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 چکیده 
 پروش و آموزش نهم پایه پسر آموزان دانش اضطراب با نفس عزت ی رابطهدر این پژوهش به مطالعه ی 

کوپر  پرداختیم و از پرسشنامه های عزت نفس سال 14 سنی طیفدر  قم شهرستان قم استان یک ناحیه

 با ، نامهپرسش دو هر از هآمد بدست نتایج میانگین ی مقایسه در اسمیت و اضطراب بک استفاده کردیم.

 شپژوه این از آمده بدست ی نمره که شد گیری نتیجه وابسته T از آمده بدست ی نمره به توجه

 a=%1 خطای میزان  99% اطمینان سطح در پس( . 2.576<93/762) است جدول از بزرگتر( 93/762)

 و نفس زتع بین رابطه و شد رد صفر فرض بنابراین ، دارد وجود آنها در اضطراب و نفس عزت بین رابطه

 بستگیهم بیانگر اسپیرمن همبستگی آزمون در آمده بدست نتایج همچنین. شد تایید آنها در اضطراب

       (. دامنه یکP<0/000 وN=100 و rho=0/868. )  است اضطراب و نفس عزت بین دار معنی و مثبت

 پایه نهم –اضطراب  –عزت نفس  واژگان كلیدی:
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  دمهمق

وانایی دا کرد. تایش پیطی دهه گذشته ، در کنار اخبار ناگوار ، تحقیقات علمی در زمینه هیجان ها نیز به صورتی بی سابقه افز

ی از مغز ربردارنگریستن به مغز در هنگام فعالیت ، که به واسطه پیدایش روش های بدیعی همچون تکنولوژی های جدید تصوی

وده ری نهان به اسراپیشرفت ها چشم گیر تر است.برای اولین بار در تاریخ بشر ، آنچه که همیش میسر گشته است.از تمامی این

گونه چن و رویا ور کردقابل رویت گردیده است ، یعنی اینکه این توده در هم پیچیده و ظریف سلولی ، هنگام تفکر و احساس ، تص

ین، آل یاس)شن تر این مطلب را امکان پذیر کرده است . عمل می کند. این سیل داده های زیست شناختی عصبی ، درک رو

 ابقه افرادسسازش بی  ما در دورانی زندگی می کنیم که آهنگ زندگی ، سرعت گرفته است . در این دوران نیاز به (. 2، ص  1395

نه میان زتعادل و موا ینه ،ین زمدارد . با گسترش دامنه ابتالی افراد به اضطراب و مشکالت ناشی از آن و نا آگاهی های موجود در ا

د عزت نیاز دار ه فردیاضطراب و سازوکارهای تطبیقی و سازگاری تالش زیادی را میطلبد. یکی از این موارد که به تالش منحصر ب

قا تار باید آنرا است ، نفس است که حتی فرد برای رسیدن به خودشکوفایی نیز که مهمترین و باالترین انگیزه و نیاز انسان سالم

العه در مط دهد و به عبارتی شرط رسیدن به خودشکوفایی ، ارتقا عزت نفس و رسیدن به آن است. استرس یکی از مفاهیم

د روانی رای رشروانشناسی و بهداشت روان به شمار می آید. وجود استرس ها در محیط زنذگی امری اجتناب ناپذیر است و ب

ت. همراه اس غیره ( وتغییرات زیادی در فرد و روابط او ) اجتماعی ، فردی ، تحصیلی ضروری است . ورود به موقعیتی جدید با 

المت ، ضعیت سوویژگی های مهمی در این موضوع اثرگذار هستند که در واکنش به استرس در آنها ، سهم به سزایی دارند و 

د، رار میگیرررسی قبست که در این پژوهش مورد تندرستی و بهداشت روان آنان را تعیین می کند. یکی از این عوامل عزت نفس ا

ن می باشد و رشد است که دارای روابط فردی با دانش آموزا معلم و نقش وی در جریان یادگیری، غیر مستقیم و تسهیل کننده

ه کمک بآن  هدف والگوهای آموزش غیر مستقیم، تسهیل یادگیری را در کانون توجه خود قرار می دهد  آنان را هدایت می کند

  .دانش آموزان در حصول یکپارچگی فردی اثر بخش و ارزیابی واقعی خود است

امروزه مقابله با استرس در جامعه گسترش زیادی یافته است و یکی مسائل مهمی است که جوانان با آن مواجه هستند و این امر 

بنابراین چنانچه افراد مورد تهاجم  (. 4 ،ص1395 ، آل یاسین) میتواند بهداشت روانی ، سالمت و سازگاری افراد را تهدید کند.

فشار روانی قرار گیرند ، آثار آن به سرعت در عملکرد آنان ) اجتماعی ، تحصیلی ، خانوادگی ، شغلی و غیره ( نمود خواهد یافت و 

با توجه به اهمیت مسئله  د.سالمت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد افکند و لطمه های جبران ناپذیری به همراه می آور

تنیدگی و شیوه های مقابله با آن در عصر حاضر چنین به نظر میرسد که مطالعه ی برخی عوامل فردی ضرورت دارد.) آل یاسین ، 

یکی از ویژگی های افرادی که مقابله بهتری با عوامل تنیدگی زا دارند عزت نفس است. شاید بتوان گفت یکی از  (. 4، ص 1395

ترین خدماتی که می توان به نسل بشر ارائه داد ، این است که با پرورش عزت نفس واقعی در او ، احترام به شان انسانی اش ، بزرگ

آمار ها نشان داده اند که در جامعه ی آمریکا  راه رسیدن به خوداکتفائی و خودکفایی و در نهایت خودشکوفایی او را هموار کنیم. 

، در مورد عالئم  %48درصد  از مردم تاثیر منفی گذاشته است ) که از همین  48و حرفه ای  استرس بر روی زندگی شخصی

در دنیا افرادی وجود دارند که حتی پس از غم انگیزترین تجارب ، به حال اولیه باز  فیزیکی و روانی ، آمارگیری شده است (.

که از تجارب تلخ و نشیب های زندگی تجربه بیاموزند ، راضی میگردند و حتی به جلو میروند . به نظر میرسد این افراد از این

هستند و دارای نیرویی هستند که برای دیگران نیز در مقابله ی موثر تر ، الهام بخش است . عامل ایجاد تشخیص بین افرادی که 

روانشناسانی که  (. 5، ص 1395ین ، به زودی بهبود میابند با آنهایی که به ندرت به طرز موثر مقابله مینمایند ، چیست؟ ) آل یاس

در قلمرو های بالینی و اجتماعی فعالیت دارند نیز بر اهمیت عزت نفس تاکید کرده اند ، معهذا به منظور مشخص کردن رفتارهای 

خاصی که با عزت نفس مرتبط اند ، یا با هدف اثبات عزت نفس به منزله یک تعیین کننده واقعی افعال شخصیت ، پژوهشهای 

معدودی انجام شده است . پس ضرورت دارد که تحقیقی در مورد عزت نفس و ارتباط آن با اضطراب ، صورت گیرد که با تقویت 
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راجرز، گرایش فعلی در آموزش و پرورش را که تبدیل افراد به اشخاص همرنگ  عزت نفس در صدد مقابله موثر با اضطراب برآییم.

