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نفس در اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت

 نساله شهر تهرا 11تا  11آموزان شدان
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 چکیده

نفس این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت     

 یروش گردآورو  یکاربردهدف تحقیق، است. شهر ری شده  7ساله ناحیه  72تا  77آموزان در دانش

جامعه آماری نترل بوده است. ک گروه با آزمونپس و آزموننوع پیش به صورت نیمه آزمایشی، ازها داده

مشغول به  7931-36که در سال تحصیلی  شهر ری 7آموزان پایه هفتم ناحیه نفر از دانش 93شامل پژوهش 

ای استفاده شده ای چند مرحلهگیری خوشهبوده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه تحصیل هستند،

 پرسشنامهو  48/3( با ضریب پایایی 7361نفس روزنبرگ )پرسشنامه عزت، هاگردآوری داده است. ابزار

و هچنین برگزاری دوره آموزشی  42/3( با ضریب پایایی 7363)واتسون و فرند  ترس از ارزیابی منفی

 ساعته برای گروه 1/7جلسه  3( به مدت 7361) بکشناختی رفتاری بر اساس نظریه شناختی رفتاری 

ه نتایج باز آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  آزمایش بوده است.

نفس در آموزش شناختی رفتاری بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزتکه  دست آمده نشان داد

ارزیابی شهر ری تاثیر داشته است؛ بطوریکه مجذور اتا برای ترس از  7ساله ناحیه  72تا  77آموزان دانش

 درصد بوده است. 1/87نفس درصد و برای عزت 1/61منفی 
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 مقدمه

نفس اربردترین عناوین پژوهش در روانشناسی، مباحث مربوط به عزتکی از پرکی     

تحصیل، شغل و  مختلف زندگی افراد اعم از نفس در ابعادامروزه عزتاست. در واقع، 

ت. در واقع، طبق گفته روانشناسان، از جمله محیط اجتماعی اهمیت روزافزونی یافته اس

بر همه سطوح زندگی اثر  عاواقفاکتورهای مهم بهداشت روانی در افراد جامعه، که 

فی را در روابط اجتماعی، و کمبود آن در زندگی فردی و اجتماعی اثراتی من گذاردمی

 ،جنسیت ،صرف نظر از سن همه افرادکند و خانوادگی، شغلی و طول عمر افراد ایفا می

فاکتور  هستند آننیازمند  ،جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، زمینه فرهنگی

گردد است که باعث قدرت بخشیدن به فرد در تمامی امور یاد شده، می 7نفسعزت

 در هکنند تعیین صلیا ملاعواز نفس  تعز(. محققان بر این باورند که 2371 2)یوسف،

 (.7941 ،مامی)ا یدآمی ربهشما عاطفی و ریفتار یلگوا هیدشکل

نفس بـه معنـای قضـاوت شخصـی از ارزشـمندی خود است و به نگرش فرد از عزت     

های مـورد نظر ها و ارزشکند. افراد بـا بررسی نحوه کنار آمدن با استانداردخود دلالت می

یابند. چگونگی عملکرد خـود بـا دیگـران بـه این قضاوت دست می خود و مقایسه

فرد درباره خود است و بــر همه افکــار، ادراکات، هیجانات،  احساس نفس چگونگیعزت

 (. 2336 9،لاورنس) باشدنفـوذ دارد و کلیـد رفتار وی می ها و اهداف شخصیارزش

نفس را داشتن احساس خوب نسبت به خود، دوست داشتن عزت( 7341) 8و برکلر لدوا     

ران نسبت به او، احساس راحتی، احساس ـخود و دوست داشته شدن و رفتار مناسب دیگ

 (. 7941دانند )ستوده، توانایی و موفقیت در رهبری می

انان همانند سپری در نفس سالم برای نوجودهد عزتنتایج حاصل از مطالعات نشان می     

کند. نوجوانانی که احساس خوبی در ورد خود دارند، به های دنیا عمل میبرابر چالش

                                                           
1 Self-esteem 
2 Yousaf 
3 Lowrence 
4 Wald & Brekler 
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توانند با تغییرات زندگی سازگار شوند ها را پشت سر گذاشته و به خوبی میآسانی تعارض

 (. 7932، حسنوندعموزاده)

د ضرورت دارد و بدون آن، نفس، برای رشد طبیعی و سالم فرعزتواقعیت آن است که     

واقع عزت نفس مثبت مانند دستگاه ایمنی روان عمل  رشد روانشناختی متوقف می شود. در

آورد. وقتی عزت می کند و مقاومت، قدرت و ظرفیت رشد و بهبود دوباره را فراهم می

در  د.یابدر رویارویی با مشکلات زندگی کاهش می فردپذیری نفس پایین باشد، انعطاف

نفس حقیقت بررسی های گوناگون روانشناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت

نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درك استعداد بالقوه  ،ارضا نشود

خاطر می آورید وفتی که کسی کارتان را تحسین می کند یا وقتی که هماند. بمحدود می

. چه احساس خوشی به شما دست می دهد ،پایان می رسانیدطرحی را به نحو خوبی به 

احساس خوبی نیز به زندگی دارند.  معمولا ،رادی که احساس خوبی نسبت به خود دارنداف

های زندگی مواجه شوند و از عهده آنها بر آنان می توانند با اطمینان با مشکلات و مسولیت

 (.7946، نسبآیند )اسلامی

 عنوان شده است. این اختلال 7ت اضطرابی مزمن، ترس از ارزیابی منفیی از اختلالاکی     

. ترس از ارزیابی منفی محققان قرار گرفته استبررسی مورد به مثابه یک ویژگی شناختی 

به ترس و نگرانی نوجوانان درباره ارزیابی های منفی همسالان و حضار شنونده اشاره 

  (.2334 2کند )پاکلک،می

به معنای نگرانی و  به عنوان اضطرابی اجتماعی، ترس از ارزیابی منفیی ساده، به عبارت     

نمایند )باتن، کاترین و هایی است که دیگران در مورد وی اظهار میترس فرد از ارزیابی

 (.2371 9کونالی،

                                                           
1 Fear of Negative Evaluation = FNE 
2 Puklek 
3 Button, Katherine, Kounali 
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 ابطرـضا هـمشخص انوـعن هـبرا  منفی یابیاز ارز س( تر7331) 7و هیمبرگ پیر     

