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اثربخشی خودآموزی کالمی بر شایستگی اجتماعی و عزت 

نفس دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه سطح شهر 

 سنندج

 
 *3، مریم اکبری2، میالد حیدریان1سهیل مظفری

 مقاله پژوهشی

 چکیده

تحولی است.  -های درمان و توانبخشی برای اختالالت گوناگون عصبخودآموزی کالمی یکی از روش مقدمه:

نوان یکی ع( به 1986این روش نشات گرفته از رویکرد ویگوتسکی و لوریا است که توسط مایکنبام و همکارانش )

ان اثربخشی خودآموزی تدوین و معرفی گردید. هدف از پژوهش حاضر تعیین میز های درمانی پراثراز روش

 باشد.کالمی بر شایستگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل یادگیری سطح شهرستان سنندج می

اندن، جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دارای اختالل یادگیری از نوع خو روش پژوهش:

نفر از این  20های چهارم، پنجم و ششم بود که پایه نوشتن و ریاضی در مدارس ابتدایی سطح شهر سنندج در

عه جای دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه نمونه پژوهش مورد مطال

نفر آزمایش  10نفر به دو گروه  20داده شدند؛ که در مرحله بعدی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی این 

باشد و شیوه انجام طرح به شکل نیمه م شدند. طرح این پژوهش توصیفی از نوع کاربردی میو کنترل تقسی

(، و 1990آزمایشی با دو گروه آزمایش و گروه کنترل است.  پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران )

موزی وزشی خودآ( در پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. برنامه آم1979عزت نفس روزنبرگ )

ای برای گروه آزمایش اجرا شد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس دقیقه 90جلسه  8کالمی به مدت 

 مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSS 22( در MANCOVAچندمتغیره )

ات محسوس ها نشان داد که خودآموزی کالمی بر شایستگی اجتماعی تاثیر معنادار نداشته و تغییریافته ها:یافته

 ده است.و معناداری ایجاد نکرد اما بر عزت نفس این کودکان موثر بوده و تغییرات معناداری را ایجاد کر
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با توجه به اثربخشی خودآموزی کالمی بر عزت نفس کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه  بحث و نتیجه گیری:

برای بهبود عزت نفس این کودکان در کنار سایر  توان از این روش درمانیو ایجاد تغییرات معنادار بر آن می

مداخالت آموزشی و توانبخشی استفاده کرد اما با توجه به عدم اثرگذاری این روش درمانی بر شایستگی اجتماعی، 

 شود اثربخشی درمان مذکور را در شرایط و با گروه نمونه متفاوتی انجام داد.پیشنهاد می

 
  یادگیری ویژه، خودآموزی کالمی، شایستگی اجتماعی، عزت نفس، دانش آموزاناختالل  : یدیکل واژگان

 1/12/1400تاریخ پذیرش:       12/9/1400تاریخ دریافت : 
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 مقدمه

یادگیری ویژه له اختالالت عص   ب 1اختالل  که در ویرایش پنجم  2تحولی -از جم دوره کودکی اس   ت 
های زیر اس   ت: اول. نقص در ( دارای نش   انه35DSMراهنمای تش   خیص   ی و آماری اختالالت روانی )

سته و  شش ماه باید یک مورد از موارد خواندن غلط یا آه صیلی )حداقل  ستفاده از مهارت تح یادگیری و ا
شواری زیاد در خواندن، نقص در درک معنی آنچه که می شکال در بیان د شکال در هجی کردن، ا خواند، ا

سبه و ق شکال در محا ستدالل ریاضی(، دوم. نقص در عمکلردهای نوشتاری افکار، ا واعد اعداد و ارقام، یا ا
شکی  سه و چهارم )انجمن روانپز سنین مدر شکل یادگیری در  سوم. آغاز م شغلی،  صیلی و  مختلف تح

شی، نقص2013آمریکا،  سایر اختالالتی مانند ناتوانی هو سیله ابتال به  شکالت به و های بینایی یا (. این م
اجتماعی، یا عدم برخورداری از امکانات آموزشی و محیطی قابل توضیح  -امساعد روانیشنوایی، شرایط ن

(. در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 2013و توجیه نباشد )خیاط، عبدالعزیز و عبداله، 
ن، نوشتن ( اختالل یادگیری ویژه به سه نود فرعی نقص در خواند2013روانی )انجمن روانپزشکی آمریکا، 

ضی طبقه بندی می سه بین و ریا سنین مدر شیود این اختالل در بین دانش آموزان  دد  15تا  5شود؛  در
شاید حدود  ست، اما  شخص ا سالی نام سنین بزرگ شیود آن در  شده و  شد )انجمن  4عنوان  دد با در

ود آن در دانش درد  د و میزان ش  ی 83/3(. میزان ش  یود این اختالل در ایران 2013روانپزش  کی آمریکا، 
درد  د گزارش ش  ده اس  ت  42/3، 73/3، 67/3، 53/4آموزان پایه دوم، س  وم، چهارم و پنجم به ترتیب 

شمی،  سال 1392)بهاری قره گوز و ها شی که در  شهربابکی و همکاران طی پژوه سالمی  در  2014(. ا
ربابکی و همکاران، گزارش دادند )اس   المی ش   ه 074/4ایران انجام دادند میزان ش   یود این اختالل را 

2014.) 