انتقاد می گیرد و آموزش و  نه افرادی که دارای آفرینندگی آزاد بوده را به باد“ است تکمیل شده”تحصیالت شان  و متحجری که

. پس  ارتباط بین عزت نفس و موثر بودن آن در اضطراب را تعالی بخشد پرورش را متهم می کند که نتوانسته قدرت آفرینندگی را

 شخصیت است. فرآیند در "  خود" مهم عملکرد نشناسیپردازان روا نظریه توافق مورد مهم موضوعات از یکی بررسی می کنیم.

مختلف  دیدگاههای توافق دارند، شخصیت فرایند در آن اهمیت و "خود" کانونی بودن مورد در پردازان نظریه این امروزه، اگر چه

 اگر چه است. گشته تغییراتی دستخوش خود به مختلف توجه زمانهای می دهند. در ارائه "خود" از تعاریف مختلفی شناسی روان

 توجه مورد با عزت نفس،دیگر بار مفهوم این اخیر دهه های خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در" روی مطالعات زمانها از در بعضی

عزت نفس ، عبارت است از احساس ارزشمند بودن . این حس از مجموعه ی افکار،  است. گرفته قرار شناسان فراوان روان

، احساس می   تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. می اندیشیم که فردی با هوش یا کودن هستیم احساسات ، عواطف و

مازلو  مورد قبول و اطمینان هستیم یا خیر؟ خودرا دوست داریم یا نداریم؟ کنیم که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم ، 

طمینان، استقالل و آزادی. چنانچه ارضاء گردد فرداحساس ارزشمند داند از شایستگی، توانمندی، کفایت، اعزت نفس را عبارت می

کند و اگر ارضاء نگردد فرد احساس حقارت، درماندگی و بودن، توانا بودن، مثمر به ثمر بودن و احساس غرور و اعتماد به خود می

گوید: روزنبرگ می خویشتن خود. داند از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندیکند.راجرز عزت نفس را عبارت میضعف می

داند از حس ها عزت نفس نام دارد رابسون عزت نفس را عبارت میهایی در مورد خود دارد، بخش ارزشی این آگاهیهر فرد آگاهی

پذیری که ارزیابی خود درباره ارزشمندی قدر و منزلت، جذابیت، شایستگی و کفایت و توانایی جهت ارضای رضامندی، خویشتن

 شود.های فرد، منتج میایالت و خواستهتم

ورد س را یک معزت نفوجامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده اند 

 مهم می دانند بر نظریات برخی از آنها به طور اختصار اشاره می کنیم:

در  تعریفی دیگر در مازلو.می شود توجه به خویشتن حفظ ی داند که معموالً باکوپر اسمیت عزت نفس را یک ارزشیابی فردی م

یستگی، چیرگی، عزت نفس را قرار می دهد که مشتمل بر تمایل شا سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم ، احترام به خود یا

وانایی، تارزشمندی،  سرضا شود، فرد احساکفایت، اطمینان، استقالل و آزادی است. زمانی که این نیازها ا پیشرفت ، توانمندی،

دگی ، ضعف و دلسردی و برآورده نشود، فرد احساس حقارت ، درمان قابلیت مثمرثمر بودن و اطمینان می کند و چنانچه این نیازها

بود که تصور  و معتقدا .در بررسی عزت نفس، اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است نظریه ویلیام جیمز. ناامیدی می کند 

جرج .یرد، شکل می گیردشده و مورد شناسایی دیگران قرار می گ فرد از خود در حین تعامالت اجتماعی ، یعنی از زمانی که متولد

ط به موقعیت های دارند. این تصورات می تواند، مربو مید معتقد است که تصورات و نگرش های شخص، نقش زیادی در زندگی او

ابراین شخص اساس بازخوردی که از نظر دیگران به دست می آید، تشکیل می شود. بن شد. تصورات بردرونی یا بیرونی با

عزت نفس بر  دهند. او نتیجه گرفت گونه ای درک می کند که دیگران آن خصوصیات را به وی نسبت می خود را به خصوصیات

ین می کند و از طرفی زندگی را تعی رای افراد معیارهایاجتماع است که ب اثر انعکاس ارزیابی دیگران، به وجود می آید و این

: او همانند مید نظریه ی کولی (1373 ، مقدسیان پور). میشود و عزت نفس او را شکل می دهد  نظریات دیگران در شخص درونی

وصیف می تشخصیت  کند ونقش محیط را بسیار مهم می داند. او خود را جنبه ی اجتماعی از دید جامعه شناسی به فرد نگاه می

ی ابل شکل ماط متقک ارتبیکند و در بحث  مفهوم خود بیان می نماید که اصوالً خود و جامعه دو پدیده همانند هستند که در 

. ظر می دهدفردی ن سالیوان از عزت نفس بر اساس نیاز به امنیت  بین گیرند. آگاهی شخص ازخودش بازتاب افکار دیگران است.

ز موضعی و با ابرااگوید  روزنبرگ می زش خود با احساس توان فرد برای اجتناب از نا امنی بین فرد باال می رود.طبق این نظریه ار

 اد:دشبیه جمیز فرض می کند که فرایند قضاوت فرد درباره ارزش خود را می توان طی سه گام مورد تحلیل قرار 
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ا ایی ورزشی یاید انتخاب می نماید مثال قضاوت درمورد یک توانرد ابعادی را که بر اساس آن درباره ی خود قضاوت می نمف-1

 تحصیلی.

 ا دانش آموز ضعیف هستم. یرد خودش را در این ابعاد ارزیابی می نماید. مثالً من یک ورزشکار بد و ف -2

جود تم ما با وعیف هسین ارزیابی را برحسب ارزش خود تقسیر می نماید مثالً من یک ورزشکار و یا دانش آموز ضاینکه فرد ا -3

 این یک انسان ارزشمند هستم. 

طراب ایی با اضوش رویهورنای دربحث دفاع درمقابل اضطراب بر عزت نفس تاکید می کند. اما درمورد دفاع ها می گوید که کی ر  

برای  ت نماید وا تقویتشکیل تصویر آرمانی از ظرافتهای افراد  است در واقع  فرد برای غلبه بر اضطراب باید عزت نفس، خود ر

دارد. اما  زت نفس رایت و عتقویت عزت نفس باید تصویر آرمانی بسازد. این تصویر آرمانی بهر دلیل عالی و بلند پایه بودن اثر تقو

ی یازهایکی از ن زت نفسعو معتقد است  چنانچه این تصویر آرمانی غیر واقع بینانه باشد و به آن نرسد منجر به نارضایتی می شود

شناختی  ر پدیدهدراجرز انسان است و عبارتست  از ارزش خود را در درجه اهمیت و ارزشی که دیگران برای او قائل هستند. 

