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 چکیده

ر عزت پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش ب

آزمایشی با از نوع شبهو  نفس کودکان با مشکالت یادگیری اجرا شد

 30پس آزمون با گروه گواه بود. گروه نمونه شامل -آزمونطرح پیش

ه به های سوم تا پنوم دبستان بود که با مراجعنفر از کودکان پایه
ه و بهبیمارستان امام حسین )ع( تشخیص مشکالت یادگیری گرفت

شی طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برنامۀ آموز

ای در طول چهار هفته )هر هفته دو دقیقه 90جلسۀ  8طی  پویش

زتجلسه( اجرا شد. برای ارزیابی اثربخشی برنامۀ آموزشی، آزمون ع
های پژوهش منظور تحلیل یافتهنفس پُپ مورد استفاده قرار گرفت. به

ها تهتی همبسته استفاده گردید. یافآزمون از تحلیل کوواریانس و 

با  موزشی پویش برای گروه آزمایش در مقایسهنشان دادند برنامۀ آ

نفس کل و سه زیرمقیاس عزتگروه گواه، افزایش معنادار سطح عزت
 نفس عمومی، تحصیلی و جسمانی را در پی داشته است. پایداری

وجه به نتایج نتایج پس از پیگیری دو ماهه نیز تأیید شد. بنابراین با ت

ودکان با مشکالت نفس کاین پژوهش و ضرورت افزایش عزت

نی، توان برنامۀ آموزشی پویش را در مدارس و مراکز درمایادگیری، می
مود.جهت کمک به ارتقای سطح عزت نفس این کودکان، پیشنهاد ن  
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Abstract  

The aim of the present study was to examine the 

efficacy of POOYESH educational program on 

self-esteem of children with learning problems. 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. 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. 

Thus, 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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 مقدمه

عالوه بر کودکجان عجادی بجه  هاستگسترۀ علوم تربیتی سال

هجا بررسی و مطالعۀ کودکان استثنایی و تعلجیم و تربیجت آن

نیز همت گماشته است. از بین افراد نیازمند به آموزشِ ویژه، 

های یجادگیری تشجکیل آموزان با ناتوانیگروه بزرگی را دانش

(. طبج  2010، 1دهند )وزارت آموزش و پجرورش آمریکجامی

، 3)کرتیال و هرویتجز 2های یادگیریتوانیگزارش مرکز ملی نا

هجای یجادگیری خجاک، کودکجانی ( کودکان بجا ناتوانی2014

هجای خوانجدن، هستند که در طول زمان تحصیل، در مهارت

نوشججتن، حسججا  یججا اسججتد ل ریاضججی مشججکالتی دارنججد  

تر از هججا بایججد بسججیار پججایینهججای تحصججیلی رایججج آنمهارت

هجای مناسج  رهنج  و آزمونمیانگین سطح نمرات در هر ف

شناختی خواندن، نوشجتن و ریاضجیات باشجد  همننجین زبان

امکان شرح بهتر مشکالت فردی آنجان بجه وسجیلۀ اخجتال ت 

شجناختی و یجا حرکتی، حسی )دیجداری و شجنیداری(، عص 

هجا بجه تحولی، وجود نداشته باشد و مشجکالت یجادگیری آن

شججیلی یججا  طجور معنججاداری بججا موفقیججت تحصجیلی، عملکججرد

 های زندگی روزانه در تداخل نباشند.فعالیت

هجای یجادگیری بجه درونجی کجردن آموزان با ناتوانیدانش     

های منفی خجود در مدرسجه گجرایش دارنجد کجه ایجن توربه

شان برای تعامل ها را به تردید دربارۀ تواناییمسئله اغل  آن

هجد دآمیز با دیگران و موفقیجت تحصجیلی سجوی میموفقیت

(. در واقجججج  2005، 5  لویججججت2000، 4)برگنججججر و هلمججججز

آموزان به علت ترس از شکسجت، عمجداب بجه اجتنجا  از دانش

انگیز، تججالش، راهبردهججای سججازگارانۀ هججای چججالشموقعیت

های عملکجردی گجرایش دارنجد کجه در خودگزارشی و هجدف

شجود ها در خوانجدن و ریاضجیات مینتیوه مان  پیشرفت آن

کفجایتی (. تصور قجالبی بی2010، 6د و کیکاس)مگی، هدکاین

                                                             
1. United States Department of Education 

2. National Center for Learning Disabilities (NCLD) 

3. Cortiella & Horowitz 

4. Bergner & Holmes 

5. Levitt 

6. Magi, Hadkind & Kikas 

ای عامججل آمججوزان بججا مشججکالت یججادگیری، تججا انججدازهدانش

هجا در تحصجیالت کننده برای پیشینۀ توار  منفی آنکمک

(. با توجه به اینکه عجزت 2003، 7است )سرتو، سالی و چفین

نفس نیز به سطوح با تر موفقیت تحصجیلی متصجل هسجتند 

های منفجی کودکجان (. توربه2006، 8رازیل)بیر، کترین  و ب

ماننججد یججادگیری و توسججعۀ الگججوی فکججری منفججی، داشججتن 

هججای سججخت در مدرسججه، احسججاس متفججاوت بججودن و زمان

احسججاس کججم ارزش بججودن در هنگججام ارتبججان بججا دیگججران، 

کنندۀ عزت نفس پایین است. همننین عواملی ماننجد تقویت

ن اسجتانداردهای بجا  مقایسۀ خود با دیگران یا درنظر گجرفت

ها دست یافت، تبعجی  توان به آنکه نمیبرای خود درحالی

و برچس  زدن و همننین محدود شدن ارتبان اجتماعی بجا 

سایر افراد از جمله د یلی است کجه منوجر بجه عجزت نفجس 

 (.2013، 9شود )ذهن برای سالمت روانی بهترپایین می

 شخصجیتی هجایویژگی از تجوان گفجت یکجیبنابراین می     

عزت نفس و احسجاس خجود  یادگیری، ناتوانی با آموزاندانش

، 10واسجی و پاکانیجااسجت )پاتیجل، ساراس ارزشمندی پجایین

کجه منوجر بجه احسجاس  (1392  نریمانی و وحیجدی، 2009

، 11شکست، عدم رضایت از نقش خجود در جامعجه )مکنجولتی

ضجعی  های بین فردی و تعامالت اجتمجاعی (، مهارت2003

تججر ( و سججازگاری کم1391)رجبججی، ابوالقاسججمی و عباسججی، 

شود. فرد احسجاس ضجع  و ( می2010، 12)محمودی و بتسر

(، اغلجج  1392نججاتوانی کججرده )یوسججفی، فرصخججی و  ججرامی، 

کند  گجاهی در منزوی شده و از ارتبان با دیگران اجتنا  می

کند تا بجه دیگجران و خجودش نشجان عین ناامیدی تالش می

که فرد  یقی است. در مقابل، کسی که از عجزت نفجس  دهد

ای مثبجت ارزیجابی با یی برخوردار است، خودش را به گونجه

کججرده و برخججورد مناسججبی نسججبت بججه خججود و دیگججران دارد 

(  در خججود، توانمنججدی و 1392)حسججنی و نصججرت نججاهوکی، 

                                                             
7. Certo, Cauley & Chafin 

8. Bear, Kotering & Braziel 

9. Mind for better mental health 

10. Patil, Saraswathi & Padakannaya 

11. Mcnulty 

12. Mahmoudi & Betsur 
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کند و تیییرات مثبتی مانند افجزایش ارزشمندی احساس می

