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Abstract 
Background & Objective: Learning difficulties can cause negative consequences such as poor social competence and self-esteem in primary 

school students. Learning problems and disorders are not only related to negative academic results, but they can also negatively affect the mental 
health and emotional well-being of primary school students. It is worth noting that attention to educational problems and psychological matters 

of primary school students is necessary to prevent problems in the future. Previous studies and research literature shows that resilient training is 

an effective strategy, which can result in the empowerment of children. Thus, the current research aimed to investigate the effect of resiliency 
training on social competence and self-esteem of students with learning disabilities. 

Methods: This study was semi-experimental pre-test, post-test, and follow-up with control and experimental group. The statistical population 
consisted of 513 third- to fifth-grade primary students with all kinds of learning disabilities who had been referred by the schools to the Center 

for Learning Disabilities of Bushehr province’s Department of Education in 2016-2017 school year. Of these, using convenience sampling and 
considering the requirements of the research project, 153 students were short-listed in the first stage. Then, based on the recommendations of 

previous research, 34 students after the diagnosis of learning disability were selected by psychologists of Bushehr Educational Disorders Center 

and also a structured clinical interview. They were randomly assigned to two experimental and control groups (in each group of 17). Then, an 

independent variable (Resilient training) was applied to the experimental group. In the implementation of research after justification and 

satisfaction of parents of children, the groups were matched with intelligence and other demographic features (such as socioeconomic status, 
educational facilities, parental education level, etc.). The research tools consisted of Coopersmith’s Self-Esteem Questionnaire (1967), Fellner 

et al.’s Social Competence Scale (1990), Wechsler's Children's Intelligence Scale, and the Clinical Interview and Resiliency Curriculum of 

Schwanker et al. (1991). While the experimental group went through 9 sessions of 1.5 hours twice a week, the control group did not receive any 
training. Repeated measure ANOVA was used to analyze the data through SPSS software version 22 

Results: To analyze the variance for repeated measures, we examined the assumptions of this test. Kolmogorov-Smirnov test results showed the 
normality of the distribution of scores on both research instruments (p>0.05). Mauchly’s Test of Sphericity test results confirmed the equality of 

variances assumption (p>0.05). The mean of the social competence variable for the control group in the pretest was 16.18, in the post-test, 16.91 

and in the follow-up period, was 16.81, and for the experimental group in the pretest, 17.22, in the post-test, 35.46, and the follow up was 35.53. 
The mean of self-esteem in the control group was 26.27 in the pretest, 27.19 in the post-test and 27.43 in the follow-up phase, and for the 

experimental group in the pretest 25.19, in the post-test 45.18 and in the stage the follow up was 45.92. The results showed that the F-value in 
the social competence variable was significant at p<0.001, and considering that the mean of the experimental group in the social competence 

variable was higher than that of the control group in the post-test and follow-up stages. Also, the findings showed that the value off in the self-

esteem variable was significant at the level of p<0.001, and considering that the mean of the experimental group in the self-esteem variable was 
increased in comparison with the control group in the post-test and follow-up stages. In sum, the results showed that resilience training had an 

impact on the social competence and self-esteem of students with learning disabilities (p<0.001) and this effect remained stable during the two-

month follow-up phase (p<0.001). 

Conclusion: Since resilience training helps improves individuals’ interactions with peers and increases their resiliency, such training can be 

utilized as an effective interventional method to develop social competence and self-esteem of students with learning disabilities. The results of 
current research are consistent with other conducted studies. In other words, children who have a high general resilience, both children and their 

parents have a favorable opinion on learning problems and less likely to feel a negative impact on their communication. 
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  .۲۸:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۷ ماهبانآ برخط انتشار 

 

 یریگادی یتواننا با آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع یستگیشا بر یآورتاب آموزش یثربخشا
 ۳کامران لیال ،۲فرد حکمتیان صادق ،1دهقانی یوسف*

 سندگانینو حاتیتوض
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 ؛ایران ،بوشهر ،فارس خلیج دانشگاه ،عمومی شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی .۲
 .ایران ،بوشهر ،فارس خلیج دانشگاه ،عمومی شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی .۳
 .ایران ،بوشهر ،فارس خلیج دانشگاه: آدرس نویسندۀ مسئول*
 ydehghani@pgu.ac.ir  رایانامه:*

 1۳۹۷شهریور۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷خرداد۷ دریافت:تاریخ 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یستگیشا بر یآورتاب آموزش یثربخشا یبررس هدف با حاضر پژوهش .شودمی محسوب یادگیری ناتوانی با آموزاندانش خصیصٔه نفسعزت و اجتماعی شایستگی نقصهدف: 
 .شد انجام یریادگی یتواننا با آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع

 زکمرا به نندهکمراجعه آموزاندانش تمامی را پژوهش یآمار جامعٔه .بود گواه گروه با پیگیری و آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزماشبه پژوهش این روش بررسی:روش
 صورتبه (نفر 1۷ ترلنک) و (نفر 1۷ شیآزما) گروه دو در و انتخاب دسترس در یریگنمونه روش به هک آموزدانش ۳۴ شامل نمونه .دادند لکیتش بوشهر شهر یریادگی یهایناتوان
 ،لروکس کودکان هوش مقیاس (،1۹۹۰) همکاران و فلنر اجتماعی یستگیشا اسیمق (،1۹۶۷) اسمیت کوپر نفسعزت پرسشنامٔه ،پژوهش ابزار .شدند نیگزیجا یتصادف
 گروه برای کهحالیدر .شد اجرا آزمایش گروه در هفته در دوبار ،ساعته 1٫۵ جلسٔه ۹ طی که بود (1۹۹1) همکاران و کرشوان آوریتاب تنظیم آموزشی برنامٔه و بالینی مصاحبٔه
 آماری افزارنرم و مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل با شد و گیریاندازه مرحله سه در گروه دو در اهپرسشنامه اجرای از حاصل هایداده .نگرفت صورت ایمداخله چنین گواه

SPSSگردید تحلیلوتجزیه ۲۲ نسخٔه. 
 پایدار ماهه دو پیگیری لٔهمرح در ثیرأت نای و (p<۰٫۰۰1) داشته اثر یادگیری ناتوانی با آموزاندانش نفسعزت و اجتماعی شایستگی بر آوریتاب آموزش داد نشان نتایجها: یافته
 (.p<۰٫۰۰1) ماند

 ناتوانی با آموزاندانش نفسعزت و اجتماعی شایستگی بهبود برای ایمداخله روش عنوانبه آوریتاب آموزش روش از توانمی ،پژوهش این هاییافته اساسبر گیری:نتیجه
 .کرد استفاده یادگیری