لکه ربه کرد بیا تج اعتقاد بر این است که اگر چه دنیای واقعی ممکن است موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی توان شناخت و

اس ادراکاتش از اشیا و بر اس این میان موجودیت را تصور و دریافت کرد. از اینرو انسان فقط بر ادراکات فرد. از می توان بر اساس

 (. 151. ص1365و ناصری.  اساس تصوری که از آن دارد رفتار خواهد کرد )شفیع آبادی

 :ای بر فرضیه هایی مبتنی می نماید راجرز نظریه اش را در زمینه شخصیت و رفتار بر اساس خود پدیده

یی ممعنا یش چهبی همتا است و تنهای کسی است که می تواند بفهمد تجارب او گونه ادراک شده و برا الف( هر فرد موجودی

  .دارد؟ کسی است که مطابق همان معنا و ادراک رفتار خواهد کرد

ایه و اساس فعالیت و این پتحقق بخشیدن و حفظ و تعالی خویشتن است  ب( ارگانیسم یک تمایل ذاتی و اصلی دارد. آن تمایل به

نظمی،  رهبری، خود ودخود کفایی، بقا و تعالی نفس، خ”دهد. تحت تاثیر این تمایل ارگانیزم در جهت رشد  های او را تشکیل می

 (. 348، ص 1379جویس، ) خود مختاری، استقالل، مسؤلیت و تسلط بر نفس حرکت می کند

 ظ خود و ارتقای خود، بلکه نیاز به تحقق خویشتن دارد به عبارتی خواهان آن است کهحف از دیدگاه راجرز، فرد نه تنها تمایلی به

در مقایسه با دیگر نظریه پردازان بر اهمیت  ضعیف  آدلر. خویش را درجهت، تمامیت، وحدت، کمال و خود مختاری سوق می دهد

در ابتدای کار تصور می نماید که آدلر موده است. و با تواناییهای واقعی که منجر به عزت نفس پایین می شود تاکید بیشتری ن

احساس حقارت در حول و حوش اعضا الگو های مشخصی از رفتار که واقعاً نقص دارند به  وجود می آید این نقص های واقعی)مثل 

نیها را حقارت عضوی کوری، ضعف جسمانی و....( ممکن است احساس ناکفایتی را به  وجود آورند. اما بعداً آدلر این نقایص وناتوا

آدلر به شرط و پیشایند را که ممکن است  پیامد های تاسف  .نامیده از تعریف اجتماعی و فردی احساس حقارت متمایز می نماید

عدم دریافت میزان مناسب پذیرش و حمایت وتشویق از  -حقارت های عضوی باری در رشد عزت نفس داشته باشد ذکر می کند:

نظریه بک بدین شرح است که افراد یکه عزت نفس پایین دارند . افراط زیاد در حمایت و پذیرش  - دیکوالدین و دوستان نز

ها ها را به درون، شواهد بیانگر این مطلب است که کودکان نیز از این شیوهها را به بیرون نسبت دهند و شکستکوشند موفقیتمی

اریکسون معتقد است های منفی احساس ناشی از فقدان عزت نفس است. شود که اغلب واکنشکنند. بک متذکر میاستفاده می

کنند اگر هر ریزی میآید اساس سالمت و یا تا سالمت بعدی شخصیت فرد را پایههایی که در هر مرحله از رشد بوجود میبحران

شود برخورد طبیعی رشد محسوب می هایهای مثبت و منفی دارند و قسمتی از جنبهها که جنبهیک از این مراحل با این بحران

شوند های مثبت شخصیت مانند اعتماد به دیگران، خودکفایی و عزت نفس به میزان باالیی جذب خود میبخش شود جنبهرضایت

ای حل دهد برعکس اگر تعارض استمرار یابد و یا در اصل به نحو راضی کنندهو به این ترتیب شخصیت به رشد خود ادامه می

اعتمادی شکست و تردید، احساس حقارت جذب بیند و عناصر منفی شخصیت مانند بیدر حال رشد صدمه می« خود»نشود 
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معتقد است که عزت نفس دارای سه نشانه مهم و ماریون  یابد.شود و در نتیجه شخصیت به شکل ناسالمی رشد میمی« خود»

این است که کودک خود را دوست « حس ارزشمندی»منظور از  اساسی است که عبارتند از: حس ارزشمندی، کنترل و شایستگی.

بدارد و احساس کند که برای دیگران مهم و باارزش است. به نظر الیس، انسان تمایلی به عشق و محبت، توجه به مراقبت و تشفی 

افتد او ای برای فرد اتفاق میکنندهجوید، زمانیکه حادثه فعال توجهی و ناکامی دوری میآرزوها دارد و از مورد تنفر قرار  گرفتن بی

 .براساس تمایالت ذاتی خود ممکن است در برداشت متفاوت و متضاد از حادثه فعال کننده داشته باشد

ارزشمند  وشایندمجموعه این برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خ

 فرهنگی و مینه یناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم . همه ی افراد ، صرف نظر از سن، جنسیت، ز بودن ، یا بر عکس احساس

ا آن رنی : خود ی . یعجهت و نوع کاری که در زندگی دارند ، نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس ، برابر است با خودباوری واقع

ذارد. اثر می گ زندگی تالش نماییم . عزت نفس واقعاً بر همه سطوح گونه که هستیم باور کنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران

یاز نظیر ن ی رده تردر حقیقت ، بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گست

هترین بری را به ی که کابیاورید هنگامبه آفریدن ، پیشرفت ، و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر 

عموالً مرند ، نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دا

 ایهمسئولیت  کالت واحساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت . آنها می توانند با اطمینان به خود و اطرافیان ، با مش

 (1373)بیابانگرد ، .زندگی مواجه شوند و از عهده آنها برآیند

 روان شناسان از توجه بسیاری مورد اخیر دهه های در که انسانهاست و شکوفایی رشد در اساسی و مهم عوامل از یکی نفس عزت

 خود از فرد شنگر به و است خود شخص از ارزشمندی قضاوت معنای نفس به عزت است. قرار گرفته تربیتی امور پژوهشگران و

 با خود چگونگی عملکرد یمقایسه  و خود نظر مورد ارزشهای استانداردها  و با آمدن کنار نحوه ی بررسی با داللت می کند.  افراد

 ادراکات، افکار، همه ی بر است و خود درباره ی خود احساس نفس چگونگی عزت .می پردازند دست قضاوت این به دیگران

مرکزی  ه ینفس هست عزت می باشد. بنابراین، آدمی رفتار کلید و دارد نفوذ شخصی اهداف ارزشها و زوها،آر هیجانات،

نفس  عزت ورد.آفراهم می  را وی آسایش خاطر و محافظت نموده برابر اضطراب در را وی که است فرد روانشناختی ساختارهای

 می کند. فردی حمایت یمنفی زندگ آور فشار وقایع مقابل در فرد از هک فشارهای روانی دارد با مقابله نقش محافظت کننده ای در

 و منفی برانگیختگی ربه یتج بدون بیرونی وقایع فشارآور و تهدیدها با است قادر راحتی به است، باالیی برخوردار ارزشمندی از که

ه طورکلی عزت نفس بوتی ظاهر می شود اما عزت نفس در ما ودیگران به شکلهای متفا شود. مواجه روانی سازمان پاشیدگی هم از

ش ی در پذیر.راحت را میتوان در حالت چهره . رفتار . صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد . برخورد باز و گشوده با انتقادها

به  است . اشتباهات نمونه هائی از شکل عزت نفس است . کالم و حرکات شخص دارای عزت نفس از کیفیت راحت برخوردار

رکات حالم و رت دیگر طرز کالم و حرکات شخص دارای عزت نفس از کیفیت راحت برخوردار است . به عبارت دیگر طرز کعبا

ید و می گو شخص نشان می دهد که او در جنگ با خویشتن نیست و با دیگران نیز جنگی ندارد . هماهنگی میان آنچه شخص

عزت  راد دارایی در افدر جنگ و ستیز نیست . دروغ . ریاکاری و پنهانکارانجام می دهد یعنی از خود پنهان نمی شود و با خود 

 د،موا مصرف سوء بزهکاری، برای پرخاشگری، خطر عامل عنوان به نفس پائین (عزت1373 ، بیابانگرد) نفس سالم وجود ندارد .

