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  چكيده

تاثير آموزش به شيوه ايفـاي نقـش   اين تحقيق با هدف بررسي  :مقدمه
  . بر بهبود تصور از خود نوجوانان دختر كاركنان سپاه انجام شده است

ابتدا كليـه دانـش آمـوزان يكـي از مراكـز آموزشـي در مقطـع         :روش
پرسشنامه تصور از خود بـك   ،سرشماريبا روش نمونه گيري راهنمايي 

كـه   تحصـيلي  يـه پاسـه  هردرنفر 202در مرحلـه بعـد،   . را تكميل كردند
كسب كـرده بودنـد،   در مقايسه با ساير اعضاء گروه ترين نمرات را  پايين

در دو گروه آزمايشي و كنترل جـايگزين   وبه طورتصادفيبرگزيده شدند 
بـراي گـروه    .)نفـر گـروه كنتـرل    101نفر گروه آزمـايش و   101(شدند

 اي دقيقـه  90جداگانه، شـش جلسـه   تحصيلي بطور پايه سه  آزمايش در
 هـردو گـروه   آموزش  درپايان. آموزش به شيوه ايفاي نقش برگزارگرديد

براي تحليل داده هـا  .  مورد آزمون قرار گرفتند آموزشي و كنترل مجدداً
 در پيش آزمون ونمره هاي بدست آمده  ميانگين از شيوه تحليل اختالف

  .بهره گرفته شد tپس آزمون بااستفاده از آزمون 
دانـش   ؛ بـين تصـورازخود  بدسـت آمـده نشـان داد    يافته هاي: ها يافته

دانـش   بـا كه تحت آموزش با روش ايفاي نقـش قـرار گرفتنـد    آموزاني 
اند، تفـاوت معنـي دار وجـود     كه چنين آموزشي را دريافت نكرده آموزاني

   .دارد
مي توان به عنوان  آموزش به شيوه ايفاي نقشاز روش  :گيري يجهنت 

  . نموداستفاده   دختر زخود نوجوانانروشي كارآمد در بهبود تصورا
  

  ايفاي نقش -نوجوان   -تصور از خود  :هاي كليدي واژه
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Abstract 
Introduction: This study was conducted to find 
the effect of instructing role-play on improving 
self-concept of adolescent girls. 
Methods: At first, all students in one of the 
mid-schools in Tehran were selected by census 
and filled out Beck self-concept inventory. In 
the second step, 202 students who got the lowest 
scores were selected and randomly divided into 
two groups (101 in case and 101 in control 
group). Then, the case group had six 90-minute 
sessions of instructing role-play. At the end of 
the training, both groups had a test. Data were 
analyzed using mean score difference analysis 
of pre-test, post-test and t test. 
Results: The results showed a significant 
difference between the students who received 
the training and those who did not with regards 
to self-concept.  
Conclusion: Instructing role-play can be used 
as an efficient way to improve self-concept in 
adolescent girls.  
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  مقدمه 
قشر عمده اي از جمعيت جهان را كودكان و نوجوانان 

در كشور هاي در حال توسعه و از جمله . تشكيل مي دهند
. است درصد 50 حدودايران، سهم اين قشر از كل جمعيت، 

بنابراين شناخت صحيح اين قشر عظيم و كوشش در راه 
به . ن از اهميت ويژه اي برخوردار استحل مشكالت ايشا

ويژه اينكه اكثر مكاتب روانشناسي، روانپزشكي و جامعه 
و يادگيري هاي دوران كودكي ونوجواني را  بشناسي، تجار

به عنوان مهمترين عوامل تعيين كننده شخصيت و بهداشت 
دوره نوجواني با  .]1[رواني افراد مورد تاكيد قرار مي دهند،

غ ، تغييرات جسماني، تحوالت شناختي و عاطفي توجه به بلو
و انتظارات اجتماعي، نظام خود نوجوان را تحت تاثير قرار 

