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ابزار سنجش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت ( )6719بود .در گروه آزمايش  1جلسه آموزش
الگويي از درمان مرور زندگي با گرايش هستي شناسي اسالمي اسمعيلي ( )6687برای آن ها اجرا
گرديد .داده ها از طريق تحليل واريانس و با استفاده از نسخه  22نرم افزار ( )SPSSتحليل شد.
نتایج :نتايج نشان داد که تفاوت بين نمرات پيش آزمون و نمرات پس آزمون عزت نفس با مقدار
 F)6/69( = 36/927در سطح  p > 9/96معنادار است .يعني نمرات عزت نفس دانشجويان گروه
آزمايش پس از اجرای جلسات درمان(پس آزمون) ،نسبت به قبل از اجرا(پيش آزمون) افزايش
معناداری داشته است .نتايج آزمون اثر بين گروهي نيز نشان داد که

تفاوت نمرات گروه با = 3229/199

( F)6/63در سطح  p>9/96معنادار است .يعني بين گروه آزمايش و کنترل از لحاظ نمرات عزت نفس
تفاوت معناداری وجود دارد که حاصل از تاثير مثبت اين مداخله بر دانشجوياني مي باشد که از اين
رويكرد بهره مند شدهاند.
نتیجه گیری :باتوجه به يافته های اين پژوهش اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاری برعزت
نفس دانشجويان دختر موثر بوده است.
کلمات کلیدی :درمان شناختي--رفتاری ،عزت نفس ،دانشجويان ،دختر
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نادره بحري