 .یادگیری ناتوانی ،آموزاندانش نفسعزت ،اجتماعی شایستگی ،آوریتاب آموزشها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 هااختالل از یناهمگن گروه به که استتتتت یکل یاواژه 1یریادگی یناتوان
فاده و اکتستتتتاب در معنادار یهاتفاوت با که دارد اشتتتتاره  از استتتتت
 یهامهارت ای دادنپاستتتت  نوشتتتتتن، خواندن، ،یگفتار یهامهارت
ضیر شکار یا ستند یدرون افراد در هااختالل نیا شود،یم آ  فرض و ه
 و باشتتند یمرکز یعصتتب دستتتگاه یورنارستتاکنش جٔهینت که شتتودیم

سر در است ممکن  براساس(. 1) فتندیب اتفاق فرد یزندگ دوران سرتا
 یریادگی یهایناتوان ،2یروان اختالالت یآمار و یصتتتیتشتتتخ یراهنما
 صورتبه یناتوان نیا. دارد قرار یتحول -یعصب یهااختالل طبقٔه در

 متناسب یلیتحص یهامهارت کسب در یینارسا و یریادگی مشکالت
 مشتتکالت نیا. گرددیم آشتتکار یلیتحصتت هیاول یهاستتال در ستتن، با

 یحرکت یعصتتتتب ای یتحول یهااختالل و یذهن یهایناتوان با یارتباط
مل مشتتتتکالت. ندارد ندن در اختالل شتتتتتا تار انیب و خوا  و ینوشتتتت

 در ،یریادگی اختالالت به مبتال افراد(. ۲) استتت یاضتتیر محاستتبات
 نقص توجه و حافظه ،یداریشتتتتن و یدارید ادراک و اطالعات میتنظ
 ژهیو یهتتاکمتتک بتتدون هتتا،ینتتاتوان نیا بتته مبتال آموزاندانش. دارنتتد
 را هاآن خانوادٔه یاعضتتتتا و دوستتتتتان. کنندیم عمل فیضتتتتع معموالً
. استتت کم اریبستت هاآن زٔهیانگ و نفسعزت جه،ینت در و دانندیم ناتوان
 شتتتریب یریادگی اختالالت به مبتال کودکان در لیتحصتت ترک نیهمچن
 مشتکل دچار زین خود یاجتماع و یشتلل عملکرد در افراد نیا و استت
 یلیتحصتت عملکرد طٔهیح در که یریادگی یناتوان نوع هر(. ۳) شتتوندیم
 در گوناگون یامدهایپ با استتتتت ممکن شتتتتودیم داده صیتشتتتتخ فرد
 یهاتیفعال مثال عنوانبه. باشتتتتد همراه یزندگ یهاجنبه از یاریبستتتت
 ییتوانا مختل، حافظٔه رینظ یعوامل لیدل به استتتتت ممکن فرد روزانٔه

 ردیگ قرار ریتأث تحت نییپا مستتت له حل ییتوانا ای فیضتتتع استتتتدالل
 یریادگی یناتوان یدارا افراد مشتتتخصتتتٔه که یاجتماع مشتتتکالت(. ۴)

ست ست هامهارت انجام و یریفراگ در نقص شامل ا  نیا واقع، در. ا
 در یمشتتتتکالت و یرکالمیغ یهاجنبه فهم در یکم ییتوانا آموزاندانش

شانه ازمندین که دارند یاجتماع -یشناخت یکارکردها  ،یتیموقع یهان
 و کنت(. ۵) استتتتت یاجتماع تعامالت در رشتتتتدنیدرگ و اهداف فهم

 به مبتال کودکان یاجتماع یهامهارت نقص یبررستتتت با( ۶) آندروس
 کودکان نیا از درصد ۷۵ که دندیرس جهینت نیا به یریادگی یهایناتوان
 . هستند یاجتماع مهارت در نقص یدارا
 در یریادگیتت یهتتاینتتاتوان وجود لیتتدلبتته احتمتتاالً کتته ییرهتتایمتل از

 یستتتگیشتتا. استتت 3یاجتماع یستتتگیشتتا شتتود،یم مختل آموزاندانش
 و یشتتتتخصتتتت استتتتتقالل یاجرا در انستتتتان عملکرد ییتوانا یاجتماع
 یاجتماع یستتتگیشتتا گر،یدعبارتبه. استتت یاجتماع یریپذتیمستت ول
 فلنر،. است گرانید از مراقبت و رساندن یاری خود، از مراقبت ییتوانا
:  دارد بُعد چهار یاجتماع یستتتتگیشتتتا که معتقدند( ۷) پزیلیف و سیل
 یهامهارت و اطالعات خزانٔه شتتتتامل یشتتتتناخت یهامهارت( الف

 و کارآمد یباورها ،یریگمیتصتتم ییتوانا اطالعات، کستتب و پردازش
 شتتامل یرفتار یهامهارت( ب استتت؛ یاستتناد یهاستتبک و ناکارآمد
 شروع یبرا یامحاوره یهامهارت ،یمندجرأت نقش، یفایا مذاکره،
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 و دانش یریادگی و یریفراگ یهامهارت ،یاجتماع یهاتعامل تداوم و
نانه رفتار  یرفتار یهامهارت یاصتتتتل یهامؤلفه از گران،ید با مهربا
 یبرا که استتتتت یامؤلفه یعاطف- یجانیه یهامهارت( ج شتتتتود؛یم

بت روابط یبرقرار ماد گستتتتترش و جادیا گران،ید با مث  روابط و اعت
سا دوجانبه، یتیحما س  و ییشنا سب یدهپا  در یجانیه عالئم به منا
( د و رستتتتدیم نظر به الزم استتتتترس تیریمد ای یاجتماع یهاتعامل
 یاخالق رشد سطح فرد، ارزشمند ساختار شامل یزشیانگ یهامهارت
 یخودکارآمد احستتاس تینها در و فرد کنترل و یاثربخشتت احستتاس و
 آموزاندانش که استتتتت آن از یحاک هاافتهی جینتا از یبرخ. شتتتتودیم
 یاجتماع یستگیشا یعاد کودکان با سهیمقا در یریادگی یناتوان یدارا
ند یکمتر ند نشتتتتتان هاپژوهش یبرخ نیهمچن(. ۸) دار  نیب که داد
 نظر از یعتتاد آموزاندانش و یریادگیتت ینتتاتوان یدارا آموزاندانش
 (. ۹) دارد وجود یکم تفاوت یرفتار و یاجتماع یستگیشا
 طٔهیح در کودکان نیا ضتتتتعف یبررستتتت در که یمهم عوامل گرید از

