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 چكيده 

نتایج . شودسوب میمح خود و روابط بین فردي،در ارتقاء حرمت یمهم عنوان عامل ورزيجرات
مشکل آموزان دیرآموز از نظر اعتماد به خود و برقراري روابط بین فردي که دانش اندنشان داده هاپژوهش

ورزي بر بهبود روابط بین همساالن و جراتهاي تأثیر آموزش مهارت تعییناین پژوهش هدف ند. دار
آزمون با پس -آزمونپیش و طرح آنیشی آزمانیمه روش پژوهشبود. آموزان دیرآموز حرمت خود دانش

بر داشتند که هوش مرزي  آموز پسر پایه سوم تا ششم ابتدایی شهرستان رودباردانش 22 بود. گواهگروه 
گواه و  دو گروه دوازده نفره آزمایش در صورت تصادفیسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب و بهح

پرسشنامه نامه روابط بین همساالن والتر هادسون و پرسش ها ازآوري داده. براي جمعجایدهی شدند
 هايساعته مهارت یک يجلسه 8 طیگروه آزمایش به افراد  .استفاده شدخود کوپراسمیت حرمت
نتایج  دریافت نکردند. آموزشی گواهگروه کنندگان شرکتدر حالی که  ،داده شدورزي آموزش جرات

 بین روابط بهبود موجب ورزيجرات هايآموزش مهارتراهه نشان داد یک کوواریانسلیل آزمون تح
این  بر اساس .داده استافزایش  نادر آنرا خود نمره کل حرمتو  شده دیرآموز آموزاندانشدر  همساالن

ارتقاء  اي جهتبرنامه مداخله عنوانبه توانورزي میجراتهاي آموزش مهارتکه از  توان گفتمینتایج 
 د.آموزان دیرآموز استفاده کرخود دانشرمتروابط با همساالن و ح

آموزان ، دانشخودورزی، روابط بین همساالن، حرمتجراتهای مهارت :واژگان کليدی
 .دیرآموز
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 مقدمه
هاي خود با دیگر همکالسی توانندنمیآموزانی هستند که هاي عادي دانشکالس بیشتردر 

این  .گردندشوند و ناموفق میردود میند و در نتیجه در پایان سال تحصیلی مکنرقابت 
همانند افراد  ،کمی رشد ذهنی نام دارند به علت 1آموزان دیرآموزگروه از افراد که دانش

این هوشی  بهره. نیستندل ئقادر به فراگیري مطالب و حل مساسال خود  عادي و همسن و
هوشی در  بهنجار عیتضو دران و متخصصان بالینی پژوهشگر بیشترتوسط  گروه از افراد

آموزان بنابراین جایگاه آموزشی دانش (.2008، 3لف ؛2005، 2نظر گرفته شده است )شاو
آموزان دیرآموز دانش. هایشان در مدارس عادي استدیرآموز، در کنار سایر همسن و سال

 برآوردهاي توزیع بر اساساست. این گروه  85تا  00 بینآنها  هوشبهرکسانی هستند که 
در آموزان دانش این د.ندهدرصد از جمعیت را بـه خود اختصاص می 59/13 ر هوشبهنجا

اند ویژه را نیافتهآموزش  خدماتخوانند و هنوز اجازه استفاده از درس می سختیبهمدرسه 
 نراقی و)سیف آیندنمی کنار ویژه آموزشی هايسیستم با آسانیبهدیگر آنان  یو از طرف
آموزان براي موفقیت و دانشبه خدمات ویژه در این گروه از  امر نیازهمین (. 1392فریقی، 

مفهوم  .دهدباقی ماندن در مدارس عادي و ادامه تحصیل را هر چه بیشتر نشان می
در بیشتر آنها  توانند یاد بگیرند.آموزان دیرآموز نمیدیرآموزي به این معنا نیست که دانش

خدمات آموزشی  ي کمی برخوردارند.انگیزهاز  ونارسایی دارند هاي اجتماعی مهارت
براي تضمین موفقیت آنها و  نیستکافی و مناسب  آموزاناین گروه از دانشمدرسه براي 

 (.2003، 2به اصالحاتی در کالس نیاز است )ولز
ناتوانی یادگیري که از هوش عادي یا  با آموزانآموزان دیرآموز برخالف دانشدانش

 ،نمره هوشی کاهش ند. عالوه برهوش متوسط تا مرزي دار ،خوردارندباالتر از عادي بر
هاي شناختی پایین و ضعیف در کلیه دروس نسبت به آموزان دیرآموز داراي کنشدانش
ناتوان یادگیري با آموزان در حالی که دانش ؛ندآموزان هم سن و سال خود هستدانش

 .دارند عموالً در یک یا دو درس مشکلهاي شناختی متوسط یا باالتر بوده و مداراي کنش

                                                           
1. Slow learner 

2. Shaw 

3. Leff 

4. Wells 
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مشکالت تحصیلی،  سرخوردگی با آموزانمعتقدند این دانش (2005) 1گریمز و بلمن شاو،
کمترین آموزش را براي  دیرآموز آموزاندانش .شوندمی مواجه روانی و سالمت اجتماعی

توان ذهنی راد کمدیرآموزان بیشتر از افشغلی مبهمی دارند. کنند و آینده کار دریافت می
 یتوانکمبا شاید به این دلیل که افراد  د؛استفاده و انحرافات اجتماعی هستندر معرض سوء 

مایتی از طرف ح اضافی هاي، کمکویژه یادگیري هاينارسایی با آموزاندانش یا ذهنی
 کودکان یوقت. (2006 ،2گیتا و پاالت کومار،)کریشنا کنندویژه دریافت می آموزش

با  مقابله براي را کارآمدان سازوکارهاي شوندمی روبرو شخصیهاي نبحرا با آموزدیر
 هامهارت در که هایینارسایی دلیل به دیرآموزان ،همچنین گیرند.یم پیش در مشکالت

مشکالت  مورد در. ندقرار دار روانی مشکالت معرض خطر بیشتري براي ابتال به ردارند، د
 همانند هوشیکم ثیراتأت شناسیروان متخصصان از برخی موزدیرآ آموزاندانش رفتاري

 مکرر هايضعیف، تجربه اجتماعی هايبا مشکالت، مهارت مقابله ضعیف هايمهارت

 همه عوض در گیرند؛می نادیده را دارند رابطه فقر با که آمیزيمخاطره عوامل و شکست

 به دلیلاین کودکان . دهندیم نسبت روانی شناسیآسیب به را عاطفی و رفتاري مشکالت
( در برقراري و حفظ ارتباط با همساالن، افراد 2005)شاو،  رشدنایافته بین فرديروابط 