 تمداران وسیاس برخی اخیراً است. شده مشاهده آن نظایر کودک آزاری و آزاری، همسر ضعیف تحصیلی، افسردگی، عملکرد

 طراحی فس افرادنارتقای عزت  برای برنامه هایی باید اجتماعی دیگر مؤسسات و مدارس که کرده اند پیشنهاد مدارس مسئوالن

 وقعیت هایم از مستقل اجتماعی است، مشکالت معلول نه نفس علت و عزت فرض استوار است که این بر پیشنهاد این کنند.

 د.شو ارزیابی خارجی مداخالت با و می تواند ددار خاص وجود
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صد  د. در طولرمی گیربت در گذشته داشته اند یقدمت تاریخی این موضوع به مباحثی که علما و فالسفه تعلیم و تربآدلر میگوید 

 .شدسال گذشته بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می با

 بعضی از نظریه پردازان اظهار می دارند که به طور کلی ارزش گذاری نسبت به خویشتن را می توان عزت نفس نامید)آلپورت
(. اسمیت هارتر و روزنبرگ عزت نفس را 61970،مازلو51890، جیمز41937، طارن هورنی31953، سالیوان 1959 2، راجرز11937

ت ما نسبت به تواناییهای بالقوه و بالفعل داللت دارد. فردی که عزت نفس باالیی دارد عنصری از خود پنداره می دانند که به قضاو

خود پذیرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می دانند. به طور کلی فرض می 

ساس کلی از خود ارزش و کفایت شخصی یا به شود عزت نفس تا حدودی باثبات است. همچنین عزت نفس به عنوان یک اح

، شهرآرای، 1990، 8، وایلی1967، 7عنوان احساس عمومی پذیرش خود، خوبی و احترام به خود تعریف می شود)کوپر اسمیت 

ا ز خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور   (. عزت نفس یا همان خود بزرگواری یکی1387

سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی  حتم روی

 .آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگونی مانند افسردگی، کمرویی و ترس و...شود

انی یادگیریی هستند احتماال سیکل منفی از عزت نفس پایین را تجربه تحقیقات نشان داده است که بچه هایی که دچار ناتو     

شود شکست بیشتری را تجربه کنند)کاور،  یمی کنند، انگیزه و پشتکارشان برای انجام تکالیف کاهش می یابد و این باعث م

 (.199912، به نقل از کوزن198811، گارنی101994، گریز91999بروکواسکی 

 تشکیل می شود : عزت نفس از دو بخش مهم 

رای صمیم گیری بتنمندی به معنای داشتن اطمینان به توانائی فکر کردن . درک کردن . آموختن . انتخاب کردن و باور خودتوا -1

 خود .

شاد باشیم  وود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم احترام به خ -2

. 

حترام یگران و احترام دافرد پس از برآورده ساختن نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی و عشق متوجه جلب : رمت و احترام به خودنیاز ح

 شود.به خود می

نت کنند. اها کنیم حق داشته باشیم که دیگران در قالب وجودی صاحب ارزش، با ما رفتارهمه ما به عنوان یک انسان احساس می

احتی را ین ناراودک سه ساله به یک کودک کوچکتر از خود شاید رنجش و ناراحتی برای او فراهم سازد. و پرخاش شدید یک ک

 کند احتماالًتوان مشاهده کرد. شخصی که احساس ناکارآوری میحداقل از چشمان کودکی که مورد تعرض و اهانت قرار گرفته می

 سازد.ش میتوان و انرژی خود را به قصد تأیید کارآوری، متوجه خوی

                                                             
2.Allport 
3.Rogers 

Sullivan .4 
Horn 5.  
James 6. 
Maslow 7. 
Asmet .8  

 Veilly 9.  
10. Cover-brokovaski 
11. Kris 
12. Garni 
13. Cozon 
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به  از احترامشود. نیاو مایل است کارآوری و شایستگی خود را به دیگران نشان دهد ولی بیشتر به قانع ساختن خویش سرگرم می

دیگران  ای بسیار زیاد با باورهایتان نسبت بههایی که درباره خودتان دارید تا اندازهخود با عزت نفس تعامل دارد یعنی احساس

حترام گذارند و یا از سوی دیگران اگذارند. اشخاصی که به خود احترام میه ویژه دیگرانی که به شما احترام میبستگی د ارد ب

اند یا های خویش را نشان دهند. آنها صرف نظر از آنچه انجام دادهها و ظرفیتافتد که بخواهند تواناییبینند به ندرت اتفاق میمی

افراد  برند و شاید دچار غرور و افتخار هم شوند این دستهشان را دارند از این وضع لذت میامدهند و یا دیگران چگونه احترمی

افراد از  (. اینگونهبه تعریف و تمجید نیاز ندارند و خواهان توجه مستمر نیستند )هر چند ممکن است از توجه خوششان آید مداوماً

کنند. آنها نشینی میای دارند و نه از انجام این کار عقبرس و واهمهتنه  های نسبت به خود یا قضاوت کردن درباره دیگرانداور

 (.1383های خود وقت و انرژی فراوانی صرف نمایند )بخشی، همچنین نیاز دارند که برای رفع نگرانی

ه کن می دهد ا امکامعزت نفس یک نیاز اولیه برای انسانهاست . چون فکرکردن الزمه زندگی موفق است و این اندیشه و فکر به 

 م وچشمگیریار مهقدرت تصمیم گیری هر انسان بستگی به میزان عزت نفس او دارد بنابراین نقش عزت نفس در زندگی انسان بس

وجه تذهن خود  ورده هایدارای عزت نفس واقع بین هستند . خالق و نیروی خالقه خود را بکار می گیرد و به فرا افراد می باشد .

رسی تواهمه و  «اه کردم اشتب» خود را دست کم از دیگران ( کسانی که عزت نفس سالم دارند هرگز از اینکه بگویند  کافی دارند )

نفس  سی که عزتی که کندارند . اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصالح اشتباهات خود تالش می کنند . در حال

د الت می شوم و خجشدن خود می گذارد و دچار احساس گناه .احساس بی کفایتی و شر ندارد قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر

رند . رخورداب. بنابراین اشتباهات خود را به دیگری نسبت می دهد .همدردی و همدلی در اشخاصی که از سالمت عزت نفس 

ارند . رام می گذیز احتماد به نفس دیگران نفراوان وجود دارد . بدلیل پذیرش و اطمینان به خود از دیگران نمی ترسند وبه اعت

 ورات ورزی ود . جشبنابراین روحیه همکاری برای دستیابی به هدفهای مشترک در افراد دارای عزت نفس سالم فراوان دیده می 

د وجود رفعیت در هنگامی که عزت نفس در شخصی کم است . هراس و ترس از واق شهامت ابراز وجود در این افراد وجود دارد .

