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نفس کودکان با مشکالت یادگیریآموزشی پویش بر عزت یهاثربخشی برنام
 1یکتامحسن شکوهی

 2نفیسه قرائی

 3اکبر ارجمندنیاعلی

 4آبادیجلیل فتح

 5آشتیانیرزیتا داوری

چکیده

 رر شدفکودکدا  بدا   د ی   داد یری ر د  فسعدت آ وزشدر پدو ش بدر  یهپژوهش حاضر با هدف  عییدیا ربربی در بر ا د هدف:

های  فدر رز کودکدا  پا ده 03 دروگ  وو ده شدا    روش:بدا  دروگ  دورگ بدود   آز دو پس-آز دو با طدر  پیش شبه آز ا  ررز  وع و 

طدون عاداد ر دن سوم عا پنجم دبستا  بود کده بدا  رر یده بده بیوانسدتا  ر دام حسدیا یع  ع دییی   د ی   داد یری  ر تده و بده
ری دن طدو  هادان هفتده یهدر هفتده دو دایقده 03 یه لسد 8آ وزشدر پدو ش طدر  یه تندف  بر ا ددو  روگ آز دا ش و  دورگ ادررن  ر

 نظدون عللیدد  ادررن  ر ددب  بده  وندرسدتفادگ فدس پپدد  آ وزشدر  آز ددو  عدت  یه لسده  ر درر شددف  بدرری رنز دابر ربربی ددر بر ا د

آ وزشدر  یهها   دا  درد دف بر ا د ا تده هها:یافتههعدر هوبسدته رسدتفادگ  رد دف آز دو  های پدژوهش رز عللید  کوورن دا س و  ا ته

 فدس عودو ر   فدس کد  و سده ز ر قیدات عدت پو ش برری  روگ آز ا ش دن  قا سده بدا  دروگ  دورگ  ر دتر ش  یندادرن سد   عدت 

ه  تدا ج بدا عو ده بد نتیجهه گیهری:   یدت عی یدف شدف دو اهدهعلایلر و  سوا ر نر دن پر درشته رسب  پا فرنی  تا ج پس رز پیگیدری 

آ وزشددر پددو ش نر دن  ددفرنت و  یهعددور  بر ا دد فددس کودکددا  بددا   دد ی   دداد یری   رر ددا پددژوهش و ضددرون  ر ددتر ش عددت 
ر ا کودکا   پی نااد  وود   فسعت  ررکت دن ا ر   اب کوک به رنعقای س   

  خودپنفرنگپاسپون  یهر: رختی   اد یری  بر ا هکلیدواژ

مقدمه

هاسددب عددیوگ بددر کودکددا  عددادی م عربیتددر سا علددو یگ سدتر
کودکددا  رسددتینا ر و عیلددیم و عربیددب  یهبدده برنسددر و   ا یدد

ها  یت هوب  واشته رسدب  رز بدیا ر دررد  یاز ندف بده آ دوز   آ 
هددای  دداد یری آ ددوزر  بددا  اعور رو ددژگ   ددروگ بتن ددر نر در ش

   0303  6آ ر  دددا وپرون آ دددوز دهندددف یوزرن  ع ددد ی   ر
یکددرعیی و  7هددای  دداد یری ددترن   رکددت  لددر  اعور ر طبدد 

هددای  دداد یری خددا     کودکددا  بددا  اعور ر0302  8هرو تددت
هددای کودکددا ر هسددتنف کدده دن طددو  ز ددا  علاددی   دن  اان 

خور ف    وشتا  حسدا   دا رسدتفر  ن اضدر   د یعر درن دف  
عر رز هددا با ددف بسددیان پددا یاهددای علاددیلر نر ددج آ  اان 

myekta@ut.ac.ir 1  شناسر و آ وز  کودکا  رستینا ر  در  گاگ عارر در  یان  نور
ینا ر  در  گاگ عارر شناسر و آ وز  کودکا  رستدر  جوی کانشناسر رنشف  نور 2
 شناسر و آ وز  کودکا  رستینا ر  در  گاگ عارر نور در  یان  3
 شناسر و علوم عربیتر  در  گاگ شایف با تر  عارر در  یان  نور 4
 پتشک  در  گاگ علوم پتش ر شایف با تر  عارر در  یان  نور 5

دریافت مقاله: 0005/30/01 پذیرش مقاله: 0005/03/00

6. United States Department of Education

7. National Center for Learning Disabilities (NCLD)
8. Cortiella & Horowitz

هددای  ناسدد  سدد    وددرر  دن هددر  رهنددن و آز و   یددا گیا
شددناختر خور ددف    وشددتا و ن اضددیا  باشددف  هو نددیا زبا 

رخدتیر   یهوسدیلبهر  ا  شر  باتدر   د ی   دردی آ دا  
شددناختر و  ددا حرکتددر  حسددر ید ددفرنی و شددنیفرنی   عا 

 طونبدههدا علو ر  و ود  فرشدته باشدف و   د ی   داد یری آ 
هدای و قیدب علادیلر  عول درد شدیلر  دا  یا یب ینادرنی با  

ز ف ر نوزر ه دن عفرخ   باشنف 

هددای  دداد یری بدده دنو ددر کددرد  آ ددوزر  بددا  اعور ردر ش 
های  نفددر خددود دن  فنسدده  ددرر ش درن ددف کدده ر ددا عجربدده

شددا  بددرری عور ا ر یگهددا نر بدده عرد ددف دنبددان سددهله ربلدد  آ 
یددب علاددیلر سددو آ یت بددا د گددرر  و  و قعیا دد   و قیددب

 یریادگینفس کودکان با مشکالت بر عزت شیپو یآموزش یبرنامهاثر بخشی 
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 دنوراددد    0331  0   و دددب0333  0دهدددف یبر ندددر و هلودددت ر
آ ددوزر  بدده علددب عددرت رز ش سددب  عوددفرا بدده ر تنددا  رز در ش

 یهر گیت  عددی   نرهبردهددای سدداز انر هددای هددا ش واییب
های عول ددردی  ددرر ش درن ددف کدده و هددف   ترنشددر خددود

شددود  رهددا دن خور ددف  و ن اضددیا   ددا   پی ددر ب آ  دن تیجدده
کفددا تر    عاددون اددا بر بر0303  0ی گددر  هفکا نددف و کی ددات

عا ددد   ریعار دددفرزگآ دددوزر  بدددا   ددد ی   ددداد یری  در ش
هدددا دن عجدددان   نفدددر آ  یهکنندددفگ بدددرری پی دددینکوک

   بدا عو ده بده 0330  2علایی  رسدب یسدرعو  سدا ر و هفدیا
 یددت بدده سدد و  بددارعر  و قیددب علاددیلر   فسعددت ر ن دده 

های    عجربدده0336  1تنف یبیددر  کتر نددن و بررز دد  تادد  هسدد
ر گددوی   ددری  یه نفددر کودکددا   ا نددف  دداد یری و عوسددی

هددای سددیب دن  فنسدده  رحسددات  تفدداو   نفددر  درشددتا ز ا 
بدود  دن هنگدام رنعبداا بدا د گدرر    رنز کدمبود  و رحسدات 

پددا یا رسددب  هو نددیا عددور لر   فسعددت  یگکننددفعقو ب
 دددر تا   ظدددر دنود بدددا د گدددرر   دددا خددد یه ا ندددف  قا سددد

هددا عددور  بدده آ کدده  وررسددتا فرندهای بددار بددرری خددود دنحا ر
  عبیددیو و برهسدد  زد  و هو نددیا  لددفود شددف   ا بدسددب

در لدر رسدب کده  نجدر  رز ولدهرنعباا ر تواعر با سدا ر ر دررد 
شددود ینهددا بددرری سددی ب نور ددر پددا یا  ر  فسعددت بدده 
   0300  6باتر

 شیادددیتر هدددایو ژ ر رز عدددور   فدددب   دددر ربندددابرر ا  
و رحسددات خددود   فسعددت   دداد یری   دداعور ر بددا آ ددوزر در ش

  7ورسدددر و پاکا یدددارسدددب یپاعیددد   سانرت رنزشدددونفی پدددا یا
کدده  نجددر بدده رحسددات   0000   ر وددا ر و وحیددفی  0330

  8ش سددب  عددفم نضددا ب رز  قددش خددود دن  ا یدده ی  نددو تر
و عیددا ی  ر تودداعر ضددیی   هددای بددیا  ددردی    اان 0330

عدددر   و سددداز انی کم0000ین بدددر  ربور قاسدددور و عباسدددر  
شددود   ددرد رحسددات ضددی  و    ر0303  0ی لوددودی و بتسددر