دهد و به او امكان مي دهد توحيد يافتگي و تمايزهاي  مي
 "خود"جيمز ]. 2[پيچيده تري را در ساختار خود فراهم سازد

م درهم تنيده تقسي "را به دو مولفه اصلي متمايز، اما كامال
]. 3[مي كند و زير مولفه هاي هريك را شناسايي مي نمايد

تصور از خود همان خود ادراك شده است يعني يك نقطه 
نظر عيني از مهارتها، خصوصيات و توانائيهائي كه فرد از 

  ]. 4[خود دارد
خود كارآمدي فرد رابطه مستقيمي با عملكرد او دارد و مي  

ي گوناگوني تقويت توان آن را در نوجوانان به شيوه ها
كساني كه خود را كارآمد مي پندارند، عالوه بر ]. 5[كرد

كسب موفقيت از نظر عملكرد، احساس رضايت بيشتري از 
  ]. 6[زندگي نيز مي كنند

تصور از خود فرد تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد، 
نگرش ديگران به ويژه والدين، تعاملهاي اجتماعي، ارتباط 

زمينه هاي محيطي از جمله عواملي هستند  فرد با محيط و
بعالوه ارتباط ]. 7[كه روي تصور از خود فرد تاثير مي گذارند

، موفقيت و شكست در زندگي و انعكاس ]8[كودك با والدين
و شرايط ] 9[نگرش هاي ديگران و خود شخص در باره آنها

ازجمله عواملي هستند كه در ] 10[اقتصادي –اجتماعي 
  .حول تصور از خود تاثير مي گذارندشكل گيري و ت

پژوهشهاي متعددي به بررسي ارتباط بين تصور از خود در 
اين بررسي . آموزان انجام شده است زندگي شخصي دانش

ها نشان مي دهند وقتي يك شخص ارزش كمي براي خود 
تواند در برابر فشار عقيده ديگران  قائل است كمتر مي

ارزش زيادي براي خود بالعكس كساني كه . مقاومت كند
ها و فرديت  قائل هستند، تصور خدشه ناپذيري از ظرفيت

همچنين ثابت شده است كه اشخاص خالق و . خود دارند
توانند  اشخاصي كه حرمت بااليي براي خود قائل هستند، مي

از ديگران، يك نقش فعال در گروه اجتماعي بر عهده  بيش
. خواهند بيان كنند ا ميگيرند و به صورتي آزاد و مؤثر آنچه ر

تصور از خود تاثير زيادي در مورد وارد كردن افراد به كار، به 
تحقيق، به يادگيري، به حل مسائل به كوشش جهت 

  .]11[پيشرفت، به رقابت كردن و جز آن دارد
مطالعاتي كه به بررسي تصور از خود در افراد عادي 

اساسي در  اند حاكي از آنند كه تصور از خود، نقش پرداخته
بهداشت و سالمت رواني افراد به عهده دارند به گونه اي كه 
با كاهش سطح تصور از خود عاليم و نشانه هايي چون 
اضطراب، افسردگي، احساس تنهايي، كمروئي، درونگرايي 

ظاهر خواهند شد و در صورت تداوم، اشكاالت جدي به  ...و
هند، همچنين بررسيها نشان مي د. همراه خواهند داشت

كه تاثير بازدارنده بر كار آمدي نوجوانان  ييكي از مشكالت
دارد و از شكل گيري سالم هويت وشكوفايي استعدادها 
وقواي فكري وعاطفي آنان، جلوگيري مي كند، مشكل در 

  . ]11[برقراري و حفظ ارتباط اجتماعي است
تواند متاثر از تصور از خود  ناتواني در ابراز وجود، مي

گروه از افراد از ابراز احساسات ،  اين. فردي باشدنامطلوب 
قادر به دفاع از حقوق . افكار و نظرات خود به ديگران ناتوانند

خود نيستند و غالباً از سوي برخي از افراد مورد سوء استفاده 
گيرند و در حضور جمع، مضطرب و ناراحت  قرار مي
  .]12[هستند،

