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 44-31 صفحة

  ژهیو یریادگی یهااختلال بهآموزان مبتلا پنداره تحصیلی دانشی بر خودورزجرأتهای آموزش مهارت ریتأث
 تعلق بالا و پایین به مدرسهبا احساس

 * ابوالقاسم یعقوبی

  ** کولیوند سحر

 *** رسول کرد نوقابی
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 چکیده
 ژهیو یریادگی یهااختلالآموزان مبتلا به ی بر خودپنداره تحصیلی دانشورزجرأتهای ی آموزش مهارتاثربخشحاضر با هدف تعیین  هدف پژوهش 

آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل آزمون و پسآزمایشی با پیشتعلق بالا و پایین به مدرسه، انجام شد. روش پژوهش به صورت نیمهبا احساس
نفر از  93بود؛ به طوری که  8991-99یادگیری مهر شهرستان تویسرکان، در سال تحصیلی به مرکز مشکلات ویژه  کنندهمراجعهآموزان کلیه دانش

مشکلات ویژه یادگیری بوده انتخاب شدند. آموزانی که دارای گیری در دسترس، از بین دانشنمونه مورد نظر به روش نمونه عنوانبهآموزان دانش
آموزان نمونه بر اساس ( بود. دانشSSCS( و  پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه )ASCی مورد استفاده دو پرسشنامه خودپنداره تحصیلی )هاابزار

های جلسه تحت آموزش مهارت 1شدند، سپس نفره با احساس تعلق به مدرسه بالا و پایین تقسیم  81پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، به دو گروه 
 افزارنرماز طریق  یریمتغتک انسیکووارزوجی و تحلیل  Tها با استفاده از آزمون ( قرار گرفتند. داده8911زاده عطوفی )ورزی موتابی و کاظمجرأت

23- SPSS.ورزی بر خودپنداره تحصیلی در هر دو گروه با احساس تعلق های جرأتبه دست آمده نشان داد که آموزش مهارت یهاافتهی تحلیل شد
ه تحصیلی ورزی بر خودپندارها نشان داد که آموزش جرأتنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ،مثبت داشته است. همچنین ریتأثبالا و پایین به مدرسه 

ی و مشاوران، معلمان مدارس و مرکز توانبخش شودیمپیشنهاد  ،نابراینبیشتری داشته است. ب ریتأثآموزان گروه احساس تعلق به مدرسه بالا دانش
 د.آموزش دهن های یادگیری ویژهمبتلا به اختلال آموزاندانشورزی را به ی آموزشی و درمانی، جرأتهاتیموقعآموزشی مشکلات ویژه یادگیری، در 

 :کلیدی یهاواژه
 .ورزیهای جرأتمدرسه، خودپنداره تحصیلی، مهارتتعلق به احساس های یادگیری ویژه،اختلال
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 مقدمه
موزان، آدر هر نظام تعلیم و تربیت، موفقیت تحصیلی دانش

های علمی است. های موفقیت در فعالیتیکی از شاخص
وجود موفقیت و پیشرفت تحصیلی موضوعی است که 
بخصوص در حال حاضر مورد توجه نظام آموزش و پرورش 

(. 3181، 8رینن وهر کشوری است )بلوم، لیموس، سادون 
     های جامعه مدرن، ترین قشریکی از مهم ،همچنین
آموزان هستند که قسمت زیادی از اجتماعی شدن نسل دانش

ها گذاشته شده است. طرز تلقی و برداشت آینده بر عهده آن
آموزان از خود و موفقیت، بر عملکردشان و در نتیجه، دانش

فت، یک صدارد )رزاقی و ن ریتأثبازده و کارایی نظام آموزشی 
(. اما در این بین کودکانی هستند که از نظر امتیاز 8991

آموزان تفاوت دارند. کودکانی که بر یادگیری با دیگر دانش
مشکلات یادگیری  (8911)  3فدرال نامهنییآاساس تعریف 

        های بینایی، شنوایی، حرکتی، آنان در نتیجه نقص
     یا  های هیجانیذهنی یا پریشانی یماندگعقب

های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ایجاد نشده محرومیت
تر از آنچه از سن آموزان کم(. این دانش8993است )کریمی، 
 یهااختلالشوند. رود، موفق میها انتظار میو سطح آن

هیو یریادگی  DSM-5اصطلاح عمومی است که در   9ژ
ی در تها ایجاد مشکلادهد که خصیصه آناختلالی را شرح می

پیشرفت تحصیلی یا کارکرد روزمره است. دوستان و اعضای 
در نتیجه عزت نفس و انگیزه  ؛دانندیمها را ناتوان خانواده آن

 (. 8991ها پایین است )گنجی، و خودپنداره آن
ز معتقد است که خودپنداره از راه روابط  (8918)  4راجر

اساس آید و در واقع شخص خود را بر اجتماعی به دست می
، بیند، نه بر اساس آنچه خودکنند، میآنچه دیگران تصور می

به  ،(. همچنین8991عصاره،  وکند )امیدی کرکانی درک می
محیط اجتماعی که انسان در آن  (3183)  1یکولعقیده 

 ،یاسم)قبسزایی در تشکیل خود دارد  ریتأثکند زندگی می
، اندکرده بیان (3181) 1گلدار و گلداری که طوربه (.8993

 هایی استخودپنداره و عزت نفس کودک وابسته به مهارت
که کودک در ایجاد ارتباط با همسالان و بزرگسالان دارد. 