لی، انگیجزۀ پیشجرفت، افجزایش تجالش بجرای پیشرفت تحصجی

موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، بلندهمت بودن، گرایش بجه 

داشتن سالمت بیشتر و لذت بردن از پیوند بجا دیگجران در او 

نتججایج  (.1392آیججد )یوسججفی، فرصخججی و  ججرامی، پدیججد می

( نیجز بیجانگر ارتبجان منفجی 2015) 1پژوهش فرهان و خجان

فس با استرس، تنش و اضطرا  است، بجه معنادار بین عزت ن

طوری که دانش آموزان با عزت نفس بجا ، اسجترس کمتجری 

نس  به افراد دارای عزت نفجس پجایین، دارنجد. ایجن مسجئله 

توانجد ممکن است به این علت باشد که عزت نفس بجا تر می

از طری  پرورش مناب  اجتمجاعی و بجه طجور مجاثر از عهجدۀ 

 ترس را کاهش دهد. ها برآمدن، اسفعالیت

از طرفی همبستگی مثبت بجین عجزت نفجس و موفقیجت      

تحصیلی دانجش آمجوزان بجا مشجکالت یجادگیری وججود دارد 

( و ایججن کودکججان از عججزت نفججس 2000)برگنججر و هلمججز، 

تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند )آلسی، راپو و پایین

کالت بیشجتر مشج (.1392  نریمانی و وحیجدی، 2012، 2پپی

شجود. بجرای ایجن گجروه، این کودکجان در مدرسجه هجاهر می

مدرسه محل ناکامی اسجت، نجه رضجایت و یجادگیری. بجدون 

گونه کودکان خیلی زود مدرسجه را تجر  کمک مناس ، این

کنند و به تدریج به سوی رفتارهای بزهکارانه در کوچه و می

ود ها در بدو ور(. آن2005، 3شوند ) وویخیابان کشیده می

به مدرسه به پیشرفت تحصیلی خود اطمینان دارند ولجی بجه 

های خجود تفجاوت یابند که با سجایر همکالسجیتدریج در می

دارند. بنابراین از یک سو دچار احسجاس حقجارت و ناامیجدی 

هجا بجه وججود شده، کم کم بیزاری از درس و مدرسجه در آن

های معلمججان و خججانواده آیججد و از سججویی دیگججر سججرزنشمی

هجا کجه اغلج  از کند. والدین آنتر میمشکالتشان را پینیده

خبرند، مشکل را بیشتر کرده ها بید یل ناتوانی یادگیری آن

کننجد. ها را چنجدین برابجر میو با فشار به کجود  دشجواری

معلمجان نیجز بجه نجوعی در مواجهججه بجا ایجن کودکجان دچججار 

                                                             
1. Farhan & Khan 

2. Alesi, Rappo & Pepi 

3. Lavoie 

مناسجبی های ناسردرگمی شده و در برخی موارد رو به روش

چججون تنبیججه، جریمججه، بازخواسججت و یججا رهاسججازی کججود  

آورند. این فرایند آموزشی نامناسج  بجرای ایجن کودکجان می

های چیزی جز سجرخوردگی، کجاهش عجزت نفجس و توربجه

تحقیرکنندۀ فراوان به همراه نخواهد داشت )شکوهی یکتجا و 

(. این گونه کودکجان بجه علجت ناکجامی ناشجی از 1385پرند، 

هجا ی در یادگیری، از هم گسیخته عمل کرده و در آندشوار

ضجعی   4نوعی احساس خودارزشمندی منفی یا مفهوم خجود

ججایی (. و از آن2001، 5گردد )واگن، البام و بردمنایواد می

کججه ایججن کودکججان مشججکالت تحصججیلی بیشججتری را توربججه 

یابجد )گجانز، کنجی و ها تقلیل میکنند، مفهوم خود در آنمی

 (. 2003 ،6گانی

های های گوناگونی به بررسجی اثربخشجی برنامجهپژوهش     

انجد، امجا گجروه نمونجۀ مختل  بر افزایش عزت نفس پرداخته

ها، کودکجان عجادی بجوده اسجت. همننجین اکثر این پژوهش

ها به  ورت غیر مسجتقیم برنامجۀ آموزشجی برخی از پژوهش

ای هجخود را جهت افجزایش عجزت نفجس کودکجان بجا ناتوانی

هجایی کجه بجه طجور اند  از جمله پژوهشیادگیری اجرا کرده

تجوان انجد میغیرمستقیم بر افزایش عزت نفس اثربخش بوده

بججه تمرینججات چندجانبججه بججه منظججور توانبخشججی نججاتوانی در 

(، اسجتفاده از 2012، 7خواندن )مالتیز، راپو، فراتانتونیو و پگی

( و 0142، 8نژاد، موسجججوی و سجججهرابیهنردرمجججانی )علجججوی

، 9مهرهای فیزیکی مانند شنا )سوادیان و خورشجیدیفعالیت

(، آموزش الگوی یادگیری اجتماعی )جاللی و نظجری، 2011

هججای زنججدگی )کججاهمی، مججامنی و ( و آمججوزش مهارت1388

( اشاره نمود. از طجرف دیگجر، برخجی از 2014، 10ابوالقاسمی

فس هایی که به طور مستقیم منور به افزایش عزت نپژوهش

اند، عبارتنجد از: برنامجۀ پیشجرفت عجزت نفجس کودکجان شده

(، 2015، 11دار )پجر  و پجر دبستانی با رفتارهجای مشجکل

                                                             
4. Self-concept 

5. Vaughn Elbaum & Boardman 

6. Gans, Kenny & Ghany 

7. Maltese, Rappo, Fratantonio & Pepi 

8. Alavinezhad, Mousavi & Sohrabi 

9. Sajadian & Khorshidi Mehr 

10. Kazemi, Momeni, & Abolghasemi 

11. Park & Park 
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شکروی، معماریجان، )امین 1برنامۀ آموزشی ارتقای عزت نفس