هاي اجتماعی، مدرسه با مشکالتی روبرو هستند و اغلب در مهارت کارکنانخانواده و 
. (2008ند )شاو، نارسایی دارهاي زبانی و گفتگو و پیشرفت در مدرسه توجه، مهارت

 در مقایسه باهاي اجتماعی پیچیده و پردازش اطالعات اجتماعی در مهارت ،همچنین
ماکر، اسمیت چپ ، ورینز، اسهیوجزننیو) دکننمی تجربه را همساالنشان مشکالت بیشتري

 (.2011، 3و پورتون

ند که باعث کنتجربه میآموز حتی قبل از ورود به مدرسه شکست را آموزان دیردانش
آنها ضعیف شود. فقدان موفقیت تحصیلی مستمر، طرد شدن توسط  نفسعتمادبهاشود می

عاطفی  هايمنجر به اختاللمساالن، آموزش نامناسب و اشتباه و مدیریت نامناسب والدین ه
( که نتیجه 2011، 2شکست و عدم موفقیت آنها شود )چوهان و موجب شوداین افراد می

در  خودحرمتضعف انگیزه و پایین آمدن  ،اامیدين ،شدهآموخته درماندگی آن چیزي جز

                                                           
1.Grimes & Bulman 

2. Kirishna, Gita & palat 

3. Nieuwenhuijzen, Vriens, Scheepmaker, Smit, & Porton 

4. Chauhan 
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علت  آموزان دیرآموز بهمطالب ارائه شده، دانش با توجه به د.آنان خواهد ش
هاي هایی در زمینهویژه با نارسایی هاي هوشی و عدم دریافت خدمات و توجهمحدودیت
هاي (، مهارت2005؛ شاو، 2008 ،یند، کانچن و کولکارناکار؛ 2011چوهان، تحصیلی )

ن و یو( و شخصیتی و رفتاري )یون2008؛ شاو، 2011هیوجزن و همکاران، اجتماعی )نیو
 ( روبرو هستند.2003؛ اوا، 2010یش، ا؛ مامی و آر2011دب، 

 شدنهی، سازوکار اجتماعیگرو مهارت ،میان فردي فردي، ارتباطی، هايمهارت
 روابط هايمهارت از ايجهانی نمونه مهارت ارتباط ش متقابل نمادي،کن دیدگاه انسان،

 اجتماعی هاي(. مهارت1388 پژوه، افروز و لواسانی،به ،یسلیمان)رود می شمار به بین فردي
 ارتباط، که است شده گرفته نظر در هامهارت از ايپیچیده مجموعه عنوانبه اغلب

 شامل را ریتیخودمدی و همساالن با تعامالت ورزي،جراتگیري، تصمیم و مسئلهحل
 ورزيجرات (.1389خانزاده، حسین از نقل به 2003، 1ولمکس -هانلی و کالب)شود می

 ،2، وانگ و چوي، شا، چانگ، ال)لین فتار میان فردي و کلید روابط انسانی استر قلب
ن بی ارتباط برقراري در مهارت را ورزيجرات (2001) 3امونز البرتی و کهطوريبه (2002
 .دنکنمی یفتعر فردي

 و افکار فرد آن طی که است اجتماعی هايمهارت مهمترین از یکی ورزيجرات
فرد  ترتیب بدین کند.یم بیان دیگران حقوق رعایت با و مثبت طورهرا ب خود احساسات

آورد یم دست به دیگران حقوق گرفتن نظر در با فردي بین روابط در را خود حقوق
 تا شودمی ریزيطرح منظور بدین ورزيجرات آموزشی رنامهب(. 2001آمونز،  و آلبرتی)

که آنها بتوانند با دیدي بهتر طوريبه ؛خشدب بهبود را افراد يمندانهجرات رفتارهاي و عقاید
 را خود فردي تفکرات و عواطف مناسب طوربه برسند، اعتماديبه خود نگریسته، به خود

 مهارت اهمیت .داشته باشند دیگران با را مؤثرتري ن فرديبی روابط نتیجه و در دهند نشان
ی را یک معلولیت جراتتوان کماي است که میورزي در روابط اجتماعی به اندازهجرات

 افزایدمی ورزيجرات مهارت آموزش اهمیت به (. آنچه1381اجتماعی دانست )افروز، 

- روانی ظرفیت افزایش و فردي هايقابلیت ارتقاء به منجر فردي سطح در که است این

 گرانتخاب و فعال مسئول، افرادي عنوانبه را آنان اجتماعی سطح در و شده افراد اجتماعی

                                                           
1. Kolb & Hanley-Maxwell 

2. Lin, shia, change, Lai, Wang, & Chou 

3. Alberti & Emmons 
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 اخیر سال چند در ورزيجرات مهارت آموزش که است دلیل همین به و دهدمی پرورش

 شیآموز هايبرنامه از بخشی و گرفته قرار دنیا سراسر تربیت و تعلیم هاينظام توجه مورد

 عدم چون پیامدهایی ورزيجرات مهارت نداشتن است. داده اختصاص خود به را آنان

 در موفقیت عدم رشته، تغییر مکرر به تمایل تحصیل، و درس فضاي از بیزاري یی،کارآ

 (.1388 و کرباسی، دارد )وکیلیانبه همراه  را تحصیل ترك انهایت در و تحصیلی امور
در بهبود روابط بین  ورزيجراتهاي وزش مهارتاثربخشی آمی پژوهشهاي یافته
با در پژوهشی ( 2010)ابوترابی و بیات اند. را نشان داده خودحرمتافزایش و  1همساالن

 «آموزان دختردانشخود و ابراز وجود حرمتورزي بر جراتاثربخشی آموزش » عنوان
راز وجـود در و ابخود حرمتموجب افزایش  ورزيجراتکه آموزش  گرفتندنتیجه 
ورزي روش جراتطور کلی به این نتیجه رسیدند که آموزش . آنان بهشودمیآموزان دانش

 ورزي کمجراتآموزانِ داراي در دانش خودحرمتورزي و جراتمؤثري براي افزایش 
آموزان تیزهوش و عادي دانش بر روي( 1392غباري بناب و حجازي ) پژوهش .است
خود با ورزي و حرمتجراترابطه  نشانگر متوسطه شهر زنجانآموزان سال اول دانش

آموزان تیزهوش به میزان بیشتري از متغیرهاي دانشي که طوربهبود.  پیشرفت تحصیلی
ورزي و جراتورزي، حرمت خود و پیشرفت تحصیلی برخوردارند و متغیرهاي جرات

