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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 ccording to the Fifth Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 

"learning disability" is a developmental 

neurological disorder that affects a 

person's ability to interpret what he or 

she sees or hears or to relate input 

information from different parts to each  

 

 
other (American Psychological Association, 2013). 

Research evidence has shown that students with 

learning disabilities show less success in various 

scientific and professional fields than other normal 

students due to their lack of self-concept (Moller, 

Streblow & Pohlman, 2009). Also, the research 

findings of Elbaum & Vaughn (2004) showed that low 
self-esteem of students with learning disabilities increases  
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of problem-solving training on self-

concept, self-esteem and self-regulation of students with learning disabilities  
 
 

Methods:  The present study was conducted as a quasi-experimental method with pre-test and post-test 

with two control and experimental groups. The statistical population of the study included students with 

learning disabilities in Shiraz in 2020. The sample was selected by purposive sampling in the first stage 

and after completing the scale of self-concept, self-esteem and self-regulation, 30 people were randomly 

assigned to the experimental and control groups (15 people for each group). The experimental group 

received 8 sessions of problem solving training as a group and the control group did not receive any 

intervention.  
 
 

Results: The data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that students who received 

problem-solving training scored higher on self-concept, self-esteem, and self-regulation than those who did not 

receive problem-solving training. 
 

Conclusion: Findings of the study showed that problem solving training has a positive effect on self-

concept, self-esteem and self-regulation of students with learning disabilities. 

 

Citation:: Babazadeh, Z., Mojaver, S. & Fathi, K. (2021). [Investigating the effect of problem-solving training on self-concept, 

self-esteem and self-regulation of students with learning disabilities (Persian)]. Journal of Learning Disabilities, 11(1):6-19. 
https://doi. Org/10.22098/JLD.2021.7340.1786 

      

           

 

 

Use your device to scan 

   and read article online 

 

Journal of 

Learning Disabilities 

 

A 

Crossmark 

doi: 10.22098/JLD.2021.7340.1786 

mailto:Zahra2000.babazadeh@gmail.com
https://www.orcid.org/0000-0002-8353-2445
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.orcid.org/0000-0002-4031-0017
https://www.orcid.org/0000-0001-7797-6093
http://jld.uma.ac.ir/article_1391.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/issue_250_251.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/issue_250_251.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/article_1391.html?lang=en


7 

 

more problems in various educational fields such as 

reading, writing, mathematics as well as emotional and 

social problems of students with learning disabilities. In 

addition to these variables, researchers acknowledge that 

students who lack self-regulatory skills cannot regulate 

how learning begins, how resources are used, how the 

learning process is conducted, and how learning is 

managed. As a result, it has a negative effect on their 

academic success and personal and social life (Kirkley, 

2003). Little research has been done on the relationship 

between learning disability and problem solving. For 

example, Filippello, Marino, Spadaro & Sorrenti (2013) 

noted that one of the characteristics of students with 

learning disabilities is a lack of problem-solving skills. 

Considering that no research has been done on the effect of 

problem-solving training on self-esteem, self-concept and 

self-regulation of students with learning disabilities in Iran 

and other countries, the implementation of this study is 

important. Therefore, the present study aimed to determine 

the effectiveness of problem-solving training on self-

concept, self-esteem and self-regulation of students with 

learning disabilities. 
 

2. Materials and Methods 

This study was a quasi-experimental study with pre-

test, post-test and control group and had one 

independent variable and three dependent variables. 

The statistical population of this study included all 

students with learning disabilities in the fifth grade of 

primary school in Shiraz in the academic year 2020-

2021. The sample group consisted of 30 male students 

with learning disabilities in the fifth grade of 

elementary school who were purposefully selected with 

the opinion of the experts of the Center for Learning 

Disabilities and review of students' files. To conduct 

the research, a pre-test was performed individually for 

both control and experimental groups through Cooper-

Smith (1981) self-esteem scale, Mandaglio and Pierre 

et al (1995) self-concept scale, and self-regulation 

scale. Each subject was asked to answer the relevant 

questions. After that, the subjects were randomly 

divided into control and experimental groups. Subjects 

(students with learning disabilities) received 8 sessions 

of problem solving training twice a week (90 minutes 

per session) in groups. At the end of the problem-

solving training sessions, post-test was performed on 

all members of the experimental group (15 people) and 

control group (15 people) using the tools of self-

concept, self-esteem and self-regulation scale. 

 

3. Results 

The results of descriptive statistics showed that the mean 

of the final scores of the experimental and control groups 

in the pre-test did not differ significantly. While the 

average final scores of the experimental group in the post-

test is lower than the control group.  

There is a significant difference between the post-test 

scores and the pre-test scores of the experimental group 

and the control group. In other words, there is a 

significant difference between the experimental and 

control groups in terms of dependent variable (self-

concept). By modulating the effect of the test on post-test 

scores, a significant difference was seen between the two 

groups. In other words, there is a significant difference 

between the experimental and control groups in terms of 

dependent variable (self-esteem). Also there is a 

significant difference between the post-test scores and the 

pre-test scores of the experimental group and the control 

group. In other words, there is a significant difference 

between the experimental and control groups in terms of 

dependent variable (self-regulation).  