 2( و برنامۀ سجاختن عجزت نفجس1386زاده و مشکی، حاجی

 (. 2014، 3داو و همود-)ال

هججا در ایججن زمینججه نشججان داد کججه تنهججا بررسجی پژوهش     

( از برنامجۀ آموزشجی پاسجپورت )کجه 2010) 4پژوهش وا س

گجذاری شجده اسجت( بومی سازی شدۀ آن با اسم پجویش نام

برای افزایش عزت نفجس و پیشجرفت تحصجیلی نوجوانجان بجا 

های یادگیری استفاده کرده اسجت. پجژوهش وا س از ناتوانی

آزمون پس آزمون با گروه گواه بوده که هر یجک از نوع پیش 

سجاله )پایجۀ نهجم( بجا  16تجا  14آموز دانش 7ها شامل گروه

های یادگیری بودند که با استفاده از پرسشنامۀ عجزت ناتوانی

نفس روزنبرگ مورد سنوش واق  شدند. پس از شش هفتجه 

پایجۀ -در برنامۀ پاسجپورت« خود»های حیطۀ آموزش فعالیت

نتایج بیانگر افزایش معنادار عزت نفجس بجود ولجی ایجن  نهم،

افزایش در گروه گواه نیز دیده شد که ممکن است بجه دلیجل 

 های پژوهشی بوده باشد.کم بودن تعداد نمونه

بنابراین با توجه به اهمیتی که مفهوم عزت نفجس دارد و      

مشکالتی که کودکان با مشکالت یادگیری به دلیل فقدان و 

کنند، ضروری است کجه یین بودن عزت نفس، توربه مییا پا

هجا  جورت اقدامات  زم برای افزایش و بهبود عزت نفس آن

بگیرد. همننین با توجه به اینکه در پژوهش وا س افجزایش 

عزت نفس در هر دو گجروه آزمجایش و گجواه باعجه ابهجام در 

نتایج به دسجت آمجده شجد، لجذا از جملجه اهمیجت کجاربردی 

توان به این نکته اشاره نمجود کجه ارزیجابی اضر میپژوهش ح

اثربخشی این برنامجۀ ججام  بسجیار سجودمند اسجت زیجرا در 

 ورت اثبجات اثربخشجی ایجن برنامجه و رفج  ابهجام از نتجایج 

پژوهش وا س، استفاده از این برنامه در آموزش و پجرورش و 

در مراکز آموزشی ویژۀ کودکان با مشکالت یجادگیری بسجیار 

 ردی خواهد بود. کارب

 

                                                             
1. Enhancing Self-Esteem Education (ESE) 

2. Building up self-esteem program 

3. EL-Daw & Hammoud 

4. Wallace 

 روش

در پجژوهش حاضجر از روش شججبه آزمایشجی بججا طجرح پججیش 

آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهجه اسجتفاده 

کننجده بجه کلیجۀ کودکجان مراجعه شجامل شد. جامعۀ آماری

شناسججی بیمارسجتان امججام حسججین )ع( و یجک کلینیججک روان

د. از بجین خصو ی واق  در خیابان سبالن شمالی تهجران بجو

کججودکی کججه در بیمارسججتان امججام حسججین )ع( دارای  78

نفججر  20مشججکالت یججادگیری تشججخیص داده شججده بودنججد، 

متقاضی شرکت در این پژوهش بودند که به  ورت تصادفی 

نفرۀ آزمایش و گواه قجرار گرفتنجد. سجپس از  10در دو گروه 

بججین مراجعججه کننججدگانی کججه در کلینیججک دارای مشججکالت 

نفجر متقاضجی بجه  10شخیص داده شده بودند نیز یادگیری ت

نفجر هجر گجروه(  5 ورت تصادفی به گروه آزمایشی و گواه )

نفر  15افزوده شدند و در نهایت در این پژوهش در هر گروه 

هجای ورود، داشجتن مشجکالت حضور داشتند. درضمن مال 

یادگیری، پایۀ تحصیلی سوم، چهجارم و یجا پجنوم دبسجتان و 

های مربون به عزت نفجس یجا تحت سایر درمانقرار نداشتن 

 های زندگی بوده است.مهارت

 ابزار پژوهش

مقیاس عزت نفجس : 5آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پُپ

توسط پجپ و همکجاران بجه منظجور ارزیجابی  1988پُپ سال 

میزان عزت نفس کودکجان طراحجی شجد و در ایجران توسجط 

ین آزمون یک ( هنواریابی گردید. ا1372رمضانی و غفاری )

عبارت بوده و پجنج زیجر  60ابزار خودگزارشی است که دارای 

مقیاس عزت نفس عمومی، تحصیلی، جسمانی، خجانوادگی و 

هجا ده عبجارت سنود. به هر یک از زیرمقیاساجتماعی را می

اختصاک داده شده است. به عجالوه ایجن آزمجون دارای یجک 

طمینجان از سنج است که بجه منظجور اعتمجاد و امقیاس دروغ

رود. ایجن مقیجاس نیجز ها به کار مینتایج آزمون و  حت آن

عبارت است. چناننه از این آزمون بجرای سجنوش  10دارای 

سال استفاده شود، فجرم کجود   9عزت نفس کودکان با ی 

                                                             
5. Pope’s 5-scale test of self-esteem 
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دهجد بجه کجار آموز به ساا ت پاسخ میکه در آن خود دانش

ای ججهرود. آزمودنی بایجد در یجک طیج  لیکجرت سجه درمی

( مشخص سازد کجه 0تا تقریبا هیچ وقت= 2)تقریبا همیشه=

کنجد.  زم بجه ذکجر هر عبارت چقدر در مورد وی  جدی می

گجذاری بجه  جورت معکجوس است که در بعضی عبارات نمره

قرار  20تا  0شود. نمره هر زیر مقیاس در طیفی از انوام می

ر دارد. نمجره بججا تر نشججانگر عججزت نفججس بیشججتر آزمججودنی د

 زیرمقیاس مورد نظر است.  

