, Tye, Glassey & Hagger 
4 . Liu, Xu and Herrera 
5 . Pinar, Yildirim and Sayin 
6 . Reitz, Shrout, Denissen, Dufner & Bolger 
7 . Aydi, Evrensel andCeylan 
8 . Ceballos Gurrola, Pineda Espejel, López Walle, Tristán Rodríguez & Medina Villanueva 
9 . O’Beaglaoich, McCutcheon, Conway, Hanafin & Morrison 
10 . Branden 
11 . Berk & Petersen 
12 . Carr, Cornman and Freedman 
13 . (Kamkar, Doyle and Markiewicz 
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  ی ستتازه شند بعد یگ  یبا  م دارند    دل  یکیدر نوجوانان ارتباط نزد  1یروابط و   دل یفیاکه ک  شتتودیتصتتور م ینبر ا  عالوه

  یا احستاستات مشتابه   یشتامل به اشتاراک گذار  یعاطف  یاستا    دل یگرانبه احستاستات د  یو شتناخا  یعاطف  ی اشتامل پاست 

اشاره   یذ ن  یند ایفرا  یقاز طر یگرانبه درک احساسات د  یشناخا  یاسا    دل  دیگراننسبا به  ینگران  یااحساس غم، اندوه  

ر    یایرفاار گرم و ح ا  یستازمدل  یقاز طر  تواندیاستا که م یضترور  ی  دل یروابط باال برا یفیاک ( 1983،  2)داویس دارد

 یراکنتد، ز  یتاروابط نوجوانتان را تتو  یفیتام کن استتتا ک  یزن  یبر عکس،   تدل(   2003،  3)ایزنبرگ، استتت ینراد و موریس  د تد

مرتبط  یگرانو ک ار پرخاشتتگرانه نستتبا به د  تریبا رفاار اجا اع  یگرانو درک عواطف د یبه اشتتاراک گذار یباالتر برا  ییتوانا

  (2010،  4)ایزنبرگ، ایگون و دی گیوناا اسا

و   ی یصت  ینوالد  ی،اجا اع   یادگیری  یدگاهبر استاس د(  2000،  5) اف ن دارند  یشتدن   دل  یدر اجا اع  یش مه تن  والدین

  د ند یو نسبا به عواطف او توجه نشان م  گیرندیفرزند خود را در نظر م  یدگاهد یراز  کنند،یم  یرا الگوبردار  ی  دل گر،یاح ا

  یشانی که به پر  شودیمنجر م  ینسبا به فرزند خود، به پرورش فرزندان ینکننده والد  لگرمو د ی یبرخورد ص    (1987،  6)بارنا

موجب   یه،بر خشتم و تنب  یمبان یدر متابل فرزندپرور ( 1390)وزیری و لطفی عظی ی،    پاست  د ند ینشتانبه مانند والد یگراند

بر   یمبان  یرفاار ا  ی،ستتالگ  5با فرزندشتتان در   الدینو ینکاه آشتتکار شتتده استتا که رفاار ا ین  اشتتودیم  یاخاالل در   دل

  ی دلگرم ین،تحست  یق،مانند ارااه عواطف مثبا، تشتو  یخانوادگ   اییاو ح ا  کندیم  ینیبیشپ   یستالگ 31فرزندان را در   ی  دل

 ( 1394)بنی اسدی،   مرتبط اسا یدر جوان  یل  د  یبا رفاار ا

از  یارینوجوانان، بستت یانحوه تعامل و ترب یارغم دانش موجود در خصتتوا ا    یاستتا که ع  یننگران کننده استتا ا آنچه

 یمشتتصصتت  توجهییو ب یجستت   ی،آزار عاطف یه،که با تنب  شتتوندیبزرگ م   ایییطنوجوانان در ستتراستتر جهان   چنان در مح

 ییراتیتغ توانیاستا که شگونه م ینا  یردمورد توجه قرار گ  یدو آنچه که با(؛ 2009، 7لوتزکر)پرینز، ستاندرز، شتاپیرو و    شتوندیم

 کرد؟ یجادا  یخانوادگ   اییطدر مح

ما رکز بر  استتا  درمان   8ما رکز بر شتتفتا یمثبا، استتافاده از مداخ ه فرزندپرور یفرزندپرور یجک گ به ترو ی ااز راه  یکی

