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 چکیده
انجاا    یآموزان دبستان خود در دانش  بسته آموزش حرمت یاثربخش یپژوهش با هدف بررس نیا

کودک کالس سو ، با توجه باه   ۴۳ نیدر دسترس از ب یریگ منظور با روش نمونه نیگرفت. به ا
شادت و   میباه دو گاروت ت سا    یبه طور تصادف ها ینفر انتخاب شدند. آزمودن ۱۶ورود  یارهایمع

دو بار در هفته تحت آموزش  یشیخود روزنبرگ قرار گرفتند. گروت آزما رمتتحت آزمون ح
د، در کناار  شا  دییا آن توساط متخصصاان ت    ییو روا هیخود؛ که توسط مح ق ته برنامه حرمت

معمول قرار گرفتند. گروت گوات آموزش معمول خود را دنبال کردت و پس از هشات   یها آموزش
هاا   ذکر شدت مجدداً از دو گاروت اخاو و دادت   یها آزمون ش،یجلسه آموزش به گروت تحت آزما

 شیرایها از و دادت لیقرار گرفتند. به منظور تحل لیو تحل هیمورد تجز انسیکووار لیبا روش تحل
بدست آمادت   جی. نتادیاستفادت گرد راهه کی انسیکووار لیو آزمون تحل SPSSنر  افزار  ستمیب

باا گاروت کنتارل در     سهیدر م ا شیگروت آزما یها ینپژوهش حاضر نشان داد که نمرات آزمود
 هاا  افتاه ی جی(. در مجماو  نتاا  P<05/0است ) افتهی شیافزا یطور معنادار حرمت خود به  ریمتغ

 شیبه افزا تواند یم یکودکان دبستان یبرنامه آموزش حرمت خود رو یریکرد به کارگ مشخص
 .انجامد یحرمت خود ب

 یروان درمان ،یحرمت خود، کودکان دبستان :ژگان کلیدیاو
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Investigating the Effectiveness of the Self-Esteem Educational 
Package in Elementary School Students 

Mahdieh Heydarizad
* 

Masoud Janbozorgi
** 

Abstract 

This study was conducted to investigate the effectiveness of the self-esteem 

educational package in elementary school students. For this purpose, through the 

available sampling method, 16 out of 43 students in grade three were selected three 

according to the inclusion criteria. The subjects were randomly divided into two 

groups and subjected to the Rosenberg’s self-esteem scale. The subject group of the 

study, in addition to their usual training, was trained twice a week in their self-

esteem program, which was prepared by the author and its validity was confirmed 

by the experts. The control group followed their usual training and after eight 

sessions of training to the subject group, the mentioned tests were taken again from 

the two groups and the data were analyzed by the covariance analysis method. The 

20th edition of SPSS software and one-way analysis of covariance test were used to 

analyze the data. The findings showed that, compared to the control group, the 

subjects’ scores in the self-esteem variable had increased significantly (P<0.05). As 

a whole, the findings indicated that the application of the self-esteem training 

program on elementary school students could result in an increase in self-esteem.  

Key Words: self-esteem, elementary school student, psychotherapy 
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 مقدمه

گیرنی؛  ااندی؛ خوییییدی و قات؛ییا  بیا  هایی که در چارچوب اخالق قرار نمیی بسیاری از ویژگی
تور اساسی  ایدکه به رغم نااد؛ و به ها را فرااخالقی ای های اخالقی همراه هستد؛، این ویژگی ویژگی

هیای  چدانچیه ویژگی (.2010 1بیریدکمن،) ااهیا اخالقی ن؛ارن؛، برای کدشوری اخالقی الزاد؛
انی؛ازه کیافی رمیرین   های اخالقی به کودکیا  مایوزد داده ییون؛ و بیه فرااخالقی، در کدار اهارت

جملیه  ی و اجتمیایی ازسازی افاهیم اخالق گردن؛، منگاه نظام رفتاری و روانی کودکا  برای درونی
 (.2010 ،بریدکمن) کد؛ احترام به قانو  ماادگی بیشتری پی؛ا ای

به ادزله سازاان؛هی فیرد بیین خیود پد؛اییا و خیود  2فرااخالقی حراا خود های از بین ویژگی
نمایی یی؛ه و اغیراق  مل اسا. حراا خود نگاهی اسا که فرد به خودد دارد و این نگاه نه بزرگ ای؛ه

نمایی ی؛ه و حقیر ی؛ه. حراا خود واق؛ی یا سالم، قضاوری اسا نهیایی کیه  و نه کوچک ی؛ه اسا
در  .از روانمد؛ی و ارزیمد؛ی براساس واق؛یا رشیکی  یی؛ه اسیا یک انسا  در اورد خودد دارد و

ای دارد کیه  برخوردار بای؛ احساس ارزییمد؛ی اغیراق یی؛ه 3«حراا خود کاذب»صورریکه فرد از 
 (.2021 4برن؛ ،یدوا  یک اکانیزم دفایی بکار ایرود ) ها اسا و به ادرسا ناروانینایی از درک ن