   ربلددد  0000 ددداعور ر کدددردگ ی وسدددفر   رمخدددر و  دددرر ر  
کنددف   دداهر دن و رز رنعبدداا بددا د گددرر  ر تنددا   ر شددفگ نتوی

رر  و خدود    ددا  کندف عددا بده د گدعدیا  ار یدفی عدی   ر
  فسعدت دهف که  درد ر قدر رسدب  دن  قابد   کسدر کده رز 

 یبددب رنز ددابر  ری و ددهبهبددار ر برخددوندرن رسددب  خددود  نر 
کددردگ و برخددوند  ناسددبر  سددبب بدده خددود و د گددرر  درند 

   دن خدددود  عور وندددفی و 0000یحسدددنر و  ادددر   ددداهوکر  
ر ددتر ش  کنددف و عیییددرر   یبتددر  ا نددفرنزشددونفی رحسددات  ر

                                                           
1. Bergner & Holmes 

2. Levitt 

3. Magi, Hadkind & Kikas 
4. Certo, Cauley & Chafin 

5. Bear, Kotering & Braziel 

6. Mind for better mental health 

پی ددر ب  ر ددتر ش عددی  بددرری  یگپی ددر ب علاددیلر  ر گیددت
  بلنددفهوب بددود    ددرر ش بدده  فسرعتوادبدده و قیددب  درشددتا 

درشتا سدی ب بی دتر و  دذ  بدرد  رز پیو دف بدا د گدرر  دن رو 
 تدددا ج    0000آ دددف ی وسدددفر   رمخدددر و  دددرر ر  پف دددف  ر

فددر    یددت بیددا گر رنعبدداا  ن0301ی 03پددژوهش  رهددا  و خددا 
بددا رسددترت  عددنش و رضدد رر  رسددب    فسعددت  ینددادرن بددیا 

بدار  رسدترت کوتدری   فسعدت در ش آ دوزر  بدا  کهطونیبه
پددا یا  درن ددف  ر ددا  سددهله   فسعددت  سدد  بدده ر ددررد درنری 

عور دف رز بدارعر  ر  فسعدت باشدف کده  علبر ابده و ا رسب 
 یگ ددربر رز عاددف طونبددهطر دد  پددرون   ندداب  ر تودداعر و 

 ها برآ ف   رسترت نر کاهش دهف  یا یب

و  و قیدددب   فسعدددت رز طر دددر هوبسدددتگر  یبدددب بدددیا  
علاددیلر در ددش آ ددوزر  بددا   دد ی   دداد یری و ددود درند 

  فسعددددت   و ر ددددا کودکددددا  رز 0333یبر نددددر و هلوددددت  
عری  سبب بده کودکدا  عدادی برخوندرن دف یآ سدر  نرپدو و پا یا
بی ددتر   دد ی     0000     ر وددا ر و وحیددفی0300  00پپددر

شددود  بددرری ر ددا  ددروگ  ر ددا کودکددا  دن  فنسدده یدداهر  ر
 فنسدده  لدد   اکددا ر رسددب   دده نضددا ب و  دداد یری  بددفو  

 و دده کودکددا  خیلددر زود  فنسدده نر عددر  کوددک  ناسدد   ر ا
ن تانهددای بته انر دده دن کوهدده و  سددویبه عددفن جبهکننددف و  ر

هدددا دن بدددفو   آ  0331  00شدددو ف یروویخیابدددا  ک دددیفگ  ر
ونود بدده  فنسدده بدده پی ددر ب علاددیلر خددود رطوینددا  درن ددف 

های خددود کدده بددا سددا ر هو یسددر  ابنددفدن ر عددفن جبهو ددر 
دهددان رحسددات حقددان  و  سددو کبنددابرر ا رز   عفدداو  درن ددف

هددا بدده بیددترنی رز دنت و  فنسدده دن آ  کددمکم ار یددفی شددفگ  
یلودا  و خدا وردگ های  آ دف و رز سدو ر د گدر سدرز شو ود  ر

هددا کدده ربلدد  رز کنددف  ور ددف ا آ عر  ر   یع ددا  نر پی یددفگ
خبر ددف    دد   نر بی ددتر هددا بردر دد   دداعور ر  دداد یری آ 

ها نر هنددف ا برربددر کددردگ و بددا   ددان بدده کددود  دشددورنی
دن  ور اده بدا ر دا کودکدا  دهدان   وعربدهکننف   یلوا   یت  ر

هددای  ا ناسددبر نو بدده نو سددردن ور شددفگ و دن برخددر  ددورند 
هددو  عنبیدده   ر ودده  بازخورسددب و  ددا نهاسددازی کدددود  

آون ددف  ر ددا  رر نددف آ وزشددر  ا ناسدد  بددرری ر ددا کودکددا   ر
های و عجربدده  فسعددت هیددتی  ددت سددرخوند ر  کدداهش 

 ررور  بده هودررگ  یورهدف درشدب یشد وهر   تدا  یگعلقیرکننف
کددا ر  اشددر رز کودکددا  بدده علددب  ا  و ددهر ا   0081و پر ددف  

هددا عودد  کددردگ و دن آ   سددییتهرزهمدشددورنی دن  دداد یری  

7. Patil, Saraswathi & Padakannaya 

8. Mcnulty 

9. Mahmoudi & Betsur 
10. Farhan & Khan 

11. Alesi, Rappo & Pepi 

12. Lavoie 
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ضدیی   0 نفدر  دا  فادوم خدود رنزشدونفی خدود وعر رحسات 
 کددهرزآ جا ر و   0330  0 ددردد یور ددا  ر بددام و بددرد ار جدداد  ر

کننددف  ر ددا کودکددا    دد ی  علاددیلر بی ددتری نر عجربدده  ر
  0 ت  کنددر و  ددا ر ابددف ی دداهددا عقلیدد   ر فاددوم خددود دن آ 

0330   

های هددای  و ددا و ر بدده برنسددر ربربی ددر بر ا ددهپژوهش 
 یهر دف  ر دا  دروگ  وو ددپردرخته  فسعددت  یتلد  بدر ر دتر ش 

هددا  کودکددا  عددادی بددودگ رسددب  هو نددیا رکیددر ر ددا پژوهش
آ وزشددر  یهبر ا دد بیر سددتقیم  ددون بههددا برخددر رز پژوهش

هددای   بددا  اعور رکودکددا  فسعددت خددود نر  اددب ر ددتر ش 
 طونبددههددا ر کدده پژوهش رز ولددهر ددف   دداد یری ر ددرر کردگ

عددور  ر ددف  رربددربیش بودگ  فسعددت بیر سددتقیم بددر ر ددتر ش 
 ددداعور ر دن  بی دددرعور   نظونبدددهبددده عور ندددا  هنف ا بددده 

   رسددتفادگ رز 0300  2خور ددف  ی ددا تیت  نرپددو   ررعددا تو یو و پگددر
  و 0302  1وی و سدددارربر ژرد   وسدددیعلدددوی دن دددا ر هندددر
  6 ارهددای  یت  ددر  ا نددف شددنا یسددجاد ا  و خونشددیفی یا یب
   آ ددوز  ر گددوی  دداد یری ر تودداعر ی ی ددر و  ظددری  0300
هدددای ز دددف ر یکدددایور   دددر نر و   و آ دددوز   اان 0088

  رشددانگ  وددود  رز طددر  د گددر  برخددر رز 0302  7ربور قاسددور
  فسعدت بده ر دتر ش  سدتقیم  نجدر  طونبدهها ر که پژوهش

کودکددا    فسعددت پی ددر ب  یهرز: بر ا دد ر ددفعبان ر ف  شددفگ
   0301  8درن یپددر  و پددر دبسددتا ر بددا ن تانهددای   دد  

شددد روی  یر یا 0 فسعدددت آ وزشدددر رنعقدددای  یهبر ا ددد
سدداختا  یه  و بر ا دد0086زردگ و   دد ر   یوان ددا   حددا ر

   0302  00درو و هوود-یر  03 فسعت 

هدا دن ر دا ز ینده   دا  درد کده عنادا پدژوهش پژوهش برنسر 
آ وزشددددر پاسددددپون  یکدددده  یه  رز بر ا دددد0303ی 00وررت

 ددذرنی شددفگ رسددب  آ  بددا رسددم پددو ش  ام یگشددف سددازیبو ر
و پی ددر ب علاددیلر  و ور ددا  بددا   فسعددت بددرری ر ددتر ش 