و رزان  ،همچنین ند.آموزان هستبینی پیشرفت تحصیلی دانشحرمت خود قادر به پیش
آموزان ورزي بر ابراز وجود دانشجراتبرنامه آموزش نشان دادند که ( 2201) 2نسس

تأثیر  تعییندهنده غفلت پژوهشگران درباره بررسی شواهد پژوهشی نشان مؤثر بوده است.
آموزان خود دانشورزي بر بهبود روابط بین همساالن و حرمتجراتهاي آموزش مهارت

بررسی وضعیت تحصیلی و  برهاي انجام شده در ایران بوده است. بیشتر پژوهش دیرآموز
ثیر آموزش أبوده و کمتر به بررسی ت متمرکز دیرآموزآموزان دانشمشکالت رفتاري 

هاي با توجه به پژوهش ،بنابراین. اندپرداختهروي این گروه افراد  هاي اجتماعی برمهارت
هاي اجتماعی، ابراز وجود و روابط با کان در مهارتمختلف مبنی بر مشکالت این کود
ر افزایش رزي بوجراتهاي تأثیر آموزش مهارت تعیینهمساالن، پژوهش حاضر با هدف 

آموزان دیرآموز انجام شد. بر این اساس پژوهش در دانش روابط با همساالن و حرمت خود

                                                           
1. Peer Relations 

2. Rezan  & Cecen 
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ي هاموزش مهارتکه آیا آ بودبه دنبال پاسخگویی به این مسئله اساسی حاضر 
انمندي روانشناختی تعامالت بین فردي دانش آموزان دیرآموز و تو ورزي در ارتقاءجرات

 آنها مؤثر است؟

 پژوهش روش
 .بودبا گروه گواه  آزمونپس آزمونپیشآزمایشی و طرح آن روش پژوهش حاضر نیمه

)براي  85 ات 00 هوشیآموزان دیرآموز داراي بهرهجامعه آماري شامل تمامی دانش
براي و  آموزان موجود بود استفاده شدهوشی که در پرونده دانشاز بهره ارزیابی هوش

وکسلر  از آزمون هوشیهوشی آنها در پرونده ذکر نشده بود آموزانی که بهرهدانش
-93در سال تحصیلی  هاي سوم تا ششم()پایه هاي شهرستان رودباردبستان (استفاده شد

شرایط ورود به پژوهش شامل این  بود. کردندعادي تحصیل می که در مدارس 1392
 .و جنسیت پسر 85تا  00در دامنه  دبستان، میزان هوشبهرتحصیل در مقطع موارد بود: 

دو تصادفی در  صورتبهانتخاب و برحسب شرایط ورود به پژوهش  آموزدانش 22تعداد 
 قرار گرفتند. گواهآزمایش و نفره  12 گروه

خود بود که پژوهش شامل پرسشنامه روابط بین همساالن و پرسشنامه حرمتابزارهاي 
 شوند.در ادامه هر یک از این ابزارها معرفی می

 1توسط هادسون ماده است که 25شامل این پرسشنامه  :روابط بین همساالن پرسشنامه 
 گیري وسعت، شدت و بزرگی یک مشکل که آزمودنیبراي اندازه شد و ساخته( 1990)

سنجش کلی  عنوانبهتواند طراحی شده است. این ابزار می ه همساالن خود داردبا گرو
مشکالت ارتباطی با همساالن استفاده شود. این مقیاس داراي دو نقطه برش است. 

تنظیم شده است. نقطه  اي در طیف لیکرتدرجه 0هاي پرسشنامه بر روي یک مقیاس پاسخ
تر از آن نشانگر عدم وجود یک مشکل نمرات پایین که است( ±5) 30ي برش اول نمره

نشانگر وجود یک مشکل بالینی  30نمرات باالتر از باشد. بالینی قابل توجه در این حیطه می
ي شدید و احتمال دست نشانگر تجربهکه است  00 نمرهقابل توجه است. نقطه برش دوم 

که الزم است متخصصین  ستزدن به برخی از انواع خشونت براي برخورد با مشکالت ا
 نشانگراست که  92/0این مقیاس برابر با  يضریب آلفا امر نسبت به این مطلب آگاه باشند.

                                                           
1. Hudson 

2. Hargie & Dickson 
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، فرسلطانی .است 22/0انسجام و هماهنگی درونی باال و خطاي استاندارد پایین در حدود 
آورده  دستبه  86/0( در پژوهش خود میزان اعتبار و روایی آن را 1390)کیمیایی و رفتار 

 است.
ساخته شده  توسط کوپر اسمیت 1960این پرسشنامه در سال  :خودحرمت پرسشنامه

هاي فرد را سوال دارد که احساسات، عقاید یا واکنش 58 خودحرمت پرسشنامه .است
به من » چهارخانهگذاري در دهنده باید با این مواد با عالمتفرد پاسخکند و توصیف می

 سنجدروغگویه آن به  8 پاسخ دهد. «به من شبیه نیست )خیر(»یا  «شبیه است )بلی(
(، گویه 26خود عمومی )خرده مقیاس حرمت 2ماده دیگر آن  50 واختصاص داده شده 

خود تحصیلی ( و حرمتگویه 8خود خانوادگی )(، حرمتگویه 8خود اجتماعی )حرمت
ضریب . استپنجاه تا صفر و  بین دامنه نمرات این پرسشنامهد. کنمیارزیابی ( را گویه 8)
گزارش شده  08/0و  8/0( به ترتیب 1382فرد )( و نائبی1305وایی آزمون توسط ثابت )ر

پرسشنامه را با استفاده از این ( اعتبار 1388(. جاللی و نظري )1392آشتیانی، )فتحی است
ستگی دو نیمه هاي زوج و فرد، همبتنصیف بر اساس سوالروش و با  81/0 کرونباخآلفاي 

 (.1393 نوري،اند )سیدهگزارش کرد 03/0را 
در دو  کنندهشرکت آموزاندانش از جایگزینی شیوه اجرا به این صورت بود که پس

 60جلسه  8گروه آزمایش طی به افراد آزمون، و بعد از اجراي پیشگروه آزمایش و گواه 
آموزش داده  (1380تمدین )بسته آموزشی مع بر اساس ورزيجراتهاي مهارتاي دقیقه

الزم به  .نددریافت نکرددر این زمینه اي مداخله گونههیچ گواهگروه کنندگان شرکت. شد
و در  درستیبهتوانستند  85تا  00هوشی به بهره با توجهذکر است که کودکان دیرآموز 

جلسه با ها در هر آموزش مهارت ها پاسخ دهند.به پرسشنامه خود مواردي با کمک معلم
استفاده از الگودهی، ایفاي نقش، بازخورد دادن و تمرین و تکرار اجرا شد. در پایان هر 

ارائه  براي خارج از محیط جلسه مباحث آموزش داده شده تکالیفی جلسه متناسب با
(، بولتون، 1380ناصري ) و آباديشفیعشد. براي تهیه این بسته از منابع مختلفی مانند می

(، لین و 2002) هارجی و دیکسون(، 1381روشنایی )حیاته سهرابی و ؛ ترجم2001
( استفاده شده 2003) 1ارت، گرادل، دالوار و ایرارتیوگ ،( و لیزارج2002همکاران )

 به شرح زیر است: آموزش خالصه جلساتاست. 