 

Table 1. Results of analysis of covariance between experimental and control groups by controlling pre-test 

scores of self-concept, self-esteem and self-regulation variables 
   

Source SS df MS F P Eta 

The main effect of the group 1037.700 1 1037.700 8.65 0.007 0.24 

pre-exam 520.383 1 520.383 4.34 0.047 0.13 

Error 3236.284 27 119.86  

  

Total 91121.000 
  

 
  

  
 

The main effect of the group 409.082 1 409.82 24.87 0.001 0.48 

pre-exam 294.268 1 294.268 17.89 0.001 0.39 

Error 443.999 27 16.44  

  

Total 41628.000 
  

 
  

 

The main effect of the group 1298.104 1 1298.104 16.77 0.001 0.23 

pre-exam 853.330 1 853.330 11.02 0.003 
 

Error 2089.604 27 77.393  

  

Total 64811.000 
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4. Discussion and Conclusion 

Researchers have shown that problem-solving 

education enables students with learning disabilities to 

learn the steps of problem-solving and learn it in their 

daily and social lives, and that problem-solving 

learning also improves students' self-concept. In other 

words, problem-solving training helps students to have 

a correct and positive understanding of their abilities 

by solving any problem (Dermitzaki, Leandari & 

Goudas, 2009). Since problem-solving training is done 

in groups, students' self-esteem improves as well. This 

means that students who have the problem of lack of 

self-esteem, by gathering in a group similar to their 

problem, use each other's experiences to deal with 

problems and unpleasant feelings caused by problems 

and find the best solution to solve the problem (Botvin 

& Griffin, 2004). In addition, the research results of 

Lazakidou & Retalis (2010) showed that problem-

solving skills improve students' performance in daily 

and social life, decision-making, self-management and 

self-regulatory skills in students and help to solve 

various problems without the help of others. 
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 مقاله پژوهشی
 

آموزان با اختالل بر خودپنداره، عزت نفس و خودتنظیمی دانش مسألهبررسی تأثیر آموزش حل 

 یادگیری
 

 3کامروز فتحیو        2 شیرین مجاور،    *1 زهرا بابازاده
 

 

 .رانیا اردبیل، ،اسی بالینی، دانشگاه آزاد اردبیلشنکارشناسی ارشد روان. 1

 ایران. ،دانشگاه شیرازشناسی و آموزش کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد روان. 2

 ایران. ،شناسی تربیتی دانشگاه آزاد تبریزکارشناسی ارشد روان دانشجوی. 3

 

 

مقدمه
صی و آماری اختالالت روانی،       شخی ساس پنجمین راهنمای ت بر ا

تحولی است و بر توانایی فرد  -یک اختالل عصبی 1اختالل یادگیری

شنود یا ربط دادن اطالعات بیند یا میچه که میبرای تفسیر کردن آن

تأثیر میورودی از بخش کدیگر  به ی )انجمن گذارد های مختلف 

سیروان سال .(2013، 2آمریکا شنا سته از در  های اخیر، برای این د

صیلی دارند، افرا دی که تفاوت بارزی بین میزان هوش و موفقیت تح

( پیشطططن اد شطططد 1963اصططط الخ اختالل یادگیری توسطططط کر  )

آموزان با اختالل یادگیری . دانش(2010، 3)گرانت، رمچاران و فلین

آموزان با نیازهای ویژه در مقایسططه با سططایر بزرگترین گروه از دانش

بارت دیگر شططططای گروه به ع ند.  های ویژه هسطططت یاز ترین هایی از ن

. (2018، 4)والشاسططت های شططناخته شططده، اختالل یادگیری ناتوانی

بانی ن ری و یاریف، م به ت با توبه  یادگیری   میزان شطططیوخ اختالل 

ی هاشطططود، به همین دلیی نیز در گزارشهای ارزیابی تییین میروش

مختلف آمار متفاوتی ارائه شطططده اسطططت. همچنین، میزان شطططیوخ این 

ناتوانی در پسران بیشتر از دختران است.

1. Learning disabilites 

2. American Psychiatric Association 

3. Grant, Ramcharan & Flynn 
4. Walsh 
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 ها:کلیدواژه

، خودپنداره، عزت نفس، مسطططألهحی 

می، اختالل  ن ی ت یططادگیری، خود

 آموزاندانش

 

 چکیده

 

 . یادگیری بوداختالل آموزان با عزت نفس و خودتن یمی دانش ه،بر خودپندار مسألهحی  آموزشپژوهش حاضر، بررسی تأثیر   :هدف
 

 کلیۀآزمون با گروه کنترل بود. بامیۀ آماری پژوهش شامی آزمون و پسآزمایشی همراه با پیشطرخ پژوهش حاضر نیمه ها:روش

گیری هدفمند انتخاب شدند نفر در مرحلۀ نخست به شیوۀ نمونه 30بود.  1399-1398آموزان با اختالل یادگیری در ش ر شیراز در سال دانش

نفر برای هر گروه(  15و پس از تکمیی مقیاس خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  کنترل )

ای دریافت نکردند. را به صورت گروهی دریافت نمودند و گروه کنترل مداخله مسألهبلسه آموزش حی   8گروه آزمایش  گمارده شدند.