بیوده   یداسیا  های اصلی یخصیا، همواره اورد روجه روا  یدوا  یکی از سازه خود به حراا
یداسیا  و  جمله افاهیمی اسا که بسیاری از روا  ( و از2014 5،و هریس ، زوری؛س)اونتو اسا

های فیردی،    های اهیم جدییه پژوهشگرا  در چد؛ دهه اخییر بی؛ا  روجیه کیرده و یکیی از او یو 
(. افزایش سطح حراا خیود یکیی از 2002 6،و همکارا  یداختی اسا )سالوی اجتمایی و روا 

( پژوهشیی را 2015) 7اثال، پارک و پارک یدوا  به .های روانشداسا  در این حوزه بوده اسا دغ؛غه
نتیای  نشیا  داد کیه برناایه  خود انجام دادنی؛ کیه  ادظور اررقاء حراا  ماوزا  دبستانی به در دانش

مایوزا  یی؛. همچدیین  خیود در دانیش  همسیاال  و افیزایش حرایا دراانی بایث بهیود روابط با
مایوزا  دبسیتانی بیه بهییود  خیود در دانیش  اها نشا  داد اجرای برنااه دراانی اررقاء حرا بررسی

مایوزا   رصویر ب؛نی، پذیرد خود، کدترل استرس، افزایش حراا خیود و روابیط اثییا در دانیش
 (.2009 8الی و همکارا ،یود ) ادجر ای
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گرفته در نظام خانواده در اررییا  اسیا.  خود یکی از ااوری اسا که با رفتارهای یک   حراا
گیرد فرد چه کسی یود و چگونه راه خود را انتخاب کدی؛  بدیابراین  رصمیم ای این خانواده اسا که

خود بیاال در کودکیا  اوسیوب   وال؛ین یا سایر اراقیا  کودک یداصری ق؛ررمد؛ برای ری؛ حراا
یون؛. کودکا  به پذیرد و رأیی؛ وال؛ین خود نیاز دارن؛ و ق؛رت این پذیرد منق؛ر زیاد اسا که  ای

بیرمورده کد؛ را سخا رالد کدد؛ را منچه را که وال؛یدشیا  از منهیا انتظیار دارنی؛  ار ایکودکا  را واد
خیود  ی؛ی    یود که در کودک خود پد؛ایا ادفی و حراا سازن؛. پاسخ ادفی وال؛ین سیب ای

خود یک جدیۀ اهم در کیارکرد ییا کیدش   هرحال حراا (. به2020، و همکارا  1کراسری؛ کد؛ )
اجتمایی و سیایر یملکردهیای وی در −های دیگری چو  سالاا روا  و با زایده ُکلی کودک اسا

خود جدیۀ اهمی از یملکرد ُکلی در کودک اسیا   تور که ایاره ی؛ حراا ارریا  اسا. لذا هما 
ااکسییدس و جملییه سییالاا روا  ارریییا  دارد ) هییای دیگییر از صییورت ر؛ییاالی بییا حوزه  و بییه

افزایش حراا خود، جای خالی ییک ای؛ل  های در زایدۀ برنااه ها (. پژوهش2019 2ری؛ونس؛ارر،
حراا خود کاذب بپیردازد  های ماوزیی که هم بر حراا خود واق؛ی رأکی؛ دایته بای؛ و به اؤلفه

خورد  ه؛فی که این پژوهش دنیال کیرده  و هم در اورد گروه سدی کودکا  دبستا  بای؛ به چشم ای
ریوا  برناایه  هیای حرایا خیود چگونیه ایی راساس اؤلفهه؛ف این پژوهش این اسا که ب اسا.

م  فراهم کرد، که اورد روافق کاریداسا  بای؛ و میا این مایوزد نمیره حرایا  ماوزیی برای اررقاء
 ده؛؟ ماوزا  را افزایش ای خود دانش

 

 روش

مزاو  با استفاده از گروه کدترل بود. جاا؛یه مایاری پیژوهش  پس−مزاو  ترح روقیق حا ر پیش
نفر  1۶بای؛ و نمونه مااری روقیق حا ر  ماوزا  کالس سوم یهر رهرا  ای حا ر یاا  کلیه دانش

نفیر، بیه رود در دسیترس و بیا روجیه بیه ا؛یارهیای ورود،  4۳ماوزا  دختر بود که از بین  از دانش
روه مزاایش و گیواه جیایگزین یی؛ن؛ و گیروه مزایایش در ییک انتخاب و به رود رصادفی در دو گ

 کالس فوق برنااه و به صورت ج؛اگانه اورد ماوزد قرار گرفا. 

 های ورود ییارت بودن؛ از:  االک

  اشغول به روصی  بود  در کالس سوم -

کمییود روجیه، نیاروانی ییادگیری، −ف؛یالی یداختی یاا  اختالل بییش ن؛ایتن اشک  روا  -
                                                           

1. krauss. 