های اجتماعی خوبی برخوردار است در کودکی که از مهارت
 یبازخوردهاتواند موفق است و می بخشتیرضاایجاد روابط 

های اجتماعی رتمناسبی از جانب دیگران دریافت کند. مها
که فرد را  ستا یاشدهی آموخته هاییتواناای از مجموعه
سازد تا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه قادر می

                                                                                                                                                                                                                               
1. Bloom, Lemos, Sadun & Reenen  

2. Federal Regulations  
3. Specific Learning Disorders (SLD) 

4. Rogers 

5. Coelli  
6. Goldar & Goldar  

های ترین مهارتاجتماعی تعامل کند. از جمله معمول
و ابراز وجود، کنار آمدن،  1یورزجرأتاجتماعی شناخته شده 

 ی وفردانیمسئله یابی، حل مهای ارتباطی، دوستمهارت
رد های ف، احساسات و رفتارهاشناختتوانایی تنظیم کردن 

های در این بین یکی از مهارت (.8994 ،خداوردیان)باشد می
ورزی است که طی آن فرد افکار و اجتماعی مهم، جرأت

احساسات خود را به طور مثبت و با رعایت حقوق دیگران 
      کند. بدین ترتیب فرد حقوق خود را در روابط بیان می

ورد آفردی با در نظر گرفتن حقوق دیگران به دست میبین
 (.3188، 1)آلبرتی و آمونز

ی هاریتأخویژه،  های یادگیریبرای کودکان دارای اختلال
ت جه های اجتماعی مشارکتی،رشد در دستیابی به رفتار

ا هدوستی متقابل، همراه با اختلال و پرخاشگری بوده و آن
را در معرض غفلت یا طرد توسط همسالان در دوران 

 (.3181 ،9السن و دیفلو)دهد تحصیل و پس از آن قرار می
های اجتماعی الگوهای رفتاری را که از این افراد در محیط

 یندهند. انظر اجتماعی غیرقابل قبول هستند بروز می
ها از طریق آسیب بر یادگیری و تبادلات اجتماعی رفتار

شود و سرانجام موفق، منجر به مشکلاتی در مدرسه می
 قرار داده و دچار ریتأثها توسط همسالان را تحت پذیرش آن
 و یاستون ؛3111 ،81نیل و سانتوس)آلساپ، کند مشکل می

در . این در حالی است که، افرادی که (8991 ،88کایلاگر
-تر میتر و توانمندانجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن

دانند در مقایسه با دیگران از خودپنداره تحصیلی زیادی 
ای باعث رشد و برخوردار هستند و باطبع چنین خودپنداره

  پیشرفت تحصیلی فرد و بروز نیافتن هیجانات منفی او 
 (. 8914شود )بیابانگرد، می

ین بودن خودپنداره در کودکان مبتلا به اگر چه محققان به پای
، اندداشته دیتأکمشکلات یادگیری و اهمیت تقویت خودپنداره 

ی جهت تقویت آن در این گروه از کودکان ابرنامهبا این حال 
ها پیرامون مقایسه متغیر ذکر شده بین انجام نشده و بررسی

-ویژه و دانش های یادگیریآموزان مبتلا به اختلالدانش

پژوهشی  خلاءآموزان عادی، انجام شده است و در این زمینه 
آشکار است. از طرفی  مشارکت در اجتماع و ارتباط فرد با 

 های احساساز مؤلفه مؤلفهها اشاره شد، دو مدرسه که به آن
شوند. در ادبیات علمی، تعلق محسوب می 83تعلق به مدرسه
د سه، پیوندیگری همچون تعهد به مدر نیعناوبه مدرسه با 

ه اثرات است، ک با مدرسه و دلبستگی به مدرسه توصیف شده

7.  Assertiveness Skills 

8.  Alberti & Ammons 
9. Floyd & Olsen  

10. Allsopp, Santos &Linn  

11. Ston & La Greca  
12. Sense of Belonging to School 
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 ... ی برورزجرأتهای آموزش مهارت ریتأث
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د آموزان دارهای شخصی و تحصیلی دانشمتعددی بر جنبه
به نقل  ؛3188 ،8)چاپمن، باکلی، شیهان، شوچت، رومانیک

 و مزیج ،ینلمک نظر(. از 8994کوشه،  کلانتر واز مکیان 
ترین عناصر این تعلق عبارت از ارتباط مهم (3113) 3بلوم
افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به  مؤثر

ی هاتیفعالاهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در 
اجتماعی، است )میرزابیگی، بختیارپور، صعادی، مکوندی و 

آموزان که در تعاملات اجتماعی (. تعدادی از دانش8991یاشا، 
د ها تعلقی ندارنالان خود دچار مشکل هستند و به آنبا همس

اجتماعی و عملکرد  -در معرض خطر مشکلات عاطفی
 یهادغدغهیکی از  رو،نیا ازتحصیلی ضعیف قرار دارند. 

-پژوهشگر این بود که آیا میزان تعلق به مدرسه در دانش

ی هاویژه بر یادگیری مهارت های یادگیریآموزان با اختلال
 رگذاریتأثی و در پی آن بهبود خودپنداره تحصیلی رزوتأجر

ا آموزان باست یا خیر. بنابراین، با توجه به اینکه دانش
ویژه، به علت مشکلات تحصیلی و  های یادگیریاختلال

اجتماعی، از خودپنداره تحصیلی ضعیف و احساس تعلق به 
مدرسه متفاوت برخوردارند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ 

-تأجرهای مهارت  است که آیا آموزش  الؤسین دادن به ا
ویژه با  های یادگیریآموزان دارای اختلالی، به دانشورز

احساس تعلق به مدرسه بالا و پایین، باعث بهبود خودپنداره 
ه ی به چاثربخش نیاشود و در هر گروه ها میتحصیلی در آن

 ؟استمیزان 
 روش

         آزمون و آزمایشی با پیشطرح پژوهش از نوع نیمه
 است. کنترل گروه بدونآزمون، با دو گروه آزمایشی، پس

 ندهکنمراجعهآموزان ابتدایی جامعه آماری پژوهش کلیه دانش
به مرکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان تویسرکان در 

نفر در بازه  11ها ، بود. تعداد آن8991-99سال تحصیلی 
 عنوانبهآموز دانش 93بود.  91/9/99تا  8/9/91زمانی 

 11گیری در دسترس، از بین نمونه مورد نظر به روش نمونه
های یادگیری ویژه بودند، آموزانی که دارای اختلالدانش

انتخاب و بر اساس پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، در 
نفری با احساس تعلق به مدرسه بالا و پایین قرار  81دو گروه 

ها از برنامه آموزش هیچ یک از آن گرفتند و تا پایان پژوهش
-های ورود به پژوهش عبارت بود از دانشخارج نشدند. ملاک

به  مندهعلاقویژه،  های یادگیریآموز ابتدایی مبتلا به اختلال
شرکت در جلسات آموزشی، دارا بودن هوش متوسط )نمره 

( بر اساس آزمون هوش وکسلر، نداشتن 811-11هوش 
غزی و ملاک خروج از پژوهش نقص حسی و مشکلات م

                                                                                                                                                                                                                               
1. Chapman, Buckley, Sheehan, Shochet & Romaniuk  

2. Mcnally, James & Blum  
3. Academic Self Concept  

ی هاعبارت بود از غیبت در جلسات آموزشی )دو غیبت(. داده
، های آمار توصیفی از قبیلدست آمده با استفاده از شاخصبه

های آمار استنباطی از جمله میانگین و انحراف معیار و روش
راهه، از زوجی، همبستگی پیرسون و واریانس یک Tآزمون
، مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS-23افزارنرمطریق 
 گرفتند.