 با مرتبط شدیدو  غیرمنطقی ابضطرا حفظو  دیجادر ا که اندگرفته رـنظدر  اعیـجتما

را در  نشارفتار جتماعیا ابضطرا لختالا به مبتال ادفر. استا مؤثر جتماعیا یموقعیتها

 هنددمی زمتیاا انناظر نچهاز آ ضعیفتر جتماعیا یتعاملهاو  ههالبدافی یگفتگوها لخال

تفاوتی در ارتباط است  یابیارزش چنین با یمنف یابیاز ارز سترو  میکنند یابیارز

 (.7939)توکلی، جمهری، فرخی، 

 یابیدرباره ارز یبر نگران یمنف یابیترس از ارز فیدر تعر( 7363) 2واتسون و فرند     

و انتظار  یابیارز یهاتیاز موقع زیپره ،یمنف یابیمفرط نسبت به ارز ی، آشفتگگرانید

 یهایابیارز یافراد دارا. به اعتقاد آنها کردند دیتاک گران،ید یاز سو یمنف یابیتجربه ارز

کننده  دیکوشند که از اطلاعات تهدیترس دارند و همواره م دیشد یاحساس نگران ،یمنف

 .کنند زیپره یاجتماع سهیاز مقا یناش

نوجوانان در برابر شکل شناختی اضطراب اجتماعی یعنی ترس از ارزیابی منفی، آسیب      

ای نشان می دهند. برخی از مطالعات نشان داده اند که مهمترین دوره فزاینده پذیری

دختران در مقایسه و  های مضطرب کننده، اوایل دوره نوجوانی استپدیداری خوداشتغالی

 (.2334 9با پسران سطوح بالاتری از ترس از ارزیابی منفی گزارش کردند )پاکلک،

ردهای کردهایی نظیر رویکتوان از رویارزیابی منفی مینفس و ترس از برای تغییر عزت     

ها به اثبات رسیده است، استفاده ارآیی آن در بسیاری از پژوهشکه ک 8شناختی رفتاری

 که ستا یمانگردرروان اعنواز ا یکی یمانگردر رفتار (. شناخت7946جانی، توزندهنمود )

 ننشا مینهزاین در  هشد منجاامطالعة  913 نتایج که ریطو ست بهامعتبر  ربسیا تجربی نظراز 

 پزشکی مانندروان یهالختالا نمادر در مانیدر ةیوـش ینا ییراکا ةهندد

 دیکررو یناست. ا پریشیو روان شخصیت یهالختالا، بیاضطرا یهالختالاگیدفسرا
                                                           
1 Rapee & Heimberg 
2 Watson & Friend 
3 Puklek 
4 Cognitive Behavioral Training = CBT 
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 نظریه یک انعنو هم به، اردند دییاز قدمتو  ستا جدید نسبت به ینکها دجوو با مانیدر

 بیسابقه تتحقیقاو  تاـمطالع منجاا ایبررا  مینهز یمانگرروش در یک انعنو به همو 

 یحمایتها ردموآن  یرـنظ یاـینهـتبیاز  ریبسیاو  مانیدر ةیوـش  نـی. استا دهکر همافر

 (. 7933، ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، 2337 7)بایلینگ،ست ا گرفته ارقر نیاوافر

« درمانی روان»نوعی  آموزش شناختی رفتاری روانشناسان، در تعریفی تخصصی به گفته     

کند روش نگرش خود را به زندگی تغییر دهند، احساس است که به افراد افسرده کمک می

. (7932افخمی، ) خود را بهبود بخشند و رفتار خود را نیز با افکار مثبت، عوض کنند

در از طریق آن  که است یرفتار و یشناخت یکردهایاز رو یقیتلفآموزش شناختی رفتاری، 

 یرفتارهانیز، شده و  فیتفکر تحر یالگوها ها وبتواند مدل شود تا یم کمکبه فرد 

و  هااز بحثبرای رسیدن این امر، که ؛ دهد رییتغ و در نهایت صیخود را تشخ رآمدناکا

، پاملا و )راجرز، آلیسون شودیاستفاده م افتهیسازمان  یرفتار فیمنظم و تکال گفتگوهای

 ندهایآیکه فر استنکته  نیاصطلاح آموزش شناختی رفتاری بر ا دیکات (.2334 2دیوید،

 (. 2378 9هستند )استین، تیاهمدارای  طییمح راتیثات تفکر به اندازه

شناختی های روانهای خاصی از فراشناخت و اختلال( بین جنبه2333) 8ولز به اعتقاد     

های فراشناختی در درمان ترس از ارزیابی منفی مؤثر ین مداخلهرابطه وجود دارد، بنابرا

باشد. در مطالعات مختلفی، آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و می

( و نیز ولز و فیشر 7331) 1نفس موثر شناخته شده است. به عنوان مثال، ولز و فیشرعزت

دریافتند که شناخت درمانی، در ( در تحقیقات خود 2334) 6( و رز و ونکوسرد2334)

ها را های اضطرابی موثر بوده و به ویژه، ترس از ارزیابی منفی آزمودنیدرمان اختلال

                                                           
1 Biling 
2 Roger, Allison, Pamela & David 
3 Epstein 
4 Clark & Wells 
5 Clark & Wells 
6 Ross & Van Koesreld 
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چه به  ( نیز گزارش داده است که آموزش شناختی رفتاری2339) 7دهد. استینگرکاهش می

صورت فردی و چه به صورت گروهی باعث کاهش معنادار هراس اجتماعی در افراد 

( در مطالعاتی 7946( و پاشا )7946جانی )توزندهشود. در بین تحقیقات ایرانی نیز، یم

 حاصل از جینتابررسی نمودند و نفس زتعرا بر   یتأثیر آموزش شناختی رفتارجداگانه، 

 شیشناختی و افزای ف آموزش رفتارلمخت یهای از اثربخشی شیوهکحا انسیتحلیل وار

. به این دلیل این رویکرد را انتخاب کردم چون به فرد بوده است نفسزتعمعنادار 

آموزد که افکار و هیجان خود را در موقعیتهای مختلف شناسایی کرده و الگوهای می

شود را اصلاح کند و همین نادرست و ناکارآمد مه باعث پریشانی و کاهش عزت نفس می

وجه به این امر، سوال اصلی شود فرد نسبت هب خود احساس بهتری پیدا کند. با تباعث می

محقق در این پژوهش آن است که آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و 

 شهر ری چه تاثیری دارد؟ 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نفس در دانشعزت

 