هایی در تحمل پایین در برابر ناکامی، عزت نفس کودکان دارای اختالل یادگیری مش  کالت و دش  واری
شکالت عدیده رفتاری و میزان افزایش پایین، مهارت ضعیف، م صیلی  شرفت تح های اجتماعی پایین، پی

لیل وجود اختالل یادگیری در دانش دهند. ش  ایس  تگی اجتماعی احتماال به دترک تحص  یلی را نش  ان می
به این معناس  ت که فرد بتواند  5(. ش  ایس  تگی اجتماعی42016و کالرک،  آموزان مختل خواهد ش  د )لیتل

(. 2001، 6و مناس  بی رفتار کند )جان های ش  ناختی که دارد به طریق س  ازگارانهمتناس  ب و س  ن و توانایی
های مدیریتی، خودآگاهی، مهارت -اهی اجتماعی، خودش  ایس  تگی اجتماعی دربردارنده عناد  ری مانند آگ

های ارتباطی است؛ چون از باشد. عنصر ادلی شایستگی اجتماعی، مهارتارتباطی و مسولیت پذیری می

                                                                                                                                         
1. Specific learning disorder 

2. Neurodevelopmental 

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

4. Little. H. M  &  Clark, J 

5. Social competence 

6. John, K 
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های دیگر یادگرفته خواهند ش  د. افرادی که از داش  تن ش  ایس  تگی اجتماعی این طریق اس  ت که مهارت
شند معموال با پیامده ای منفی آن مانند طرد اجتماعی، بروز اختالالت روانی، انزوا، اخراج مناسب محروم با

شیخ محمدی و همکاران،  ست به گریبان خواهند بود ) صیلی د ضعیف تح سه و عملکرد  از کالس و مدر
اند که ش  ایس  تگی اجتماعی دارای چهار عنص  ر اس  ت: الف( ( عنوان کرده1990)1و همکاران  (. فلنر2014
شناختی کمهارت صمیم گیری، ه دربردارنده خزانه اطالعات و مهارتهای  سب اطالعات، توانایی ت های ک

های رفتاری که از جمله عنادر های مختلف استنادی است. ب( مهارتباورهای کارآمد و ناکارآمد و سبک
مهم آن ش   امل ایفای نقش، توانایی مذاکره، ابراز وجود و مهارت محاوره برای ش   رود گفتگو با دیگران 

ستانه با دیگران میست، مهارتا شد. ج( مهارتهای یادگیری رفتار دو های هیجانی و عاطفی که برای با
ایجاد روابط س  ازگار با دیگران، و ایجاد اعتماد و روابط حمایتی اجتماعی، ش  ناس  ایی و پاس  خ مناس  ب به 

های ند. د( مهارترس  عالیم هیجانی در ارتباطات اجتماعی یا کنترل اس  ترس مهم و ض  روری به نظر می
های ارزشمند فرد، سطح رشد اخالقی و احساس خودکارآمدی و کنترل فرد بر انگیزشی که شامل چارچوب

ستگی اجتماعی این توانایی را به دانش آموزان داده تا بتوانند به گونه شای ست.  سب برخورد خود ا ای منا
( همچنین؛ شایستگی 2012، 2و همکاران لینگرهایشان را داشته باشند )وستکرده و توانایی پیش بینی رفتا

ساس را به فرد می دتی را در اختیار فرد قرار میاجتماعی این اح ست و فر دهد تا به دهد که او با ارزش ا
دورت فعاالنه در اجتماعات مختلف مانند خانواده، مدرسه و جامعه شرکت داشته باشد )سیدامینی، مالک و 

 (. 2011ابراهیمی، 

شتن هوش عادی در برخی ویژگیدانش آموز شناختی ان دارای اختالل یادگیری ویژه، به رغم دا های روان
مانند نگرش منفی نس   بت به خود و دیگران، عدم مس   ولیت در روابط و تعامالت اجتماعی، عدم پذیرش 

شناختی کا ستفاده از راهبردهای  سئله مختل، اختالل در ا رآمد؛ خود، منفعل در فرآیندهای یادگیری، حل م
سال خود تفاوت سن و  شان میبا دانش آموزان عادی هم (؛ 2007دهند )دهقانی و همکاران، های زیادی ن

نات پیچیده نش   ان می جا ماعی و فهم هی ندهای اجت کان اختالالتی را در فرآی ند همچنین این کود ده
الل یادگیری ویژه اند که کودکان دارای اخت(. کارش   ناس   ان عنوان کرده2008، 3امینگرو کیمهی کیندب)

شواری سایر افراد دچار د ساالن و  شرت و تعامل با والدین، معلمان، هم ستند)هنگام معا امینگر و بهایی ه
هیجانی کودکان نتیجه عدم  -ها همچنین معتقدند که این مش   کالت اجتماعی(. آن2008کیمهی کیند، 

ستفاده از مهارت کنند که مفهوم ژوهشگران عنوان میهای اجتماعی دحیح است و برخی پوجود یا عدم ا
 (.2014، 4و فاین  کند )پاولاست که اغلب مشکالت اجتماعی فرد را تبیین می "شایستگی اجتماعی"

های رفتاری کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان دهند که ویژگیتحقیقات نشان می
ست ست و از جمله این تفاوتهای معناداری ابدون این اختالل دارای تفاوت شد اجتماعی ا ها در حیطه ر

                                                                                                                                         
1. Felner, R. D., & Collegues 

2. Westling, E., & Collegues 

3. Bauminger, N. , Kimhi-kind, I 

4. Paul, B. , Fine, E. M 
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تری از کودکان بدون این که کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه به طور واض  ح، رش  د اجتماعی ض  عیف
(. مش  کالتی که این کودکان با آن دس  ت به گریبان 2015اختالل دارند )رحیمی نوش  ابادی و همکاران، 

در  گردد. در نتیجه این کودکانهای اجتماعی مثبت آنان باز میارتهس  تند به رش  د ض  عیف و تداوم مه
ست از نظر روابط اجتماعی با مشکالتی  هنگام ارتباط کالمی با دیگران دچار مشکالتی هستند و ممکن ا