فتار درماني است كه آموزش ابراز وجود يكي از فنون رايج ر
يكي از . گردد فرد مي تواند باعث تغيير در تصور از خود

مورنو  .شيوه هاي آموزش ابراز وجود، ايفاي نقش است
درمان يكي از شيوه هاي  را  ايفاي نقش ]13[ )1947(

با استفاده از اصول ايفاي نقش، رفتار . مي داندگروهي 
امروزه . اختنددرمانگران، به طرح شيوه تمرين رفتار پرد

ايفاي نقش كاربردهاي متعددي از قبيل وسيله اي براي 
تخليه هيجاني، شيوه اي براي تغيير نگرش، روشي براي 
ايجاد بينش وبصيرت در مراجع و شيوه اي براي آموزش 

با توجه به نكات فوق، اين . ]14[رفتار هاي جديد، يافته است
يفاي نقش در تحقيق در صدد بررسي تاثير آموزش به شيوه ا

افزايش تصور از خود نوجوانان دختر كاركنان سپاه انجام 
 . شده است

  روش
پيش آزمون وپس  بااين تحقيق از نوع تحقيقات تجربي 

جامعه آماري اين پژوهش را  .گروه كنترل است وآزمون 
) راهنمايي مقطعآموزان  دانش(دختر ساله  15تا  12نوجوانان 

واقع در منطقه يك شهر ساكن در شهرك شهيد محالتي 
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گيري سرشماري  با روش نمونهابتدا  .دهد تهران تشكيل مي
 مدارس راهنمايي دخترانه اين شهركآموزان  كليه دانش

)731N= (  در . را تكميل كردندتصور از خود بك پرسشنامه
هاي تكميل شده توسط  مرحله بعد، پس از بررسي پاسخنامه

در مقايسه با ين نمرات را تر نفر كه پايين 202 ها، آزمودني
بطور  وكسب كرده بودند، برگزيده شدند سايرين در آزمون 

 101(تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل جايگزين شدند
  .)نفر گروه كنترل101نفر گروه آزمايش و 

آموزش جرات ورزي با استفاده از روش ايفاي نقش  سپس
شي اعمال جلسه يك ونيم ساعته در مورد گروه آزماي 6در 
. هرجلسه آموزش اختصاص به يك محور خاص داشت. شد
جلسه آموزشي شامل مهارتهاي آغاز كردن  حورهايم

، بيان احساسات )رد و بدل تعارفات (گفتگوهاي روزمره 
مثبت، درخواست كردن، بيان احساسات منفي وردكردن 

خالصه اي از ]. 13[درخواست هاي غير منطقي ديگران بود
  :آيد ف هر جلسه در پي ميموضوع و اهدا

صميميت جو معارفه، ايجاد ؛جلسه اتموضوع : اولجلسه 
و افزايش درگيري اعضاء، آشنا شدن اعضاي گروه بايكديگر، 
كاهش تنش گروهي با تاكيد بر بازخورد مثبت وآشنا شدن 

ومقررات و اهداف تشكيل اعضاء با نحوه بازخورد دادن 
   .جلسات بود

آغاز كردن گفتگو، ؛ جلسه ينات اموضوع : دومجلسه 
تمرين سالم واحوال پرسي با افرادي كه در  ،خود  معرفي

اعضاي خانواده ، (يك روز، احتماالً با آنان سر و كار دارند 
تمرين دادن و گرفتن تعارفات در يك ، ) ...دوستان و 

، دادن ميهماني شلوغ دوستانه يا خانوادگي به عنوان ميزبان
  .به يكديگربوده استي گروه بازخورد ازسوي اعضا

جلسه؛ بيان احساسات مثبت  ات اينموضوع : سومجلسه 
روز  ،روز مادر و هنگام دادن هديه به مادردر موقعيتهاي 