 تحقیق شناسیروش

ها داده یو از نظر روش گردآور یکاربرد ،از نظر هدف پژوهشاین : تحقیق روش     

 نترل است. ک گروه با و پس آزمون آزموننوع پیش از به صورت نیمه آزمایشی،

را  آماری جامعه در این تحقیقگیری: ، نمونه و روش نمونهجامعه آماری     

مشغول به تحصیل  7931-36که در سال تحصیلی  شهر ری 7آموزان پایه هفتم ناحیه دانش

ای ای چند مرحلهگیری خوشهاز روش نمونه گیریبرای نمونه دهند.هستند تشکیل می

تقسیم شد و  22تا  7منطقه  22ه ابتدا شهر تهران به کاستفاده شده است. بدین صورت 

 23ری انتخاب شد. سپس از بین مدارس منطقه  شهر 23ور، منطقه کسپس از بین مناطق مذ

گردید. در  ابآموزان پایه هفتم انتخو سپس دانش متوسطه دورهاول شهر ری، مدارس 

نفس و ترس از ارزیابی هر دو پرسشنامه پژوهش )عزتآموزان پایه هفتم دانشنهایت، به 

                                                           
1 Stingier 
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 93های پرسشنامه آنها پایین بود، تعداد ه نمرهکمنفی( توزیع شد و از بین واجدین شرایط 

در گروه آموزان پایه هفتم دانشنفر از  71انتخاب شد. آموزان پایه هفتم دانشنفر از 

نترل قرار داده شدند. معیار ورودی و خروجی در کدر گروه آنها نفر از  71زمایش و آ

پس از انتخاب . تر از حد نمره برش( بودها )پایینها نیز نمره پرسشنامهاجرای پرسشنامه

های گروه نترل، برای آزمودنیکنمونه و گمارش تصادفی در هر دو گروه آزمایش و 

ه کختی رفتاری برگزار شد. پس از پایان جلسات آموزشی )آزمایش، جلسات آموزشی شنا

نفس و امل شرح داده شده است( هر دو پرسشنامه پژوهش )عزتکدر ادامه به صورت 

 آزمون اجرا شد.نترل به عنوان پسکترس از ارزیابی منفی( بر روی دو گروه آزمایش و 

و پرسشنامه زیر استفاده شده ها از دآوری دادهبرای جمع: هاداده یآورجمع رابزا     

 :است

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد شده است که : نفسپرسشنامه عزت -1

، نفس روزنبرگمقیاس عزتمیلادی تدوین نموده است.  7361آن را در سال  7روزنبرگ

عبارت کلی است  73گیرد. این مقیاس شامل نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه میعزت

برای . سنجدرضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می که میزان

اجرای این آزمون، مقیاس به آزمودنی داده شده و از وی خواسته می شود پس از خواندن 

یا « موافقم»جملات، موافقت یا مخالفت خود را با آن جملات از طریق انتخاب گزینه 

نمره بالاتر از صفر نشان دهنده است.  73شنامه . نمره برش در این پرسابراز کند« مخالفم»

+( نشان 73عزت نفس بالا و نمره کمتر از صفر نشان دهنده عزت نفس پایین است. نمره )

 .باشد می پایین خیلی نفس عزت دهنده نشان( -73) دهنده عزت نفس خیلی بالا و نمره

ره بالاتر باشد، به همان این، هر چه نمنمرات میانی به معنای عزت نفس متوسط است. بنابر

+( 73( و )-73بین )نیز دامنه نمرات . اندازه سطح عزت نفس بالاتر خواهد بود و برعکس

 (.7947)گنجی،  قرار دارد

                                                           
1 Rosenberg 
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ای آن را به بازآزمون دو هفته-( ضریب پایایی درونی و پایایی آزمون7361روزنبرگ )     

ار و اضطراب را به ترتیب کره آشو همبستگی آن افسردگی، خودپندا 48/3و  48/3ترتیب 

در ( 2334) 7فاروگیاو  امیتریود، چن، گرینبرگرگزارش داده است.  82/3و  87/3، -13/3

نفس مقیاس عزت نی درو همسانی ، ضریبستونیاییا انینشجوروی دا بر هشیوپژ

 14روی  بررا  سمقیااین  ماییزآزبا دعتماا قابلیت ضریبو  48/3را برابر با  روزنبرگ

ماه  1 مانیز فاصله بادانشجو  42و بر روی  48/3ای برابر با دو هفته مانیز فاصله نشجو بااد

 که دادند ارشگز 62/3سال برابر با  7 مانیز فاصله بادانشجو  47و بر روی  61/3برابر با 

بررسی ی به پژوهش( در 7946رجبی و بهلول )ه است. دبودار  معنا ماییآززبا یباضر همه

روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران پایایی و 

، در 48/3در کل نمونه دانشجویی  این مقیاس رانتایج ضرایب همسانی درونی و  پرداختند

. ضرایب همبستگی بین آوردندبه دست  43/3و در دانشجویان دختر  41/3دانشجویان پسر 

متغیر و همگی در سطح  12/3تا  16/3از  عبارات مقیاس با نمره کل عباراتهر یک از 

337/3< P برای  48/3ضریب پایایی « کرونباخ»بر اساس محاسبه آلفای . دار بودندمعنی

 برآورد شد. عزت نفس پرسشنامه 

( 7363) 2واتسون و فرندتوسط  پرسشنامهاین پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی:  -1

 انمیز که ست( اماده پاسخ منفی 79پاسخ مثبت و  71) ماده 93 و دارای استطراحی شده 

 پرسشنامه به صورت نیدر ا یگذارنمره وهیش .دـیکنـم یرـگیازهندرا ا افراد منفی یابیارز

نمره برش است.  93دامنه نمره بین صفر و در این مقیاس، . باشد ی)درست( و )نادرست( م

نده افرادی است که ترس از ارزیابی منفی دهبه بالا نشان 74نمره است.  74در این پرسشنامه 

به پایین مخصوص افرادی است که ترس کمی از ارزیابی منفی دارند.  3دارند و نمره 

های همراه با احتمال کسی است که از موقعیت ،بیاوردیی فردی که در این مقیاس نمره بالا

                                                           
1 Greenberger, Chen, Demitrieva, & Farruggia 
2 Watson & Friend 



 3/  ساله شهر تهران  11تا  11زان آمونفس در دانشاثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت 

 

. واتسون و سلط داردکند. نه بر خود متکی است و نه روی دیگران تعدم تایید اجتناب می

آزمون  نیا ی،منف یابیپرسشنامه ترس از ارز یابیه منظور هنجارب( اعلام داشتند 7363فرند )

ناقص  لیتعداد به دل نیاز انفر  32، تعداد دانشجو اجرا شد 241 متشکل از ینمونه ا یبر رو

در  یمنف یابینمره پرسشنامه ترس از ارز نیانگیم خارج شدند. یبررس بودن اطلاعاتشان از

 یدرون ییایبود. پانفر(  786)به تعداد  7/76نفر( و در زنان  63)به تعداد  31/79 مردان