مقدمه

ميشود در خانوادههايي که در آنها والدين با همديگر و با

خانواده اولين واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي

فرزندان داراری روابط گرم و صميمي هستند و برخورد مناسب

انسانهاست و به عنوان يک سيستم احتماعي و فرهنگي تلقي

دارند و ميتوانند الگوی مناسب برای فرزندان خود باشند در

ميشود که در کنار همه خصوصيات ديگرش دارای مجموعهای

چنين خانوادههايي کارکرد مناسب خانوادگي ميتواند در

از قواعد است و هر يک از اعضا نقش خاصي دارند به عنوان

اجتماعي شدن فرزندان و رشد ساير ويژگيهای فرزندان تاثير

اولين نهاد اجتماعي مسئول تربيت و حفظ قداست اعضای خود

گذار باشد داشتن والدين مهربان و صميمي و قاطع باعث ميشود

است در واقع پايه گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و

کودکان با عزت نفس باال و مسوليت پذير در مقابل وظايف و

در سبک زندگي و آينده ،اخالق ،سالمت و عملكرد او نقش

نقشها و داشتن توانايي برای برخورد با عملكرد باال تربيت

بسزايي بر عهده دارد در چنين بستری ايست که فرد در اثر تعامل

کنند .اما در صورتي که که در خانواده و بخصوص بين والدين

با ساير اعضای خانواده و بويژه والدين که برای او اهميت بااليي

با همديگر تعارضات مختلف رخ بدهد و يا با فرزندان خود

برخوردارند بسياری از خصيصه های شخصيتي را کسب کرده و

اختالفات و تعارضات زيادی داشته باشند منجر به بوجود آمدن

آن را تا آخر عمر خود حمل مي کنند ( .)6نحوه ارزيابي

سرخوردگي ،احساس عدم امنيت ،اضطراب و عزت نفس پايين

والدين از فرزندان و شرايط ارزش گذاری و روابط عاطفي

در فرزندان تقويت خواهد شد يكي از نيازهای رواني اساسي هر

حاکم بين آنها و ادراکاتي که فرزندان از اين ارزيابيها دارند

فرد عزت نفس است که نقش تعيين کنندهای در سالمت و

در ساختن هويت فردی و اجتماعي هر يک از کودکان و

سعادت و پيشرفت هر فرد دارد و عبارتست از نحوه ارزشيابي

نوجوانان تاثيری بسيار دارد ( .)2پيچيدگيهای جاری جامعه

فرد اينكه چه ميزان خود را تصديق ميکند و ميپذيرد و

بشری ،سرعت تغييرات ،و بي توجهي نسبت به زمينههای مذهبي

ارزشمند ميشمارد ( .)3پزوهشهای بيشمار نشان دادهاند که

و ايدولوژيک و نظام اجتماعي ،عاطفي خانواده برای افراد و

بسياری از مشكالت بهداشتي و اختالالت رواني –عاطفي ريشه

اجتماع بشری تضادها و تعارضها و اضطرابهای جديدی به

های رواني اجتماعي دارند برای مثال پژوهش در زمينه اعتياد و

وجود آورده است ( .)6يكي از نتايج روابط بين والدين و

سوء مصرف نشان داده است که سه عامل مرتبط با سوئ مصرف

فرزندان را در شكل گيری عزت نفس در فرزندان ميتوان

مواد عبارتند از :عزت نفس پايين ،ناتواني در بيان احساسات و

جست و جو کرد .اگر عزت نفس را ارزيابي کلي فرد از خودش

فقدان مهارتهای ارتباطي .همچنين پژوهشها نشان دادهاند که

تعريف کنيم اين ارزيابي ميتواند در جريان تعامالتي بوجود

بين عزت نفس و خود کارآمدی ضعيف و مصرف سيگار و

آورد که فرد در اثر ارتباط با ديگراني که برايش اهميت فراوان

الكل و مصرف مواد و رفتارهای مخاطره آميز و ضعف در

دارد شكل ميگيرد يكي از افراد مهم در زندگي فرد خانواده و

عملكرد شناختي رابطه معنادار وجود دارد (.)1

بويژه والدين آن و نحوه تعامل و ارتباط آنها با يكديگر و با

از جمله عوامل موثر در پيدايش اين اختاللها ميتوان به

فرزندان داراری اهميت زيادی ميباشد .عزت نفس يكي از

مشكالت خانوادگي ،تحصيلي ،احساس طرد شدگي ،عزت

مهمترين مباني شكل گيری شخصيت انسان است خانواده

نفس پايين ،نگرانيهای مربوط به آينده و شغل يا تغييرات

محيطي ايست که در آن احساس اساسي ما از خود بر اثر تعامل

محيطي مثل بيماری ،زلزله ،مرگ يكي از عزيزان ميتوان اشاره

صميمانه با يكديگر بويژه والدين شكل ميگيرد يكي از نهادهای

کرد ( . )1در دهههای اخير گستره متنوعي از شيوههای درماني

جامعه پذير شدن هر عضو جامعه در ابتدای تولد خانواده است

برای بهبود و افزايش عزت نفس شكل گرفتهاند که به طور کلي

خانواده محيطي ايست که فرد به لحاظ عاطفي در ان غني

ميتوان به مداخالت روانشناختي و درمانهای ديگر اشاره کرد

ويژه نامه  ،1سال 11
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از جمله مداخالت روانشناختي ميتوان به شناخت

درماني6

زندگي من با فضای بزرگتر انطباق مييابد؟ مقصود زندگي من

درمان حل مساله 2درمان مرور زندگي6درمانهای روان

پويايي3

چيست ؟ آيا در زندگي من معنا و مفهومي وجود دارد؟ برای

اشاره کرد .درمان مرور زندگي به نظريهی رشدی اريكسون

رسيدن به چه ارزشي بايد زندگي کرد و سختي ها را تحمل کرد

برميگردد ،باتلر )6716( 1با ارائه چاچوب برای آن ،شكل

( .)62در ايران نيز اسمعيلي ( )6687در پژوهشي نشان داد درمان

درماني به آن بخشيد()9؛ جنبهی درمان مرور زندگي از اين

مرورزندگي با گرايش هستي شناسي اسالمي بر افزايش

لحاظ است که زنده شدن اين تجارب و تعارضات باعث ارزيابي

اضطراب و نشانگان اختالل استرس پس از سانحه تاثير دارد (.)7

مجدد و حل آنها و درنتيجه انسجام و يكپارچگي شخصيت

هر چند درمان مرور زندگي و تجديد خاطرات تا کنون

ميشود ( .)8يكي از درمانهايي که با توجه به هدف درماني آن

بيشترين کاربرد را با سالمندان داشته است اما با توجه به

در رفع و افزايش اختالل اضطراب ميتواند موثر واقع شود

اطالعات فوق اين مسئله برای پژوهشگر مطرح شدکه آيا

درمان مرور زندگي با تاکيد بر هستي شناسي اسالمي است که

الگوی آموزشي مرور زندگي با گرايش هستي شناسي اسالمي

اولين بار توسط اسمعيلي ( )6687در درمان نشانگان اختالل

بر افزايش عزت نفس نيز مي تواند موثر باشد؟ هدف پژوهش

استرس پس از سانحه به کار گرفته شده است ( .)7هدف از

حاضر تعيين اثر بخشي درمان مرور زندگي با تاکيد بر هستي

درمان مرور زندگي  ،افزايش بازداریهای شناختي و افكار

شناسي اسالمي بر افزايش عزت نفس است.