 نیا فیضع نفسعزت شده، مطرح یاجتماع یستگیشا و هامهارت
 آموزاندانش که بوده قتیحق نیا یایگو هاپژوهش. استتتتت کودکان
 زیآمتیموفق تجارب یعاد آموزاندانش با ستتتتهیمقا در یریادگی ناتوان
ند) مختلف یهاحوزه در یکمتر  شتتتترفتیپ و یاجتماع تیکفا مان
 عدم مانند) یدرون مشتتکالت با معمول طوربه هاآن دارند،( یلیتحصتت
 ای همساالن توسط طرد مثل) یاجتماع موانع و( شانیهاییتوانا قیتطب
 آموزاندانش نیبراعالوه. شتتوندیم مواجه یلیتحصتت حوزٔه در( گرانید

 هتجرب آزمون و یلیتحصتتت طٔهیح در یکمتر نمرٔه اغلب ،یریادگی ناتوان
س له نیا که یزمان و کنندیم  گرددیم یدرون شکست شود،یم تکرار م
 نیا. کنندیم کستتب لیتحصتت در خود ییتوانا دربارٔه یفیضتتع اعتقاد و

 یبعد عملکرد ستتطوح استتت ممکن یخودکارآمد از ضتتعف احستتاس
 یاجتماع مشتتتتکالت نیهمچن ،(1۰) کند محدود را آموزاندانش نیا
 عالوه به رشتتتد و یشتتتخصتتت تیرضتتتا نفس،عزت بر یمنف یاگونهبه

 آموزاندانش نیا. گذاشتتتتت خواهد ریتأث یریادگی دربارٔه مثبت نگرش
 نیهمچن هاآن شوند،یم گرفته دهیناد همساالن و معلمان توسط اغلب
 یرفتارها از یانواع با استتتت ممکن که کنندیم افتیدر یکمتر محبت
 (. 11) باشد داشته ارتباط یلیتحص شکست و مختل
 با مواجه در نوجوانان توستتتتط مناستتتتب یامقابله یراهبردها انتخاب
 ییهاروش از یکی. داشت خواهد هاآن ندٔهیآ در یمثبت جینتا مشکالت،

. استتتت 4یآورتاب شتتتود، یم استتتتفاده یروان فشتتتار با مقابله یبرا که
 طیشرا با زیآمتیموفق یسازگار ییتوانا ند،یفرا کی عنوانبه یآورتاب
 ناگوار طیشرا به واکنش در مثبت یسازگار گر،ید انیب به و دکنندهیتهد
 حاصتتل و یشتتخصتت یایژگیو یحد تا یآورتاب نکهیا وجود با. استتت
 با را خود یآورتاب تیظرف توانندیم افراد استتتت، یطیمح یهاتجربه
موختن فزا هتتامهتتارت از یبرخ آ هنتتد شیا لدر(. 1۲) د  کتتهیحتتا
عدد یهاپژوهش بارٔه یمت فاوت یهاریمتل و یریادگی یناتوان در  مت
 و یاجتماع یستتتتتگیشتتتتا یمعدود یهاپژوهش استتتتت، شتتتتده انجام
 چیه تاکنون نکهیا به نظر. است کرده یبررس را آموزاندانش نفسعزت
 نفسعزت و یاجتماع یستتتتگیشتتتا بر را یآورتاب آموزش ،یپژوهشتتت

3 Social competence 
4 Resilient 
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۳ 

 نییتع مقاله نیا یاصل هدف ده،ینسنج یریادگی یناتوان با آموزاندانش
 نفسعزت و یاجتماع یستتتتگیشتتتا بر را یآورتاب آموزش یاثربخشتتت
 .است یریادگی یناتوان با آموزاندانش
 

 یبررس روش 2
 و آزمونپس آزمونشیپ طرح با یشتتتتیآزما شتتتتبه نوع از پژوهش روش
عٔه. بود گواه گروه با یریگیپ مار جام مام پژوهش یآ  آموزاندانش یت

 مرکز به مدارس یستتتتو از یریادگی یناتوان انواع با شتتتتدهدادهارجاع
 یلیتحصتتتت ستتتتال در بوشتتتتهر شتتتتهر پرورشوآموزش یریادگی اختالل

 یریگنمونه روشبه هاآن انیم از. بود نفر ۵1۳ تعدادبه ،1۳۹۷-1۳۹۶
 نظر از الزم یهایژگیو که یریادگی یناتوان انواع با نفر 1۵۳ دردسترس
 یهاهیتوص اساس بر سپس. شدند فهرست داشتند را ورود یهامالک
 یناتوان صیتشخ از پس آموزدانش ۳۴ تعداد ،(1۳) نیشیپ قاتیتحق
 پرورشوآموزش یریادگی اختالل مرکز یهاشناسروان توسط یریادگی
 شکلبه و انتخاب افته،یساختار ینیبال مصاحبٔه نیهمچن و بوشهر شهر

 گمارش( نفر 1۷ گروه هر در) گواه و شیآزما گروه دو در یتصتتتتتادف
 یهامهارت آموزش) مستتتقل ریمتل شیآزما گروه یرو ستتپس. شتتدند
مال( یآورتاب  جلتب و هیتوج از پس پژوهش یاجرا در. شتتتتتد اع
 یهایزگیو ریستتتتا و هوش نطر از هاگروه کودکان، نیوالد تیرضتتتتا
 امکانات ،یاقتصتتتاد و یاجتماع تیوضتتتع لیقب از) یشتتتناختتیجمع
 ؤهیش. شدند همتا گریکدی با...(  و نیوالد التیتحص سطح ،یآموزش
 از الزم یمجوزها گرفتن از بعد که بود صتتتتورت نیا به قیتحق یاجرا
جازه کستتتتتب زین و بوشتتتتهر پرورشوآموزش  اختالل مرکز ریمد از ا
 نشتتتتستتتتت آموزان،دانش نیوالد و بوشتتتتهر پرورشوآموزش یریادگی
 اتاق در هاآن یهامعلم و نیوالد نمونه، افراد تمام حضتتتتور با یهیتوج

 پژوهش، تیماه دربارٔه ییهاحیتوضتتتت و شتتتتد برگزار مرکز یآموزشتتتت
 در آموزش. شتتتد ارائه هاآن به حضتتتور ستتتاعت و جینتا بودنمحرمانه
 مذکور مرکز مشتتاوران و متخصتتصتتان از نفر دو توستتط شیآزما گروه
 هفتٔه ۹ مدتبه شنبهسه یروزها حاضر، پژوهش پژوهشگران با همراه
 گروه دو هر یهامعلم. شتتد برگزار یگروه شتتکل به یاقهیدق ۹۰ یاپیپ
 به ،یریگیپ مرحلٔه در دوماه گذشتتتتت از پس زین و آموزش انیپا و قبل

س  پژوهش یهاپرسشنامه  پس یاخالق نیمواز تیرعا یبرا. دادند پا
 ۲ در فشتترده طوربه یآورتاب یآموزشتت برنامٔه پژوهش مراحل اتمام از