                                                           
1. Lizarrage, Ugarte, Gradelle, Delaware, & Iriarte 
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ورزي و فواید آن در جراتمعارفه، تعریف و بیان ضرورت این جلسه شامل جلسه اول: 
 صورتبههایی که فرد در آن یاد آوردن موقعیتی روزمره، دادن تکلیف در مورد بهزندگ
 ها.هاي او در آن موقعیتالعملنموده است و عکسورزانه عمل میجراتغیر 

بحث در خصوص حقوق  ،بازخوردجلسه دوم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن 
مثال، حق ابراز وجود یا عدم ابراز  عنوانبه)آموزان با حقوق خود افراد و آشنا کردن دانش

(. دادن تکلیف، عقیده و نظر و حق داشتن اطالعات وجود، حق آزادي انتخاب، حق ابراز
 ها.العمل نسبت به آن موقعیتهاي جدید و عکسدر مورد مواجه شدن با موقعیت

، بحث در خصوص بازخوردتکلیف جلسه قبل و دادن  ارائه گزارش جلسه سوم:
مثال، بحث در خصوص انواع  برايورزي و رفتارهاي جایگزین )جراترفتارهاي مبتنی بر 

هاي خاص کنار آمدن با تغییر(، دادن تکلیف در خصوص تشخیص مختلف رفتار و روش
 .ورزانهزانه و غیر جرأتورجراترفتار 

ا ، بحث در خصوص چربازخوردچهارم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن  جلسه
تواند یک هیجان بسیار مخرب شویم؟ آیا خشم مفید است؟ آیا خشم میخشمگین می
خشم پنهانی و اینکه چه وقت خشم خود را ابراز کنیم؟ تکلیفی در  عالئمباشد؟ برخی 

 هاي مختلف.خصوص حفظ آرامش و کنترل خشم در موقعیت
خصوص فوائد در ، بحث بازخوردپنجم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن جلسه 

مثال، تخلیه فشار روانی، رها کردن احساسات و دستیابی به اهداف،  براي و مضرات خشم.
و مضرات،  غیرمنطقیافزایش صمیمیت )فواید( و ایجاد تعارض، ابقاء خشم، حصول افکار 

هاي کنار آمدن با خشم و رهنمودهایی براي ابراز خشم. تکلیف در زمینه کنار آمدن شیوه
 .با خشم

، بحث در خصوص بازخوردششم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن جلسه 
، دادن تکلیف گفتن« بله»و  گفتن« نه»گفتن، علل ناتوانی « نه»و « بله»کردن و درخواست

 براي بحث در جلسه بعد.
، بحث در خصوص اینکه بازخوردهفتم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن جلسه 

کنیم؟ برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد، کنار آمدن با انتقاد، فواید و مضرات  قادانت دیباچرا 
 انتقاد، دادن تکلیف در خصوص کنار آمدن با انتقاد.
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، مروري بر مطالب ارائه بازخوردهشتم: ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن  جلسه
ست کردن، بله و نه گفتن، شده در هفت جلسه قبل، تأکید بر ابراز عقاید و نظرات، درخوا

 با خشم و برخورد با انتقاد. کنار آمدن

 های پژهشیافته
و حرمـت خـود بـراي     نمره روابـط بـین همسـاالن    انحراف استانداردمیانگین و  1 در جدول

 ارائه شده است. آزمونپسو  آزمونپیشدر گواه آزمایش و  هايگروه

 یش و گواههای آزمابرای گروهی پژوهش متغیرها میانگین و انحراف استاندارد .1 جدول
 انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 روابط بین همساالن
 آزمونپیش

 12/11 02/35 آزمایش
 80/10 11/35 گواه

 آزمونپس
 29/0 25/28 آزمایش

 00/9 30/35 گواه

 خود کلحرمت
 آزمونپیش

 96/1 05/20 آزمایش
 01/2 58/21 گواه

 آزمونپس
 00/2 22/30 آزمایش

 92/1 22/21 گواه

 خود خانوادگیحرمت
 آزمونپیش

 00/0 60/3 آزمایش
 09/0 22/3 گواه

 آزمونپس
 09/0 92/2 آزمایش

 05/0 25/3 گواه

 خود اجتماعیحرمت
 آزمونپیش

 90/0 92/2 آزمایش
 03/0 3 گواه

 آزمونپس
 66/0 08/2 آزمایش

 29/0 60/2 گواه

 خود شغلی/تحصیلیحرمت
 آزمونپیش

 51/0 58/2 آزمایش
 09/0 58/2 گواه

 آزمونپس
 90/0 92/3 آزمایش

 51/0 22/2 گواه

 خود عمومیحرمت
 آزمونپیش

 22/1 50/11 آزمایش
 56/1 58/12 گواه

 18/2 60/10 آزمایش آزمونپس
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 انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر
 56/1 08/13 گواه

هاي پارامتریک مانند تحلیل کوواریانس استفاده وان از آزمونتبا توجه به این یافته می
به این منظور ابتدا  استفاده شد. راههتحلیل کوواریانس یکها از براي تحلیل داده کرد.

توزیع با  بودن طبیعی فرضپیشیعنی  راههیکهاي آزمون تحلیل کوواریانس مفروضه
 23/0)ها و فرض همگنی شیب (p<./.80) فواسمیرن –آزمون کالموگروف  استفاده از

f= شرایط الزم براي استفاده از تحلیل  ،بنابراین ررسی و تأیید شد.روابط بین همساالن( ب
 ارائه شده است. 2آزمون در جدول این نتایج  است. برقرار راههیککوواریانس 

 بین همساالندر روابط  گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیکنتایج تحلیل کوواریانس  .2جدول 
SS آزمایشی SS خطا MS آزمایشی MS خطا F p توان آماري اندازه اثر 

23/338 58/255 23/338 10/12 09/20 001/0 50/0 1 

( در 09/20آزمون )متغیر روابط بین همساالن در پس F آماره 2با توجه به جدول 
زان روابط بین دهد که بین دو گروه در میو این نشان می استدار معنی 001/0سطح 

ها در از گروه یککدامبراي بررسی اینکه میانگین  وجود دارد. يدارهمساالن تفاوت معنا
آزمون بیشتر است در نمرات پیش کنترلآزمون روابط بین همساالن پس از تعدیل و پس

هاي تصحیح شده گزارش شده است. الزم به ذکر است که براي برآورد میانگین 3جدول 
اندازه اثر  2با توجه به جدول  ،اي نهایی از تصحیح بنفرونی استفاده شد. همچنینهمیانگین

درصد از تغییرات روابط بین همساالن را تبیین  50دهد که عضویت گروهی نشان می
باشد که نشانگر کافی بودن حجم ، یک می2کند. توان آزمون نیز با توجه به جدول می

 نمونه است.