2. Moksnes & Reidunsdatter 
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اسکیزوفرنی، اختالل افسردگی، اختالل سیلوک، اخیتالل ا یطراب جی؛ایی و فوبییای اختالالت 
و اتالییات ادی؛رد در پرونی؛ه نسخه پدجم  DSMخاص براساس اصاحیه بالیدی تیق ا؛یارهای 

  روصیلی

یییداس در رابطییه بییا اخییتالالت  پزیییک یییا اراج؛ییه بییه روا  ییی؛م سییابقه اراج؛ییه بییه روا  -
  روانشداختی

  هفته قی  از یرو  برنااه پژوهشی ۳پزیکی در  داروهای روا  ی؛م استفاده از -

ریا  1−( که تی  نمره م  بین 1۹۷۹در اقیاس حراا خود روزنیرگ ) 0کسب نمره کمتر از  -
  اسا 1

  (1۳۹۳در فرم ارزییابی احترام به قانو  جانیزرگی ) 2۵کسب نمره کمتر از  -

  ماوز ایدی بر یرکا در دوره ر ایا وال؛ین دانش -

 .؛ه؛ حضور در جلساتر -

 االک خرود ییارت بودن؛ از: 

 ماوز ایدی بر ادااه حضور در دوره ایالم ی؛م ر ایا یکی از وال؛ین دانش -

 

 ابزار

ااده دو  10( ساخته ی؛ه و دارای 1۹۷۹این اقیاس روسط روزنیرگ ) :خود روزنیرگ  اقیاس حراا
+ و 1مزایو ، نمیره  ۵ریا  1هیای  گزارهای )اوافق و اخال ( اسا. پاسخ اوافق به هرییک از  گزیده

کدی؛. پاسیخ اخیال  بیه  دریافیا ای −1مزاو ، نمیره  ۵را  1های  پاسخ اخال  به هریک از گزاره
مزایو ،  10ریا ۶هیای  و پاسخ اوافق به هریک از گزاره −1مزاو ، نمره  10را  ۶های  هریک از گزاره

رقسییم  10اجمویه نمرات هر فرد به ی؛د  مورد  نمره نهایی، کد؛. برای ب؛سا + دریافا ای1نمره 
ییود. نمیره بیاالرر از صیفر  ردظییم ای −1+ ریا 1یود که بر این اساس تیی  نمیره نهیایی بیین  ای

بای؛. ایتیار این  دهد؛ه حراا خود پایین ای باال و نمره کمتر از صفر نشا دهد؛ه حراا خود  نشا 
اواسیه ی؛، و مقاجانی و  ۷1/0ی کرونیاخ ( به رود ملفا1۳۸۹مزاو  روسط برخوری و همکارا  )

( اقادیر  ریب بازماایی برای ک  اقیاس با فاصله زاانی یک، دو و سیه هفتیه بیه 1۳۹1همکارا  )
و بیه  ۶۹/0و ایتیار پرسشیدااه را بیا دو رود ملفیای کرونییاخ  ۷۸/0و  ۷۳/0، ۷۷/0ررریب برابر با 

این پرسشدااه نیز با پرسشدااه حراا نفیس  گزارد کردن؛ و روایی همزاا  ۷۸/0رود بازمزاایی 
 گزارد ی؛. ۶۷/0( برابر 1۹۹0) 1کوپر اسمیا

                                                           

1. Coopersmith 
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این مزاو   های ها بر نمرات مزاو ، گویه به ادظور جلوگیری از اثر حراا خود کاذب مزاودنی
روسط ا؛لم میدا به کودک پاسخ داده ی؛ و به ادظور بررسی همسیانی درونیی م ، در ییک بررسیی 

اواسییه یی؛  ۸۸/0ماوز، ملفای کرونیاخ این پرسشدااه روسط پژوهشگر،  دانش ۳۵اق؛ااری روی 
 .که بیانگر همسانی درونی قاب  قیول اسا

 

 بسته آموزشی

ن پژوهش اوقق ساخته بود که براسیاس ر؛ریی  زییر از حرایا بسته ماوزیی اورد استفاده در ای
 خود رهیه گردی؛ه اسا.

هیا،  یود که یاا  همه احسیاس یدوا  پد؛ایتی که فرد از خودد دارد، اوسوب ای به« خود»
خیود پد؛اییا  .(201۵ 1،کد؛ )سانگر یود که فرد را از دیگرا  اتمایز ای و رفتارهایی ایها  نگرد
، فکری که فیرد «خود واق؛ی» 3.«مل خود ای؛ه»و  2«خود واق؛ی»روا  به دو بخش رقسیم کرد.  را ای

گاهی در اورد خودد ای ده؛  ای که فرد نسیا به خود، ایمال و ذهدّیارش دارد را، نشا  ای کد؛ و م
خواهی؛  اسا که فیرد ایکد؛ و یاا  ماال و مرزوهایی  را ر؛یین ای 4«ان»اه؛اف « لم خود ای؛ه»و 

 (.2012 5کیم و سان؛ر،به منها برس؛ )
 