می . س از ناکاا . ترهدارد و ترس از حقایق درباره خود و پذیرش خود . ترس از افشا شدن ترس از فروریختن تظاهرها و وانمود 

 راین جراتد بنابترس از تحقیرشدن . این افراد گویا برای دیگران زندگی می کنند و همواره نگران قضاوتهای دیگران هستن

رد ان را دلسرعت آندیهای خود را از دست می دهند . زود تسلیم می شوند ودیگران می توانند به ساندیشیدن به خود و توانمن

فها از ابی به هده دستیکنند و حالت انفعال در آنان فراوان دیده می شود . ترس و هراس از موانع وتصورات منفی از موانع سررا

ست اداماتی ن عزت نفس کاری است که شخص صورت می دهد و اقتعیین کننده اساسی میزا نشانه های عزت نفس پائین است .

دهیم بلکه  هیم انجامه بخواکه در انتخابهای آگاهانه خود به انجام می رساند . اراده به معنای آن نیست که بتوانیم هر کاری را ک

ای زینش هدفهگاب و ی دهد . انتخاراده نیروی قدرتمندی در زندگی ماست که به توانائی مواجه با مسائل و مشکالت زندگی را م

ان حاصل ستیابی آندحقق و واقع بینانه در زندگی و تمرکز بر آنان از نشانه های عزت نفس سالم است . دنبال کردن این هدفها تا ت

به ذاشتن حترام گاالزمه زندگی آگاهانه احترام گذاشتن به خود و دیگران .  اندیشه قوی اراده قوی و عزت نفس کافی است .

ر برابر نه یعنی دآگاها واقعیت ها . شناخت نیازها . خواسته هاو پذیرش امکانات و واقعیتهای موجود زندگی هر فرد است . زندگی

ید اجاره که با حقایق احساس مسئولیت کنیم .یعنی اگر من آرزوی خرید لباس یا وسیله جدیدی داشته باشم و همزمان ببینم

امکانات  قعیت را وم و موجه پولی برای خرید لباس جدید باقی نماند و خرید لباس را منطقی نمی دانخانه ام را بپردازم و در نتی

ن معالجم آ ه پزشککخود را با حفظ احترام به خود هماهنگ می کنم . یا اگر باید تن به یک عمل جراحی و مصرف داروئی بدهم 

رمان داهانه به ت و آگرا برای سالمت من الزم می داند به جای طفره رفتن از درمان و هراس و ترس از واقعیت موجود . با شهام

 هستند . گاهانهخویش اولویت می دهم . نا امیدی . دلسردی ترس از روبه رو شدن با واقعیت ها درست نقطه مقابل زندگی آ

 فس ناسالم و عزت نفس سالم:های عزت ننشانه
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ی شود. هر چه کودک تجربهیابد و دچار نوسان میشود، عزت نفس او هم تغییر میکند و بزرگ میهم چنان که کودک رشد می

شود. خوب کند، عزت نفس او هم بر همان پایه دچار تحول میکند و ادراک جدیدی نسبت به خویشتن پیدا میبیشتری کسب می

نند. خود کمک ک های عزت نفس سالم و عزت نفس ناسالم هوشیار باشند تا بتوانند به موقع به فرزنداننسبت به نشانهاست والدین 

آید. او همیشه دیدی منفی نسبت به ای بر نمیکودکی که دچار ضعف عزت نفس است، درصدد یادگیری و یا کسب مطلب تازه

کند، به خود گیرم و یا هیچ کس به من توجهی نمیت هیچی یاد نمیخود داشته و جمالتی مثل من یک ابله هستم هیچ وق

رنجد. کودکانی که عزت نفس های سایرین دلخور شده و میها را ندارد و به سادگی از رفتار و گفتهگوید: او قدرت تحمل ناکامیمی

رت بهتر دانند. به عبارا غیرقابل تحمل می ایطیپندارند و چنین شرپائینی دارند، موانع و مشکالت موقت را پایدار و همیشگی می

ت دیگران لذ ها مسلط و حکمفرما است . برعکس، کودکی که از عزت نفس باالیی برخوردار است، از معاشرت باحس بدبینی در آن

ضایت و ی انجام کارهای فردی و شخصی احساس رهای گروهی به اندازهبرد و از بودن در محافل اجتماعی و انجام فعالیتمی

بیند. او شود توانایی یافتن راه حل را در خود میکند و وقتی با مشکلی روبرو میکند. او از اقدامات جدید استقبال میناراحتی می

پذیرد. برای مثال، به جای این که بگوید: های درونی خود را منصفانه میگیرد و کاستیگاه استعدادهای خود را دست کم نمیهیچ

بینی و فهمم؟ او نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاه است و حس خوشگوید: من معنی آن را نمیهستم، می من یک ابله

 نگری در او مستولی است.مثبت

 شامل :  سابعاد عزت نف

 است.شامل عقاید کودک در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران  : عزت نفس اجتماعی 1 

ود که از طریق شاطالق می  ت نفس بدنی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به توانایی بدنی خودعز یا جسمی : عزت نفس بدنی 2

 فعالیتها و کنش های بدنی در فرد به وجود می آید

 دمی شو خود مربوط عزت نفس تحصیلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندی تحصیلی :عزت نفس تحصیلی 3

ه در اثر تعامل فرد با کخانوادگی می گویند  قضاوت فرد به عنوان عضوی از خانواده را عزت نفسارزیابی و  :عزت نفس خانوادگی 4

 اعضاء خانواده در او به وجود می آید

ین جنبه از عزت اطالق می شود که ا عزت نفس کلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به کلیه ارزش های خود : عزت نفس کلی 5

 به آن ها نوعی وحدت و یکپارچگی می بخشد.  در خود دارد و در واقع نفس، سایر جنبه های فوق را

  :مؤلفه های اساسی عزت نفس

 شایستگی-5تعهد  -4پیوندجویی  -3ودپذیری  خ-2منیت  ا-1بارتند از: های عزت نفس عمؤلفه

از وی انتظار  ر آن چه کهاحساس راحتی و ایمنی، وقوف د :امنیت : احساس اطمینان قوی است که شامل این نکات می شود .1

  .افراد و موقعیت ها و درک قواعد و محدودیت ها می رود، توانایی وابستگی به

قع بینانه از خویش را در بر می گیرد توصیف دقیق و وا خودپذیری : خودپذیری احساس فردیتی است که اطالعات درباره خود .2

 های جسمانی.  بر حسب نقش ها، اسنادها و ویژگی

چنین به معنای در روابطی که مهم قلمداد میشوند. هم یوندجویی : پیوندجویی احساس پذیرش با مقبولیت است به ویژهپ .3

  .قرار گرفتن از سوی دیگران به کار می رود احساس پذیرفته شدن و مورد احترام

یشتن رخصت دهد تا ه طوری که به خونظر است. ب : در این مؤلفه، دارا بودن هدف و انگیزه در زندگی مورد یا هدف رسالت .4

  باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود، احساس مسئولیت نماید. اهداف واقع بینانه و قابل حصولی داشته

رسد و شامل وقوف بر  اشاره دارد که مهم و ارزشمند به نظر می شایستگی : این مؤلفه به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی .5