 هابرآورد شده نهایی روابط بین همساالن در گروههای میانگین .3جدول 
 خطاي استاندارد میانگین گروه

 01/1 02/28 آزمایش
 01/1 53/35 گواه

( کمتر از 02/28میانگین گروه آزمایش در روابط بین همساالن ) 3با توجه به جدول 
در  Fمون که با توجه به آز است( 53/35در این متغیر با میانگین ) گواهمیانگین گروه 
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آموزش توان گفت که ها میتوجه به این یافته ، با. بنابرایناستدار معنی 2جدول 
 .شودمی دیرآموز آموزاندانش همساالن بین روابط بهبود موجب ورزيجرات هايمهارت

خود دانش بر نمره کل حرمت ورزيجراتهاي ثیر آموزش مهارتأت تعیینبراي 
 استفاده شد. قبل از ارائه نتایج این آزمون راههیکواریانس از تحلیل کو آموزان دیرآموز

نتایج تحلیل  2در جدول  حرمت خود( بررسی و تأیید شد. =f 91/0)ها فرض همگنی شیب
آزمون با کنترل در پس گواهبراي بررسی تفاوت گروه آزمایش و  راههیککوواریانس 

 آزمون گزارش شده است.پیش

 خوددر نمره کل حرمت گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیکاریانس نتایج تحلیل کوو .4جدول 
SS آزمایشی SS خطا MS آزمایشی MS خطا F P توان آماري اندازه اثر 

32/529 12/02 32/529 23/3 12/152 001/0 88/0 1 

( در سطح 12/152آزمون )خود در پسنمره کل حرمت Fآماره  2با توجه به جدول 
خود تفاوت دهد که بین دو گروه در میزان حرمتو این نشان می ستادار معنا 001/0
 آزمونپسها در از گروه یککدامبراي بررسی اینکه میانگین  وجود دارد. يدارمعنا

هاي میانگین 5بیشتر است در جدول  آزمونپیشخود پس از تعدیل و کنترل نمرات حرمت
دهد که اندازه اثر نشان می 2جدول  ه است. همچنین با توجه بهتصحیح شده گزارش شد

ن آزمون نیز با کند. تواخود کل را تبیین میدرصد از تغییرات حرمت 88عضویت گروهی 
 .دهدرا نشان میکه کافی بودن حجم نمونه  استیک  توجه به این جدول برابر با

 هاخود در گروههای برآورد شده نهایی حرمتمیانگین .5جدول 
 طاي استانداردخ میانگین گروه

 52/0 69/30 آزمایش
 52/0 12/21 گواه

( بیشتر از میانگین 69/30میانگین گروه آزمایش در حرمت خود ) 5با توجه به جدول 
گفت که  توانمیها با توجه به این یافتهاست. ( 12/21در این متغیر با میانگین ) گواهگروه 

رمت خود دانش آموزان دیرآموز را د نمره کل حتوانمی ورزيجراتهاي آموزش مهارت
 افزایش دهد.

خود حرمت هايمؤلفهبر  ورزيجراتهاي ثیر آموزش مهارتأبراي بررسی ت
این استفاده شد. قبل از ارائه نتایج  چندمتغیرهآموزان دیرآموز از تحلیل کوواریانس دانش
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خود متحر هايمؤلفه آزمونآزمون و پسمفروضه همگنی شیب رگرسیون پیشآزمون 
نتایج آزمون ام باکس  6در جدول  یید شد.أبررسی و ت >82/1p گواهدر گروه آزمایش و 

 گواهبراي بررسی برابري ماتریس کوواریانس متغیرهاي وابسته در بین گروه آزمایش و 
 گزارش شده است.

یجه توان نتبنابراین می. نیست دارمعنا( 30/1آزمون ام باکس ) Fآماره  نتایجبه  با توجه
خود در دو گروه حرمت هايمؤلفهمتغیرهاي وابسته یعنی  کوواریانسگرفت که ماتریس 

 گزارش شده است. چندمتغیرهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس  0 جدول دربرابراست. 

و  گواهخود در گروه حرمت هایمؤلفهمربوط به  آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیرهنتایج  .6جدول 
 آزمایش

 توان آماري اندازه اثر F Df1 Df2 p مقدار آزمون
 1 93/0 001/0 18 2 02/62 93/0 اثر پیالئی

 1 93/0 001/0 18 2 02/62 00/0 المداي ویکلز
 1 93/0 001/0 18 2 02/62 08/13 اثر هوتلینگ

 1 93/0 001/0 18 2 02/62 08/13 ریشه روي ترینبزرگ

بررسی تفاوت گروه  چندمتغیرهتحلیل کوواریانس  F، آماره 6با توجه به جدول 
. بنابراین استدار معنا 001/0( در سطح 02/62خود )حرمت هايمؤلفهدر  گواهآزمایش و 

آزمون خود در پسحرمت هايمؤلفهاز لحاظ  گواهتوان گفت که بین گروه آزمایش و می
از  یککدامدر  گواهو  داري وجود دارد. براي بررسی اینکه گروه آزمایشتفاوت معنا

نتایج تحلیل کوواریانس  8خود با یکدیگر تفاوت دارند در جدول حرمت هايمؤلفه
دهد که اندازه اثر نشان می 0با توجه به جدول  ،گزارش شده است. همچنین راههیک

کند. همچنین توان درصد از تغییرات متغیرهاي وابسته را تبیین می 93عضویت گروهی 
 دهد.را نشان میکه کافی بودن حجم نمونه  تاس 1آماري 

 خودحرمت هايمؤلفهدر  گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیکنتایج تحلیل واریانس  .0جدول 

 SS مولفه
 آزمایشی

SS 
 خطا

MS 
 آزمایشی

MS 
 F p خطا

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

 1 62/0 001/0 62/32 52/0 28/18 08/11 28/18 خانوادگی
 1 60/0 001/0 62/23 30/0 09/13 29/6 09/13 اجتماعی
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 1 52/0 001/0 61/23 56/0 20/13 80/11 20/13 تحصیلی
 1 68/0 001/0 39/26 99/2 81/138 83/62 81/138 عمومی