 تدوین بسته آموزشی حرمت خود

های حرایا خیود پیایین در افیراد بیه  های انجام ی؛ه، اتالیاری در اورد ییاخ  با بررسی پژوهش
 های افسردگی، روان؛ به نشانه دهد؛ه این بود که حراا خود پایین ای دسا ما؛ که این اتالیات نشا 

ا طراب، اختالالت خورد ، ب؛کارکردی جدسی، رمای  به خودکشی، اختالالت سیوء اصیرف ایواد 
( ادجر یود. همچدین وجود رفتارهیای بزهکارانیه و خیالف قیانو  در 2002 6)اک دونال؛ و اارریدو،

 (.2014 7افرادی که دارای حراا خود پایین بودن؛ نیز اشاه؛ه گردی؛ )فان ، الونایی و یکموبی،
ثییاری هیجیانی و رفتارهیای  ( نیز در اطال؛ه خیود اییاره کیرده اسیا کیه بی200۹) 8د؛و گی

 بای؛. های بارز در افراد با حراا خود پایین ای ناکارما؛ از نشانه
                                                           

1. Sungur 

2. Actual self 

3. Ideal self 

4. Ego 

5. Kim & Sunder 

6. MacDonald & Martineau 

7. Fanaj, Melonashi & Shkëmbi 

8. Guindon 
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روا   هایی اسا که از منها ای های انجام ی؛ه، دارای نشانه حراا خود باال نیز براساس پژوهش
یم ، هم؛لی باال، ق؛رت رصمیم گیری و روانایی ح  اسئله ییاد  به وجود رفتارهای کارما؛، ابتکار

(. همچدین این افیراد در حیین یکسیا، نسییا بیه خیود قضیاوت 200۳ 1کرد )رفردی و ساوا ،
های خیود ایورد  درسا و واقع بیدانه خواهد؛ دایا و خودییا  را نسییا بیه ااهییا و روانمدی؛ی

 (.201۵ ، و همکارا 2دهد؛ )ااریال سرزنش بیجا قرار نمی
 

 انجام شده به منظور ارتقاء حرمت خود های مداخله

ا؛اخالت استقیم یا غیراستقیم ات؛؛دی به ادظور افزایش و اررقا حراا خود انجیام یی؛ه اسیا. 
حراا خیود در  های ی که به تور استقیم با اؤلفههای ب؛ضی از دراا اطال؛ات نشا  داده اسا که 

. همچدین برخی ا؛اخالت نییز رواند؛ بایث بهیود و یا افزایش حراا خود بشون؛ ارریا  نیستد؛ ای
 (.201۵سانگر، دهد؛ ) به صورت استقیم، اررقا حراا خود را اورد ه؛ف قرار ای

 
 تدوین ساختار جلسات

 دهی؛ حراا خود نشا  اییهای در ارریا  با ا؛اخالت انجام ی؛ه در رابطه با  پژوهش دهیشیارور پ
از اطال؛یات  ییدوا  اثیال، ب؛ضی . بهباید؛ ای یهای یساخته ی؛ه دچار کاست یهای ماوزی که بسته

  1۳۹1و همکیارا ،  یاسا )فرقیان افتهی شیافزا میاستقریدهد؛ که حراا خود به تور غ نشا  ای
 .(201۳ 3ی،دی  اسکاسک2012دانش و همکارا ، 

نفر از  ۶سایته با حضور  2یش جلسه  یپژوهش در اورد حراا خود، ت دهیشیاز ارور پ پس
حرایا  یهای اطرح ی؛ه، بسته ماوزی یکار با کودک، با روجه به کاست دهیدر زا یدیاتخصصا  بال

 .؛یگرد هیخود پژوهش حا ر ره
 یبیرا یجلسیه ماوزیی ۸که از حراا خود ارائه یی؛،  یفیبا روجه به ر؛ر یبسته ماوزی نیا در

 یداده ی؛ را بتواند؛ سطح حراا خود را اررقاء دهد؛ کیه در صیفوات ب؛ی؛ اوتیوا بیدکا  رررکو
 جلسات ارائه ی؛ه اسا.

 بخش اسا. 4برنااه یاا   نیا
 ها یبخش اّول: روجه به روانمد؛ .1

گاهی ▪  (1)جلسه  یاریو خودهش خودم
                                                           

1. Tafaroi & Sawan 

2. Marshall  

3  . Meškauskienė 



                        1401زمستان  /42ش /17س/ تربیت اسالمی  102

 

 (2)جلسه  یبر روانمد؛ سهی. حذف اثر اقاها روانمد؛ی یداخا ▪
 ها یروانمد؛ یو ایتیارسدج یابیبخش دّوم: ارز .2
 (۳برد  حراا خود کاذب )جلسه  نیو از ب یواق؛ یاحساس ارزیمد؛ جادای ▪
 (4سدجش )جلسه  اریبه ا؛ ایتیاردهی ▪
 (۵ن؛انستن م  )جلسه  بیو یها  یناروان ردپذی ▪
 خود یادطقریو افکار غ گرا یکرد  اثر اخّرب کالم د یبخش سوم: خدث .۳
 (۶)جلسه  یو روانمد؛ یمورن؛ه ارزیمد؛ نییپا یها زماکانی ان؛اختن کار از ▪
 (۷)جلسه  جا یه ایرا؛ی ▪
 گرا یبا دها  یریادگیی؛   میو سهها  یبخش چهارم: یم  براساس روانمد؛ .4
 (۸)جلسه  گرا یبا دها  یریادگیی؛   مسهی ▪
 