 ابزار سنجش 
برای بررسی  :9(ASC) یلیتحص خودپنداره پرسشنامه. 8

ون آزمآزمون و پسآموزان در پیشخودپنداره تحصیلی دانش
 دهش استفاده آموزاندانشاز پرسشنامه خودپنداره تحصیلی 

 4ی یسنی واست. این پرسشنامه برای اولین بار به وسیله چن 
آموز تایوانی دانش 8183پس از اجرا روی  3114در سال 

است. در  سؤال 81ی دارادوره دبستان ساخته شد. این ابزار 
ان زاده، کارشکی و ناصریایران این پرسشنامه توسط افشاری

 تاس هشد آموزان دبستانی هنجاریابی( بر روی دانش8993)
 84حذف گردید و پرسشنامه با  الاتؤسکه در آن یکی از 

قرار گرفت. در بررسی روایی صوری و  دأییتمورد  الؤس
محتوا نظرات اساتید و متخصصان روانشناسی تربیتی در 

ها برای بررسی اند. آنمورد پرسشنامه را به دست آورده
نمره روایی سازه از دو روش همبستگی درونی هر عامل با 
ند که اکل پرسشنامه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرده

استخراج  مبدأنتایج همسو با پژوهش انجام شده در جامعه 
ی، آموزشگاهی عموم خودپندارهسه عامل، منطبق بر سه نوع 
، که این سه عامل بر دهدیمو غیرآموزشگاهی، را نشان 

ین را تبیدرصد کل واریانس بین متغیرها  49روی هم حدود 
. برای برآورد همسانی درونی نیز از ضریب آلفای کندیم

اند که این شاخص برای نمره کل کرونباخ استفاده کرده
، گزارش شده است. ضریب 11/1ی لیتحص خودپنداره

 خودپندارههمسانی درونی برآورد شده برای پرسشنامه 
 شاعتبار قابل قبول برای ابزار پژوه دهندهنشانی نیز لیتحص

است. همچنین، به منظور بررسی روایی همگرای پرسشنامه 
ی، از پرسشنامه عزت نفس )روزنبرگ، لیتحص خودپنداره

که همبستگی بین دو پرسشنامه در حالت  شد استفاده( 8911
و به لحاظ آماری معنادار بوده است. برای برآورد  11/1کلی 

اند ههمسانی درونی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد
، 11/1ی لیتحص خودپندارهکه این شاخص برای نمره کل 

گزارش شده است. ضریب همسانی درونی برآورد شده برای 
قابل  دهنده اعتبارنیز نشان  پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
( پایایی 8914) 1لین و مارشقبول برای ابزار پژوهش است. 

، زادهیافشاربه دست آوردند.  19/1پرسشنامه خودپنداره را 

4. Chen & Yi yeesen  

5. March & Neill  
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 اسیرمقیز( آلفای کرونباخ 8993کارشکی و ناصریان )
 ،13/1آموزشگاهی را  اسیرمقیز، 41/1عمومی را 

و ضریب آلفای کرونباخ  41/1آموزشگاهی را غیر اسیرمقیز
به دست آوردند. ضریب آلفای کرونباخ در  11/1کلی آن را 

 به دست آمد. 11/1پژوهش حاضر 
مقیاس  : 8(SSCS) مدرسه به قتعلاحساس پرسشنامه. 3

-بندی دانشسنجش احساس تعلق به مدرسه جهت تقسیم

آموزان به دو گروه، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه 
، 3)احساس ارتباط با مدرسه( بوده است )بری، بتی و وات

توسط بری، بتی و وات  3114(. این پرسشنامه در سال 3114
قم مواف کاملا  به صورت جملات مثبت در مقیاس لیکرت )از 

مخالفم( طراحی شده است. پرسشنامه مذکور در سال  کاملا تا 
نیز توسط بتی و بری مورد تجدید نظر قرار گرفته  3111

شامل  سایمقخرده 1و  الؤس 31است که به طور کلی دارای 
احساس تعلق به همسالان، حمایت معلم، احساس رعایت 
احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع، ارتباط فرد 

نامه . ضریب پایایی پرسشباشدیمبا مدرسه و مشارکت علمی 
گزارش  11/1از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

ی بررسی (. در ایران، برا3111 ،شده است )بری، بتی و وات
پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و آلفای کل مقیاس 

، درانی، ابوالقاسمی و نجاتی زادهمیحکبه دست آمد ) 93/1

( نیز به بررسی روایی 8993(. مکیان و کلانتر کوشه )8999
 آموزاندانشنفر از  911و پایایی این پرسشنامه بر روی 

یین اختند. به منظور تعدبیرستان دختر و پسر شهر تهران پرد
روایی واگرا، همبستگی این مقیاس با پرسشنامه فرسودگی 

ها محاسبه شده که حاکی از ( توسط آن-111/1تحصیلی )
همبستگی منفی و معنادار بیان شده است. علاوه بر این 
ضریب همبستگی مقیاس احساس تعلق به مدرسه و مقیاس 

ه روایی به دست آمده است ک 448/1انگیزش پیشرفت 
. دکنیم دأییتهمگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه را 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه، 
حمایت معلم، مشارکت در اجتماع،  اسیمقخرده 1وجود 

احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس مثبت 
ا رنسبت به مدرسه، ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی 

 13عامل توانستند  1کرده است. این  دأییتبرای این مقیاس 
بار  دارای سؤالاتی درصد واریانس کل را تبیین کنند )همه

بودند(. ضریب آلفای کرونباخ کل  41/1عاملی بالای 
به دست آمده است. در پژوهش حاضر  11/1پرسشنامه 

  به دست آمد. 98/1ضریب آلفای کرونباخ 
تعداد جلسات، اهداف و ی: ورزجرأت یهاآموزش مهارت برنامه