»به طور کامل« رشتد نکرده استا و    یافاهکه شگونه مغز تکامل    کندیم  یدنکاه تأک یندرمان استا که به ا  یبرا یکردیشتفتا رو

(   یباع  رنج شتود )به عنوان مثال شترم، اناتاد، اضتطراب و افستردگ  تواندیاستا که م   ایچیدگیاز پ   یامج وعه  یدر عوض دارا

مصا ف افراد در برابر شتفتا و استافاده   ی ا ا، موانع و متاومارنحوه ارااه درمان، ت رکز بر ترسبر شتفتا ب  یدرمان مبان  یدتأک

 یدن، لحن و صتتدا(   د  فرزندپرورب  یااستتا )مانند وضتتع  ییرتجستتم تغ  یبه افراد برا  گک  یبرا یزیولوژیکیف  یند ایاز فرا

و    یعاطف  ی،کاوش و رشتد اجا اع  یبرا یرشتد کودک استا، ب که فرصتا یطدر مح  یدما رکز بر شتفتا نه تنها کا ش رنج و تهد

احستاس خطر و    ینکه والد  یکنند  زمان  نیاخود احستاس ام  ینکه والد  شتوندیم یلتسته  یزمان   این  اکندیرا فرا م م یرفاار

،  9)کیربی   پاست  د ند  یشتوند و به صتورت بالتوه تکانشت یردرگ  یدارد که به صتورت تدافع  یشتاریکنند، احا ال ب ینانعدم اط 

2020 )  

)فاتحی    شون حرما خود  یر اییما رکز بر شتفتا بر ماغ یفرزندپرور یاز آن استا که اثربصشت  یحاک  یپژو شت  یشتینهپ   مطالعه

آن در بهبود   ینیبال  یقرار گرفاه استا، اما کاربرد ا  ییدمورد تأ ( 1399)مدحی و ق رانی،  ، خودپنداره(1399پیکانی و صتالحی،  

بر   ینوالد یدرمانشتفتا یاثربصشت  یاستاس پژو ش حاضتر با  د  بررست یننشتده استا  بر     رستیبر  یاعا اد به نفس و   دل

 :صورت قابل طرح اسا ینپژو ش به ا یاص  یهو اعا اد به نفس نوجوان انجام گرفا و فرض  ی  دل

 
1 . empathy 
2 . Davis 
3 . Eisenberg, Spinrad and Morris 
4 . Eisenberg, Eggum and Di Giunta 
5 . Hoffman 
6 . Barnet 
7 . Prinz, Sanders, Shapiro & Lutzker 
8 . Compassion Focused Therapy 
9 . Kirby 
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 .و اعا اد به نفس نوجوانان شهر تهران اثرگذار اسا  یبر   دل  ینوالد  یپژو ش: شفتا درمان فرضیه

 

 مواد و روش کار

 روش پژوهش

 پس آزمون بود – آزمونیشو کنارل به   راه پ   یشبا گروه آزما یشینوع مطالعات شبه آزماپژو ش حاضر از  

 گيري و حجم نمونهآماي، روش نمونه جامعه

)پدر و مادر( آن   ینوالد یزشتتهر تهران و ن 4ستتال منطته   16-14آموزان دخار -پژو ش شتتامل ت ام دانش ینا یجامعه آمار 

 یط،آموز واجد شتترادانش 30، (2002،  1یشتتی )کواین و کئوگقل حجم ن ونه در مطالعات آزماحدا سآموزان بود  بر استتادانش

  د شرکا در مطالعه اناصاب شدن یبرا

 ابزار سنجش

آزمون شتامل سته  ینماده ا 19ستاخاه شتد    (1983داویس ) پرستشتنامه توستط ینا :  2یو   دل ی  پرستشتنامه قضتاوت اخالقالف

 افقو از کامال  مو  یکرتای لدرجه  5گذاری آن در طیف    دالنه استا  ن ره  یو نگران  پذیرییدگاهد ی،اندوه شتصصت  یاسخرده مت

اسا   95و بیشارین ن ره  19تواند کسب کند ای که شصص در این آزمون می  لذا ک ارین ن رهگیردیتا کامال  مصالف صورت م

 یرانیا یاابزار در ج ع ینا  ییگزارش شتد  اعابار بازآزما  77/0تا   71/0اعابار داخ ی پرستشتنامه بین  (1983داویس )  در پژو ش