. هر عبارت با نمره کل آزمون محاسبه شد یمحاسبه همبستگ قیپرسشنامه در ابتدا از طر

و با  6/3همبستگی این آزمون با مقیاس اضطراب آشکار تیلور را ( 7363)واتسون و فرند 

اعلام  93/3( برابر با 7361حساسیت نسبت به موقعیت های رسمی پای ویو ) مقیاس

اند. آنها در دو مطالعه دیگر از روش بازآزمایی با فاصله یک ماهه استفاده نمودند و داشته

گزارش دادند. در پژوهش آمالی  38/3و  14/3ضریب پایایی هر د مطالعه را به ترتیب برابر 

دانش آموز دختر  93به دست آمده با روش بازآزمایی به روی ( نیز ضریب 7919خانمه )

برای  42/3ضریب پایایی « کرونباخ»بر اساس محاسبه آلفای . 31/3راهنمایی عبارت بود از 

 برآورد شد. ترس از ارزیابی منفی پرسشنامه 

پس از آزمایش:  برگزاری دوره آموزشی شناختی رفتاری برای گروه -9

ر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش، گروه کنترل در برگزاری پیش آزمون ب

شناختی روش آموزش ساعت و نیمه از  7جلسه  3انتظار نگه داشته شد و سپس، به مدت 

رفتاری برای گروه آزمایش پژوهش بهره گرفته شد و پس از پایان دوره آموزشی، مجددا 

( بر روی هر دو گروه تکرار ترس از ارزیابی منفینفس و هر دو پرسشنامه پژوهش )عزت

پروفسور لازم به ذکر است که دوره آموزشی فوق بر اساس نظریه شناختی رفتاری  شد.

 است: 7( اجرا خواهد شد و شرح این دوره به صورت جدول شماره 7361) 7بکتی آرون 

 

                                                           
1 Aaron T. Beck 
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آزمایش  شرح برگزاری دوره آموزشی شناختی رفتاری برای گروه :1جدول 

 (7944جمه حمیدپور و اندوز، ، تر2339 7هی،)لی

جل

 سه
 خلاصه جلسات

1 

معرفی افراد و اینکه چرا تصمیم به شرکت در جلسات گروهی شناختی  -7

 رفتاری گرفته اند. –

 ارائه اطلاعات پایه ای در مورد روان درمانی شناختی رفتاری -2

 علت برگزاری این جلسات و هدف گروه درمانی شناختی رفتاری -9

شرح اصول رازداری و دادن اطمینان خاطر به مراجعان که بیان و  -8

 اطلاعات کاملا محرمانه است.

1 

 تکلیف: چگونه افکار، احساس را به وجود می آورد -7

 تفاوت بین افکار، احساس و رفتار -2

 توضیح در مورد سبک ناکارامد تفکر -9

 بیان خطای شناختی معمول -8

 شده تکالیف خانگی مطالب آموزش داده -1

9 

 های گفته شده.مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 ارزیابی و چالش با افکار )بازسازی افکار( -2

 تحلیل مزایا و معایب -9

 شواهد رد کننده و تایید کننده. -8

 تکالیف خانگی مطالب آموزش داده شده. -1

4 
 گفته شده.های مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 تمرین تکنین توقف فکر . -2

 تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده. -9

                                                           
1 Lihi, R 



 11/  ساله شهر تهران  11تا  11زان آمونفس در دانشاثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت 

 

5 
 های گفته شده.مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 مواجهه تدریجی  -2

 تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده. -9

6 
 های گفته شده.مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 رات آموزیج -2

 تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده. -9

1 
 های گفته شده.مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 مرز بین پیشرفت گرایی و کمال گرایی. -2

 تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده. -9

8 

های گفته شده در مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین -7

 .جلسه قبل

بندی از کل جلسات و بررسی بازخورد کل مطالب گفته و تمرین جمع -2

 شده 

 آزمون.اجرای آزمون پیگیری به فاصله چهار ماه پس از اجرای پس 3

داده ها در  تحلیل و تجزیه: برای هاهای آماری تجزیه و تحلیل دادهروش     

تحلیل  از نباطیبخش است ی و درپراکندگ و یمرکز یهاشاخصاز  بخش توصیفی

 22کوواریانس استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این بخش نیز اس.پی.اس.اس 

 است.

 هایافته
 های تحلیل کوواریانسبررسی پیش فرض

 نتایج ضریب کجی و کشیدگی: 1جدول 

 مقادیر شاخص متغیر

 ترس از ارزیابی منفی
 546.- کجی

 839.- کشیدگی

 نفسعزت
 1.649- کجی

 1.273- کشیدگی
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ضرایب کجی و کشیدگی به دست آمده در  2شماره با توجه به نتایج حاصل از جدول      

+ قرار دارد و با اطمینان 2و  -2ه بین ددر بازنفس و عزت هر دو متغیر ترس از ارزیابی منفی

از آزمون کنند و های پژوهش از ویژگی نرمال بودن تبعیت میتوان بیان داشت که دادهمی

 های پژوهش استفاده نمود.توان برای تحلیل فرضیهتحلیل کوواریانس می

 اسمیرنوف و شاپیروویلکهای کولموگروفنتایج آزمون: 9جدول 

 متغیر
 آزمون شاپیروویلک اسمیرنوفکولموگروف آزمون

K-S Sig SH-W Sig 

 277. 696. 139. 313. ترس از ارزیابی منفی

 203. 645. 181. 328. نفسعزت

نتایج حاصل از دو آزمون  9جدول شماره با توجه به نتایج حاصل از      

های به دست داریدهد که سطح معنیشاپیروویلک نشان میو  اسمیرنوفکولموگروف

است و با اطمینان  37/3بزرگتر از  نفسو عزت هر دو متغیر ترس از ارزیابی منفیآمده در 

کنند و از آزمون های پژوهش از ویژگی نرمال بودن تبعیت میدادهتوان بیان داشت که می

 های پژوهش استفاده نمود.توان برای تحلیل فرضیهتحلیل کوواریانس می

 «لون»نتایج آزمون : 4جدول 

 df1 df 2 Sig آماره لون متغیر

 162. 28 1 1.777 ترس از ارزیابی منفی

 096. 28 1 1.002 نفسعزت

دهد که سطح نشان می« لون»نتایج آزمون  8جدول شماره به نتایج حاصل از  با توجه     

بزرگتر  نفسو عزت هر دو متغیر ترس از ارزیابی منفیداریهای به دست آمده در در معنی

ها از تجانس برخوردار است توان بیان داشت واریانس گروهاست و با اطمینان می 37/3از 

عبارت از آن است که واریانس دو گروه دارای تجانس  که« لون»و فرض صفر در آزمون 

ها رعایت شده گیرد و با توجه به اینکه فرض همگنی واریانساست، مورد تایید قرار می

  های پژوهش استفاده نمود.توان برای تحلیل فرضیهاست، از آزمون تحلیل کوواریانس می



 19/  ساله شهر تهران  11تا  11زان آمونفس در دانشاثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت 