 های حاصی با آزمون تحلیی کواریانس تجزیه و تحلیی شد.داده
 

را دریافت کرده بودند، در خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی  مسألهحی  آموزانی که آموزشدانشنتایج پژوهش نشان داد که  :هایافته

 . اندکسب کردهبیشتری  بودند، نمره را دریافت نکرده مسألهدر مقایسه با گروهی که آموزش حی 
 

توان میتأثیر مثبت دارد. لذا،  اختالل یادگیریآموزان با بر خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی دانش مسألهآموزش حی  گیری:نتیجه

 .توان ب ره گرفتدر مق   ابتدایی می با اختالل یادگیریآموزان روش آموزشی برای کمک به دانشاین اذعان کرد که از 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز   
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اند که چ ی و چ ار درصد از کودکان های بدید نشان دادهتخمین

کنند، به عنوان رو که آموزش ویژه دریافت میسنین مدرسه

)وزارت آموزش اند بندی شدهآموزان با اختالل یادگیری طبقهدانش

 . (0092، 1؛ نقی از کر ، گاالگر و گلمن2010و پرورش آمریکا،

شوند که خودپنداره تیدادی زیادی از پژوهشگران یادآور می

آموزان ب نجار آموزان با اختالل یادگیری در مقایسه با دانشدانش

وی و  ؛2004، 3زالکه ؛2018والش،  ؛2010، 2)آل زیودیپایین است 

( نشان داد که 2011ر ). نتایج پژوهش وی و موردا(2011، 4موردار

خودپنداره کودکان ابتدایی با اختالل یادگیری نسبت به کودکان 

دوره متوس ه با اختالل یادگیری پایین است. در این راستا، نتایج 

نشان داد که افراد با اختالل  (2008) 5اسکمیدت و کاگرنپژوهش 

عی و ورزشی پایینی در مقایسه یادگیری خودپنداره تحصیلی، ابتما

با افراد ب نجار دارند، ولی  بین این دو گروه در میزان خودپنداره 

های پژوهشی ارزشی، تفاوت میناداری وبود ندارد. همچنین، یافته

( بیانگر این 2008؛ نقی از اسکمیدت و کاگرن، 1994) 6مانتگوموری

تر یادگیری پایینآموزان با اختالل بود که خودپنداره تحصیلی دانش

آموزان ب نجار است اما میزان خودپنداره ورزشی، ارزشی و از دانش

آموزان با اختالل یادگیری و ب نجار تقریباً یکسان ابتماعی ببین دانش

دهنده این است که آسیب بسمانی و ذهنی نیز بر است، این امر نشان

. در این (2013، 7)هرواتگذارد خودپنداره بسمی، هیجانی تأثیر می

راستا، خودپنداره تصور فردی شخص از خودش است که شامی 

ترکیبی از احساسات، افکار و مفاهیم در مورد خود است. این همان 

ها، بدن، ها، ویژگیچیزی است که فرد در مورد خودش، توانایی

)مولر، کند می ها در زندگی فکرها و شکستها، موفقیتشانس

 .(2009، 8استربلو و بوهلمن

های مختلفی نشان این، تیدادی از پژوهشگران در پژوهش افزون بر

اند که یکی دیگر از متغیرهایی که با خودپنداره در ارتباط است داده

آموزان با اختالل یادگیری در مقایسه با و میزان آن در دانش

)آلسی، راپو و آموزان ب نجار پایین است، عزت نفس است شدان

گرا، ویالبا،  ؛2009، 10واسی و پاکانیاپاتیی، ساراس ؛2014، 9رپی

ای ارزیابی کننده عزت نفس مؤلفه. (2012، 11تورگرسانا و کندالب

های شناختی، پنداره و میرف گسترۀ خود است که شامی بنبه از خود

عزت نفس اشاره  .(1399)پاکیزه و بیفرنژاد،  ستارفتاری و عاطفی 

آلسی و ) داردارزیابی فرد نسبت به ارزش و شایستگی خود به 

وهشی به این نتیجه رسید که در پژ (2005) 12شفر(. 2014همکاران، 

های اختالل یادگیری و عدم موفقیت تحصیلی بر عزت نفس و فیالیت

گذارد. همچنین، نتایج پژوهش آموزان تأثیر منفی میابتماعی دانش

آموزان با اختالل نشان داد که عزت نفس دانش (2008) 13فریسون

آموزان ب نجار پایین است و عزت نفس یادگیری در مقایسه با دانش

آموزان با اختالل یادگیری احساس شود که دانشپایین نیز موبب می

اندوه، ، پذیریارزشی، ناکامی و احساس آسیبطردشدگی، کم

 را پریشانی، مشکالت ارتباطی و رفتاری، مشکالت روحی و بسمی

 داشته باشند.