  می شود و پذیرش ضعف ها نیز تواناییهانیرومندی ها و 
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بسیار  وزشگاهییکی از مفاهیمی که به مفهوم نگرش به آن به آموزشگاه و یادگیری آم عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی:

و عدم  ا شکستینزدیک است مفهوم نگرش به خود و عزت نفس تحصیلی در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است موفقیت و تأیید 

موزشگاهی گیری آید در تعدادی از تکالیف یادگیری و در مدتی نسبتاً طوالنی به عزت نفس کلی درباره آموزشگاه و یادتأی

ه کانجامد. به همین نحو موفقیت و تأیید یا شکست و عدم تأیید پس از چند سال تحصیلی منجر به این خواهد شد می

آموز یا باید از متهم آموز تعلیم دهد. سرانجام این دانشرنده یا دانشیاد گیآموزان موفقیت یا شکست را به خودش به عنوان دانش

علمان موزشگاه و یید آمکردن آموزشگاه یا معلمان به سبب عدم موفقیتش دست بردارد و خود را هدف اتهام قرار دهد و یا باید تأ

 کند باید تأیید مدرسه ووفقیت کسب میمآموزشگاه آموزی که مرتباً در را به خاطر موفقیتش به تأیید خود مبدل سازد. دانش

ران احب نظصمعلمان را به خود تعمیم دهد و یک مفهوم کلی مثبت درباره خودش به عنوان یادگیرنده ایجاد کند. اکثر 

دانند می دااجتماعی، افر-برخورداری از عزت نفس )ارزیابی مثبت از خود( را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی

ت مید و شناسان، از جمله ویلیام جیمز هربرشناسان و جامعهاین باور گسترش یافته و دارای تاریخچه طوالنی نیز هست ابتدا روان

ت باال در اند که بین عزت نفس مثبت و نمراچارلز کولی بر اهمیت عزت نفس تأکید داشتند همچنین محققان بسیاری دریافته

آموز ارزیابی انشد(. این ارتباط حتی زمانی که کودکان خودشان را به عنوان 1989ارد )پپ و همکاران، مدارس رابطه وجود د

 آنها نام نهاد.« عزت نفس تحصیلی»توان آن را در کنند باالتر است که میمی

 در بسرعت که میکن یم یگزند یجهان در ما .شود یم استفاده آن از مداوم بطور امروزه که است یکلمات از یکی " استرس " واژه

 ارزشها، ،یاجتماع عادات است، رییتغ حال در یتکنولوژ که همانگونه .است یشگیهم ییها یسازگار مستلزم و رشد حال

 مختص تنها امر نیا شوند، مواجه راتییتغ نیا با که هستند مجبور افراد همه .ابندی یم رییتغ زین افراد و یاجتماع یساختارها

 زیچ روزید که آنچه .است افتهی سرعت زین یزندگ شتاب .ستندین یمستثن امر نیا از زین دولتها و سازمانها کهبل ستین افراد

 عواقب به یکم اریبس تعداد کهیحال در آگاهند راتییتغ نیا مثبت ارزش از مردم از یاریبس .شود یم یمیقد امروز بوده یدیجد

 یبعد عواقب لیبدل هرساله بشر که شده زده نیتخم .باشد داشته وجود راتییغت نیا بدنبال است ممکن که شندیاند یم یناگوار

 استرس به امروزه یهایماریب از درصد 75 تا 50 که است نیا مهمتر نکته .دهد یم دست از را یکار روز ونیلیم 100 استرس

 نگونهیا European Agency for Health and Safety at work) ( The   یمنیا و بهداشت سازمان .هستند مرتبط

 دادن دست از .است رگذاریتاث کارکنان درصد28 یرو بر و باشد یم مکرر مشکل نیدوم سازمان در استرس که کرده اظهار

 یشرکتها در خاص یمشکل است ممکن امر نیا.است شرکتها نهیهز تنها بلکه نیبزرگتر تنها نه داشتن استرس جهینت در یسالمت

 موردتوجه بسیار مناسب زمان در کار دادن انجام برای آنها از یک و هرنریا از و ندارند کارمند  50زا شتریب اغلب که باشد یکوچک

 از از بیشتر ضرروزیانی شوند، می ردچا بدان استرس بدلیل ممکن کارکنان که نادرستی تصمیمات یا و اشتباهات. هستند مهم و

 بسیار تاثیرات تواند می کارکنان نادرست تصمیمات این کوچک سازمانهای در. داشت خواهد پی در را آنها سالمتی دادن دست

 در استرس ایجاد از توان می چگونه که اختپرد مساله این به جدی بطور بایستی بنابراین،. باشد داشته بدنبال را تری مخرب

  .برد بکار شرکت در را استرس کنترل برای مختلف آموزشی های برنامه توان می مشکل، این حل برای. کرد جلوگیری کارکنان

 عالوه. دهند می نسبت استرس به را تنشها و ها ایتینارض خودکشیها، زودرس، مرگهای بیماریها، تصادفات، از بسیاری علت افراد 

 در کامل بطور هیچکس. بود خواهد مشکل کاری شود، می وارد اقتصاد به استرس طریق از که زیانهایی ضررو ی محاسبه این، بر

 ما زندگی از حیاتی و مهم بخش چراکه باشد تاثیرگذار افراد از یک هر روی بر تواند می استرس. نیست   مصون استرس مقابل

 آن با باید ما که است تغییری حال در مدام محیط با ما ارتباط از اجتناب غیرقابل پیامدی عنوان به استرس. شود می محسوب

 بکار مکانیکی نیروی طراحی برای فیزیک در بار نخستین برای و شده گرفته انگلوساکسن دنیای از استرس کلمه. شویم سازگار

 1949 سال در بار اولین برای را استرس کلمه سلی هانس. است جسم یک تحت فشار و خارجی فشار معنای به استرس. شد برده
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 به است واکنشی نیز و جدید شرایط با فیزیکی سازگاری برای روشی استرس وی، تعریف اساس بر. کرد معرفی پزشکی در

 محیط با فرد تعامل“ سادگی به را استرسMatteson (1993 ) و Ivanchevich. کند می مختل را افراد تعادل که مشکالتی

  عنوان به شخص یک واکنش ":  اند کرده تعریف اینگونه تفصیل به را کلمه این همچنین آنها. کند می تعریف " خود پیرامون

 را شده اغراق روانشناختی و فیزیکی نیازهای که محیط در وقایع یا حالتها امور، در روانشناختی فرایندهای یا و خود تفاوت انعکاس

 واکنشهای عاطفی، حالتهای از ای پیچیده الگوی“ عنوان به را استرسBaron (2000 ) و Greenberg. "کند می ایجاد

 محیط از که دارند اشاره درخواستهایی به آنها. کنند می تعریف " خارجی درخواستهای به پاسخ در مربوطه تفکرات و فیزیولوژیکی

 ارتباطات کار، تخصیص درخواستهای: از عبارتند استرس ایجاد عوامل از هایی مونهن. شود می ناشی استرس ایجاد عامل عنوان به

 و استرس بین ارتباط کلمه، سومین.  اجتماعی تعهدات و فرزندان و همسر با فرد یک ارتباطات همکار، کارکنان بین فردی میان

 یا رفتار نرمال الگوهای از انحراف پی در که استرسی انبوه تاثیرات به دارد اشاره که است محققان این طبق استرس ایجاد عوامل