 

 -های واریانس باکس مبنی بر همسانی ماتریسنتایج آزمون ام :5جدول 

 کووایانس

 باکسآماره آزمون ام Fآماره آزمون  داریسطح معنا

.625 .791 7.612 

 672/1سطح معناداری آزمون ام باکس برابر با  1با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 

( مورد نیاز برای رد 37/3باشد. از آنجایی که این مقدار، بزرگتر از سطح معناداری )می

ها مورد تایید قرار باشد، فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانسفر میفرض ص

ها، به عنوان یک از می گیرد. بدین ترتیب مفروضه همسانی ماتریس کوواریانس

 باشد.مفروضات آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برقرار می

 نتایج همگنی شیب خط رگرسیونی :6جدول 

 
ثر تعامل گروه داری اسطح معنی 6تایج حاصل از جدول شماره با توجه به ن     

و برای  633/3)همپراش( برای ترس از ارزیابی منفی برابر با آزمون)مستقل(*پیش

باشند، می 37/3است که هر دو مقدار به دست آمده بزرگتر از  211/3نفس برابر با عزت

 گیرد. ه قرار میهای رگرسیونی مورد پذیرفتبنابراین فرضیه همگنی شیب
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نفس فرضیه اصلی: آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت

 شهر ری تاثیر دارد. 1ساله ناحیه  11تا  11آموزان در دانش

برای اثر اصلی  مانکوانتایج چهار آماره تحلیل کوواریانس چند متغیره : 1جدول 

 گروه بر متغیرهای وابسته

 مقدار آزمون
df 

 یهفرض
df 

 F خطا
 سطح

 Pمعناداری 

 000. 103 25 2 790. آزمون اثر پیلایی

آزمون لامبدای 

 ویلکز
.210 2 25 103 .000 

 آزمون اثر هتلینگ
3.76

0 
2 25 103 .000 

آزمون بزرگترین 

 ریشه روی
3.76

0 
2 25 103 .000 

**P<111/1 

(، 133/3اثر پیلایی ) نتایج هر چهار آزمون 1با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 

دهد که اثر ( نشان می163/9(، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی )273/3لامبدای ویلکز )

باشد معنادار می آموزان مورد مطالعهنفس دانشعزتو  گروه بر ترس از ارزیابی منفی

(337/3>P  739و=F آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره را .) مجاز

شمرده است. به عبارتی دیگر، آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و 

 شهر ری تاثیر دارد. 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نفس در دانشعزت

 

 

 

 

 



 15/  ساله شهر تهران  11تا  11زان آمونفس در دانشاثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت 

 

ترس از ارزیابی : نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیره نمره کل 8جدول 

     نفسمنفی و عزت

 
متغیر ترس از ارزیابی دست آمده برای ه ب Fمقدار  4جدول با توجه به نتایج حاصل از      

در هر دو مقدار، بوده که  194/2برابر با  نفسمتغیر عزتبوده و برای  611/9برابر با  منفی

د. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار نباشدار میمعنی 37/3سطح 

آموزش شناختی رفتاری بر ترس از شود که اساس چنین نتیجه گرفته میگیرد. بر همین می

؛ شهر ری تاثیر دارد 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نفس در دانشارزیابی منفی و عزت

درصد اثر( و افزایش  2/24)به میزان  ترس از ارزیابی منفیبطوریکه موجب کاهش 

درصد اثر(  1/21)به میزان  شهر ری 7یه ساله ناح 72تا  77آموزان در دانشدر نفس عزت

 شده است. 

 

: آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در 1فرضیه فرعی 

 شهر ری تاثیر دارد. 1ساله ناحیه  11تا  11آموزان دانش

 : نتایج تحلیل کواریانس در نمرات پیش و پس آزمون ترس از ارزیابی منفی3جدول 
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گروه آزمایش پس از آموزش شناختی  3نتایج حاصل از جدول شماره با توجه به      

داری در نمرات ترس از ارزیابی منفی در مقایسه با گروه کنترل کسب تفاوت معنی رفتاری

(. بنابراین آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی F=631/24و  P<3337/3کردند )

شهر ری تاثیر داشته و با توجه به مجذور اتا  7ساله ناحیه  72تا  77آموزان منفی در دانش

توان گفت که میزان اثر آموزش شناختی رفتاری بر کاهش ترس از ارزیابی منفی در می

 باشد.درصد می 1/61آموزان مورد مطالعه دانش

تا  11آموزان نفس در دانش: آموزش شناختی رفتاری بر عزت1فرضیه فرعی 

 دارد.شهر ری تاثیر  1ساله ناحیه  11

 نفس: نتایج تحلیل کواریانس در نمرات پیش و پس آزمون عزت11جدول 

 
گروه آزمایش پس از آموزش شناختی  73با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره      

نفس در مقایسه با گروه کنترل کسب کردند داری در نمرات عزترفتاری تفاوت معنی

(3337/3>P  188/3و=F بنابراین آموزش .)آموزان نفس در دانششناختی رفتاری بر عزت

توان گفت که میزان شهر ری تاثیر داشته و با توجه به مجذور اتا می 7ساله ناحیه  72تا  77

 1/87آموزان مورد مطالعه نفس در دانشاثر آموزش شناختی رفتاری بر افزایش عزت

 باشد. درصد می

 

 هاتبیین و تفسیر یافته

آمده نشان داد که آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی  نتایج به دست     

(337/3>P  611/9و=Fو عزت )( 337/3نفس>P  194/2و=Fدر دانش ) 72تا  77آموزان 
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)به میزان  ترس از ارزیابی منفی؛ بطوریکه موجب کاهش شهر ری تاثیر دارد 7ساله ناحیه 

 شهر ری 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان شدر داندر نفس عزتدرصد اثر( و افزایش  2/24

 ریگی کوتهو  کهرازهیاین نتیجه با تحقیقات  درصد اثر( شده است. 1/21)به میزان 

(، 7938) شاکر(، 7931)یارمحمدی (، 7931) انینیبحری، محتشم، محمدزاده(، 7936)

 (،7939) عابدین، دارابی عمارتی، قاسمی ارگنه(، 7939) گل محمدی(، 7938) رحیم زاده

 جوانبخت(، 7932) حسنوندعموزاده، عقیلی، حسنوندعموزاده(، 7932) حسنوندعموزاده

(، 2371(، افضل، رشید و بوخاری )7941) عابدیو  زادهفاتحی ،امامی(، 7937)

(، سلس 2376)  (، مانسون، سالامی، فریک2376(، سوراویا و اروسز )2376کاجاندینگ )