دهد های پژوهشی نشان میهای فوق، بررسی پیشینهعالوه بر پژوهش

، 14)مورف و میسچیکه یکی دیگر از متغیرهایی که با عزت نفس 

در ارتباط  (2013، 15)هاسیه و دپکینز استرایتو خودپنداره  (2010

 یری، خودتن یمیپردازان یادگاست، خودتن یمی است. امروزه ن ریه

دانند که شامی ابیاد شناختی، فراشناختی، را یک فرآیند چند بیدی می

. (2018، 16)بارکلی و الرسانعاطفی، رفتاری و انگیزشی است 

خودتن یمی یک مف وم آموزشی است که شامی داشتن اعتماد به 

های یادگیری حیطنفس، انگیزه و توانایی یادگیری مستقی در م

(. 2012؛ نقی از اهگر، 2008، 17چالش برانگیز و پوبا است )مونتاگ

زاده و ؛ نقی از عباس2000) 18های پژوهشی آسکرلو و بروکسیافته

( نشان دادند که یادگیری م ارت خودتن یمی موبب 2016سردویی، 

آموز بر یادگیری افزایش یابد و شود که در  و کنترل دانشمی

شود آموز در امر یادگیری می یمی سبب موفقیت دانشخودتن

( و 2008) 19(. همچنین، نتایج پژوهشی بمبنیوتنی2012)اهگر،

نشان داد که یادگیری م ارت خودتن یمی  (2012) 20اس انک و یوشر

دگان به دهی آموزش و یادگیری و دستیابی یادگیرنموبب سازمان

 . شوداز خوداگاهی، خودبازتابی و سازگاری می س ح باالیی
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14. Morf & Mischel  
15. Hsieh, Anne Dopkins Stright 

16. Berkeley &  Larsen 

17. Montague 
18. Askrav  & Brooks 

19. Bembniutoni 

20. Schunk & Usher 
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آموزان با اختالل پژوهشگران اذعان دارند که خودتن یمی دانش

، 1)کانگآموزان ب نجار  پایین است یادگیری نیز نسبت به دانش

. شواهد (2018، 3الرسان بارکلی و ؛2012، 2گراهام و برمن ؛2010

آموزان با اختالل یادگیری، به طور پژوهشی بیانگر این است که دانش

مستقی قادر نیستند از م ارت خودتن یمی در امر یادگیری استفاده 

. در این راستا، پژوهش حق (2000، 4)واگن، گرستن و چاردکنند 

آموزان با ثر دانش( نشان داد که اک1390رنحبر،کاکاوند و دانش )

 نیازهای ویژه خودتن یمی پایینی نسبت به سایر دانش آموزان دارند.

آموزان با در حالت کلی، شواهد پژوهشی نشان داده است که دانش

های مختلف اختالل یادگیری به دلیی نداشتن خودپنداره، در زمینه

آموزان ب نجار علمی و شغلی موفقیت کمتری نسبت به سایر دانش

های پژوهشی یافته همچنین،. (2009)مولر و همکاران، کنند کسب می

نشان دادند عزت  (2003، 7پریس ؛2004، 6وینر ؛1200، 5البام و واگن

آموزان با اختالل یادگیری نیز باعث افزایش نفس پایین دانش

های مختلف تحصیلی اعم از خواندن، مشکالت بیشتر در زمینه

آموزان با فی و ابتماعی دانشنوشتن، ریاضیات و مشکالت عاط

پژوهشگران اذعان عالوه بر این متغیرها،  شود.اختالل یادگیری می

آموزانی که فاقد م ارت خودتن یمی هستند، دارند که دانش

توانند چگونگی شروخ یادگیری، چگونگی استفاده از مناب  مورد نمی

ن یم کنند. نیاز، نحوه انجام فرآیند یادگیری و مدیریت یادگیری را ت

شان تأثیر در نتیجه بر موفقیت تحصیلی و زندگی شخص و ابتماعی

 . (2003، 8)کرکلیمنفی دارد 

های میدودی در زمینه راب ه بین اختالل یادگیری و حی پژوهش

حی مسئله، یک م ارت حیاتی برای زندگی انجام شده است.  مسأله

حی مسئله، مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی  است.در عصر حاضر 