  یایی در پژو ش حاضتر پا(   1391)خدابصش و منصتوری،   مط وب برآورد شتده استا یزآن ن اییگزارش شتده استا و رو 71/0

 ا آمد   به دس 75/0کرونبا     یبا اسافاده از روش آلفا یاسمت

ستاخاه شتد و ماشتکل از ده ماده استا که احستاستات   (1965روزنبرگ ) توستط یاسمت ینا :3اعا اد به نفس روزنبرگ  یاس  متب

ن ره  یرو به پاست  خ  یگن ره   یدر پنج ستوال اول به پاست  ب  یگذارن ره ی  براستنجدیفرد درباره خودش را م یمثبا و منف

   باشتد یم  10پرستشتنامه  ین  ج ع ن رات در اشتودیم یگذاربه صتورت معکوس ن ره  یپنج ستوال بعد  یول شتودیداده م رصتف

مردان و   یبرا 88/0زنان و در نوبا دوم،   یبرا 86/0مردان و    یبرا 87/0در نوبا اول   یاسمت ینا یکرونبا  برا یآلفا  یبضتتترا

برخوردار استا    بصشتییارضتا  یداخ  ییاز روا یاسمت ینا(   4200،  4)ماکیکانگاس، کینون و ف دت  زنان محاستبه شتد  یبرا 87/0

  یایی پا یزدر پژو ش حاضتر ن  (1394)صتادقی،   گزارش شتد  76/0  یچاردستونبه روش کودر ر یاسمت ینا  یاییپا یبضتر  یراندر ا

 به دسا آمد    77/0کرونبا     یبا اسافاده از روش آلفا یاسمت

  5گی برت   یپژو ش   اییابر اساس فعال  یدرمانبر شفتا  یمبان  یمداخ ه فرزندپرور:  ینوالد  یدرمانشفتا  ی  بساه آموزشج

 :اجرا شد  یربه شرح ز یج سه به صورت گرو  یگ ر  فاه   یبا توال اییتهدق 90نشسا   7و در   ینتدو( 2010)

 

 درمانی به والدین ( شرح جلسات آموزش شفقت1جدول )
 محاوا  ج سه 

 اول

گوش س ردن   ی، ارتباط درمان  یجادگروه، ا  ینشرح قوان  یکدیگر،اناظارات گروه و اعضا از    یانب  یکدیگر،اعضا و درمانگر با   ییآشنا 

و عوامل به وجود آورنده کا نده اعا اد به   یند ا(، درک فرایآموزش   دل یکدیگراعضا با   یگروه و   دل یاعضا  ای یابه روا

آن در   یو اجرا یا یگتنفس آرام بصش ر  ینشفتا آموزش ت ر ی از مدل درمان  یمصاصر یحنفس در فرزندان و اثرات آن، توض

 گروه؛

 دوم
شرم و  ی،خود اناتاد یف گر(، تعر شفتا یا نوع برخورد اعضا با خود )سبگ اناتادگر  ی و مرور ج سه قبل؛ بررس یفتک  یبررس

 یدن؛ و مهر ورز یمهربان  ینو ت ر  ید درمان به وجود  آ ین که باع  شد ا  یشفتا و مشا دات یف آن، تعر  یامد ایگناه و ع ل و پ

 
1 . Quinn and Keough 
2 . Moral Judgement and Empathy Questionnaire 
3 . Rosenberg self-esteem scale (RSE) 
4 . Makikangas, Kinnunen and Feldt 
5 . Gilbert 
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 سوم 
 یآن بر حاالت روان یرگذاریتأث ی آن، شگونگ ی او مهارت  ایژگیو  یسا؟و مرور ج سه قبل؛ شفتا به خود ش یفتک  یبررس

  ا؛ و نحوه تعامل آن یجانی   یمتنظ یسامسه س ی فرد، معرف

 شهارم 
آن ت رکز بر تنفس    ایینت ر ی(، منطق آن و نحوه اجرایاری)بهش یآگا و مرور ج سه قبل آموزش مفهوم ذ ن یفتک  یبررس

 (؛ یواکنش یچ ا بدون  احساسات و افکار و مشا ده صر  آن یابیو رد

 احساسات و عواطف دشوار؛  یریاو مرور ج سه قبل؛ مد یفتک  ی ج سه بررس  یک  ی عنوان و محاوا پنجم