محتوای این برنامه آموزشی به صورت جدول به شرح زیر 
 شود:مطرح می

 یورزجرأت یهاآموزش مهارت برنامه. 8 جدول
 محتوا اهداف جلسه

 فواید و و ضرورت آن در زندگیی، ورزجرأتآشنایی با مفهوم  8
های زندگی و واژه  بیان چارچوب اجرایی جلسات آموزشی. آشنایی با مهارت

 ورزی.جرأت

 و منفعلانه( مندانهجرأتهای رفتاری )پرخاشگرانه، سبکآموزش 3
، پرخاشگرانه و منفعلانه، تمرین رفتارهای مندانهجرأتشرح انواع رفتارهای 

 نقش.کلامی با ایفای غیر

 های لازم برای تغییر رفتارگام 9
سازی، عمل، نگهداری و شرح مراحل تغییر رفتار شامل: فکر کردن، آماده

 خاتمه.

 مندانهآموزش اهمیت رفتار جرأت 4
از طریق خواندن کتاب داستان و بحث  مندانهآشنایی با اهمیت رفتار جرأت

 ی.ریگجهینتی داستان و هاتیشخصگو درباره وو گفت

 آموزش حقوق فردی 1
بررسی حقوق فردی به روش بارش فکری و بحث گروهی، ارائه 

 "هرکس حق دارد"بروشور

1 
رفتار  مندانهو آموزش چگونه  جرأت مندانهآموزش انواع رفتار  جرأت

 کنیم؟

ی آموزشی شامل: دهایاسلای مطرح شده در هاتیموقعایفای نقش 
 یی درهاعبارتد درخواست دیگران، چگونگی درخواست کردن از دیگران، ر

ی مثبت(، ابراز ورزجرأتجهت ابراز خویشتن، ابراز احساسات مثبت )
ی همدلانه، کاوش مثبت، ورزجرأتی منفی(، ورزجرأتاحساسات منفی )

ی ازسیخنثمصالحه عملی، کنار آمدن با انتقاد مخرب )مخالفت با انتقاد. 
 (موافقت احتمالاتی. موافقت در اصول)گسلش(. موافقت با قسمتی از انتقاد. 

1 
گفتن و امتناع از انجام خواسته نامعقول  "نه"هایی برای آموزش توصیه

 دیگران

ی نه گفتن شامل: صفحه هاکیتکنشرح اهمیت نه گفتن و آموزش 
کردن، اکنون نه، آن نه اما این چرا،  آلودمهشکسته )صفحه خط خورده(، 
 اگر، وقتی.کلمات نیرومند: نه، مچکرم، 

1 
فتار  بر لزوم نشان دادن صحیح ر دیتأکگیری پیرامون جلسات قبل و نتیجه

 های مختلف زندگیدر موقعیت مندانهجرأت
ی، بندجمعی آموخته شده، هاکیتکنبر استفاده به موقع و صحیح از  دیتأک

 آزمونآموزان، اجرای پسدانش سؤالاتگویی به پاسخ

 شیوه اجرای پژوهش
                                                                                                                                                                                                                               

1. Students Sense of Connectedness with School 2. Barry, Betty & Watt  
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های لازم جهت تشکیل بعد از انتخاب نمونه و هماهنگی 
های آموزشی در مرکز مشکلات ویژه یادگیری مهر، کلاس

س ی که پطوربهشهرستان تویسرکان، جلسات برگزار شد. 
از مشخص شدن اعضای دو گروه با احساس تعلق بالا و 

اساس پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه پایین به مدرسه بر 
آزمون با در جلسه اول، پیش (،3114)بری، بتی و وات، 
 ارهخودپندآموزان برای تکمیل پرسشنامه درخواست از دانش

( به 3114، سنییی و)چن  (ASC)آموزان ی دانشلیتحص
ی اجرا شد. سپس لیتحص خودپندارهمنظور سنجش میزان 

هر دو گروه با طبق برنامه یکسان به  هاجلسهمحتوای 
احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه، بر اساس پروتکل 

عطوفی  زادهکاظمموتابی و ی ورزجرأتهای آموزشی مهارت
ای به صورت گروهی، ارائه دقیقه 11جلسه  1طی (، 8911)

آموزان به منظور شد. در نهایت، در پایان جلسه هشتم دانش
     ی لیتحص خودپندارهبه پرسشنامه آزمون اجرای پس

به منظور رعایت ملاحظات پاسخ دادند. ( ASC)آموزان دانش
کنندگان در پژوهش اطمینان داده اخلاقی، به والدین شرکت

نام شد که اطلاعات به دست آمده به صورت محرمانه و بی
 گونه ضرر و زیان جانیمورد استفاده قرار گیرد و پژوهش هیچ

 ها نداشت.ای آنو مالی بر
 هاافتهی

 خودپنداره نمرات یفیتوص آمار. 3 جدول

 میانگین بیشترین کمترین  تعداد مرحله منبع متغیر
انحراف 
 استاندارد

 آماره
 Z 

 سطح 
 **معناداری

 احساس تعلق بالا
 119/1 899/1 19/1 99/31 91 81 81 آزمونپیش
 811/1 813/1 19/9 49/48 41 91 81 آزمونپس

 * احساس تعلق پایین
 841/1 811/1 99/9 11/33 39 81 81 آزمونپیش
 198/1 899/1 14/4 11/91 41 31 81 آزمونپس

 ( 8911) 8فورسیلیبا اعمال اصلاح ل **  ≥41: نییپا تعلق احساس*

و انحراف معیار برای خودپنداره در افراد با احساس  میانگین
واحد  1/81آزمون آزمون نسبت به پیشتعلق بالا در پس

زمون آافزایش و در افراد با احساس تعلق پایین نمرات پیش
واحد افزایش داشته است.  18/1آزمون نسبت به پس

دست آمده برای به zداری مقادیر سطح معنی ،همچنین
(، که این <11/1Pاست ) 11/1حقیق بالاتر از متغیرهای ت

امر بیانگر آن است که نمرات این متغیرها، دارای توزیعی 
 های نرمال است. به منظور بررسی اثر آموزش مهارت