ابراز  ،معلم وبيان جمالت تشكر آميز و دوستانه به معلم خود
شادي وتشكر هنگام دريافت يك خبرخوشحال كننده از يك 

  . بود دوست
درخواست كردن ؛ جلسهاين وضوعات م : چهارمجلسه 

در ترس واحساس ناخوشايند بدون به صورت صحيح و 
 ، درخواست يك كتاب از يك دوستي مثل يموقعيتها

در خواست از از يك فرد غريبه،  پرسيدن ساعت درخيابان
در خواست بليط ، يك معلم براي مرور مجدد ورقه امتحان

رد نياز از درخواست تهيه وسيله مو ،در يك صف اتوبوس
آنچه در بازخوردهاي اين جلسه بدان تاكيد مي . بود والدين

به عنوان يك اعضاء به اينكه باور  وشد، حقوق هر انسان 

انسان حقوقي دارند و حق درخواست كردن مشروع و 
منطقي را براي خود محفوظ بدارند و ديگران نيز در چهار 

 يرند، ياچوب حقوق خودشان حق دارند، درخواست ما را بپذ
رد كردن درخواست يك فرد به معناي نفي و  رد كنند

  . انسانيت وي نيست
 بيان احساسات منفياين جلسه  موضوعات : پنجمجلسه 

 اعضاي خانواده، دوستان(كرده است به فردي كه بدقولي
ابراز احساسات پس از شنيدن خبر يك اتفاق ناگوار ، )...و

منفي نسبت به فردي  ابراز احساسات، براي يكي از آشنايان
تهمت، (كه در مورد او رفتاري غير اخالقي انجام داده است

  . بود )...غيبت، دخالت در امور شخصي،
رد كردن درخواست اين جلسه  موضوعات :ششمجلسه 

رد كردن درخواست يك ن همچون هاي غير منطقي ديگرا
همكالسي كه در شب امتحان، كتاب، دفتر يا جزوه مورد 

ردكردن دعوت براي شركت در يك ، خواهد امينياز شما ر
رد كردن درخواست ، مهماني كه براي شما مالل آور است

  فردي كه بارها از شما، چيزهايي را به امانت گرفته و پس
اعضاي خانواده ، ( رد كردن درخواست يك فرد  ،نداده است

براي انجام كار شخصي، وقتي كه شما وقت ) ...و دوستان 
  .اريديا تمايل ند

كه در  پرسشنامهاين  :تصور از خود بك پرسشنامه 
ر و بر اساس نظريه شناختي يتوسط بك واست 1978سال 

 :كه شامل . ماده است 25بك تهيه گرديده است، داراي 
قيافه، معلومات، آزمندي، بذله گويي، هوش، محبوبيت، 
حافظه، جاذبه جنسي، شخصيت، تنبلي، خود خواهي، وضع 

قي، مستقل، مرتب و پاكيزه بودن، موفقيت، ظاهر، خوش خل
مهرباني، چيز آموزي، حسادت، سخت كوشي، توانايي 
خواندن و بيان، كمال جوئي در كارها، هشياري، ورزشكاري، 

  .باشد بيرحمي ميو 
اظهار  5هريك از مواد براساس روش درجه بندي شامل 

في من ًنظر است كه اين اظهار نظرها از كامالً مثبت تا كامال
اند و آزمودني در هر ماده يكي از آنها را  بندي شده درجه

بر اساس ارتباط آنها با  پرسشنامهسؤاالت . كند انتخاب مي
ترتيب  بدين. شود گذاري مي تصورازخود از يك تا پنج نمره

آورد  اي كه آزمودني در اين مقياس بدست مي حداقل نمره
  . خواهد بود 125و حداكثر آن  25

جنبه  7اين مقياس  ]15[قيقات بك و همكاران بر اساس تح
دهد كه  گيري قرار مي از ويژگيها را مورد بررسي و اندازه