 ششم
آن در گروه  ی و اجرا یرپردازیتصو ینو منطق آن، آموزش ت ر یذ ن یرپردازی تصو ی و مرور ج سه قبل؛ معرف یفتک  یبررس

 ی؛فرد ین  ا و روابط ب شفتا گر(، برخورد با شالش   اییژگی)تصور رنگ، مکان و و

 .یریگ یجه نا  ی،خالصه، ج ع بند  فام

 

  هاداده  يلاجرا و تحل  روش

جها شترکا در پژو ش )فراخوان    یصتورت گرفا که در فراخوان ع وم  یکستان  یان ا به صتورت  دف ند و از من ونه اناصاب

  یار ای کرده بودند و با توجه به مع  یشتتهر تهران انجام شتتد( اعالم آمادگ 4مدارس دخارانه در منطته   یرانمد  یقاز طر  یع وم

پژو ش   یر ا درگآن  ینآموزان دخار و  م والدپژو ش،  م دانش  یندر ا  کهاستتتا   ینپژو ش غربال شتتتدند  نکاته قابل ذکر ا

آموزان آموزش داده شتد، ست س  )پدر و مادر( دانش  ینوالدبه   یورزبر شتفتا  یمبان یصتورت که ستبگ فرزندپرور  ینبودند  بد

آموزان اناصاب استاس، ابادا دانش ینقرار گرفا  بر ا یو اعا اد به نفس فرزندانشتان مورد بررست  یبر   دل یاثرات برنامه آموزشت

والد   30ش آموز و ندا 15شتدند که  ر گروه شتامل    یمبه دو گروه مداخ ه و کنارل تتست  یب وک تصتادف  یصشتده بر استاس تصصت

آموزان گروه  دانش  ینکردند  در ادامه والد یلپژو ش را تک   ی اپرستتتشتتتنامه آزمونیشآموزان به عنوان پ بود  ستتت س دانش

پس از ات ام آموزش،   یاکردند  در نها  یافاج سته در 7را در  یدرمانبر شتفتا  یمبان یستبگ فرزندپرور یبستاه آموزشت  یشآزما

  د یو کنارل )پس آزمون( اجرا گرد  یشآموزان  ر دو گروه آزمادانش یپژو ش برا  ی اپرسشنامه

دامنه   ین،والد یو باالتر برا یکلآموزان، ستطح ستواد ستدانش  یستال برا 14-12  یورود به پژو ش شتامل دامنه ستن  معیار ای

خروج   یار ایشترکا در طرح پژو ش؛ و مع  یآگا انه برا یاو رضتا  یلو ت ابا   ستر   یستال، ماأ ل بودن و زندگ 55-30  یستن

  یش ب یباستابته ستو  مصتر  مواد و غ   ی،پزشتکروان یمصتر  دارو ا  گذشتاه،ستال   یگدر    یشتناخامداخالت روان  یافاشتامل در

و انحرا    یانگینشتامل م یفیتوصت یآمار  ی اشتده از شتاخص  یآورج ع  ی اداده یلتح  یبرا  یاز دو ج سته در ج ستات آموزشت

  یای، آن )نرمال   ایفرضیشپ  یبا بررستتتح یل کوواریانس  شتتامل روش  یاستتافاده شتتد  آمار استتانباط یو آمار استتانباط  یارمع

به  01/0  یدر ستطح معنادا  24نستصه    SPSS یافزار آماراز نرم یریگ( با بهره  گنی شتیب خط رگرستیونو     ایانسوار  ی  گن

  کار گرفاه شد

 هاافتهی

و در  67/2و   16/15آموزان در گروه آزمایش به ترتیب  ناایج بصش تح یل توصتیفی نشتان داد میانگین و انحرا  معیار ستن دانش

  یر ای در ماغ  یشکنارل و آزما   ایو انحرا  استتااندارد گروه  یانگین( م2جدول )استتا     97/2و    50/15گروه کنارل به ترتیب 

 د د یمراحل آزمون نشان م یگمورد مطالعه را به تفک

 

 هاي توصيفی همدلی و اعتماد به نفس به تفکيک دو گروه و دو مرحله پژوهش شاخص (:2جدول )

