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  چکیده     
به علت بحران هاي این دوره . مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود ،دوره نوجوانی :وهدف زمینه    
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  مقدمه   
. زندگی همه افراد می باشد نوجوانی مرحله بسیار مهمی در   

 هاي الزم را جهتدر این سن افراد باید صالحیت ها و مهارت

منزلت اجتماعی مناسـب کسـب نماینـد،     رسیدن به جایگاه و
روشن وقابل قبولی  هویت خود را دریافته و بتوانند چشم انداز

، همچنین ایـن دوره  ).1(از برنامه هاي آینده خود داشته باشند
ی همراه مسردرگوعیتواند با نبه سبب بروز مسائلی خاص می

با  خودپنداره منفی همراهبا کاهش عزت نفس، خود کم بینی و
 احساس خشم و پرخاشگري همراه باشـد کـه سـبب کـاهش    

  ).2(شود و تعامالت اجتماعی میهاي طبیعیفعالیت
اسـت کـه دربـاره ارزش خـود و      هاییقضاوت ،عزت نفس   

 ،عزت نفس ).3(کنیمها می هاي مرتبط با این قضاوتاحساس
اي روانشناختی است که تاثیر قاطعی بر ابعـاد عـاطفی و   پدیده

و  کننده  قوي براي رضایتو پیش بینی) 4(شناختی انسان دارد
 دهد کـه عـزت  شواهد نشان می. )5(خشنودي از زندگی است

ل و مشکالت ئنفس پایین به طور چشمگیري با بسیاري از مسا
 اکثـر مـردم کـه داراي مشـکالت    بهداشت روانی رابطه دارد و 

).  6(باشند از عزت نفس پایین رنج می برند سالمت روان می
یک عامل خطرناك براي نتایج  ،عزت نفس پایین در نوجوانان

 مطالعات نشـان داده اسـت کـه    ).7(در طول زندگی استمنفی
به ویـژه در   ،یک سوم تا نیمی از نوجوانان با عزت نفس پایین

 رفتاري  شناختیشیوه درماندر). 8(درگیر هستنداوایل نوجوانی
جو کمک می شود تا الگوهاي تفکر تحریف شده به درماننیز 

هـاي  بخـش  و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد و براي آن
درمان . شوداي استفاده میمنظم و تکالیف رفتاري سازمان یافته

رفتـار  شـناخت و   سی خود بر عاطفـه، رفتاري در برر شناختی
هر سه حوزه را همزمان در نظر  شود و بدین ترتیبمتمرکز می

شناسان توانستند با استفاده از اصول  هر چند روان ).9(گیردمی
کسب  مشاوره و درمانهاي زیادي درموقعیت ،شناختیرویکرد

 -هیبنوتراپی مـی  و اما تلفیق دو رویکرد شناختی رفتاري ،کنند
 کنـد  ن ایجـاد یتري در مـراجع و عمیق ترتواند تاثیرهاي سریع

)10.(   

   kirsch هییپنوتیزم را به عنوان یـک  ،)1995(در مطالعه خود 
 مطالعـه مـورد   17درمان کمکی در درمان شناختی رفتـاري در 

که گروهی که هیپنوتراپی  بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید
نسبت  درصد70حداقل ،شناختی رفتاري را دریافت کرده بودند

بهبودي  ،دریافت نکرده بودندکه درمان هیپنوتیزمیبه مراجعینی
   ).11(ا نشان دادندبیشتري ر

ها  با تکنیکترکیب هیپنوتراپی، شناختی و رفتاريهیپنوتراپی   
 هیپنـوتراپی  .)12(و مفاهیم درمـان شـناختی و رفتـاري اسـت    

 -شناختی رفتاري بر این فرض استوار است که بیشتر آشفتگی
 ،منفی خود هییپنوتیزم استیک شکل ،هاي روانشناختی معلول

 به طوري که افکار منفی به طور انتقادي و حتی بـدون اطـالع  
  .شوندآگاهانه پذیرفته می

هیپنوتراپی شناختی رفتاري شامل ،)Araos )1985 مطالعهدر   
سـازي هـدایت   ، تصـویر چند تکنیک اساسی شامل آرام سازي

حساسیت زدایی تدریجی و آمـوزش   ،شناختیبازسازي  ،شده
 یش از دوب اثر ،هیپنوتراپی ).13(باشدهاي هیپنوتیک میمهارت
با این حال بسـیاري از  . معمولی داردهاي از روان درمانی برابر