توانايي ذهني، كار آمدي شغلي، جذابيت : عبارتند از
جسماني، مهارتهاي اجتماعي، عيب ها و حسن ها، مؤثر 
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به عقيده مؤلفان نحوة توصيف . بودن و ترديد نسبت به خود
  . ]15[افراد در زمينه هاي فوق با يكديگر متفاوت است

را با استفاده از روش اعتبار اين پرسشنامه بك و همكاران   
آزمون مجدد به ترتيب پس از يك هفته و سه ماه  -آزمون 

همچنين همساني . گزارش نمودند/. 65و /. 88ضريب ثبات 
اعتبار اين . گزارش شده است/. 80دروني براي اين مقياس 

/. 55عزت نفس روزنبرگ  پرسشنامه در مقايسه با پرسشنامه
 اعتبار اينعالوه بر آن محققان . گزارش شده است

براي مردان ي كرونباخ را با استفاده از ضريب آلفا پرسشنامه
و /. 75، مردان مضطرب /. 76، زنان افسرده /. 80افسرده 

  .  ]16[نمودند گزارش/. 78زنان مضطرب 
ساله ايراني انجام شده  18تا  14در مطالعه اي كه در نمونه 

است ، اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش دونيمه كردن 
گزارش شده /. 68و /. 65و ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 

مطالعه اي روي دانشجويان اعتبار اين در ، بعالوه ]17[است
گزارش /. 79آلفاي كرونباخ  آزمون با استفاده از روش

  ]. 18[گرديد
فراواني، (روشهاي آمار توصيفي  ازبراي تحليل داده ها   

اختالف وآمار استنباطي با محاسبه  )درصد،ميانگين، واريانس
هاي بدست آمده به وسيله كم كردن نمره پيش آزمون  نمره

هر آزمودني از نمره پس آزمون او، وسپس محاسبه ميانگين 
هاي محاسبه  سرانجام ميانگين و براي هردوگروه ها نمره

  .مورد مقايسه قرار گرفت tشده به وسيله آزمون 

  ها يافته
نتايج حاصل از اطالعات دموگرافيك نشان داد كه از 

درصد افراد مورد مطالعه 18هاي مورد بررسي  مجموع نمونه
ساله و  13درصد  1/30ساله،   14درصد 2/39ساله،  15
درصد در پايه 5/25بعالوه  .ساله هستند 12درصد  2/11
درصد در پايه سوم  9/42درصد در پايه دوم و 1/30ل،او

  .ندبودمشغول به تحصيل 
به منظور بررسي اثر آموزش به شيوه ايفاي بر افزايش تصور 

، اختالف نمرات بدست آمده از طريق از خود دانش آموزان
آزمون  سآزمون هر آزمودني از نمره پ كم كردن نمره پيش

سپس ميانگين اختالف ميان نمرات بدست . محاسبه شد
وسرانجام،  آزمون بدست آمد آزمون، پس آمده در مراحل پيش

مقايسه مستقل  t آزمون هاي بدست آمده به وسيله ميانگين
  . ، ارائه شده است  2و  1كه نتايج در جدول شماره  شد

در  جدول فوق نشان مي دهد كه دو گروه آزمايش و كنترل
در حالي . مرحله پيش آزمون تفاوت معنا داري با هم ندارند

كه در مرحله پس آزمون پس از آموزش تفاوت معنا دار مي 
با كم كردن نمرات پيش آزمون از پس آزمون اختالف . باشد

  . معنا دار است>p   01/0در سطح 
 2براي بررسي وضعيت دو گروه در هر يك از پايه جدول 

  . تدوين گرديد
جدول فوق نشان مي دهد تفاوت دو گروه آزمايش و كنترل 
در پايه اول معنا دار نبوده است در حاليكه در دو پايه ديگر 

 
  در پيش آزمون ؛ پس آزمون و تفاضل بين آنها در بين هر يك از گروه ها tنتايج آزمون  - 1جدول 

  
  