 . شد خواهد ایجاد زا استرس حوادث معرض در گرفتن قرار از بعد پیامدی ازاینرو و شود می ایجاد فعالیت

 

 مفهوم استرس 
و نشستن  گ چهرهت ارگانیک است که معموالً با افزایش فشار خون و ضربان قلب و پریدگی رندیدگاه پزشکی ، استرس یک حال

ا مزمن ید و یعرق بر پیشانی همراه است و تحت شرایط مناسب می تواند موجب تغییرات در عملکرد جسمانی شود که اگر شد

لی که به روابط بین فرد فات استرس بنا بر نظریه تعام( تعری19، ص  1381باشد به نوبه خود منجر به بیماری می گردد . )فیمی ، 

د قضاوت فرآین و محیط تاکید می کند بیشترین تائید را بخود اختصاص داده است از جمله : نظر الزاروس که استرس نتیجه

یا  ا حوادث وب فرد ارزشی افراد از حوادث و موقعیت هاست ، تعریف جامعه است. در توضیح این مطلب باید گفته شود کهع وقتی

رک و ادثه را دی آن حموقعیت های گوناگون روبرو می شود ، درگیر فرآیند ارزشی در مورد آن حادثه یا موقعیت تا زمانیکه معن

ینجا استرس ازند در اورده سهمچنین قضاوت می کند که آیا امکانات و توانائیهای او به اندازه کافی هستند تا تقاضهای محیط را برا

که با  ی می ماندادخانه ین فرایند قضاوت ارزشی می باشد . استرس نیروی قدرتمندی است با آثار مثبت و منفی . به آب رونتیجه ا

ن نظر که لی رغم ایعمود . ایجاد دس می توان آن را مهار و مورد بهرهر برداری قرار داد یا اینکه آنرا به سیل ویرانگری تبدیل ن

 ی گردد بهمن بحث آدری فشار روانی جهت ایجاد انگیزه در انسان ضروری است اما زمانی که از استرسهای مفید وجود دارد و ق

 (1371نتایج منفی آن نگاه می شود و منظور استرس مضر است ) الوانی 

 طریق ایجاد استرس می کنند :  2عقاید بیشتر از 

تواماً  ح باشد شماذت ارجلد که کار باید بر تفریح و در مورد رفتاری که از این عقاید ناشی می شود مثالً اگر شما معتقدی (1

 ودتان ارجحخازهای کار خواهید کرد و کمتر اوقات فراغت خواهید داشت یا اگر معتقد باشید که نیازهای دیگران بر نی

 منجر اده ودارزش  است شما تا حد زیادی خود را فراموش خواهید کرد . به طور کلی عقاید به ما نوعی دانش ، بینش و

 به افزایش تالش و کاهش آرامش در افراد مختلف می شود . 

ه کدر و پسری ثالً پمروش دومی که عقاید ایجاد استرس می کنند وقتی است که آنها بر خالف عقاید سایر افراد باشند .  (2

قاید عد از یعقایدشان با هم متفاوت می باشد که منجر به خشم و استرس در خانواده می شود در اینجا افراد با

 اشتباهاتشان آگاه گردند و آنها را اصالح نمایند . 
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 روش تحقیق 

ن تحقیق به علت سال است. در ای 14جامعه ی آماری، دانش آموزان پسر پایه نهم ناحیه یک استان قم شهرستان قم طیف سنی 

د و از جام میپذیرران انمورگان و فرمول کوک اینکه ظرفیت باالی نمونه ی آماری وجود دارد از نمونه گیری  با استفاده از جدول

 خوشه گیری استفاده می شود. در این تحقیق از دو پرشسنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد :

 الف(عزت نفس کوپر اسمیت

ان سط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویتو 1967 سال در پرسشنامه این 

در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. او با این فرض که عزت نفس خصیصه ای نسبتاً ثابت است بر اساس تجدید 

انجام داد آن را تهیه کرد. این پرسشنامه مشتمل بر پنج موضوع است که عبارتند از انجام 2نظری که روی مقیاس راجرز دیموند

 با ای گزینه دو سوال 58 دارای تست این .انواده، خود و آینده و دارای چهار خرده مقیاس استتکالیف آموزشی، روابط اجتماعی، خ

 خرده دارای تست چون. کند می انتخاب را ها گزینه از یکی خود وضعیت با متناسب فرد هر که است «خیر» و «بلی» های گزینه

دانشجویان مورد استفاده قرار داد. این  و آموزان دانش روی بر توان می تنها را تست این است «آموزشگاهی» شخصیتی مقیاس

مطالعات انجام شده. این پرسشنامه توسط خانم ها طیبه قلی  سیاهه به دو جنبه ذهنی و رفتارهای آشکار حرمت نفس اشاره دارد.

به عنوان پایان نامه  84تا  82زاده، مهوش علیاری، مریم جعفری منش و آذر آقا داداشی و آقای حجت حق نظری در سال های 

کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره، سنجش و اندازه گیری و بالینی مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهشگران پرسشنامه 

نفر از  15نفری دانش آموزان دختر تهران، ابهر و کرج و  60نفری، و  503نفری،  114نفری،  570را به ترتیب در مورد گروه های 

 ساله لرستان اجرا و نتایج زیر را به دست آورده اند. 55تا  23معتادین 

 و روایی اعتبار
؛ به نقل از فلسفی 1956، 1و کمپل 1967اعتبار این تست توسط مطالعات متعددی مورد تایید قرار گرفته است )کوپر اسمیت،  

( و گلبرگی 1372و فلسفی نژاد ) 83/0ریب ( با استفاده از روش دو نیمه کردن ض1371(. هوین طور پور شافعی )1372نژاد، 

گزارش نموده اند. همچنین شریعت نیا، آقاداداشی، نجبایی و ثابت  80/0( با استفاده از روش بازآزمایی ضریب اعتبار معادل 1373)

 (.1382ری، به دست آورده اند )علیا 89/0و  84/0، 79/0، 80/0اعتبار تست را معادل  2با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

موجود بوده و می توان گفت بین نمره  79/0ضریب همبستگی  3روایی. بین نمره های دو مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و آیزنک

واریانس مشترک وجود دارد. تحلیل عاملی این پرسشنامه نشان داد که از پنج عامل اشباع  %63های خام این دو مقیاس در حدود 

(. برای تعیین روایی محتوایی، 1384درصد کل واریانس تست را تبیین می کنند )آقاداداشی،  8/555شده است. این عامل ها 

سیاهه مذکور به ده نفر از اساتید روانشناسی ارایه شده و آنان تایید کردند که یاهه مذکور سازه عزت نفس را اندازه می گیرد. 

وجود  65/0، ضریب همبستگی 4اسمیت و عزت نفس آلیس پوپ ( نشان داد که میان آزمون عت نفس کوپر1371پژوهش اکبری )

 دارد.، ه این نتیجه را می توان به عنوان روایی همگرای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در نظر گرفت.