 -و متخصصان بالینی در حال حاضر مشاهده کرده پژوهشگران
  ،وجود می آوردبه » هم افزایی«نظر یک اثر اند که هیپنوتیزم به

 در .شود به ویژه زمانی که با درمان شناختی رفتاري همراه می
یک تعداد از مطالعات کوچـک   ،درمانی دهه هاي ابتدایی رفتار

چندین مطالعه کنترل  به دنبال آن. با این نتیجه همسو می باشند
 )2008(و همکـارانش  Donald Tosiشده چند عاملی توسط 

پنوتراپی شناختی رفتاري بر هیپنوتراپی که  مزایاي هی ایجاد شد
براي یک طیف وسـیعی از  یا درمان شناختی رفتاري به تنهایی 

قدرت   ،بر هیپنوتیزممبتنیهاي درمان. )12(شرایط به کار بردند
   -هاي درمان شناختی رفتاري ارائه می مضاعف را در روش

تلقـین   را تعلیق تفکر انتقادي در حالت هیپنوتیزمی بیمار .کنند
 شناختی رفتاريکننده درمان متقاعدکند تا گفتگوهايپذیرتر می
  .)14(را  بپذیرد

  بنابراین با توجه به مطالب بیان شده درباره اهمیت عزت نفس  
  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

1:
45

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

A
ug

us
t 1

2t
h 

20
17

http://goums.ac.ir/jgbfnm/article-1-313-fa.html


  19/ شماره یک / دوره دهم /  1392بهار و تابستان                                                                                                             مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی
 

 
 
 

کنـون اثربخشـی   در دوره نوجوانی و با توجه به این نکته که تا
ــس       ــزت نف ــزایش ع ــر اف ــاري ب ــناختی رفت ــوتراپی ش   هیپن

، پـرداختن بـه ایـن موضـوع از     بررسی نشـده اسـت  نوجوانان 
هـدف پـژوهش    لـذا  ؛اي برخوردار استاهمیت قابل مالحظه

اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاري گروهی  تعیین حاضر نیز
ـ  . باشد بر افزایش عزت نفس نوجوانان می ک به این منظـور ی

و  کوتاه مدت طراحیشناختی گروهیبرنامه مداخله هیپنوتراپی
  . کنددر نوجوانان را پیگیري میعزت نفسکه افزایش ا شداجر
  روش بررسی   
آزمایشی همراه بـا  هاي نیمهپژوهش حاضر از سري پژوهش   

ها در گروه آزمایش و کنترل همراه با آزمودنیگماردن تصادفی
به این ترتیب که ابتدا  ؛)15(باشد پیش آزمون و پس آزمون می

مدارس شبانه روزي پسرانه در میان نوجوانان ساکن در یکی از
پرسشنامه عزت نفس  ،نفر بودند 250شهرستان تایباد که حدود

نفس  نمرات عزتاسمیت اجرا شد و از بین نوجوانانی کهکوپر
مصاحبه بـالینی و تسـت    ،بود )23(ها پایین تر از نقطه برشآن

نفر به عنوان نمونه  20 ي به عمل آمد و در نهایتپذیر هیپنوز
گـروه  (گروه آزمایشدرصورت تصادفیو به شدندانتخاباصلی

سـپس  . گروه کنترل قرار گرفتندو) هیپنوتراپی شناختی رفتاري
صورت  ساعتی به 2جلسه 8مدتگروه آزمایش بههايآزمودنی

گروهی قرار هفتگی تحت مداخله هیپنوتراپی شناختی رفتاري 
در ایـن مـدت تحـت هـیچ     اما آزمودنی گروه کنتـرل   ،گرفتند
هاي هر دو گروه در خط پایه آزمودنی .اي قرار نگرفتندمداخله

 وبالفاصله پس از پایان مداخله به مقیاس عـزت نفـس کـوپر   
شایان ذکر است برنامه مداخله به صورت  .اسمیت پاسخ دادند

  .نه روزي اجرا شدگروهی در بخش مشاوره دبیرستان شبا
  بالینی اول مقاله که روانشناس آزمودنی گروه کنترل نویسنده

 داراي آموزش رسمی در زمینه درمان شـناختی رفتـاري   ،است
)CBT (در  داراي آموزش رسمی مقدماتی و پیشرفتههمچنینو