هددای  دداد یری رسددتفادگ کددردگ رسددب  پددژوهش وررت رز  اعور ر
بدا  دروگ  دورگ بدودگ کده هدر  دک رز  آز و پس آز و پیش وع 
 اددم  بددا  یهسددا ه یپا دد 06عددا  02آ ددوز در ش 7هددا شددا    روگ

 یههددای  دداد یری بود ددف کدده بددا رسددتفادگ رز پرس ددنا  اعور ر
ورادد  شددف ف  پددس رز شددش   وندسددنجشنوز بددر    فسعددت 

 یهدن بر ا ددد« خددود» یههددای حی ددهفتدده آ ددوز   یا یب
ادددم   تدددا ج بیدددا گر ر دددتر ش  یندددادرن   یهپا ددد-پاسدددپون 

                                                           
1. Self-concept 

2. Vaughn Elbaum & Boardman 

3. Gans, Kenny & Ghany 
4. Maltese, Rappo, Fratantonio & Pepi 

5. Alavinezhad, Mousavi & Sohrabi 

6. Sajadian & Khorshidi Mehr 

بود و در ر دا ر دتر ش دن  دروگ  دورگ  یدت د دفگ شدف   فسعت 
های پژوه در که  و ا رسب به د ید  کدم بدود  عیدفرد  وو ده

 بودگ باشف 

درند و   فسعددت بنددابرر ا بددا عو دده بدده رهویتددر کدده  فاددوم  
   یعر که کودکدا  بدا   د ی   داد یری بده د ید   قدفر  

کننددف  ضددرونی رسددب   عجربدده  ر فسعددت  یا بددود  و  ددا پددا
هددا آ   فسعددت کدده راددفر ا  رزم بددرری ر ددتر ش و بابددود 

 ون  بگیرد  هو ندیا بدا عو ده بده ر ن ده دن پدژوهش وررت 
دن هددر دو  ددروگ آز ددا ش و  ددورگ باعدد    فسعددت ر ددتر ش 

رهویدب کدانبردی  رز ولدهشدف   دذر  آ فگدسدببهرباام دن  تدا ج 
عور  بده ر دا   تده رشدانگ  ودود کده رنز دابر ضر  رپژوهش حا

 ددا   بسددیان سددود نف رسددب ز ددرر دن  یهربربی ددر ر ددا بر ا دد
 ددون  رببددا  ربربی ددر ر ددا بر ا دده و ن دد  رباددام رز  تددا ج 

و  وپرون آ ددوز پددژوهش وررت  رسددتفادگ رز ر ددا بر ا دده دن 
کودکددا  بددا   دد ی   دداد یری  یگدن  ررکددت آ وزشددر و ددژ

 نبردی خورهف بود بسیان کا

 روش

دن پدددژوهش حاضدددر رز نو  شدددبه آز ا  دددر بدددا طدددر  
 دو اهددهبددا  ددروگ  ددورگ و پیگیددری  آز ددو پس  آز ددو پیش

کودکدددا   یهکلیددد شدددا   آ دددانی یهرسدددتفادگ شدددف   ا یددد
کننددفگ بدده بیوانسددتا  ر ددام حسددیا یع  و  ددک کلینیددک  رر یه

 شناسر خاو در وراد  دن خیابدا  سدبی  شدوا ر عادرر نور 
کددودکر کدده دن بیوانسددتا  ر ددام حسددیا یع   78بددود  رز بددیا 

 فددر  03بود ددف   شددفگدردگدرنری   دد ی   دداد یری ع ددییی 
 ر عاداد  دون به تقاضر شرکب دن ر دا پدژوهش بود دف کده 

آز دا ش و  دورگ ادررن  ر تندف  سدپس رز ی  فدرگ 03دن دو  روگ 
کددده دن کلینیدددک درنری   ددد ی   کنندددف ا ر رر یهبدددیا 
 فددر  تقاضددر  03بود ددف  یددت  شددفگدردگیری ع ددییی  دداد 

 فدر هدر  دروگ   1عااد ر به  دروگ آز ا  در و  دورگ ی  ون به
 فدر  01دن ر دا پدژوهش دن هدر  دروگ  دن اا دبر تودگ شف ف و 

هددای ونود  درشددتا   دد ی   ی  ضددوا دنحضددون درشددتنف  
علادیلر سدوم  هادانم و  دا پدنجم دبسدتا  و  یه اد یری  پا د

 دا   فسعدت هدای  ربدوا بده  فرشتا علدب سدا ر دن ا اررن 
 های ز ف ر بودگ رسب  اان 

 

7. Kazemi, Momeni, & Abolghasemi 

8. Park & Park 

9. Enhancing Self-Esteem Education (ESE) 
10. Building up self-esteem program 

11. EL-Daw & Hammoud 

12. Wallace 
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 ابزار پژوهش

 قیددات : 1پُهه  نفسعههزتآزمههون پههنی مقیا ههی 

  نظونبددهعوسددپ پدد  و هو ددانر   0088پپدد  سددا    فسعددت 
کودکددا  طررحددر شددف و دن ر ددرر    فسعددت رنز ددابر  یددتر  

 رد ددف  ر ددا   هنجان ددابر 0070عوسددپ ن ضددا ر و بفددانی ی
عبددان   63رسددب کدده درنری   ترنشددر خددودآز ددو   ددک ربددترن 

عوددو ر  علاددیلر    فسعددت بددودگ و پددنج ز ددر  قیددات 
سددنجف  بدده هددر  ددک رز  سددوا ر  خددا ورد ر و ر تودداعر نر  ر

 عیوگبددهرسددب   شددفگدردگهددا دگ عبددان  رختاددا  ز ر قیات
  نظونبددهسددنج رسددب کدده ر ددا آز ددو  درنری  ددک  قیددات دنو 

هددا بدده کددان عتودداد و رطوینددا  رز  تددا ج آز ددو  و  ددلب آ ر
عبددان  رسددب  هنا  دده رز  03نود  ر ددا  قیددات  یددت درنری  ددر

سدا   0کودکدا  بداری   فسعدت ر ا آز دو  بدرری سدنجش 
آ ددوز بدده رسددتفادگ شددود   ددرم کددود  کدده دن آ  خددود در ش

نود  آز دود ر با دف دن  دک دهدف بده کدان  درسررر  پاسد   ر
 عقر بدددااعدددا  0هوی ددده  عقر بدداای ریدن هسددده دددر  طیدد   ی

    ددیی سددازد کدده هددر عبددان  هقددفن دن  ددوند 3 واددبهیچ
کنددف  رزم بدده نکددر رسدب کدده دن بیضددر عبددانر  وی  دف   ر

شددود   وددرگ هددر ز ددر  ی ددوت ر جددام  ر  ددون به ددذرنی  ورگ
اددررن درند   وددرگ بددارعر   ددا گر  03عددا  3 قیددات دن طیفددر رز 

 رسب   وند ظرر آز ود ر دن ز ر قیات بی ت  فسعت 

کدد   یگ  ضددر   آ فددای کرو بددا   وددر0007ی 0عددر سددا ن 
 ددترن  کددردگ رسددب  برنسددر  80/3پپدد  نر   فسعددت آز ددو  

پا ا ر و نور ر ر دا آز دو  دن ر درر  عوسدپ بفدانی و ن ضدا ر 
 شدددفگر جامآ دددوزر  دبیرسدددتا ر در ش 0316  بدددر نوی 0070ی

ضددر   آ فددای کرو بددا   یهلاسددبرسددب  پا ددا ر آز ددو  بددا  
کدده ضددر   پا ددا ر  سددبتاا بددار ر رسددب و  آ فگدسددببه 86/3

ببددا  و هودداهنگر آز ددو  دن  یهداددب و دن دد یگدهنف  ددا 
رسددب  ضددر   پا ددا ر آز ددو  بددا نو    وندسددنجش وضددوع 
شدد روی  رسددب  ر یا شددفگ ترن  87/3کددرد   یددت  دو یودده

نور ددر  لتددوری ر ددا   0086زردگ و   دد ر ی یوان ددا   حددا ر
 ر ف برآوند کردگ %00آز و  نر حفود 

 آموزشی پویش یهبرنام

 0پاسددپون  یهآ وزشددر پددو ش بددر رسددات بر ا دد یهبر ا دد
 سددازی و رهنگددر عربیددب  ددو ا بو ر یه رسسدد یهوسددیلبه

                                                           
1. Pope’s 5-scale test of self-esteem 

2. Tsang 
3. PASSPORT program 

4. Ann Vernon 

5. Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) 