کند، تصمیم به اتخاذ را تیریف می مشکالتاست که فرد به وسیله آن 

گیرد، راهبردهای حی مسئله را انجام داده و بر آن ن ارت راه حی می

فیلیپو،  .(1399)پورحسین، انتصار فومنی، حجازی و نریمانی،  کندمی

اند که در پژوهشی یادآور شده (2013) 9مارینو، اسپاردو و سورانتی

آموزان با اختالل یادگیری، نارسایی در های دانشیکی از ویژگی

دهد که روش است. ادبیات تحقیق نشان می مسألهم ارت حی 

های شناختی است که بر یکی از آموزش مسألهآموزش حی 

پنداره، عزت نفس و خودتن یمی مؤثر است، اما  تحقیقات انجام خود

بر خودپنداره، عزت نفس و  مسألهشده در زمینه تأثیر آموزش حی 

آموزان عادی و دانشجویان انجام گرفته خودتن یمی در بین دانش

اند که آموزش حی ها نشان دادهاست. به طور مثال، طیفی از پژوهش

پور، مراد زاده، ویسیسی، ایمانی، یوسفبر خودپنداره )وی مسأله

، عزت نفس (1388زراعت و غفوریان، ؛ 2020حاصلی و کرد امیری، 

شاهگلی  ؛1393ئی، )قاسمی ارگنه، دارابی عمارتی، شقاقی و خانه

( و خودتن یمی 2015فرخی، مرادی، البرزکوه، رادم ر و زینالی، گاه

چیمنتائی  ؛2018، 10و پاس بارس و لپلد ؛1394زر، )غریبی و ب اری

آموزان دربین دانش (2010، 12الزاکدیدو و رتالیس ؛2019، 11پون اقی

 و دانشجویان عادی تأثیر مثبتی دارد. 

افزون بر م الیات فوق، پژوهشگران اذعان دارند که توانایی حی 

م ارت م می برای زندگی در دوره کنونی است. امروزه چه  مسأله

های عمومی، فنی و چه در زندگی روزمره و در انجام در زمینه

حائز اهمیت است. در اکثر  مسألههای پیچیده توانایی حی لیتفیا

بایستی در مدارس  مسألهبوام ، مربیان اعتقاد دارند که آموزش حی 

آموزان انجام شود. به عبارت دیگر، امروزه همه دانش برای

اند تا متمرکز شده مسألههای نوین آموزشی بر آموزش حی سیستم

آموزان در هنگام بروز مشکالت در زندگی روزمره و ابتماعی دانش

کند کمک می مسألهرا داشته باشد و آموزش حی  مسألهتوانایی حی 

آموز دانش و م ارت الزم برای روبرو شدن با مشکالت و که دانش

این . در (2007، 13)سلو ، کالیسان و ارولحی آن را کسب نماید 

، روش درمانی است که در آن فرد مسألهراستا، من ور از آموزش حی 

های شناختی مؤثر خود برای کنار آموزد تا از مجموعۀ م ارتمی

، 14آفرین استفاده کنند )باکشیمسألههای بین فردی آمدن با موقییت

. (1395یی، نقی از آقایی، گزل، زبنالی، احمدی و میرزا؛ 2003

کند تا ب ترین گزینه را به فرد کمک می مسألههمچنین، م ارت حی 

برای حی مشکی پیدا کرده و بوانب مثبت و منفی گزینه خود را 

 . (2014، 15)ارزکانارزیابی کند 
 

 

1. Kang 
2. Graham & Berman 

3. Berkeley &  Larsen 

4. Vaughn, Gersten & Chard 
5. Elbaum & Vaughn 

6. Wiener 

7. Piresl 
8. Kirkley 

9. Filippello, Marino, Spadaro & Sorrenti 

10. Baars , Leopold & Pass 
11. Chimentão Punhagui 

12. Lazakidou  & Retalis 

13. Selcuk, Caliksan & Erol 
14. Bakshi 

15. Erozkan 
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بر  مسألهآموزش حی های متیددی در زمینه اثربخشیپژوهش

های میدودی تأثیر متغیرهای متفاوت انجام شده است و پژوهش

بر عزت نفس، خودپنداره و خودتن یمی  مسألهآموزش حی 

اکنون پژوهشی که تآموزان را بررسی کرده است. ن ر  به ایندانش

بر عزت نفس، خودپنداره و  مسألهدر زمینه تأثیر آموزش حی 

آموزان با اختالل یادگیری در ایران و خارج انجام خودتنن یمی دانش

نشده است، ابرای این پژوهش حائز اهمیت است. بنابراین، پژوهش 

بر خودپنداره،  مسألهآموزش حی حاضر، با هدف تییین اثربخشی

آموزان با اختالل یادگیری انجام عزت نفس و خودتن یمی دانش

 گرفت. 

 

  پژوهش روش

آزمون، آزمایشی همراه با پیشهای نیمهاین پژوهش، از نوخ پژوهش

 آزمون و گروه کنترل بود. پس

بامیۀ آماری این پژوهش  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

ا اختالل یادگیری پایه پنجم دبستان ش ر آموزان بشامی تمامی دانش

 30بود. گروه نمونه شامی  1399-1398شیراز در سال تحصیلی 

آموز پسر  با اختالل یادگیری در پایه پنجم دبستان بود که به دانش

شیوه هدفمند با ن ر کارشناسان مرکز اختالل یادگیری و بررسی 

اختالل یادگیری، آموزان انتخاب شدند که به غیر از پرونده دانش

حرکتی را دارا نبودند. این  –کدام از مشکالت رفتاری یا حسی هیچ

نفر( و گروه  15)کنترل آموزان به گونه تصادفی به دو گروه  دانش

نفر(  تقسیم شدند. گروه آزمایش متغیر مستقی  مداخله  15آزمایش )