مزاحم و ناخواسته و پردازش عاطفي عواطف مربوط به حوادث

روش کار

منفي گذشته است ( )69و ايجاد موقعيتي است که طي آن
مشاور و مراجع معاني جديدتر و سازمان يافتهتری را برای
تجارب گذشته و حال مراجع خلق کرده و در جمع بندی
تجربيات موفقيت آميز

زندگي اش کمک ميکند ()9

پژوهشهای زيادی درمورد تاثير دين بر سالمت روان انجام شده
است و نتايج آنها نشان دهندهی اثر مثبت دين بر سازگاری،
بهداشت رواني وافزايش نشانههای منفي بيماری بوده است.
آنواسكانسلوس )2991(1در پژوهشي فرا تحليلي بر روی 37
تحقيق به اين نتيجه دست يافتند که روشهای ديني کنار آمدن
با استرس ،همبستگي مثبتي با مقياسهای روانشناختي چون
رضايت از زندگي و شاد زيستن دارد و همبستگي منفي با
اضطراب و عزت نفس دارد (.)66
کراکو ( )2999اشاره ميکنند که روند مرور زندگي ممكن
است با نظريهی هستي گرايي درهم تنيده باشد ،زيرا اين دو به
سوالهايي مشابه اشاره ميکنند از جمله اينكه چگونه حوادث در
1

cognitive therapy
solving problem therapy
3
Life-review
4
psychoanalytic therapy
5
Butler, R
6
Ano,G,G,&Vasconcell,E,B
2

روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون
با گروه گواه بود که طي آن درمان مرور زندگي با گرايش
هستي شناسي اسالمي به عنوان متغير مستقل و ميزان عزت نفس
به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش را
دانشجويان دختر يكي از دانشگاههای پيام نور شهر تهران
(دانشگاه پيام نور واحد مالرد) در سال تحصيلي  71-79تشكيل
داده است تعداد اعضای نمونه  61نفر ميباشد که از بين
دانشجويان دختر که پايينترين نمره عزت نفس را کسب کردند
و به صورت نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند ،سپس به
صورت تصادفي در دو گروه  68نفره آزمايشي و گواه جايگزين
شدند .در پژوهش حاضر از طرح درماني ،درمان مرور زندگي
هايت و وبستر ( )66( )6771و ترکيب آنها با عناصر هستي
شناسي اسالمي اسمعيلي ( )6687که شامل  1جلسهی درماني
6/1ساعته است به عنوان الگو به کار گرفته شد (.)7
پروتکل درمانی
در اين مطالعه از پروتكل ،درمان هايت و وبستر ()66( )6771
و ترکيب آن باعناصر هستي شناسي اسالمي اسمعيلي()6687
استفاده شد (.)7
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خالصه جلسات درماني طبق ترتيب ارائه شده به صورت زير

معيار) نمرات عزت نفس گروه کنترل در پيش آزمون

بود:

 )1/61(63/73و در پس آزمون  )6/86(68/29ميباشد .مقايسه

دو جلسه بررسي حادثهی تولد و خطرات طي شده در دوران

ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش نشان

کودکي و حوادث مربوط به آن با تاکيد بر اصل هماهنگي و

دهنده افزايش ميانگين نمرات عزت نفس در پس آزمون

هدفمندی و آزمونگری هستي ،دو جلسه بررسي مشكلترين

ميباشد.

حوادث پس از کودکي و آسيبهای احتمالي و واقعي که پشت

جدول  -2ميانگين و انحراف معيار نمرات گروه آزمايش و

سر گذاشته با تاکيد بر اصل رنج و رشد ،دو جلسه ارزيابي

کنترل در پيش آزمون و پس آزمون عزت نفس

حوادث رخ داده برای اطرافيان مراجع که شاهد آن بوده با تاکيد
بر اصل مسوليت و توانمندی انسان برای مقاومت ،دو جلسه

پيش آزمون
تعداد

گروه

ميانگين

انحراف

بررسي حوادث مرتبط با انسانهای خاص و نمونه برای مراجع

ميانگين

معيار

با تاکيد بر اصل "تداوم اثرات وجودی انسان همراه با تداوم

گروه

هستي تا پايان "و دو جلسه نهايي بر خالصه ،ارزيابي و جمع

آزمايش

بندی زندگي دانشجويان با تاکيد بر اصل انتخاب  ،تصميم و

گروه

عمل تمرکز شده است.