هدددای پرونشدددر  یا یب یه دددذرنی شدددفگ رسدددب   جووعددد ام
 ربیددا  و  یگری  رر یددر و  ددا   بددرری رسددتفادپددو ش  بر ا دده

 تیااددا  بافرشددب نور ددر رسددب عددا بدده کوددک آ  بتور نددف 
کودکدددا   ق ددد  دبسدددتا  و  و ور دددا  دبیرسدددتا ر نر  ادددب 
 رر یددری  فدداهیم  یبددب بافرشددب نور ددر طددر برخددوند بددا 
   ی  دونر  نشدف و شدرر پ خدا  آ   دانی دهندف  دن ر دا 

بدرری هدر  دک رز ر دا  قداط  سدنر  آ  دهها  سیر شفگ  یا یب
ییدددر رسدددب بددده کودکدددا  و  و ور دددا  آ وختددده شدددود و طب

هددای  ددربر بددرری  قابلدده بددا   دد ی  خددا  نو  حددا دنعیا
آ وزشددر پددو ش رز  یهر ددا دونر   یددت آوندگ شددفگ رسددب  بر ا دد

 2ون ددو آ  یهبددر  بنددای  لسددفو   ر ته  ددهبنشددف  یه ظر دد
هددای عف ددر   رسددب کدده عقیددفگ درند  آ ددوز   اان 0008ی

آون پذ ری  بلبده بدر هیجا دا  ن دج ش خو  دتا ن قر به ر دتر
ون ددو  رز  یهو ن تانهددای  تنددااو کوددک خورهددف کددرد   لسددف

عوسددپ  0011کدده دن سددا   1عقی ددر د هیجددا ر ن تاندن ددا ر
   0300رسددب یون ددو    شددفگ ر ته   ا تهعوسددیهآ بددر  ر ددیس 

 دن  نسدددجور نو  دددرد  6آ دددوز  عقی دددر د هیجدددا ر
 دنوت و   ددا  رسددب کدده هیجددا ر  سددا   بددرری ن تیبر ا دده

ر ددلر  رسددب  هددف  شددفگعنظیم  تددور ر و  ددنظم ری و ددهبه آ 
 عف ددر هددای اان  آ ددوز  ددد هیجددا ر  عقی ددر آ ددوز 

 حد  بده  دربر بده  لدوی بتور ندف عدا رسدب کودکدا  به  ن قر
 کنندف کسد   ناسدبر هیجدا ر بیدنش بپردرز دف  خدود    ی 

 کدده هیجددا ر نهای  ددا عیفیدد  بددرری های  ناسدد شددیوگ بددا و
  شددو ف آشددنا درند  و  و ددور ر و ددود کددودکر دونر  دن با بدداا
و  کودکددا  بدده کوددک  ددوع  ر ددا رز ها ربر ا دده  اددا ر هددف 

  قددپ رحسددات کددهر ا  دده رسددب  شددف  باتددر  و ور ددا   اددب
 دن  ناسددبر ن تددانی و هیجددا ر ربترنهددای و کننددف شددف  باتددر

   د ی  بدا  دلی  و  دربر ری و دهبه عدا  ذرند ر رختیانشا 
 کننف   قابله خود یگآ نف و حا 

علاددیلر  یهپددو ش بددر رسددات پا دد یههددای بر ا دد یا یب 
  8  نشدف هیجدا ر7نشدف خدود یهو شا   هادان حی د شفگعنظیم

 ری و ددهبههددا رسددب   یا یب 03و نشددف شددناختر 0نشددف ر تودداعر
ری  رر یددر و  ددا   رسددب و بر ا دده شددفگعنظیم تددور ر و پیدداپر 

رو  و دوم دبیرسددتا  خورهددف  یگرری  قدداط  ربتددفر ر و دونبدد
  0 یگبددود  هددر  یا یددب شدددا   عوضددی   یتاددری دنبدددان

  نو  کددان  2   وند یدداز  وسددا   0  هددف   0دون وددای نشددفی  

6. Rational-Emotive Education (REE) 

7. Self-development 
8. Emotional development 

9. Social development 

10. Cognitive development 
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  7های شیادددددر   سدددددرر 6های  لتدددددور ر    سدددددرر 1
 ع ویلر رسب  های یا یب

بددا  لتددوری  سددتقیم دن رنعبدداا  طونبددههای  لتددور ر سددرر  
رطوینددا  رز عسددلپ بددر  فدداهیم و   نظونبدده یا یددب بددودگ و 

های رسدددب  سدددرر  شدددفگطررحرپدددردرز   یا یدددب  لدددر  
شیاددر  کودکددا  نر ع ددو   بدده کددانبرد عولددر  فدداهیم دن 

شددود باعدد   ر عددفن جبهها  وا ددف  ر ددا سددرر ز ددف ر خددود  ر
 ر دف بده عرکید کودکا  رز  رحلده پدردرز   ظدری آ  ده آ وخته

ر دلر هدر  یه دردی بپدردرزد  هسدت ری و دهبهو رعوا   فاهیم 
علددو ر رسددب  رز ظددر یا یددب شددا    لرکددر خددی  و  ناسدد  

عینددر هددر بیددش بددودگ و  ر ددتر  هایباهددف کدده  تناسدد  
 ناسدد  بددرری کودکددا  و  و ور ددا   اددب آ ددوز  بی ددتر 
 سددا   علددو ر  یاددو   ددروگ سددنر  ربوطدده و عسددلپ بددر 

  دوند ظر ق د  سدنر   قابلده بدا  سدا  های رزم  اب  اان 
هددای ع ویلددر آوندگ آوند  دن پا ددا   یددت  یا یبنر  ددررهم  ددر

 رز ولددهشددفگ کدده  و دد  عقو ددب  فدداهیم بدده طددر   یتلدد   
 شود  ر شفگآ وختههای عور ا  اان 

پددس رز ر تیددا   ددروگ  وو دده  هددر دو  ددروگ آز ا  ددر و  ددورگ   
آز ددو  ع ویدد  پیش یهپپدد  نر دن  رحلدد  فسعددت آز ددو  

آز ا  در  ری بدر نوی سده  دروگ فرخلده یهکرد ف  سپس بر ا د
ری  ر جددام شددف  دایقدده 03 یهبدده  ددف  ه ددب  لسدد  فددرگپنج

کننف ا    پددس رز ر ددرری  لسددا  آ وزشددر  شددرکبدن اا ددب
 یهپپدد  دن  رحلدد  فسعددت  یههددر دو  ددروگ بدده پرس ددنا 

رعضددای  ددروگ آز ددو   جددفدرا پاسدد  درد ددف  دو  دداگ بیددف  پس
پپددد  نر   فسعدددت پیگیدددری آز دددو   یهآز ا  ددر دن  رحلددد

آ ددوز  پددو ش دن هددر  ددک رز  یهع ویدد  کرد ددف  بر ا دد
 یههای نشدددف خدددود و نشدددف ر توددداعر  دن هدددر پا دددحی ددده

هددا علاددیلر هاددان  یا یددب رنر دده کددردگ رسددب کدده برخددر رز آ 
دن پدددژوهش حاضدددر کددده  نورزر دددارهدددفر    دددابار درن دددف  

های سددوم عددا پددنجم شددرکب درشددتنف  رز هددر پا دده هددایآز ود ر
نشدف خدود و نشدف ر توداعر  هادان  یا یدب  یه ک رز دو حی د

های هاددان  یا یددب رز پا دده یهرضددا بهعلاددیلر هاددانم  یهپا دد
سوم و پنجم کده عدیوگ بدر دنبردرشدتا رهدفر   تفداو   بدرری 

و ر ددرر  یددت باشددف  ر تیددا   رد ددف   دن اابدد سددنر  یگر ددا ند
  لسا  ر رری  فرخله به عرعی  ز ر بود  شر 

 

 عناوین و اهداف جلسات مداخله 1جدول 

 اهداف نام فعالیت جلسات

 دن  ر ا   ل  که خ ا کرد  ر ری عادی و طبییر رسب  نشف خود:  قپ  ک رشتباگ بود رو 
 شود عا  رد  شیی بفی ر گاشته شود دن  ر ا  سهله که خ ا کرد  باع   ور

 های ر جاد و حفظ دوسترعقو ب  اان   ابراعر: دوسبنشف ر تو
 عور ا ن تانهای دوستا ه

 نشف  سور  ر تواعر و نهنر یهدنز ینعیییا  قاا او  و ضی   خود یگدنبان هیتهوهنشف خود:  دوم
ری خددا  رز کانکردشددا  بددر رسددات  نبدده آ ددوز  ر ددا   تدده کدده  با ددف ر ددررد نر  ددر اا