 پژوهش به ورود یهامالک. شتتتد داده آموزش زین گواه گروه به جلستتته
 ،یاضتتتتیر یریادگی یهایناتوان صیتشتتتتخ افتیدر: از بودند عبارت
 مصاحبٔه و یصیتشخ یهاآزمون از استفاده با ینوشتار انیب ای خواندن
شتن و ینیبال : از بود عبارت خروج یهامالک و همراه یهااختالل ندا

 با شتتدهیآورجمع یهاداده پژوهش نیا در. همراه یهااختالل داشتتتن
 p=۰٫۰۰1 یمعنادار سطح در و ۲۲ نسخٔه SPSS افزارنرم از استفاده
 و نیانگیم) یفیتوصتتتت آمار از هاداده فیتوصتتتت یبرا. دندیگرد لیتحل

 لیتتتحل) یاستتتتتنبتتاط آمتتار از هتتاداده لیتتتحل یبرا و( اریتتمع انحراف
 استتتفاده( مربع یکا و مستتتقل یت آزمون مکرر، یریگاندازه با انسیوار
 :از بود عبارت حاضر پژوهش در شدهاستفاده ابزار. شد
 همکاران و فلنر توسط اسیمق نیا: یاجتماع یستگیشا اسیمق( الف

 صتتتورتبه اسیمق نیا. دارد ماده ۴۷ که( 1۳) استتتت شتتتده ستتتاخته

( مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از) کرتیل فیط با یادرجه ۷ اسیمق
 ،یشتتتناخت یهاییتوانا و هامهارت بُعد چهار و شتتتودیم داده پاستتت 
 را انتظار و یزشتتتتیانگ یهاهیآما ،یجانیه تیکفا ،یرفتار یهامهارت
 یآلفا بیضتتتر( 1۴) همکاران و یابوالقاستتتم مطالعٔه در. ستتتنجدیم

 بیضتتتتر نیهمچن. استتتتت آمده دستتتتت به ۰٫۸۸ اسیمق نیا کرونباخ
. استتت آمده دستتت به ۰٫۸۹ هفته ۴ یزمان فاصتتلٔه در ییبازآزما ییایپا

 ییروا نیهمچن. بود باال اریبس هااسیمقخرده با اسیمق نیا یهمبستگ
 ییروا از یحاک که بود ۰٫۸۳ یعامل لیتحل لٔهیوستتبه اسیمق نیا ستتازٔه
 سؤاالت یهمبستگ ریمقاد یتمام نیهمچن. است آزمون یباال یرونیب
 یباال یهمبستتتتگ انگریب که آمد دستتتت به ۰٫۵۰ از باالتر آزمون کل با
 بیضرا زین حاضر پژوهش در(. 1۴) است آزمون کل با سؤاالت نیب
 بیترتبه یاجتماع یستگیشا پرسشنامٔه کرونباخ یآلفا و همگرا ییروا
 . آمد دستبه ۰٫۷۲ و ۰٫۷1
مٔه از نفسعزت یبررستتتت یبرا: نفسعزت اسیمق( ب نا  پرستتتتشتتتت
سم کوپر نفسعزت ستفاده( 1۵) تیا  ۵۸ یدارا پرسشنامه نیا. شد ا
 کرده فیتوص را فرد یهاواکنش ای دیعقا احساسات، که است سؤال
 هیشب من به« خانٔه چهار در یگذارعالمت با مواد نیا با دیبا یآزمودن و

ست س « (ریخ) ستین هیشب من به» ای« (یبل) ا  به آن ٔهیگو ۸. دهد پا
 ۴ آن گرید ماده ۵۰ و استتتتتت شتتتتتده داده اختصتتتتتا  ستتتتنجدروغ
 ۸) یاجتمتتاع نفسعزت ،(هیتتگو ۲۶) یکل نفسعزت اسیتتمقخرده
 ۸) یلیتحصتتتت نفسعزت و( هیگو ۸) یخانوادگ نفسعزت ،(هیگو
سشنامه نیا. کندیم سنجش را( هیگو  ای یفرد صورتبه توانیم را پر
 کی و صتتفر صتتورتبه آزمون نیا یگذارنمره ؤهیشتت. کرد اجرا یگروه
 پاستت  و نمره کی ،یبل پاستت  هاستتؤال یبرخ در که معنانیابه استتت؛
 یگتذارنمره معکوس طوربته هتاستتتتؤال یبتاق و ردیگیم صتتتتفر ر،یخ
 ،یعموم اسیمق چهار نمرات جمع با نفسعزت یکل نمرٔه. شتتتتوندیم

 اسیمق نمرٔه. دیآیم دست به یلیتحص ای یشلل و یاجتماع ،یخانوادگ
 اسیمق در نمره حداکثر. شتتودینم محاستتبه نمرات مجموع در دروغ،
. استتتت ۸ یمستتتاو گرید اسیمق ستتته از کی هر در و ۲۶ برابر یعموم
 یهاپژوهش در(. 1۶) استتتتتت ۵ برابر نفسعزت یکل نمرٔه حداکثر
 شده اشاره کوپر نفسعزت پرسشنامٔه یباال اعتبار و ییروا به یمتعدد
 نیا یدییتأ عامل لیتحل ییروا حاضتتتر پژوهش در(. 1۶،1۷) استتتت

 اسیمقخرده چهار کرونباخ یآلفا بیضتتتر و شتتتد دییتأ پرستتتشتتتنامه
ع نفسعزت ،یکل نفسعزت نوادگ نفسعزت ،یاجتمتتا  و یختتا
 دستبه۰٫۷۳ و ۰٫۷۴ ،۷1/۰ ،۰٫۶۸ بیترتبه آن یلیتحص نفسعزت
 . آمد
 توسط 1۹۴۹ سال در اسیمق نیا: وکسلر کودکان هوش اسیمق( پ

جد مورد 1۹۷۴ ستتتتتال در و وکستتتتلر فت قرار دنظریت  از پس و گر
شدٔهیتجد هوش اسیمق به یابیهنجار سلر دنظر  یگذارنام کودکان وک
 ۶ که استتتتت شتتتتده لیتشتتتتک آزمونخرده 1۲ از اسیمق نیا. دیگرد
 اطالعتتات یهتتاآزمونخرده شتتتتتامتتل) یکالم اسیتتمق آن آزمونخرده
قام، یفراخنا ،یعموم لات، نٔهیگنج ار بات، ل  و فهم و درک محاستتتت
 شتتامل) یعمل ای یرکالمیغ اسیمق گر،ید آزمونخرده ۶ و( هاشتتباهت
 ها،مکعب با یطراح ر،یتصتتاو میتنظ ر،یتصتتاو لیتکم یهاآزمونخرده
 هاآزمون نیا. دهندیم لیتشتتتتک را( مازها و یرمزگردان قطعات الحاق
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۴ 