لا آموزان مبتی دانشلیتحص خودپندارهی، بر بهبود ورزجرأت
 ویژه با احساس تعلق بالا و پایین به های یادگیریبه اختلال

استفاده شده است. در این آزمون  مدرسه، از آزمون تی زوجی
     ی هاپاسخآزمون هر گروه آزمودنی با های پیشپاسخ
 شود. آزمون خودش مقایسه میپس

 آموزاندانش در یلیتحص خودپنداره آزمونپس و آزمونشیتفاوت پ یبررس یبرا یزوج t آزمون. 9 جدول

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد اختلاف میانگین گروه منبع تغییر

 خودپنداره تحصیلی
 118/1 43/81 11/9 11/81 تعلق بالا

 118/1 91/9 89/3 18/1 تعلق پایین

محاسبه شده و  یداریمعنسطح  و 9بر اساس نتایج جدول 
 < 91/8بیشتر شده است ) 91/8که از حد بحرانی  tمقدار 

tتوان نتیجه گرفت که نمرات خودپنداره تحصیلی هر (، می
طور معناداری نسبت به نمرات آزمون بهدو گروه در پس

(. لازم <18/1P) است داشتهآزمون همان گروه افزایش پیش
به ذکر است که اختلاف میانگین مقدار برای گروه با احساس 

 یلیتحص خودپندارهواحد کمتر از  19/1پایین به میزان  تعلق
 آموزان با گروه با احساس تعلق بالا است. در دانش
به منظور بررسی میزان تفاوت اثربخشی آموزش  ،همچنین
ی بر خودپنداره تحصیلی در سطوح مختلف ورزجرأت

ی ریمتغتک انسیکوواراحساس تعلق به مدرسه، از تحلیل 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Lilliefors 

 ریتأثاستفاده شد. این آزمون به منظور سنجش مقایسه 
گروه آزمایش و کنترل با  3آزمون آزمایش بر نتایج پس

 ،رود. بر این اساسکار میآزمون بهاثرات پیش یسازیخنث
ذکر این نکته ضروری است که در پژوهش حاضر گروه 

رح شده کنترل وجود ندارد، اما از آنجا که هدف فرضیه ط
مداخله در دو گروه با احساس تعلق  ریتأثبررسی تفاوت 

آموزشگاهی بالا و با احساس تعلق آموزشگاهی پایین است، 
 ، گروه احساسریتأثتوان به منظور سنجش تفاوت لذا می

عنوان گروه کنترل وارد معادله تعلق به مدرسه پایین را به
ون آزمپیش سازی اثراتآزمون را با خنثیکرد و تفاوت پس

فرض پیشابتدا لذا قبل از انجام تحلیل مورد بررسی قرار داد. 
.گردید دییتأبررسی و ها همگنی بین واریانس
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یلیتحص خودپنداره تفاوت یبررس یبرا کوواریانس لیتحل جینتا. 4 جدول
 اتا SS df MS F Sig منبع تغییر

 خودپنداره تحصیلی
 183/1 118/1 13/18 314/441 8 314/441 گروه
 - - - 811/1 39 181/811 خطا

 - - - - 98 389/8911 کل اصلاح شده

ی داریمعن، و اینکه سطح 4با توجه به نتایج تحلیل در جدول 
کمتر  18/1محاسبه شده برای این مقادیر، از مقدار مفروض 

بر  یورزجرأتاست؛ بنابراین بین میزان اثربخشی آموزش 
خودپنداره تحصیلی در سطوح مختلف احساس تعلق به 

 =P، 18/1=η2، 13/18<18/1)مدرسه تفاوت وجود دارد 
های گزارش شده، آموزش با توجه به میانگین(. F( 1و41)

آموزان با ی بر خودپنداره تحصیلی در دانشورزجرأت
-انشد    بیشتری نسبت به  ریتأثاحساس تعلق به مدرسه بالا 

 آموزن با احساس تعلق به مدرسه پایین دارد. 
 یریگجهینت وبحث 

ی ورزجرأتهای آموزش مهارت ریتأثپژوهش حاضر با هدف 
ای هاختلالآموزان مبتلا به بر خودپنداره تحصیلی دانش

ویژه با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه، انجام  یادگیری
   های نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت شد.
آموزان دارای ی بر خودپنداره تحصیلی دانشورزتأجر

هر دو گروه با احساس تعلق بالا و ویژه  های یادگیریاختلال
ایج شته است. نتی داداریمعنمثبت  ریتأثپایین به مدرسه 

( مبنی 8991حاصل با نتایج نعامی، شمس علیزاده و عبدی )
ی در بهبود ورزجرأتهای مثبت آموزش مهارت ریتأثبر 

( 8991) و همکارانآموزان همسو است. آج خودپنداره دانش
 ،با خودپنداره مثبت مندانهجرأتکه رفتار  اندکردهنیز بیان 

 ستد به جینتاطبق  ،همگرایی و همبستگی دارد. همچنین
با خودپنداره  ورزانهجرأت( رفتار 8998کاوه ) پژوهش در آمده

مثبت، عزت نفس، تسلط خودبسندگی و اعتماد به نفس 
وان تهمگرایی و همبستگی دارد. در تبیین این یافته می

با افزایش اعتماد به نفس،  غالبا گفت، خودپنداره مثبت 
راه قلال و قاطعیت همی، استدارشتنیخواحساس شایستگی، 

 ی رفتار و شخصیت هامؤلفهاست، که همگی از جمله 
(. هدف 8999طالشیان،  وی هستند )جلالی، زرگر ورزجرأت

ورزی این است که به افراد کمک کنند تا آموزش جرأت
دیدشان را نسبت به خود تغییر دهند، جرأت خود را افزایش 

 8لین) ود بیفزاینددهند، و از این طریق بر اعتماد به نفس خ
     (. هنگامی که در آموزش حقوق 3114، و همکاران

به نکاتی از قبیل )شما حق دارید که مرتکب  ورزانهجرأت
ید بپرسید، شما حق دار سؤالاشتباه شوید، شما حق دارید که 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Lin  
2. Bernea  

در مورد خود و زندگیتان احساس خوبی داشته باشید( اشاره 
 با هر بار ویژه های یادگیریاختلالآموز دارای دانش .شودمی

رین، بیش از سای سؤالاشتباه کردن، ندانستن یا پرسیدن 
ن آموزد ایشود چرا که میخودپنداره تحصیلی نمی اُفتدچار 