 یبسته آموزش ییمحتوا ییروا یبررس

 یبه ادظور بررس .اسا ی؛ه ؛ییو رأ یابیبا استفاده از نظرات کاریداسا ، ارز یماوزی یالگو ییروا
و ییاخ   1ییاوتیوا یییحراا خود، ایم از ییاخ  نسییا روا یبسته ماوزی ییاوتوا ییروا
  ینفر از کاریداسا  حوزه کودک قرار گرفا که نتا 10 اریساختار جلسات در اخت 2یی،اوتوا ییروا

 .بای؛ قاب  اشاه؛ه ای ۵را  1در ج؛اول  ها یبررس
 

 (CVRیی )محتوا ییشاخص نسبت روا: 1جدول 

مفید است ولی  ضروری موضوع جلسه
 *CVR مجموع ضروریغیر  ضروری نیست

گاهی و خودهشیاری ۱  ۸/۰ ۱۰ ۰ ۱ ۹ خودآ
 ۸/۰ ۱۰ ۰ ۱ ۹ ها. حذف اثر مقایسه بر توانمندی شناخت توانمندی ۲

ارزشمندی واقعی نسبت به ایجاد احساس  ۳
 ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ها، از بین بردن حرمت خودکاذب توانمندی

 ۸/۰ ۱۰ ۰ ۱ ۹ ارزیابی اعتباردهی معیارهای سنجش ۴
 ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ پذیرش ناتوانی و عیب ندانستن آن ۵

آورنده  های پایین از کار انداختن مکانیزم ۶
 ۸/۰ ۱۰ ۰ ۱ ۹ ارزشمندی و توانمندی

 ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ تغییر هیجان به کمک هدایت خودگوییمدیریت و  ۷
 ۸/۰ ۱۰ ۰ ۱ ۹ ها با دیگران سهیم شدن یادگیری ۸

                                                           

1. Content Validity Ratio 

2  . Content Validity Index 
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ان؛، حی؛اق  اقی؛ار  قرار داده یابینفر اتخص  که سؤاالت را اورد ارز 10با روجه به ر؛؛اد  *
CVR  بای؛ ای ۶2/0قاب  قیول. 
 

 «مرتبط بودن( »CVI: شاخص روایی محتوایی )2جدول

مربوط  موضوع جلسه
 نیست

نسبتا مربوط 
 است

مربوط 
 است

 مربوط 
ً
کامال

 *CVI مجموع است

گاهی و خودهشیاری ۱  ۸/۰ ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۰ خودآ

ها. حذف اثر مقایسه  شناخت توانمندی ۲
 ۱ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ بر توانمندی

۳ 
ایجاد احساس ارزشمندی واقعی 

ها، از بین بردن  نسبت به توانمندی
 حرمت خودکاذب

۰ ۱ ۰ ۹ ۱۰ ۹/۰ 

 ۹/۰ ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۰ ارزیابی اعتباردهی معیارهای سنجش ۴
 ۱ ۱۰ ۶ ۴ ۰ ۰ پذیرش ناتوانی و عیب ندانستن آن ۵

های  از کار انداختن مکانیزم ۶
 ۱ ۱۰ ۷ ۳ ۰ ۰ آورنده ارزشمندی و توانمندی پایین

مدیریت و تغییر هیجان به کمک  ۷
 ۹/۰ ۱۰ ۴ ۵ ۱ ۰ هدایت خودگویی

 ۹/۰ ۱۰ ۵ ۴ ۱ ۰ ها با دیگران یادگیریسهیم شدن  ۸

 بای؛ ای ۷۹/0، برابر با CVIح؛اق  اق؛ار قاب  قیول برای یاخ   *
 

 «ساده بودن( »CVI: شاخص روایی محتوایی )3جدول

مربوط  موضوع جلسه
 نیست

 مربوط 
ً
نسبتا

 است
مربوط 

 است
 مربوط 

ً
کامال

 *CVI مجموع است

گاهی و خودهشیاری ۱  ۹/۰ ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۰ خودآ

ها. حذف اثر مقایسه  شناخت توانمندی ۲
 ۸/۰ ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۰ بر توانمندی

ایجاد احساس ارزشمندی واقعی نسبت به  ۳
 ۹/۰ ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۰ ها، از بین بردن حرمت خودکاذب توانمندی

 ۸/۰ ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۰ ارزیابی اعتباردهی معیارهای سنجش ۴
 ۹/۰ ۱۰ ۴ ۵ ۱ ۰ پذیرش ناتوانی و عیب ندانستن آن ۵

آورنده  های پایین از کار انداختن مکانیزم ۶
 ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ارزشمندی و توانمندی