  گروه

  تفاضل پيش آزمون و پس آزمون پس آزمون پيش آزمون
 انحراف ميانگين

  استاندارد
سطح  tنمره 

  معنادار
انحراف ميانگين

 استاندارد
سطح  tنمره 

 معنادار
انحراف  ميانگين

  استاندارد
سطح   tنمره 

  معنادار
  002/0  15/3  66/8 91/11  02/0  34/2 72/11 94/90 64/0 46/0 4/10 04/79 آزمايش
  45/12 16/7 52/13 76/86 52/6  6/79  كنترل

05/0   #p<01/0##p<

  در پيش آزمون ؛ پس آزمون و تفاضل بين آنها در بين هر يك از پايه ها  tنتايج آزمون  -   2جدول  
  
  
 پايه

  
  
  گروه

  تفاضل پيش آزمون و پس آزمون  پس آزمون پيش آزمون
 انحراف ميانگين

 استاندارد
سطح tنمره 

  معنادار
 انحراف ميانگين

  استاندارد
 نمره
t  

سطح 
معنادار

  انحراف ينميانگ
  استاندارد

 نمره
t  

سطح 
  معنادار

 11/4 47/13 26/81  آزمايش  اول
 

68/0 05/93 39/13 61/0  
  

54/0  76/11 6/10  13/1  26/0  
  93/12  55/8 62/15 9/90 68/6 35/82  كنترل

  02/0  4/2  04/8 64/13  04/0  1/2 88/11 21/92 92/0 1/0 87/8 64/78  آزمايش  دوم
  33/15  5/6 15 33/85 59/7 83/78  كنترل

  05/0  99/1 14/6  2/10  25/0  15/1 01/8 87/86 35/0 93/0 49/6 67/76  آزمايش  سوم
  1/8  59/6 35/8 5/84 03/4 91/77  كنترل 
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يعني پايه دوم و سوم تفاوت گروه آزمايش و كنترل معنادار 
  . است

   گيري نتيجهبحث و 
، بين دو گروه آزمايشي و كنترل نتايج پژوهش نشان ميدهد

به عبارت ديگر  ).1جدول شماره (دارد تفاوت معني دار وجود
آموزش جرات ورزي در بهبود تصور از خود تاثير مثبت 

  .داشته است
جدول شماره دو كه گروهها در پايه مربوط به خود     

آموزش جرات ورزي در پايه اول : مقايسه شده اند نشان داد
عوامل گوناگوني مي تواند بر اين نتيجه . تاثيري نداشته است

ر گذار باشد كه بطور مختصر مي توان به عواملي چون تاثي
باال بودن ميزان تصور از خود اين پايه نسبت به پايه هاي 
ديگر، سن ، بلوغ و يا درك آزمودنيها از مساله و محتواي 

  .   آموزش اشاره نمود
صميمي و افزايش درگيري جو ايجاددر اين مطالعه كه با 

ش گروهي با تاكيد بر كاهش تن و يكديگر اعضاي گروه با
رد و (آغاز كردن گفتگوهاي روزمره در بازخورد مثبت  اعضاء

، بيان احساسات منفي وردكردن درخواست )بدل تعارفات 
در بيان احساسات مثبت  ،هاي غير منطقي ديگران
روز مادر و هنگام دادن هديه به موقعيتهاي مختلف همچون 

دوستانه به معلم  روز معلم وبيان جمالت تشكر آميز و ،مادر
ابراز شادي وتشكر هنگام دريافت يك خبرخوشحال  ،خود

درخواست كردن به صورت صحيح و ،  كننده از يك دوست
در موقعيتهاي گوناگون ترس واحساس ناخوشايند بدون 

بازخوردها بدان تاكيد مي شد، اين آنچه در . صورت پذيرفت
يك انسان  به عنواناعضاء به اينكه باور  وحقوق هر انسان 