یند آن ذکر است که قبل از اجراي فرشایا. زمینه هیپنوتیزم است
ورت انفرادي با اعضاي گروه آزمـایش   اي به صمداخله، جلسه

 -کسب رضایت افراد، پاسخ ،برگزار گردید که درآن منطق کار

. ه شـد توضـیح داد ... مـدت درمـان و  ، طولواالتئبه س ییگو
سـال،   18تا 14معیارهاي ورودي تحقیق شامل دامنه سنی بین 

دوم و سوم دبیرستان، تکمیل فرم رضایت  ،تحصیالت پایه اول
آگاهانه شرکت در برنامه درمانی توسط افراد شرکت کننده بود 

-تحقیق شامل وجـود اخـتالالت روانـی   و معیارهاي خروجی
ماننـد صـرع،اختالل   (هـاي فـوري  ایجاب کننده درمان عضوي
شدید که مانع شرکت فرد در جلسات جسمیو ناتوانی) سلوك

  .درمانی گردد
کـوپر اسـمیت    ،نفـس  آزمون عزتابزار گردآوري اطالعات   

به ویـژه    نگرش فرد را نسبت به خودش در چند حیطه بود که
ایـن  . سنجد در رابطه با همساالن و والدین و محیط مدرسه می

 نفـس بکـار   گیـري و سـنجش عـزت    پرسشنامه که براي اندازه
ـ   1967رود، در سال  یم د توسط کوپر اسمیت بر اسـاس تجدی

در سـال   »Rimondو Rajers«نظري که وي بـر روي مقیـاس  
  ).16(انجام داد، تهیه و تدوین شد 1954

ماده است که  58نفس کوپر اسمیت داراي  ي عزت پرسشنامه  
 55و48و41و34و27و20و13و6هــاي شــمارهیعنــی ،مــاده آن 8

. اسـت  االت داراي دو گزینهئواست و هرکدام از س سنج  دروغ
در . خیـر مشـخص شـده اسـت    ــ تحت عنـوان بلـی  ها  جواب
نفس  عزت کلی،نفس خرده مقیاس عزت 4ماده آن بر 50مجموع

 عـزت  و) والـدین (نفس خـانوادگی  ، عزت)همساالن(اجتماعی
  . تحصیلی تقسیم شده است نفس 

 Smithاعتبار این پرسشنامه توسـط  ) 1374(کهنیدر مطالعه   
)1967(، Baicher)1971( ،Morsi)1971( وVaif)1969 (
دو  با استفاده از روشآزمونضریب پایایی این. یید شده استات

  اسمیتکوپر پرسشنامه عزت نفس .است83/0کردن برابر بانیمه
 مـاده آن  8ماده است که همان گونـه کـه ذکـر شـد      58داراي 

نمره بیشـتر از   ،ماده 8دهنده از چه پاسخنچنا .دروغ سنج است
که اعتبار آن پرسشنامه پایین اسـت و   بیاورد به این معناست 4

کرده خود را بهتـر از آن چـه کـه هسـت جلـوه      آزمودنی سعی
 -واالت به صورت بلی یا خیر پاسخ مـی ئها به سآزمونی .دهد
  .دهند
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 ،یک اسـت  گذاري این آزمون به صورت صفر وشیوه نمره   

 و19و18و14و11و10و5و4و2  هاي شـماره به این معنا که ماده
 یـک  پاسخ بلی 57و47و45و36و32و30و29و28و24و23و21

االت به صورت معکوس ئوگیرد و بقیه س نمره و خیر صفر می
بـر اسـاس نمــره   ) 1385(و همکـاران  بادلـه  مطالعـه در. اسـت 

براي  23نقطه برش  12/7و  4/30میانگین و انحراف استاندارد 
به انتخاب یکی از   آزمودنی ).16(ن آزمون بدست آمده استای
نماید کـه   کند و مشخص می پاسخ بلی یا خیر را انتخاب می 2

هر گزینه با وضعیت فعلی و احساس واقعی او مطابقـت دارد  
کنـد بایـد توجـه     در واقع کسی که پرسشنامه را پر می. یا خیر

اش است  ل درونیداشته باشد که کدام گزینه دقیقا گویاي احوا
در موارد متعدد بررسی شده و مورد اعتبار این پرسشنامه). 17(

 میـزان روایـی آزمـون کـه از طریـق      .گرفتـه اسـت   تایید قرار
  230ه هاي این آزمون با معدل سـال آخـر   همبستگی میان نمر