مدیریت و تغییر هیجان به کمک  ۷
 ۹/۰ ۱۰ ۱ ۷ ۲ ۰ هدایت خودگویی

 ۱ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ها با دیگران سهیم شدن یادگیری ۸

 بای؛ ای ۷۹/0، برابر با CVIح؛اق  اق؛ار قاب  قیول برای یاخ   *
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 «واضح بودن( »CVIشاخص روایی محتوایی ): 4جدول 

مربوط  موضوع جلسه
 نیست

 مربوط 
ً
نسبتا

 است
مربوط 

 است
 مربوط 

ً
کامال

 *CVI مجموع است

گاهی و خودهشیاری ۱  ۱ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ خودآ

ها. حذف اثر  شناخت توانمندی ۲
 ۸/۰ ۱۰ ۳ ۵ ۱ ۱ مقایسه بر توانمندی

۳ 
ایجاد احساس ارزشمندی واقعی 

ها، از بین بردن  توانمندینسبت به 
 حرمت خودکاذب

۰ ۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱ 

 ۸/۰ ۱۰ ۵ ۳ ۰ ۲ ارزیابی اعتباردهی معیارهای سنجش ۴
 ۹/۰ ۱۰ ۹ ۰ ۱ ۰ پذیرش ناتوانی و عیب ندانستن آن ۵

های  از کار انداختن مکانیزم ۶
 ۸/۰ ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۰ آورنده ارزشمندی و توانمندی پایین

کمک مدیریت و تغییر هیجان به  ۷
 ۸/۰ ۱۰ ۵ ۳ ۱ ۱ هدایت خودگویی

 ۸/۰ ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۰ ها با دیگران سهیم شدن یادگیری ۸

 بای؛ ای ۷۹/0، برابر با CVIح؛اق  اق؛ار قاب  قیول برای یاخ   *
 

 «میانگین کل( »CVI: شاخص روایی محتوایی )5جدول 

مربوط  موضوع جلسه
 نیست

 مربوط 
ً
نسبتا

 است
مربوط 

 است
 مربوط 

ً
کامال

 *CVI مجموع است

گاهی و خودهشیاری ۱  ۹/۰ ۱ ۹/۰ ۸/۰ ۹/۰ ۱ خودآ

ها. حذف اثر مقایسه  شناخت توانمندی ۲
 ۸/۰ ۸/۰ ۸۶/۰ ۱ ۸/۰ ۸/۰ بر توانمندی

ایجاد احساس ارزشمندی واقعی نسبت به  ۳
 ۹/۰ ۱ ۹۳/۰ ۹/۰ ۹/۰ ۱ ها، از بین بردن حرمت خودکاذب توانمندی

 ۸/۰ ۸/۰ ۸۳/۰ ۹/۰ ۸/۰ ۸/۰ سنجشارزیابی اعتباردهی معیارهای  ۴
 ۹/۰ ۹/۰ ۹۳/۰ ۱ ۹/۰ ۹/۰ پذیرش ناتوانی و عیب ندانستن آن ۵

های پایین  از کار انداختن مکانیزم ۶
 ۱ ۸/۰ ۹۳/۰ ۱ ۱ ۸/۰ آورنده ارزشمندی و توانمندی

مدیریت و تغییر هیجان به کمک  ۷
 ۹/۰ ۸/۰ ۸۶/۰ ۹/۰ ۹/۰ ۸/۰ هدایت خودگویی

 ۱ ۸/۰ ۹/۰ ۹/۰ ۱ ۸/۰ ها با دیگران یادگیریسهیم شدن  ۸

 بای؛ ای ۷۹/0، برابر با CVIح؛اق  اق؛ار قاب  قیول برای یاخ   *
 

 ها یافته

  نمیرات، عییها از جملیه نرایال بیود  روز افرو یه یها، پس از بررسی افتهی یاستیات  یرول جها
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مزایو  لیو ، از   یبراسیاس نتیاها  انسیوار یو همگد رن یاسم−مزاو  کولموگراف  یبراساس نتا
 استفاده ی؛. انسیکووار  یمزاو  رول

حراا خود ارائه یی؛ه  ریهای دو گروه در اتغ ینمرات مزاودن یفیروص یها یژگیو ۶ج؛ول  در
نمیره نسییا  ۷/1مزاو   در پس شینمرات گروه مزاا نیانگیا یود اسا. هما  گونه که اشاه؛ه ای

نمیرات گیروه کدتیرل  نیانگییدر ا یرییاسا که رغ یدر حال نیا دایته اسا، شیمزاو  افزا شیبه پ
 خواه؛ ی؛. یاداسب بررس یرفاوت روسط مزاو  ماار نیا ییود. در ادااه ا؛دادار یاشاه؛ه نم

اورد رجزییه و رولیی   SPSSنرم افزار مااری  1۶ها با استفاده از نسخه  موری داده پس از جمع
 قرار گرفتد؛.