 رنز ابر کرد 
 نشف اابلیب   اهفگ و دن   سا   رز د ف اگ د گرر  تواعر: رز د ف اگ آ ا نشف ر 

 های  ردی آ وختاها و عور ا ر  و ژ رهان لا  یگهر هه بی تر دنبان  ا  آ  هستم که    نشف خود:  سوم

  اان   ا تا دن  قابله با ن تانهای علقیرآ یت د گرر  نشف ر تواعر: علقیر خود

کددر هسددتم و هگو دده ود: نشددف خدد هاانم
 کنم؟عو   ر

رنز  شیاددر رو  یگکننددفدن  ر ددا   تدده کدده هگددو گر ن تددان  ددرد عناددا عا دد  عیییا
  یسب 

 عیر   و عیییا ن تان زون فرنر ه نشف ر تواعر: به  ا زون  گو!
 کننفگ رعو های  قابله با ن تانهای زون و ا ه و آ وختا شیوگ

و خددو  طبییددر  کدا یانشدف خددود:  پنجم
 بود 

 کا    یسب  کسرهیچآ وختا ر ا   ته که 
  ردی که کا    یسب  عنور بهپذ ر  و ود خود 

نوربدپ بدا د گدرر  و ف ر تواعر: شن
 اورعف آ 

 های رزم و  ربر برری  قابله با بفن تانی د گرر  شناخب و عیییا  اان 
عدور لر کده خدانز رز کنتدر  کدرد و   دردی بدیاعدور  دن نوربدپ آ وختا   داعر کده  ر

 کنتر   ا رسب 
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 اهداف نام فعالیت جلسات

هدا رز ر ا  ککدفرمنشف خود:  دا   ش م
 هستم؟

 های  ربوا به  یتر   تفاو  نشفعیییا رحسات

نشددف ر تودداعر:  ددا نر ر تیددا  
   رد ف

 های  قابله با طردشف رعیییا و شناخب نرگ
رهویددب بددود  رو ه  ینددای بردن  ر ددا   لدد  کدده ر ددر عوسددپ  روهددر طددرد شددف  بدد

  یسب 
  اد یری پذ ر  عیر   و عوجیف نشف خود: کر؟  ا؟ بله  شوا! هفتم

 ع ییی و شناسا ر  قاا او  شیار
نشددددف ر تودددداعر: ن تانهددددای 

  و ا ه  انکب

  و ا هعیییا و ع ییی ن تانهای   انکب
 ر جام ن تانهای  ویر و  روهر

 های کس  عی یف د گرر  و عی یف خودنرگشناخب  نشف خود:  ار عی یف ه تم
 شودآ وز  ر ا   ته که عی یف د گرر  باع  رنزشونف شف  شیی  ور

 های  ناس  برری  قابله با عضادها و برخوندهاآ وختا  اان  نشف ر تواعر:  ترع با دوستا 

 هایافته
هددای حا دد  رز دن ر ددا اسددوب بدده برنسددر و عللیدد   ا تدده

هددای عو ددیفر و ختدده شددف  دن ربتددفر  ا تددهپددژوهش حاضددر پردر
هدا  ر لدرر   ییانهدا و کوینده  وییب شدناختر شدا    یدا گیا

و پی ددینه هددر  ددک رز  تییرهددا بدده عف یددک  ددروگ آز ا  ددر و 

هدای رسدتنباطر حا د  رز  ا تده رزآ پدسشدود و  ورگ رنر ده  ر
پددژوهش حاضددر رز طر دد  عللیدد  کوورن ددا س  ددک  تییددرگ و 

  وندبرنسددرهنددف  تییددرگ و عددر هوبسددته   عللیدد  کوورن ددا س
هدای شدا   دن دف و  ررور در پا ده 0اررن خورهف  ر ب   دفو  

  رسبکننفگ دن دو  روگ آز ا  ر و  ورگ علایلر شرکب

 گواه و. پایه تحصیلی گروه نمونه به تفکیک گروه آزمایشی 2جدول 

 ر ورع  تییر
  روگ  ورگ  روگ آز ا ش

 دن ف  ررور ر دن ف  ررور ر

 
 علایلر یهپا 

 سوم
 هاانم
 پنجم

2 
6 
1 

7/06 
23 
0/00 

0 
7 
1 

03 
66/26 
00/00 

 دختر  نسیب
 پسر

2 
00 

7/06 
0/70 

6 
0 

23 
63 

 
 
 

    ی   اد یری

 خور ف 
  وشتا
 ن اضر

 خور ف  و  وشتا
 خور ف  و ن اضر
  وشتا و ن اضر

 هر سه

3 
0 
6 
0 
3 
0 
2 

3 
0030 

23 
637 

3 
0030 
0637 

3 
0 
1 
2 
3 
0 
0 

3 
637 

0030 
0637 

3 
0030 

03 

 

رسددددب   شددددفگدردگ  ددددا   0کدددده دن  ددددفو   طونهوددددا 
هددای هدددر سددده پا ددده دن هدددر دو  دددروگ و دددود درند  آز ود ر

علادیلر  یههدا دن هدر دو  دروگ رز پا دبی تر ا عیدفرد آز ود ر
هاانم بودگ رسب  با عو ه بده ر ن ده عیدفرد پسدرر  بدا   د ی  

پددژوهش  یدت دن هددر  رسددب  دن ر دا داد یری بی ددتر رز دختدرر  

  هو نددیا دن رسددبدو  ددروگ عیددفرد پسددرر  بی ددتر رز دختددرر  
هددای درنری   دد ی  ن اضددر بی ددتر ا هددر دو  ددروگ آز ود ر

هدا ر کده  قدپ ر دف و آز ود ر ررور ر نر به خدود رختادا  دردگ
عوأ دا   طونبده     خور ف   دا   د   خور دف  و ن اضدر نر 

 شود گ  وردرشته باشنف    اهف
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 پُ  نفسعزتهای توصیفی آزمون . یافته3جدول 

  یا گیا  رحله  روگ خردگ  قیات
ر لددددرر  

  ییان

خ دددددددای 
  ییددددددددان

  یا گیا
 بی ینه کوینه

  فس عوو رعت 

 آز ا ش

 00 2 060/3 712/0 66/00 آز و پیش

 03 0 827/3 080/0 70/02 آز و پس

 08 00 130/3 022/0 366/02 پیگیری

  ورگ
 08 2 008/0 000/2 066/00 آز و پیش

 07 7 877/3 008/0 266/00 آز و پس

  فس علایلرعت 

 آز ا ش

 06 6 80/3 007/0 00/03 آز و پیش

 08 0 600/3 221/0 866/00 آز و پس

 00 8 807/3 022/0 000/00 پیگیری

  ورگ
 00 1 167/3 00/0 2/8 آز و پیش

 00 6 618/3 128/0 066/0 آز و پس

  فس  سوا رعت 

 آز ا ش

 08 0 036/0 670/2 266/00 آز و پیش

 03 8 800/3 000/0 00/01 آز و پس

 00 03 712/3 000/0 23/02 پیگیری

  ورگ
 08 0 360/0 000/2 6/00 آز و پیش

 07 6 736/3 707/0 066/00 آز و پس

  فس خا ورد رعت 

 آز ا ش

 06 6 601/3 600/0 6/00 آز و پیش

 01 1 172/3 001/0 000/00 آز و پس

 02 6 280/3 807/0 83/03 پیگیری

  ورگ
 06 8 601/3 260/0 00/03 آز و پیش

 02 7 6/3 000/0 63/03 آز و پس

  فس ر تواعرعت 

 آز ا ش

 08 1 86/3 016/0 000/00 آز و پیش

 00 7 700/3 830/0 00 آز و پس

 00 0 70/3 710/0 00 یگیریپ

  ورگ
 00 1 330/0 887/0 6/03 آز و پیش

 01 1 708/3 30/0 000/03 آز و پس

  فس ک عت 

 آز ا ش

 70 01 660/0 000/02 83/63 آز و پیش

 00 28 88/0 017/00 066/67 آز و پس

 80 28 006/0 138/8 63/62 پیگیری

  ورگ
 77 00 102/0 600/00 83/10 آز و پیش

 70 08 630/0 380/03 700/10 آز و پس

 
 یددا گیا  ر لددرر   ییددان  خ ددای  ییددان  یددا گیا   0دن  ددفو  

پپدد   بدده عف یددک   فسعددت کویندده و بی ددینه  وددرر  آز ددو  
هدای آز ا  در و  دورگ هدا بدرری هدر  دک رز  دروگخردگ  قیات