 اجرا دهیدمیتعل و متخصتتتص کنندٔهشیآزما توستتتط و یفرد صتتتورتبه
 یهاستتتؤال و ابتدا در آستتتان یهاستتتؤال آزمونخرده هر در. شتتتوندیم

 همٔه خام یهانمره نییتع از پس. گردندیم اجرا هاآن از پس دشتتتتوارتر
عه با ها،آزمونخرده جار، یهاجدول به مراج  به خام یهانمره هن
 ستتته وکستتتلر آزمون یاجرا با نیبنابرا شتتتوند؛یم لیتبد اریمع یهانمره
 و یعمل هوشتتتبهر ،یکالم هوشتتتبهر: دیآیم دستتتت به هوشتتتبهر نوع

. نمود یابیهنجار رانیا در را اسیمق نیا میشتتته(. 1۸) یکل هوشتتتبهر
 بیضتترا و ۰٫۹۴ تا ۰٫۴۴ محدودٔه در ییآزما باز در اسیمق نیا اعتبار
 استتتت شتتتده گزارش ۰٫۹۴ تا ۰٫۴۳ از هااسیمقخرده فیتنضتتت اعتبار
(1۹ .) 
 شیافزا یهاوهیشتت از یآموزشتت بستتتٔه کی: یآورتاب آموزش برنامٔه( ت
 برنامه نیا. استتتتت یرفتار-یعاطف اختالل یدارا کودکان یآورتاب
 آموزش یهتتاروش ،(۲۰) کرشتتتتوان یستتتتتازدلگرم روش از یبیترک

 یبازساز معنا، یجووجست و یخواهمعنا آموزش مقابله، یهامهارت
ستفاده با آورانهتاب و سازنده تفکر یالگو جادیا و یشناخت  روش از ا
 ،یعقل یدرمانگر آدلر، از یعناصر و بک یرفتار-یشناخت یدرمانگر
 آموزاندانش. استتت گمنیستتل ینییتب تفکر یهاستتبک و سیال یجانیه
سٔه ۹ یط آموزش گروه سه ۲ هفته هر در یاقهیدق۹۰ جل  صورتبه جل
 .گرفتند قرار یآورتاب برنامٔه آموزش تحت یگروه
 هایناتوانی بالینی تشتتتتخیص برای ابزاز این از بالینی: مصتتتتاحبٔه (ث

 با که انیآموزدانش مجدداً که صتتتتورتبدین .شتتتتد ادهاستتتتتف یادگیری
ستفاده  تشخیص یادگیری هایناتوانی ایدار تشخیصی هایآزمون از ا
 شکلبدین .شدند مصاحبه یبالین شناسروان توسط ،بودند شده داده
 عنوانبه شتتدهداده تشتتخیص کودکان بررستتی با بالینی شتتناس روان که

 نقص اختالل نبود بررستتتتی به ،یادگیری یهاناتوانی به مبتال کودکان
 .پرداخت هاآن در اوتیسم طیف یهااختالل و کنشیفزون -توجه

 آوریتاب آموزشی برنامٔه مختصر شرح .1 جدول
 جلسه یمحتوا جلسه بیترت

  .گروه چارچوب و نیقوان ،هدف نییتب ،پژوهشگر و گروه یاعضا معارفٔه و برنامه با ییآشنا اول جلسٔه
  .آورانهتاب یرفتارها و یآورتاب مفهوم دربارٔه آموزش ،استرس مفهوم با ییآشنا دوم جلسٔه
  .مناسب و موثر یامقابله یراهبردها ارگرفتنکبه در کمک و استرس با مقابله یراهبردها یمعرف سوم جلسٔه

 چهارم جلسٔه
 ،هاآنجیه و رفتار ،ارکاف نیب ارتباط حیتوض ،آورانهتاب و سازنده رکتف یالگو جادیا و یشناخت یبازساز یهاوهیش آموزش
  A,B,C .سیال هینظر با ییناآش

 پنجم جلسٔه
 یهاییخودگو و ارکاف با چالش ،استرس تجربٔه در یمنف یهاییخودگو و ارکاف نقش و کمحر یشناختداریپد کادرا
  .سازنده و مثبت یهاییخودگو و ارکاف با هاآن ینیگزیجا و رییتل ی،منف

 ششم جلسٔه
 رکتف کسب ردنکنیگزیجا ،آوریتاب شیافزا در هاآن نقش و گمنیسل ینییتب و رکتف یهاکسب با اعضا ردنک آشنا
  .نانهیبخوش ینییتب و رکتف کسب ینگهدار و جادیا ،نانهیبدب رکتف کسب یجا به نانهیبخوش

  .رفتارها بودن هدفمند بر دکیأت و یسازدلسرد ی،سازدلگرم خود ی،سازدلگرم یمعرف هفتم جلسٔه
  .انسان یزندگ ؤهیش در انتخاب حق داشتن و یآزاد نقش تیاهم بر دکیأت و یمعنادرمان ردیکرو یمعرف هشتم جلسٔه
 آزمونپس یاجرا و یریگجهینت و مرور ی،بندجمع نهم جلسٔه

 

 هاافتهی ۳
 هایگروه در شناختیجمعیت متلیرهای توصیفی هایآماره
 انحراف)±میانگین .است شده ارائه ۲ شماره جدول در شدهمطالعه
 گروه دو هر آموزاندانش در ناتوانی تشخیص زمان مدت (معیار

 آموزاندانش از (درصد ۲۹٫۴۲) نفر 1۰ .بود سال (۰٫۹۵1)1٫۸۲۴±
 ناتوانی دچار (درصد ۴۴٫11) نفر 1۵ ،نارساخوانی دچار گروه دو هر
.بودند امال در ناتوانی دچار (صددر ۲۶٫۴۷) نفر ۹ و ریاضی در

 شدهمطالعه هایگروه در شناختیجمعیت یمتلیرها توصیفی هایآماره .۲ جدول

 p مقدار t مقدار گروه گواه آزمایشگروه   متلیر
   ن )انحراف معیار( یمیانگ )انحراف معیار(  میانگین 

 ۰٫۳۲۵ ۰٫۹۷1 1۰٫۲۸۳( ۴٫۶۳۵)  1۰٫۰۸۲( ۳٫۲۴۳)   سن )سال( 
 ۰٫۵1۲ ۰٫۸۵۲ 1٫۵1۴( ۰٫۷۴۵)   1٫۳1۴( ۰٫۷1۳)   تعداد فرزندان
 گروه آزمایش  