( ضجری  آلفجای کرونبجام نمجرۀ کجل 1997) 1تی سان      

گزارش کجرده اسجت. بررسجی  83/0آزمون عزت نفس پُپ را 

پایایی و روایی این آزمون در ایران توسط غفجاری و رمضجانی 

آموزان دبیرستانی انوجام شجده دانش 1056( بر روی 1372)

 86/0ضری  آلفجای کرونبجام است. پایایی آزمون با محاسبۀ 

به دست آمده که ضری  پایایی نسبتاب بجا یی اسجت و نشجان 

دهندۀ دقت و درجۀ ثبجات و همجاهنگی آزمجون در موضجوع 

مورد سنوش است. ضری  پایایی آزمجون بجا روش دو نیمجه 

شکروی، معماریجان، گزارش شده است. امین 87/0کردن نیز 

ای ایجن آزمجون را ( روایی محتجو1386زاده و مشکی )حاجی

 اند.برآورد کرده %93حدود 

 برنامۀ آموزشی پویش

بجه وسجیلۀ  2برنامۀ آموزشی پویش بر اساس برنامۀ پاسجپورت

گجذاری شجده سازی و  نامماسسۀ فرهنگی تربیت نوین بومی

ای فراگیجر های پرورشی پویش، برنامهاست. موموعۀ فعالیت

و جام  برای استفادۀ مربیان و متخصصجان بهداشجت روانجی 

اسجت تجا بججه کمجک آن بتواننجد کودکججان مقطج  دبسججتان و 

نوجوانججان دبیرسججتانی را جهججت فراگیججری مفججاهیم مثبججت 

بهداشت روانی طی برخورد با مشکالت دوران رشد و شجرایط 

چجه ها، سجعی شجده آنخاک آن یاری دهند. در این فعالیت

برای هر یک از این مقاط  سنی طبیعی است بجه کودکجان و 

های مجاثر بجرای نوجوانان آموخته شود و در عین حال روش

مقابله با مشکالت خاک ایجن دوران نیجز آورده شجده اسجت. 

                                                             
1. Tsang 

2. PASSPORT program 

بر مبنای مۀ آموزشی پویش از نظریۀ رشد نشأت گرفته و برنا

( اسجت کجه عقیجده دارد، آمجوزش 1998) 3ورنجونفلسفۀ آن

پذیری، غلبه بجر های تفکر منطقی به افزایش خویشتنمهارت

آور و رفتارهای متنجاق  کمجک خواهجد کجرد. هیوانات رنج

که در سجال  4فلسفۀ ورنون از رفتار درمانی عقالنی ج هیوانی

توسط آلبرت الیس توسعه یافته، گرفتجه شجده اسجت  1955

 رویکججرد ،5آمججوزش عقالنججی ج هیوججانی(. 2011)ورنججون، 

 نکات است که هیوانی مسائل برای ریزیبرنامه در منسومی

اسجت.  شجده تنظجیم متجوالی و منظم ایگونه به آن دروس و

 هجایمهارت آمجوزش ج هیوانی، عقالنی ا لی آموزش هدف

 بجه مجاثر بجه نحجوی بتوانند تا است کودکان به منطقی تفکر

 کسج  مناسجبی هیوانی بینش بپردازند، خود مشکالت حل

 هیوجانی فشارهای تخفی  برای های مناس شیوه با و کنند

. شوند آشنا دارد، و نوجوانی وجود کودکی دوران در غالباب که

و  کودکجان بجه کمجک نجوع، ایجن از هاییبرنامجه نهایی هدف

 فقجط احسجاس کجه ایجن نه است، شدن بهتر نوجوانان جهت

 در مناسجبی رفتجاری و هیوجانی ابزارهای و کنند شدن بهتر

 مشجکالت با  حیح و ماثر ایبه گونه تا گذاردمی اختیارشان

 کنند. مقابله خود آیندۀ و حال

های برنامۀ پویش بر اساس پایۀ تحصیلی تنظجیم فعالیت     

، رشجد 7رشد هیوجانی، 6شده و شامل چهار حیطۀ رشد خود

ای هجا بجه گونجهاسجت. فعالیت 9و رشجد شجناختی 8اجتماعی

ای فراگیجر و ججام  متوالی و پیاپی تنظیم شده است و برنامه

برای مقاط  ابتدایی و دورۀ اول و دوم دبیرستان خواهد بجود. 

. دورنمجای 1هر فعالیجت شجامل توضجیح مختصجری دربجارۀ 

. 5. روش کججار، 4 . وسججایل مججورد نیججاز،3. هججدف، 2رشججدی، 

. فعالیجت هجای 7های شخصجی . ساال6های محتوایی، ساال

 تکمیلی است.

                                                             
3. Ann Vernon 

4. Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) 

5. Rational-Emotive Education (REE) 

6. Self-development  

7. Emotional development 

8. Social development 

9. Cognitive development 



 آبادی، رزیتاداوری آشتیانیاکبر ارجمندنیا، جلیل فتحیکتا، نفیسه قرائی، علیمحسن شکوهی
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های محتوایی به طور مستقیم در ارتبان با محتوای ساال    

فعالیت بوده و بجه منظجور اطمینجان از تسجلط بجر مفجاهیم و 

های پججردازش فعالیججت محججر  طراحججی شججده اسججت. سججاال

د عملجی مفجاهیم در شخصی، کودکجان را تشجوی  بجه کجاربر

شجود ها به تدریج باعجه مینماید  این ساالزندگی خود می

اند به ترکیج  کودکان از مرحله پردازش نظری آننه آموخته

ای فردی بپردازد. هسجتۀ ا جلی هجر و اعمال مفاهیم به گونه

فعالیت شامل محرکی خالی و مناس  از نظجر تحجولی اسجت 

بجوده و فر جتی  های عینجی هجر بخجشکه متناس  با هدف

مناس  برای کودکان و نوجوانان جهت آموزش بیشتر مسائل 

هجای تحولی مخصوک گروه سنی مربوطه و تسلط بر مهارت

 زم جهت مقابله با مسائل  مقط  سنی مورد نظجر را فجراهم 

هجای تکمیلجی آورده شجده کجه آورد. در پایان نیز فعالیتمی

لجه تمجرین موج  تقویت مفاهیم بجه طجری مختلج ، از جم

 شود.های آموخته شده میمهارت

پس از انتخا  گروه نمونه، هر دو گروه آزمایشی و گجواه،      

آزمجون تکمیججل آزمجون عجزت نفجس پُججپ را در مرحلجۀ پیش

آزمایشجی  ای بر روی سجه گجروهکردند. سپس برنامۀ مداخله

ای، انوجام شجد. در دقیقه 90پنج نفره به مدت هشت جلسۀ 

کنندگان هجر ز اجرای جلسات آموزشی، شجرکتنهایت، پس ا

آزمجون دو گروه به پرسشنامۀ عزت نفس پُپ در مرحلجۀ پس

مودداب پاسخ دادند. دو ماه بعجد، اعضجای گجروه آزمایشجی در 

مرحلۀ پیگیری آزمجون عجزت نفجس پُجپ را تکمیجل کردنجد. 