شددود دن  ددروگ کدده   دداهفگ  ددر طونهوددا رسددب   شددفگرنر ه
خدردگ   تبدههدا خدردگ  قیات یههود یگآز ا  ر  یا گیا  ودر

 آز ددو پسخددا ورد ر  پددس رز  فرخلدده دن   فسعددت  قیددات 
هددا خددردگ  قیات یهر ددتر ش  و دن  ددروگ  ددورگ  یددا گیا هودد

علادیلر  کداهش بسدیان  ت در   فسعدت خردگ  قیدات   تبه
جوددوع کدد  کدده    فسعددت  ا تدده رسددب  دن  آز ددو پسدن 

آز دو  دن  دروگ پیش یگباشدف  ودرهدا  رخدردگ  قیات یههود

 یریدگاینفس کودکان با مشکالت بر عزت شیپو یآموزش یبرنامهاثر بخشی 
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  پددس رز  فرخلدده برربددر 000/02یر لددرر   ییددان  8/63آز ا  ددر 
کددده   دنحا ررسدددب  017/00یر لدددرر   ییدددان  066/67بدددا 
و ر لددرر   700/10 ددروگ  ددورگ ی یددا گیا  آز ددو پس یه تیجدد

بدده  ددک  وددرگ کدداهش  سددبب  یگدهنف  ددا   380/03 ییددان 
و ر لددرر   ییددان  8/10هددا ی یددا گیا ر ددا  روگ آز ددو پیش
پیگیددری بددا  یه یددا گیا  رحلدد یه  رسددب   قا سدد600/00
 ددروگ آز ا  ددر  یددت عفدداو  بسددیان کوددر نر   ددا   آز ددو پس
 بی تر رسب  آز و پیشدهف که هو نا  رز  ورر   ر

کد   یگبدر  ودر شدفگر جام اب برنسدر ربربی در  دفرخی   
پپدد   رز عللیدد  کوورن ددا س   فسعددت رز آز ددو   آ ددفگدسددببه

با ددف   ددر پیشعددک  تییددرگ رسددتفادگ  رد ددف  ر ددا ربتددفر سدده 
ادددررن  یدددرد عدددا دن  دددون  عدددفم  یندددادرنی   وندبرنسدددر

  عللید  کوورن دا س ر جدام شدود  رو دیا  فروضده  ها ر پیش
 ر   ر دا  بدود  عوز د   تییرهدا رسدب کده پدیش رز آ  پیش

ها برنسددر شددود  دن  تییددر  ددیف ر  وو ددهبا ددف کجددر و ک
بدده دسددب  -00/0و ک ددیف ر  -07/3پپدد   کجددر   فسعددت 

اددررن درن ددف   -0و  0هددا بددیا آ ددف کدده بددا عو دده بدده ر ن دده دردگ
عددور یم بدده برنسددر  ددر   ر ددا  بددود  دن  ددوند آز ددو   ر

 پپ  بپردرز م   فسعت 

ههای وابسهته در مجموعهه نمره ویلهک جتهت برر هی فهرم نرمهال بهودن-. آزمهون شهاپیرو4جدول 

 پُ  نفسعزتآزمون 
 س    ینادرنی دن ه آزردی Z  روگ

 006/3 01 000/3 آز ا ش
 700/3 01 060/3  ورگ

 
دهدف  ودرر  هدر دو  دروگ   دا   ر 2دن  دفو   شفگرنر ه تا ج 

پپدد   درنری عوز دد    فسعددت  ددورگ و آز ا  ددر دن آز ددو  

دن آز دددددو   د گر عبانبدددده   ˃31/3p ر ددددا  هسددددتنف ی
 بددودگ  31/3پپدد   سدد    ینددادرنی  وددرر  کوتددر رز   فسعددت 

  و ر ا   ته به ر دا  یندا رسدب کده عوز د   ودرر  دن ˃31/3pی
 در  رسدتفادگ رز رو دیا پدیش دن تیجدهر ا  تییر  ر دا  رسدب  

عللیدد  کوورن ددا س براددررن بددودگ و رسددتفادگ رز ر ددا  ددوع عللیدد  
 بی ا   رسب 

ههای وابسهته در آزمهون ن لوین جتت برر هی فهرم همسهانی واریهانس خنهای نمهره. آزمو5جدول 

 پُ  نفسعزت
 س    ینادرنی دن ه آزردی خ ا دن ه آزردی F سبب 

120/0 0 08 000/3 

 
 ددر  دوم دن رسددتفادگ رز آز ددو  عللیدد  کوورن ددا س   ددر  پیش

سدر برن  نظونبدهرز آز دو   دو ا  نورزر داها رسدب  هوسا ر ورن ا س
هددای وربسددته دن آز ددو   ددر  هوسددا ر ورن ددا س خ ددای  ورگ

پپدد  رسددتفادگ شددف   تددا ج حا دد  رز آز ددو   ددو ا  اددب   فسعددت 
هددای وربسددته دن برنسددر  ددر  هوسددا ر ورن ددا س خ ددای  ورگ

  دداهفگ  1کدده دن  ددفو   طونهوددا رسددب   شددفگرنر ه 1 ددفو  

   ˃31/3p ینددادرن   ددفگ رسددب ی شددفگ  اهفگ Fشددود  سددبب  ر
  فسعددت برربددری ورن ددا س خ ددا دن آز ددو   یه فروضدد دن تیجدده

 رسب  بی ا  و رستفادگ رز عللی  کوورن ا س  پپ  براررن بودگ

 

 پُ  نفسعزترگر یون برای آزمون  خطشیب. مفروضه همگنی 6جدول 

 س    ینادرنی F  یا گیا  جذونر  دن ه آزردی

0 1/067 808/0 070/3 

 

شدود سد    یندادرنی   داهفگ  در 6فو  کده دن  د طونهوا 
ن رسددیو  بددرری آز ددو   خپشددی هوگنددر  یهدن  لاسددب

پپدد   ینددادرن  یسددب  بدده ر ددا  ینددا کدده عیا دد  بددیا   فسعددت 

  ˃31/3pشددرر پ آز ا  ددر و  تییددر هوپددرر   ینددادرن  بددودگ ی
ن رسدیو   یدت  خپشدی هوگندر  یهو بر ر دا رسدات  فروضد

  دن نکرشددفگهای نی  فروضددهبرادررن رسددب  بددا عو دده بدده براددرر
هددای حا دد  رز پددژوهش حاضددر بددرری  وددرر  کدد  عللیدد  دردگ

پپدد   رز عللیدد  کوورن ددا س عددک  تییددرگ   فسعددت آز ددو  
 اررن  ر ب   وندرستفادگ
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های عللیدد  کوورن ددا س  آز ددو  پددس رز برنسددر  فروضدده 
پپدد    فست عددعللیدد  کوورن ددا س بددرری  وددرر  کدد  آز ددو  

-    دا   در7 د  رز ر دا عللید  ی دفو  ر رر شدف   تدا ج حا

 دروگ آز ا  در دن  قا سده بدا   فسعدت دهف کده  ودرر  کد  
آ ددانی عفدداو   رز ظددر ددروگ  ددورگ  پددس رز شددرکب دن  فرخلدده  

  0Pɳ  0 df  00/21 F 607/3 ینددددادرنی درشددددته رسددددب ی
3330/3 P   

 

ر دو گهروه آزمایشهی و پُه  د نفسعهزت. نتایی تحلیل کوواریهانس بهرای نمهرات کهل آزمهون 7جدول 

 گواه

 ها قیات
 دددوع سدددوم  جودددوع 

  جذونر 
 F سبب  دن ه آزردی

سدددددددددد   
  ینادرنی

 جددددذون ر تددددای 
 ساور

 607/3 3330/3 00/21 0 00/0080  روهردنو 
 087/3 3330/3 30/07 0 380/721  روهر بیا
    07 027/0080 خ ا

 
هددای آز ددو  برنسددر هددر  ددک رز خددردگ  قیات  نظونبدده

پپد   رز عللید  کوورن دا س هندف تییرگ رسدتفادگ شدف    فسعت 
 ددر  هوسددا ر ابدد  رز ر جددام ر ددا عللیدد  براددررنی پیش

آز ددو  رم بدداکس  یددت  یهوسددیلبههددای کوورن ددا س  اعر س

اددررن  ر ددب کدده  تددا ج آ  حدداکر رز براددررنی ر ددا   وندبرنسددر
  0df  60/0016 0df  006/0 F 01 دددددر  رسدددددب یپیش
007/3 p   