 گونه آموزشی را دریافت نکرد.   را دریافت کرد و گروه کنترل هیج

 ابزارهای پژوهش مورد استفاده در این پژوهش به این شرخ است: 

به من ور ارزیابی خودپنداره در این پژوهش  مقیاس خودپنداره:

استفاده گردید.این  (1995) 1منداگلیو و پیرت از مقیاس خودپنداره

شود تا آموزان خواسته میگویه است که از دانش 24مقیاس، شامی 

بخش کامالً موافقم، موافقم، مخالفم وکامالً  4ن رات خود را در قالب 

سنجد بید می 4مخالفم مشخص نمایند این مقیاس، خودپنداره را در 

داره خودپن، خودپنداره ابتماعی، خودپنداره تحصیلیعبارتند از 

البرزی (. 1995)منداگلیو و پیریت،  است خودپنداره ارزشیو  ورزشی

مقیاس خودپنداره منداگلیو و پیرت را تربمه کرده  (1378و سامانی )

و با روش ضریب  87/0و پایایی این مقیاس را  با روش بازآزمایی 

  اند.گزارش کرده 87/0آلفای کرونباخ برابر با 

 

روایی محتوایی مقیاس نیز توسط محققان مذکور مورد تأیید قرار 

. در پژوهش حاضر، پایایی کی (1378)البرزی و سامانی، گرفته است 

 آمد.  به دست 66/0مقیاس از طریق آلفای کرانباخ 

برای بررسی عزت نفس از مقیاس عزت نفس : مقیاس عزت نفس

سؤال است  58استفاده شد. این مقیاس دارای  (1981) 2کوپر اسمیت

های فرد را توصیف کرده و آزمودنی که احساسات، عقاید یا واکنش

گذاری کند که به او شبیه است )بلی( و به او شبیه نیست باید عالمت

ز قبیی عزت نفس خرده مقیاس ا 4)خیر( پاسخ دهد. این مقیاس دارای 

، 51، 43، 36، 31، 29، 24، 21، 17، 16، 15، 10، 9، 8، 1،2عمومی )

، 32، 30، 25، 23، 22، 11،18، 3،4(، عزت نفس ابتماعی )57، 50

، 5(، عزت نفس خانوادگی )58، 53، 52، 46، 45، 44، 39، 38، 37

، 28، 14، 7( و عزت نفس تحصیلی )54، 47، 40، 32، 26، 19، 12

، 48، 41، 34، 27، 20، 13، 6. همچنین، سؤاالت است( 56، 49، 35

گذاری این مقیاس به شوند.  شیوۀ نمرهگذاری میهمیکوس نمر 55

، 5، 4، 2صورت صفر یا یک است. به این مینا که اگر فردی سؤاالت

را   57، 47، 45، 36، 35، 32، 30، 28، 24، 23، 21، 19، 18، 11، 10

گیرد و اگر با خیر پاسخ دهد، نمره صفر ره  میبا بله پاسخ دهد یک نم

شود. گذاری میگیرد و باقی سؤاالت به صورت میکوس نمرهمی

( 55، 48، 41، 34، 27، 24، 20، 13، 6سنج )های دروغنمرۀ گویه

شود. نمرۀ کلی عزت نفس با بم  درمجموخ نمرات محاسبه نمی

 به دستیلی نمرات عزت نفس عمومی، ابتماعی، خانوادگی و تحص

است. به این مینا که اگر کسی باالتر  25آید. خط برش این مقیاس می

، 25تر از میانگین نمره بیاورد، عزت نفس باال و پایین 25از میانگین 

. روایی مقیاس (1980، 3)واتکینز و استیالعزت نفس پایین دارد 

از روش روایی محتوایی در تحقیق ( با استفاده 1977مذکور را بتی )

ذکر کرده است. میزان روایی این آزمون در ایران توسط  82/0خود 

گزارش شده است.  75/0با استفاده از روایی همگرایی  (1369هومن )

( با استفاده از روش آلفای 1990پایایی این مقیاس توسط فورست )

. (1372)نقی از کمرزرین، است محاسبه شده  85/0کرونباخ 

( در ایران ضریب پایایی آن را با استفاده از روش 1372کمرزرین )

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر، پایایی کی  89/0بازآزمایی 

 آمد. به دست 84/0مقیاس از طریق آلفای کرانباخ 
 

 

1. Mandaglio & Pyryt 
2. Coopersmith 

3. Watkins & Astilla 
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آموزان از برای سنجش خودتن یمی دانش :مقیاس خودتنظیمی

 (1380نقی از کدیور، ؛ 1995مقیاس خودتن یمی بوفارد و همکاران )

زیرمقیاس از قبیی راهبردهای  2این مقیاس دارای  استفاده شد.