شوند )بوتین شک و تردید  ستگی اجتماعی دچار  شای شوند و از لحاظ  و  مینگرا؛ ب2002، 1و گریفن روبرو 

پاس   خ 2008، 3؛ ولش و بیرمن2005، 2همکاران ید گفت که کودکان دارای این اختالل در  با (. همچنین 

های ش  ایس  تگی اجتماعی و رش  د اجتماعی به های تازه که از جنبهدادن مناس  ب و کنار آمدن با موقعیت
به (. در س  الهای اخیر توجه زیادی 2002، 4ش  ود، عملکرد ض  عیفی دارند )تیلزو، بونارهنجار محس  وب می

ست، شده ا سایی در مهارت های  آموزش مهارتهای اجتماعی  شان می دهد نار سی های متعدد ن زیرا برر
شدید می کند و  اجتماهی تاثیر منفی بر عملکرد تجصیلی دانش آموزان می گذارد، مشکالت یادگیری را ت

سازگاری می شکالت  شرغالبا به بروز م سب میهای منبا دادن آموزش (.1993 ،5شود)پارکر و آ توان باعا ا
شد؛  شکالت رفتاری این دانش آموزان  صیلی و در نتیجه کاهش م ستگی اجتماعی، تح شای ارتقای میزان 

ئل که در خالل این آموزش با مس   ا مد و همچنین نحوه برخورد  کارآ بت و  مل مث عا ها کودکان نحوه ت
یت و تنبیه، ش   کل گیری و نرو های رفتاری مانند تقوگوناگونان اجتماعی را یادگرفته و از طریق تکنیک

کارولین فت ) یا هد  مد افزایش خوا کارآ های  تار ؛ هومز و مولن، 2004؛ و واینر، 2004، 6و جمیال میزان رف
دتها و تجاربی که تعامل های اجتماعی (. 2011 سب و فراهم کردن فر آموزش مهارت های اجتماعی منا

هبردها و مهارت های اجتماعی را در تمام محیط را افزایش دهد، موجب می ش   ود دانش آموزان بتوانند را
 (.2017ها و موقعیت های واقعی زندگی تمرین کنند و به کار بندند)جناآبادی، 

تعداد زیادی از پژوهش  گران بر عزت نفس پایین در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه تاکید کرده 
اختالل در مقایس  ه با س  ایر دانش آموزان بدون این  اند که میزان آن در کودکان دارای اینو عنوان کرده

ست سی اختالل به میزان قابل توجهی پایین ا (. عزت نفس 2012، 8و همکاران ؛ گرا2014، 7و همکاران )آل

(. همچنین عزت نفس 2014)آلس  ی و همکاران،  های خود اش  اره داردها و ارزشبه ارزیابی فرد از قابلیت
ست که  شمندانهنوعی نگرش به خود ا ست و ارز سبت به خود این توانایی را به فرد داده تا دیدگاه در ای ن

                                                                                                                                         
1. Botvin, G.,  Griffin, A.L.J 
2. Bauminger, N., & Collegues 
3. Welsh, J. & Beirman, D 

4. Telzow, F.C., Bonar, M. A 

5. Parker, J., Asher, S. R 

6. Carolyn, W.S., Jamila, R. M 

7. Alesi, M., & Collegues 
8. Gerea, M. K., & Collegues 
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،. 1)چامپاین داشته و همین امر موجب احساس خود اعتمادی، اعتماد به نفس و کنترل بر زندگی خواهد شد
1996) 
( در تحقیق خود به این نتیجه دس   ت یافت که اختالل یادگیری ویژه و عدم رس   یدن به 2005) 2ش   فر
گذارد. فقیت و پیشرفت تحصیلی بر عزت نفس و عملکرد اجتماعی دانش آموزان تاثیر منفی به جای میمو

سانی که دانش آموزانی که از عزت نفس پایین صیلی به مراتب بدتر از ک ستند، از نظر تح تری برخوردار ه
همچنین، . (3،2201، نویس   کی و داک1992کنند)نویس   کی، از عزت نفس باالتری برخوردارند، عمل می

( در تحقیقات خود عنوان کرد که عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 2018)انو همکار 4بارز
ش  ود که این ویژه در مقایس  ه با دانش آموزان بدون این اختالل پایین بوده و عزت نفس پایین باعا می

رفتاری و ارتباطی و س ایر دانش آموزان احس اس طرد ش دگی، بی ارزش ی، س رخوردگی، غم، مش کالت 
مشکالت جسمانی و روانی به وضوح تجربه کنند. عزت نفس درجه تایید و ارزشی است که فرد نسبت به 

(. شواهد 2002و همکاران،  5کند و یا قضاوتی است که نسبت به ارزش خود دارد )اسمیتخود احساس می
ست که دانش آموزان دارای عزت نفس باال  صیلی  بهتر عمل میعلمی حاکی از آن ا کنند در عملکرد تح

تری هس  تند، مش  کالت بیش  تری در یادگیری ( و دانش آموزانی که دارای عزت نفس پایین2000، 6)رادن

نل ند )گیلیز و کو با 2005، 8و آگراوال ؛ راج2003، 7دار خاص  یادگیری  (. دانش آموزان دارای اختالل 

شتری سرخوردگی ( و عزت نفس پایین 2000، 9روبه رو هستند )لیونهای عاطفی و مشکالت تحصیلی بی
ضایت از نقش خود در جامعه )مکنولتی شکست، عدم ر های بین فردی (، مهارت2003، 10منجر به احساس 