 
 توصیفی نمرات حرمت خود به تفکیک موقعیت و گروههای  : ویژگی6جدول

 متغیر موقعیت گروه آزمایش گروه کنترل
   SD M کمینه بیشینه SD M کمینه بیشینه

حرمت  آزمون پیش −7/0 18/0 −8/0 −4/0 −72/0 21/0 −1 −۴/۰
 آزمون پس 0/1 ۰ 1 1 −72/0 21/0 −1 −۴/۰ خود

 
نمیرات  عیینرایال بیود  روز یجهیا بررسی رن یاسیم−مزاو  کولموگراف  ینتا ۷در ج؛ول 

 رهیایهمه اتغ یبرا نمرات عیاز نراال بود  روز یحاک  یاورد اطال؛ه ارائه ی؛ه اسا. نتا یرهایاتغ
 مزاو  اسا. در پس
 

 نمرات عینرمال بودن توز یجهت بررس رنفیاسم−: آزمون کولموگراف7جدول

 P value اسمیرنفکولموگراف  بیشینه کمینه M SD موقعیت گروه

 حرمت خود
آزمون پیش  712/0− 192/0 1− ۴/۰− 700/1 ۰۰۶/۰ 
آزمون پس  137/0 902/0 1− 1 322/1 ۰۶۱/۰ 

 
اورد  یرهایمزاو  اتغ نمرات پس انسیوار یهمگد یمزاو  لو  جها بررس  ینتا ۸در ج؛ول 

و  یریقیانو  پیذ یرهایبه جز اتغ یود اطال؛ه در دو گروه ارائه ی؛ه اسا. همانگونه که اشاه؛ه ای
 .در دو گروه همگن اسا رهایاتغ ریسا انسیوار ،یطیاو سایاخالق ز

 
 ها آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس: 8 جدول

 F Df 1 Df 2 P value متغیر
320/0 حرمت خود  1 ۱۴ ۵۸۱/۰  
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نمرات حراا خیود، در دو  سهیجها اقا راهه کی انسیکووار  یمزاو  رول  ینتا ۹ در ج؛ول
ا؛دا که مایوزد  نیرفاوت نمرات دو گروه اسا. ب؛ یاز ا؛دادار یحاک  یگروه ارائه ی؛ه اسا. نتا

با گیروه کدتیرل بیه تیور  سهیرا در اقا شیماوزا  گروه مزاا حراا خود، نمرات حراا خود دانش
 داده اسا. شیفزاا یا؛دادار

 

 تفاوت نمرات حرمت خود در دو گروه یآزمون معنادار یبرا راهه کی انسیکووار لیآزمون تحل: 9 جدول

 سطح معناداری SS Df MS F منبع
 ۰۰۰۱/۰ ۴۹۸/۵۷۶ ۰۴۱/۶ ۲ 081/12 مدل تصحیح شده

 0001/0 ۶۷۹/۲۸ ۳/۰ ۱ ۳/۰ اینترسپت
 001/0 ۰۶۲/۱۷ 179/0 1 179/0 آزمون خود پیش حرمت

 0001/0 312/1112 ۶۵۵/۱۱ 1 ۶۵۵/۱۱ گروه
   1/0 13 ۱۳۶/۰ خطا
    ۱۶ ۵۲/۱۲ کل

 

 یکییخود هستد؛.   حراا شیافزا یبرا یخود ابزار اداسی  اربو  به حراا یهای ماوزی برنااه
های  لفیهؤا یرجم؛ی یی؛ه در پژوهش حا ر اسا که براسیاس بررسی هیها، برنااه ارا برنااه نیاز ا

یی؛ه و  ؛یییم  روسیط اتخصصیا  کیودک رأ ییی؛ه و روا هیا؛تیر ره یها حراا خود در پژوهش
 ،یییداخت یهیا از جملیه ای؛ل  یخود را  حراا شیهای افزا های اوجود در برنااه فهیالوه بر اؤل

اساس  نیهسا. بر ا زین یها و اؤلفه نقای ا؛ل نییاا  اجمو  ا ،یدراان یو باز یرفتار−ییداخت
و  یخیود بیر رویول اخالقی  برناایه مایوزد حرایا یاثیر بخشی یپژوهش حا ر باهی؛ف بررسی

و  یبرنااه در رویول اخالقی نیاز اؤثربود  ا یها حاک افتهیی؛ و  جامکودکا  دبستا  ان یریپذ قانو 
 .د؛یم یا یها در پ افتهی نییکودکا  دبستا  بود که ری یریپذ قانو 
 

 گیری بحث و نتیجه

ماوزا  را  ی؛ه روانسا حراا خود دانش هیبرنااه رهنشا  داد که  یال پژوهشؤهای اربو  به س افتهی
ی و جیانیزرگ یرفتیار−یجملیه برناایه ییداخت از گیریهیای د ده؛. اکدو  همسو با پژوهش شیافزا

(، برناایه 201۵پیارک و پیارک ) ییخیود گیو ایبیر هی؛ا یایتد ی( برنااه یداخت1۳۹۳) همکارا 
خود کودکیا  دبسیتا  )بیاوان و   حراا شیه؛ف افزا با ییجادو یها بر خ؛یه یایتد یدراان یباز