های رشجد خجود و برنامۀ آموزش پویش در هر یک از حیطجه

پایۀ تحصیلی چهار فعالیت ارائه کجرده رشد اجتماعی، در هر 

ها اهداف مشجابهی دارنجد  از ایجن رو در است که برخی از آن

های سجوم تجا پجنوم هجای پایجهپژوهش حاضجر کجه آزمودنی

شرکت داشتند، از هر یجک از دو حیطجۀ رشجد خجود و رشجد 

اجتماعی، چهار فعالیت پایۀ تحصیلی چهارم به اضجافۀ چهجار 

وم و پجنوم کجه عجالوه بجر دربرداشجتن های سفعالیت از پایه

اهداف متفاوت، برای این ردۀ سجنی قابجل در  و اججرا نیجز 

باشد، انتخا  گردید. شرح جلسات اجرای مداخله به ترتیج  

 زیر بود.

 عناوین و اهداف جلسات مداخله 1جدول 

 اهداف نام فعالیت جلسات

 در  این مطل  که خطا کردن امری عادی و طبیعی است. بود رشد خود: فقط یک اشتباه اول

 شود تا فرد، شخص بدی انگاشته شود.در  این مسئله که خطا کردن باعه نمی
 های ایواد و حفظ دوستیتقویت مهارت یابیرشد اجتماعی: دوست

 تمرین رفتارهای دوستانه

 در زمینۀ رشد جسمی، اجتماعی و ذهنی تعیین نقان قوت و ضع  همه چیز دربارۀ خودرشد خود:  دوم

 ای خاک از کارکردشان ارزیابی کرد.بر اساس جنبه آموزش این نکته که نباید افراد را  رفاب
 رشد قابلیت مشاهده و در  مسائل از دیدگاه دیگران رشد اجتماعی: از دیدگاه آنان

 های فردی آموختنها و تواناییها، ویژگیرجحآنهر چه بیشتر دربارۀ  من، آن هستم که ...رشد خود:  سوم

 مهارت یافتن در مقابله با رفتارهای تحقیرآمیز دیگران رشد اجتماعی: تحقیر خود

کی هستم و چگونه عمل رشد خود:  چهارم
 کنم؟می

 کنندۀ ارزش شخصی او نیست.در  این نکته که چگونگی رفتار فرد تنها عامل تعیین

 تعری  و تعیین رفتار زورمدارانه من زور نگو! رشد اجتماعی: به

 کنندهای مقابله با رفتارهای زورگویانه و مرعو آموختن شیوه

کامال طبیعی و خو  رشد خود:  پنوم
 بودن

 آموختن این نکته که هیچ کسی کامل نیست.
 پذیرش وجود خود به عنوان فردی که کامل نیست.

روابط با دیگران و د اجتماعی: شر

 قواعد آن

 های  زم و ماثر برای مقابله با بدرفتاری دیگران.شناخت و تعیین مهارت

فردی کنترل کرد و عواملی که خارج از کنترل ما توان در روابط بینآموختن نکاتی که می

 است.
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 اهداف نام فعالیت جلسات

ها رشد خود: من، کدام یک از این ششم

 هستم؟

 میزان متفاوت رشدهای مربون به تعیین احساس

 های مقابله با طردشدگیتعیین و شناخت راه رشد اجتماعی: من را انتخا  نکردند

 اهمیت بودن او نیست.در  این مطل  که اگر توسط گروهی طرد شد، به معنای بی

 یادگیری پذیرش تعری  و تموید رشد خود: کی؟ من؟ بله، شما! هفتم

 تشخیص و شناسایی نقان قوت شخصی

رشد اجتماعی: رفتارهای 

 جویانهمشارکت

 جویانهتعیین و تشخیص رفتارهای مشارکت

 انوام رفتارهای جمعی و گروهی

 های کس  تأیید دیگران و تأیید خودشناخت راه رشد خود: مهر تأیید هشتم

 شودآموزش این نکته که تأیید دیگران باعه ارزشمند شدن شخص نمی

 های مناس  برای مقابله با تضادها و برخوردهاآموختن مهارت دوستانرشد اجتماعی: نزاع با 

 

 هایافته

هجای حا جل از در این قسجمت بجه بررسجی و تحلیجل یافتجه

هجای تو جیفی و پژوهش حاضر پرداخته شد. در ابتدا یافتجه

ها، انحراف معیارها و کمینه جمعیت شناختی شامل میانگین

و پیشینه هر یک از متییرها به تفکیک گروه آزمایشی و گواه 

هجای اسجتنباطی حا جل از شود و پجس از آن یافتجهارائه می

پژوهش حاضر از طریج  تحلیجل کوواریجانس یجک متییجره و 

تحلیل کوواریانس چند متییره و تی همبسته، مورد بررسجی 

هجای امل در د و فراوانی پایهش 2قرار خواهد گرفت. جدول 

 باشد.کننده در دو گروه آزمایشی و گواه میتحصیلی شرکت

 

 . پایه تحصیلی گروه نمونه به تفکیک گروه آزمایشی وگواه2جدول 

 انواع متییر
 گروه گواه گروه آزمایش

 در د فراوانی در د فراوانی

 

 پایۀ تحصیلی

 سوم

 چهارم

 پنوم

4 

6 

5 

7/26 

40 

3/33 

3 

7 

5 

20 

66/46 

33/33 

 دختر جنسیت

 پسر

4 

11 

7/26 

3/73 

6 

9 

40 

60 

 

 

 

 مشکالت یادگیری

 خواندن

 نوشتن

 ریاضی

 خواندن و نوشتن

 خواندن و ریاضی

 نوشتن و ریاضی

 هر سه

0 

2 

6 

1 

0 

2 

4 

0 

13.3 

40 

6.7 

0 

13.3 

26.7 

0 

1 

5 

4 

0 

2 

3 

0 

6.7 

33.3 

26.7 

0 

13.3 

20 

 

های نشان داده شده است، آزمودنی 2همانطور که در جدول 

هر سه پایجه در هجر دو گجروه وججود دارد. بیشجترین تعجداد 

ها در هر دو گروه از پایۀ تحصیلی چهارم بوده است. آزمودنی

با توجه به اینکه تعداد پسران با مشکالت یادگیری بیشجتر از 

پجژوهش نیجز در هجر دو گجروه تعجداد  ندختران است، در ای

باشد. همننین در هجر دو گجروه پسران بیشتر از دختران می
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های دارای مشکالت ریاضی بیشترین فراوانجی را بجه آزمودنی

هجایی کجه فقجط مشجکل انجد و آزمودنیخود اختصجاک داده

خواندن یا مشکل خواندن و ریاضی را به طور توأمان داشجته 

 شود.باشند، مشاهده نمی

 

