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 تشكر و قدرداني :

 

 به نام يگانه هدايتگر عالم  
 

 جناب آقاي دكتر پويامنشبا تشكر از استاد ارجمند 

 

عارفان قرون و اعصاررا به  گوش دادن هاي  رش جاندير زماني است كه آن يگانه جاوداني با سخنان گهربا

كالمش دعوت كرد و آنان را از تيرگي جهل به سوي معراج نور رهنمون ميباشد و طنين صدايش در گوش 

 .  زمان با صالبت ميگويد

 ) من علمني حرفا فقد صير نيعبدا ( 

ستاد را پاس مينهد او كه خود استاد چه زيبا ميفرمايد آن پادشاه علوم اولين و آخرين و چه نيكو مقامي ا

يگانه اي بود پس به پيروي از آن بي همتا بايد مقام بلندت را پاس گويم واز حرمتت پاسداري نمايم اما 

 چگونه ميتوان بلنداي مقامت را به اسارت قلم در آورد و بر صحيفه كاغذ نگاشت.

 راه انبيا هستيد . تنها مي توانم بگويم كه شما استادان تنها ادامه دهندگان 
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 چكيده:

ان ابتشدايي  آمشوز دانشش ان مقطش   آمشوز دانشش عزت نفس  هدف ازتحقيق حاضرمقايسه رنگ قرمزومشكي و  

مشكي  و اني كه تمايل به رنگ قرمزآموزدانشوراهنمايي شهرستان ابهركه فرضيه تحقيق عبارت است ازبين 

 ان دختشر آموزدانش مطالعه عبارتنداز: لحاظ عزت نفس تفاوت معني داري وجودداردكه جامعه مورد از دارند

مدرسشه   5بشين   ازآمشده   بدسشت  مشار آپنجم ابتدايي شهرستان ابهراسشت كشه طبشق     مقط  سوم راهنمايي و

 راسميت برانتخاب گرديده ازمون عزت نفس كوپ نفربه عنوان نمونه021كه  دهها مدرسه ابتدايي و راهنمايي

ير مستقل غمت tروش اماري  از  زمون فرضيه تحقيقآه جهت به شيوه گروهي اجرا گرديده است كآنها روي 

 ان تمايشل بشه رنشگ قرمشز و    دانش آموزاست كه به جاي آن  حاكي ازآمده  استفاده گرديده كه نتايج بدست

بشا درجشه   970/2جدول  t از619/0محاسبه شده برابر t چون. لحاظ عزت نفس تفاوتي وجود ندارد مشكي از

 است.%كوچكتراست پس فرضيه خالف ردشده 5ي درسطح معني دار001ازادي 
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 فصل اول

 كليات تحقيق

 

 

 

 قدمه:م

نيست قدري مكث كنيم وعقيده اساسشي   قبل ازاين كه دوباره خودپنداري هويت وعامل بودن بحث كنيم بد

انگيشزش   به چالش بطلبيم يعني بهترين راه براي افشزايش دادن  هستند پاي بندآن  كه افراد زيادي به اي را

 گوينشد  مشي  ببريم اموزگاران كارفرمايان مربيان همشواره بااششتيا    اباال رآنها ديگران اين است كه عزت نفس 

 ازآنها باالبردكاري اينک كه  راآنها ورزشكاران بايدعزت نفس  ان وكارمندان ودانش آموزانگيزه كردن  براي با

اي ششگفت اوري اششكارمي ششودباالبردن عشزت     ببينندكه چه چيزهش  بعد نچه هستند احساس رضايت كنندآ

نفس هدف خوبي است هرچه باشدعزت نفس ياشادبودنهمبستگي مسبت داردامامشكل تقويت كشردن عشزت   

نفس به عنوان مداخله انگيزش اين است كه تقريبا هيچ يافته اي وجود نداردكه نشان دهدعزت نفس موجب 

عشزت   يابشد  بهبود ابه وجودمي اوردوچيزي كه بايدچيزي ميشودبلكه عزت نفس راكل موفقيت هاوشكست ه

(بشه عبشارت   0661به دنيااست)سشگديمن نقشل ششده درازار    مهارتهايي براي پرداختن نفس نيست بلكه بهبود

عزت نفشس متغييرعلنشي نيسشت درايشن رابطشه دوپزوهششگرنتيجه        خود عملكرد رابطه عزت نفس با ديگردر

تشایيرمهمي   فقيشت هشا وششگفت هامرتبشت باپيششرفت اسشت و      گرفتندكه عزت نفس عمدتانتيجه متراكم مو

مدل پشرورش مهشارت بشه عنشوان      (همين پزوهشگران به امتياز06656برپيشرفت بعدي ندارد)هلک وون اكن

. نكته مهم پذيري دركودكان دوره ابتدايي اشاره كردندانعطاف پنداره قوي و بهترين روش براي ساختن خود
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 عزت نفس و. است خود پيشرفت زايندگي عملكرد یير عيني بين عزت نفس وأقول جهت تنهفته دراين نقل 

رفتن عزت نفس موجب باالرفتن پيششرفت نمشي    باال اما (0666پيشرفت همبستگي مثبت باهم دارند)بولس

(عزت نفسشان 0661وهارتر0619و0611بلكه افزايش پيشرفت باالرفتن عزت نفس را باالمي اورد )بيرن شود

 امكان دهدكاري كنندكه زنشدگي خشود   اين منب  انگيزشي نسبت كه به افراد گذرد امامي  هكه زندگي چگون

 عملكرد نداردكه نشان دهدتقويت كردن عزت نفس افراد وجود گوييم شواهد مي گيريم مي  نتيجه پيش برود

 (.2111)بامينروهمكاران بخشيد خواهد بهبود را آنها

عشزت نفشس    مهمترين امتيشاز  برند مي طح بسيار بااليي اضطراب رنجس از افرادي كه عزت نفس پاييني دارند

 در را كنشدبنابراين عشزت نفشس پشايين افشراد      مشي  اين است كه خوددربرابرافسردگي واضطراب محافظشت  باال

نيسشت كشه سشعي    آن  ان است كه بشه معنشي  دچون عزت نفس پايين ب اما سازد مي سيب پذيرآبرابراضطراب 

افرادي كه خودانگاره  اي داردوب است درواق  عزت نفس بزرگ شده جنبه شيوهدربزرگ كردن عزت نفس خ

           (.0119شود)مارشال مي تهديد آنهاوقتي خودانگاره مطلوب  اي دارندبزرگ شده

 

 

 

 بيان مسأله:

 دارد افرادي كه عزت نفس بااليي دارند از حرمت نفس واعتماد بشه نفشس  پزوهش از موض  مزلوكه اعالم مي

كننشد  در مقايسه با كساني كه عزت نفس پاييني دارنشد احسشاس مشي    آنهاكند.بااليي برخوردارند حمايت مي

كنند بررسشي دانشش   او داراي عزت نفس باال در موقعيتهاي بهترعمل مي تر هستند از یمربخش و شايسته تر

يي كشه عشزت نفشس     آنهشا  علوم كردآموزان كه به دنبال كار بودند معلوم كرد آنهايي كه به دنبال كار بودند م

بااليي داشتند از دانش آموزان  كه عزت نفس پشاييني داششتند پيششنهادات ششغلي بيششتري دريافشت كشرد        
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افشرادي كشه عشزت     (تحقيق ديگري معلوم كشرد 0611ارزيابي كردند)البس وتيور مطلوبتر راآنها وكارفرمايان 

 و یرتر اسشت ؤمش  مششكالت ازدسشت دادن كشار    با تندنفس بااليي داشتند ازكساني كه عزت نفس پاييني داش

بشاال بشودن    یيري درأرابطه با روحيه فردي ممكن است تش  عقايد مشخص در درگاهي اوقات تمايل به رنگها و

عزت نفس داشته باشد بعضي اوقات تمايل به رنگهاي روشن وگاهي تمايل به رنگهاي  تيره در افرادخوديابي 

 باعث سرشكستگي و و وردآوگاهي هم برعكس آن پيش مي وتحول نمايد تغييردچار  تواندمي وعزت نفس را

 (0112 )پورافكاري شود.فرد مي افسردگي در

        

                                                                                   

 سؤال مسأله:

ز دارند بيشتر از افرادي اسشت كشه گشرايش بشه رنشگ      ايا ميزان عزت نفس در افرادي كه گرايش به رنگ قرم

 مشكي دارند؟ 

 اهميت و ضرورت تحقيق:

دهند هنگامي كه كودكان ازرويارويي هاي گسترده خود به تدريج به ميزان تجربي پيچيده تري راتشكيل مي

ششود عشزت   هاي من، مرا و خودم توصيف مشي شود.اين بخش مجزا كه با كلمهبخشي ازتجربه آنها متمايز مي

نفس است وتشكيل عزت نفس و متمايز كردن انچه كه مستقيماً و بي واسطه بخشي ازخشود اسشت.ازديگران   

شود عشزت نفشس تصشور مشا انچشه بايشد       اشياء ورويدادهايي كه نسبت به خويشتن بيروني هستند راشامل مي

ت تمام جنبه ها خود بشراي  اي سباشيم نيز است درحالت ايده ال خود الگويي هماهنگ يا كل سازمان يافته

گيرد كودكان نياز به انچه را كشه  توجشه مثبشت ناميشد     كنند وهنگامي كه خود شكل ميهماهنگي تالش مي

دهند دراين نياز احتماال اموخته شده است هرچند كه راجرز گفت منب  آن اهميت ندارد نياز بشه  پرورش مي

يرش جهت اعتماد به نفشس و تأييشد ششدن از طشرف     توجه مثبت عموميت داشته و مستمر است اين نياز پز
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شود و اميد است با ارائشه ايشن تحقيقشات بتشوانيم     ديگران مخصوصاً ازجانب  ما درهنگام طفوليت راشامل مي

عزت نفس واعتماد دانش آموزان ونوجوانان خود را باال ببريم ودرارائه محيط ومسائل مربوط به آن درزمينشه  

مهمي بر داريم تابتوانيم با نوجواناني برخورد كنيم كه به اعتماد بشه نفشس بشااليي     بهتر زيستن نوجوانان گام

 است يابند.

 هدف تحقيق:

آموزان اسشت و اينكشه   هدف از تحقيق حاظر بررسي تأیير رنگ قرمز و مشكي و بر باالرفتن عزت نفس دانش

آمشوزان  تواند در دانشابي ميآيا تحرک پذيري جوش و خروش رنگ قرمز در افزايش اعتماد به نفس و خودي

نقش بسزايي داشته باشد يا نه برعكس است و همين طور آيا با باال رفتن سن و تحصيالت عزت نفس دانش 

آموزان داراي تفاوت است يا نه به اين صورت كه دانش آمشوزان دوره راهنمشايي داراي عشزت نفشس بشاالتري      

نفس دربين دانش آمشوزاني كشه عالقمنشد بشه رنشگ قرمشز       نسبت به دانش آموزان ابتدايي هستند و آيا عزت 

 هستند بيشتر از عالقمند به رنگ مشک است.

 هدف كلي

 هدف كلي اين است كه آيا گرايش به رنگ قرمز و يا مشكي در افزايش عزت نفس نقش مهمي دارد يا نه.

 هدف جزيي

نگ قرمز دارند بيشتر از افرادي هدف جزيي عبارت است از اينكه ميزان عزت نفس درافرادي كه گرايش به ر

 است كه گرايش به رنگ مشكي دارد و نوع رنگ در افزايش و باال بودن عزت نفس نقش دارد.

 فرضيه تحقيق 

ميزان عزت نفس دانش آموزان باگرايش به رنگ قرمز بيشتر ازدانش آمشوزان بشاگرايش بشه رنشگ مششكي      -0

 است.
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 تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم 

تعاريف نظري عزت نفس: عبارت است از خود پذيري و ارزيابي ها يشه مثبشت خويششتن و روابشط نزديشک و      

صميمانه  با ديگران در روابط ميان فردي مثبط و استقالل  و مسلط بر محيط و به عبارتي درک معنشي كشه   

 ر ترقي و پيششرفت دهد براي داشتن اعتماد به دنفس و تأييد خويشتن كه دبه زندگي فرد جهت و هدف مي

 آيشد. ست كه آزمودني از آزمشون عشزت نفشس كوپراسشميت بدسشت مشي      تعريف عملياتي عزت نفس: نمره اي

 (0115)محمدي

تشوانيم بشر تكشاليف دششوار غالشب ششويم و       عزت نفس عبارتند از شايستگي نياز به اينكه احساس كنيم مي  

نياز ها و نياز به احساس كردن ارتباط نزديک  خودمختاري كه حاصل آزادي عمل كردن مطابق باتمايالت به

 (0115-)محمدي با ديگران.
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 فصل دوم

 پيشينه و ادبيات تحقيق



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این  این

مان و پژوهشی آس کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

 11 

 تأثير سه رنگ اصلي در زندگي

گيرايي رنگها در اكثر فرهنگها مششهود اسشت.    تصور دنيايي به دور از رنگها غير قابل تصور است. نافذ بودن و

تواند براي انسان محيطي غني فراهم سازد تا تحت تأیير آن توجه  مي با رنگها برخورداري از تجارب مناسب

 آيا رنگها احساس هشاي .تري به خود گيرد نحوه رابطه با محيط پيرامون وي شكل مناسب به دنياي درون و

كه  شوند عواملي سبب مي كنند؟ چرا برخي رنگها، رنگهاي دلخواه ما هستند؟چه متفاوتي را در ما ايجاد مي

آور اسشت. آيشا رنگهشاي     چرا رنگ سشر  هيجشان   پسنديم؟به وضوح نمي دانيم ما برخي رنگهاي ديگر را نمي

آيششا رنگهششاي درخشششانتر توانششايي شششادكردن مششا را   آور هسششتند؟ و اي مششالل سششياه، خاكسششتري يششا قهششوه

توانشد روح و   گ مشي رنگ از نيروي طبيعي و ایربخش برخوردار اسشت. رنش   دارند؟روانشناسان براين باورند كه

 شناسي آور باشد. به زعم آنان، چنانچه انسانها حس رنگ تأیير قراردهد، شفابخش و نشاط روان فرد را تحت

بهتشري بشين    خويش را تقويت كند، كنترل بهتري روي هيجانات خود خواهند داشت و در نتيجه همشاهنگي 

 .تن و جان خويش برقرار خواهند ساخت

توانيم احساسات خود را قدرتمنشدتر و منحصشر بشه فردتشر از      خود، مي افراد محيطما به كمک رنگ لباس و 

 كنيم، به طور مستقيم و غيرمستقيم بشر رفتشار   رنگهايي كه ما براي لباس خود استفاده مي .قبل بروز دهيم

ها سشروكار  افرادي كه با آن گذارد يعني از يک طرف بررفتار خود ما و از طرف ديگر بر رفتار خود ما تأیير مي

اينكشه رنگهشا از يشک    .دهنشد  واكنش نشان مي داريم، بدين صورت كه آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما

انگيزانشد نششان از    طرف ديگر احساس خاصشي را در مشا برمشي    طرف بازتاب و بيانگر احساس ما هستند و از

 .شود بخصوص برقرار مي حواسها، نيازهاي عاطفي ما و يک رنگ پويايي ارتباطي دارد كه مابين

احساس وحشت، خوشحالي و يا هيجان را در ما برمشي انگيشزد و رنگشي ديگشر بشه مشا        زماني يک رنگ واحد

عنشوان   بشه  توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهاي قرمشز و زرد  دهد با كمک رنگها مي آرامش مي

بيان اينكه رغبشت بشه زنشدگي     .شود گهاي سرد ياد مياي به مثابه رن رنگهاي گرم و از رنگهاي آبي و فيروزه
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شخصيتي و يا برخي ويژگي هاي روحي قشراردارد و   خاص و عدم تمايل به رنگي ديكر در رابطه با گرايشهاي

دهد، رنگ دلخواه هشر كسشي    برانگيزي است كه نشان مي بحث دهد، موضوع از دنياي درون انسان خبر مي

مرتبط است. رنگ دلخواه رنگي است كشه تشأیير مفيشد و رضشايتبخش روي ششما       به نوعي با افكار و عالئق او

سشه   هشاي  كنيد. با استفاده از توصشيف  جايي كه آن رنگ وجود دارد، با عالقه فراوان كار مي گذارد و در مي

 برد كه كدام رنگ را رنگ اصلي، به راحتي آن رنگ را خواهيد شناخت. با آشنايي بيشتر با رنگها پي خواهيد

برعكس، نسشبت بشه كشدام رنشگ احسشاس       آيد و يا پسنديد و يا چه رنگي در كارها به ياريتان مي بيشتر مي

روحي و رواني شما با تونهاي رنشگ گشرم هماهنشگ     خوشايندي داريد. مثالً توجه كنيد كه حالتهاي جسمي،

يل يا عدم تمايل افراد بشه  وانشناسي رنگها اعتقاد براين است كه تما در مبحث ر.است يا با تونهاي رنگ سرد

و  دهنده اطالعات مفيدي از وضشعيت و نيازهشاي احساسشي    اي ناخودآگاه، ارائه غالباً به گونه برخي از رنگها،

جسماني اشخاص  تواند كمبودها و عدم تعادلهاي احساسي و جسماني افراد است. انتخاب رنگهاي خاص مي

خبرند، به خوبي آشكار سازد.  بي خود آنها از وجودشانهاي شخصيتي قوي و مثبتي را كه  و همزمان جنبه

مششكالت و بشه فعشل درآوردن بخشش اعظمشي از       توان به رهنمودي مؤیر براي غلبشه بشر   به كمک رنگها مي

 (0111)ابطمي .يافت هاي بالقوه خود دست توانايي

 توصيف رنگهاي اصلي

است. رنگ زرد افكاري را به انسشان تلقشين   درخشانتر  آيد، چون رنگ زرد: رنگ زرد اول از همه به چشم مي

گرايي هستيد، خواهيد ديشد   گذارد. اگر فرد واق  نيروي خوددرماني فرد مي كند كه بيشترين تأیير را بر مي

 اي كه دارد به عنوان نسبت به رنگ زرد درخشان داريد. رنگ زرد به دليل نور خيره كننده كه كشش خاصي

باورند كه رنگ زرد،  گيري مطرح است. برخي براين اي براي فراراز گوشه چاره رنگ ارتباط بين انسانها و راه

شوند كه لباس امپراطوران چشين زرد   مي آنها درا یبات ادعاي خود متذكر.كند عظمت و شكوه را تلقين مي

سشت.  كه از اعتماد به نفس كمتري برخوردار هستند، مفيد ا رنگ بوده است، بنابراين، اين رنگ براي افرادي
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ضدافسردگي است از طرف ديگر برخي بر اين باورند كه وقتي رنگ زرد، درخشندگي  رنگ زرد داراي ويژگي