 گروه ماغیر
 پس آزمون  پیش آزمون 

 انحرا  اسااندارد  میانگین  انحرا  اسااندارد  میانگین 

 نگرانی   دالنه 
 16/3 20/18 47/2 23/14 آزمایش 

 54/2 05/14 27/1 19/14 کنارل

 پذیری دیدگاه 
 89/2 44/18 58/2 84/14 آزمایش 

 29/2 31/14 23/1 32/14 کنارل

 اندوه شصصی 
 67/2 41/16 74/2 49/13 آزمایش 

 48/2 69/13 65/1 51/13 کنارل
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 ن ره   دلی 
 70/8 04/53 77/7 54/42 آزمایش 

 93/5 03/42 14/4 72/42 کنارل

 اعا اد به نفس 
 51/4 26/6 41/2 48/5 آزمایش 

 34/3 10/5 19/3 43/5 کنارل

 

ابعتاد آن )نگرانی   تدالنته،  آزمون، میتانگین ن ره   تدلی و  توان فه یتد کته در قستتت تا پیش( می2بتا توجته بته ناتایج جتدول )

پذیری، اندوه شتصصتی( در دو گروه کنارل و آزمایش باالتر از حد ماوستط استا  در حالی که در قست ا پس آزمون و پس  دیدگاه

درمانی والدین، در گروه آزمایش به طور قابل توجهی نستبا به گروه کنارل افزایش پیدا کرده استا  از مداخ ه آموزشتی شتفتا

درمانی والدین، در گروه آزمایش به ره اعا اد به نفس نیز، در قستت ا پس آزمون و پس از مداخ ه آموزشتتی شتتفتامیانگین ن 

 ا به بررستی معناداری  ای آماری در قست ا تح یل دادهطور قابل توجهی نستبا به گروه کنارل افزایش پیدا کرده استا  آزمون

  ا خوا ند پرداخا  این تفاوت

ن رات با استافاده از   یعنرمال بودن توز  یا  یعی ا طبآن  ینتراستا که مهم   اییفرضیشپ   یازمندن   یانسکووار یلتح استافاده از  

  یرماغ  تعامل  ی هبه وستت  یونخط رگرستت  یبشتت  یو   گن  2با استتافاده از آزمون لون   ایانسوار  ی،   گن1ی گو-یروآزمون شتتاپ 

 ارااه شده اسا   3در جدول    افرضیشپ  ینا  یجمساتل اسا  ناا یر   راش )کنارل( و ماغ

 

ویلک، لون و همگنی شيب خط رگرسيون - نتایج آزمون شاپيرو  (:3جدول )  

 ماغیر
   گنی شیب خط رگرسیون  آزمون لون  وی گ -شاپیرو

 معناداری  F معناداری  آماره لون  معناداری  آماره

 29/0 14/4 09/0 02/3 85/0 98/0   دلی )پس آزمون( 

 - - 11/0 43/3 21/0 95/0   دلی )پیش آزمون( 

 48/0 73/0 14/0 34/2 07/0 93/0 اعا اد به نفس )پس آزمون( 

 - - 15/0 77/2 07/0 93/0 اعا اد به نفس )پیش آزمون( 

 

پژو ش در  ر دو مرح ته    یر تاین رات در ماغ  یعبر نرمتال بودن توز  یکته فرض صتتتفر مبن  د تدینشتتتان م    3جتدول    یجناتا

در  ر دو مرح ه    ایانسوار یبرابر  فرضیشپ   ین  چن(   p>05/0)شتتده استتا   ییدو پس آزمون در  ر دو گروه تأ  آزمونیشپ 

 یر   راش و ماغ یرماغ ینتعامل ب F نشتان داده شتده استا که متدار ینعالوه بر ا(   p>05/0)قرار گرفا   ییدپژو ش مورد تأ 

 ( p>05/0)شد    ییدتأ  یزن فرضیشپ   ینو لذا ا یسامساتل معنادار ن

 ارااه شده اسا  4و اعا اد به نفس در مرح ه پس آزمون در جدول  ین رات   دل  یرهشند ماغ یانسکووار یلآزمون تح   ناایج

 

همدلی و اعتماد به نفس   يرهايبر متغ  درمانی والدیناثربخشی شفقت ی بررس ي برا يرهچند متغ یانسکووار يلتحل (:4جدول )

 نوجوانان 

 مجذور اتا  سطح معناداری  F میانگین مربعات  درجه آزادی  مج وع  ماغیر منبع 

وه
گر

 