کودکیا  دبسیتا  و  ی( بیرا1۹۹۹) 2خود ُپسا  بر حراا یایتد یدراان ی(، برنااه باز2012 1،ازل
                                                           

1  . Bauman & Ezell 

2  . Post 
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 بیر  ،(2019، )ااکسیدس و ری؛ونسی؛ارر خیود در دبسیتا   حرایا شیافزا بر یایتد سیبرنااه ر؛ر
 کردن؛. ؛أییخود را ر  ااحر شیافزا

برنااه روانسیته  نیا دکهیبرنااه به ادظور اررقاء حراا خود استفاده کرد. ا نیاز ا روا  ای نیبدابرا
براسیاس  یهای م  همگی اسیا کیه اؤلفیه  ییدل نییده؛ احتمااًل به ا شیاسا حراا خود را افزا

قرر  یبار اورد بازنگر نیی؛ه اسا و براساس نظر اتخصصا  کودک چد؛ هیهای اوجود ره پژوهش
 .اسا گرفته

 ؛أییر یسال خود، اررقاء م  را در اثر ماوزد در دورا  بزرگ حراا دهیدر زا یگرید یها پژوهش
 شی( در برنااه افیزا201۵سانگر ) یها افتهی  یپژوهش با نتا نیهای ا افتهیاساس  نی. بر همکدد؛ یا

 12 کیا خود کود  بر حراا یایتد یرفتار ییداخت و برنااه نیبه رود منال ا یخود دانشجو  حراا
را  ها افتیهی نییاشاه؛ه نمود، همسوسیا. ا شیرا در گروه مزاا یساله لد؛  که رفاوت ا؛دادار 1۶را 
 یبیا ای؛اخالر دکهیبر ا یهمسو دانسا، اید زی( ن201۹) و همکارا  1داردو یل یها افتهیبا  روا  یا

 اشیاه؛هرا  یاقو چی ییصی ییروا  بهیود یالئم پرایتها یود، ای خود ای  که ادجر به بهیود حراا
 کرد

کیه اسیتفاده  رس؛ یبا م  ایاره ی؛ به نظر ا رر شیاربو  به کودکا  که پ یها با روجه به پژوهش
 شیباییث افیزا یو نقایی یدرایان یبیاز ،یرفتار ،ییداخت یبر اوورها ریها با رأث فن نیاز ا یییررک

 .خود ی؛ه اسا  حراا شیادجر به افزا اینها ی؛ه که در یو ادراک روانمد؛ یاحساس ارزیمد؛
روزنییرگ  اسییدر اق شیهیای گیروه مزایا ی( نمیرات مزاودن201۵اطال؛ه پیارک و پیارک ) در

( و 1۹۹۹) . در اطال؛یه ُپسیاافای شیافزا ییخود گو ایبر ه؛ا یایتد یبرنااه یداخت ی واسطه به
خیود اسیتفاده کیرده   حرایا شیافیزا یبرسی یروزنیرگ برا اسیکه از اق زی( ن2012باوان و ازل )

در ا؛اخلیه  کیه یی منجیا از یکیرد. ولی ؛اییپ یا؛دیادار شیخود افزا  نمرات حراا نیانگیبودن؛، ا
در  یدرایان یو بیاز ینقایی ،یرفتیار ،ییداخت یها پژوهش از فن نیاوقق ساخته در ا یچد؛وجه

ه اسییا. خیود ادجییر یی؛  در سییطح حرایا یشیتریب شییی؛ه اسیا بییه افیزا  کدیار هیم اسییتفاده
های  ها به نمونه افتهی میدر دسترس اانع از ر؛م یریگ نمونه ازان؛  پژوهش ییارت نیا یها ایاو؛ود
مایوزا  کیالس سیوم دبسیتا ، صیرفًا از  پیژوهش دانش نیکه نمونه ا ییو از منجا یود، ای یرصادف

 ریمایوزا  سیا بیه دانش  ینتا میدر ر؛م نیدبستا  در یهر رهرا  بودن؛، بدابرا کیجدس اؤنث، و از 
در  یهای فرااخالقی اؤلفیه یبررس یکرد. در راستا ا یاحت ؛یماوزا  اذکر، با اقاتع، یهرها و دانش

و  یاجتمیای یریگ جها یدو اؤلفه فرااخالق یهای ب؛؛ یود در پژوهش ای شدهادیپ تز،یبرکو هینظر
                                                           

1  . Linardon 
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استفاده یود. بیه  زین یریگیهای پ از دوره یدر اطال؛ات ب؛؛ نییود و همچد یبررس زیبود  ن عیاط
 یدر اهی؛ها یواحی؛ ماوزیی کییخود در قالیب   اررقاء حراا یرانیا فرهدگیالوه در چارچوب 

خیود در   را حرایا گردد ای شدهادیفوق برنااه ماوزد و پرورد پ یها در قالب ماوزد ایکودک و 
 .اب؛ی شیافزا یرانیا ایجم؛
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