دارد که ( اذعان می1384(. تبریزی )2003، 11و همکاران ش  ود )س  اراکوگالاجتماعی ض  عیف می و تعامالت
ضطراب و نارضایتی اختالل یادگیری ویژه از طریق کاهش ع سبب ا زت نفس، خودباوری و سالمت روان 

از زندگی خواهد شد. نتایج پژوهشی حاکی از آن است که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه عزت 

، 13و همکاران ؛ ولش2009، 12و همکاران دهند )پاتیلپایینی را نش  ان می نفس و احس  اس خودارزش  مندی

2011.) 
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شکالت عدیده افراد دارای اختالل یادگیری ویژه های درمانی و روش شی گوناگونی برای مداخله م توانبخ
های درمانی در درمان اختالالت روانی کودکان، روش آموزش وجود دارد که یکی از مهمترین این روش

ست که توسط مایکنبام و  شات گرفته از رویکرد ویگوتسکی و لوریا ا ست. این روش ن خودآموزی کالمی ا
به عنوان یکی از روش1986)ارانشمکه ید. آموزش خودآموزی (  تدوین و معرفی گرد مانی پراثر  های در

شکار  شناختی ب( راهنمای معین بیرونی ج( خود مدیریتی آ سرمشق دهی  ست: الف(  شامل مراحل ذیل ا
گیرند که د( حذف به مرور خود مدیریتی آشکار ه( خودآموزی ناآشکار. در این روش درمانی کودکان یاد می

راهکار راه گشا  های اجتماعی، از پنج مرحله گفته شده در باال به عنوان یکپیش از پاسخ دهی به موقعیت
ستفاده می شاهی و حبیبی2006)علیزاده، کنندا سرو  سی 2017)(. بهادری خ ( در تحقیقی که در آن به برر

شت ریا ضی دانش آموزان پرداختند، متوجه تاثیر آموزش خودآموزی کالمی بر تنیدگی تحصیلی و خودپندا
شته و باعا بهبود آنمتغیرشدند که آموزش خوداموزی کالمی بر هردو این  شده ها تاثیر معناداری گذا ها 

( در پژوهش خود به بررس   ی 2012)قی ماندند. خانخانی زاده و باقریو در پیگیری هم این نتایج ثابت با
های یادگیری پرداخته و اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی اثربخش  ی خودآموزی کالمی بر بهبود س  ازگاری

سازگاری دانش آموزان د سالمدریافتند که این درمان تاثیر مثبتی بر بهبود  ست.  شته ا  1ارای این اختالل دا
تواند مش  کالت ( در پژوهش خود نش  ان دادند که برنامه آموزش خودآموزی کالمی می2009)و همکاران

صابی و همکاراناختالالت طیف اتیسلوک کودکان دارای  ( در پژوهش خود 2008)سم را کاهش دهد. ق
های برانگیختگی در کودکان دارای اختالل تحت عنوان تاثیر آموزش خودآموزی کالمی بر کاهش نش  انه

سی تاثیر این آموزش پرداخته و نتیجه گرفتند که آموزش خودآموزی  شی به برر سایی توجه/ فزون کن نار
ذاش   ت. هاش   می نص   رت آباد و های این اختالل خواهد گر معناداری را بر کاهش نش   انهکالمی تاثی
شانه2009)همکاران ضی کودکان مبتال ( در تحقیق خود که به تاثیر خودآموزی کالمی بر بهبود ن های مر

ای قابلههای اختالل نافرمانی مای پرداختند، دریافتند که این درمان بر نش   انهبه اختالل نافرمانی مقابله
( 2012)ر پژوهشی دیگر حدادیان و همکارانموثر بوده و باعا کاهش معناداری در این عالیم شده است. د

های خواندن و کاهش اض  طراب در های خودآموزی کالمی بر بهبود مهارتبه بررس  ی اثربخش  ی مهارت
شان داد که این درمان باعا ها نکودکان دبستانی دارای اختالل یادگیری ویژه پرداخته و نتایج پژوهش آن

های خواندن و همچنین کاهش معنادار اض  طراب دانش آموزان دبس  تانی ش  د. با توجه به بهبود مهارت
ستگی اجتماعی و عزت نفس در کودکان دارای پژوهش شای سی  شی به برر شده تا کنون پژوه های یاد 

ر علم و درک و دریافت بهتری از میزان اختالل یادگیری ویژه نپرداخته در نتیجه  برای پیش  برد هرچه بهت
اثربخش   ی آموزش خودآموزی کالمی بر ش   ایس   تگی اجتماعی و عزت نفس پژوهش حاض   ر به تعیین 
اثربخش  ی آموزش خودآموزی کالمی بر ش  ایس  تگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل 

ند که به ترتیب عبارتند از فرضیه اول: ایادگیری ویژه پرداخته است. در این پژوهش دو فرضیه عنوان شده
خودآموزی کالمی بر ش ایس تگی اجتماعی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه تاثیر دارد و فرض یه 

 دوم: خودآموزی کالمی بر عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه تاثیر دارد.

                                                                                                                                         
1. Salem, S., & Collegues 
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 روش پژوهش

شبه آز دورت طرح پیش آزروش اجرای این تحقیق از نود طرح  شی بود. طرح تحقیق به  س پ -مونمای
باشد که فقط در گروه آزمایشی، اعمال شد مستقل، خودآموزی کالمی می متغیرآزمون با گروه گواه است. 