موارد جزئی از حقوق فردی وی است و در جهت اصلاح 
در آموزش ابراز احساسات  ،کوشد. همچنیناشتباهات می

-یممثبت آمده است: وقتی پذیرای تعریف و تمجید کسی 
، فردی با اعتماد به نفس بیشتر به نظر خواهید آمد دیشو

(. مفهوم خودپنداره 8991کمری و معصومیان، )سیاه
گمان مبتنی بر بازخوردهایی است که افراد در تحصیلی بی

ها، معلمان، والدین و نها، آزموهای آموزشی از نمرهفعالیت
 ،(. بنابراین8914کنند )هاشمی همسالان خود دریافت می

آموختن و به کارگیری این تکنیک موجب افزایش خودپنداره 
 شود. از طرفی، بر اساس فلسفهآموزان میتحصیلی دانش

اساسی تحلیل تبادلی مبنی بر اینکه همه مردم خوب متولد 
اساس نوع  ان کودکی و نیز برها بر مبنای دورشوند و آنمی

د کننی که از افراد مهم دیگر دریافت میدییتأشناخت و 
گیرند. ممکن است تصمیماتی در مورد خودشان و دیگران می

د که گیرند به این نتیجه برسنبر اساس تصمیمی که افراد می
تبادلی، معتقد است  ( مبدع تحلیل8911) 3خوب نیستند. برن

وانند تها میاین تصمیم را تغییر دهند. آن توانندیمکه افراد 
، 9، به نقل از آمیز8911انتخاب کنند که خوب هستند )برن، 

(. هنگامی که فرد تصور خوبی درباره خود دارد، 3119
ند ککند موجودی توانا است و با اطمینان فکر میاحساس می

ا موجب هبا موفقیت باشد تا بعد توأمکوشد که رفتارش و می
آموزی که خود اس ارزشمندی شود؛ اما برعکس دانشاحس

 تر از سطحداند عملکرد تحصیلی او پایینرا ناموفق می
     واقع این  های ذاتی است؛ یعنی دراستعداد و توانایی

تواند به حد آموز توانایی موفق شدن را دارد، اما نمیدانش
 ولتد ینی)حسپندارد که ناتوان است انتظار برسد؛ زیرا می

های اختلالآموزان با این ویژگی در دانش (.8911 ،یآباد
آموزان دارای بارز است. بسیاری از دانش ویژه یادگیری
-رشنگ  به جای آموختن و کسب  ویژه های یادگیریاختلال

-توانند انجام دهند به آنچه نمیهایی درباره تکالیفی که می

ن حرمت نفس کنند. این فقداتوانند انجام دهند توجه می

3. Ames  
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شود ها میمثبت اغلب منجر به خودپنداره ضعیفی در آن
 (. 8993)کریمی، 

توان از مفهوم از طرفی برای تبیین نتیجه حاصل، می
دهد های اجتماعی استفاده کرد. مطالعات نشان میمهارت

برای اینکه فردی از نظر اجتماعی مورد قبول قرار گیرد باید 
اشته باشد و با دیگران مکالمه و تعامل مثبتی با همسالان د
 یژهو های یادگیریاختلالآموزان با تبادل اطلاعات کند. دانش

-شوند و این ناکامی موجب میدچار شکست در تحصیل می

کار آش هاآنی در انزواطلبشود به تدریج علائم افسردگی و 
 هاییمهارت     گردد. از طرفی خودپنداره کودک وابسته به 

کودک در ایجاد ارتباط با همسالان و بزرگسالان دارد. است که 
های اجتماعی خوبی برخوردار است در کودکی که از مهارت

ای هتواند بازخوردموفق است و می بخشتیرضاایجاد روابط 
؛ 3181مناسب از جانب دیگران دریافت کند )گلدار و گلدار، 

 (. 8991ترجمه پرنیانی، 
ی ورزتأجرهای آموزش مهارت چه بیان شدبا توجه به آن

 ؛شودهای اجتماعی مهم محسوب میکه یکی از مهارت
سبت تری نآموزان خودپنداره تحصیلی مثبتسبب شد دانش

( در این 8991به خود داشته باشند. فرهنگی و عبدالعلیان )
 های اجتماعیزمینه به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

های اختلالموزان مبتلا به آبر افزایش خودپنداره دانش
زاده، تقوی و است. از مطالعات مهرابی مؤثر ویژه یادگیری

( نیز چنین نتیجه حاصل شد که 8911عطاری یوسف )
های اجتماعی و ی باعث افزایش مهارتورزتأجرآموزش 

ثبت م ریتأثکه خود  شودیم آموزاندانشعملکرد تحصیلی 
( 3181آذر و سعادتمند ) بر خودپنداره تحصیلی دارد. سپهریان
های زندگی خودپنداره نیز عنوان کردند که آموزش مهارت

 بخشد. با توجه به نتایجآموزان را بهبود میتحصیلی دانش
آموزش ها مشخص شد که حاصل از تجزیه و تحلیل داده

آموزان با ی بر خودپنداره تحصیلی در دانشورزتأجر
-انشد    بیشتری نسبت به  ریتأثاحساس تعلق به مدرسه بالا 

ر تبیین دآموزن با احساس تعلق به مدرسه پایین داشته است. 
توان گفت، افراد با خودپنداره تحصیلی بالا این یافته می

احساس مثبت نسبت به مدرسه داشته، مشارکت بیشتری در 
مدرسه و اجتماع دارند، همین امر سبب پیشرفت و موفقیت 

ند کو از ترک تحصیل جلوگیری میشود ها در مدرسه میآن
     (. این احساس مثبت 8991)امیدی کرکانی و عصاره، 

تواند با احساس تعلق به مدرسه در ارتباط باشد، چرا که می
 از  مؤلفهمشارکت در اجتماع و ارتباط فرد با مدرسه دو 

 شوند. احساس تعلق به مدرسه محسوب می یهامؤلفه

                                                                                                                                                                                                                               
1. Bond  
2 . Karcher 

، دلبستگی اجتماعی و معتقدند( 3111و همکاران )  8بوند
 بینیهای اول تحصیل دارای قدرت پیشی در سالامدرسه

 آموزان در بازده تحصیلی و رفتار بهنجار اجتماعی دانش
 ( نیز به این نتیجه8998های بعدی هستند. دربان )سال