و  96/0براي پسران  ،پسر بدست آمده بود و دانش آموز دختر
 -میزان پایایی نیز با روش آزمون). 18(است 71/0براي دختران

 90/0و براي  گروه پسران  92/0باز آزمون براي گروه دختران 
  .)19(استدست آمد که ضریب قابل قبول و باالییب

 هـاي دست آمـده، از روش بهاي ه تحلیل داد و ي تجزیهبرا   
 ، انحـراف ، میـانگین مختلف آمار توصیفی مانند توزیع فراوانی

و همچنین ازآزمون  استفاده شد اندارد و نمودارها و جداولاست
که نمره متغیر  وابسته در خط (ANCOVA) تحلیل کواریانس

 -عنوان یک هم پراکنش خطی مورد استفاده  قرار میپایه را به
   -، براي آزمون تفاوتنمایددهد و اثر پیش آزمون را کنترل می

  میزان تغییر در شاخص عزتهاي بین گروه آزمون وکنترل در 
  . نفس استفاده شد

پروپوزال این تحقیق مورد تایید دانشگاه آزاد اسالمی تربت    
ها فـرم  ، تمامی آزمودنیاجراي مداخلهگرفته و قبل ازجام قرار

  .ي شرکت در برنامه درمانی را امضا نمودندرضایت آگاهانه
  یافته ها    

  آزمایش گروه انحراف معیارگین و، میاناستخراج نتایجازپس    

 -مشاهده مـی 1جدولدر که طور همان. گردیدو گواه محاسبه 
 گـروه  دو درشود در پیش آزمون، میانگین نمرات عزت نفـس 

 همچنـین . نـدارد  داري وجـود یمعنـ  تفـاوت  آزمایش و کنترل
شود که میانگین نمرات عـزت نفـس در دو گـروه    مشاهده می

آزمون نسبت به پـیش آزمـون افـزایش یافتـه      آزمایش در پس
است و همچنین میانگین نمرات عزت نفس در گروه کنترل در 

دار چشـمگیري نکـرده   یپیش آزمون و پس آزمون تفاوت معن
-واریانس است که براي بررسی فرض همگنیذکرشایان .است

 لوین استفاده شد که نتیجه ایـن آزمـون نشـان     Fآزمون  ها از
                .)1جدول(ها بودی واریانسدهنده همگن

  میانگین و انحراف معیار در پیش آزمون و پس آزمون:1جدول 

  
دار یمعنـ  >05/0Pدر سـطح  ) F=218/0(متغیر پیش آزمـون  

بنابراین فرض صفر مبتنی بر تاثیر متغیر همپراش یا پیش  ،نبوده
و فرض تحقیق مبتنی برعـدم   شودرد می آزمون بر پس آزمون

گردد و این نشـان  تاثیر متغیر همپراش بر پس آزمون  تایید می
دهنده این نکته است که تفاوت میانگین در نمرات پس آزمون 

باشد وتفاوت ها از پیش آزمون نمیاز اثر آگاهی آزمودنیناشی
درگروه ها ناشی از ) عزت نفس(متغیر وابسته مشاهده شده در

بـه  . باشدشناختی رفتاري میهیپنوتراپییعنی ،مستقلتغیر متاثیر
 ها بـه لحـاظ متغیـر   توان نتیجه گرفت که گروه این ترتیب می

 وال نرفتـه اسـت و  ئاند و اعتبـارطرح زیـر سـ   همتا بودهمستقل
   >01/0Pسـطح دریـا متغیـر آزمایشـی    گروهـی اثر بینهمچنین

فرضیه صفر رد  99/0 اطمینانپس به عبارتی با  .دار استیمعن
    79/0 آتـا  ضریبد و نیزدگرشود و فرض پژوهش تایید میمی
باشد که بیان کننده باال بودن ضریب تاثیر متغیـر آزمایشـی   می

  ).2جدول(است
   

  
  

  انحراف معیار/ میانگین                     گروه ها                              نمتغیر           آزمو  
          826/1            20         هیپنوتراپی شناختی رفتاريپیش آزمون                    

  619/1        80/20عزت نفس                                       کنترل                               
  814/3          90/36        هیپنوتراپی شناختی رفتاريپس آزمون                             

  720/4         50/20کنترل                                                                                       
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  بررسی تاثیر آزمون تحلیل کوواریانس براي :2جدول