 های توصیفی آزمون عزت نفس پُپ. یافته3جدول 

 میانگین مرحله گروه خرده مقیاس
انحراف 
 معیار

خطای 
 معیارمیانگین

 بیشینه کمینه

 نفس عمومیعزت

 آزمایش

 19 4 969/0 754/3 66/12 آزمونپیش

 20 9 847/0 283/3 73/14 آزمونپس

 18 12 502/0 944/1 066/14 پیگیری

 گواه
 18 4 118/1 333/4 266/12 آزمونپیش

 17 7 877/0 398/3 466/11 آزمونپس

 نفس تحصیلیعزت

 آزمایش

 16 6 83/0 217/3 93/10 آزمونپیش

 18 9 631/0 445/2 866/12 آزمونپس

 19 8 837/0 244/3 333/12 پیگیری

 گواه
 13 5 567/0 19/2 4/8 آزمونپیش

 13 6 658/0 548/2 266/9 آزمونپس

 نفس جسمانیعزت

 آزمایش

 18 2 206/1 673/4 466/13 آزمونپیش

 20 8 831/0 221/3 33/15 آزمونپس

 19 10 754/0 922/2 40/14 پیگیری

 گواه 
 18 2 063/1 119/4 6/11 آزمونپیش

 17 6 706/0 737/2 266/11 آزمونپس

نفس عزت
 خانوادگی

 آزمایش

 16 6 695/0 693/2 6/11 آزمونپیش

 15 5 574/0 225/2 333/11 آزمونپس

 14 6 489/0 897/1 80/10 پیگیری

 گواه
 16 8 635/0 463/2 93/10 آزمونپیش

 14 7 6/0 323/2 60/10 آزمونپس

 نفس اجتماعیعزت

 آزمایش

 18 5 86/0 356/3 133/12 آزمونپیش

 19 7 723/0 803/2 13 آزمونپس

 19 9 71/0 751/2 13 پیگیری

 گواه
 19 5 003/1 887/3 6/10 آزمونپیش

 15 5 798/0 09/3 133/10 آزمونپس

 نفس کلعزت

 آزمایش

 79 35 669/3 213/14 80/60 آزمونپیش

 91 48 88/2 157/11 266/67 آزمونپس

 81 48 196/2 508/8 60/64 پیگیری

 گواه
 77 31 514/3 613/13 80/53 آزمونپیش

 73 38 603/2 081/10 733/52 آزمونپس

 

میانگین، انحراف معیار، خطای معیجار میجانگین،  3در جدول 

کمینه و بیشینه نمرات آزمون عزت نفجس پُجپ، بجه تفکیجک 

هجای آزمایشجی و گجواه ها برای هر یک از گروهخرده مقیاس

شجود در گجروه ارائه شده است. همجانطور کجه مشجاهده مجی

هجا بجه ججز خجرده آزمایشی میانگین نمرۀ همۀ خرده مقیاس

مقیاس عزت نفس خانوادگی، پس از مداخله در پس آزمجون 
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ها به جز افزایش  و در گروه گواه میانگین همۀ خرده مقیاس

خرده مقیاس عزت نفس تحصیلی، کاهش بسجیار جزئجی در 

یافته است. در عزت نفس کل که مومجوع همجۀ  پس آزمون

آزمون در گروه آزمایشجی باشد نمرۀ پیشها میخرده مقیاس

( پججس از مداخلججه برابججر بججا 213/14)انحججراف معیججار  8/60

که نتیوۀ باشد  درحالی( می157/11)انحراف معیار  266/67

و انحجراف معیجار  733/52پس آزمون گروه گجواه )میجانگین 

ن دهندۀ یک نمجره کجاهش نسجبت بجه پجیش ( نشا081/10

( 613/13و انحراف معیار  8/53ها )میانگین آزمون این گروه

است. مقایسۀ میانگین مرحلۀ پیگیری با پجس آزمجون گجروه 

دهد که همننان آزمایشی نیز تفاوت بسیار کمی را نشان می

 از نمرات پیش آزمون بیشتر است.

م شده بر نمرۀ کل جهت بررسی اثربخشی مداخالت انوا     

به دست آمده از آزمون عزت نفس پُپ، از تحلیل کوواریانس 

تک متییره استفاده گردید  اما ابتدا سجه پجیش فجرا بایجد 

مورد بررسی قرار گیرد تا در  جورت عجدم معنجاداری پجیش 

-ها، تحلیل کوواریانس انوام شود. اولین مفروضه، پیشفرا

کجه پجیش از آن بایجد فرا نرمال بودن توزی  متییرها است 

ها بررسی شود. در متییر عزت نفجس کوی و کشیدگی نمونه

به دسجت آمجد کجه بجا  -11/1و کشیدگی  -27/0پُپ، کوی 

تجوانیم بجه قرار دارنجد، می -2و  2ها بین توجه به اینکه داده

بررسی فرا نرمال بودن در مورد آزمجون عجزت نفجس پُجپ 

 بپردازیم.

 های وابسته در مجموعه آزمون عزت نفس پُپویلک جهت بررسی فرض نرمال بودن نمره-. آزمون شاپیرو4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Z گروه

 196/0 15 921/0 آزمایش

 733/0 15 962/0 گواه

 

دهجد نمجرات هجر دو نشجان می 4نتایج ارائه شده در ججدول 

و آزمایشی در آزمون عزت نفس پُپ، دارای توزی  گروه گواه 

(. به عبجارت دیگجر در آزمجون عجزت ˃05/0pنرمال هستند )

نبججوده  05/0نفججس پُججپ، سججطح معنججاداری نمججرات کمتججر از 

(05/0p˃ و این نکته به این معنا است که توزی  نمجرات در )

فرا استفاده از این متییر نرمال است  در نتیوه اولین پیش

وواریانس برقرار بوده و استفاده از ایجن نجوع تحلیجل تحلیل ک

 بالمان  است.

 

 های وابسته در آزمون عزت نفس پُپ. آزمون لوین جهت بررسی فرض همسانی واریانس خطای نمره5جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی Fنسبت 

543/2 1 28 122/0 

 
فرا دوم در استفاده از آزمجون تحلیجل کوواریجانس، فجرا پیش

ها اسجت. از ایجن رو از آزمجون لجوین بجه منظجور همسانی واریانس

های وابسته در آزمون بررسی فرا همسانی واریانس خطای نمره

عزت نفس پُپ استفاده شد. نتایج حا جل از آزمجون لجوین جهجت 

های وابسته در جدول همسانی واریانس خطای نمرهبررسی فرا 

شجود مشجاهده مجی 5ارائه شده است. همانطور کجه در ججدول  5

(، در نتیوجه ˃05/0pمشاهده شده معنادار نشده است ) Fنسبت 

مفروضۀ برابری واریانس خطا در آزمون عزت نفس پُپ برقرار مجی

 .باشد و استفاده از تحلیل کوواریانس بال مان  است

 . مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون برای آزمون عزت نفس پُپ6جدول 

 سطح معناداری F میانگین موذورات درجه آزادی

1 5/367 898/1 179/0 
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شود سطح معناداری مشاهده می 6همانطور که در جدول 

برای آزمون عزت در محاسبۀ همگنی شی  خط رگرسیون 

نفس پُپ معنادار نیست  به این معنا که تعامل بین شرایط 

( و بر این ˃05/0pآزمایشی و متییر همپراش معنادار نبوده )

اساس مفروضۀ همگنی شی  خط رگرسیون نیز برقرار است. 