 سه قرار گرفت.و تاثیر آن بر نمرات پس آزمون افراد گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه، مورد مقای

یی ش هرس تان کلیه دانش آموزان پس ر پایه چهارم، پنجم و ش ش م ابتدا جامعه آماری این تحقیق ش امل
صیلی  سال تح شغول به تحصیل در  شامل می 2018-2017سنندج م شد. نمونه این تحقیق  نفر از  20با

های مش   ابه و پیش   ین و همچنین با توجه به جامعه مورد نظر بود، که با توجه به میانگین نمونه پژوهش
ی انتخاب نمونه نفر در نظر گرفته ش   د. برا 10برای هر گروه  84/0و توان آزمون  05/0خطای نود اول 

ختالالت یادگیری پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب که از مراکز مشاوره ا
سی ح شنا شاور و نظر متخصص روان ساس نظر م سری که بر ا سنندج، دانش آموزان پ ستان  ضر در شهر ا

شکالت یادگیکلینیک د شنامه م س  20ری کلورادو؛ ارای اختالل یادگیری ویژه بودند همچنین با اجرای پر
صورت روش نمونه گیری شده و بعد از این مرحله آنان را ب صادفی نفر از آنان انتخاب  ساده به دو گروه  ت

طح آمار تودیفی های پژوهش در سنفر( گمارده شدند. به منظور تحلیل داده 10)نفر( و کنترل 10آزمایشی)
ه متغیراریانس چند از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در س   طح آمار اس   تنباطی از آزمون تحلیل کوو

 استفاده شد. ابزارهای این پژوهش به شرح ذیل بودند:

ستگی اجتماعی فلنر) شای سط فلنر و همکاران : این مقیاس1(1990مقیاس  سی نیمرو 1990)تو ( برای برر
(. این 2010و همکاران،  2)کمبلماده اس  ت 47وین ش  ده اس  ت و دارای کودک و نوجوان تدظرفیت های 

دورت مقیاس  مقیاس ست و چهار ای لیکرتیدرجه 7به  شده ا )از کامال موافقم تا کامال مخالفم( تنظیم 
داکثر و ح 34های رفتاری با نمره ، مهارت 21س  ؤال و حداکثر  3های ش  ناختی با ها و تواناییبعد مهارت

نمره  49سؤال و حداکثر 7های انگیزشی با تمره، آمایه 21سؤال و حداکثر  3نمره، کفایت هیجانی با  247
گزارش  89/0و  88/0سنجد. ضریب آلفای کرونباو و ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس به ترتیب را می

ست. در ایران هم در مطالعه ابو سمیاشده ا سمی و همکاران )ابوالقا ضریب آلفای 2011و همکاران،  لقا  )
سی آلفای  88/0کرونباو این مقیاس  ست آمد که در جامعه کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه به برر بد

بدست آمد.  89/0هفته  4کرونباو و روایی آن پرداختند. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی در فادله زمانی 
باال بود. همچنین روایی سازه این مقیاس به وسیله تحلیل  ها بسیارهمبستگی این مقیاس با خرده مقیاس

بود که حاکی از روایی بیرونی باالی آزمون است. همچنین تمامی مقادیر همبستگی سواالت  83/0عاملی 
بدست آمده است که نشان دهنده همبستگی باالی بین سواالت با کل آزمون  50/0با کل آزمون باالتر از 

(. در پژوهش حاض  ر هم ض  رایب روایی همگرا و آلفای کرونباو 2011مکاران، اس  ت )ابوالقاس  می و ه
 بدست آمد. 73/0و  77/0پرسشنامه شایستگی اجتماعی به ترتیب 

                                                                                                                                         
1. Fellner social competence scale 

2. Campbell, C 
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( برای سنجش عزت نفس ساخته 1979): این مقیاس توسط روزنبرگ1(1979مقیاس عزت نفس روزنبرگ)
ست. این شد. این مقیاس یکی از پرکاربردترین ابزارها در این زم ست و دارای پایایی و روایی باالیی ا ینه ا

ای )کامال موافقم، موافقم، مخالفم و کامال عبارت کلی دارد که در طیف لیکرتی و چهار درجه 10مقیاس 
شتن احساس ست و میزان رضایت از زندگی و دا سنجد. این ابزار، های خوب در مورد خود را میمخالفم( ا

شناختی عزت نفس را مورد سنجش قرار مبتنی بر روش خود گزارش  ست و عزت نفس کلی یا بعد  دهی ا
( و پنج عبارت دیگر، به د  ورت منفی )گویه 5تا  1عبارت آن، به ش  کل مثبت )گویه ش  ماره  5دهد. می

های باالتر نشان باشد که کسب نمرهمی 10باشد. دامنه نمرات آزمون هم بین دفر تا ( می10تا  6شماره 
ست. نتایج پژوهش دهنده عزت  ضریب روایی درونی این 2000)2پالمن و آلیکنفس باال ا شان داد که  ( ن

ضرایب در بررسی پایایی ابزار، د ( بسیار مشابه بو1979است که با نتایج پژوهش روزنبرگ ) 84/0مقیاس 
گزارش  62/0، 86/0، 84/0همبس  تگی بازآزمایی با فاد  له زمانی دو هفته پنج ماه و یک س  ال به ترتیب 

هایی مانند های عزت نفس روزنبرگ با ویژگیش د؛ همچنین پالمن و آلیک نش ان داده اند که همبس تگی
 185( بر روی 2005( نشانگر روایی مناسب ابزار هستند. محمدی )31/0گرایی )( و برون-59/0افسردگی )

ق سه روش آلفای کرونباو، نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز پایایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ از طری
به دس  ت آورد. روایی همزمان این مقیاس با  68/0، و 78/0، 69/0بازآزمایی و دو نیمه س  ازی به ترتیب 

سمیت و خرده مقیاس شنامه عزت نفس کوپر ا س ست بکارگیری پر ضطراب از چک لی سردگی و ا های اف
شانه شده و بین عزت نفس 90های بیماری ن شده برآورد  سمیت  تجدید نظر  روزنبرگ و عزت نفس کوپر ا