 تعداد )درصد( 
 گروه گواه
 تعداد )درصد( 

 مقدار 
۲ χ 

 p مقدار

 سطح تحصیالت مادر
 ۰٫۵۲۸ ۰٫۳1۴ 11( ٪۶۵)  ۹( ٪۵۳)  دیپلم زیر

 ۰٫۴۸۳ ۰٫۵۶۲ ۶( ٪۳۵)  ۸( ٪۴۷)  باالی دیپلم

 سطح تحصیالت پدر
 ۰٫۶1۷ ۰٫۷1۳ ۹( ٪۵۳)  ۸( ٪۴۹)  زیر دیپلم
 ۰٫۲۶۴ ۰٫۶۲۷ ۸( ٪۴۷)  ۹( ٪۵1)  باالی دیپلم
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۵ 

 نظر از گروه دو هایآزمودنی ،شودمی مالحظه ۲ جدول در که همانگونه
 سطح ،فرزندان تعداد ،سن :شامل) شناختیجمعیت متلیرهای همٔه

 برنامٔه ٔهارائ از قبل (خانواده اقتصادی وضعیت و مادر و پدر تحصیالت
.نداشتند معناداری تفاوت و اندبوده همسان ایمداخله

   (گروه هر در نفر 1۷تعداد=) گیریاندازه مرحلٔه سه در متلیرها توصیفی هاییافته .۳ جدول

 متلیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 اجتماعی شایستگی
 ۷٫۹۳۲ ۳۵٫۵۳۲ ۷٫۴۹۲ ۳۵٫۴۶۲ ۳٫۲۹۲ 1۷٫۲۲1 آزمایش
 ۳٫۲۲۳ 1۶٫۸1۳ ۳٫۴1۳ 1۶٫۹1۳ ۳٫۳۴۳ 1۶٫1۸۳ گواه

 نفسعزت
 ۸٫1۳۲ ۴۵٫۹۲۴ ۹٫1۹۵ ۴۵٫1۸۴ ۵٫۲۶۴ ۲۵٫1۹۲ آزمایش
 ۵٫۶۴۷ ۲۷٫۴۳1 ۵٫1۲1 ۲۷٫1۹۵ ۵٫۳۷1 ۲۶٫۲۷۴ گواه

 
 آزمونپیش در آزمایش گروه هاینمره رسدمی نظر به ۳ جدول اساس بر

 .تاس شده متفاوت پیگیری و آزمونپس در ولی هگوا گروه مشابه تقریباً
 هایفرضپیش داد نشان هامفروضه بررسی جهت هاداده تحلیل
 مقدار .بود برقرار گروه دو هایواریانس همگنی و نمره بودنطبیعی
 (P=۰٫۸۸۴) اجتماعی شایستگی متلیرهای برای لیاچم کرویت آزمون

 بر مبنی فرض راینبناب ،نبود معنادار (P=۰٫۷۳۲) نفسعزت و
 تأیید وابسته متلیرهای به مربوط خطای کواریانس ماتریس خوانیهم
 عیتوز بودننرمال نیز رونفیاسم-کلموگرف آزمون از استفاده با .شد
 (P=۰٫۶۷۵) نفسعزت و (P=۰٫۸۴۵) اجتماعی شایستگی یرهایمتل
 .شد دییتأ

 پژوهش متلیرهای برای گیریاندازه مرحلٔه سه در مکرر گیریاندازه تحلیل نتایج .۴ جدول
 p  η۲ مقدار F تلییرها منابع متلیر

 شایستگی اجتماعی
 ۰٫۳۴۲ ۰٫۰۰1 ۹٫۴۵۲ اثر زمان

 ۰٫۲۶1 ۰٫۰۰۵ ۷٫۴۳۳ اثر تعاملی زمان و گروه
 ۰٫۲۲۲ ۰٫۰۰۷ ۵٫۷۴1 اثر گروه

 نفسعزت
 ۰٫۲۸۳ ۰٫۰۰۳ 1۳٫۵۶۴ اثر زمان

 ۰٫۲۵۳ ۰٫۰۰1 11٫۳1۲ اثر تعاملی زمان و گروه
 ۰٫1۹۴ ۰٫۰۰۶ ۹٫۹۲۴ اثر گروه

 
 متلیر در که داد نشان نتایج شده گزارش ۴ جدول در که همانطور
 گروه اصلی اثر و (P=۰٫۰۰1) زمان اصلی اثر ،اجتماعی شایستگی

(۰٫۰۰۷=P) گروه و زمان تعاملی اثر و (۰٫۰۰۵=P) آماری لحاظ به 
 که شد مشاهده ۲۲٫۰  گروه اصلی اثر (،2η) اثر اندازه .بود معنادار
 از ناشی ،اجتماعی شایستگی متلیر تلییرهای از درصد۲۲ داد نشان

 اثرات از ناشی ،متلیر این تلییرهای از درصد۳۴ و گروهی تلییرهای
 ،اجتماعی شایستگی متلیر تلییرهای از درصد۲۶ ،نهایت در .بود زمان
 که داد نشان ونآزم نیا جینتا .شودمی بیان گروه و زمان تعامل از ناشی
 و زمان درطول مداخله گروه در هانیانگیم معنادار افزایشی روند
 بهبود در مداخله اثربخش ریتأث از یحاک ،گواه گروه در آن افزایشیریغ

 =۰٫۰۰۷) بود یادگیری ناتوانی به مبتال آموزاندانش اجتماعی شایستگی
P.) زمان اصلی اثر که داد نشان نتایج نیز نفسعزت متلیر در 
(۰٫۰۰۳= P) گروه اصلی اثر و (۰٫۰۰1= P) گروه و زمان تعاملی اثر و 
(۰۰1٫۰= P) اثر اندازه .بود معنادار آماری لحاظ به (2η،) اصلی اثر 

 متلیر تلییرهای از درصد 1۹ داد نشان که ،شد مشاهده۰٫1۹۴ گروه
 این تلییرهای از درصد ۲۸ و گروهی تلییرهای از ناشی ،نفسعزت
 متلیر تلییرهای از درصد۲۵ ،نهایت در .بود زمان اثرات از ناشی ،متلیر
 آزمون نیا جینتا .شودمی بیان گروه و زمان تعامل از ناشی ،نفسعزت

 درطول مداخله گروه در هانیانگیم معنادار افزایشی روند که داد نشان
 در مداخله اثربخش ریتأث از یحاک ،گواه گروه در آن افزایشیریغ و زمان
 =۰٫۰۰۶) بود یادگیری ناتوانی به مبتال آموزاندانش نفسعزت بهبود

P.) استفاده بونفرونی آزمون از ،آزمون مرحلٔه سه در جینتا سٔهیمقا یبرا 
 .شد
 و آزمونپیش معنادار توتفا دهندٔهنشان هایافته ،۵ جدول اساسبر
 گروه در اجتماعی شایستگی هاینمره میانگین پیگیری و آزمونپس