 هاي منفشي فشرد   دست بدهد، موجب برداشتهاي ذهني منفي خواهد شد و بنابراين بيانگر ويژگي خود را از

گوتشه  .داششته باششد   روكارخواهد بود. در اين صورت كسي كه خودخواه و يا عصبي است نبايد با رنگ زرد س

بنا به اعتقاد گوتشه، رنشگ زرد تشأیير فشو      .است شاعر آلماني نيز به ایرات ضدافسردگي رنگ زرد اشاره كرده

گويد، وقتي از پششت يشک شيششه زردرنشگ، مخصوصشاً در يشک روز        مي اي برنشاط و تحرک دارد. او العاده

ششود و بشه    زند، قلبتان ششاد مشي   شادي بر  مي منظره نگاه كنيد، چشمانتان از خاكستري زمستان، به يک

 آييشد. برخشي از نويسشندگان، نيروهشاي ایشربخش رنشگ زرد را بيشانگر حشاالت زنانشه ايشن رنشگ            مشي  وجشد 

مفهشوم اعتمشاد بشه     رساند و در روانشناسي بشه  رنگ قرمز: رنگ قرمز مفهوم زندگي و قدرت را مي.دانند مي

حالتهشاي سسشتي، بشي حشالي و      آورد و در درمشان  به دنبشال مشي  نفس است. استفاده از رنگ قرمز نشاط را 

تواند احساسات را منقلب كند، گرمشابخش و   مي دهد و افسردگي مؤیر است. رنگ قرمز به انسان تحرک مي

ششود و فششارخون وي نيشز     زندگي و كار كسي كه زود عصباني مي آفرين است. از اين رو در محيط هيجان

بشرد.   اشد. اين رنگ عصبانيت وي را تشديد مشي كنشد و فششارخون او را بشاال مشي     ب باالست، نبايد رنگ قرمز

افراد، رنشگ   كنند. در نظر برخي به اندازه كافي با نشاط و سرزنده هستند، از رنگ قرمز دوري مي افرادي كه

ر داننشد. مشثالً د   مشرگ مشي   قرمز نشانه احساس گناه است و برخي نيز آن را مظهر زندگي و همچنين مظهر

گوينشد   رنگ آبشي: مشي  .كردند به تن مي قرون وسطي قرمز به مفهوم مرگ بود و قضات آن دوره رداي قرمز

ششود تشا انسشان بشه خشود و       آورد و باعشث مشي   وجشود مشي   رنگ آبي در انسان نوعي حس قضاوت دروني به

نكنشد. در  ششود كشه دنيشاي درون خشويش را فرامشوش       يادآور مشي  احساساتش بينديشد. رنگ آبي، به انسان

نشانه انسانهاي معتدل و متواض  است. در مورد كساني كه بيش از انشدازه فعشال    روانشناسي رنگها، رنگ آبي

آسماني  افراد عصبي يا كساني كه دچار اختالالت خواب هستند، درمان با رنگ آبي روشن يا آبي هستند، در

باشد و يا در آنجا نور آبشي   فراد به رنگ آبيشود كه اتا  خواب اين ا بسيار مؤیر است. دين خاطر توصيه مي
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رود كشه بشا اسشتفاده از لباسشهاي      باشد انتظار مي رنگ تابيده شود تا خواب آرامي را براي آنها در پي داشته

در روانشناسي رنگها به خلوص آنها توجشه  .مدتي به آرامش دست يابيد رنگ )زيرپوش، پيراهن، پليور( تا آبي

مطلوب را  شود كه تون مياني رنگ انتخاب شود، زيرا تون روشن يا تيره رنگها تأیير يتوصيه م شود مثالً مي

آورد، با اين حال استفاده  مي رنگي است كه احساس رضايت را در انسان به وجود نخواهد داشت. اگرچه آبي

ي باشد، نششانه  مثالً اگر رنگ غالب در نقاشي آب افراطي از رنگ آبي ممكن است معنايي خالف آن را برساند،

زيرفشار عصبي است. وجود تعادلي از رنگهاي زرد و آبي نشان  آن است كه نقاش در حسرت داشتن آرامش و

بخش  اي كه اطمينان اگر شما فردي آرام هستيد، بيشتر به رنگ آبي يا فيروزه.دارد از تعادل روحي و رواني

روزمره همشراه اسشت    هاي ها و ناراحتي ا نگرانيدهنده است، تمايل داريد. به فردي كه در زندگي ب آرامش و

چون اين رنگ انرژي هيجاني وي را  بخش رنگ آبي را روي خود امتحان كند، شود كه ایر آرامش توصيه مي

 (0111-)ابطمي .شود شدن فرد مي دهد و در نتيجه باعث آرام كند يا كاهش مي خنثي مي

 رعايت اعتدال

بشه سشزايي ايفشا كننشد. بشا اسشتفاده        شادابي و آرامش ما نقش ، سرزندگي،توانند در با نشاط بودن رنگها مي

بشار و يكنشواختي اطشراف را دگرگشون سشاخت و آن را بشه مكشاني         كسشالت  مناسب از رنگها مي توان فضشاي 

 از رنگها،« مفيد و سازنده»گيري به شيوه  بخش بدل كرد. در كنار بهره يا آرامش آفرين و روحبخش ، نشاط

موجب آششفتگي رنگشي    تواند ز خطر استفاده افراطي از آنها غافل بود. استفاده افراطي از رنگها مينبايستي ا

خواهد بود، اگر رنگها را صرفاً به ابشزاري   شود يا ما را مبتال به اغتشاش فكري و از خود بيگانگي سازد. اشتباه

بر ديگران يا به جلشب توجشه سشايرين     اي براي تأیيرگذاري وسيله كردن خود واقعي، يا صرفاً به براي پنهان

 . مبدل سازيم

 

  بهبود بخشيدن به زندگي نقش رنگها در
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اين كه احساس آرامش بيششتري كنيشد خودتشان را بشين ملحفشه هشاي سشبزرنگ         تا به حال شده است براي

 رمشز خواب رويد؟آيا برايتان پيش آمده هنگام انجام يک مصشاحبه ششغلي لباسشي بشه رنشگ ق      بپيچانيد تا به

خانه شما به كار رفتشه انشد    بپوشيد و آن را عامل موفقيت خود بدانيد؟آيا رنگهايي كه در لباس و دكوراسيون

  .بخشند؟ مي توانيد امتحان كنيد مي توانند رفتار و سطح انرژي يا زندگي شما را بهبود

 سبز ليمويي: 

ن منزل مي تواند توانايي منطقي و پيگير پوشيدن لباسي به اين رنگ يا استفاده از آن در تزيين و دكوراسيو

بودن شما را بيفزايد.سبز ليمويي به شما اين امكان را مي دهد كه بفهميد براي پيشرفت بيشتر خود به چشه  

 چيزي نياز داريد. 

 سبز:

لباس يا دكوراسيون سبزرنگ كمک مي كند احساس نزديكي بيشتري با طبيعت داشته باششيد و نيشز باعشث    

 يگران احساس راحتي و آرامش بيشتري ببخشيد.مي شود به د

استفاده از اين رنگ همانند يک خاک حاصلخيز باعث مي شود دنيايي پربار براي شما به وجود آيد. طبيعشت  

ذاتي اين رنگ كه نوعي توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشويق مي كند بشه نجشواي درون خشود گشوش     

ديگران از احساس راحتي بيشتري برخوردار باشيد بشه چشه چيشزي نيشاز      دهيد و بفهميد براي اين كه شما و

 داريد. 

 سبز كله اردكي:
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اين رنگ توانايي شما را در قدرت انتقال فكر افزايش مي دهد. همچنين باعث مي شود سياست بيششتري در  

ن بشاور را القشا مشي    زندگي تان داشته باشيد.استفاده از اين رنگ كه نوعي آبي آميخته با سبز است به شما اي

 كند كه مي توانيد با دست خود آينده اي دلخواه بسازيد. 

 آبي:  

لباس و آرايش آبي رنگ ، شما را بيشتر رويايي مي كند و الهامات شما را افزايش مي دهد. اين رنشگ بسشيار   

 آرامششششششش بخششششششش بششششششوده و باعششششششث متمركششششششز شششششششدن افكارتششششششان مششششششي شششششششود.    

د برنامشه هشا و افكشار مغششوش از ذهنتشان خشارج ششوند و روياهشا و         ایر آرامش بخش اين رنگ باعث مي شو

 اهدافتان نظم و ترتيب بيشتري بگيرند. 

 نيلي:  

رنگ لباس يا تزيينات و آرايشي كه به رنگ نيلي باشد مي تواند قدرت خطرپذيري شما را افزايش دهد. نيلي 

ر مشي پرورانيشد جامشه عمشل     اعتماد به نفشس بيششتري بشه ششما مشي دهشد تشا بشه نقششه هشايي كشه در سش            

بپوشانيد.استفاده از رنگ نيلي كه نوعي آبي آميخته با قرمز است ، كمک مي كند آينده اي خشوب و برنامشه   

 ريزي شده را براي خودتان ايجاد كنيد. 

 اين رنگ به شما كمک مي كند دلواپسي هايتان را به كارهايي مثبت تبديل كنيد. 

 بنفش:
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شما مي افزايد و كمک مي كند احساس قدرت و اختيار بيشتري كنيد.اين رنشگ   رنگ بنفش بر خيالپردازي

همچنين سبب تقويت كردن عمق احساسات شما مي شود و شما را صاحب اراده اي مصمم تشر مشي كنشد و    

 توانايي تان را در ارائه راهبردهاي جديد در زندگي افزايش مي دهد. 

 بنفش تيره:  

ما را افزايش مي دهد. استفاده از اين رنگ به شما الهام مي كند بايد كشاري  اين رنگ اشتيا  و خوشبيني ش

جديد را آغاز كنيد.اگر لباسي به اين رنگ بپوشيد يا در دكور منزلتان از اين رنگ بهره گيريد بد گماني شما 

 را كاهش مي دهد و فرصتهاي جديدي را براي شما مي گشايد. 

 قرمز:   

را بيشتر اهل عمل مي كند و پرمايه و مبتكر مي سازد. استفاده از قرمز آتشين  لباس و آرايش قرمزرنگ شما

 به شما علم و قدرت اين را مي دهد كه حرف دلتان را براحتي بزنيد و آنچه را دوست داريد به دنيا بگوييد. 

 نارنجي پررنگ:

ام بيششتري بگذاريشد.   استفاده از اين رنگ در لباس و دكور منزلتان كمک مي كند به شخصشيت خشود احتشر   

نارنجي پررنگ شما را تشويق مي كند تا خودتان را قبول داشته باشيد و آنها را كه دوستشان داريد، تحسين 

 كنيد. 

 نارنجي:  
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رنگ نارنجي به شما احساس شهامت و بيباكي مي دهد. اين رنگ كه گرمترين رنشگ اتمسشفر اسشت نظشم و     

 غيرواقعي را از خود دور كنيد به شما مي بخشد. ترتيبي را كه نياز داريد تا انتظارات 

 طاليي:

استفاده از رنگ طاليي در لباس و آرايش يا وسايل منزل باعث مي شود احساسات و سشرزندگي ششما بيشدار    

شود. استفاده از رنگ طاليي به شما نيرويي مي بخشد تا آن چيزي را كه باعث خرسندي و رضايت خاطرتان 

 مي شود، پيدا كنيد. 

 زرد:  

رنگ زرد باعث مي شود ذهنتان بيشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد كه روشن ترين رنگ در طيف است 

ذهني سيال تر و بازتر را براي شما خلق مي كند.اين رنگ سبب مي شود نقطه نظرات ديگران را بهتر 

 بفهميد و سياست بيشتري در زندگي خود اعمال كنيد. 

 سياه:

گ باعث مي شود توانايي بيشتري در تمركز كردن داشته باشيد. استفاده از رنشگ مششكي ،   استفاده از اين رن

 يعنششششششي غيبششششششت نششششششور، ناشششششششناخته هششششششا را بششششششه شششششششما نشششششششان مششششششي دهششششششد.   

 در تاريكي ، افكار شما باطني و دروني شده و بهتر مي توانيد برروان و احساسات درست خود تمركز كنيد. 

 قهوه اي:
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قي كه به اين رنگ تزيين شده باشد، آگاهي و هوشياري شما را افزايش مشي دهشد.   لباس قهوه اي رنگ يا اتا

اين رنگ به شما كمک مي كند واقعيت هر موقعيتي را بهتر دريابيد و بدانيد چه چيزي براي ششما بهتشرين   

 :سفيد  خواهد بود. 

سفيد كه اصشل همشه    استفاده از رنگ .لباس يا دكوراسيون سفيدرنگ قدرت تحليل شما را افزايش مي دهد

اين رنگ هر موقعيت يا ارتباطي را كه باعشث  .بخشد رنگهاست ، به شما احساس آزادي و رهايي بيشتري مي

 .برآييد براي شما روشن مي كند مي شود بتوانيد از حل مشكالتتان

 رنگ قرمز

.قرمشز رنشگ    تمايل و اشتيا  اسشت  اين رنگ نشان ميل شديد نسبت به چيزي يا كاري و نمادي از حسرت،

قرمز رنشگ نفسشانيات و اعشالم خطشر اسشت و       .عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرات و جسارت است

ستانهندو رنگ لباس عروسي قرمز اسشت. وبسشياري از    سمبل عشق و تحرک. در بسياري از كشورها از جمله

 (0111-)جوادي نيا  .دانند  مي كشو رها هم رنگ قرمز را رنگ شادي

 رنگ قرمزشخصيتي  اسي نروانش

 هاي گيرند. قرمزها انسان  رنگ قرمز دارند در رده تيپ روانشاسي قرمز قرار مي هايي كه عالقه وافري به انسان

رسشد.    تمام به نظر مشي  اي كه ذخيره انرژي انها نا قدرتمندي هستند و از انرژي سرشاري برخوردارند.به گونه

ششوند. انشان    بلكه بي درنگ دست به كار مشي  كنند ار پرسشي نميانها هيچگاه در ابتدا از سختي و سهولت ك

اي كه هيچ ايراد  خواستار اولويت و ارجحيت هستند به گونه مديراني قوي، سر سخت، جاه طلب، حكم فرما و

پذيرند. سبک رهبري آنان سلطه جويانه، ارباب گونشه، رياسشت طلبانشه و گشاه      نمي و انتقادي هر چند كوچک
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گرفتشه و نقششي    و تجاوز كارانه است. انسان قرمز با كمال عالقه مديريت و رهبري را به دست جويانه ستيزه

 دهد  رانيز با عالقه و تمايل انجام مي گيرد و اين كار كند. در اجتماع رخدادها قرار مي تعيين كننده ايفا مي

ست. يک زندگي خشانوادگي  مناسب اين افراد. فردي از تيپ آبي ا تيپ قرمز بسيار رک و صاد  است. همسر

نششينند و فرمشان     ها عقب مشي  افراد تنها با تيپ آبي قابل درک است. چرا كه آبي آرام و هارمونيک براي اين

مشكلي بشا   كند كه هيچ كنند تيپ قرمز در درون خود تصور ایبات شده نادرستي دارد و گمان مي مي پذيري

سشپارد و   اطرافيانش گشوش نمشي   او معموالً به نظرها و عقايدديگران ندارد. دليل اين واقعيت پنهان است كه 

 .ندارد اي به شنيدن آنها عالقه

خواهد بدست آورد. و خواستن توانسشتن اسشت.     تواند هر آنچه را مي مي گويد: انسان  قانون زندگي قرمزها مي

  شعار قرمز هاست

 ميروند تي از كوره درهاي تند خو و آتشين مزاج است كه با كمي ناراح قرمز رنگ انسان

رنگ قرمز را رنگ مورد عالقه خود  قرمز رنگ متولدين فرودين است. تعداد بسيار كمي از متولدين برج قوچ

 (0111 –. )جوادي نيا دانند نمي

 تأثيرات رنگها بر شخصيت كودكان

انگيختشه بشه آن   كودكان از قدرت بيان زيادي برخوردار نيستند.آنها به طورطبيعي عاشق رنگند وبشه طورخود 

واكنش نشان ميدهند. كودكان و نوجوانان به رنگ بيشتر از شكل واكنش نشان مي دهند و با لذت تمام بشه  

آن دل مي بندند . كودكان كم سن وسال رنگهاي درخشان مانند قرمز،نارنجي ،صورتي و زرد را ترجيح مشي  

اني كه رنگهشاي سشرد ماننشد آبشي يشا سشبز را       كودك .دهند. با اين رنگها احساسات دروني آنها رهايي مي يابد

انتخاب مي كنند متفكرتر و سنجيده تر هستند . به كاربردن رنگهاي سشياه ، قهشوه اي و خاكسشتري نششان     

دهنده ناراحتيهاي دروني آنهاست .استفاده آزادانه از رنگ قرمز بيانگر عشقي ساده و بي قيد و بند به زندگي 
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يا نياز به محبت را نشان مي دهد نارنجي رنشگ اجتمشاعي و    اين رنگ خصومتاست ، و استفاده جسورانه از 

بيانگر سازگاري مطلوب با زندگي و جامعه است .استفاده فراوان از رنگ زرد بيانگر ترس يا نيازي ناخودآگشاه  

  به سرپرستي بزرگساالن است .

زياد از اين رنگ استفاده مشي كننشد    رنگ سبز همانطور كه انتظار مي رود ، نشانه تعادل است . كودكاني كه

  هستند .« احساسات قوي و آشكار » به طور محسوسي فاقد  معموالً 

رنگ آبي بيانگر سازگاري ، تمايل به اطاعت و كنترل يا سركوب احساسات است .اسشتفاده كودكشان از رنشگ    

ده لوحانه اي براي ابراز آگاهي ارغواني يا بنفش ش كه البته به ندرت به آن برمي خوريم ش به معناي تالش سا  

است . كودكان به ندرت به رنگهاي قهوه اي ، سياه يا خاكستري عالقه دارند . استفاده درهم و برهم از رنگ 

قهوه اي مشخصه اعتراض به تقاضاي والدين براي تميزي و رعايت شديد بهداشت فشردي اسشت .كودكشان از    

استفاده مي كنند . اگر از ايشن رنشگ آميشزي اسشتفاده ششود       رنگ سياه ، فقط براي نقاشي يا طرحهاي كلي

 (0111 –)پرهام احتماالً نشان دهنده اعتراض ، ترس يا اضطراب است .

 واكنش عمومي نسبت به رنگ : 

با توجه به واكنش عمومي نسبت به رنگها بايد گفت كه دوست داشتن يک يا تمام رنگها براي انسانها كامالًًُ  

راست. در عوض رد كردن ، انكشار مطلشق يشا ترديشد در محتشواي هيجشاني رنشگ خصيصشه         طبيعي و به هنجا

انسانهاي آزرده ، سرخورده ، يا افسرده است . از سوي ديگر شور و نشاط بشيش از انشدازه نسشبت بشه رنشگ ،      

  نشانه اختالل رواني و مزاجي دمدمي و عاليق متفاوت و شخصيت متزلزل فرد است .