-های ذکر شده، در تحلیل دادهبا توجه به برقراری مفروضه

ات کل آزمون عزت های حا ل از پژوهش حاضر برای نمر

نفس پُپ، از تحلیل کوواریانس تک متییره مورد استفاده 

 قرار گرفت.

های تحلیل کوواریانس، آزمون پس از بررسی مفروضه     

تحلیل کوواریانس برای نمرات کل آزمون عزت نفس پُپ 

-( نشان می7اجرا شد. نتایج حا ل از این تحلیل )جدول 

آزمایشی در مقایسه با دهد که نمرات کل عزت نفس گروه 

گروه گواه، پس از شرکت در مداخله، از نظر آماری تفاوت 

، 2Pɳ ،1=df ،32/45=F=627/0معناداری داشته است )

0001/0=P.) 

 

 . نتایج تحلیل کوواریانس برای نمرات کل آزمون عزت نفس پُپ در دو گروه آزمایشی و گواه7جدول 

 موذور ایتای سهمی سطح معناداری Fنسبت  درجه آزادی نوع سوم موموع موذورات هامقیاس

 627/0 0001/0 32/45 1 92/1983 گروهیدرون

 387/0 0001/0 02/17 1 082/745 گروهیبین

    27 947/1181 خطا

 

هجای آزمجون عجزت به منظور بررسی هر یک از خرده مقیاس

نفس پُپ، از تحلیل کوواریانس چندمتییره استفاده شد. قبل 

های فرا همسانی ماتریساز انوام این تحلیل برقراری پیش

کوواریانس به وسیلۀ آزمون ام باکس نیز مجورد بررسجی قجرار 

ت فجرا اسجگرفت که نتایج آن حاکی از برقراری ایجن پیش

(15=1df ،63/3156=2df ،136/1=F ،317/0=p.) 

 

 های آزمون عزت نفس پُپهای چندمتغیره. خرده مقیاس. نتایج کلی آزمون8جدول 
 F P خطا Df فرضیهdf  مقدار نوع آزمون
 006/0 708/4 19 5 553/0 اثر پیالیی

 006/0 708/4 19 5 447/0  مبدای ویلکز

 006/0 708/4 19 5 239/1 هاتلین اثر 
 006/0 708/4 19 5 239/1 بزرگترین ریشه روی

 

شود هر یجک از چهجار مشاهده می 8طور که در جدول همان

آزمججون چنججد متییججری )اثججر پیالیججی،  مبججدای ویلکججز، اثججر 

هاتلین  و بزرگترین ریشه اختصا ی روی( معناداری آماری 

(  به این معنی که آزمون F ،006/0=P=708/4دادند )نشان 

 ججورت آزمججون بججهآزمججون و پسعملکججرد مججداوم در پیش

 معناداری متفاوت شده است.

برای بررسی اثربخشی مداخله در عملکرد مجداوم دانجش     

آمجوزان در آزمجون عجزت نفجس پُجپ، از تحلیجل کوواریجانس 

(. 9شد )ججدول آزمون استفاده چندمتییره با حذف اثر پیش

 دهجد کجه مداخلجۀهای حا ل از این تحلیل نشان مجییافته

انوام شده بر روی گروه آزمایشی در سه خرده مقیاس عجزت 

، F=202/7(، تحصجیلی )F ،013/0=P=296/7نفس عمومی )

013/0=P( و جسمانی )291/18=F ،0001/0=P  به لحجا )

 معنادار است. 05/0آماری در سطح 

جهت بررسی پایداری اثربخشجی مجداخالت انوجام شجده      

پس از گذشت دو ماه، بجا اسجتفاده از آزمجون تجی همبسجته، 

نتایج به دست آمده از آزمون عزت نفس پُپ گروه آزمایشجی 

را در دو مرحلۀ پس آزمجون و پیگیجری مجورد مقایسجه قجرار 

 دهیم.می
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 های آزمون عزت نفس پُپآزمون به تفکیک خرده مقیاسگروهی پس از حذف اثر پیشآزمون تحلیل کوواریانس بینهای . یافته9جدول 

 هامقیاس
نوع سوم 

 موذورات
 سطح معناداری Fنسبت  درجه آزادی

موذور ایتای 

 سهمی
 توان آزمون

 735/0 241/0 013/0 296/7 1 206/43 عمومی

 729/0 238/0 013/0 202/7 1 485/36 تحصیلی

 132/0 032/0 396/0 749/0 1 778/1 خانوادگی

 412/0 125/0 083/0 288/3 1 622/13 اجتماعی

 984/0 443/0 0001/0 291/18 1 972/52 جسمانی
 

 همبسته برای مقایسه نتایج آزمون عزت نفس پُپ در مراحل پس آزمون و پیگیری گروه آزمایشی t. نتایج آزمون 10جدول 

 T df Sig انحراف معیار میانگین های عزت نفسزیرمقیاس

 308/0 14 058/0 439/2 666/0 عزت نفس عمومی

 370/0 14 926/0 231/2 533/0 عزت نفس تحصیلی

 074/0 14 933/0 869/1 933/0 عزت نفس جسمانی

 094/0 14 795/1 752/5 666/2 عزت نفس کل

 

شجود، هجیچ یجک از مشجاهده مجی 10همانطور که در جدول 

دهند. بجه بیجان دیگجر متییرها تفاوت معناداری را نشان نمی

اثرات حا ل از مداخله، پس از گذشت زمان )دو ماه(، پایدار 

مانده و نمرات پس آزمون و پیگیری کاهش اندکی یافته کجه 

 از نظر آماری معنادار نیست. 