 گروه در پیگیری آزمون و آزمونپس بین اما (،P=۰٫۰1۷) بود آزمایش
 اثر پایداری از حاکی که (P=۰٫۵۴1) نشد معنادار تفاوت آزمایش
 از یکهیچ گواه گروه در .است اجتماعی شایستگی بر مداخله
 نتایج همچنین (.P= ۰٫1۵۲) نبود معنادار جفتی هایمقایسه
 و آزمونپس و آزمونپیش معنادار تفاوت بیانگر فرونیبن آزمون
 گروه در نفسعزت هاینمره میانگین پیگیری آزمون و آزمونپیش
 گروه در پیگیری آزمون و آزمونپس بین اما (،P=۰٫۰۴۵) بود آزمایش
 راث پایداری از حاکی که (P=۰٫۲۸۵) نبود معنادار تفاوت آزمایش
 از یک هیچ گواه گروه در .بود آزمایش گروه در نفسعزت بر مداخله
 (.P=۰٫1۶۵) نبود معنادار جفتی هایمقایسه

 وضعیت اقتصادی
 ۰٫۵۴۷ ۰٫۳۵1 ۳( ٪1۷)  ۳( ٪1۶)  پایین
ط و سومت

 باال
 (۸۴٪ )1۴  (۸۳٪ )1۴ ۰٫۲۴۶ ۰٫۳۵۶ 
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۶ 

 پژوهش متلیرهای بر مداخله اثر تعیین برای فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج .۵ جدول
  اهگو گروه  آزمایش گروه گیریاندازه زمان متلیر

شایستگی 
 اجتماعی

 pمقدار  معیارانحراف  تفاوت میانگین pمقدار  معیارانحراف  تفاوت میانگین 
 ۰٫1۵۲ ۰٫۰۹۲ ۰٫۳۵۲ ۰٫۰1۷ ۰٫1۶۲ 1۴٫۶۴۴ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰٫1۶۴ ۰٫11۵ ۰٫۳۶۳ ۰٫۰۰1 ۰٫1۵۴ 1۴٫۵۹۲ پیگیری-آزمونپیش
 ۰٫۲۳1 ۰٫۰۶۴ ۰٫11۵ ۰٫۵۴1 ۰٫1۴۳ ۰٫۰۸1 پیگیری-آزمونپس

 نفسعزت
 ۰٫1۶۵ ۰٫۳۲۴ ۰٫1۹۳ ۰٫۰۴۵ ۰٫۸۴1 1۸٫۴۶۵ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰٫۳۴1 ۰٫۵1۲ ۰٫۲۵۵ ۰٫۰۰۵ ۰٫۸۵۲ 1۹٫۰۲1 پیگیری-آزمونپیش
 ۰٫1۸۷ ۰٫۰۷۳ ۰٫1۵۴ ۰٫۲۸۵ ۰٫۸۳۴ ۰٫۶۵۳ پیگیری-آزمونپس

 

 بحث 4
 بر یآورتاب آموزش یاثربخشتتتت یبررستتتت هدف با حاضتتتتر پژوهش
 انجام یریادگی یناتوان با آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع یستگیشا
تا. شتتتتد  یدرمان مداخلٔه یریکارگ به که بود آن از یحاک پژوهش جین
 و یاجتمتاع یستتتتتگیشتتتتتا معنتادار بهبود موجتب یآورتتاب آموزش
 مشخص عالوه،به. شودیم یریادگی یناتوان با آموزاندانش نفسعزت
 ز،ین یدرمان جلستتتتات انیپا از پس ماه دو تا درمان نیا ریتأث که شتتتتد
ته دوام تهی. استتتتتت داشتتتت تا با پژوهش نیا از حاصتتتتتل یهااف  جین

 که( ۲۲) کودر و ناصتتتتر و( ۲1) وانگ و انگی گانگلن، یهاپژوهش
 . همسوست اند،کرده یبررس را مذکور موضوع میرمستقیغ صورتبه

 ارتباط که هستتتتتند یمهم یهامؤلفه از خودپنداشتتتتت و نفسعزت
 شتتتواهد دارند یاجتماع یهامهارت رشتتتد با یاهیستتتو دو و میمستتتتق
 در نارستتتاخوان آموزاندانش که کردند تیحما دهیعق نیا از یپژوهشتتت
 یترنییپا نفسعزت و خودپنداشتتتت از یعاد آموزاندانش با ستتتهیمقا

 خطر تواندیم یآورتاب و یاجتماع یهامهارت آموزش. برخوردارند
 بتتا کودکتتان یبرا را یمهم یبهبودهتتا و دهتتد کتتاهش را طرد و انزوا
 شتتتتامل بهبودها نیا. گردد ستتتتبب یاجتماع یهامهارت در یینارستتتتا
 ییتوانا و همستتتاالن توستتتط رشیپذ و یاجتماع تعامل باالتر ستتتطوح
ست باال مس له حل  غلبه تواندیم یاجتماع تعامل یهامهارت بهبود. ا
شکالت بر  طرد و نییپا خود مفهوم ف،یضع یاجتماع تیقابل مانند یم

سه را یاجتماع  در یبزرگ نقش که معنادار روابط نیابرعالوه. کند لیت
ندیم کند،یم یباز فرد یزندگ تیفیک گام توا  یهامهارت آموزش هن

 (. ۲۳) ابدی گسترش یاجتماع تعامل
 یاجتماع مشکالت که نیا به توجه با گفت؛ توانیم افتهی نیا نییتب در
 نفسعزت آن امدیپ و یاجتماع یستگیشا در یناتوان ازجمله یارتباط و
کان کم هارت نقض با یحد تا یریادگی یهایناتوان با کود  یهام

ماع باط در یاجت کان نیا که نیا استتتتتاس بر و استتتتتت ارت  یبرا کود
 و یآورتتتاب آموزش بتته ازیتتن خود یارتبتتاط مشتتتتکالت کردنبرطرف
 در استتتت توانستتتته هامهارت نیا آموزش دارند، یاجتماع یهامهارت
باط مشتتتتکالت کاهش  یموثر نقش هاآن نفسعزت شیافزا و یارت
 یمنطق قیتحق نیا در مداخله و آموزش یاثربخش نیبنابرا باشد؛ داشته
 یستتتگیشتتا و نفسعزت بهبود علت توانیم نیهمچن. رستتدیم نظر به

ماع  یهامهارت یدیکل نقش به را یریادگی یناتوان با کودکان یاجت
 و هیپا عنوانبه یاجتماع یهامهارت. داد ارتباط یآورتاب و یاجتماع