كه پسند رنگي در طول زمان قابل تغيير است و اگر فرد نظرش نسبت بشه رنشگ تغييشر    بايد به خاطر داشت 

كند نشانه تغيير و تحول در شخصيت اوست . اين حالت در درونگراها بيشتر از برونگراها اتفشا  مشي افتشد .    

ف عمشده اي  مي پسندند و درونگراها كه به رنگهاي سرد عالقه دارند اختال بين برونگراها كه رنگهاي گرم را 
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وجود دارد .در اينجا به برخي از خصوصيات انتخاب رنگها اشاره مي كنيم كه با بررسي نظشرات كارشناسشان   

 اين فن جم  آوري شده است .

 قرمز : 

محبوبترين رنگها ، قرمز و آبي هستند و افراد با تمايالت برونگرايانه يا درونگرايانه آنها را به طور طبيعشي يشا    

مي نمايند . رنگ قرمز را تيپ هاي مختلفي انتخاب مي كنند ، اول كسشاني كشه تمشايالت       خابآگاهانه انت

برونگرايانه داشته ، به طور صادقانه به طرف اين رنگ كشيده مي شوند . لذا ايشن دسشته تشاب  اميشال آنشي ،      

( ابشراز مشي كننشد .     ) چه درست و چه غلط    احتماالً نيرومند و شهواني هستند و بي درنگ عقايد خود را 

ويژگي برجسته طرفداران واقعي قرمز اين است كه دستخوش فراز و نشيبهاي هيجاني هستند و ديگشران يشا   

دنيا را مسئول ناراحتيهاي خود مي دانند . زندگي براي آنها هيجان انگيشز و سرششار از ششادي اسشت و اگشر      

 اينطور نباشد پس ناگزير اشكالي در دنيا هست .

  صورتي : 

تيپ هاي صورتي كارهاي خود را اكثراً به صورت تفنني و غير حرفه اي انجام مي دهنشد . آنهشا در منشاطق     

مرفه زندگي مي كنند و تحصيل كرده هستند . اين افراد در واق  تيپ هاي قرمشزي هسشتند كشه بشه دليشل      

اند يادآور جواني ، نزاكت محافظه كاريشان جرأت انتخاب خود رنگ قرمز را ندارند . صورتي هم چنين مي تو

و محبت باشد . كسي كه شخصيتي عالي و بایبات دارد از ديدن رنگ بي ضرري مانند صورتي ناراحت نمشي  

 .نارنجي :شود 

نارنجي رنگي اجتماعي ، شاد ، درخشان و بيشتر گرم است . يعني افرادي با نششاط و تحسشين برانگيشز كشه      

دار ، فقير ، باهوش ، احمق ، بلند پايه و دون پايه ( را دارند آن را انتخاب توانايي سازگاري با همه اقشار ) پول

مي كنند . افرادي كه اين رنگ را مي پسندند ، صميمي ، گشاده رو ، سري  االنتقال ، فصشيح و در مشواردي   

 (0111 –)پرهام سخنرانهاي خوبي هستند . اين افراد خونگرم و مهربانند و تنهايي را دوست ندارند .
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 زرد : 

رنگ زرد بيشتربا روح و روان سر و كار دارد و هم افراد عاقل و باهوش آن را انتخاب مي كنند و هشم افشراد    

عقب مانده ذهني . از طرف ديگر اغلب افرادي كه هوش باالتر از حد متوسط دارند ، اين رنگ را انتخاب مي 

. تيپ زرد به نوآوري ، خالقيت و حكمت عالقشه   كنند . البته اين رنگ با فلسفه هاي شرقي نيز مرتبط است

مند است . اين تيپ معموالً درون نگر ، باريک بين و در برابر دنيا و افراد با اسشتعداد آن ، معتقشد بشه اصشول     

 است .رنگ زرد دركشورهاي غربي نماد بزرگي ، تعصب و رنج و مشقت است .

 سبز : 

يعت ، تعادل و بهنجاري است . افرادي كه اين رنگ را دوست سبز محبوبترين رنگ است . اين رنگ نشانه طب

دارند تقريباً بدون استثناء سازگار با اجتماع ، فرهنگ و سنت گرا هستند . اين افشراد معمشوالً در فعاليتهشايي    

مانند ورزشهاي دسته جمعي و تئاتر شركت مي كنند . اين افراد بر خالف تيپ هاي نارنجي كه در شهر بسر 

د ، در حومه شهر زندگي مي كنند . آنها هميشه در پي تجربه چيزهاي خوب زندگي هستند و تقريباً مي برن

هميشه اضافه وزن دارند . اين افراد شهروندان خوب و استوار دنيا هستند . بي تكلف زندگي مي كننشد   نشه   

 مثل تيپ قرمز تاب  اميال آني هستند ونه مثل تيپ آبي ، كناره گير .

 آبي : 

آبي رنگ محافظه كاري ، موفقيت ، فداكاري ، تفكر و درون نگري است . بنابراين آبي مشخصه افرادي است  

كه با تالش و كوشش به موفقيت مي رسند ، راه پول در آوردن را مي دانند ، با ديگران روابط مناسبي دارند 

دقت و مهارت آن را كنترل مي كنند .  و به ندرت كاري را بر اساس تمايالت آني خود انجام مي دهند . اما با

اين افراد مي توانند مديران و ورزشكاران توانايي باشند . عالقه منشدان رنشگ آبشي افشراد معقشولي هسشتند و       

زندگي خود را نمونه مي دانند ، هر چند ممكن است اين فرض درست نباشد. تيپ هاي آبي افراد محتاط ، با 

 د و همه آنها به اين خصايص خود كامالً آگاهند .یبات و غالباً قابل تحسيني هستن
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 ارغواني و بنفش : 

ارغواني و بنفش رنگهاي ظريفي هستند و افراد متوسط معموالً اين دو رنگ را زيبا تلقي مي كنند ، از يشک   

سو رنگ ارغواني را هنرمندان وافرادي با گرايشهاي فرهنگي مي پسندند، ومعموالً بشا احساسشند وسشليقه اي    

باالتر از حد متوسط دارند . عالقه مندان ارغواني ممكن است مبتكر باشند اما در عين حشال ايثشار هشم مشي     

كنند و به تمام هنرها ، فلسفه و ديگر فعاليتهاي ظريف و روشنفكري عالقه مندند. اين افراد آتششي مزاجنشد   

هشاي نشامطبوع و    نها با دقت ازجنبهاما اگر كسي را براي مصاحبت بپذيرند با آنان مشكلي نخواهند داشت. آ

 زننده زندگي اجتناب مي كنند و ايده آل هاي بزرگي براي خود و ديگران دارند .

 قهوه اي : 

قهوه اي رنگ خاک است و افرادي كه صفتي ساده و روستايي دارند آن را مي پسشندند . ايشن افشراد قشوي ،      

ي ، به هنگام پيري ، جوان به نظشر مشي رسشند . ايشن     قابل اعتماد ، زيرک و خسيس هستند . به هنگام جوان

» افراد محافظه كاراني افراطي هستند كه حس وظيفه شناسي و مسئوليت در آنها ممكن است به تمشايالت  

بيانجامد . افرادي كه به قهوه اي عالقه مندند از آنجا كه هميشه معقول هسشتند از هشر چيشزي    « پارانويايي 

فرت دارند ، هر چند ممكن است بوالهوسي برايشان گشاهي جشذاب باششد. ايشن افشراد      بوالهوسانه در ديگران ن

 .هميشه در جايگاه تماشاچيان مي نشينند و به ندرت نقش فعالي در زمين بازي بر عهده مي گيرند

 خاكستري و سياه : 

ردي كه اين رنگ پسنديدن رنگ خاكستري تقريباً هميشه نشان دهنده انتخابي آگاهانه و متفكرانه است . ف 

را انتخاب مي كند به دنبال امنيت ، آرامش و دوري از هر گونه فراز و نشيب آشكار در زندگي است . احتماالً 

چنين شخصيتي ، شخصيت خود را بازسازي كرده است . خاكستري رنگي سنگين و بيانگر تمايشل تعشادل ،   

ست .معموالً افرادي كشه نشاراحتي روانشي دارنشد     عقل گرايي ، دلپذير بودن و مفيد بودن به شيوه اي محدودا

شيفته رنگ سياه هستند ، هر چند استثناهايي هم وجود دارد . افراد معدودي نيشز ممكشن اسشت بشه خشاطر      
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اينكه اين رنگ نشانه دانش و آگاهي است به آن عالقه نشان دهند . برخي نيز مي خواهنشد سرششت واقعشي    

خواهند اسرار آميز بنظر برسند ، اما همين تمايشل در آنهشا كشامالً آششكار     خود را پنهان كنند . اين افراد مي 

 (0115 –)محمدي  است .

 تحقيقات پروفسور لوشر در مورد تاثير رنگها بر شخصيت 

رواني، شرايط يادگيري، كنترل رفتارهاي خشمگينانه، احساسات، درمان افسردگي و -رنگها بر نيازهاي روحي

انرژي ایر دارند.رنگها در كنترل نبض، تپش قلب، فشار خون، اشتها و حتي خواب  اختالالت يادگيري و سطح

مفيد هستند و همچنين در درمشان بيماريهشايي مثشل ميگشرن، سشرطان، اعتيشاد و امشراض پوسشتي و حتشي          

تومورهاي مغزي ایر دارند.رنگها در هر جا از دنيا و به تناسب فرهنگ و عشرف هشر جامعشه معشاني متفشاوت و      

متضاد دارند.براي مثال سفيد در كشوري مثل ايران نشان شادي، پاكدامني است و براي مراسم جششن  حتي 

و عروسي استفاده مي شود، در حاليكه در كشوري ديگر نشان روحانيت است و در مراسشم عشزاداري كشاربرد    

يم؟و يا چرا هيچ جعبه دارد.شايد تا به حال از خودتان پرسيده باشيد كه چرا كشتي و يا هواپيماي سياه ندار

 شششششششكالتي سششششششبز نيست؟شششششششايد در ايششششششن مطلششششششب جوابهايتششششششان را پيششششششدا كنيششششششد.   

متأسفانه به دليل جذابيت روانشناسي رنگها، اين شاخه از علم مورد سوء استفاده قشرار گرفتشه اسشت.در هشر     

ششان مششخص   سايت، مجله، روزنامه و يا وبالگي از اين مطالب زياد ديده مي شود ولي درست يشا غلشط بودن  

نيست.پروفسور لوشر از دانشمنداني است كه حدود بيست سال و اندي در اين مورد تحقيق كرده اسشت.حال  

بششد نيسششت از نظششر ايششن محقششق در مششورد روانشناسششي رنگهششا بششراي بعضششي از رنگهششاي پششر طرفششدار نگششاهي 

 بياندازيم.پروفسور لوشر مي گويد: 

 سياه:
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ن، زندگي تمام مي شود.سياه يعني نه، كه نشانه اي از ترک عشق و سياه رنگي مطلق است كه در فراسوي آ

انصراف از فعاليتهاي جمعي است.به معني نيستي، نااميدي به آينده و سكوتي ابدي است و حس سنگيني را 

به افراد القا مي كند.تأیير خوبي بر مزاج ندارد و در كودكان هم ایشرات منفشي دارد.دوسشتداران رنشگ سشياه      

خسته و افسرده اند.اگر خسته نباشند، ناراضي اند.اگر ناراضي نباشند، مغرورنشد.اگر مغشرور نباششند،     "معموال

 "انكار مي كنند.اگر انكار نكنند هم ناراضي اند، هم مغرور، هم خسشته و هشم انكشار مشي كننشد امشا احتمشاال       

يگر سياه نمادي از آبرومنشدي  خودشان هم خبر ندارند.طرفداران سياه زياد هم نااميد نشوند چون از طرفي د

 سياه و براقند(. "و شرافت است)ديده ايد ماشين هاي شيک و كالس باال معموال

 قهوه اي:

آدمهاي قهوه اي را بدون قسم خوردن مي توان باور كرد، يعني حرفشان سند است.اما طرفداران ايشن رنشگ   

ان جنشگ جهشاني دوم، قهشوه اي بشوده     آواره اند)جالب است بدانيشد كشه رنشگ مشورد عالقشه آوارگش       "معموال

است(.قهوه ايها يا يک بيماري جسمي جدي دارند و يا مشكلي كه به نظر آنها غير قابل حل است، پس ايشن  

 افراد از نظر جسمي و روحي در خطرند.

 خاكستري:

كار و حتي غمگينند و محافظه  "خاكستري را در كهنساالن و خانه سالمندان بايد پيدا كرد.اين افراد معموال

مثل اينكه ايرانيها داريشوش گشوش كننشد(،     "اگر آهنگي گوش كنند)اگر خجالت نكشند(، غمگين است)مثال

 مثشششششششل اينكشششششششه بشششششششه آنهشششششششا گفتشششششششه انشششششششد خوششششششششي بشششششششي خوششششششششي.       

 قرمز:
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قرمز پسندها پر از شو  زندگي، عاشق و مبارزه طلب، پرتكاپو و شجاع، اهل معاشرت، ششلو  و پشر سروصشدا    

ويشان تمام نشدني است، خوب مشت مي زنند و كتشک خورهشاي خشوبي هشم هسشتند.در      نير "هستند.ظاهرا

مجموع و خالصه اينكه برونگرا هستند.قرمز باعشث افشزايش نشبض و فششار خشون مشي ششود.)هر چشي باششه          

 پرسپوليسه ديگه(

 آبي:

احساساتشان را آبيها خالقند و هميشه فكرهاي تازه مي كنند، مورد احترام، آرام و دوست داشتني هستند و 

خوب كنترل مي كنند.عاشق تنهايي، احساساتي و ماليشم انشد.نماد ابشديت و عمشق و كمشال گرايشي اسشت.از        

ويژگيهاي افراد آبي دوست صلح، مهرباني و هماهنگي است.)طرفداران آبي به خودششون نگيرنشد، هميششه و    

 همه جا استثنا هست(.اين رنگ سبب كاهش نبض و فشار خون مي شود.

 :سبز

آدمهاي سبز مذهبي اند.در انجمنهاي خيريه يا بيمارستان يافت مي شوند!!!مضشطرب و انعطشاف پذيرنشد.اگر    

دنبال شريک)البته شريک تجاري نه زندگي( مي گرديد سعي كنيد سبز باشد)نه اينكه رنگ پوستش سشبزه  

وشش و پشتكار عجيبي باشد(.رنگي مقدس است.سبزها اصالح گرند و بسيار عالقه به نصيحت كردن دارند.ك

 دارند.

 زرد:

آدمهاي زرد بشر خشالف نظشر عمشوم بيمشار و رنجشور نيسشتند و منتظشر خوششبختيهاي بزرگنشد.آرام و قشرار            

 بلند پرواز. "ندارند.توسعه طلب و اهل اختراعند.گاهي حسود و معموال
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 بنفش:

شوند كه قضاوت و تصميم صميمي و حساسند وذو  عارفانه دارند.گاهي آنقدر صميمي مي  يبنفش دوستها

 درست نمي توانند بگيرند.

 نارنجي:

 نششششارنجي پسششششندها اهششششل مسششششابقه و سششششلطه طلبنششششد و سرشششششار از آرزوهششششاي دور و درازنششششد.   

 ارغواني:

ارغواني ها پايشان روي زمين است و سر و فكرشان در ابرها پرواز مي كند)البته فكر بد نكنيد!!(.عاشق دين و 

اشق مناظره و ایبات حقايق، اما هنوز معلوم نيست كه چرا يک دفعه از اين رو به آن عرفان اند.انديشمند و ع

به فكر پيش بيني آنها نباشيد.تغيير رنگ محبوب با گذشت زمان امري طبيعي  "رو مي شوند و بنابراين اصال

 ( 0111 –)پرهام است اما اگر ناگهاني باشد خطرناک و بحث برانگيز و عجيب است.

 نكردني رنگ ها بر آرامش انسان تاثير باور

مخفي اوست .آنهايي كه رنگ  "ژن "به عقيده روانشناسان تمايالت انسان به رنگ هاي مختلف ،ظاهركننده 

آبيي  افرادي كه رنشگ   راكه سمبل آفتاب است ،دوست دارند مردماني فعال ، پرانرژي وسازنده هستند.زرد 

 قرمزرنگ  ندند آدم هايي آرام ،مهربان وعاطفي هستند.مي پس  كه مظهرغروب است را سورمه اي –تيره 

نشانه گرايش هشاي معكشوس اسشت     سبزنشان آدم هاي جنگجو ،انقالبي وكمي گستا  است. تمايل به رنگ 

را آنهايي دوست دارندكه  بنفش ،يعني آلرژي داشتن به هرنوع تغيير وعناد ولجبازي وترس ازدگرگوني. رنگ
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 قهيوه اي آنهايي كه رنگ  ديگران باال ببرند وديگران راتحت تایيرخودقراردهند.مي خواهند ارزش خودرانزد 

رامي پسندند ،آدم هاي تنهايي هستندكه نيازشديدي به دوستي واحساس امنيت دارنشد .ودوسشتداران رنشگ    

رنشگ    رنگ ها تایيرزيادي دررفتاروحشاالت مشا دارنشد مشثال     آدم هايي جاه طلب وزياده خواه هستند. طاليي

ایرمعكوس  آبيمحرک سيستم عصبي است وفشارخون راافزايش مي دهد .اما بدنيست بدانيد كه رنگ رمزق

دارد. اگرمي خواهيد منزل خود را رنگ بزنيد حتما يک رنگ آرام بخش انتخشاب كنيشدو فرامشوش نكنيدكشه     

راتاقي كشه رنشگ   مثال د همان قدركه به رنگ آرامش بخش نياز داريم به رنگ هاي محرک نيز احتياج داريم.

رنگ وجود داشته باشد تاباديدن آنها شاد ومتعشادل باششيم    آبيباشدحتما بايداسباب وایایيه زردديوارهايش 

زيشاد بشه كشار رفتشه      سيبز  است همين طور دراتا  هايي كه رنشگ  زرد.مي دانيد كه رنگ آبي مكمل رنگ 

مک مي كند تابا رعايت آنها وازاين راه به باشد.شناختن تركيب رنگ ها وایر آنها روي روحيه انسان به شما ك

 (0111-ي ح)ربطتقويت روحيه خود كمک كنيد.