(، اجتماعی 62/32خود خانوادگی )حرمت هايمؤلفهبراي  F آماره 0با توجه به جدول 
. استدار معنی 001/0(، در سطح 39/26)( و عمومی 61/23(، شغلی/ تحصیلی )62/23)

داري وجود دارد. معنا ها تفاوتها در این مولفهها نشانگر آن هستند که بین گروهاین یافته
 هايمؤلفهآزمون هر یک از ها در پساز گروه یککدامبراي بررسی اینکه میانگین 

ده است. همچنین هاي تصحیح شده گزارش شمیانگین 8خود بیشتر است در جدول حرمت
درصد از تغییرات حرمت  62که عضویت گروهی  دهدمینشان  0اندازه اثر در جدول 

خود شغلی/ تحصیلی درصد از واریانس حرمت 52درصد اجتماعی و  60خود خانوادگی، 
کند. توان آماري نیز خود عمومی را تبیین میدرصد از واریانس حرمت 68و همچنین 

 باشد.ه نشانگر کفایت حجم نمونه میبوده ک 00/0باالتر از 

 هاخود در گروهحرمت هایمؤلفههای برآورد شده نهایی میانگین .8جدول 
 خطاي استاندارد میانگین گروه مولفه

 خانوادگی
 21/0 90/2 آزمایش

 21/0 20/3 گواه

 اجتماعی
 15/0 13/2 آزمایش

 15/0 62/2 گواه

 شغلی/ تحصیلی
 21/0 92/3 آزمایش

 21/0 21/2 واهگ

 عمومی
 50/0 82/10 آزمایش

 50/0 93/12 گواه

(، 90/2خود خانوادگی )میانگین گروه آزمایش در حرمت 8با توجه به جدول 
 گواه( بیشتر از میانگین گروه 82/10( و عمومی )92/3(، شغلی/ تحصیلی )13/2اجتماعی )

. بنابراین با است( 93/12( و )21/2)(، 62/2(، )20/3ها به ترتیب با میانگین )در این مولفه
 حرمت هايمؤلفه ورزيجراتهاي توان گفت که آموزش مهارتمیها توجه به این یافته

آموزان دیرآموز )خانوادگی، اجتماعی، شغلی/تحصیلی و عمومی( را افزایش خود دانش
 .داده است



 2315 بهار، 22، شمارة ششمفصلنامة افراد استثنایی، سال  24

 گيریو نتيجه بحث
آموزان دیرآموز و همچنین ود دانشن و حرمت خبه اهمیت روابط بین همساال با توجه

آموزش اثربخشی  تعیینپژوهش حاضر با هدف  شیوع روزافزون این کودکان در مدارس،
این گروه از  در و حرمت خود همساالن بین وابطبهبود ر بر ورزيجراتهاي مهارت

آموزش راهه نشان داد که یک کوواریانسنتایج آزمون تحلیل  انجام شد. آموزاندانش
آموزان منجر به بهبود روابط بین همساالن در دانش تواندمی ورزيجرات هايارتمه

آموزش  اثربخشیمبنی بر  (2013) 1رتبگراملینگ و النتایج پژوهش  دیرآموز شود.
همچنین نتایج ، با نتایج پژوهش حاضر همسو است. بین فرديبر ارتباط ورزي جرات

، استنلی و (2002) 3بگلی سیسیلی و(، 2002ین )(، ل2008) 2هانسون و لندبلند هايپژوهش
 6بایبرشات ،(1998) 5پرزل و ترینگر(، 1380ییالق )(، نیسی و شهنی2003) 2مارکمن

ورزي بر جراتهاي آموزش مهارت اثربخشیپژوهش حاضر بر نیز همسو با نتایج  (1991)
 تاکید دارند. بین فرديبهبود روابط 

که آموزش  نشان داد( 1390) آذر و هاشمیفتحی رشیدزاده،پژوهش  رابطه این در
 و دارد آموزاندانش مناسب اجتماعی هايمهارت بر معناداري و مثبت ثیرأت ورزيجرات
 هايمهارت کاهش موجب و همساالن با رابطه افزایش ،حرمت خود افزایش موجب

چنین هم .شودآموزان میرهاي تکانشی و پرخاشگري دانشرفتا و نامناسب اجتماعی
هاي تکاملی در ( نشان داد اثربخشی مداخالت آموزشی بر مهارت2012) 0مالیک پژوهش

 دیرآموز موثر است. آموزانهاي سازگاري، ارتباطی و شناختی دانشمهارت بردن باال
آموزان دیرآموزي که نشان دادند که دانش پژوهشی درنیز  (1388و همکاران ) سلیمانی

توانند در ورود به گروه همساالن و آورند میاعی را به دست میهاي اجتممهارت خوبیبه
از نظر  تعامل مثبت داشته باشند،یابی موفق باشند، در روابط خود با همساالن دوست

این امر تري دارند. تري از خود نشان دهند، مفهوم خود مثبتاجتماعی رفتارهاي مطلوب

                                                           
1. Geraming & Albert 

2. Hansson & Landbland 

3. Cecily & Begley 

4. Stanley & Markman 

5. Perzel & Tringer 

6. Bieber-Shut. 

7. Malik 
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تري ارزیابی، درك و را به شیوه صحیحهاي خود ها و تواناییشود محدودیتموجب می
ن به افراد باعث بهبود تعامالت بی ورزي جراتهاي همچنین آموزش مهارت .پذیرش کنند

، 2پترسون، گرین، باسون و راس ؛2003، 1نوتا و سورسی) فردي، افزایش حرمت خود
ن و اردال) یافتگی فردي و اجتماعیو افزایش سازش (2000، 3لنت، براون و هکت ؛2002
( شده است )به 1386بوگر، شاره، عسگرآبادي و بشارت، رحیمیان ؛1390 چاري،حسین

 (.1391نقل از کمري، 
بهبود روابط بین همساالن اصلی توان گفت که علت در تبیین نتایج پژوهش حاضر می

. مربوط استورزي جراتهاي آموزان دیرآموز به نقش کلیدي و محوري مهارتدانش
خود و زندگی گذشتۀ خویش پیدا  دربارهآموزش ابراز وجود، نگرش مثبتی  افراد پس از

هاي ابراز وجود، توانایی و ظرفیت اداره و کنترل مهارت کارگیريبهکنند. آنان با می
توان حدس زد آورند و بر این اساس، میدست میمقتضیات پیچیدة زندگی روزمره را به