پس آزمون

68

63/91

68

3/29
1/61

63/73

انحراف
معيار

67/61
68/29

6/27
6/86

کنترل

همچنين پژوهشگر از مهارتهای پايهای مشاوره مثل همدلي،

جدول  -3آزمون اثرهای درون آزمودني برای نمرات عزت

درک و پذيرش بي قيد و شرط ،عدم قضاوت ،از فنون آموزش

نفس و تعامل آن با گروه

تنفس عميق ،تصوير سازی ذهني ،توقف فكر و آموزش
آرميدگي ،جدول ثبت افكار ،شناسايي تفكرات منفي ،تحريفات
شناختي و جايگزيني افكار منطقي هم بهره گرفته است.
نتایج
در جدول  6ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان آمده است.
همان طور که مالحظه ميشود ميانگين (و انحراف معيار) سن در
گروه آزمايش  )3/17(22/73ميباشد .همچنين ميانگين(و
انحراف معيار) سن در گروه کنترل  )6/98(26/91مي باشد.
جدول -5ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان
متغير

گروه آزمايش
ميانگين

انحراف

گروه کنترل
ميانگين

معيار
سن

22/73

3/61

انحراف
معيار

26/91

6/98

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

261/666

6

261/666

آزمون

999

9

F

معناداری
36/927

F
9/96

گروه
خطا

72/887

69

61/313

نتايج جدول  6نشان مي دهد که تفاوت بين نمرات پيش آزمون
و نمرات پس آزمون عزت نفس با مقدار F)6/69( = 36/927
در سطح  p > 9/96معنادار است .يعني نمرات عزت نفس
دانشجويان گروه آزمايش پس از اجرای جلسات درمان(پس
آزمون) ،نسبت به قبل از اجرا(پيش آزمون) افزايش معناداری
داشته است.
جدول  -4آزمون اثرهای بين گروهي برای بررسي اثر درمان

در جدول  2ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش و کنترل در

بر عزت نفس دانشجويان

پيش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانشجويان آمده است.

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

همان طور که مالحظه ميشود ميانگين(و انحراف معيار) نمرات

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

عزت نفس گروه آزمايش در پيش آزمون  )3/29(63/91و در

گروه

/998

6

/998

/199

16798

3229

پس آزمون  )6/27(67/61ميباشد .همچنين ميانگين(و انحراف

سطح

16798

F

سطح
معناداری F
9/96
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363/666

63

کل

13329

61
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62/918

نتيجه درمان مرور زندگي در مراجعان را گزارش کرده اند

نتايج جدول  3آزمون اثر بين گروهي را نشان مي دهد .همان
طور که در جدول مشاهده مي شود تفاوت نمرات گروه با
 F)6/63( = 3229/199در سطح  p>9/96معنادار است .يعني
بين گروه آزمايش و کنترل از لحاظ نمرات عزت نفس تفاوت
معناداری وجود دارد که حاصل از تاثير مثبت اين مداخله بر
دانشجوياني مي باشد که از اين رويكرد بهره مند شدهاند .به اين
معنا که دانشجوياني که در درمان گروهي با گرايش هستي
شناسي اسالمي شرکت نمودند نسبت به دانشجوياني که در
درمان فوق شرکت نكردند افزايش معنادار نمرات عزت نفس را

هماهنگ است.
در ايران نيز اسمعيلي ( )6687اثر بخشي اين الگوی درماني را
بر کاهش افسردگي و اضطراب که همراه با  PTSDگزارش
ميشود را نشان داد همچنين اين روش درماني در مطالعات
اسمعيلي( )6687مطالعه اثر بخشي درمان مرور زندگي با تاکيد
براصول هستي شناسي اسالمي بر کاهش نشانگان اختالل استرس
پس از سانحه ()7؛ اسمعيلي )6681( ،بررسي تاثير گسترش
هستي شناسي اسالمي بر مولفههای هوشبهر هيجاني( )69؛
کاظميان ( )6676درمان مرور زندگي بر ميزان اضطراب دختران
خانواده های طالق ()68؛ شاه کرمي ( )6676با عنوان مرور

تجربه نمود.