 

 خود

 :(0617،باميستررد )له مهم وجود داأ، سه مسو تالشهاي آن  0در بررسي انگيزشي خود

 توصيف كردن يا آفريدن خود  .0

 مرتبط كردن خود به جامعه  .2

 كشف كردن و پرورش دادن استعداد خود . .1

بينند  توصيف كردن يا آفريدن خود ، از خودمان مي پرسيم كيستيم ، ديگران چگونه ما را مي در جستجوي

توانيم كسي شويم كه دوست داريشم باششيم . در جسشتجوي    ، با ديگران چه شباهت و تفاوتي داريم و آيا مي

رابطه برقرار كنيم ، خواهيم با ديگران انديشيم كه چگونه ميمرتبط كردن خود به جامعه ، به اين موضوع مي
                                                 

 است .   selfخود در كل اين فصل ، معادل فارسي براي   1
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چه جايي را دوست داريم در اين دنياي اجتماعي اشغال كنيم ، و چه  نقشهاي اجتماعي براي ما وجود دارند 

)و ندارند (. در جستجوي كشف كردن و پرورش استعدادها ، چيزهايي را كه مورد عالقه ما هستند و نيستند 

كوششيم معنشي بيشافرينيم ،    كنيم ، ميماريم دروني ميشكنيم ، ارزشهاي كساني را كه محترم ميكاوش مي

كنيم ، و وقت خود را صرف پرورش دادن برخي مهارتها كشف كردن و پرورش استعدادهاي خود را دنبال مي

 دهيم مهارتها و روابط ديگر را ناديده بگيريم . كنيم و در عين حال ترجيح ميو روابط مي

رفتشار را نيرومنشد و هشدايت     2خود پندارهدهد كه چگونه ن يا به وجود آوردن خود نشان ميتوصيف كرد

-هاي توصيف خود صرفاً به ما نسبت داده شده است ) مثل جنسيت و ... ( اما جنبشه كند . برخي از جنبهمي

آورد. ايشن   هاي ديگر آن را بايد از طريق پيشرفت و انتخاب ) مثشل ششغل ، دوسشتان ، ارزششها ( بشه دسشت      

 كند .  مسئوليت ، جستجوي دائمي ما را براي توصيف كردن و آفريدن خود ، تالشي انگيزشي مي

كنشد. جامعشه از   رفتار را نيرومند و هدايت مي 1هويتمرتبط كردن خود به جامعه نشان مي دهد كه چگونه 

جامعشه   انعطاف ناپشذير اسشت.   ، خشک ودهد دنبال كنند برخي جهات از نظر نقشهايي كه به افراد اجازه مي

براي تعيين كردن رابطه فرد با ديگران  ) مثل همسر ( و با جامعه ) مثل مشاغل ( مقشداري حشق انتخشاب و    

دهد. اين حق انتخاب و دروني كردن مسئوليت تالش براي مرتبط كردن خود اي مسئوليت ميحتي تا اندازه

 (0115 –)محمدي كند . به جامعه را تالشي انگيزشي مي

 مسئله عزت نفس 

قبل از اينكه درباره خود پنداره ، هويت ، و عامل بودن بحث كنيم ، بد نيست قدري مكث كنشيم و عقيشدهء   

طلبيم : يعني ، بهترين راه براي افزايش دادن ، به چالش باساسي اي را كه افراد زيادي به آن پايبند هستند 

، كارفرمايان ، و مربيشان همشواره و بشا    ا باال ببريم . آموزگاران آنها ر 1انگيزش ديگران اين است كه عزت نفس

                                                 
2 Self – concept  
3  identity 
4

  Self - esteem 
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، بايد عزت نفس آنها را بشاال  و ورزشكاران ، كارمندان ، براي با انگيزه كردن دانش آموزان  اشتيا  مي گويند

آوري كاري كنيد كه آنها از آنچه كه هستند احساس رضايت كنند ، بعد ببينيد كه چه چيزهاي شگفت برد .

 شود . آشكار مي

باال بردن عزت نفس هدف خوبي است. هرچه باشد، عزت نفس با شاد بودن، همبستگي مثبت دارد ) دينر و 

تقريبشا  » (. اما مشكل تقويت كردن عزت نفس به عنوان يک مداخله انگيزشي ايشن اسشت كشه     0669دينر ، 

د . بلكه ، عزت نفس را كل موفقيتها شواي وجود ندارد كه نشان دهد عزت نفس موجب چيزي ميهيچ يافته

)بشراي     آورند .... چيزي كه بايد بهبود يابد عزت نفس نيست ، بلكه بهبود مهارتهشاي مشا   و شكستها بوجود مي

( . به عبارت ديگر ، در رابطه عشزت نفشس بشا     0661سيگلمن ، نقل شده در آزار ، « ) پرداختن( به دنياست 

» عليتي نيست . در اين رابطه ، دو پژوهشگر نتيجه گرفتند كه عزت نفشس  عملكرد خود ، عزت نفس متغير 

عمدتاً نتيجه تراكم موفقيت ها و شكست هاي مرتبط با پيشرفت است و تایير مهمي بر پيشرفت بعدي ندارد 

بشه عنشوان بهتشرين    « مدل پرورش مهشارت  » ( . همين پژوهشگران به امتياز  0665هلمک و ون آكن ، « ) 

 ي ساخت خود پنداره قوي و انعطاف پذير در كودكان دوره ابتدايي اشاره كردند . روش برا

نكته مهم نهفته در اين دو نقل قول ، جهت تأیير عليتي بين عزت نفس و پيشرفت / زايندگي / عملكرد خود 

( .  0666ش ديويس و برمبشر ،     0666است . عزت نفس و پيشرفت ، همبستگي مثبت با هم دارند ) بولس ، 

اما باال رفتن عزت نفس موجب باال رفتن پيشرفت نمي شود ، بلكه افزايش پيشرفت ، باال رفتن عزت نفس را 

ش مشارش ،    0665ش هلمشک و ون آكشن ،     0661ش هشارتر ،    0669،  0619، 0611به بار مي آورد . ) بيرن ، 

دهشد كشه زنشدگي    ششان مشي  ( . عزت نفشس ن  0661ش شالويک و هاگتوت ،   0676ش شي ير و كرات ،   0661

گذرد ، اما اين منب  انگيزشي نيست كه به افراد امكان مي دهد كاري كنند كه زندگي خوب پيش چگونه مي

، شواهدي وجود ندارد نشان دهد تقويت كردن عزت نفس افراد ، عملكرد آنها را گيريم برود . پس نتيجه مي

 ( .  2111) باميستر و همكاران ،  بهبود خواهد بخشيد .
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افرادي كه عزت نفس پايين دارند از سطح بسيار باالي اضطراب رنج مي برند . مهمترين امتياز عشزت نفشس   

 (    0611كند . ) آلوي و برامسون ، باال اين است كه از خود در برابر افسردگي و اضطراب محافظت مي

ت نفس پشايين افشراد در برابشر    . بنابراين عز0660سولومون گينبرگ و پيزينسكي 0662گينبرگ و همكاران

سازد اما چو عزت نفس پايين بد است  به معني آن نيست كه سعي در بزرگ كردن اضطراب آسيب پذير مي

غزت نفس خوب است در واق  عزت نفس بزرگ شده جنبه تيره اي دارد افرادي كه خود انگاره بزرگ ششده  

سيار مستعد پرخاشگري و اعمال خشونت بار هستند شود ب اي دارند وقتي خود انگاره مطلوب آنها تهديد مي

(براي مثال وقتي افراد داراي عزت نفس بسشيار بشاال احسشاس كننشد كشه در      0669)باميستر،اسمارت،و بودن،

شوند به اين دو دليل افزايش  اند شديداًمستعد اعمال پرخاشگري انتقامجويانه مي حضور ديگران مسخره شده

آورد ،و تهديد شدن خود انگشاره بشزرگ ششده،پيش در آمشد خششونت      ار نميعزت نفس هيچ چيز خوبي به ب

 انتقامجويانه است.

در ابتشدا آغشاز ششد    «جنبش عزت نفس»اگر منطبق فو  درست باشد،در اين صورت بد نيست بپرسم چگونه

آغاز شد كه ايالت كاليفرنيا تصميم گرفشت عشزت نفشس ششهروندان را بشه عنشوان       0619اين جنبش در سال 

بردي براي كاهش دادن ناكامي تحصيلي،جرم حاملگي ناخواسته ،و اعتياد به مواد مخشدر،باال ببرد.تصشور   راه

(بنشابراين  0611رفت كه منشاء تقريباًتمام مشكالت روان شناختي،عزت نفس پايين فشرد اسشت )برانشدن،    مي

برنامه ها نتوانسشتند از  ،برنامه هاي تقويت عزت نفس بدون شواهد تجربي كه ازآنها حمايت كند،وارد صحنه 

 (.2111مشكالت اجتماعي كه ايالت كاليفرنيا مشخص كرده بود،جلوگيري كنند )با ميستر و همكاران،

در پايان،بهترين نتيجه اي كه ميتوانيم بگيريم اين است كه عزت نفس شبيه شادي است سعي در شاد بودن 

دي ها، پيشروزي هشا،و روابشط مثبشت زنشدگي      باعث نمي شود كه خيلي موفق شويد ،بلكه شادي پيامد خشنو

(.همين طور،عزت نفس،حاصل عملكرد سازگارانه و یمر بخش خود است. عزت نفس پيامد 0660است)ايزارد،

(همين 0662برآورده كردن آرزوها و هنجارهايي است كه فرهنگ حكم كرده است)ژوزف،ماركوس ،و تفردي،
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بشه آنهشا اششاره كرديم،يعني،خشود پشذيري ،روابشط ميشان        موضوع در مورد شش جنبه سالمت رواني كشه قبالً 

كند و هشر يشک از ايشن     فرديمثبت،خودمختاري،تسلط بر محيط،مقصود در زندگي ،و رشد شخصي صد  مي

است.جستجوهاي خشود  «جستجوهاي ديگر»جنبه ها،پيامد جستجو هاي ديگر است. اين فصل درباره همين 

(مرتبط كشردن  2(توصيف كردن يا آفريدن خود)خود پنداره(،)0ز)كه از لحاظ انگيزشي مهم هستند عبارتند ا

 (.0115-(كشف كردن و پرورش دادن استعداد خود)عامل بودن(.)محمدي1خود به جامعه )هويت (و )

 خود پنداره

خودپنداره بازنمايي ذهني افراد از خودشان است. به همان صورتي كه افراد از ديگران،مكشان هشا،و رويشدادها    

ذهني دارند،از خودشان نيز بازنمايي ذهني دارند. خود پنداره از تجربيشات و از انديششيدن بشه ايشن     بازنمايي 

 شود. تجربيات ساخته مي

كنند. اين بازخورد ،ويژگي  افراد براي ساختن خود پنداره باز خوردي كه از كارهاي روزمره ميگيرند،توجه مي

ا براي ساختن خشود و توصشيف آن مشورد اسشتفاده قشرار      دهد عناصري كه افر ها و ترجيحات آنها را نشان مي

 آيند: دهند از تجربيات زندگي خاص ،مانند موارد زير به دست مي مي

 . هنگام بحث گروهي ،احساس ناراحتي و دستپاچگي كردم 

 .در سفر علمي مدرسه به با  و حش زياد حرف نزدم 

 .هنگام صرف ناهار ،از نشستن كنار ديگران خودداري كردم 

افراد هنگام انديشيدن به خود ،هزاران تجربيات زندگي مجزا را به ياد نمشي آورند،بلكشه تجربياتششان را در     از

كنند. آنها به مرور زمان ،انواع تجربيات خاص را به بازنمايي كلي از خشود   نتيجه گيري هاي كلي انباشته مي

با  وحش ،و هنگشام ناهشار داششتم خشودم     كنند)با توجه به تجربيات فروخوردهاي كه در گروه ها ، تبديل مي

،نشه تجربيشات خشاص )در    «(من كمرو هسشتم »كنم (.افراد عمين نتيجه گيري هاي كلي) تصور مي« كمرو»را



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این  این

مان و پژوهشی آس کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

 33 

آوردند و ازآنها به عنوان عناصري براي سشاختن و توصشيف كشردن خشود      فهرست فو (را به راحتي به ياد مي

 (0111 –بانورحيميان  )حوريه(.0677كنند)ماركوس، پنداره استفاده مي

 طرحواره هاي خود

طرحواره هاي خود نتيجه گيري هاي شناختي درباره خود هستند كشه زمينشه خاصشي دارنشد و از تجربيشات      

(. نتيجه گيري قبلشي كمشرو بودن،طرحشواره خشود را نششان      0677،0611شوند)ماركوس، گذشته آموخته مي

ديگران(و هم از تجربيات گذشته آموخته ششده اسشت   دهد كمرو بودن هم خاص يک زمينه است)روابط با مي

)هنگام بحص هاي گروهي،سفر علمي،،گفتگو هنگام صرف ناهار(كمرو بودن بيشانگر خودپنشداره نيسشت،بلكه    

 بيانگر خود در زمينه اي خاص،يعني روابط با ديگران است.

طه با ورزش ها طرحشواره اي  يک دانش آموز دبيرستاني ،با در نظر گرفتن تجربيات هفته گذشته خود،در راب

آورد به خاطر خستگي نتوانسته است بيش  دهد كه زمينه خاصي دارد،به اين صورت كه به ياد مي تشكيل مي

از دو كيلومتر بدود و هنگام مسابقه پرش از مان  ،بارها زمين خورده است . اما همين دانش آمشوز در زمينشه   

ن نمره خوبي گرفته ،به تمام سئوال هاي آموزگار جواب داده و متفاوتي ممكن است به ياد آورد كه در امتحا

شعري سروده كه براي چاپ در نشريه مدرسه ،پذيرفته شده است . در نهايت ،اگر اين تجربيات در ورزش ها 

گيرد كه در ورزش هشا ،بشي    و كالس به قدر كافي تكرار شده باشند ،اين دانش آموز در مورد خود نتيجه مي

در تحصيل با كفايت و ماهر است. اين نتيجه گيري ها )از لحاظ ورزشي نااليق،از لحشاظ عقالنشي   كفايت ،اما 

 دهند. باهوش(طرحواره هاي ديگري را در زمينه هاي متفاوت تشكيل مي

(.با انتخاب كردن دوستاني كه خشود  0616 سوان ،پلهام،و كرول،0662لووين،–مي شود رابينسون و اسميت 

كننشد،احتمال بشاز خشورد     كنند و با فاصله گرفتن از كساني كه خود انگاره ما را نفي مشي  مي انگاره ما را تأييد

دهيم . عمل گزينشي توضيح  تأييد كننده خود را فزايش داده و احتمال بازخورد رد كننده خود را كافش مي

ر،و غيشره انتخشاب   دهد علت اينكه تعامل خود را با دوستان،هم اتاقي ها  آموزگاران ،هشم تشيم هشا ،همسش     مي
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كنششيم ايششن اسششت كششه از تعامششل هششاي اجتمششاعي بششراي حفششا و تأييششد كششردن خودانگارمششان اسششتفاده   مششي

دهشد چشرا افشراد رابطشه اي را مشثالً از طريشق        (تعامل گزينشي همچنشين توضشيح مشي   0617كنيم)سوان، مي

 گيرد. در نظر ميكنند كه درآن ،طرف مقابل خود آنها را به صورت متفاوت با آنها  طال ،قط  مي

كنند،در واق  همسري را برمي گزينيد كه منب  بازخورد هماهنگ بشا   وقتي افراد با فرد بخصوصي ازدواج مي

كنند.به رغم تالش  خود باشد و با طال  گرفتن ،فردي را كه منب  بازخورد ناهماهنگ با خود است ،دورد مي

دهد )همان گونه كه براي سياسشتمدار و ورزششكار    هاي پيشگيرانه،گاهي بازخورد ناهماهنگ با خود روي مي

روي داد(.اولين دفاع براي حفا كردن خود هماهنشگ ،تحريشف كشردن اطالعشات اسشت تشا اينكشه از حالشت         

ناهماهنگ خارج شود. در صورتي كه فرد با بازخورد ناهماهنگ با طرحواره خود مواجه شود،شايد بپرسد آيشا  

اين باز خورد قابل اعتماد است،و اين بازخورد چقدرمهم است يا به او ربط  اين بازخورد معتبر است ،آيا منب 

كند باهوش است ولي در  (.براي مثال،دانشحويي كه تصور مي0611 سوان،0677،ماركوس،0699دارد)كراري،

(اعتبشار آن را زيشر سشئوال    0شود ممكن است اين بازخورد را باور نكند،به اين صشورت كشه:)   يک درس رد مي

 «(.دانم مطالب اين درس كه مهم نيست ،من مطالب مهمتر از آن را مي»ببرد)

دهشد   را تششكيل مشي  «خاطر جمعشي از خشود پنشداره   »اطمينان فرد از اينكه طرحواره او معتبر و واقعي است،

(. در صورتي كه خاطر جمعي از خود پنداره زياد باشد ،به قبشات  0611 سوان و الي،0619)هريس و اسنيدر،

دهد. اما اگر خاطر جمعشي از خشود    كند و بازخورد ناهماهنگ به ندرت آنرا تغيير مي ود كمک ميطرحواره خ

پنداره كم باشد. بازخورد ناهماهنگ باالخره طرحواره خود را تغيير خواهد داد.تعرض بين طرحواره نامطمئن 

ه ششان را تأييشد خشود را    و بازخورد متضاد بگيرند و از خود انگاره شان مطمئن نباشند،چگونه دقت خودانگار

 كنند. حل مي

ششود كشه    )ترجيح دادن بازخورد تأييد كننده خود             روال عدي تأييد خود(.اوضاع زماني پيچيده مي

(. 01-0در ششكل  «(بازخورد قدرتمند ناهماهنگ با خشود )»بازخورد اجتماعي ناهماهنگ با خود پديدار شود 
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كنند. دو عالمت فلش بين روال عادي تأييد خود  خود را بخوبي تحمل ميافراد اطالعات ماليم ناهماهنگ با 

دهنشد كشه وقتشي افشراد بشازخورد       و بازخورد تأييد كننده خود يا بازخورد ضعيف ناهماهنگ با خود نشان مي

دهند كه وقتشي   ناهماهنگ را نمي پذيرند،به تأييد كننده خود يا بازخورد ضعيف ناهماهنگ با خود نشان مي

پردازند بنابراين بازخورد ماليم ناهماهنگ بشا   د بازخورد ناهماهنگ را نم پذيرند ،به تأييد خود جبراني ميافرا

شود اما بازخورد نيرومند ناهماهنگ با خود به راحتي ادغام نم  خود به راحتي در تأييد خود روزمره ادغام مي

خشود پنشداره كشم باششد )مثلشث سشمت        شود تأقير بازخورد نيرومند ناهماهنگ با خود بشه خشاطر جمعشي از   

اند برطرحواره از پيش موجود غلبه كند و موجب تغيير خشود پنشداره ششود. اگشر     تو چپ(بازخورد نيرومند مي

خاطر جمعي از خود پنداره زياد باشد )مثلث سمت راست (،بازخورد نيروزمند به صشورت فقشط يشک قطعشه     

افتد كه خاطر جمعي از خود پنداره  شود. جالبترين حالت از لحاظ رشد ،زماني اتفا  مي اطالعات ارزيابي مي

متوسط باشد )مثلث وسط(. وقتي خاطر جمعي از خود پنداره متوسشط باششد و فشرد بشا بشازخورد نيرومنشد       ،

شود . انسان هنگام  ناهماهنگ با خود مواجه شود)مثل سياستدار و ورزشكار(،دستخوش بحران تأييد خود مي

آيد اگر بحران تأييد  يگذارد و به جستجوي بازخوردهاي بيشتر بر م بحران تأييد خود ،قضاوت را مسكوت مي

گذارد و به جستجوي بازخوردهاي بيشتر برآمي آيد اگشر بشازخورد هشاي بيششتر      خود قضاوت را مسكوت مي

بسيار متقاعد كننده باشند در اين صورت بحران تأييد خود ، .د انگاره را تغيير نمي دهد بلكه خاطر جمعي 

خود پناره فرد را نسبت به تغيير خود پنداره در آينده  آورد كاهش خاطر جمعي از از خود پنداره را پايين مي

خاطر جمعي كم از خود پنداره است « تغيير خود پنداره»سازد توجه كنيد كه تنهامسير به سمت  مستعد مي

(خشاطر  0)كه در سمت چپ شكل نشان داده شده است (. بنابراين ،قبل از اينكه طرحواره خود تغييشر كنشد)  

يعنشي  -(بازخورد ناهماهنگ با خود بايد نيرومند و بدون ابهشام باششد  2ايد كم باشد و )جمعي از خود پنداره ب

 (0111-،رد كردن آن دشودار باشد.)لطف آبادي

 خود هاي ممكن
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تتواند از طريق تالش  كنند. اما طرحواره مي گاهي طرحواره هاي خود در پاسخ به بازخورد اجتماعي تغيير مي

مت خود ممكن آينده صورت گيرد خودهاي ممكن عقايد افراد را در مورد عمدي براي پيش بردن خود به س

دهنششد )مششاركوس و   ترسششند بشوند،نشششان مششي   آنچششه دوسششت دارنششد بشششوند و همچنششين آنچششه مششي     

(. براي مثال برخي از خودهايي كه افراد خودهايي كه افراد آروزويش 0616 ماركوس و روولو،0619نوريوس،

 ،خود یروتمند ،خود الغر،و خود محبوب هستند  برخي از خودهايي كه افراد از را دارند خود موفق خود خال

 آنها بيم دارند ،خود بيكار،خود معلول ،خود چا ، و خود طرد شده هستند.