 گیریبحث و نتیجه

بجه عنجوان هجدف ارتقای عجزت نفجس در بسجیاری از مواقج  

کنجد شود که رسیدن به آن اقتضا میاجتماعی مهمی یاد می

ای برای با  بردن سطوح عزت نفجس های همه جانبهمداخله

(. عجزت نفجس یکجی از 2014، 39 ورت گیرد )ارث و رابینجز

هجای گونججاگون هججای مجورد مطالعججه در دورهتجرین عاملمهم

اعتقججاد ( و بججه 2005، 40زنججدگی )رابینججز و تراسججنایوزکی

( یکی از عوامل مهم برای یادگیریِ موفج  1990) 41رزنبرگ

هجای آموزان با مشجکالت یجادگیری کجه در حوزهاست. دانش

خا ی از یادگیری مانند مهارت خواندن، نوشتن و ریاضجیات 

(، اگجر بجه حمایجت 2012، 42مشکل دارند )طرح توجه ویجژه

آموزشی در مدرسه دست نیابند ممکن است دچار مشجکالت 

عمدۀ تحصیلی شوند، افت تحصیلی داشته باشند و یجا تجر  

                                                             
39. Orth & Robins 

40. Robins & Trazesniewski 

41. Rosenberg 

42. Special Attention Project (SAP) 

(  چناننجه بجه 2007، 43تحصیل را توربه نماینجد )پاسجکوپال

آموزان عجادی دو برابجر احتمجال تجر  تحصجیل نسبت دانش

(. بنابراین با توججه 2000، 44مدرسه دارند )باکن و کوترین 

به اینکجه رابطجۀ بجین عجزت نفجس و پیشجرفت تحصجیلی در 

ای مختل  به اثبات رسیده است،  زم است مجا در هپژوهش

آموزان با ناتوانی طول گسترۀ زندگی، سطح عزت نفس دانش

آمجوزان کجاهش یادگیری را با  ببریم تا مشکالت ایجن دانش

آمججوزان بججا (. ایججن دانش2012یابججد )آلسججی، راپججو و پپججی، 

مشججکالت دیگججری نیججز مواجججه هسججتند )کججرتیال و هرویتججز، 

ها باید جام  باشد و به سایر آموزش و درمان آن (، لذا2014

ها نیز توجه شود. بجه همجین لحجا  در های رشدی آنجنبه

ای جام  را انتخا  نمودیم که شامل پژوهش حاضر ما برنامه

آمجوزان ابعاد مختل  رشد است تا بتواند مشکالت ایجن دانش

 را کاهش دهد. 

خجود و رشجد  نتایج پژوهش حاضر نشان داد حیطۀ رشد     

اجتماعی در برنامۀ آموزشی پویش، بجر افجزایش عجزت نفجس 

کودکان با مشجکالت یجادگیری پایجۀ سجوم تجا پجنوم تجأثیر 

معناداری داشته است. این اثربخشی عالوه بر اینکه در نمجرۀ 

شود، در سجه خجرده مقیجاس عجزت کل عزت نفس دیده می

 دهندۀ ارتقجاینفس عمومی، تحصیلی و جسمانی نیجز نشجان
                                                             
43. Pascopella 

44. Bakken & Katering 
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معنادار است. همننین بررسی پایداری این اثربخشی پجس از 

گذشجت دو مجاه از پایجان مجداخالت، حجاکی از تجداوم تججأثیر 

ها است به طوری که تفاوت معنجاداری در نمجرات در آموزش

مرحلۀ پیگیری نسبت به پجس آزمجون دیجده نشجد. بنجابراین 

هجای پجر  و پجر  سجو بجا پژوهشنتایج به دست آمجده هم

داو و -(، ال2014، کججاهمی، مججامنی و ابوالقاسججمی )(2015)

(، 2014نژاد، موسججوی و سججهرابی )(، علججوی2014همججود )

(، سججوادیان و 2012مججالتیز، راپججو، فراتججانتونیو و پگججی )

(، کججاهمی، مججامنی و ابوالقاسججمی 2011مهر )خورشججیدی

شجکروی، معماریجان، (، امین1385(، جاللی و نظری )2011)

 زاده و عابجدیفجاتحی ( و امجامی،1386)زاده و مشکی حاجی

هججا بججا اجججرای طور کججه ایججن پژوهش( اسجت و همججان1385)

های گوناگون موف  به ارتقجای سجطح عجزت نفجس در برنامه

اند، این پژوهش نیز توانسجته اسجت آموزان مختل  شدهدانش

 سطح عزت نفس را افزایش دهد. 

پژوهشی بود ( تنها 2010طور که بیان شد وا س )همان     

که سعی در افزایش عزت نفس کودکان با مشکالت یادگیری 

از طری  برنامۀ آموزشی پاسپورت )برنامۀ اولیۀ پجویش پجیش 

سازی( داشت و پژوهش حاضر توانست ابهامی که در از بومی

نتایج پژوهش وا س  به دلیل افزایش سطح عجزت نفجس در 

داشت را رف  پس آزمون هر دو گروه آزمایشی و گواه، وجود 

 کند.

های ارائه شده در برنامۀ آموزشی پجویش مبتنجی فعالیت     

بر ا ول آموزش عقالنی ج هیوانی و فلسفۀ آن ورنون اسجت 

دهجد تجا از ایجن های تفکر عاقالنجه را آمجوزش میکه مهارت

پذیری، برآمجدن آموز بتواند به افزایش خویشجتنطری  دانش

ه بر رفتارهای متناق  خجود آور و غلباز عهدۀ احساسات رنج

های پرداخته، بینش عاطفی مناسبی کس  کنجد و بجا شجیوه

مناس  برای تخفی  فشجارهای عجاطفی آشجنا شجود. هجدف 

هایی از این نوع، کمک به کودکجان جهجت بهتجر نهایی برنامه

شدن اسجت، نجه اینکجه فقجط احسجاس بهتجر شجدن کننجد و 

گجذارد شجان میابزارهای عاطفی و رفتاری مناسبی در اختیار

ای ماثر و  حیح با مشکالت حجال و آینجدۀ خجود تا به گونه

شد کجه بینی می(. از این رو پیش1998مقابله کنند )ورنون، 

مداخالت انوام شده در این پجژوهش اثجربخش باشجد. البتجه 

هایی که در این پجژوهش مجورد اسجتفاده قجرار تعداد فعالیت

پایجداری آن پجس از دو تواند در اثربخشی برنامه و گرفت می

هجای مخصجوک ماه نقش داشته باشد، زیرا عالوه بجر فعالیت

پایۀ چهارم در حیطۀ رشجد خجود و رشجد اجتمجاعی، هشجت 

فعالیت مناس  و تکمیلجی دیگجر نیجز از پایجۀ سجوم و پجنوم 

انتخا  و اجرا گردید. در پایان، با توجه به نتجایج بجه دسجت 

اسجتفاده از آن در آمده و جامعیت برنامجۀ آموزشجی پجویش، 
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