زندگي با تاکيد بر هستي شناسي اسالمي بر تعارضات زناشويي و

بحث و نتیجه گیری

تصميم بر پايداری ازدواج  ،موثر واقع شده است ( .)67افرادی

خانواده اولين واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي

که عزت نفس بااليي دارند شادکامي بيشتر و خوشبيني و انگيزه

انسان هاست و به عنوان يک سيستم احتماعي و فرهنگي تلقي

بيشتری داشته و افسردگي و اضطراب کمتری را تجربه مي کنند

مي شود که در کنار همه خصوصيات ديگرش دارای مجموعه

( .)29در تبيين يافتهها ميتوان گفت با افزايش عزت نفس

ای از قواعد است و هر يک از اعضا نقش خاصي دارند به عنوان

احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد بوجود ميآيد و به

اولين نهاد اجتماعي مسئول تربيت و حفظ قداست اعضای خود

تغييراتي چون اعتماد به نفس باال و سالمت روان و توجه به نقاط

است ( .)7لذا مطالعه حاضر به بررسي عوامل موثر در اين مساله

مثبت و افزايش احساس خود ارزشمندی منجر ميگردد و

پرداخته است.

توانايي افراد را در انجام وظايف و فعاليتها باال ميبرد و فرد

بطوريكه نتايج حاصل در پيش آزمون و پس آزمون نشان داد

ناکامي کمتری را تجربه ميکند ،کمتر احساس افسردگي و

که درمان مرور زندگي با گرايش هستي شناسي اسالمي باعث

اضطراب ميکند لذا ميتواند از تمام توان خود در انجام

افزايش ميزان عزت نفس دانشجويان دختر شرکت کننده در

فعاليتها و وظايفش استفاده کند .بنابراين ميتوان با اظمينان

پژوهش شده است  .نتايج اين پژوهش با نتايج کامرفورد 6که

گفت اين نوع درمان در افزايش عزت نفس تاثير به سزايي داشته

گزارش کرد که باورهای مذهبي باعث تقويت عزت نفس و

است.

کاهش افسردگي مي شود همسو است ( .)63لگراند)6779( 2
در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که مرور زندگي به
افراد اين فرصت را مي دهد که احساس کنترل بيشتری نسبت به
داستان زندگي خود داشته باشند و اين حس بهتر باعث افزايش
آرامش و عزت نفس و کاهش اضطراب و افسردگي مي گردد
( .)61همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش تفت و نهرک
( ،)61( )6779هالند ()8( )6779که کاهش افسردگي را در
Commerford
Legrand, J.C

1
2
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Abstract
Introduction: Self-esteem is one of the most important bases for the
formation of human personality. The purpose of this study was to investigate
the effect of life review therapy with emphasis on the principles of Islamic
ontology on the rate of self - esteem in undergraduate female students.
Methods: The methodology was based on a quasi-experimental research
design including two groups of pretest and posttest and the population
comprised the undergraduate female students of Payame Noor Open
University (Malard Branch). Thirty six students selected through convenient
sampling were randomly assigned into the two experimental and control
groups with equal numbers. The Beck Self - esteem Inventory (1967) was
used to measure students’ self - esteem. The experimental group received six
sessions of training patterns of life review therapy with emphasis on the
principles of Islamic ontology (Esmaili, 2010). The collected data was
analyzed with ANOVA using SPSS software version 22.
Results: The results showed that the difference between pre-test scores and
self-esteem scores on post-test scores with F(1.17) = 43.029 was significant
at p <0.01. Mean scores of students' self-esteem in the experimental group
after the treatment sessions (post-test), had a significant increase compared
to the pre-run (pre test). The results of the intergranular effect also showed
that the difference between the scores of the group with F(1.34) = 4227.670
at the level of p<0.01 was significant. That is, there is a significant
difference between the experimental and control groups in terms of selfesteem scores as a result of the positive impact of this intervention on
students who have benefited from this approach.
Conclusion: According to the findings of this research life review therapy
with emphasis on the principles of Islamic ontology effectively reduced the
rate of self - esteem in undergraduate female students.
Key words: life review therapy, Islamic ontology, self - esteem,
undergraduate female students