كند كه ديگران از آنها  خودهاي ممكن عمدتاًمنشاء اجتماعي دارند،به طوري كه فرد خودهايي را مشاهده مي

مي بيند و مدلي «حالت موجود»( . انسان خود فعلي اش رابه صورت 0619و نوريوس،اند)ماركوس  الگو گرفته

كند كه  برد،تصور مي گيرد . وقتي انسان به اين اختالف پي مي آينده در نظر مي« خود ايده آل»را به صورت 

كان دارد بچه اي تواند مانند الگويي كه از نظر وي موفق است،در آينده موفق شود. براي مثال ام او نيز نيز مي

نوازنده اي را در يک كنسرت مشاهده كند و آرزو داشته باشد خواننشده ششود. خودهشاي ممكشن هميششه از      

مشاهده الگوهاي مثبت ناشي نمي شوند،بلكه ،امكان دارد كسي در روزنامه بخواند كه خيل عظيمي از افشراد  

د. در اين مورد ،ايشن فشرد ،خشود فعلشي را بشه      بيكار و جود دارد و نگران شود كه او نيز ممكن است بيكار شو

نشامطلوب آينشده در نظشر    «خشود هولنشاک  »بيند و الگوي ناموفق رابه صورت خويش مي«خود موجود»صورت 

 گيرد. مي

خودهاي ممكن بيانگر خود آينده هستند بنابراين ،خود ممكن مانند هدف وظيفه انگيزشي دارد. خود ممكن 

كند تا بريا رسيدن به آن تالش كند. بنابر اين ،خود ممكشن بشا نيرومنشد     ميمشو  جالبي رابراي فرد تأمين 

كردن تالش و استقامت و هدايت كردن توجه و برنامه ريزي راهبري،به صورت نيشروي محشرک قدرتمنشدي    

 كند. عمل مي
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كنند خودهاي ممكن در واقش    كند،اضافه مي خودهاي ممكن قطعه مهمي را به معماي چگونه خود رشد مي

با »بازنمايي هاي زهني و ويژگي ها ،صفت،و توانايي هايي هستند كه خود هنوز از آنها برخوردار نيست )مثالً 

در صشورتي كشه خشود    «(اينكه زياد درباره آناتومي انسان يا فنون جراحي نمي دانم ،دوست دارم پزشک شوم

دهشد :از يشک    ن دو پيامشد روي مشي  دليل يا بازخوردي براي تأييد كردن خود ممكن نداشته باشد ،يكي از اي

سو،فقدان دليل حمايت كننده)يا وجود بازخورد مأيوس كننده(باعث خواهد شد كه خود ،خود ممكشن را رد  

توانشد طشوري عمشل رانيرومنشد و هشدايت كنشد كشه         كند و آرا كنار بگذارد. از سشوي ديگر،خشود ممكشن مشي    

،اويسشششرمن و 0661اس و مشششاركوس،خصوصيات،صشششفات،و توانشششايي هشششاي خشششود عمالًتحقشششق يابنشششد)كر 

(بنابراين ،نقش انگيزشي خود ممكن اين است كه خود موجود رابا روشهايي براي خود ممكن 0661ماركوس،

كنشد و   )ايده آل( شدن،آشنا كند پس كسي كه به دنبال خود ممكن است ،كمتر به طرحواره موجود اتكا مي

پرسد :اگر قرار باشد  االًسئوال هايي از اين قبيل را ميبيشتر به خودي كه آرزويش رادارد متكي است و احتم

 خود ممكنم شود،در اين صورت چگونه بايد رفتار كنم؟به چه تحصيالتي نياز دارم؟

كششد .   عقيده خودهاي ممكن ،خود را به صورت موجوديتي پويا كه گذشته ،حال،و آينده دارد ،به تصوير مي

،از مبناي شناختي مهمي براي پرورش دادن توانايي هشا در آن   فردي كه در زمينه خاصي خود ممكن ندارد

(. تجسشم كشردن خشود ممكشن در زمينشه خاص،احسشاس       0661زمينه ،بي بهشره اسشت )كشراس و مشاركوس،    

كند. شايد بتواند به گذشته ،به تالشي كشه   آورد و فرد را براي رسيدن به آن با انگيزه مي شايستگي به بار مي

به خرج داديد نگاهي بيندازيد و اين سئوال ها را از خوتان بپرسشيد:تا چشه انشدازه اي    براي درسهاي دانشگاه 

خود ممكن با هر درسي كه گذراندم يا حذف كردم ،با هر كتابي كه خواندم يا نخواندم،و هركالسي كه درآن 

ي حضور يافتم يا غيبت كردم ،ارتباط داشت؟وجود خشود ممكشن انگيزششي رابشراي پشرورش دادن روش هشا      

 آورد. هدفمند به وجود مي
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ساله بشه  06پژوهشگران براي اينكه نشان دهند خودهاي ممكن نقش مثتبي در پرورش خود دارند،از جوانان)

سشاله بشه طشور متوسط(خواسشتند خشود      71ساله به طور متوسط(و سشالخوردگان) 19طور متوسط(ميانساالن)

-0بعشد سشالمتي كشه قشبالً در جشدول      موجود خود آينده،خود گذشته،و خود ايشده آل ششان را طبشق ششش    

نششان داده  01-2فهرست شدند ،ارزيابي كنند. اطالعات مربوط به اولين بعد ،يعني خود پيشري،در ششكل   01

شده است ،جوانان،خود پذيري موجودشان را باالتر از خود پذيري گذشته ارزيشابي كردنشد،و بشه ايشن طريشق      

ي )خود گذشته(تا دوره جواني )خود موجود(بهبود يافته است. نشان دادند كه خود پذيري آنها از دوره نوجوان

آنها خود پذيري ايده آل را خيلي باالتر ارزيابي  كردند،و به اين طريق،اختالف زيادي رابين خود موجشود بشا   

خود ايده آل نشان دادند چون اين جوانان خود ايده آل خوش بينانه اي داشتند خود پذيري بسيار بااليي را 

دهند كشه برخورداربشودن از خشود ايشده آل      انسالي )خود آينده(پيش بيني كردند اين داده ها نشان ميدر مي

خود گذشته(و <شود كه جوانان سالمتي خود را در طول نوجواني بهبود بخشند )خود موجود مثبت باعث مي

 .خود موجود(<براي بهبود بخشيدن به سالمتي خود در سالهاي آتي تالش كنند)خود آينده

را ببينيد(.يافتشه هشاي مربشوط بشه     01-2افراد ميانسال الگشوي رششد بسشيار مششابهي را نششان دادند)ششكل       

سالخوردگان متفاوت بودند.سالخوردگان ،،خود ايده آل خوشبينه اي را در سر نداشتند. چون آنها بين خشود  

كنند ،خود گذششته،خود   موجود و خود ايده آل اخبالف زيادي نمي ديدند كه روش هاي هدفمندي را ابداع

حال،و خود آينده رابه طور مشابه ارزيابي كردند )از نظر خود پذيري(.در مجموع،اين يافته ها نشان ميدهنشد  

كه چنانچه افراد خودهاي آينده احتمالي مثبت را در نظر داشته باشند و دنبال كنند،قادر خواهند بود نگرش 

در جهششت رشششد بيشششتر و بهبششودي بششا انگيششزه خواهششد  هدفمنششدي را خودشششان تشششكيل دهنششد كششه آنهششا را

 (0115)گنجي  (.0660كرد)رديف،

 ناهمخواني شناختي
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داننشد.   اغلب افراد نظر نسبتاًمطلوبي درباره خودشان دارند.اغلب افراد خودرا شايسته،باوجدان ،و معقشول مشي  

. اما گاهي افراد رفتارهشايي   شود چنين خودانگاره اي به صورت مجموعه اي از عقيد درباره خود جلوه گر مي

شودن احساس كنند احمق،بي وجشدان،و نشامعقول هسشتند.براي مثشال ،افشراد       دهند كه باعث مي را انجام مي

گويند،بشه بازيافشت تشوجهي نمشي كننشد،هنگام       ريزند،دروغهاي مصلحت آميز مشي  كشند،آشغال مي سيگار مي

كننشدف در كشالس هشا غيبشت      اطي راننشدگي مشي  آميزش جنسي از كاندوم استفاده نمي كننشد،با بشي احتيش   

پردازند. وقتشي   كنند،و به رفتارهاي رياكارانه ديگري از اين قبيل مي كنند،با غريبه ها بي ادبانه برخورد مي مي

دهد ،ناهمخوان باشند،)يعني اعتقاد داششتن بشه    عقايد مربوط به اينكه خود كيست باكاري كه خود انجام مي

ششوند كشه    مخالف با آن (افراد دستخوش نوعي حالشت نشاراحتي روان ششناختي مشي    چيزي ولي رفتار كردن 

 ناميده  «ناهمخواني شناختي»

 (.0666جونزو ميلز،- هارمون0662 جرارد،0657 فستينگر،0696،0662،0666يشود)آرونسون،

بشودن   در حالت همخواني شناختي،دو عقيده زماني همخوان هستند كه يكي از ديگري پيري كند )پرهيزكار

و واقعيت را گفتن(.در حالت ناهمخواني شناختي،دو عقيده زماني ناهمخوان هستند كه ضشد يشک عقيشده از    

ديگري پيروي كند )پرهيز كار بودن و درو  گفتن(.اينكه ناهمخواني شناختي چقدر از لحاظ روان ششناختي  

و ناراحت كننده باشد ،ويژگي  ناراحت كننده باشد به شدت آن بستگي دارد.در صورتي  كه ناهمخواني شديد

كند و انسان براي برطشرف كشردن آن يشا حشداقل كشاهش دادن آن ،بشه دنبشال راههشايي          انگيزشي كسب مي

گردد. خانمي را تجسم كنيد كه خود پنداره اش عقايد طرفداري از محيط زيست را در بر دارد. او بشه آب   مي

ي ،و محافظت از طبيعت اعتقاد دارد و معتقد اسشت  تميز،هواي پاک ،زمين پاک،صرفه جويي در مصرف انرژ

 كه هواي آلوده،زمين آلوده،مصرف بي رويه انرزي و توسعه بيش از حد ،غير اخالقي و نامعقول است.

عقايد او درباره طرفداري از محيط زيست ،با يكديگر همخوان هستند)يعني اعتقاد به آب تميز با اعتقشاد مشه   

دارد  خواند كه اعالم مشي  ت(. اما فرض كنيد كه او مقاله اي را در روزنامه ميمحافظت از طبيعت همخوان اس
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دهد . به عالوه ،در اين مقالشه   دود اگزوز اتومبيل ها سريعاً و به طرز جبران ناپذيري اليه اوزون را كاهش مي

دفن زبالشه را   كنند و مكان هاي نوشته شده است كه الستيک هاي كهنه اتومبيل ها رودخانه ها را آلوده مي

اند. عالوه بر اين فرض كنيد كه اين خانم طرفدار محيط زيست هر روز با اتومبيل خودش بشه محشل    پر كرده

رود و براي مقاصد ديگري و هم به اتومبيلش نياز دارد. او عاشق محيط است ولي به اتشومبيلش نيشاز    كار مي

اين نوعي دو رويي و تزويشر اسشت و همشين تجربشه      كند. دارد. او به يک چيز اعتقاد دارد ولي كار ديگري مي

 (0115-(.)گنجي0665 فريدو آرونسون،0666شود)آرونسون، دورويي بين خود و عمل باعث ناهمخواني مي

به هدفهاي اجتمشاعي یمشر بخشش نيشز اسشتفاده كشرد. بشراي مثشال پژوهششگران بشا اسشتفاده از چشار چشوب              

را نسششبت بششه اسششتفاده از كانششدوم هنگششام آميششزش        انششد نگششرش و رفتششار افششراد     ناهمخواني،توانسششته 

(،صرفه جويي در مناب  طبيعي )مثل آب(،و كاهش دادن تعصّب)ليپ و 0660جنسي)آرونسون،فريد،و استون،

توان به ترتيشب بشه ايشن صشورت خالصشه       (تغيير دهند. نتيجه گيري از اين سه آزمايش را مي0661ايزنسات،

دهشد پيشروي    گويد و انجام مشي  عقايد از آنچه فرد مي«. عتقد بودن استگفتن،يا انجام دادن،به معني م»كرد:

 (.0111-كنند.)ارحيميان مي

 

 نظريه ادارک خويشتن

تعبير ديگر از ناهمخواني شناختي اين است كه افراد در پاسخ به حالت هيجاني منفي كه از تعارض شناختي 

ند،بلكه به جاي آن ،با مشاهده كردن رفتارششان  شود)يعني ناهمخواني(عقايد شان را تغيير نمي ده ايجاد مي

دهند. براي مثال،اگر به هر دليلي  ماهي مركب بخوريم)شايد نمي دانستيم كه اين ماهي  اين كار را انجام مي

كنشيم چشون    مركب بوده است زيراگارسون رستوران آن را ماهي سفيد ناميد(بعد از انجام اين كار فشرض مشي  

اين بايد آن را دوست داشته باشيم كسب كردن و تغيير دادن نگرش ها از طريشق  ماهي مركب خورديم بنابر

 (.0671،بِم و مکِ كانل،0697،0672خودنگري رفتار،اصل بنيادي نظريه ادراک خويشتن است )بِم ،
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گفتن يا انجشام  »نظريه ناهمخواني شناختي و نظريه ادراک خويشتن هردو بر پايه اين اصل استوار هستند كه

تفاوت اين دو نظريه در اين است كه نظريه نشاهمخواني ششناختي اعشالم    «.به معني اعتقاد داشتن استدادن 

كنند،در حالي كشه طبشق    دارد كه عقايد به علت عاطفه منفي ناشي از ناهمخواني هاي شناختي تغيير مي مي

كنشيم.   آوريشم بشاور مشي    نظريه ادراک خويشتن،ما صرفاًهر كاري را كه انجام دهيم و هر چيزي را كه بر زبان

آورده است. نتيجشه گيشري ايشن     مجادله ناهمخواني در برابر ادراک خويشتن ،مقدار زيادي پژوهش به بار مي

بوده كه هر دو نظريه ناهمخواني شناختي و ادراک خويشتن درسشت هسشتند،اما هريشک در موقعيشت هشاي      

هتر كاربرد دارد كه عقايد افراد در آغار مبهم ،و متفاوتي كاربرد دارد. نظريه اراک خويشتن در موقعيت هايي ب

كنندبراي مثال فرض كنيد بشراي   ضعيف باشند. افراد در چنين مواقعي در واق ،از رفتارشان نتيجه گيري مي

رويد ولي مارک بخصوصي را در نظر نداريد. وقتي تصادفاً يا به خاطر  خريدن كرم دست و به سوپر ماركت مي

داريد،دفعه بعد تمايل داريد همين كرم را بخريد. طبشق   بر ميyرا به جاي مارکx،مارکكوپني كه داشته ايد

راخريده ايد،بنا بر اين اكنون بايشد همشين مشارک را تشرجيح     xتعبير نظريه ادراک خويشتن ،چون ابتدا مارک

ابتدا روشن،بارز دهيد،از سوي ديگر ،نظريه ناهمخواني در موقعيت هايي بهتر كاربرد دارد كه عقايد افراد  در 

دهنشد. در چنشين    و راسخ است. براي مثال ، در زمينه خود پنداره،افراد خود انگاره محكمشي را تششكيل مشي   

 شوند. مواردي،افراد بعد از پيروي كردن از رفتار مخالف با نگري،واقعاًدستخوش هيجان منعي مي

 هويت

طريشق آن بشا جامعشه ارتبشاط برقشرار       دومين جنبه مهم خود،هويت است هويت وسيله اي است كشه خشود از  

 گكاس و 0665دهد فرد در بستر فرهنگي،چه كسي است)دوكس و همكاران، كند،به طوري كه نشان  مي مي

( البته،انسان ها صفات شخصيت و تالش هاي منحصربه فردي دارند،ولي در عين حال اعضشاي  0665بروک،

ي فرهنگي و اجتماعي ،هويت هايي را به اعضاي خود گروه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز هستند. اين گروه ها

دهند و افراد درون اين بستر فرهنگي يا اجتماعي نقشي را كه به صورت اجتماعي يا فرهنگي تعريف شده  مي
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كند اين هويت او را به سمت دنبال كردن رفتار هاي خاصي  كنند. وقتي كسي نقشي را ايفا مي است ،ايفا مي

 كند)رفتارهاي رد كننده هويت(. اي تأييد كننده هويت(و از رفتارهاي ديگر دور ميكند)رفتاره هدايت مي

پششنج پششارامتر هويت)بششا نقششش هششاي نمايششانگر در پرانترها(عبارتنششد از:روابط)دوسششت،پدر بزرگ(،مشششاغل     

)موسيقيدان،فروشنده(،عقايد سياسي)جمهوريخواه،ليبرال(،گروه هاي معرف)سيگاري،فرد بي خانمان(،و گروه 

هاي قومي )كاتوليک،اهل جنوب(. افراد عالوه بر ايفا كردن اين نقش هشاي فرهنگشي گسشترده،تعداد زيشادي     

 نقش هاي اجتماعي هم دارند كه دانشجو،مادر ،دونده،و شاعر از آن جمله هستند.