توروغی، جوانبخت، بیاضی، صالحی، (، فرقانی2379یان )(، بادله، فتحی، آقامحمد2371)

 ( همسو است.2372وحیدی و دروگر )

با توجه به نتایج پژوهش، در تبیین اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی      

توان اینگونه تبیین کرد که با استناد به مبانی نظری، آموزان مینفس در دانشمنفی و عزت

به عنوان یک عامل محافظت کننده مهم در برابر رفتارهای پرخطر شناخته شده  نفسعزت

است. به این معنا که نوجوانانی که خودانگاره مثبت داشته و احساس غرور و ارزشمندی 

توانند با چالش های رشدی و اجتماعی دوران نوجوانی مقابله کنند و در کنند بهتر میمی

ترس از (. 7937)کاوه،  انی و استقلال مؤثرتر خواهند بودیابی و رسیدن به خودگردهویت

( آن را به عنوان 2371نیز که افرادی همچون باتن و کاترین و کونالی ) ارزیابی منفی

هایی است که دیگران در مورد اضطرابی اجتماعی، به معنای نگرانی و ترس فرد از ارزیابی

تواند است که می ال بسیار ناتوان کنندهیک اختلاند، نمایند، تعریف نمودهوی اظهار می

( و این امر، در دوره 2372و باتوا،  )پاراشار های زندگی فرد را مختل کندبسیاری از جنبه

های ناخوشایندی به فرد وارد سازد. از جمله اینکه فرد مبتلا به تواند آسیبنوجوانی می

رتباط با دیگران، در تنهایی به دلیل عدم تمایل به ا ترس از ارزیابی منفی ممکن است

های تواند، فرد را در معرض آسیبخویش فرو رفته و از دیگران دوری گزیند و این امر می
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اجتماعی شدید قرار دهد. اما با توجه به نتایج حاصل شده، رویکرد آموزش شناختی 

سخ نیز بیان داشته است، از طریق کاهش فراوانی و شدت پا 7رفتاری همانطور که هازلت

جویان و آموزش مهارتهای جدید شناختی رفتاری آنها است که های سازش نایافته درمان

موجب کاهش معنی دار در بروز رفتارهای ناخواسته و افزایش معنی دار در بروز رفتارهای 

(. پس 7932زاده، بلداجی، بهارلو، زارعی و ثابتشود )نقل از کرمیتر میسازش یافته

معنی دار مداخله آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و  توان گفت تاثیرمی

 باشد.شهر ری منطقی می 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نفس در دانشعزت

نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از آموزش شناختی رفتاری تفاوت      

با گروه کنترل کسب کردند  داری در نمرات ترس از ارزیابی منفی در مقایسهمعنی

(3337/3>P  631/24و=F بنابراین آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در .)

توان شهر ری تاثیر داشته و با توجه به مجذور اتا می 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان دانش

گفت که میزان اثر آموزش شناختی رفتاری بر کاهش ترس از ارزیابی منفی در 

(، 7931)یارمحمدی باشد. این نتیجه با تحقیقات درصد می 1/61آموزان مورد مطالعه انشد

(، 2376(، سوراویا و اروسز )7939) گل محمدی(، 7938) شاکر(، 7938) رحیم زاده

 ( همسو است.2371(، سلس )2376)  مانسون، سالامی، فریک

ناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی با توجه به نتایج پژوهش، در تبیین اثربخشی آموزش ش     

های محققان، توان اینگونه تبیین کرد که با استنادگیری به یافتهآموزان میمنفی در دانش

ترس از ناامیدی، عدم تایید و مجازات معلم، یادگیری فرد را به شدت تحت تاثیر قرار داده 

وجود ترس در شود تا میزان یادگیری وی کاهش پیدا نماید. همچنین، و سبب می

شود تا آنها فاقد اعتماد به نفس بوده و در کلاس، سکوت نمایند آموزان باعث میدانش

آموز شود تا دانش(. نداشتن اعتمادبنفس ناشی از ترس سبب می2371)هارگریوز و افونوه، 

ها، ای گردد و بروز این ضعفهای عمدهبه ویژه در دوره حساس نوجوانی دچار ضعف

                                                           
1 Hazlet 
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رای پذیرش رفتارهای پرخطر برای فرد باز نماید. با توجه به نتایج به دست آمده، زمینه را ب

آموزان تواند موجب کاهش ترس از ارزیابی منفی در دانشآموزش شناختی رفتاری می

 طلبی،انزواکند تا فرد بر حالاتی همچون رد درمانی کمک میکگردد. اساسا این روی

توان گفت تاثیر معنی یابی دیگران، فائق آید. پس میو ترس از ارز خجالتی بودن ،تنهایی

 72تا  77آموزان دار مداخله آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در دانش

 باشد.شهر ری منطقی می 7ساله ناحیه 

نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از آموزش شناختی رفتاری تفاوت      

و  P<3337/3نفس در مقایسه با گروه کنترل کسب کردند )رات عزتداری در نممعنی

188/3=Fساله  72تا  77آموزان نفس در دانش(. بنابراین آموزش شناختی رفتاری بر عزت

توان گفت که میزان اثر آموزش شهر ری تاثیر داشته و با توجه به مجذور اتا می 7ناحیه 

باشد. درصد می 1/87آموزان مورد مطالعه شنفس در دانشناختی رفتاری بر افزایش عزت

 انینیبحری، محتشم، محمدزاده(، 7936) ریگی کوتهو  کهرازهیاین نتیجه با تحقیقات 

 حسنوندعموزاده (،7939) عابدین، دارابی عمارتی، قاسمی ارگنه(، 7938) شاکر(، 7931)

 ،امامی(، 7937) جوانبخت(، 7932) حسنوندعموزاده، عقیلی، حسنوندعموزاده(، 7932)

(، بادله، 2376(، کاجاندینگ )2371(، افضل، رشید و بوخاری )7941) عابدیو  زادهفاتحی

توروغی، جوانبخت، بیاضی، صالحی، وحیدی و (، فرقانی2379فتحی، آقامحمدیان )

 ( همسو است.2372دروگر )

نفس در عزتبا توجه به نتایج پژوهش، در تبیین اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر      

 از که توان اینگونه تبیین کرد که اشخاصیبراندن می آموزان و بر پایه نظریه ناتانیلدانش

برابر شدید  در نفسعزت فاقد اشخاص با مقایسه نفس بیشتری برخوردارند، درعزت

 در این است که به فرد نفسعزت کنند و اساسا، ارزشمی مقاومت و مشکلات زندگی

 هایفرصت از و شود بهتر روبرو چالشهای زندگی با کند و زندگی بهتر ات دهدفرصتی می

(. آموزش 7943داغی،  ، ترجمه قراچه7334نماید )براندن،  بیشتری برداری مطلوب بهره
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دارای  طییمح راتیثات تفکر به اندازه ندهایآینکته که فرشناختی رفتاری با تاکید بر این 