 پُ  نفسعزتهای آزمون های چندمتغیره. خرده مقیاس. نتایی کلی آزمون8ل جدو
 F P خ ا Df  رضیه df   قفرن  وع آز و 
 336/3 738/2 00 1 110/3 ربر پیی ر

 336/3 738/2 00 1 227/3 ر بفری و ل ت
 336/3 738/2 00 1 000/0 ربر هاعلینن

 336/3 738/2 00 1 000/0 ن  ه نوی عر ابتن 

 
شدود هدر  دک رز هادان   داهفگ  ر 8کده دن  دفو   طونهوا 

آز ددو  هنددف  تییددری یربددر پیی ددر  ر بددفری و ل ددت  ربددر 
ن  ددده رختاا دددر نوی   یندددادرنی  عدددر ابتن هاعلیندددن و 

   بدده ر ددا  ینددر F  336/3 P 738/2آ ددانی   ددا  درد ددف ی
آز دددو  آز دددو  و پسکددده آز دددو  عول دددرد  دددفروم دن پیش

 نادرنی  تفاو  شفگ رسب  ون   یبه

بدددرری برنسدددر ربربی دددر  فرخلددده دن عول دددرد  دددفروم  
پپد   رز عللید  کوورن ددا س   فسعدت آ دوزر  دن آز دو  در دش

   0آز دو  رسدتفادگ شدف ی دفو  هنف تییرگ بدا حدذ  ربدر پدیش

 یهدهدف کده  فرخلدهای حا   رز ر دا عللید    دا   در ا ته
سدده خددردگ  قیددات بددر نوی  ددروگ آز ا  ددر دن  شددفگر جام

   علادددددیلر F  300/3 P 006/7عودددددو ر ی  فسعدددددت 
  F 000/08  و  سددددددددددددددددوا ر یF  300/3 P 030/7ی

3330/3 P   ینادرن رسب  31/3  به  لاظ آ انی دن س  

پدس رز  شدفگر جام اب برنسدر پا دفرنی ربربی در  دفرخی   
 ذشددب دو  دداگ  بددا رسددتفادگ رز آز ددو  عددر هوبسددته   تددا ج 

پپدد   ددروگ آز ا  ددر نر دن دو   فسعددت رز آز ددو   آ فگدسددببه
 دهیم و پیگیری  وند  قا سه اررن  ر آز و پس یه رحل

 
 
 
 
 
 
 

 یریادگینفس کودکان با مشکالت بر عزت شیپو یآموزش یبرنامهاثر بخشی 
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آزمههون بههه پههس از فههثف اثههر پیش گروهههی بههینهای آزمههون تحلیههل کوواریههانس . یافتههه9جههدول 

 پُ  نفسعزتهای آزمون تفکیک خرده مقیاس

 ها قیات
 ددوع سددوم 

  جذونر 
 س    ینادرنی F سبب  دن ه آزردی

 جدددذون ر تدددای 
 ساور

 عور  آز و 

 701/3 020/3 300/3 006/7 0 036/20 عوو ر
 700/3 008/3 300/3 030/7 0 281/06 علایلر
 000/3 300/3 006/3 720/3 0 778/0 خا ورد ر
 200/3 001/3 380/3 088/0 0 600/00 ر تواعر

 082/3 220/3 3330/3 000/08 0 070/10  سوا ر

 

پُهه  در مرافههل  نفسعههزتهمبسههته بههرای مقایسههه نتههایی آزمههون  t. نتههایی آزمههون 11 جههدول

 و پیگیری گروه آزمایشی آزمونپس
 T df Sig ر لرر   ییان  یا گیا  فسعت های ز ر قیات

 038/3 02 318/3 200/0 666/3 عوو ر  فسعت 

 073/3 02 006/3 000/0 100/3 علایلر  فسعت 

 372/3 02 000/3 860/0 000/3  سوا ر  فسعت 

 302/3 02 701/0 710/1 666/0 ک   فسعت 

 

رز   ددکهیچشددود    دداهفگ  ددر 03کدده دن  ددفو   طونهوددا 
 د گربیا بددهدهنددف   تییرهددا عفدداو   ینددادرنی نر   ددا   ور

ربرر  حا   رز  فرخلده  پدس رز  ذشدب ز دا  یدو  داگ   پا دفرن 
کداهش ر دفکر  ا تده کده و پیگیدری  آز دو پس ا فگ و  ورر  

 آ انی  ینادرن  یسب  رز ظر

 گیریبحث و نتیجه

هدددف   عنور بدددهدن بسدددیانی رز  وراددد    فسعدددت رنعقدددای 
کندف شدود کده نسدیف  بده آ  راتضدا  رر تواعر  اور  داد  ر

بدددرری بدددار بدددرد  سددد و   هدددای ا  های هوددده  فرخلددده
  فسعددت    0302  0 ددون   یددرد یرنر و نربینددت  فسعددت 

هدددای دن دونگ  وند  ا یدددههدددای عدددر ا عا   دددر رز  ام 

  و بدده رعتقدداد 0331  0 و ددا و  ز ددف ر ینربینددت و عررسددنا وزکر
    ددر رز عور دد   اددم بددرری  دداد یری   و دد  0003ی 0نز بددر 

هددای آ ددوزر  بددا   دد ی   دداد یری کدده دن حوزگرسددب  در ش
خا ر رز  داد یری  ا ندف  ادان  خور دف    وشدتا و ن اضدیا  

   ر ددر بدده حوا ددب 0300  2  دد   درن ددف یطددر  عو دده و ددژگ
آ وزشر دن  فنسده دسدب  یابندف  و دا رسدب دهدان   د ی  

علاددیلر شددو ف  ر ددب علاددیلر درشددته باشددنف و  ددا  یگعوددف
   هنا  دده 0337  1عددر  علاددی  نر عجربدده  وا نددف یپاسدد وپی

آ دوزر  عدادی دو برربدر رحتودا  عدر  علادی  به  سدبب در ش

                                                           
1. Orth & Robins 

2. Robins & Trazesniewski 

3. Rosenberg 

بنددابرر ا بددا عو دده    0333  6 ددف یبدداکا و کوعر نددن فنسدده درن
و پی ددر ب علاددیلر دن   فسعددت بددیا  یهبدده ر ن دده نرب دد

های  یتل  بده رببدا  نسدیفگ رسدب  رزم رسدب  دا دن پژوهش
آ ددوزر  بددا در ش  فسعددت ز ددف ر  سدد    یگطددو   سددتر

آ دوزر   اعور ر  داد یری نر بدار ببدر م عدا   د ی  ر دا در ش
آ دوزر  بدا    ر دا در ش0300یآ سدر  نرپدو و پپدر  کاهش  ابدف 

  دد ی  د گددری  یددت  ور دده هسددتنف یکددرعیی و هرو تددت  
هدا با دف  دا   باشدف و بده سدا ر     ذر آ وز  و دن ا  آ 0302
هددا  یددت عو دده شددود  بدده هوددیا  لدداظ دن های نشددفی آ  نبدده

ری  ددا   نر ر تیددا   وددود م کدده پددژوهش حاضددر  ددا بر ا دده
د  یتلدد  نشددف رسددب عددا بتور ددف   دد ی  ر ددا شددا   ربیددا

 آ وزر  نر کاهش دهف در ش

نشددف خددود و نشددف  یه تددا ج پددژوهش حاضددر   ددا  درد حی دد 
  فسعددت آ وزشددر پددو ش  بددر ر ددتر ش  یهر تودداعر دن بر ا دد

سددوم عددا پددنجم عددیبیر  یهکودکددا  بددا   دد ی   دداد یری پا دد
ه دن  ینددادرنی درشددته رسددب  ر ددا ربربی ددر عددیوگ بددر ر ن دد

شددود  دن سدده خددردگ  قیددات د ددفگ  ر  فسعددت کدد   یگ وددر
 یگدهنفعوددو ر  علاددیلر و  سددوا ر  یددت   ددا   فسعددت 

رنعقای  ینادرن رسدب  هو ندیا برنسدر پا دفرنی ر دا ربربی در 
پددس رز  ذشددب دو  دداگ رز پا ددا   ددفرخی   حدداکر رز عددفروم 

4. Special Attention Project (SAP) 

5. Pascopella 

6. Bakken & Katering 
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  وددررعفداو   یندادرنی دن   کددهطونیبههدا رسدب عدیبیر آ وز 
بندابرر ا   د دفگ   دف آز دو پسپیگیری  سدبب بده  یهدن  رحل
هددای پددر  و پددر  سددو بددا پژوهشهم آ فگدسددببه تددا ج 