، 14، 7، 6، 4، 1،2( و فراشناختی )13، 12، 10، 9، 8، 3،5شناختی )

گذاری این مقیاس با گویه دارد. شیوه نمره 14( است. این مقیاس 11

( تا کامالً 5استفاده از مقیاس طیف لیکرت از کامالً موافقم )نمره 

به صورت میکوس  14، 13، 5الت و سؤا استنمره( 1مخالفم )

از  آن سازه روایی تییین (. برای1380شوند )کدیور، گذاری مینمره

 ضریب همبستگی که شده است داده نشان عامی تحلیی طریق نتایج

 حد در هاعامی به مربوط است. ارزشی مناسب هاسؤال بین تفکیکی

درصد واریانس خودتن یمی 52است  قادر ابزار این و بوده قبول قابی

. (1380)کدیور، را تبیین نماید. روایی سازه آن در حد م لوب است 

به 71/0( 1380ضریب پایایی این مقیاس در ایران توسط کدیور )

آمده است. در پژوهش حاضر، پایایی کی مقیاس از طریق  دست

 آمد.  به دست 68/0آلفای کرانباخ 

بر اساس روش گلدفرید  مسألهبرنامه آموزشی حی  روش مداخله:

و دیوینسون با استفاده از مناب  گوناگون به ویژه کتاب رفتار درمانی 

(، م ارت 1370گلدفرید و دیوینسون )تربمه احمدی علون آبادی، 

ت یه و ابرا گردید. در این پژوهش، مراحی آموزش حی  مسألهحی 

بلسه تدوین شده  8آموزان با اختالل یادگیری در برای دانش مسأله

( ارائه شده است. 1است. این مراحی در بدول )

 

 مسألهجدول آموزش حل  .1جدول 
 

 شرح جلسه جلسه

 اول
آزمون ، گرفتن پیشمسألهپرسی، بحث در مورد مفاهیم خودپنداره، عزت نفس، خودتن یمی، اهمیت حی سالم و احوال

 خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی

 دوم

آمیز مسائی این است که ادرا  و باور را بحث مجدد در مورد بلسه اول، سپس توضیح داده شد که  قدم اول در حی موفقیت

توانم مشکلم را حی کنم. همچنین، توضیح داده شد که اولین کاری که در موق  موابه شدن با در خود پرورش دهیم که می

ها و مشکالت مشخص شده و سپس ف رستی از است. تیارض مسألهاخت دقیق توانید انجام دهید، شنیک ت دید یا چالش می

 اهداف ت یه شد.

 سوم

های منفی و های مثبت و منفی پرداخته شد. همچنین، به لزوم  شناخت خودگوییمرور بلسۀ دوم، در این بلسه، به خودگویی

تکلیف بلسۀ قبی توضیح داده شد که در ارائه مسدود کردن از طریق گفت و گوی درونی و مثبت تأکید شد. در طی بررسی 

پرهیز از اهداف  -3وض  م لوب  -2 مسألهتشریح  -1دو بخش اصلی وبود دارند که عبارتند از:  مسألهتیریف صحیح یک 

یب، های احتمالی را بررسی کرد. به این ترتبلند مدت و دست نیافتنی. قبی از انتخاب یک شیوه عمی، ب تر است که تمام راه حی

آموزان برای برای دانش مسألهها اقدام کنند. ارائه توانند از طریق آنهای زیادی را در اختیار خواهند داشت که میعقاید و ایده

 هاابراء تمرین این مرحله و ارائه تکلیف خانگی به آن

 مرور و تمرین بلسه دوم و سوم چهارم

 پنجم

های ممکن با استفاده از روش بارش فکری آموزش داده شد. حیبندی راهف رستدر این مرحله، درباره خوب فکر کردن و 

ها آموزش داده شد تا از این راه رسد ف رست کنند. به آزمودنیشان میآموزان دریافتند که باید هر راه حلی را که به ذهندانش

م است تا برای هر راه حی، نتیجه و پیامدهایش از بندی شده ب ترین راه حی را انتخاب کنند. در این مرحله الزهای ف رستحی

 طریق بررسی مزایا و میایب، راه حی مورد ن ر را انتخاب کند.

 ششم
ریزی برای گیری، طرخبا مثال گام به گام توضیح داده شد که شامی تصمیم مسألهمرور بلسۀ پنجم، در این بلسه مراحی حی 

 ای که در این فرآیند حاصی شده است.اب شده و در ن ایت ارزیابی نتیجهابرای ب ترین راه حی، ابرای راه حی انتخ

 مرور و تمرین بلسۀ پنجم و ششم هفتم

 آزمون گرفته شدکی بلسات قبی مرور شد و در پایان پس هشتم

 روش اجرا

کوپر اسمیت  مقیاس عزت نفسدر ابتدا، از طریق برای انجام پژوهش 

 ( و خودتن یمی 1995) منداگلیو و پیریت(، مقیاس خودپنداره 1981)
 

آزمون برای هر دو گروه به صورت ( پیش1995بوفارد و همکاران )

ها درخواست شد که به از هر یک از آزمودنی انفرادی ابرا شد.