 ؛شوندمی بینخوشکند. آنان به آینده االیی پیدا میآنان کیفیت ب فردي بینکـه پیوندهاي 
کند تا از زندگی و روابط خود با دیگران لذت ورزانه به آنان کمک میجراتزیرا رفتار 

اي گونهو فشارهاي روانی به منفی از قبیل غم، خشم، نگرانیهاي ببرند و با هیجان
هاي برنامه ،گیرندیی را در نظر میهاود هدفمقابله کنند. آنان براي زندگی خگارانه ساز

ها، در راستاي رسیدن به آن هدف ،کنندبر پایۀ آن اهداف تدوین میشان را زندگی
 يشرکت در برنامه ،بنابراین. شوندمنـد میپذیرند و به کار و فعالیت عالقهها را میچالش

 ا به خودشناسیت کندمیکمک  دیرآموزآموزان به دانش ورزيجراتهاي آموزش مهارت
واقعی و  طوربههاي تعاملی با دیگران مندانه را در موقعیتجراتو رفتارهاي  برسندالزم 

شمار آموزانی را که با مشکالت بیهاي اجتماعی دانشو کمبود مهارت برند کار بهطبیعی 
یافتگی نماید و در نتیجه سازشاند، رفع میکالس درس همراه در سازش بـا محیط

رتباط مؤثر و سازنده در برقراري ا بهبود ،افزون بر این دهد.اعی آنها را افزایش میاجتم
ورزي است که منجر بـه بـروز جراتاز پیامدهاي مطلوب آموزش  فردينروابط بی

 شود.مییافته رفتارهاي سازش

                                                           
1. Nota & Sorsi 

2. Piterson, Green, Basson & Ross 

3. Lent, Brown, & Hackett 
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تواند ورزي میجراتهاي نتایج حاکی از این بود که آموزش مهارت ،همچنین
خود تحصیلی خود اجتماعی و حرمتخود خانوادگی، حرمتعمومی، حرمت خودحرمت
 1کافمن و وهر هاينتایج پژوهش معناداري ارتقاء دهد. طوربهآموزان دیرآموز را دانش

 قوامو ابراهیمی ابوترابی کاشانی ،، رضاپور میرصالح(1392بناب و حجازي )غباري ،(2012)
 و عطاري تقوي ،زاده هنرمند(، مهرابی2010پترسون )(، رامسی و 1390(، مهرآرا )1391)
با  ،(2001) 2و گرونوالد ن، کپآلبرتی (،2002(، لین و همکاران )1380) ساجدي(، 1388)

ورزي بر افزایش جراتهاي آموزش مهارت اثربخشینتیجه پژوهش حاضر مبنی بر 
 خود همسو است.حرمت

هاي ربخشی آموزش مهارت( مبنی بر اث1390جهرمی )نتایج پژوهش آذري
توان ذهنی دختر و پسر نشان داد که آموزش آموزان کمخود دانشورزي بر حرمتجرات

خود )عمومی، و تمام ابعاد حرمتورزي بر افزایش حرمت خود کل جراتهاي مهارت
ثیر مثبت أتوان ذهنی گروه آزمایش تآموزان کمدانشتحصیلی، خانوادگی و اجتماعی( در 

سیدنوري  نتایج پژوهش ،حاضر همسو است. همچنین پژوهشبا نتایج  کهداشته  معنادار
خود خود کلی، حرمتهاي اجتماعی برحرمتنشان داد که آموزش مهارت( 1393)

، یِن ثیر مثبت و معناداري دارد.أخود اجتماعی تخود تحصیلی وحرمتعمومی، حرمت
به این نتیجه رسیدند که آموزش  شی( نیز در پژوه2002) 3و کوئی شین، یو، چانگ، کوآ

تأثیر  نیزدانشجویان  منديجراتو  خودحرمتورزي به میزان زیادي در جراتبرنامه 
خود توان گفت که علت افزایش حرمتها میدر تبیین این یافته .معناداري داشته است

هاي مهارت شهاي آموزتوان به شرکت آنان در برنامهآموزان دیرآموز را احتماالً میدانش
ورزي جراتهاي آموزان در برنامۀ آموزشی مهارتورزي نسبت داد. زیرا دانشجرات

بیان  یوهشروشدن با انتقاد، یافته و شیوه روبه آگاهی خودنسبت به احساسات و عواطف 
امتناع و عدم پذیرش یک پیشنهاد یا یک تقاضا، تعریف کردن از رفتارهاي  یوهشنارضایتی، 

 اندان و مشارکت کردن در امور گروهی را یاد گرفته و تمرین کردهمطلوب دیگر

 (.2003 )لیزاراگ و همکاران،

                                                           
1. Wehr, & Kaufman 

2. Albertyn, Kapp, & Groenewald 

3. Yen, Shin, Yue, Chang, Kwua, Kuei 
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 خصوصهب ،ورزيجراتهاي مهارت کارگیريبهیابد که با یم آموز دردانش

تواند بر محیط خود کنترل داشته باشد می انتقاد سازنده و احساسات منفی، مثبت احساسات
 رفتار کارگیريبهبا  ،تصرف نماید. بنابراین ه در محیط، دخل وفعاالن صورتبهو خود 

کند و و دوري از رفتارهاي پرخاشگرانه و منفعالنه، خود را خوب ارزیابی می مندجرات
نگرش او نسبت بـه آینده  و یابدرومندي پیدا کند، افزایش میکه خودپندارة نیاین احتمال

 مهارت انتقاد سازنده و کارگیريبهکه با  یابدگردد. او درمیمی بینخوشمثبت و 

 گناه کـه احساسند، بدون آنتواند با دیگران برخورد کمی ترسازنده منفی بهتر و احساسات
 افرادي که تحت آموزش(. 2003، 1و کوارنسترن داشته باشد )ناتویگ، البرکتسن

هاي به موقع و ستدرخوا کارگیريبهگیرند، با اعتماد به دیگران و ورزي قرار میجرات
هاي ابراز وجود، از جمله برند. آموزش مهارتمناسب، از تعامالت اجتماعی لذت می

تر گردد؛ زیرا بخششود ارتباطات افراد لذترفتارهاي کالمی و غیرکالمی آن، باعث می
هاي خود توانند درخواستتر میافراد پس از دریافت آموزش مهارت ابراز وجود، راحت

 "بله"ها با صراحت بیشتري عبارات مناسب مطرح کنند و به موقعیت کلمات و رتصوبهرا 

اند، روش درست ابراز ها را دریافت کردهبگویند. افرادي که این آموزش "نه"یا 
غیرکالمی و عملی، بـا  همکالمی و  صورتبه همو  آموزنداحساسات منفـی و مثبت را می