 نقش ها

صي رفتشار  نقش عبارت است از انتظارات فرهنگي از افرادي كه جايگاه اجتماعي خاصي دارند كه به شيوه خا

كنندهريک از ما چندين جايگاه اجتماعي)نقش(داريم و اينكه در هر لحظه خاص چه نقشي را ايفا كنشيم   مي

كنشيم بسشتگي دارد.بشراي مثشال در      به مشوقعيتي كشه درآن قشرار داريشم و افشرادي كشه بشا آنهشا تعامشل مشي          

نماييشد. وقتشي    نششجو را ايفشا مشي   كنيم نقشش دا  دانشگاههنگامي كه با ساير دانشجويان و با استاد تعامل مي

كنيد به  رويدنقشي را كه اختيار مي كنيد و به ممحل كارتان در كلينيک روان شناسي مي دانشگاه را ترک مي

كند،به طوري كه ممكن است هنگام تعامل با درمانجويان نقشش مششاور را ايفشا     احتمال خيلي زياد تغيير مي

كنند،بار ديگر تغيير كرده و  نقش هاي كساني كه با شما تعامل ميكنيد. وقتي در خانه هستيد ،نقش شما و 

 كند. شما نقشمادر)يا پدري(را ايفا ميكنيد كه با دخترش تعمل مي

كند.آنها  گيرند،نحوه رفتارشان تغيير                      مي وقتي افراد نقشي را به جاي نقش ديگر برعهده مي

هنشوز  «مشاري »دهند،با اينكشه   ند،لحن صدا،و غيره را تغيير            ميبر موضوع بحث كلماتي كه به كار مي

كند. رفتار  را دارد،گفتگو مي«مادر»را دارد بسيار متفاوت با زماني كه نقش«استاد»همان فرد است،وقتي نقش

كند كه بهتر است به جاي اينكشه بگشوييم انسشان يشک هويشت       از يک نقش به نقش ديگر به قدري تغيير مي

دبگوييم چندين هويت دارد.افراد چندين هويت دارند و هويت خاصي را كه براي موقعيتي خاص بيشترين دار
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دهد  دهند. براي مثال،اگر به اداره اي تلفن كنيد،كسي به شما جواب مي مناسبت را دارد،به ديگران نشان مي

را ايشن موقعيشت بشراي ششما      كند پي بردن به اينكه شما كيستيد)چه نقششي  احتماالً نقش منشي را ايفا مي

كند كيست،باري است ك  بر دوش فردي ك  بشه تلفشن    تعيين كرده است(و آن كسي كه با شما صحبت مي

 دهد قرار دارد. جواب مي

شايد احمقانه به نظر برسد،ولي زماني كه هويت هاي خود و ديگران مورد ترديد قرار ميگيرند،تصميم گيري 

شود. آگاهي از اينكه خود و ديگران چشه   كاري انجام گيرد،خيلي مشكل مي درباره اينكه چه گفته شودو چه

گويد چه رفتارهشايي وچشه روش هشايي     نقش هايي را در موقعيتي خاص برعهده دارند،به تعامل كنندگان مي

متصششدي »بشه «درمششانجو»(وقتششي يشک  0650تعشاملي بيششتر ازهمششه و كمتشر ازهمششه مناسشب هسشتند)فوت،     

دانند چگونه رفتار كنند،چه بگويند،و چگونه گفتگوي آنها پشيش خواهشد    دو نفر مي زند،هر تلفن مي«پذيرش

دهد كه با نقش درمانجو هماهنگ هستند،و متصدي پذيرش رفتارهايي  رفت. درمانجو رفتارهايي را نشان مي

 سازد كه با آن نقش سازگارند. را آشكار مي

يشششششف تعر»جامعشششششه شناسشششششان بشششششه ايشششششن فراينشششششد پشششششي بشششششردن بشششششه نقشششششش هشششششا،     

كننشد،اولين وظيفشه    (.هروقت كه افراد مشاركت اجتماعي مشي 0677 گوناس،0656ميگويند)گافمن،«موقعيت

تواند تشا جشايي    آنها تعريف كردن نقش هاي خود وديگران است. وقتي اين كار انجام شد،تعامل احتماعي مي

 (.0111-)رحيميانپيش برود كه هر دو تعامل كننده با هويت هاي هم و تعريف موقعيت،موافق باشند

 اتكا به تجربه خويش 

در شهر اوک ، ايالت ايلي نويز حومه شيكاگو به دنيا  0612كارل راجرز كه از شش فرزند چهارم بود در سال 

دادن هيجان،و مزاياي كار  آمد. والدين او عقايد مذهبي خشكي داشتند وبر رفتار اخالقي ، جلوگيري از نشان

هاي بنيادگراي آنها ،به گونه اي كه راجز توصيف كرد،در كودكي و نوجواني وي كردند.آموزه  جدي تأكيد مي
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را در منگنه قرار داده بودند.اين عقايد وي را مجبور كردند تا طبق نظر ديگران از دنيا،ونه نظر خودش زندگي 

 كند طولي نكشيد كه او از اين عقايد منزجر شد.

كردند،كاري كه بعدها راجرز در رويكشرد   ست داشتني اعمال ميوالدين او تأیير خود را به صورت ظريف و دو

برقصشند،ور  بشازي   »كردند كه حق نداشتند بي رهنمود خود به مشاوره انجام داد.همه فرزندان بايد درک مي

كنند،بشششه سشششينما بروند،سشششيگار بكشند،مششششروبخواري كننشششد،يا هرگونشششه تمشششايالت جنسشششي نششششان    

ي اجتماعي ناچيزي در بيرون از خانواده داشت. چشون راجشرز تصشور    (.راجرززندگ111،ص0697راجرز،«)هند

كردند،رقابت جويي زيادي بين آنها وجشود داششت. راجشرز     كرد والدين او از برادر بزرگ وي پشتيباني مي مي

 خود را خجالتي،خيالباف،تنها،و اغلب غر  در دويا توصيف كرد.

توانست پيدا كند،حتي كتاب لغت و دايرة المعارف،بي وقفه  او براي گريختن از اين تنهايي،هر كتابي را كه مي

كرد.تنهايي او باعث شد كه به امكانات و تجربيات خودش و برداششتي كشه از دنيشا داششت متكشي       مطالعه مي

شوداين ويژگي در طول زندگي با او ماند و شالوده نظريه شخصيت وي شد اودر سشالهاي بعشد دريافشت كشه     

 ظريه و شخصيت او تأیير داشته است.تنهايي وي عميقاًبر ن

شوم كه عالقه من به مصاحبه كردن و به درمان قطعاًاز تنهايي اوليه من  نگرم،متوجه مي وقتي به گذشته مي

سرچشمه گرفته است. اين روش جامعه پسندي براي نزديک شدن به افراد و بنابر اين رف  عطشي است كشه  

سال داشت،خانواده اش به مزرعشه  02(.زماني كه راجرز11،ص0611كردم)راجرز، من بدون ترديد احساس مي

مايلي شيكاگو نقل مكان كرد. زندگي روستايي عالقه اورا به علم برانگيخت. او ابتدا مجدوب گونشه  11اي در 

اي از پروانه شد كه در جنگل آن را كشف كرده بود. به مدت چند ماه آنها را مورد مشاهده قشرار داد،بشه دام   

پرورش داد. بعداًبه كشاورزي و زراعت مطالعه كرد و به ارزش روش علمي همراه با اسشتفاده آن از   انداخت و

گروههاي گواه،جدا كرد يک متغير براي بررسي ،و تحليل آماري داده ها پي برد . اين براي يک نوجوان كشار  

طور كامل توضشيح نشداد. او    نامعمولي بود. در عين حال،زندگي عاطفي او آشفته بود و ماهيت آن را هزگز به
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خيال پردازي هاي من در طول اين دوره قطعاًعجيب و غريب بودند و يک متخصشص بشاليني   »چنين نوشت:

داد ولشششي خوششششبختانه هرگشششز بشششه سشششرا  روان ششششناس    احتماالًآنهشششا را اسشششكيزويد تششششخيص مشششي 

 (.11،ص0611راجرز،«)نرفتم

الشدين،دو بشرادر بزرگتشرش،و خشواهر او بشه آن رفتشه       او تصميم گرفت در دانشگاه ويسكانسشين،كالجي كشه و  

بودند،در رشته كشاورزي تحصيل كند.اما بعد از سال دوم،تحصيل در كشاورزي را رهاكرد تشا خشود را بشراي    

كشيش شدن آماده كند. راجرز در سال سوم تحصيل در ويسكانسين،براي شركت دركنفشرانس بشين المللشي    

ماه مسافرت خود به والشدينش نوششت كشه    9انتخاب شد. او در مدت دانشجويان مسيحي در شهر پكن چين 

فلسفه زندگي او تغيير كرده است . عقايد مذهبي او از بنياد گرايي به آزادانديشي تغيير كردند. راجرز با آزاد 

كردن خود از قيد عقايد والدينش آنها را ناراحت كرد ولي اين تغيير استقالل عاطفي و عقالنشي بشراي او بشه    

من توانستم خودم فكر كنم ،خودم نتيجه گيري كنم،و موضعي را بگيرم »ارمغن آورد. او بعدها چنين نوشت:

(اين رهايي و اطمينانخاطر و مسيري كه در اختيار او گذاشت 150،ص0697راجرز،«)كه به آن اعتقاد داشتم

خودشان متكي باشند تقويت كرد. اما  ،اعتقاد وي را به اينكه تمام انسانها بايد ياد بگيرندبه تجربيات و عقايد

رسيدن به اين نتيجه گيري براي راجرز فرايند دشواري بود و هزينه عاطفي زيادي را براي آن پرداخت. بعشد  

از اينكه به خاطر زخم معده بستري شد،كه احتماالًاسترس آن را ايجاد كرده بشود،و قبشل از اينكشه مجدداًبشه     

 مزرعه خانوادگي ماند.كالج برگردد،به مدت يک سال در 

 رويكردي منحصر به فرد به مشاوره

از دانشگاه ويسكانسين فار  التحصيل شد ،با دوست دوران كودكي خشود ازدواج كشرد و   0621راجرز در سال

وارد مدرسه عملميه الهيات نيويورک شد. او هنوز قصد داشت كشيش شود،بعد از دو سال خود را به تيچشرز  

دكتشراي  0610انتقال داد تا در روان شناسي باليني و پرورشي تحصيل كنشد.او در سشال  كالج دانشگاه كلمبيا 

خود راگرفت و جم  كاركنان دپارتمان رشد كودک انجمن پيشگيري از خشونت نسبت به كودكان واقش  در  
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شهر اچستر ايالت نيويورک پيوست. وظيفه او تشخيص و درمان كودكان بزهكشار و محشروم بشود. او در سشال     

از موقعيت باليني به موقعيت دانشگاهي با مقام استاد روان شناسي در دانششگاه ايشالتي اوهشايو تغييشر     0611

شغل داد. راجرز در آنجا تدوين كردن ديدگاههاي خود درباره مشاوره با افراد آشفته را آغاز كرد او همچنين 

را 0657تشا 0615وارد كند.سشالهاي  سعي كرد روان شناسي باليني را به روند كلي تفكر روان شناختي جديد 

در دانشگاه شيكاگو سپري كرد ،در آنجا به تشدريس پرداخشت و مركشز مششاوره اي را دايشر كشرد. وقتشي كشه         

نتوانست به درمانجوي شديداًآشفته اي كمک كند،به قدري ناراحت شد كه احساس كرد خودش بيمار ششده  

برد. اعتماد به نفس او متزلشزل ششد    شد رنج مي ميو از چيزي كه در آن زمان درهم ريختگي عصبي ناميده 

احساس كردم به عنوان يک درمانگر كامالًآدم بي كفايتي هستم ،به عنوان يشک انسشان   »راجرز چنين نوشت

 (.197،ص0697راجرز،«)آدم بي ارزشي هستم،و هيچ آينده اي در رشته روان شناسي ندارم

همسرش كلبه اي را در شمال نيويورک تدارک ديدند و راجرز او فوراًتصميم گرفت شيكاگو را ترک كند. او و 

ماه در آنجا ماند. وفتي احساس كرد به قدر كافي بهتر شده است به دانشگاه برگردد،درمان را نيشز  9به مدت 

هيچ كس نمي »اند. راجرز گفت كه معتقد بود شروع كردو آگاه شد كه چقدر احساسهاي ناامني او عميق بوده

نقل «)صالًدوست داشته باشد،با اينكه ممكن است كارهايي را كه انجام دادم دوست داشته باشدتوانست مرا ا

(. درمان راجرز ظاهراًموفقيت آميز بود او توانشايي نشو يافتشه اي را در محبشت     010،ص2112شده در ميلتون،

رقرار نمشود.راجرز  كردن و محبت ديدن كيب كرد و روابط عاطفي عميقي را با ديگران از جمله درمانجويان ب

در دانشگاه ويسكانسين تدريس كرد. در خالل اين سالها مقاالت و كتابهاي متعددي را 0691تا 0657از سال

منتشر كرد كه نظريه شخصيت و درمان فرد مدار او را به مردم معرفي كد. تجربه باليني وي زمشاني كشه در   

شد. بنابراين ،نوع افرادي را كه او در خالل ايشن   ل ميدانشگاه بود عمدتاً دانشجويان را در مراكز مشاوره شام

جوان،باهوش،داراي توانايي كالمي عالي،و در مجموع كساني كه مشكالت سازگاري داشتند -مدت درمان كرد
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با نوع افرادي كه فرويد يشا روان شناسشان بشاليني در حرفشه خصوصشي درمشان       -نه اختاللهاي هيجاني شديد

 شت.كردند بسيار تفاوت دا مي

عضو تيم مؤسسه علوم رفتاري غرب در كاليفرنيا شد و فلسشفه فشرد مشدار خشود را در      0691راجرز در سال 

موردمسايل بين المللي،مانند كاهش تنش بين پروتستانها و كاتوليكها در ايرلند شمالي،و يهوديهاو عربهشا در  

شناسي آمريكا خدمت كرد و جشايزه   درمقام رياست انجمن روان0691خاورميانه به اجرا گذاشت . او در سال

 (.0115-خدمات برجسته علمي و جايزه برجسته حرفه اي سازمان را دريافت كرد.)شفي  آبادي

 

 

 خودو گرايش به سمت شكوفايي

راجرز در مدست سفر به چين به اهميت خود خود مختار به عنوان عاملي در رشد خودش پي بشرد پشژوهش   

روشي را براي مششخص كشردن   0611گيري شخصيت تقويت كرد او در دهه اوليه او اهميت خود را در شكل

اين موضوع ابداع كرد كه آيا رفتار كودک سالم و یمر بخش است يا ناسالم و اخاللگر راجرز پيششينه كشودک   

رابررسي كرده و او را از نظر عواملي كه معتقد بود بر رفتار تأیير مي گذارند ارزيشابي مشي كشرد ايشن عوامشل      

بودند از محيط عبارت بودند از محيط خانواده سالمتي رشد عقالني شرايط اقتصادي تأیيرات فرهنگي  عبارت

حرمت نفس مانند توجه مثبت ، دو طرفه است وقتي افراد مورد توجه مثبت قرار مي گيرند و حرمت نفشس  

 مثبت را پرورش مي دهند به نوبه خود به ديگران توجه مثبت مي كنند . 

 شرايط ارزش

شرايط ارزش از توالي  رشد توجه مثبت كه به حرمت نفس مثبت مدل راجرز براي فراخود فرويدي اسشت و  

از توجه مثبت مشروط به وجود مي آيد گفتيم كه توجه مثبت نامشروط  عبارت است از محبشت و پشذيرش   

اسشت .اگشر   كودک توسط والدين بدون قيد و شرط مستقل از رفتار كودک توجه مثبت مشروط بر عكس آن 
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هر وقت كه كودک چيزي را از تخت خود به بيرون پرت مي كند پدر يا مادر را ناراحت كند ياد مي گيرد كه 

خودش را به خاطر رفتار كردن به اين صورت تأييد نكند معيارهاي بيروني قضشاوت درونشي و شخصشي مشي     

لدين او چنشين كردنشد كودكشان    شوند به عبارتي از آن پس كودک خودش را تنبيه مي كندهمان گونه كه وا

حرمت نفس را فقط در موقعيت هايي رورش مي دهند كه تأييد والدين را به همشراه داششته باششد و بعشد از     

اينكه خود پنداره شكل گرفت به عنوان جانشين والدين عمل مي كند اينها ششرايط ارزش هسشتند كودكشان    

خوب يا بد در نظر مي گيرند.بنا بر ايشن كودكشان   باور مي كنند كه فقط تحت شرايط خاصي باارزش هستند 

ياد مي گيرند از رفتارهايي كه در غير اين صورت ممكن بود از لحخاظ شخصي ارضا كننده باشد خشودداري  

كنند يا شكوفا كردن كامل خود ممانعت مي شوند. آنها با زندگي در محدوده شرايط ارزش خود جلوي رشد 

 خودشان را مي گيرند.

 يناهمخوان

كودكان نه تنها ياد ميگيرند كه جلوي رفتارهاي غير قابل قبول خود را بگيرند بلكه اين نيز امكشان دارد كشه   

روشهاي غير قابل قبول درک كردن دنياي تجربي خود را انكار يا تحريف كنند آنها با حفا كشردن برداششت   

قرار مي گيرند در اين صورت آنها نادرست از تجربيات خاص در معرض خطر بيگانه شدن با خود واقعي شان 

تجربيات را بر اساس اينكه چگوه از طريق فرايند ارزش گذاري ارگانيزمي به گشرايش ششكوفايي كمشک مشي     

كنند ارزيابي نكرده و آنها را قبول يا رد نمي كنند بلكه بر اين اساس ارزيابي مي كنند كه آيا ايشن تجربيشات   

يا نه اين به ناهمخواني بين خود پنداره و دنياي تجربي يعنشي محشيط    توجه مثبت ديگران را به همراه دارند

 به گونه اي كه آن را درک مي كنيم منجر مي شود.