 24/0 023/0 08/4 68/40 41 86/406 نگرانی   دالنه 

 51/0 002/0 63/8 94/8 41 47/89 اندوه شصصی 

 75/0 000/0 57/17 68/9 41 84/96 پذیری دیدگاه

 46/0 000/0 15/19 28/11 41 18/58 اعا اد به نفس 

 
1 . Shapiro-Wilk Test 
2 . Levene's test 
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  ی  ا کننتده در گروه دخاران نوجوان شتتترکا ینب  یمعنتادار یکه تفتاوت آمار  ی د د( نشتتتان م4ارااه شتتتده در جدول )  یجناتا

  ی اندوه شتتتصصتتت  (F=08/4و  p<05/0)    دالنه  ی( و گروه کنارل از لحاظ ن ره نگرانینوالد  یدرمان)مداخ ه شتتتفتا  یشآزما

(05/0>p   63/8و=F)پذیرییدگاه، د  (05/0>p   57/17و=F  )  و اعا اد به نفس(05/0>p   15/19و=F) یهوجود دارد   لذا فرضت 

اعا تاد بته نفس و    یر تایدر بهبود ماغ یمعنتادار  ییرتغ  یشگرفتا در گروه آزمتا یجتهنا  توانیو م  گرددیم  ییتدپژو ش حتاضتتتر تتأ 

 یمداخ ه آموزشتت یرتأث حا( در پس آزمون نستتبا به گروه کنارل تپذیرییدگاهو د ی  دالنه، اندوه شتتصصتت  ی)نگران  ی  دل

(، اعا اد 2=   51/0) ی(، اندوه شتصص  2= 75/0)  یریپذیدگاهبه وجود آمده استا  شتاخص مجذور اتا در د  ینوالد  یدرمانشتفتا

برخوردار   ینستتباا  خوب یااز ا   یرستته ماغ  ینا یرکه تأث  د دی(  نشتتان م  2= 24/0  دالنه )  ی( و نگران 2=  46/0به نفس )

 .اسا

 گيرييجهو نت  بحث

در بهبود اعا اد به  یمعنادار یآمار ییراتتغ یجادباع  ا ینوالد  یدرماننشتان داد، مداخ ه شتفتا یآمار یلحاصتل از تح   ناایج

شتتده استتا  با توجه به   یش( دخاران نوجوانان گروه آزماپذیرییدگاهو د  ی  دالنه، اندوه شتتصصتت  ی)نگران  ینفس و ابعاد   دل

فرزندان،   یما رکز بر شتفتا در بهبود اعا اد به نفس و   دل یبرنامه فرزندپرور  بصشتیدر خصتوا اثر  یپژو شت  یشتینهفتدان پ 

به   یجتشتابه در ناا  یاتفاوت   یع ل احا ال یرامونو بح  پ  یشتینانجام شتده پ   یتاتمطالعات و تحت یربا ستا  یجناا یستهامکان متا

 .باشدین   یرانجام شده امکان پذ یتاتتحت یردسا آمده با سا

 یطیمح  یجادا ینوجوان  یندر ستتن یژهبه و  ینوالد  یفوظا  ینتراز مهم  یکیداشتتا،   یانب توانیبه دستتا آمده م  یجناا یینتب در

و    یمناستب استا  در واقع در دوران کودک  ییگوفرزندانشتان و پاست    اییو ناراحا  یاز احستاس بودن به ن  کننده،یاامن و ح ا

نوجوانان به شدت  یرا ساند، ز  یشانیو پر یجانات   یمو تنظ  یاز ان  ینمع ول تنها منبع تأم  ربه طو  ینوالد ی،دوران نوجوان یلاوا

رو از  یناز ا( 2013،  1مادر و کودک یهتغذ  یگروه مطالعات)  ساند  یاز ان ینبرآوردن ا یالزم برا  اییاو فاقد صالح پذیریبآس

و قابل   ی نا   اییطفرا م کردن مح  یشتتفتا  ستتاند، برا یربنایکه ز یمصا ف   اییستتاگیو شتتا   ایزهجهات، انگ یاریبستت