ی احساس تعلق به مدرسه رابطه هامؤلفهرسیده است که 
با عملکرد تحصیلی دارد. نتایج مطالعات  داریمعنمثبت و 

    بین  داری معنی( رابطه8999زاده و همکاران )حکیم
ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه پیشرفت و هامؤلفه

آموزان را نشان داده است. همچنین، عملکرد تحصیلی دانش
که خودپنداره از راه روابط  ( معتقد است8918راجرز )

آید و در واقع شخص خود را بر اساس اجتماعی به دست می
، بیند، نه بر اساس آنچه خودکنند، میآنچه دیگران تصور می

 ،همچنین .(8991کند )امیدی کرکانی و عصاره، درک می
اند که خودپنداره و عزت ( بیان کرده3181گلدار و گلدار )

هایی است که کودک در ایجاد مهارتنفس کودک وابسته به 
-رتمها  ارتباط با همسالان و بزرگسالان دارد. کودکی که از 

-تیرضاهای اجتماعی خوبی برخوردار است در ایجاد روابط 
ی مناسبی از جانب بازخوردهاتواند موفق است و می بخش

ه وجود احساس تعلق به مدرس ،دیگران دریافت کند. بنابراین
ن بر میزا مؤثرآموزان و برقراری روابط اجتماعی بالا در دانش

 ( احساس3111) 3کارچر. داردمثبت  ریتأثخودپنداره تحصیلی 
داند که سبب سازگار شدن تعلق به مدرسه را اعمالی می

شود و این آموز در انجام دادن یک فعالیت خاص میدانش
اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و کاهش 

 هایشود که اثرات متعددی بر جنبهآموز میدانشاضطراب 
-(؛ به3188 ،9آموزان دارد )روفیشخصی و تحصیلی دانش

ده ها شطوری که منجر به افزایش خودپنداره تحصیلی در آن
است. برخورداری از احساس تعلق به مدرسه علاوه بر ایجاد 

آموزان در راستای کسب شخصیت محیطی سالم برای دانش
. های تحصیلی مثبتی نیز دارداجتماعی شدن، بازدهمستقل و 

ی آموزی که دانش ،( معتقد است8999)  4گودناو و گر
ای هاحساس تعلق به مدرسه داشته باشد خود را در فعالیت

داند و همین امر سبب افزایش مدرسه سهیم و متعهد می
آموز برای رسیدن به اهداف مورد انگیزه پیشرفت در دانش

های مدرسه روی شود. مشارکت در فعالیتینظر مدرسه م
آموزان دانش  آموزان و همچنین انگیزه یادگیری دانش

سبب  توانداست. نبود احساس تعلق به مدرسه می رگذاریتأث
تحصیلی و ترک تحصیل شود. بر اساس نتایج، این  اُفت

 هویژ های یادگیریاختلالآموزان مبتلا به موارد روی دانش
 ع شده است. واق مؤثرنیز 

3. Roffy  
4. Goodnow & Gray  

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a

n
j.

ir
 



 خسرو رشید، رسول کرد نوقابی، ابوالقاسم یعقوبی، سحر کولیوند

  

  33  |  3443 تابستان(، 13، )2 ةشمار، 31، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

   های اجتماعی یکی از توان گفت، مهارتدر نهایت می
های مورد نیاز برای هر فرد مهارت نیتریکاربردترین و مهم

در روابط فردی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی و بسیاری از 
ان ها نشباشد. نتایج پژوهشی زندگی اجتماعی میهانهیزم
اجتماعی در بهبود های مثبت آموزش مهارت ریتأثاز 

خودپنداره داشته است. پژوهش حاضر نیز نشان داد آموزش 
آموزان ی بر خودپنداره تحصیلی دانشورزجرأتهای مهارت

های که از نظر مهارت ویژه های یادگیریاختلالمبتلا به 
 ریتأثی وضعیت مطلوبی ندارند، ورزجرأتاجتماعی از جمله 

ان نسبت به خودش هاآن مثبت داشته و موجب بهبود تصورات
    آموزش یافته جانبی نشان داد  ،شده است. همچنین

آموزان با ی بر خودپنداره تحصیلی در دانشورزجرأت
-انشد    بیشتری نسبت به  ریتأثاحساس تعلق به مدرسه بالا 

 آموزن با احساس تعلق به مدرسه پایین داشت.
 یقدردان و تشکر

های دلسوزانه ها و همراهیاز زحمات ارزشمند و راهنمایی
استاد راهنما و اساتید مشاور صمیمانه تقدیر و تشکر نموده؛ 
همچنین، از کادر آموزشی و مدیریت محترم مرکز مشکلات 

 ود.شویژه یادگیری مهر شهرستان تویسرکان قدردانی می
 منابع 
 ،یریا.، ح ،یجاهد ،.آ ،یلریبا ،.م زاده،یاد ،.ف ،یشانیا ،.آ آج،

 عملکرد و یورزتأجر رابطه(. 8991. )ف ،یمراد و ،.م
 در پژوهش یالمللنیب کنفرانس. آموزاندانش یلیتحص
، باتومی، 8991خرداد 81. یتکنولوژو  علوم ،یمهندس

 .گرجستان
 یبررس(. 8993. )ح ان،یناصر و ،.ح ،ی،کارشک.ا زاده،یافشار

 یلیتحص خودپنداره پرسشنامه یسنجروان یهایژگیو
 -یعلم فصلنامه. تهران شهر یدبستان آموزاندانش
-11 ،(88)9 .یشناختروان یهامدل و هاروش یپژوهش

19. 
     ریثأت یابیمدل(. 8991. )ع عصاره، ی، م.، وکرکان یدیام

 با مدرسه به تعلق احساس بر تیهو یهاسبک
دختر.  آموزاندانش در یلیتحص خودپنداره یگریانجیم

 ،(4)84. پژوهش و خانواده یپژوهش -یعلم فصلنامه
891-889. 