 .کنندمی تر مقابلهانتقادات بهتر و سازنده
این از جمله  .روبرو بوده است هاییمحدودیتکرد که این پژوهش با  یادآوريباید 

آموزان محدود بودن جامعه پژوهش به پسران به علت عدم دسترسی به دانشها، محدودیت
با توجه به کارآمد بودن  دشوپیشنهاد می .است عدم استفاده از آزمون پیگیري و دختر

ورزي جراتهاي هاي آموزش مهارتروش فاده شده در این پژوهش،برنامه آموزشی است
 آموزش داده شود.هاي ضمن خدمت به معلمان در دورهآموزان با نیازهاي ویژه به دانش
هاي در قالب جلسات آموزش خانواده، روشآموزان دیرآموز دانشبه والدین  همچنین

 .داد آموزش این افراد را ورزي بهجراتهاي آموزش مهارت

                                                           
1. Natvig, Albrektsen & Qvarnstron 
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 منابع

 نفسعزتورزي بر جراتهاي اثربخشی آموزش مهارت(. 1390جهرمی، م. )آذري
کارشناسی ارشد. دانشکده  نامهپایانتوان ذهنی دختر و پسر. آموزان کمدانش

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.
 .ندانشگاه تهرا :تهران. گامکودکان آهسته  بخشیتوانشناسی روان (،1381افروز، غ. )

نشر  تهران:(. 1380) قراچه داغی. ترجمه مهدي نفسعزتشناسی روان .(1992ن. ) براندن،
 .نخستین

هاي مردمی( ترجمه حمیدرضا )مهارت روانشناسی روابط انسانی(. 2001)بولتون، ر. 
 (. تهران: رشد، چاپ ششم.1391سهرابی و افسانه حیات روشنایی. )

)چاپ  اجتماعی به کودکان و نوجوانان هايمهارتآموزش  (.1389) .زاده، عخانحسین
 .رشد فرهنگ: تهران ،دوم(

 ثیر آموزش ابراز وجود برأبررسی ت (.1390) ت. هاشمی، و ؛ا ،رآذفتحی ؛ع زاده،رشید
 مطالعات. یدانشگاهشیپ دختر مقطع آموزاناجتماعی دانش هايمهارتهاي مولفه

 .58-13،02، یتربیت روانشناسی
تأثیر آموزش . (1391قوام، ص. )ابوترابی کاشانی، پ؛ و ابراهیمی رضاپورمیرصالح، ي؛

آموزان خود دانشورزي و افزایش حرمتجراتهاي ابراز وجود در افزایش مهارت
پژوهشی دانشور  -ماهنامه علمی .دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران جراتکم 

 .00-90، 0هد، دانشگاه شا رفتار،
 ، ابرازبین فرديهاي زندگی بر روابط اثربخشی آموزش مهارت (.1380) .، سساجدي

 کارشناسی نامهانیپا .(س) الزهرادختران نابیناي مجتمع فاطمه حرمت خودوجود و 

 .اصفهان: دانشگاه آزاد واحد خوراسگان .ارشد
ی و پیشرفت تحصیلی هاي اجتماعبررسی رابطه مهارت (.1388) ع. زاده،سلیمان

دانشگاه  کارشناسی ارشد مشاوره، نامهپایان ،آموزان متوسطه شهرستان ملکاندانش
 .آزاد اسالمی تبریز

آموزش هوش هیجانی و اثربخشی (. 1390فر، ع؛ کیمیایی، س. ع؛ و رفتار، م. ر. )سلطانی
ی و بالین شناسیروانهاي پژوهشپرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي.  کاهش برآن 

 .153-166(، 1)1، مشاوره
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هاي (. تاثیر آموزش مهارت1388غ؛ لواسانی، م، غ. ) سلیمانی، م؛ به پژوه، ا؛ افروز،
تعلیم و  .آموزان دیرآموزاجتماعی بر سازگاري اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش

 .22-9، 16و  15، تربیت استثنایی
خود و تماعی بر حرمتهاي اجآموزش مهارت تاثیر(. 1393سیدنوري، س. ز. )

. دانشگاه گیالن، ارشد کارشناسی نامهپایان .نارساخوانآموزان پنداشت دانشخود
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

آموز تک بررسی وضعیت تحصیلی و عاطفی دانش (.1389) س. م؛ و فریقی، سیف نراقی،
 .91-103 ،2 ،تحقیقات روانشناختی دیرآموز.

آموزان بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش .(1392) س. یقی،م؛ و فر سیف نراقی،
تعلیم و عادي و دیرآموز و رابطه آن با افت تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادي. 

 .12-23، 5تربیت استثنایی، 
مرکز نشر  :تهران .درمانیروان مشاوره و يهاهینظر .(1380). غ ،ناصري و؛ ع ،آباديشفیع

 دانشگاهی.
با پیشرفت تحصیلی در  نفسعزت( رابطه جرأت ورزي و 1392اري بناب و حجازي )غب

طرح ، دانش آموزان تیزهوش و عادي دانش آموزان سال اول متوسطه شهر زنجان
 .وزارت آموزش و پرورش يهاپژوهش

: ارزشیابی شخصیت و شناختیروانهاي آزمون(. 1392فتحی آشتیانی، ع؛ و داستانی، م. )
 ، تهران: بعثت.انسالمت رو

ورزي بر پیشرفت تحصیلی و  جراتبررسی اثر آموزش مهارت (. 1391کمري، ف. )
دانشگاه خوارزمی، دانشکده  .کارشناسی ارشد نامهپایان. خودکارآمدي تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی.
 . تبریز: فروزش.آموزش ابراز وجود(. 1380معتمدین، م. )

ورزي بر  جرات(. تاثیر آموزش 1388قوي، ف؛ و عطاري، ي. )هنرمند، م؛ تزادهمهرابی
آموزان دختر. هاي اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشمهارت

 .59-62، 3، مجله علوم رفتاري
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ورزي بر ابراز وجود و جراتهاي آموزش گروهی مهارت اثربخشی(. 1390مهرآرا، م. )
کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم  نامهپایان. ماییآموزان پسر سوم راهندانش نفسعزت

 .بخشیتوان بهزیستی و
 ،نفسعزت ،ابراز وجودتاثیر آموزش ابراز وجود بر  (.1380)م.  ییالق،شهنیو  ؛ع نیسی،

آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی اجتماعی و بهداشت روانی دانش اضطراب
 .11-2،30 ،دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم تربیتی و روانشناسی شهرستان اهواز. 
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