و بین عزت نفس با اض  طراب و افس  ردگی به ترتیب همبس  تگی منفی معنادار  61/0همبس  تگی معنادار 
 (.2017بدست آمده است )پورنقاش تهرانی و همکاران،  -54/0و  -43/0

( 2011، 4ویلکات و همکاران: این پرس  ش  نامه به وس  یله )3(2011پرس  ش  نامه مش  کالت یادگیری کلرادو)
کنند که مش  کالت یادگیری از پنج عامل اد  لی خواندن، حس  اب کردن، تدوین ش  ده اس  ت و عنوان می

شده که همه اینها موجب مشکالت  شکیل  ضایی ت ضطراب اجتماعی و عملکردهای ف شناخت اجتماعی، ا
شنامه از یادگیری می س شکالت یادگیری را با ت 20گردند. این پر ست، و م شده ا شکیل   5وجه به آیتم ت

ضایی  سم ف شکالت تج ضطراب اجتماعی، و م شناخت اجتماعی، ا ساب کردن،  سی خواندن، ح سا عامل ا
 5گردد. پاس  خ به هر عبارت به د  ورت لیکرتی و س  نجد و به وس  یله والدین دانش آموز تکمیل میمی
های آن با ندههای آن توس  ط س  ازباش  د. پایایی این پرس  ش  نامه و مولفهای )از اد  ال تا اهمیت( میدرجه

های هسمانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی به دست آمده اند. روایی استفاده از روش
تفکیکی و روایی س  ازه این پرس  ش  نامه در حد مطلوب گزارش ش  ده اس  ت. همچنین روایی همگرایی 

شنامهمولفه س ستاندارد به این ترتیهای آن با پر صیلی ا شرفت تح ست: خواندن های پی شده ا ب گزارش 
)ویلیکات و  30/0؛ و فض  ایی 46/0؛ اض  طراب اجتماعی 64/0؛ ش  ناخت اجتماعی 44/0؛ ریاض  ی 64/0

                                                                                                                                         
1. Rosenberg self-esteem scale 

2. Pullmann, H., Allik, J 

3. Colorado learning difficulties questionnaire 

4. Willcutt. E. G., & Collegues 
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( بررسی شد، 2012(. روایی و پایایی این مقیاس در ایران توسط حاجلو و رضایی شریف )2011همکاران، 
ضایی آن سم ف شکالت تج ضریب آلفای کرونباو را برای م شناخت 85/0ضطراب اجتماعی ، ا72/0ها   ،

 ، گزارش کردند88/0، و مولفه خواندن 71/0، ریاضی 83/0اجتماعی 

های مربوط به اختالالت یادگیری شهر سنندج  پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه، به مراکز و کلینیک
ده شد. با توجه به مراجعه شد. سپس اطالعات الزم در مورد نحوه انجام پژوهش به مسئولین مرکز ارائه دا

دریافت کرده اند ادامه یافت.  SLDانتخاب کودکانی که اولین بار به کلینیک مراجعه کرده و تش   خیص 
سته  صر اهداف پژوهش به والدین، از آنها خوا ضیح مخت ضایتنامه پس از تو شد فرم اطالعات پژوهش و ر
والدین مقیاس عزت نفس روزنبرگ و کتبی را مطالعه و امضا نمایند و پس از تشخیص توسط روانشناس، 

شد.  سبه  سپس نمره هر آزمودنی در مقیاس های مذکور محا ستگی اجتماعی فلنر را تکمیل کردند.  شای
س   پس آزمودنی ها به د   ورت تص   ادفی در یکی از دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر یک از 

جلسه )یک روز در هفته   8گانه از یکدیگر در های گروه آزمایش به طور انفرادی، در روزهای جدا آزمودنی
دقیقه(، برنامه آموزش  ی خودآموزی کالمی را دریافت کردند. پس از پایان جلس  ات مداخله ،  45به مدت 

ها با اس  تفاده از پرس  ش  نامه های عزت نفس روزنبرگ و ش  ایس  تگی اجتماعی فلنر مورد  تمامی آزمودنی
ت آمده از مراحل پیش آزمون، پس آزمون با اس   تفاده از تحلیل های به دس    ارزیابی قرار گرفتند. داده

 ه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.متغیرکوواریانس چند
 

 محتوای برنامه آموزشی خودآموزی کالمی:

 منزل تمرین کالس تمرین اهداف محتوای جلسه جلسات

 اول

آشنایی با برنامه و معارفه 
اعضای گروه و پژوهشگر، تبیین 

قوانین و چارچوب گروه اهداف، 
 و انتظارات عمومی

آشنایی اعضای گروه 
با یکدیگر و با 
 پژوهشگر

  

 دوم
های دوست آموزش مهارت

 شدن و حفظ دوستی

توانمندسازی دانش 
آموزان در روابط بین 
فردی و سرمشق 
 دهی شناختی

 ترسیم دیوار دوستی

ارائه یک روش 
دوست یابی توسط 

 کودک

 آموزش ابراز وجود سوم

افزایش توانایی دانش 
آموزان در شناخت و 
ابزار احساس 
راهنمایی آشکار 

 بیرونی

ایفای نقش برای 
درخواست وسایل از 

 دوستان

از کودک خواسته 
شود چند خواسته 
خود را از دوستان 
 فهرست کند

 آموزش ابراز وجود چهارم

افزایش توانایی دانش 
آموزان در شناخت و 
 ابزار احساس

 آشکارخودراهبری 

ایفای نقش برای 
جواب به درخواست 
 بازی توسط دوستان

ارائه فهرست 
های خود از خواسته

 اعضای خانواده
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 آموزش مذاکره پنجم