  پس آزمون جیمتغیر پیش آزمون در نتا 
  

  
  
  بحث   
پنـوتراپی   بررسی اثربخشی بخشی هی ،هدف پژوهش حاضر   

شناختی رفتاري گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان بـوده  
 -تـوان نتیجـه  می ،از تحلیل کواریانس استفاده ازپس لذا. است

درصد هیپنوتراپی شـناختی   99 گیري کرد که با درجه اطمینان
باعث افزایش عزت نفس در نوجوانان در مقایسـه بـا    ،رفتاري

مطالعات متعددي هپینوتراپی شـناختی  . گروه کنترل شده است
کار گرفتند و آن را اثـربخش  بهاي مختلف رفتاري را در زمینه

کاربردهاي )Fine )1994 مطالعه توان بهاز جمله میدانستند که
ــوتراپی ــاندرهیپن ــیت،   درم ــتالل شخص  )Alladin)1994اخ

هیپنـوتیزم  ) Dowd )2001 هیپنوتراپی شناختی در افسـردگی، 
ــاران Bryant ، در درد ــان ) 2005(و همک ــوتراپی در درم هیپن

هیپنوتراپی شـناختی  )2007(و همکاران Taylor، استرس حاد
فرا تحلیـل  ) 2009(و همکاران  Shih، رفتاري را در افسردگی

و  24و23و22و21و20( هیپنوز در درمان افسردگی اشاره نمود
اثربخشی هیپنوتراپی ) 2010(وهمکاران Barkerهمچنین  .)25

ــود کار ــدي وآروي خ ــال  م ــرد فوتب  ،)Caban)2004 ،عملک
     )1383(طهماسبی ومدي تحصیلیآخودکارافزایشدرهیپنوتراپی

درمان شناختی ـ هیپنوتیسمی را در ایجاد تصویر ذهنی مثبـت   
در افراد مبتال به هراس اجتماعی مـوثر  از خود و کاهش عالئم

اثـر  مطالعه  )1389(همچنین نورمحمدي ).28و27و26(نددانست
در عزت نفس و سازگاري معتادین بـه مـواد   بخشی هیپنوتراپی

  هیپنوتراپی و درمان شناختی Bryant .)29(انجام دادرا مخدر 
 اثرهیپنـوتراپی  Taylorحـاد و   سرفتاري را در اختالل اسـتر 

ــاري را در افســردگی  شــناختی ــوتراپی شــناختی رفت و  و هیپن
مقایسـه اثربخشـی دو   کـه باهـدف   ) 1390(همکاران حلمی و

اي و هیپنـوتراپی  پردازه شیوه درمانگري شناختی رفتاري واحد
کاهش اضطراب کودکان ایرانـی انجـام شـد     در رفتاريشناختی

هاي فوق نتایج پژوهش درمجموع .)30و24و23(متفاوت است
 الذکر از جهت اثربخشـی هیپنـوتراپی و هیپنـوتراپی شـناختی    

حلمی (هايالبته پژوهش .استحاضر همسوبا پژوهش رفتاري
از این جهت کـه دو شـیوه   ) و همکاران Taylorو و همکاران

  .با پژوهش حاضر متفاوت هستند ،ال نمودنددرمانی را اعم
در پژوهش حاضر در تبیین چگونگی اثربخشـی هیپنـوتراپی      

لسه ج 8طول درشناختی رفتاري گروهی بر افزایش عزت نفس
گذار بر پیدایش و میزان ترین منابع تاثیر باید اشاره کرد که مهم

فرض اساسی نیز در  .باشدمولفه هاي شناختی می ،عزت نفس
رویکرد شناختی رفتاري تاکید براین موضوع است  کـه تغییـر   

 .شـود شناخت منجر به تغییرهاي رفتـاري و هیجـانی نیـز مـی    
هـاي  بنابراین ایـن رویکـرد از طریـق اصـالح و تغییـر مولفـه      

اي، باورهــاي واســطه ،افکــار خودآینــد(مــديآشــناختی ناکار
 -عزت نفس نوجوانان میکه موجب کاهش ) باورهاي بنیادین

 می تواند موجب تغییـرات هیجـانی و رفتـاري شـده و     ،شوند
 همچنـین هیپنـوتراپی  . ها را افزایش دهد آن میزان عزت نفس

  از اصولاست ورفتاريشناختیدرمان شبیهکلدررفتاريشناختی
  .برددرمان شناختی رفتاري بهره می