نفس در افراد موثر باشد و اساسا، با اند بر افزایش عزتتو( می2378هستند )استین،  تیاهم

آموزان کمک نمود تا خود را توان به دانشبکارگیری روش آموزش شناختی رفتاری می

 دروغ گویی وناسزا از هستند،قائل  انبه خاطر ارزشی که برای خودشباور داشته باشند و 

به جای جا خالی نمودن، مقاومت  پرهیز نموده و در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی،

ها و تفاوتیهای مقابله را جایگزین بینمایند و با پیروی از عقل و منطق خویش، روش

های درمانی به های ناخوشایند خویش نمایند. چه بسا، کمک نگرفتن از روشاسترس

خصوص روش آموزش شناختی رفتاری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، 

های آموزان را که در مرحله حساسی از زندگی هستند، به سمت آسیبند دانشتوامی

اجتماعی و رفتارهای پرخطری همچون تمایل به استفاده از انواع مواد مخدر، پرخاشگری، 

توان پذیرفته نشده سوق دهد. پس می رفتارهای ضد اجتماعیناسزاگویی، دزدی و کلا 

تا  77آموزان نفس در دانشاختی رفتاری بر عزتگفت تاثیر معنی دار مداخله آموزش شن

 باشد.شهر ری منطقی می 7ساله ناحیه  72

 شود:با توجه به نتایج حاصل شده، پیشنهادهای زیر ارائه می

آموزان دانشهای مورد مطالعه در این پژوهش را به طور خاص، با توجه به اینکه نمونه -7

شود اند، پیشنهاد میتشکیل داده 31-36لی در سال تحصی شهر ری 7پایه هفتم ناحیه 

آموزان سایر مقاطع تحصیلی و همچنین سایر مناطق دانشموضوع پژوهش بر روی 

 نیز انجام شود و نتایج هر دو پژوهش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند. جغرافیایی کشور 

بود، با سایر « اریآموزش شناختی رفت»در سایر مطالعات، متغیر مستقل تحقیق حاضر که  -2

آموزی مهم و شایع هستند )مثل اضطراب امتحان، متغیرهای وابسته که در جامعه دانش

کاری تحصیلی، شادکامی، خودکارآمدی، رفتارهای پرخاشگرانه، فوبیای اجتماعی، اهمال

 ترس از صحبت کردن در جمع و...( مورد مطالعه و بررسی محققان قرار گیرد.
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و « ترس از ارزیابی منفی»ت، متغیرهای وابسته تحقیق حاضر که در سایر مطالعا -9

آگاهی، های آموزشی و درمانی )مثل ذهنها و مداخلهبود، با سایر روش« نفسعزت»

 نگری و...( مورد مطالعه و بررسی محققان قرار گیرد.مثبت

که  زمانی محدودیتانجام شده است و به دلیل  31-36این پژوهش در سال تحصیلی  -8

پایداری  نمودنبه منظور مشخص  گیریمطالعات پیمحقق با آن مواجه بود، امکان انجام 

 مداخله آموزش شناختی رفتاری از محقق سلب شد.ثیرات ات

به دست آمده  در مورد نتایج و حصول اطمینان بیشتر ترقطعیبه منظور رسیدن به نتایج  -1

گیری به منظور مشخص مطالعات پی نده،تا محققان آیشود پیشنهاد می ،این پژوهش از

مداخله آموزش شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ثیرات اکردن پایداری ت

 نفس انجام دهند.عزت

 

 پیشنهادهای کاربردی

آموزش شناختی رفتاری بر ترس  بودن اثربخشاین پژوهش به نتیجه مناسبی در جهت      

دست یافت؛  شهر ری 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نشنفس در داو عزت از ارزیابی منفی

 ترس از ارزیابی منفیکاهش نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش شناختی رفتاری بر 

تاثیر داشته است. پس  شهر ری 7ساله ناحیه  72تا  77آموزان نفس در دانشعزتافزایش و 

شیدن به وضعیت ترس از ارزیابی توان از روش آموزش شناختی رفتاری برای بهبود بخمی

آموزان استفاده کرد و بر این اساس، از روش درمانی آموزش نفس در دانشو عزت منفی

و  شناختی رفتاری به عنوان راهکاری موثر برای کاهش و از بین بردن ترس از ارزیابی منفی

آموزان های آموزشی که برای دانشنفس در مراکز مشاوره و کارگاهنیز افزایش عزت

آموزانی توان سود جست و از مشاوران مدارس خواست تا دانششود، میتدارك دیده می

نفس پایینی برخوردار هستند هستند و همچنین، از عزت را که دچار ترس از ارزیابی منفی



 1931 پاییز ،1 شماره ،اول سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /11

 

های آموزشی شناختی رفتاری برگزار را شناسایی نموده و به مراکز درمانی که دوره

 یند.کنند، ارجاع نمامی
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 منابع
 . تهران: روان.روانشناسی اعتمادبنفس(. 7946، علی. )نسباسلامی (7

هیجانی بر کاهش پریشانی بیماران مبتلـا  -اثربخشی رفتار درمانی عقلانی(. 7932افخمی، مریم. ) (2

تحقیقـات آزاد اسلامی واحد علوم و . دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد به سرطان پستان.

 )اراك(.مرکزی 

رفتاری و آموزش والدین در افزایش -مقایسه اثربخشی دو شیوه شناختی(. 7941، طاهره. )مامیا (9

 .61-18. صص 73. شماره فصلنامه دانشور رفتار نفس دانش آموزان.عزت

 و محمد خدایاری فرد. ترجمه رفتاری –گروه درمانگری شناختی (. 2337بایلینگ، پیتر ) (8

 . تهران: دانشگاه تهران.7933، بدینییاسمین عا

(. تهـران: 7943داغـی ). ترجمه مهدی قراچـهنفسعزت روانشناسی(. 7334براندن، ناتانیل. ) (1

 نخستین.