   روندیبه ش ار م یاتیکودکان و نوجوانان ح یبرا  بینییشپ 

کند و   یدور یدمف  یرغ  یتا از تکانشتتگر  کندیخود دلستتوز استتا که به فرد ک گ م یگپرورش   ین،والد  یدرمانشتتفتا   د 

 یشگزارش کردنتد کته افزا  یندر مطتالعته حتاضتتتر، والتد(   2017)گی برت،   را پرورش د تد  یراقبا  تدالنته، عتاقالنته و م  یرفاتار تا

  ین والد  ی،مداخ ه شتفتا درمان یندخاران نوجوان خود باشتند  عالوه بر ا یبرا  ی ا ک گ کرده تا مراقب بهاربه آن یخودمراقبا

ارتباط برقرار   یکدیگر ا ک گ کرد تا بهار با  به آن ینداد    چن یشاحستاستات خود با فرزندانشتان افزا  یگذاربه اشتاراک  یرا برا

ارتباط برقرار کنند و در لحظه حضتور داشتاه   مؤثریباوانند به طور    ینوالد  یکنند  وقا  یانب  یشتارکنند و احستاستات خود را ب

نشتانه   ینا( 2015)  2ستیگل ستصا باشتند  بر استاس نظر یطدر شترا ینشتان حافرزندا  یامن برا  یگا یبه عنوان پا  توانندیباشتند، م

در   یو   دل  فس ا با فرزندان با رشتد اعا اد به نو ارتباط آن  ینوالد  یاستا  مشتصص شتده استا که ر رفاار ا ی نا یدلبستاگ

  (2017،  3زنگ)وانگ، ون، فو و  مرتبط اسا  اآن

ماتابل   یو   درد  یگروه   دل  یاعضتا یرتا با ستا  ستازدیکنندگان را قادر مشترکا  ی،ج ستات مداخ ه به صتورت گرو   برگزاری

 یشتفتا  کنیم،یاحستاس م یگرانکه نستبا به د  یسته نوع شتفتا وجود دارد: شتفتا (2017ر گی برت )داشتاه باشتند  بر استاس نظ

باز بودن  (2017گی برت )  )شتفتا به خود(  به اعاتاد  د یمیکه نستبا به خود نشتان م یو شتفتا  کنیمیم  یافادر یگرانکه از د

  ید تهد یبرا  یعام   یبه جا  یارا به عنوان منبع امن یگرانو د  یمکن یااحستتاس امن  کندیبه ما ک گ م یگراندر برابر شتتفتا د

 یادر تتو  ینوالد  یدرمانمثبا شتفتا  ایجنااز    یکیگروه،   یاعضتا  یر  احستاس ارزشت ند بودن و درک شتدن توستط ستایمدرک کن

، فابس، استچالر، )ایزنبرگ د ندیرا نشتان م  یشتاریب  ی  دل،   دل  یننشتان داده استا که فرزندان با والد یتاتبود  تحت  ی  دل
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2 . Siegel 
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  ی جا بهو   د ندینشتان م  ی  دل یگرانکه افراد نستبا به د  یمشتصص شتده استا زمان  یگرد  یاز ستو(  1991،  1کارلو و می ر

اعا اد به نفس و توجه   یشا دا    دالنه با افزا ینا .(2008،  2)کروکر و کانولو  پردازندیم  یکدیگر  یاریرستتتاندن به   یبآستتت

  کند یم  یارا تتو یگرانمانند احستتاس آرامش و ارتباط با د یو احستتاستتات مثبا( 2011)کانولو و کروکر،     راه استتا یگراند

 ( 2017)کانولو و کروکر،  

 هاپيشنهادها و محدودیت

و اعا اد به نفس دخاران نوجوان نشتتان داد، با    یرا بر   دل ینوالد  یدرمانمثبا شتتفتا  یرپژو ش حاضتتر اگرشه تأث   اییافاه

 4ستال منطته   16-14کنندگان پژو ش دخاران نوجوان  در مطالعه وجود داشتا؛ اول، مشتارکا یزن   ایامحدود یحال برخ ینا

به   یتا حدود توانیپژو ش را م  یجشود؛ دوم، ناا  یارعا  یاطجانب احا  یدجوامع با  یرسا هب یجناا  یمرو در تع  ینشهر بودند، از ا

 نسبا داد   یو اجا اع   یفر نگ  یطی،مح یطدرمانگر و شرا  یاقابل کنارل مانند توجه و ح ا  یراز عوامل غ  یبرخ