 ایجاد توانایی مذاکره

حذف تدریجی 
 خودراهبری آشکار

مذاکره در مورد انجام 
بازی که یکی از 
طرفین ناراضی 

 باشدمی

 ثبت تجارب شخصی

 آموزش مذاکره ششم

های نجام گاما
مذاکره توسط دانش 
آموزان خودآموزی 

 آشکار

 ایفای نقش

نوشتن مراحل 
مذاکره و ارائه مثال 
 برای هر مرحله

 هفتم
های کنار آمدن آموزش مهارت

 اثربخش با بدرفتاری دیگران

 افزایش خودمراقبتی

 خوداموزی پنهان
 بازی روابط

های فهرست مهارت
خودمراقبتی توسط 

 کودک

   جمع بندی مرور جلسات قبل هشتم

 
سطح  سطح آمار تودیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در  به منظور تحلیل داده های پژوهش در 
آمار اس تنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره اس تفاده ش د و در د ورت معنا دار بودن تفاوت از 

 اده شد.آزمون های تعقیبی برای مقایسه گروه ها استف

 هایافته

ها در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل متغیرش   ود میانگین همانطور که در جدول زیر مش   اهده می
 شود.باشد، اما در پس آزمون گروه آزمایش تفاوت محسوس و معناداری مشاهده مینزدیک به هم می

 

 آزمایش و کنترل: میانگین و انحراف استاندار متغیرهای پژوهش در دو گروه 1جدول

 متغیر پژوهش  گروه آزمایش  گروه کنترل

  میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 پیش آزمون عزت نفس 5/4 26/1 5 1/1

 پس آزمون عزت نفس 2/9 03/1 3/5 33/1

 پیش آزمون شایستگی اجتماعی 1/173 5/8 7/204 8/6

 شایستگی اجتماعیپس آزمون  4/211 9/8 3/217 7/8

 

ست. اگر مقدار  شد که نتایج آن در زیر آمده ا ستفاده  سی همگنی واریانس ها ا از آزمون لون به منظور برر
معنی دار نباشد، نشان دهندة این است که واریانس ها برابر هستند. نتایج آزمون لون  11/1لون در سطح 

گروه در دو متغیر وابستة پژوهش وجود ندارد. بنابراین نشان داد که تفاوت معناداری بین واریانس های دو 
 می توان از آزمون کواریانس برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

 
 : آزمون لون به منظور بررسی همگنی واریانس ها2جدول

 متغیر پژوهش   F 1 درجه آزادی 2 درجه آزادی سطح معنی داری

 عزت نفس 02/0 1 18 88/0
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 شایستگی اجتماعی 01/0 1 18 91/0

 

برای ارزیابی تاثیر برنامه خودآموزی کالمی بر عزت نفس و ش  ایس  تگی اجتماعی دانش آموزان با اختالل 
یادگیری از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره اس  تفاده ش  د. به این منظور فرض همگنی واریانس ها و 

شد که نتیجه در ادامه  سی  سانی ماتریس کوواریانس ها برر ست. یکی از پیش فرض های هم شده ا ارائه 
اس  تفاده از تحلیل کواریانس، همس  انی ماتریس کواریانس ها اس  ت که برای بررس  ی آن از آزمون باکس 

کواریانس  -استفاده شد. آزمون باکس بررسی می کند که آیا داده ها فرض همگنی ماتریس های واریانس
نی دار بود این فرض زیر س   وال خواهد رفت و امکان را زیر س   وال می برد یا خیر. اگر مقدار باکس مع
 استفاده از تحلیل کواریانس وجود نخواهد داشت.

 
 :آزمون باکس برای بررسی همسانی ماتریس کوواریانس ها3لجدو

Sig F Box 

09/0 79/1 13/2 

 

ستگی اجتماعی بود که با  شای سی اثربخشی برنامه آموزش خودآموزی کالمی بر  ضیه اول برر توجه به فر
( =76/1F=،20/0 Pنتایج ارائه ش  ده در جدول اثر آموزش خودآموزی کالمی بر ش  ایس  تگی اجتماعی )

 معنادار نبوده است.

فرض   یه دوم تاثیر برنامه آموزش خودآموزی کالمی بر عزت نفس دانش آموزان بود که با توجه به نتایج 
خودآموزی کالمی بر عزت نفس دانش  ارائه شده که در جدول هم قابل مشاهده است اثربخشس آموزش

 ( معنادار بوده است.=16/8F=،01/0 Pآموزان )
 

 : نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای متغیرهای وابسته4جدول

 مجذور اتا
سطح معنی 
 داری

f 
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجمود 
 مجذورات

 متغیر پژوهش

 عزت نفس 8/5 1 8/5 16/8 01/0 35/0

 شایستگی اجتماعی 17/124 1 17/124 76/1 20/0 10/0

 

تا یج تحلیل کواریانس نش   ان داد که برنامه خودآموزی کالمی بر متغیرهای پژوهش تاثیر معنی داری ن
و  07/0(، و در نتیجه فرض د  فر رد می ش  ود. مقدار المبدای ویلکز F=  42/55و  P <05/0داش  ته )

به دس   ت آمد. هرچه مقدار المبدای ویلکز به یک نزدیک تر باش   د، یعنی تفاوت ها  92/0مجذور اتا نیز 
 باشد نشان دهنده اندازه اثر زیاد است.  14/0معنی دار نیستند. مقدار اتا نیز هر چه بزرگتر از 

 
 کالمی بر متغیر پژوهش یکوواریانس تاثیر برنامه خودآموز: تحلیل 5جدول
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 Sig F مجذور اتا
 المبدای 
 ویلکز