 اضطراب بکب( 

دیدها و ها، تهها، جدلتجربه اضطراب و استرس به خودی خود نه مثبت است و نه منفی و در حقیقت پاسخ طبیعی بدن در بحث

شود که: مدت تجربه اضطراب و استرس طوالنی باشد؛ به دفعات زیاد ها است اما این پاسخ بدن زمانی موجب ناراحتی میتحریک

 اضطراب بک پرسشنامه تکرار شود؛ و همراه با فشار و تحریک باشد. از جمله ابزارهایی که برای سنجش اضطراب طراحی شده است

(BAI) اب بکپرسشنامه اضطر .است (BAI) که نام انگلیسی آن Beck Anxiety Inventory  است توسط آرون تی بک و

 شدت گیریاندازه برای که است گزارشی خود پرسشنامه ، یک بک اضطراب پرسشنامهساخته شد.  1988همکارانش در سال 

 از یکی ماده هر در آزمودنی که ستا ایماده 21 مقیاس یک پرسشنامه این. است شده تهیه بزگساالن و نوجوانان در اضطراب
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گویه است که عالیم اضطراب را  21این پرسشنامه دارای  .کندمی انتخاب را است اضطراب شدت دهنده نشان که گزینه چهار

گیری اضطراب در نوجوانان و برای اندازه (BAI) فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد. پرسشنامه اضطراب بک

های آن یکی از عالیم شایع اضطراب یعنی عالیم ذهنی، عالیم بدنی و هراس را ن ساخته شده است و هر یک از مادهبزرگساال

مشکالت روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، تا کنون در تشخیص و درمان  اضطراباز آنجا که ارزیابی عالیم  .سنجدمی

بررسی این [ 3.]زونگ[ 2]،اندلر[ 1]،تلوکاسهای زیادی با توجه به دیدگاههای گوناگون برای آن پدید آمده است. مثل مقیاس

[ 4]های روش شناختی آنها وجود دارد. )دابسون،دهد که احتماالً مشکالتی در مفهوم ساری نظری و ویژگیها نشان میمقیاس

را معرفی کردند که BAI،[5 ]پرسشنامه اضطراب بک،  1990و همکارانش در  آرون تمکین بکبا توجه به این مشکالت،  .(1985

 .سنجدبه طور اختصاصی شدت عالیم اضطراب بالینی را در افراد می

 اعتبار و روایی

، اعتبار آن با روش بازآزمایی به 0٫92 (ضریب آلفا) باالیی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن رواییین پرسشنامه از اعتبار ا

محتوا، همزمان، سازه، تشخیصی و  رواییپنج نوع  .متغیر است 0٫76تا  0٫30های آن از و همبستگی ماده 0٫75فاصله یک هفته 

 [6.]باشدشدت اضطراب می گیریعاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان دهنده کارایی باالی این ابزار در اندازه

 جزیه و تحلیل قرار و همبستگی اسپیرمن مورد تو آزمون های تی وابسته  spssداده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 می گیرد.

 

  یافته ها

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
SEI 198.6000 100 97.73499 43.42649 

BAI 71.3002 100 81.10458 3.90640 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlatio

n 

Sig. 

Pair 1 SEI & BAI 100 .741 .014 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

99% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 

Pair 1 SEI & BAI 13.18983 42.02581 1.95689 121.43546 

 

Paired Samples Test 

 Paired 

Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

99% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 SEI & BAI 102.76454 93.762 149 .004 

 
Nonparametric Correlations 
 

Correlations 

 SEI BAI 

Spearman's 

rho 

SEI 

Correlation 

Coefficient 
1 .868 

Sig. (1-tailed) . .000 

N 100 100 

BAI 

Correlation 

Coefficient 
.868 1 

Sig. (1-tailed) .000 . 

N 100 100 
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 معیار دارمق که آنجایی از و است آمده بدست 0.868 پیرسون همبستگی ضریب باشد می مشخص خروجی جدول از که همانطور

 یعنی. است معنادار آمده بدست همبستگی ضریب این لذا باشد می 0.05 از کوچکتر و است آمده بدست .Sig) 0.000) تصمیم

 دارد. وجود معناداری ارتباط اضطراب میزان و عزت نفس میزان بین

  گیرینتیجه
 که شد گیری نتیجه وابسته T از آمده بدست ی نمره به توجه با ، پرسشنامه دو هر از آمده بدست نتایج میانگین ی مقایسه در

 میزان  99% اطمینان سطح در پس( . 2.576<93/762) است جدول از بزرگتر( 93/762) پژوهش این از آمده دستب ی نمره

 اضطراب و فسن عزت بین رابطه و شد رد صفر فرض بنابراین ، دارد وجود آنها در اضطراب و نفس عزت بین رابطه a=%1 خطای

 و نفس عزت بین ردا معنی و مثبت همبستگی بیانگر اسپیرمن مبستگیه آزمون در آمده بدست نتایج همچنین. شد تایید آنها در

 (.       دامنه یکP<0/000 وN=100 و rho=0/868. )  است اضطراب

 

  منابع

 ،1393 آگاه، انتشارات پرورشی، شناسیروان اکبر،علی سیف. 

 وتربیت تعلیم ،پنداره خود های مولفه به توجه راه از ذهنی توان کم آموزان دانش نفس عزت افزایش عالیه، شاطرلو 

 .  27ص ،74 شماره 1386 ، استثنایی

 نهم یهپا پسر آموزان دانش در دفاعی های سبک با هیجانی هوش ی رابطه (.1395) سید محمدمهدی ، آل یاسین 

 .قم واحد ، یاسالم آزاد دانشگاه  ، کارشناسی نامه پایان. قم شهرستان 4 ناحیه پرورش و آموزش(  اول متوسطه)

 فصلنامه رستان،ل پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در نفس عزت با آن ارتباط و شادمانی ،میزان(1384)علی، ، فرهادی 

 .  25 هفتم،شماره روانی،سال بهداشت اصول

 ،دانشگاهیپیش دوره آموزاننشدا تحصیلی پیشرفت و نفس عزت بین رابطه بررسی ،(1381-82) ابوالحسن، قرنی 

 .کارشناسی درجه اخذ جهت( نامه پایان) اب،تک شهرستان

 رضوی قدس پروین،مشهد،آستان علیپور درنوجوانان،ترجمه نفس عزت تقویت ،روشهای(1375)هریسف، کلمز. 

 ارتقای بر متسال کنترل باورهای و نفس عزت کارگیری به با آموزشی برنامه تاثیر بررسی ،(1387)همکاران و مشکی 

 .4 شماره دوازدهم، دوره فیض، پژوهشی  علمی لنامهفص دانشجویان، روان سالمت

 85 شماره 1387 استثنایی وتربیت تعلیم ویژه، نیازهای دارای کودکان در نفس عزت افزایش روشهای شیرین، زاده ولی 

 . 70ص 84 و

  ،1373هار ببیابانگرد، اسماعیل، روش های افزایش عزت نفس ، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان کشور. 

 بعثت نتشاراتا: تهران. روان سالمت و شخصیت ارزشیابی – شناختی روان های آزمون(. 1391. ) علی ، آشتیانی فتحی . 

  ،نامه کارشناسی ارشد، آموزان ، پایان ، مقایسه عزت نفس و مفهوم خود تحصیلی دانش1373پورمقدسیان، عبدالمجید

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

  ،مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران ، نشررشد.، 1380دالور، علی 

  ،چاپ اول ،1379حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، نشر روان، ترجمه : ساپینگتون، اندرو؛ بهداشت روانی.  
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