های رفتاری و رفتااری شاناختی تاثیر آموزش گروهی بر شیوه(. 7946پاشـا، آوا. ) (6

 . طرح پژوهش دانشگاه اصفهان.نفس دانشجویان دختربر عزت

اثربخشی نسـبی (. 7946پور، نسرین. )جانی، حسن؛ صدیقی، کاظم؛ نجات، حمید؛ کمالتوزنده (1

دانش و پژوهش در  آموزان.نفس و سازگاری اجتماعی دانشآموزش شناخت رفتاری عزت

 .87-16. صص 76. شماره علوم تربیتی

از  سرتو  لبستگید یها سبک بطهرا(. 7939توکلی، نازلی؛ جمهری، فرهاد؛ فرخی، نـورعلی. ) (4

 معلودر  تتباطاو ار تطالعاا آوریفن ن.نشجویادر دا ینترنتا به دعتیاا با منفی یابیارز

 .67-11. صص 2. شماره 1. سال بیتیتر

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری و واقعیـت درمـانی (. 7937) مریم، جوانبخت (3

. 17. شـماره 78. دوره مجله اصول بهداشت روانی .بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی

 .712-743صص 

رفتـاری گروهـی عـزت نفـس -آمـوزش شـناختیاثربخشـی (. 7932. )مهدی، حسنوندعموزاده (73

دانـش آمـوزان پسـر مضـطرب  برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویـی

 .13-13. صص 99. شماره 7. جلد روانشناسی اجتماعی. اجتماعی
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اثربخشـی  (.7932. )معصـومه، حسـنوندعموزاده؛ محمدمهدی، عقیلی؛ مهدی، حسنوندعموزاده (77

آموزش گروهی شناختی رفتاری عزت نفس بـر اضـطراب اجتمـاعی و سـلامت روان نوجوانـان 

. شـماره 78. سال فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. مضطرب اجتماعی

 .26-91. صص 2

یی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبـرگ سنجش پایا(. 7946رجبی، غلامرضا؛ بهلول، نسرین. ) (72

های تربیتی و روانشاناختی مجله پژوهش .در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران

 .99-84. صص 9. دوره 9. سال دانشگاه اصفهان

ای بر عاطفـه مثبـت و اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه(. 7938، رسول. )رحیم زاده (79

از ارزیابی منفی و اجتناب در نوجوانـان مبتلـا بـه اختلـال اضـطراب  منفی، سوگیری تعبیر، ترس

 .دانشگاه فردوسی مشهد. ارشناسی ارشدکنامه پایان .اجتماعی

 . تهران: آوای نور.درآمدی بر روانشناسی اجتماعی(. 7941ستوده، هدایت. ) (78

راب اثربخشی درمان شـناختی رفتـاری گروهـی بـر عـزت نفـس و اضـط (.7938. )فرشته، شاکر (71

. ارشناسی ارشادکپایان نامه  ب.اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شـهر دارا

 .واحد مرودشتدانشگاه آزاد اسلامی 

بخشـی (. اثر7939. )صـبا، صـفری سـفید چغـائی؛ عابدین، عمارتی دارابی؛ حامد، قاسمی ارگنه (76

دوم شهرسـتان  آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمـدی و عـزت نفـس دانـش آمـوزان دوره

 .دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاریمقالات  .صحنه

 . تهران: نشر جامعه شناسان.آسیب شناسی بیماریهای اجتماعی(. 7937) .کاوه، محمد (71

 ثربخشیا(. 7932زاده، ماجــده )اللــه؛ بهــارلو، غفــار؛ زارعــی، اقبــال؛ ثابــتبلــداجی، روحکرمی (74

 نبیرستاد پسر مقطع نناانوجو یپرخاشگر بر نفس تعز ریفتار - شناختی دیکررو زشموآ

 .99-82. صص 3. شماره 23. سال روانشناسی بالینی  شخصیت د.شهرکر

بر کاهش ترس از  "آموزش تمرکز بر تکلیف"ثربخشی تکنیک ا(. 7939. )کریم، گل محمدی (73

. رشناسی ارشاداکپایان نامه  .ارزیابی منفی و سایر نشانگان افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

 .دانشگاه شاهد

 .ساوالان تهران:. ارزشیابی شخصیت. (7947) گنجی، حمزه (23
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تکنیکهااای شااناخت درمااانی اراهنمااای کاااربردی باارای (. 2339هــی، رابــرت )لی (27

 . تهران: ارجمند.7944. ترجمه حسن حمیدپور، زهرا اندوز، متخصصان بالینی(

ی، خزل یدیجمش؛ نزهتی، شاکر؛ دیدالمجعب، انینیبحری، جمیله؛ محتشم؛ مهیحک، محمدزاده (22

آمـوزان اعتماد بـه نفـس دانـش زانیبر م یگروه وهیبه ش یدرمان شناخت یاثربخش(. 7931) بهیط

 .74-21. صص 7. شماره 8. دوره یروان پرستار یتخصص هینشر .دختر

اثربخشی آموزش شناختی ارتقـا  امیـد و مهـارت مقایسه (. 7931، گلدار )یارمحمدی شورگلی (29

های اجتماعی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و رفتار های ایمن در دانش آمـوزان دختـر دوره 

دانشـگاه . رشناسای ارشادکاپایان نامه  .38-31دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصـیلی 

 .ارومیه
24) Afzal, Firdous,. Rashid, Haroon., Bukhari, Syeda Razia (2017). Cognitive 

Behavior Therapy (CBT): An Effective Treatment for Major Depressive 

Disorders: A Case Study. The International Journal of Indian Psychology. 

4(2), 2349-3429. 

25) Badeleh Morteza, Fathi Mehdi, Aghamohamadian Hamid Reza, Badeleh 

Mohammad Taghi (2013). The Effect Of Group Cognitive Behavioral 

Hypnotherapy On Increasing Self-Esteem Of Adolescents. Journal Of 

Research Development In Nursing & Midwifery. 10(1), 17-24. 

26) Button, Katherine S., Kounali, Daphne. (2015). Fear of Negative 

Evaluation Biases Social Evaluation Inference: Evidence from a 

Probabilistic Learning Task. PLoS One. 2015; 10(4): PMC4390305. 

27) Cajanding, R.J (2016). The Effectiveness of a Nurse-Led Cognitive-

Behavioral Therapy on the Quality of Life, Self-Esteem and Mood 

Among Filipino Patients Living With Heart Failure: A Randomized 

Controlled Trial. Appl Nurs Res. 31, 86-93. 

28) Epstein NB. (2014). Enhanced cognitive- behavioral therapy for couples: 

A contextual approach. New York 

29) Fisher Pl, & Wells A. (2008). Met cognitive therapy for obsessive-

compulsive disorder: a case series. Journal of Behavior  Therapy and 

Experimental Psychiatry. 43: 117-132. 

30) Forghani Toroghi, Ommolbanin,. Javanbakht, Maryam,. Bayazi, 

Mohammad Hossein,. Sahebi, Ali,. Vahidi, Shoaib,. Derogar, Khadije 

(2012). the effectiveness of group cognitive-behavioral training and group 

reality therapy on self-esteem of high school students.The Quarterly 

Journal Of Fundamentals Of Mental Health. 14(2), 172-180. 
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