 گرانید با تعامل و یریپذجامعه در یمهم نقش ارتباطات، استتتتاس
 رشیپذ دارند، ییباال یاجتماع یهامهارت که یکودکان معموالً. دارند
ساالن نیب در یشتریب تیمحبوب و شته خود هم  با مثبت تعامالت و دا
 رشیپذ و نفسعزت شیافزا موجب تواندیم ادیز احتمال به گرانید
 از. باشد کودکان نیا در مثبت تیهو یریگشکل سازنهیزم و خود بهتر
 تواندیم خود مناستتتتب یآورتاب و یاجتماع یهامهارت گرید طرف
 یلیتحصتت مشتتکالت و انزوا طرد، مقابل در یمحافظت یستتپر عنوانبه

 نشان یپژوهش شواهد که گونههمان. کند عمل یریادگی ناتوان کودکان
ند،داده  تیموقع کودکان، نیا نامطلوب یلیتحصتتتت عملکرد اگرچه ا

 که کنندیم مطرح هاپژوهش یبرخ اما دهدیم تنزل را هاآن یاجتماع
 ارتباط یچگونگ از یآگاه عدم لیدل به یریادگی یناتوان با آموزاندانش
 (. ۲۳) شوندیم طرد ،یلیتحص مشکالت لیدل به نه گران،ید با
 ،یعابد ،یصتتتتمد لیتحل فرا جمله از مطالعات از یبرخ وجودنیباا

 یریادگی یناتوان بهبود که کندیم انیب( ۲۴) احمدزاده و یشتتتتمستتتت
 محققان نیا. شودیم واقع موثر هاآن یاجتماع یهامهارت بر کودکان
 کودکان در یریادگی مشتتکالت کاهش با که افتندی دستتت جهینت نیا به
شکالت توانیم ش بهبود را هاآن یاجتماع -یجانیه م  پژوهش. دیبخ

 که یآموزاندانش که استتتتت داده نشتتتتان( ۲۵) بوردمن و البوم واگان،
 آموزاندانش از یبهتر خودپنداشتتتت یدارا هستتتتند، یدوستتتتان یدارا
ند؛ بدون نابرا دوستتتتت ماع یهامهارت آوردن دستتتتتت به نیب  و یاجت
 ،یابیدوستتت در جمله از کودکان نیا یاجتماع تعامالت در یآورتاب
 با ارتباط یبرقرار ها،آن یاجتماع یستگیشا احساس و باال نفسعزت
 حل ای یدرستتتت امور در گرفتن کمک یحت و مدرستتتته یایاول و معلمان

عارضتتتتتات ماع ت هد کمک یفردنیب و یاجت تا. کرد خوا  پژوهش جین
 ،یریادگی ناتوان کودکان که داد نشتتان( ۲۶) سینیم و تامپستتون ترس،

 سهیمقا در باالتر یادیز زانیمبه یعاطف و یاجتماع ،یرفتار مشکالت
به یعموم تیجمع با ندیم تجر باط نفسعزت با امر نیا که کن  ارت

 هم و کودکان هم داشتتتند، ییباال یکل نفسعزت که یکودکان. داشتتت
 احتمال و داشتتتته یریادگی مشتتتکالت درباره یمثبت دگاهید نشتتتانیوالد
 ارتباط. کنند احستتتاس خود ارتباطات بر یمنف ریتأث که داشتتتت یکمتر
 نیب شتتدهشتتنهادیپ ارتباط با یعاطف عالئم و یلیتحصتت نفسعزت نیب

 نیا. استتتت ستتتازگار شتتتدهیستتتازدرون مشتتتکالت و یریادگی یناتوان
 یناتوان از خوب درک و خوب نفسعزت که کردند مطرح پژوهشگران

 نیا از یبرخ از یریجلوگ یبرا کودکتتان بتته استتتتتت ممکن یریادگیتت
 . کند کمک مشکالت
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۷ 

کهیا وجود با تا ن  آموزش بودن اثربخش انگریب حاضتتتتر پژوهش جین
 یناتوان با آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع یستتتگیشتتا بر یآورتاب
 ییهاتیمحدود با هانمونه ریستتتا به جینتا نیا میتعم اما بود، یریادگی
 را گرید یهایدرمانروان با آن ستتتتهیمقا عدم نیهمچن. استتتتت روروبه
 شتتتتنهادیپ لذا. دانستتتتت پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از توانیم
 یهادرمان ریستتا با یدرمان ؤهیشتت نیا ،یآت یهاپژوهش در که شتتودیم
 به توجه با شتتتتودیم شتتتتنهادیپ ن،یهمچن. گردد ستتتتهیمقا یدرمانروان

 نفسعزت و یاجتماع یستتتتتگیشتتتتا بر یآورتاب آموزش یاثربخشتتتت
 درمان مراکز در مؤثر، کردیرو نیا از ،یریادگی یناتوان با آموزاندانش
 یهامهارت آموزش در مهم نکتٔه. شتتتود استتتتفاده یریادگی یهایناتوان
 که یآموزش یهابرنامه است بهتر که است نیا کودکان نیا به یآورتاب
 به یریادگی یهایناتوان با کودکان یبرا متخصتتصتتان ای معلمان توستتط
 و جدول یحت و ابدی ادامه نیوالد توستتتط خانه در شتتتود،یم برده کار

 به یچگونگ و کودکان نیا یاجتماع یرفتارها لیتحل یبرا یستتتتاعت
هارت یریکارگ لد خود ای یکمک معلم توستتتتط یفردنیب یهام  نیوا
 یریادگیتت یهتتاینتتاتوان بتتا آموزدانش کتته یزمتتان. ردیگ قرار متتدنظر
 منجر تواندیم رد،یبگ ادی را یاجتماع و یآورتاب مناستتب یهامهارت
 باالتر، یاجتماع یستتتتازگار نفس،عزت شیافزا و خودپنداره بهبود به

 شتتانس تینها در و یلیتحصتت عملکرد بهبود و شتتتریب دوستتتان داشتتتن
 .شود ندهیآ در یشلل تیموفق یبرا باالتر
 

 گیرینتیجه ۵
 روش دتوانمی آوریتاب آموزش که داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 با آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع یستگیشا بهبود برای مناسبی
 .باشد یتواننا
 

 تشکر و قدردانی 6
 پژوهش این انجام در را ما که افرادی صمیمانه ریکاهم از است الزم
 ،دکردن کترش پژوهش این در که آموزانیدانش ویژهبه ،دنمودن یاری

نماییم.  رکتش و یردتق بوشهر شهرستان وپرورشآموزش همچنین
 شگاهدان یادگیری هایاختالل پژوهشی هستٔه راستای در حاضر پژوهش
 .است فارس خلیج
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