 و شرفتیپ زهیانگ نفس، عزت انیم رابطه(. 8914. )ا ابانگرد،یب
      سوم سال آموزاندانش در یلیتحص شرفتیپ
           مطالعات یعلم فصلنامهتهران.  یهارستانیدب

 .898-844 ،(4)8. یشناختروان
-تأجر      نیب رابطه(. 8999) .م ان،یطالش و ،.م زرگر، ،.م ،یجلال

 هیشرن .یبهشت دیشه دانشگاه انیدانشجو در تفرد و یورز
 .11-814،(31) 1. یآموزش یهانظام در پژوهش

(. نقش خودپنداره در موفقیت 8911دولت آبادی، ف. ) حسینی
 لهمجآموزان با تکیه بر وظایف معلمان. تحصیلی دانش

 .99-99 ،(941) .پیوند
(. 8999. )ف ،ینجات و ،.م ،یابوالقاسم ،.ک ،یدران ،.ر زاده،میحک

 شرفتیپ زهیانگ با مدرسه به تعلق احساس یرابطه یبررس
 هرش ینظر متوسطه دوره آموزاندانش یلیتحص عملکرد و

 .818-811 ،(8)38، یتیمجله علوم ترب .اصفهان
ی انجمن روانشناسی ی فشردهنامهواژه(. 8994خداوردیان، س. )

 نشر ارس.. تهران: آمریکا
 هرابط و مدرسه به تعلق احساس زانیم یبررس(. 8998. )ز دربان،

 متوسطه مقطع دختر آموزاندانش یلیتحص عملکرد با
 شاورهم رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا. سمنان شهرستان
 اهدانشگ یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده مدرسه،
 .ییطباطبا علامه

 ذهن درمان یاثربخش(. 8991صفت، ه. ) کیس.،  و ن ،یرزاق
 آموزاندانش پنداره خود و ییتنها احساس بر یآگاه
سومین  .رشت شهرستان یریادگی اختلال یدارا ییابتدا

 ،یشناسروان در نینو یهاپژوهش یالمللنیب کنفرانس
، تفلیس، 8991اردیبهشت  81. آموزشی علوم و مشاوره

 گرجستان.
 و فنون آموزش(. 8991س. ) ان،یا.، و معصوم ،یکمر اهیس 

 .دانژه نشرتهران: . یورزجرأت یهامهارت
  آموزش یاثربخش(. 8991. )م ان،یعبدالعل و ،.ع ،یفرهنگ

 یاضطراب تیحساس و خودپنداره بر یاجتماع یهامهارت
-یواننات   مجله. یریادگی هاییمبتلا به ناتوان آموزاندانش

 .49-11 ،(4)1. یریادگی یها
های اجتماعی بر تأثیر آموزش مهارت(. 8993قاسمی، م. )

آموزان دارای اختلال خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی ، پایانسلوک

 و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

)جلداول(.  یاجتماع یهایماریب یشناسبیآس(. 8998.)م کاوه،
 .شناسانجامعه نشرتهران: 

 یعمل و ینظرمسائل  :یریادگی اختلالات(. 8993. )ی ،یمیکر
 انساوال نشر تهران: .نمونه یمورد مطالعات انضمام به
 با مشاوره یعمل یراهنما(. 3181د.، و گلدار، ک. ) گلدار،

 .رشد نشرتهران: (. 8991) .یانیپرنمترجم، مینو . کودکان
. DSM-5بر اساس  یروان یشناسبیآس(. 8991م. ) ،یگنج

 .ساوالان نشرتهران: 
هنجاریابی پرسشنامه (. 8994. )م. س کلانترکوشه، و ،.ر ان،یمک

احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی 
. آموزان شهر تهرانو انگیزش پیشرفت در میان دانش

 .889-891 ،(31)1 .یتیترب یریگاندازه فصلنامه
. ع وسف،ی یعطار و ،.ف. س ،یتقو ،.م هنرمند، زادهیمهراب

 یاجتماع یهامهارت بر یورزتأجر آموزش ریتأث(. 8911)
. دختر آموزاندانش یلیتحص عملکرد و یاجتماع اضطراب

 .19-14 ،(8)9. یرفتار علوم مجله
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 آموزش پروتکل(. 8911) .م ،یعطوف زادهکاظم و ،.ف ،یموتاب
 تهران: ارس. .یورزتأجر یهامهارت

 ب.،  و ،یزهرا، ا.، مکوند یس.، صعاد ارپور،یا.، بخت ،یگیرزابیم
 احساس ،یلیتحص یسرزندگ سهیمقا(. 8991ر. ) اشا،ی

      نیب در یلیتحص شرفتیپ زهیانگ مدرسه، به تعلق
 .لامیا شهر دوم متوسطه مدارس پسر و دختر آموزاندانش
-8814 ،(41)83 .یآموزش یهانظام در پژوهش نشریه
8111 

 یاثربخش(. 8991. )ع ،یعبد و ،.ن زاده،یعل شمس ،.ع ،ینعام
و  ییکمرو زانیبر م یورزتأجر مهارت آموزش برنامه

 یپژوهش-یعلم فصلنامهدختران نوجوان.  یخودپنداره کل
 .818-899 ،(8)1 زن و جامعه.
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Abstract 
 The aim of this study was to investigate the effectiveness of assertiveness skills on the academic self-concept of 

students with learning disabilities with a sense of high and low suspension to school. Research method was semi-

experimental with pre-test and post-test design. The statistical population of the study included all students 

referred to Mehr Learning Special Medical Center in Tuyserkan, in the academic year 2019-2020; So that 32 

stdents were selected as the sample by available sampling method from among student with special learning 

difficulties. The research tools included Academic Self-concept (ASC) and Student Sense of Connectedness Scale 

(SSCS). The sample was divided into two groups of 16 people with low and high sense of school connectedness 

based on Student Sense of Connectedness Scale. Then the individuals underwent 8 sessions of assertiveness skills 

training. Data were analyzed using paired t-test and one-way analysis of covariance using SPSST-23 software. 

The results showed that the teaching of assertiveness skills is effective on the academic self-concept in both groups 

with a sense of high and low connectedness to school. Also, the results of experiments and data analysis showed 

that teaching assertiveness to the students with high sense of connectedness was more effective in increasing the 

feeling of connectedness to school .Therefore, it is recommended that school counselors and the Rehabilitation 

and Education Center teach students with learning disabilities to learn spesific learning difficulties in educational 

and therapeutic situations.                   

Keywords: Academic Self-Concept, Boldness Skills, Learning Disability, Sense of Belonging to School. 
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