درخواست  ابراز احساسات و همچنين حقوقي دارند و حق
كردن مشروع و منطقي را براي خود محفوظ بدارند و 
 ديگران نيز در چهار چوب حقوق خودشان حق دارند

رد  درخواست ما را بپذيرند، يا يا  احساسات خود را بيان و
رد و بيان احساسات ناخوشايند خود به ديگري و يا  كنند
به معناي نفي انسانيت وي كه دن درخواست يك فرد كر

انجام ] 4[تحقيقاتي كه توسط پپ و مك هال .نيست
با انجام . پذيرفته است، نيز بر اين موضوع اشاره نموده است

اين تمرينها  احساس خودكارآمدي فرد كه رابطه مستقيمي 
كساني كه خود را . با عملكرد او دارد، تقويت مي گردد

پندارند، عالوه بر كسب موفقيت از نظر عملكرد، كارآمد مي 
احساس رضايت بيشتري از زندگي نيز مي كنند كه اين 

] 6[و پارك و همكاران ] 5[يافته نيز با تحقيقات بندورا 
در اين شيوه آموزش تاكيد بر ارتباط فرد با . همخوان است

خانواده و تعاملهاي اجتماعي و بهبود اين ارتباطات به عنوان 
ي ديگر از عوامل تاثير گذار بر تصور از خود، با تحقيقات يك

همخواني داشت و نشان ] 8[وبانهام و همكاران] 7[باميستر
. داد بهبود اين شرايط مي تواند تصور از خود را بهبود بخشد

ابراز احساسات، انعكاس نگرش ها در موقعيتهاي مختلف 
خود اجتماعي يكي ديگر از عواملي است كه در تصور از 

براز احساسات ، ي كه قادر به اافراد. تاثير گذار مي باشد
و هستند دفاع از حقوق خود  ،افكار و نظرات خود به ديگران

مي شوند؛ تصور از مضطرب و ناراحت كمتر در حضور جمع، 
در اين شيوه آموزش با تاكيد بر اين مولفه . خود بهتري دارند

گذار موجب بهبود به عنوان يكي ديگر از مولفه هاي تاثير 
اين يافته نيز با يافته هاي . تصور از خود گروه آزمايش شد

. همخواني دارد] 12[و شاملو] 10[، مارش و بارنز ]9[ماير 
در برابر فشار قائل است ارزش براي خود وقتي يك شخص 

از ديگران،  تواند بيش مي د،كنمي عقيده ديگران مقاومت 
عهده گيرند و به  يك نقش فعال در گروه اجتماعي بر

در اين شيوه  .خواهد بيان كند صورتي آزاد و مؤثر آنچه را مي
آموزش با لحاظ اين موضوع به عنوان يكي ديگر از عوامل 
موثر بر تصور از خود، موجب بهبود تصور از خود گرديد كه 

در  .نيز تاييدشده است] 11[ اين يافته در تحقيقات ماسن
مي تواند موجب بهبود  كل آموزش به شيوه ايفاي نقش

، ] 13[مورنواين يافته نيز با يافته هاي . تصور از خود گردد
  . همخواني دارد] 14[گلد فريد و ديويسون

 ،با عنايت به اهميت پيشگيري از ايجاد اختالالت هيجاني
مشكالت رفتاري و حتي بيماريهاي رواني در دوره نوجواني 

د در ابراز احساسات، ناتواني فرمي تواند به و بزرگسالي كه 
افكار ، عقايد و نظرات، عدم توانايي براي دفاع از حقوق 

هاي غير معقول  خود، ناتواني در رد كردن منطقي خواسته
ديگران، عدم موفقيت در تحصيل، زود رنجي، خجالتي، عدم 
احساس امنيت و در نهايت مورد سوء استفاده قرار گرفتن از 

وه آموزشي به لحاظ سادگي اين شي ،بروز كند سوي ديگران
تواند به عنوان يك راهبرد پيشگيرانه و درماني در  اجرا مي
    . كودكان و نوجوانان بكارگيري شود آموزش مراكز
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