متغیر 
 پژوهش

 اثر گروه 07/0 42/55 00/0 92/0

 بحث و نتیجه گیری

شی برنامه آموزش خودآموز کالمی بر  ضیه اول که به اثربخ ست آمده از پژوهش، فر با توجه به نتایج به د
ستگی اجتماعی  شد و این برنامه تغییر شای شت؛ تایید ن شاره دا دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه ا

معناداری در ش  ایس  تگی اجتماعی این دانش آموزان ایجاد نکرد. نتایج این قس  مت از پژوهش، با تحقیق 
( ناهمخوان اس  ت که در پژوهش خود نش  ان دادند که برنامه آموزش خودآموزی 2009س  الم و همکاران )

تواند مشکالت سلوک کودکان دارای اختالالت طیف اتیسم را کاهش دهد. همچنین نتایج این کالمی می
( نیز ناهمس   و بود که در تحقیقی با عنوان اثربخش   ی خودآموزی 2011تحقیق با پژوهش هومز و مولن )

ودآموزی کالمی های خودکارآمدی، انگیزه و انتقال نش   ان دادند که تاثیر برنامه خکالمی بر روی مهارت
سایر گروه ست و این تاثیر برای  شد. همچنین با پژوهش خانخانی زاده ها میمعنی دار ا تواند نوید بخش با

سی تاثیر برنامه آموزش خودآموزی کالمی بر 2012و باقری ) ( ناهمسو بود که در تحقیق خود با هدف برر
ثربخش بود و تاثیرات معناداری را در سازگاری سازگاری اجتماعی دانش آموزان نشان دادند که این برنامه ا
( هم تاثیرات 2009قصابی، تجریشی، میرزمانی ) اجتماعی دانش آموزان ایجاد کرد. افزون بر این، پژوهش

های کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی نشان دادند معنادار خودآموزی کالمی را برای گروه
توان بدین گونه اظهار کرد که ممکن م ناهمسو است و در تبیین این نتیجه میها هکه با همه این پژوهش

های آموزش داده شده در طی است دانش آموزان به دلیل عدم پیگیری ادامه یادگیری و بکار بردن تکنیک
 این برنامه، به حد قابل قبولی از شایستگی اجتماعی نرسیده و طبق تعاریف مختلفی که در ابتدای بحا از

های مختلف در برخورد با دیگران و اجتماد شدند. همچنین اختالالت یادگیری ویژه عنوان شد دچار نقص
ستگی اجتماعی می شای شاره در تبیین معنی دار نبودن برنامه خودآموزی کالمی بر  سنجش ا توان به ابزار 

های مناظره و دوست تکرد، به این دورت که پس از اجرای برنامه خودآموزی کالمی دانش آموزان مهار
شاهده و گفتگو با معلمیابی و نحوه رفتار در موقعیت های های گوناگون اجتماعی را یاد گرفتند و در طی م

ها محسوس بود. هرچند برای بدست آمدن نتایج معتبرتر، به نظر این دانش آموزان نیز تفاوت در این جنبه
ستناد کرد تا نتیجهرسد عالوه بر پرسشنامه، نیاز هست به مشاهدامی گیری بهتری به دست ت مهم هم ا
 بیاید.

عدی تعیین اثربخش   ی آموزش خودآموزی کالمی بر عزت نفس دانش آموزان دارای اختالل  یه ب فرض   
یادگیری ویژه بود که مورد تایید قرار گرفت و نتایج این قس   مت از پژوهش ما با پژوهش پارکر و آش   ر 

سکی2013) توان ( همخوانی دارد. در تبیین این نتایج می2011و ولش و همکاران )( 2012و داک ) (،  نوی
ای از بدین گونه عنوان کرد که عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این احساس از مجموعه

شی می سات و عواطف و تجربیات در طولی زندگی نا سالم یک نیاز افکار، احسا شتن عزت نفس  شود و دا
کنیم. با این وجود برخی از ت و چیزی است که ما همواره برای رسیدن به آن تالش میاساسی انسان اس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 18

http://jeche.ir/article-1-66-fa.html


 1400 زمستان(؛ 6؛ شماره پیاپی ) چهارمل دوم، شماره  نامه سالمت و آموزش در اوان کودکی؛ سافصل    92

ساس راحتی کنند نمیافراد به خودانگاره سند و تا ابد زندگیای که بتوانند با آن اح شکر هایی شان بر اثر 
ستخوش ناراحتی و عذاب می سبت به خود دارند د نفی و عزت (. خودپنداره م2017شود )جنا آبادی، که ن
رس   د برنامه خودآموزی کالمی با گذارد. به نظر مینفس پایین، به طور منفی در موفقیت کودک تاثیر می

کند. اس  تفاده از درونی کردن راهکارهای تقویت عزت نفس، به بهبود عزت نفس دانش آموزان کمک می
و ارزشمندی و تعمیم ندادن  همچنین، دانش آموزان در طول برنامه خودآموزی کالمی با کسب شایستگی

 دهند.ها، از خودپنداره خود محافظت کرده و عزت نفس خود را بهبود میمحدودیت

 مالحضات اخالقی

جهت رعایت کردن اد  ول اخالقی، اطالعات افراد ش  رکت کننده در پژوهش محرمانه مانده و از والدین 
ها بص  ورت محرمانه اطالعات فرزندان آنها اطمینان داده ش  د که رض  ایت نامه کتبی گرفته ش  د و با آن

 حفظ خواهند شد.

 تضاد منافع

 بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

 تشکر و قدردانی

سندگان این مقاله الزم می شگران و نوی شرکت کنندگان و والدین این پژوه سیله از تمامی  دانند تا بدین و
 اند، دمیمانه تقدیر و تشکر نمایند.پژوهش نقش داشته کودکان که در اجرای این
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