  نتیجه گیري  
کند که علت بسیاري از  فرض می هیپنوتراپی شناختی رفتاري  

 هاي  روانشناختی، اشکال منفی خود هیپنوتیزم هستند ناراحتی
و  آنکه مورد نقد و بررسی قرار بگیرند که در آن افکار منفی بی

 -درمانگر با استفاده ازتکنیکبدون آگاهی پذیرفته شوند وحتی
 هاي شناختی رفتاري و اصالح هاي هیپنوتیزمی توام با تکنیک

مجموع   شاخص
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

ضریب 
F 

  سطح 
  داريمعنی

ضریب 
  اتا

توان 
  آماري

  073/0  13/0  64/0  218/0  198/4  1      198/4  پیش آزمون
  00/1  79/0  0001/0  799/0  25/1303  1      92/1303  اثرات بین گروهی
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تر تعلیق تفکـر   همه مهم و تغییر و تصویر سازي سازنده و از
بـا توجـه بـه    . داردمینقاد در جهت افزایش عزت نفس گام بر

مطالبی که بیان شده و پژوهش هاي انجام شده مـی تـوان بـه    
هیپنوتراپی  عزت نفس نوجوان بر اساسعلت افزایشازشناختی

  .دست یافت)CBH(شناختی رفتاري
توان  باشد که میی نیز مییهاداراي محدودیتحاضرمطالعه    

 ،مداخله گـر ، عدم کنترل متغیرهايبه کوچک بودن گروه نمونه
  حین اجراي ها درهاي تحصیلی وخانوادگی آزمودنیمانند تنش

  همچنین اکثر نمونه مورد مطالعه نوجوانان  .مداخله اشاره نمود
ه جامعه نوجوانان پسـر  توان ب لذا نتایج را تنها می ،پسر هستند
  در پایان بایستی اشاره نمود که با توجه بـه اهمیـت   . تعمیم داد

  هاي مختلف زندگی و نقش کلیدي آن در عزت نفس در حوزه
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رویکرد هیپنوتراپی شـناختی  شود که پیشنهاد میسالمت روان 
شناخت و  از جمله فرا هاي موج سومبا درمان )CBH(رفتاري

 کارب نیز در افزایش عزت نفس درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
تحقیقات بعدي با دوره هاي پیگیري بـه  همچنین  .گرفته شوند

  .گردداثر بخشی پیشنهاد میمنظور حصول اطمینان ازتداوم 
  تشکر و قدردانی    
در پایان از مسئوالن گرامی آموزش و پرورش و مـدیریت      

مدرسه معراج، آقاي عباس عباسی و کلیه دانش آموزانی که در 
 پایان نامه کارشناسی ارشـد بـا کـد   (اجراي این طرح پژوهشی

ــاریخ تصــویب11820701902004 ــا) 24/12/1390و ت ــا م  ب
                        .اري نمودند، کمال تشکر را داریمهمک
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Abstract 
 
Background and objective: Adolescence is a significant stage of social and psychosocial 
development. This particular period of crisis involves some problems, one of the most important 
ones is the loss of self-esteem. Hence, this study aimed  at investigating  the effect of  group 
cognitive behavioral hypnotherapy on increasing adolescents' self-esteem. 
Material and Methods: The research population ( n= 250) of the current study is  the adolescents 
living in a boarding school of Taibad city, Iran, in 2012 academic year. Using convenience 
sampling, the subjects  were selected and asked to fill out Copper Smite self-esteem Inventory, and   
considering  the cut-off point of 23, 30 adolescences with  the lowest self-esteem were randomly 
placed in two groups of control and experimental .The subjects of  experimental group were taken 
part in 8 two- hour- long sessions of cognitive behavioral hypnotherapy while  the ones of control 
group did not receive any training. At the end of this period, the subjects’ self-esteem was measured 
again and compared with pre-test by Ancova test, using SPSS soft ware (version 19). 
Results: Ancova test analysis indicates that the self-esteem score in group cognitive behavioral 
hypnotherapy compared with the control group is significantly increased (p<0.01). 
Conclusion: Group cognitive behavioral hypnotherapy can lead to increased self-esteem in 
teenagers. Further researches accompanying by periods of follow-up are recommended.  
Keywords: Cognitive behavioral – hypnotherapy، Group therapy, Self-  esteem ,  Adolescent 
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