در فرزندان   یرا دارد که به بهبود اعا اد به نفس و   دل یلپاانست  ینا ینوالد  یدرمانداشتا که شتفتا یانب توانیمج وع م در

 ا اثرات مثبا و قابل  سازد  این برنامهای را در ستنین نوجوانانی آشکار می ای مداخ هاین امر ا  یا کاربستا برنامهک گ کند   

 بزرگسالی در پی خوا ند داشا  توجهی را در پیشگیری از مشکالت سالما روان در 

مزمن و     ایی اریب  ی ا )به عنوان مثال کودکان و نوجوانان داراجوامع و گروه  یرمشتابه در ستا  ی اانجام پژو شاز ستویی دیگر  

  یسته متا  ینداشتاه باشتد    چن  یرا در پ  یدرخور توجه  یجناا  تواندیاخاالل نتص توجه و    ( م  یستم،اوت  انندم  ینیبال یطشترا  یا

 دد گریم یشنهادپ  یمداخالت موجود به پژو شگران آت یربا سا  ینوالد  یشفتا درمان یو اثربصش ییکارا یزانم

 منابع

  یزندگ  یآموزش مهارت  ا  یرتأث  ( 1394)   یم مر  ،یدیوح؛  مح د  ،زاده  ی شارود  ؛نادر  ،یمهدو  ؛ینام  ،زاده  ینحس  ؛پروانه  ،یآقاجر

   27-18،  (2)  4   یآموزش پرساار   یپرساار  یاندانشجو  ی یتحص  یشرفا(، عزت نفس و پ یرونیو ب  ی)درون  یادگیری  یزهبر انگ

(  اثربصشی آموزش   دلی بر روزگویی کودکان  1394بنی اسدی، ابرا یم؛ برجع ی، اح د؛ مفیدی، فرخنده؛ بنی اسدی، فاط ه  )

 (  1) 1، فص نامه مطالعات پیش دبساان و دبساانسال در مراکز پیش از دبساان   4-6

بینی و عزت نفس در نوجوانان دخار: نتش سبگ  (  خوش1391وان و، فر اد؛ کرامای، راضیه؛ سعادتی شامیر، ابوطالب  )تنهای رش

   90-73(، 2)  6،  شناسی کاربردیروان ویا  

  18،  افق دانش    یو پرساار  یپزشک  یاندر دانشجو  یرابطه عفو با   دل   یبررس(   1391)   ینپرو  ،یمنصور؛  مح درضا  ،خدابصش

(2) ،45-54   

  ی ی شهرساان جاسگ در سال تحص  یادگیریاخاالل    یدانش آموزان دارا  یادگیریرابطه اعا اد به نفس و  (   1394  )منوره  ی،شهاب

   https://civilica.com/doc/463294  شادگان، یایو ع وم ترب یروانشناس یکنفرانس م    دومین  1393 – 94

( اح د   با خودکارآمدی تص  ی1394صادقی،  رابطه ح ایا خانواده، خودکارآمدی مسیرشغ ی و عزت نفس  گیری (  بررسی 

   244-227(، 1) 22 شناخای،مج ه دسااورد ای روانآموزان  مسیر شغ ی دانش

( اعظم   فرزانه؛ صالحی،  پیکانی،  تنظیم شناخای 1399فاتحی  بر  والدین  به  بر شفتا  مبانی  فرزندپروری  آموزش  اثربصشی    )

 (  45) 12، زن و فر نگ یجان و خودکارآمدی دانش آموزان مباال به اضطراب اجا اعی  

ا به خود بر مشکالت رفااری و خودپنداره  (  اثربصشی آموزش فرزندپروری مبانی بر شفت1399مدحی، مح د؛ ق رانی، امیر  )

   18-1(، 3) 11شناخای،  ای ذ نی و تحولی  پژو ش  ای کاربردی روان کودکان با نارسایی 

(،  3)  8  روانشناسی تحولی، (  تأثیر آموزش   دلی در کا ش پرخاشگری نوجوانان   1390وزیری، شهرام؛ لطفی عظی ی، افسانه  )

167-175   
Aydin, Y., Evrensel, A., & Ceylan, M. E. (2018). Body image, self-esteem and social anxiety 

levels in individuals with alcohol and substance abuse. Medicine Science, 7(2), 260-264. 
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