تمام شرايط و موقعيت ها احساس ارزشمندي كرده و قادرند ازتمام تجربيات خود استفاده كننشد .آنهشا مشي    

ه سمت هدف آدم كامل شدن پيش بروند و بشه  توانند تمام جنبه هاي خود را پرورش داده و شكوفا كنند و ب

 ( .0115-را هدايت كنند.)محمدي‹ زندگي خوبي›قول راجرز
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 آزمون هاي روان شناختي

راجرز براي ارزيابي شخصيت از آزمونهاي روان شناختي استفاده نكرد و هيچ آزموني را به وجود نياورد با اين 

انشد پرسششنامه تجربشه    دنياي تجربي چنشد آزمشون سشاخته    هايي ازحال روانشناسان ديگر براي ارزيابي جنبه

( كه پرسشنامه اي خود سنجي است سعي دارد گشودگي به تجربه يشا پشذيرا بشودن  آن  راكشه     0672)كوآن

(سطح اعتماد به 0697كند مقياس تجربه كردن)جندلين و تاملينسونخصوصيت افراد كامل است ارزيابي مي

شوند به طور مستقيم پاسخ نمشي دهنشد آنهشا    دي كه با اين آزمون ارزيابي ميكند افراخودمان را ارزيابي مي

كنند و بعداً اظهارات ضبط شده آنها از نظر ميزان اعتماد بشه  دهند صحبت ميدرباره هرچيزي كه ترجيح مي

 شوند براي مثال چقدر مدعي هستند كه احساسات آنها منب  اطالعات مهمي است تا رفتشار خود ارزيابي مي

كنند كه ايشن احساسشات شخصشي بشر تصشميم      خود را بر اين احساسات استوار كنند يا تا چه اندازه انكار مي

 گذارند.گيريهاي آنها تأیير مي

در درمان فرد مدار از مقياس تجربه كردن استفاده شده است افرادي كه در ول درمان پيشرفت زيادي كرده 

اعتماد بيشتري را به خود نشان دادند كساني كشه در طشول درمشان    بودند بعد ازدرمان در مقايسه قبل از آن 

پيشرفت كمي كرده بودند افزايش ناچيزي را در اعتماد بيشتري را به خود نشان دادند آنهايي كه اخشتالالت  

هيجاني نه چندان شديدي داشتند از آنهايي كه به اختالالت هيجاني نه چندان شديدي داششتند از آنهشايي   

الت شديدتري مبشتال بودنشد اعتمشاد بشه خشود بيششتري را نششان دادنشد)كلين مشالتيو جنشدلين           كه به اختال

 (0111 –.) لطف آبادي  (0696وكيسلر

 پژوهش در نظريه راجرز

هاي درمانجويان متكي هستند بيشتر روشهاي هاي فرد مدار كه بر خود سنجيراجرز معتقد بود كه مصاحبه 

رويكردهاي علمي مرسوم درمقيسه با رويكشرد بشاليني او اطالعشت كمتشري را     آزمايشي ارزش دارند از نظر او 

من از پژوهش هيچ چيزي نياموختم اغلب پژوهشهاي ›درباره ماهيت شخصيت ردر اختيار مي گذارند او گفت
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نقششل شششده در بششرگين و ‹)انششددانسششتم درسششت اسششت بششوده مششن بششراي تأييششد كششردن آنچششه از پششيش مششي 

ه راجرز براي گشردآوري اطالعشات دربشاره شخصشيت از روششهاي آزمايششگاهي       (. گر چ101ص0672استراپ

استفاده نكرد ولي براي تأييد و یابت كردن مشاهدات باليني خود از آنها استفاده كرد او بشه پشژوهش دربشاره    

ماهيت جلسات درمان عالقمند بود ديدگاهي كه خيلي از متخصصشان بشاليني بشا آن مخشالف بودنشد و آن را      

 به حقو  شخصي مي دانستند. تجاوز

كاري كه راجرز انجام داد معرفي روشي بود كه در آن زمان راديكال محسوب مي شد .او جلسشات درمشان را   

درمانگر بررسي كنند. قبل از -ضبط كرده و از آنها فيلم مي گرفت تا پژوهشگران راقادر سازد تعامل درمانجو

هشاي درمشانگر بعشد از جلسشات درمشان      جلسات درمان دستنويساين نو آوري راجرز تنها اطالعات موجود از 

بودند سوابق مكتوب عالوه بر تحريفهاي حافظه در ایر گذشت زمان حالت هيجاني و زيان بدن درمانجو را در 

سازند با ضبط كردن جلسات بر ندارند گاهي جلوه صورت يا لحن  صدا بيشتر از كلمات اطالعات را برمال مي

مولكولهشاي  ›براي بررسي فراهم است راجرز اين روش را به صورت ميكروسكوپي كه بشا آن   درمان همه چيز

( او هميشه براي ضبط كردن جلسات از 021ص0671بررسي مي شوند توصيف كرد )راجرز‹ تغيير شخصيت

 شود.گرفت و دريافت كه تجهيزات ضبط مان  از روند درمان نميدرمانجو اجازه مي

 

 

 

 اجرزپژوهش در نظريه ر

هاي درمانجويان متكي هستند بيشتر روشهاي هاي فرد مدار كه بر خود سنجيراجرز معتقد بود كه مصاحبه 

آزمايشي ارزش دارند از نظر او رويكردهاي علمي مرسوم درمقيسه با رويكشرد بشاليني او اطالعشت كمتشري را     

چيزي نياموختم اغلب پژوهشهاي من از پژوهش هيچ ›درباره ماهيت شخصيت ردر اختيار مي گذارند او گفت
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نقششل شششده در بششرگين و ‹)انششددانسششتم درسششت اسششت بششوده مششن بششراي تأييششد كششردن آنچششه از پششيش مششي 

(. گر چه راجرز براي گشردآوري اطالعشات دربشاره شخصشيت از روششهاي آزمايششگاهي       101ص0672استراپ

ا استفاده كرد او بشه پشژوهش دربشاره    استفاده نكرد ولي براي تأييد و یابت كردن مشاهدات باليني خود از آنه

ماهيت جلسات درمان عالقمند بود ديدگاهي كه خيلي از متخصصشان بشاليني بشا آن مخشالف بودنشد و آن را      

 تجاوز به حقو  شخصي مي دانستند.

كاري كه راجرز انجام داد معرفي روشي بود كه در آن زمان راديكال محسوب مي شد .او جلسشات درمشان را   

درمانگر بررسي كنند. قبل از -از آنها فيلم مي گرفت تا پژوهشگران راقادر سازد تعامل درمانجو ضبط كرده و

هشاي درمشانگر بعشد از جلسشات درمشان      اين نو آوري راجرز تنها اطالعات موجود از جلسات درمان دستنويس

بدن درمانجو را در  بودند سوابق مكتوب عالوه بر تحريفهاي حافظه در ایر گذشت زمان حالت هيجاني و زيان

سازند با ضبط كردن جلسات بر ندارند گاهي جلوه صورت يا لحن  صدا بيشتر از كلمات اطالعات را برمال مي

مولكولهشاي  ›درمان همه چيز براي بررسي فراهم است راجرز اين روش را به صورت ميكروسكوپي كه بشا آن  

( او هميشه براي ضبط كردن جلسات از 021ص0671بررسي مي شوند توصيف كرد )راجرز‹ تغيير شخصيت

 شود.گرفت و دريافت كه تجهيزات ضبط مان  از روند درمان نميدرمانجو اجازه مي

 ارزيابي درمان فرد مدار

 راجرز و همكاران او اين موضوع را نيز بررسي كردند كه چگونه خود پنداره در طول درمان تغيير مي كند.

 .و كمّي در سنت علمي)به رغم ادعا ي راجرز كه دانشمند نيست(آنها با استفاده از فنون كيفي 

 رشد خود در كودكي

هنگامي كه كودكان از رويارويي هاي گسترده خود به تدريج ميدان تجربي پيچيده تري را تشكيل مي دهند 

مشي   بخشي از تجربه آنها  از باقي متمايز مي شود اين بخش مجزا كه با كلمه هاي من مرا و خودم توصشيف 

شود خود يا خود پنداره است تشكيل خود پنداره است تشكيل خود پنداره متمايز كردن آنچه كه مسشتقيماً  
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و بي واسطه بخشي از خود است از ديگران اشيا و رويدادهايي كه نسشبت  بشه خويششتن بيرونشي هسشتند را      

 وست داريم باشيم نيز هست.شامل مي شود خود پنداره تصور ما از آنچه هستيم آنچه بايد باشيم و آنچه د

در حالت ايده آل خود الگويي هماهنگ يا كل سازمان يافته اي است تمام جنبه هاي خود بشراي همشاهنگي   

تالش مي كنندبرايمثال كساني كه از داشتن احساس پرخاشگري ناراحت هستند و ترجيح مشي دهنشد ايشن    

ري ناراحت هستند جرأت ابراز هرگونه رفتشارهي  احساس را انكار كنندجرأت ابراز هر گونه رفتارهاي پرخاشگ

پرخاشگرانه را ندارند انجام اين كار به معني پذيرفتن مسئوليت اعمال استكه با خودپنداره فشرد كشه معتقشد    

 است نبايد پرخاشگر باشد ناهماهنگ است.

 توجه مثبت

ميد پرورش مي دهنشد ايشن   هنگامي كه خود شكل مي گيرد كودكان نياز به آنچه را كه راجرز توجه مثبت نا

نياز احتماالً آموخته شده است هرچند كه راجرز گفت منت  آن اهميت ندارد. نياز به توجه مثبشت عموميشت   

داشته و مستمر است اين نياز پذيرش محبت و تأييد شدن از طرف ديگران مخصوصاًاز جانشب مشادر هنگشام    

 طفوليت را شامل مي شود.

اي آنها خشنود كننده و توجه نكردن به آنها ناكام كننده است چشون توجشه   توجه كردن مثبت به كودكان بر

مثبت براي رشد شخصيت اهميت زيادي دارد رفتار كودک با مقدار محبتي كه به او ارزاني شده هدايت مشي  

شود اگر مادر به كودک توجه مثبت نكند در اين صورت گرايش فطري كودک به سشمت ششكوفايي و رششد    

انعت خواد شد كودكان عدم تأييد رفتارشان توسط والدين را به منزلشه عشدم تيييشد خشود بشه      خود پنداره مم

تازگي شكل گرفته خويش مي دانند. گاهي توجه مثبت بيشتر از درون فشد حاصشل مشي ششود تشا از جانشب       

ديگران وضعيتي كه راجرز آن را حرمت نفس مثبت ناميد حخرمت نفس به اندازه به توجشه مثبشت ديگشران    

يرومند مي شود امكان دارد به همان طريق ارضا شود هر وقت كه به صورت مناسشب رفتشار كننشد حرمشت     ن

 (.0111-نفس مثبت را به وجود مي آورند بنابراين به تعبيري يا مي گيريم خومان را تقويت كنيم.)رحيميان
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 ويژگي هاي افراد كامل

(او 0690ختي و تكامل اجتماعي اسشت )راجشرز  از نظر راجرز فرد كامل نتيجه مطلوب مطلوب رشد روان شنا

 را ببينيد(.02-0چند ويژگي افراد كامل)خود شكوفا (را نام برد)جدول 

افراد كامل نشان مي دهند كه از تمام تجربيات آگاهند هيچ تجربشه اي انكشار يشا تحريشف نمشي ششود همشه        

ه عليه آن دفشاع ششودچيزي كشه    تجربيات ازصافي خود رد مي شوند .حالت دفاعي وجود ندارد زيرا چيزي ك

خود پنداره را تهديد كند وجود ندارد افراد كامشل پشذيراي احساسشهاي مثبشت ماننشد جشرأت و عطوفشت  و        

احساسهاي منفي نظير ترس و عذاب هستندآنها از اين نظر كه دامنه وسيعتري از هيجانهاي مثبت و منفشي  

 ي تر هستند.را مي پذيرند و آنها را عميق تر احساس مي كنند عاطف

افراد كامل در هر لحظه به طور كامل و پر مايه زندگي مي كنند. تمام تجربيات به صورت بالقوه تازه و جديد 

هستند تجربيات را نمي توان پيش بيني كرد ولي مي توان به جاي مششاهده صشرف بشه طشور كامشل درآنهشا       

 مشاركت كرد.

نظور راجرز از اين جمله اين بود كه افراد كامشل بشه جشاي    افراد كامل به ارگانيزم خودشان اعتماد مي كنندم

اينكه به وسيله عقايد ديگران مقررات اجتماعي يا قضاوتهاي عقالني خودشان هشدايت ششوند بشه واكنششهاي     

خويش اعتماد مي كنند رفتار كردن به صورتي كه فرد احساس مي كند درست است راهنماي خشوبي بشراي   

كننده است منظور راجرز اين نبود كه افرادكامل اطالعت عقالني خودشان يشا  رفتار كردن به صورت خشنود 

ديگران را ناديده مي گيرند بلكه منظور او اين  بود كه تمام راناديده مي گيرند بلكه منظور او ايشن بشود كشه    

مالحظات تمام اطالعات به صورت همخوان با خود پنداره فرد كامل پذيرفته مي شودند.از در نظر گرفتن اين 

آگاه نيستندزيرا خود پنداره آنها با تجربه همخوان است و از اين رو تصميمات آنها بيشتر شهودي و هيجاني 

 به نظر مي رسد تا عقالني.
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افراد كامل بدن قيد و بندها و بازداريها احساس مي كنند در تصميم گيريها آزاد هستنداين موجب احسشاس  

نده آنها بشه اعمشال خودششان بسشتگي دارد و بشه وسشيله ششرايط فعلشي         قدرت مي شود زيرا مي دانند كه آي

رويدادهاي گذشته يا افراد ديگر تعيين نمي شود آنها احساس نمي كنند كه مجبورند توسط خود يا ديگران 

 فقط به يک صورت رفتار كنند.

ازگارانه زندگي افراد كامل خال  هستند و هنگامي كه شرايط محيط تغيير مي كند به صورت یمر بخش و س

مي كنند. خود انگيختگي همراه خالقيت است افراد كامل انعطاف پذيرند و به دنبشال تجربيشات و چالششهاي    

 تازه هستند آنها به پيش بيني پذير بودن امنيت يا رهايي از تنش نيازي ندارند.

ستمر رشد كردن تشتالش  امكان دراد كه اافراد كامل با مشكالتي روبرو شوند. اين وضعيت مستلزم آزمودن م

كردن و استفاده از تمام استعداد فرد است نحوه زندگي اي كه دشواريها و چالشهايي را به بار مي آورد راجرز 

افراد كاملرا به صورت شاد سعادتمند يا خرسند توصيف نكرد اما آنها گاهي مي توانند چنين باشند بهتر است 

 عني توصيف شود.كه شخصيت آنها به صور پربار مهيج و با م

تأكيد راجذر بر تغيير و رشد در واژه شدن كه در كتاب او با عنوان درباره انسشان ششدن وجشود دارد ماهرانشه     

 (.0115-منظور شده است .)محمدي

 سئوال هايي در مورد ماهيت انسان 

آفريشدن خودششان   موضوع راجذر در رابطه با مسئله اراده آزاد در برابر جبر گرايي روشن است افراد كامل در 

آزاد هستند به عبارت ديگر هيچ جنبه اي از شخصيت از پيش براي آنها تعيين از پشيش بشراي آنهشا تعيشين     

تربيت نقش  محيط را مهمتر مي دانست گر چه گرايش ششكوفا  –نشده است راجذر در باره موضوع طبيعت 

لي تأیير تجربيات بعديشدر زنشدگي   شدن فطري است ولي كودكي تا اندازه اي بر رشد شخصيت تأیير دارند و

را 02-0بيشتر است. احساسهاي فعلي ما براي شخصيت مهمتر از رويشدادهاي دوران كشودكي هستند)ششكل   

 ببينيد(.
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در جريان كار كردن با افراد و با گروهها برداشت مثبشت مشن از   ›سالگي در يک مصاحبه چنين گفت 15او ر 

 (.001ص0617زراجر‹)ماهيت انسان همواره تقويت شده است

از نظر راجرز ما محكوم به تعرض با خود يا با جامعه خويش نيستيم ما تحت كنترل نيروهاي زيستي غريزي 

سال اول زندگي قرار نداريم نگرش ما پيش رونده است نه پس رونده و به سمت رشد گرايش 5يا رويدادهاي 

ه صورت دفاعي و به جاي امنيت امور آشنا بشه  دارد نه ركود ما دنياي خويش را آزادانه تجربه مي كنيم  نه ب

دنبال چالش و تحريک هستيم امكان وقوع آشفتگي هاي هيجاني وجود دارد ولي اينها متداول نيسشتندافراد  

از طر  درمان فرد مدار راجرز مي توانند با استفاده از امكانات دروني خويش انگيزه فطشري بشراي ششكوفايي    

 برمشكالت غلبه كنند.

به سمت انسسان كامل شدن براي جامعه نيز مفيشد اسشت هرچشه تعشداد بيششتري از افشراد در يشک        گرايش 

 (.0115-فرهنگ خاص خود شكوفا شوند طبعاًپيشرفت و بهبود آن جامعه نيز در پي خواهد بود)محمدي

 ارزيابي در نظريه راجرز:درمان فرد مدار گروههاي رويارويي و آزمون هاي روان شناختي

ن او از توانايي بررسي كردن علت مشكالت خود برخوردار بوده و مي توانند رشد شخصيت خشود  درمان جويا

 را كه ناهمخواني بين خود پنداره و تجربيات آنها از آن ممانعت كرده است هدايت كنند.