درو و -   ر 0302   کددددایور   ددددر نر و ربور قاسددددور ی0301ی
   0302 ژرد   وسددددوی و سددددارربر ی   علددددوی0302هوددددود ی

   سددددجاد ا  و 0300 ددددا تیت  نرپددددو   ررعددددا تو یو و پگددددر ی
   کددددایور   ددددر نر و ربور قاسددددور 0300 ار یفیخونشددددی

شدد روی   یوان ددا      ر یا0081    ی ددر و  ظددری ی0300ی
 زردگ و عابددفی دداعلر   و ر ددا ر 0086زردگ و   دد ر یحددا ر

هددا بددا ر ددرری کدده ر ددا پژوهش طونهوددا   رسددب و 0081ی
دن   فسعددت های  و ددا و   و دد  بدده رنعقددای سدد   بر ا دده

ر ف  ر دا پدژوهش  یدت عور سدته رسدب   شدفگآ وزر   یتلددر ش
 نر ر تر ش دهف   فسعت س   

  عناددا پژوه ددر بددود 0303کدده بیددا  شددف وررت ی طونهوددا  
کودکدددا  بددا   ددد ی    فسعددت کدده سددیر دن ر دددتر ش 

 یهآ وزشددر پاسددپون  یبر ا دد یه دداد یری رز طر دد  بر ا دد
سددازی  درشددب و پددژوهش حاضددر پددو ش پددیش رز بو ر یهرو یدد

بدده د یدد   ور سددب رباددا ر کدده دن  تددا ج پددژوهش وررتع
هدر دو  دروگ آز ا  در  آز دو پسدن   فسعدت ر تر ش سد   

 و  ورگ  و ود درشب نر ن   کنف 

آ وزشددر پددو ش  بتنددر بددر  یهدن بر ا دد شددفگرنر ههددای  یا یب 
آ  ون دو  رسدب  یهر و  آ وز  عقی در د هیجدا ر و  لسدف

دهددف عددا رز ر ددا نر آ ددوز   رهددای عف ددر عاای دده کدده  اان 
پذ ری  برآ ددف  آ ددوز بتور ددف بدده ر ددتر ش خو  ددتاطر دد  در ش

آون و بلبدده بددر ن تانهددای  تنددااو رحساسددا  ن ددج یگرز عاددف
خددود پردرختدده  بیددنش عدداطفر  ناسددبر کسدد  کنددف و بددا 

های  ناس  بدرری عیفید    دانهای عداطفر آشدنا شدود  شیوگ
ع  کودک بده کودکدا   ادب ها ر رز ر دا  دوهف   اا ر بر ا ه

باتر شف  رسدب   ده ر ن ده  قدپ رحسدات باتدر شدف  کنندف و 
 ددذرند ربترنهددای عدداطفر و ن تددانی  ناسددبر دن رختیانشددا   ر

خدود  یگ دربر و  دلی  بدا   د ی  حدا  و آ ندف ری و هبهعا 
شددف کدده بینددر  رپیش نورزر ددا   0008 قابلدده کننددف یون ددو   

پددژوهش ربددربیش باشددف  ر بتدده دن ر ددا  شددفگر جام ددفرخی  
اددررن   وندرسددتفادگهددا ر کدده دن ر ددا پددژوهش عیددفرد  یا یب

عور ددف دن ربربی ددر بر ا دده و پا ددفرنی آ  پددس رز دو  ر ددب  ر
هدای  یادو  درشدته باشدف  ز درر عدیوگ بدر  یا یب اگ  قش 

نشدف خدود و نشدف ر توداعر  ه دب  یههادانم دن حی د یهپا 
سددوم و پددنجم  یهگددر  یددت رز پا دد یا یددب  ناسدد  و ع ویلددر د 

 آ فگدسدببهر تیا  و ر رر  رد ف  دن پا دا   بدا عو ده بده  تدا ج 
آ وزشدددر پدددو ش  رسدددتفادگ رز آ  دن  یهو  ا ییدددب بر ا ددد

   فرنت و  ررکت آ وزشر و دن ا ر بسیان  فیف خورهف بود

 منابع
 یه    قا سددد0081  م   و عابدددفی  م  یزردگ  ددداعلرر دددا ر  ا   
ن تددانی و آ ددوز  ور ددف ا -شددناختر یگر دو شددیوربربی دد

در  دددون ن تدددان/ در دددش آ دددوزر     فسعدددت دن ر دددتر ش 
  72-61 : 00ی00  شناسر با ینر و شیایبنور 

زردگ  ر   و   ددد ر  م  شددد روی       یوان دددا   ن   حدددا رر یا
دن رنعقدددای سددد    شدددفگطررحر یه    قدددش بر ا ددد0086ی

ر دد  در ددش  رنت عاددرر   آ ددوزر  دختددر  ددفدر ش  فسعددت 
علددوم پتشدد ر و خددف ا  بافرشددتر   یگدر  دد ف یه جلدد

  80-72 : 6ی00  دن ا ر  ناباد

آ ددوز  ر گددوی  دداد یری  عددیبیر   0088 ی ددر  د   و  ظددری  آ  ی
 خددود  ن تانهددای  فسرعتوادبدده   فسعددت ر تودداعر بددر 

و پی ددر ب علاددیلر در ددش آ ددوزر  کددیت سددوم  ربددررزی
 : 0ی7  دو  اددلنا ه علقیقددا  علددوم ن تددانی دونگ نرهنوددا ر 

20-10  

 یدددتر   یه    قا سدد0000حسددنر  م   و  اددر   ددداهوکر  ع  ی
 یهآ ددوزر  دن بر ا ددو پی ددر ب علاددیلر در ددش  فسعددت 

 یه اددلنا رنزشددیابر کیفددر و عو ددیفر و رنزشددیابر سددنتر  
  002-038   20ی00های آ وزشر   وآونی

    قددددش 0000و عباسددددر  م  ین بددددر  ت   ربو قاسددددور  ع   
بینددر نضدددا ب رز و رضدد رر  ر تلدددا  دن پیش  فسعددت 

 یه جلددآ ددوزر  پسددر درنری رخددتی  ن اضددر  ز ددف ر در ش
  60-26   0ی0های  اد یری   اعور ر

 هدددای  ددداد یری  اعور ر   0081شدد وهر   تدددا  م   و پر ددف  ر  ی
 عارر : عیوونزردگ: طبی  

هنجان دددابر آز دددو  پدددنج    0070یبفدددانی  ر   و ن ضدددا ر     
کودکددا  و  و ور ددا  ر ددیس پددو  بددرری   فسعددت  قیاسددر 

 یهپا دددا   ا ددد آ دددوزر  دبیرسدددتا ر شدددار عادددرر  در ش
شناسددر و علددوم عربیتددر کانشناسددر رنشددف  در  دد فگ نور 

 در  گاگ عی ه طباطبا ر 

 انسددا ر هیجددا ر   یه    قا سدد0000 ر وددا ر  م   و وحیددفی  ز  ی
آ ددوزر  دن  یددا  در ش  فسعددت ای خودکانآ ددفی و باونهدد

هدای  داد یری   اعور ر یه جلدبا و بدفو   داعور ر  داد یری  
  00-78   0ی0

 عللیددد   دددرر   0000 وسدددفر  ی    رمخدددر      و  دددرر ر     ی
 یری ر ددفرزگ یه ادلنا عور د   دربر بدر ر گیدت  علادیلر  

  068-000   0ی00  عربیتر
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Abstract 

Aim: The aim of the present study was to examine the efficacy of POOYESH educational 

program on self-esteem of children with learning problems. Methods: The study design was 

quasi-experimental, pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 30 

primary school students in grades 3 to 5 referred to the Imam Hossein Hospital for their learning 

problems and were randomly assigned to two experimental and control groups. POOYESH 

educational program was conducted 90-minutes a session for eight weeks (two sessions per 

week). To evaluate the effectiveness of the training, Pope Self-Esteem Scale was utilized. 

Analysis of covariance and dependent t-test was used to analyze the data. Results: The results 

indicated that the scores of the total self-esteem and the three subscales of Global, Academic 

and Body Self-Esteem increased significantly in the experimental group compared with control 

group. These results were also confirmed after a two months follow-up. Conclusion: 

According to the results of this research and the necessity of increasing self-esteem of children 

with learning problems, it can be suggested that the POOYESH educational program be used 

in the schools and health centers to help improve the self-esteem of children with learning 

problems. 

Keywords: self-concept, learning difficulties, PASSPORT program 
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