 درمان فرد مدار

بررسي مي كشرد او  راجرز در شيوه درمان فرد مدار احساسها و نگرشهاي درمانجو را نسبت به خود و ديگران 

بدون هرگونه پيش پنداشتي سعي مي كرد دنياي تجربي درمانجو را درک كند گرچه راجرز درمان فرد مدار 

را تنها رويكرد با ارزش به ارزيابي  شخصيت مي دانست ولي خاطر نشان كرد كه ايشن رويكشرد خطشا ناپشذير     

ادهايي كه درمانجو به صشورت هششيار بيشان    نيست درمانگر با تمركز كردن روي تجربيات ذهني فقط از رويد

مي كند آگاه مي شود.درمانجويان همان طوري پذيرفته مي شوند درمانگر به آنها توجه نامشروط مي كند و 
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درباره رفتار آنها قضاوت نكرده يا به آنها توصيه نمي كند كه چگونه رفتار كنند همه چيز به درمانجو بستگي 

 ر دادن رفتار ارزيابي مجدد روابط.دارد از جمله مسئوليت تغيي

مسئوليت شخصي را از درمانجويان سلب ميكنند در اين صورت درمانجويان نتيجه مي گيرنشد كشه درمشانگر    

مشكالت آنها را حل خواهد كرد و تنها كاري كه بايد انجام دهند اين است راحت بنشينند و از دستورات اين 

 .(0111-كارشناس پيروي كنند.)لطف آبادي 

 گروه هاي رويارويي

راجرز اظهار داشت كه درمان مي تواند به افرادي كه از احساسات خود بي خبرند و به روي تجربيات زندگي 

بسته هستند كمک كند . افراد مي توانند از طريق فرايند درمان انعطاف پذيري خود انگيختگي  و گشودگي 

يک مبلّغ مي خواست اين حالت سالت روان ششناختي را در   را پرورش داده يا آن را بازيابند راجرز با اشتيا 

تعدا بيشتري از افراد تقويت كنند از اين رو يک فن گروهي را ابداع كرد كه افراد بتوانند در آن درباره خود و 

(در 0671نحوه ارتباط برقرار كردن با ديگشران آگشاه ششوند او ايشن رويكشرد را گشروه رويشارويي ناميشد.)راجرز        

ميليونها نفر در اياالت متحده مشاركت در تجربيات گروه رويارويي را انتخاب كردند. همشه  0671و0691دهه

تحقيق درباره گروههاي رويارويي معلوم كشرد كشه ایشر    91روان شناسان با نظر راجرز موافق نيستند متاآناليز 

اين بررسشي همچنشين   (0665بخشي آنها با روان درماني هاي مرسوم قابل قياس است)فيت وونگ و كارپنتر

نشان داد گروههاي بزرگ تري كه اعضاي آنها بيشتر با يكديگر مالقات كردند از گروههشاي كشوچكتري كش     

اعضاي آنها به ندرت يكديگر را مالقات كردند نتايج مطلوبتري به بار آوردند اين روزها گروههاي رويارويي به 

متداول نيستند ولي هنوز طرفداران او به عنوان روشي براي اندازه زماني كه خود راجرز آنها را ترتيب مي داد 

 ترغيب كردن افراد به تقويت كردن استعداد خود آنها را اجرا مي كنند.

 تحقيقات انجام شده
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هشاي   درتحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بشين روان شناسشي رنشگ ويژگشي     0191موسوي اردبيلي در سال

دبيرستان شهرستان مرند كه نتايج بدست  آمده حاكي از آن است شخصيتي دربين دانش آموزان مقط  اول 

 هاي شخصيتي رابطه وجوددارد.كه بين روان شناسي رنگ ويژگي

بررسي رابطه بين تمايل به رنگ به روحيه دمدمي مزاج دربين دانشجويان دانشگاه آزاد 0171سعودي درسال

تمايل به رنگ وروحيه دمدمي مزاجشي رابطشه    واحد رودهن كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين

 وجود ندارد.

درتحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين عزت نفس و ويژگي هاي شخصيتي دربين 0196رحيمي نيا درسال

ساله شهرستان رامسركه نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه بين عشزت نفشس و ويژگشي    15زنان حدود سني 

 هاي شخصيتي رابطه وجود ندارد.

(كه تحقيقي تحت عنوان مقايسه افسردگي در بين افرادتمايل بشه رنشگ سشفيدورنگ مششكي     0172غري)اض

دانش آموزان مقط  دوم دبيرستان شهرستان نطنزكه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي 

 دانش آموزان مقط  دوم دبيرستان از تمايل به رنگ سفيد و مشكي رابطه وجود ندارد.

كه تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين عزت نفس و رشت اجتماعي دربين پسران دانشجوي 0191ازادي 

دانشگاه آزاد واحد اصفهان كه نتايج بدست آمده حاكي ازان است كه بين عزت نفس در رشد اجتماعي رابطه 

 وجوددارد.
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 تحقيقات انجام شده :

رابطه بين رنگ درماني دركاهش افسشردگي زنشان حشدود    درتحقيق تحت عنوان بررسي 0119بهاري درسال 

ساله شهرستان رودباركه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بشين كشاهش افسشردگي و رنشگ      21سني 

 درماني رابطه وجود دارد و تأیير رنگ دركاهش افسردگي نقش بهتري دارد.

سشالمت روانشي عشزت نفشس در بشين      كه درتحقيقي تحت عنوان بررسي رابط به بين 0171روستايي در سال

دانش آموزان مقط  سوم دبيرستان شهرستان نوركه نتايج آن حاكي از آن است كشه بشين سشالمت روانشي و     

 عزت نفس رابطه معني داري وجود دارد.

كه درتحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه عزت نفس و رشد اجتمشاعي دربشين زنشان     0170روح نژاد در سال 

اله شهرستان رشت كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كشه بشين عشزت نفشس و     س25شاغل حدود سني 

 رشته اجتماعي رابطه وجود دارد.

كه درتحقيقي تحت عنوان بررسي مقايسه عزت نفس در بين دانش آمشوزان ممتشاز و   0191معصومي درسال

ي از آن اسشت كشه   ساله شهرستان رفسنجان كه نتايج بدست آمده حاك 01آموزان متوسط حدود سني دانش

 آموزان متوسط تفاوت وجود دارد.بين عزت نفس دانش آموزان ممتاز و دانش
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 فصل سوم

 روش تحقيق
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 جامعه آماري:

آموزان دخترمقط  سوم راهنمايي و پشنجم ابتشدايي   جامعه مورد مطالعه درتحقيق حاضرعبارتند ازكليه دانش

مدرسه ابتشدايي در جشدول بشاالي      1مدرسه راهنمايي و   5 شهرشتان ابهركه طبق آمار بدست آمده از بين

نفر جز دانش آموزان سوم راهنمايي رقابتي  2120دانش آموز مشغول تحقيق هستند كه از بين ميان 5971

نفشرازدانش آمشوزان راهنمشايي در مقطش  سشوم      161جزدانش آموزان ابتدايي هستند كه از اين آماردرحشدود 

 نفر در مقط  پنجم ابتدايي مشغول تحصيل هستند. 911هستند و راهنمايي مشغول به تحصيل 

 دانش آموزان عالقمند به رنگ قرمزومشكي=دوگروه مستقل

 حجم نمونه:

باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبراوردكل وازطريق جدول مورگان  ازبين دانش آموزان مقط  سوم راهنمايي 

نفشرازدانش  91ربه عنوان نمونه انتخشاب گرديشده اندكشه   نف021درمقط  پنجم ابتدايي شهرستان ابهردر حدود

 1نفرازدانش آموزان مقط  پنجم ابتدايي است91آموزان مقط  سوم راهنمايي و

 

 

 

 روش نمونه گيري:

روش نمونه گيري استفاده شده درتحقيق حاضرروش نمونه گيري طبقه اي است درمطالعه اي كشه تحقيشق   

باشدمناسب است به طورخالصشه درروش نمونشه گيشري طبقشه اي     قصدمقايسه زيرگروهاي مختلپي راداشته 

تحقيق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ويژگي هايي وعواملي كه اساس آن طبقه بندي بوده اند 

                                                        1نماينده واقعي جامعه موردنظراست

 (0115-دالور
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 ندازه گيري:ابزار ا

ابزاراندازه گيري درتحقيق حاضرعبارتند از پرسش نامه عزت نفس كوپراسميت كه اين پرسشش نامشه جهشت    

سنجش عزت نفس واعتمادبه نفس دانش آموزان و افراد مختلف طراحي شده اسشت كشه ايشن پرسشش نامشه      

و هدفها و اينكه  طراحي شده وجهت شناسايي خوديابي وخودشكوفايي به اميال0671توسط اسميت درسال

سشوال اسشت كشه     50فرد براي رسيدن براي اهداف چقدر توانسته خود را محک بزند اين پرسش نامشه داراي 

داراي دو گذينه بله وخير است وميزان باالي نمرات نشان دهنده ميزان عزت نفس آزمودنيهاست اين پرسش 

گزاري بردر ايشن آزمشون ازطريشق كليشد      نامه جهت سنجش اعتماد به نفس وتاكيد بر خويشتن را داردونمره

گيشرد و جمش    بشه آن تعلشق مشي    1نمره و مخالف كليد باشد نمره0صورت ميگيرد كه اگر مطابق كليد باشد 

گيشرد   شود و اين پرسش نامه هم به شيوه اجرايي فردي صورت مشي نمرات به عنوان نمره خام محک زده مي

رت گروهي است وبعد از اينكه نوع پرسش نامه ونحوه جواب وهم گروهي كه شيوه اجرا در اين آزمون به صو

گويي به آن براي آزمودني ها مشخص شده از ازآزمودني ها خواسته ششد بشه سشواالت جشواب دهنشد مشدت       

دقيقه است وميتوان گفت كه پرسشش نامشه مذكورمحشدوديت زمشاني      11الي 21اجرايي اين آزمون درحدود

جهت سنجش عزت نفس دانش آموزان ممتاز وبشاهوش   0611در سال جهت اجراي آزمون ندارد اين آزمون 

مدارس امريكا اجراگرديده كه طبق پاسخ گويي به سواالت از طريشق دانشش آمشوزان مششخص گرديشده كشه       

درصد از دانش آموزان باهوش وممتاز داراي عزت نفس بااليي هستند كشه اعتبشار رويشارويي ايشن     92درحدود

درصد بوده است وهمين طشور انجشام آزمشون كوپراسشميت      19درصد وپاياني ان 71آزمون دراين گروه باالي

برروي كودكان داراي والدين وكودكان پرورش گاهي كه نتايج بدس آمده حشاكي از آن اسشت كشه كودكشان     

درصشد وپايشاني آن    71داراي والدين به نسبت داراي عزت نفس باالتري هستند واعتبار ايشن كودكشان آزمشو   

 بوده است.درصد 91درحدود

 روش آماري مربوط به فرضيه ها:
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-آموزان عالقمند به رنگ قرمشز و دانشش  جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق و مقايسه عزت نفس در بين دانش

آموزان عالقمند به رنگ مشكي و همينطور مقايسه عزت نفشس در بشين دانشش آمشوزان راهنمشايي و مقطش        

 زرگ استفاده گرديده كه فرمول آن به شرح زير است:هاي بابتدايي ازروش آماري متغير براي گروه

)
11

(
2

)1()1(

2121

2

2

2

1

21

nnnn

nsns

xx
t









 
  

 

 

 

 

 روش تحقيق:

مقايسه اي است كه هدف از روش تحقيق علمشي  –روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاظر از نوع علمي 

هايي كه داراي رفتشار  ين منظور آزمودنيو مقايسه اي يافتن علت هاي احتمالي يک الگوي رفتاري است به ا

شوند ايشن روش را   شوند مقايسه ميهايي كه اين رفتار در آن ها مشاهده نميمورد مطالعه هستند باآزمودني

 (0111)دالور نامند. غالباً سپس رويداد مي
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 فصل چهارم

 هاها و تجزيه و تحليل دادهيافته
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ها از آزمون كوپراسميت در بين دو گروه دانشش آمشوزان گشرايش بشه رنشگ       مودني: نمرات خام آز1-0جدول 

 قرمز و گرايش به رنگ مشكي.

2

2x 2

1x 2x 1x 2 رديف

2x 2

1x 2x 1x رديف 

0791 0910 12 10 10 2111 0111 11 11 0 

0111 0911 11 11 12 0121 0791 12 12 2 

0791 0111 12 11 11 0121 2511 12 51 11 

0111 2711 11 52 11 0111 2111 11 11 1 

0791 2511 12 51 15 0111 0791 11 12 5 

0911 2111 11 11 19 0911 0910 11 10 9 

0111 2009 11 19 17 0911 0911 11 11 7 

0791 2711 12 52 21 0791 2711 12 52 1 

0911 2111 11 11 16 0111 2511 11 51 6 

0111 0791 11 12 11 0111 2111 11 11 01 

0121 0911 12 91 10 711 0111 21 11 00 

0111 0111 11 11 12 611 0121 11 12 02 

0791 0791 12 12 11 711 2111 21 11 01 

0911 0911 11 11 11 0121 2711 12 52 01 

0791 0111 12 11 15 0791 2511 1251 2111 05 

2111 0269 11 19 19 2511 2511 51 51 09 
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0719 0911 12 11 17 2111 2111 11 11 07 

0111 0719 11 12 11 0719 2009 12 19 01 

0719 0719 12 12 16 2111 0791 91 12 06 

0111 0111 11 11 51 2711 0910 52 10 21 

0791 0791 12 12 50 2111 0791 11 12 20 

0911 2511 11 51 52 0719 0911 12 11 22 

0111 2511 11 51 51 0111 0111 11 11 21 

2791 2111 12 11 51 0121 0269 12 19 21 

0111 0791 11 12 55 611 2511 11 51 25 

0791 2111 12 11 59 0791 2711 12 52 29 

0911 2711 11 52 57 2111 2111 11 11 27 

0111 2511 11 51 51 611 0791 11 12 21 

2511 2111 51 11 56 0111 2009 11 19 26 

2111 2009 11 19 91 0121 0116 12 11 11 

 10 12 21 0719 711 جم  52 12 2711 0719

011970 022709 
217

1 
2771       
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 ها:ها و تجزيه و تحليل دادهيافته
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گردد جهت آزمون فرضيه تحقيق و مقايسه عزت نفس دربين دانش آموزان گشرايش  همانطوركه مالحظه مي

آورده شده  1-2متغيرمستقل استفاده گرديده و نتايج آن را در جدول  Tي ارزش آماري به رنگ قرمز و مشك

 است.

 : مقايسه عزت نفس در بين دانش آموزان گرايش به رنگ قرمز و رنگ مشكي1-2جدول 

 T DFجدول بدست آمده آزمودنيها ميانگين تعداد

سطح معني 

 داري

91 1/19 
دانش آموزان گرايش به 

 %5 001 970/2 619/0 قرمز رنگ

 گرايش به رنگ مشكي 1/10 91

 

بشا درجشه آزادي    670/2جشدول   Tاز  619/0بدسشت آمشده    Tدهشد چشون   نشان مي 1-2همانطوركه جدول

ششود و بشين عشزت    توان نتيجه گرفت فرض صفر تأييد مي %كوچكتراست پس مي5درسطح معني داري 001

 فاوتي ندارد.آموزان گرايش به رنگ  قرمز و مشكي تنفس دانش
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 فصل پنجم

 گيريبحث و نتيجه
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 بحث و نتيجه گيري:

 گيهاي شخصيتيژبستگي به وي بين افراد عزت نفس در به نفس و باالبودن اعتماد گاهي اوقات عزت نفس و

ه فشرد بش   بشودن اعتمشاد   باال و موارد ديگر بزرگ شدن درنوع خانواده و خانواده و با وقتي نوع برخورد داردآن 

بين دانشش آمشوزان    مقايسه عزت نفس در تحقيق حاضر نقش بسزايي داشته باشدكه هدف در تواندمي خود

پنجم ابتدايي گرايش به رنگ قرمزوگرايش به رنگ مشكي شهرابهراست كه فرضشيه عنشوان    سوم راهنمايي و

انش آموزان گرايش به د بيشتر از اينكه عزت نفس دربين دانش آموزان گرايش به رنگ قرمز از شده عبارتند

سوال درگزينه اي  50آزمون عزت نفس كوپراسميت كه داراي  رنگ مشكي هستندكه جهت آزمون فرضيه از

 جامعه مورد تحقيق عبارت است ازدانش آموزان مقطش  پشنجم ابتشدايي و    است استفاده گرديده و خير بله و

 هشا بشه طشور   رديده اسشت كشه انتخشاب نمونشه    به عنوان نمونه انتخاب گ نفر 021 كه ابهر سوم راهنمايي شهر

 اسشتنباطي و  مسشتقل درسشطح آمشار   ر يش متغ Tروش آمشاري   از هان فرضيهجهت آزمو تصادفي بوده است و

جدول درسشطح  Tازآمده  بدستTحاكي ازان است كه چون آمده  توصيفي استفاده گرديده كه نتايج بدست

آموزان گرايش به رنگ قرمزازدانش آمشوزان  دانش توان نتيجه گرفت كه بين مي %كوچكتراست5معني داري 

گرايش بشه رنشگ مششكي ازلحشاظ عشزت نفشس تفشاوت وجودنشدارد كشه تحقيشق حاضشر بشاتحقيق رحمشاني              

كه تحقيق تحت عنوان بررسي رابطه بين دانش آموزان مقط  اول راهنمايي شهرسشتان ياسشوج   0191درسال

زان سال اول راهنمشايي بشين عشزت نفشس واضشطراب      حاكي ازان است كه دردانش آموآمده  كه نتايج بدست

كه تحت عنشوان مقايسشه اضشطراب دربشين دانشش      0171رابطه وجودداردوهمين طورتحقيق كردبچه درسال 

هاكي ازان است آمده  آموزان ممتازدانش آموزان ضعيف ازلحاظ درسي مقط  سوم راهنمايي كه نتايج بدست

زدانش آمشوزان ضشعيف اسشت وهمينطورتحقيشق مرتضشوي      كه اضطراب دربين دانشش آمشوزان ممتازبيششترا   

كه تحت عنوان مقايسه عشزت نفشس دربشين دانشش آمشوزان عشادي مقطش  چهشارم دبيرسشتان          0170درسال



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این  این

مان و پژوهشی آس کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

 71 

حاكي ازان است كه بين عزت نفس دانش آمشوزان تيزهشوش ودانشش    آمده  شهرستان رشت كه نتايج بدست

 ان عادي تفاوت وجوددارد.آموز

-كه تحقيق تحت عنوان مقايسه سالمت عمومي در بشين دانشش   0196لي در سالتحقيق رسو همين طور و

است كشه  آن  حاكي ازآمده  دانش آموزان تمايل به رنگ تيره كه نتايج بدست آموزان تمايل به رنگ روشن و

تيره تفاوت معني داري بين سالمت عمومي دانش آموزان تمايل به رنگ روشن ودانش آموزان تمايل به رنگ 

 ندارد.وجود 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این  این

مان و پژوهشی آس کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

 72 

 پيشنهادات

 وتازه دررابطه باتحقيق استفاده ازمطالب جديد -0

 ها ي جهت سنجشسان به پرسشنامهآدسترسي  -2

 باالبردن فرصت زماني جهت ارائه پروزه -1

 ها براي اجراي آزمونباال بردن روحيه همكاري جهت همكاري آزمودني -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هامحدوديت
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