 سؤاالت مربوطه پاسخ دهند.
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ها به طور تصادفی به دو گروه کنترل و گروه پس از آن، آزمودنی

آموزان با اختالل یادگیری( ها )دانشآزمایش تقسیم شدند. آزمودنی

بار در هفته )در  2را در طول یک ماه  مسألهی آموزش حی بلسه 8

دقیقه( و به صورت گروهی دریافت نمودند. پس از پایان  90هر بلسه 

آزمون از همۀ اعضای گروه آزمایش ، پسمسألهبلسات آموزش حی 

خودپنداره، عزت نفس و و کنترل با استفاده از ابزار مقیاس 

ات به عمی آمد و این امکان فراهم شد که نمر خودتن یمی

آزمون برای هر یک از افراد گروه پژوهش، آزمون با نمرات پسپیش

 مقایسه شود.  SPSSافزار های آماری و استفاده از نرمبا روش
 

 نتایج

 ها در بخش آمار توصیفی از محاسبهبرای تجزیه و تحلیی داده

فراوانی، میانگین و انحراف مییار و در بخش آمار استنباطی از روش 

 حلیی کواریانس استفاده شد.تجریه و ت

متغیرهای پژوهش آزمونپس و آزمونشپی استاندار انحراف و میانگین. 2 جدول  

 پیش آزمون پس آزمون

زمایشآ کنترل آزمایش کنترل  

SD M SD M SD M SD M 

25/14 46/32 07/8 06/69 53/6 53/31 53/6 53/31 

39/5 06/24 86/4 33/46 93/4 33/23 62/4 86/23 

33/9 60/32 09/11 33/55 08/9 93/31 29/9 26/32 

های ن ایی گروه دهد که میانگین نمرهنشان می 2های بدول یافته

ای ندارند. در آزمون تفاوت قابی مالح هآزمایش و کنترل در پیش

آزمون کمتر های ن ایی گروه آزمایش در پسحالی که میانگین نمره

برای بررسی پیش فرض همگنی از گروه کنترل است. قابی ذکر است، 

 های لوین استفاده گردید. همگنی واریانسها از تست واریانس

های نمرات فرض همگنی واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش

متغیرهای پژوهش و نرمال بودن توزی  نمرات بررسی شده است و 

های نمرات دو گروه در متغیر فرض صفر برای تساوی واریانس

ها یانسپژوهش تأیید گردید. به عبارت دیگر پیش فرض همگنی وار

برقرار است. همچنین، پیش فرض نرمال بودن توزی  نمرات نیز تأیید 

ها در (. به من ور بررسی میناداری این یافته<p 05/0گردید )

 نتایج تحلیی کواریانس آمده است. 5، 4، 3بدول
 

 )خودپنداره( آزمونپیش نمرات کنترل باکنترل   و یشآزما یهاگروه نبی یانسکوار لیلتح یجنتا: 3جدول 
 

Eta P F MS DF SS منبع 

 اثر اصلی گروه 700/1037 1 700/1037 65/8 007/0 24/0

 آزمونپیش 383/520 1 383/520 34/4 047/0 13/0

 خ ا 284/3236 27 86/119   

 کی 000/91121     

آزمون شود،  با کنترل پیشمشاهده می 3طور که در بدول مانه

آزمون، تفاوت های آزمایش و گروه کنترل در نمرات پسگروه

های آزمایش و شود. به عبارتی بین افراد گروهمیناداری دیده می

کنترل از لحاظ متغیر وابسته )خودپنداره( تفاوت میناداری وبود 

 دارد. 

 

بر  مسألهژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش حی بدین ترتیب، فرضیه پ

گردد. آموزان با اختالل یادگیری تأیید میافزایش عزت نفس دانش

 24/0( است. یینی24/0در این ارتباط میزان تأثیر یا تفاوت برابر با )

آزمون درصد تفاوت بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس

  است. مسأله)خودپنداره( مربوط به تأثیر آموزش حی 
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 )عزت نفس( آزمونپیش نمرات کنترل باکننرل   و یشآزما یهاگروه نبی یانسکوار لیلتح یجنتا: 4جدول 
 

Eta P F MS DF SS منبع 

 اثر اصلی گروه 082/409 1 082/409 87/24 001/0 48/0

 آزمونپیش 268/294 1 268/294 89/17 001/0 39/0

 خ ا 999/443 27 44/16   

 کی 000/41628     

آزمون تیدیی اثر یش شود،  بامشاهده می 4طور که در بدول  همان

آزمون، تفاوت میناداری بین دو گروه دیده شدبه ، در نمرات پس

های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر وابسته عبارتی بین افراد گروه

 )عزت نفس( تفاوت میناداری وبود دارد. 

 

بر  مسألهبدین ترتیب، فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش حی 

گردد. آموزان با اختالل یادگیری تأیید میافزایش خودپنداره دانش

 48/0( است. یینی 48/0در این ارتباط میزان تأثیر یا تفاوت برابر با )

آزمون وه آزمایش و کنترل در پسدرصد تفاوت بین نمرات گر

 است.  مسألهعزت نفس( مربوط به تأثیر آموزش حی )
 

 )خودتنظیمی( آزمونپیش نمرات کنترل باکنترل   و یشآزما یهاگروه نبی یانسکوار لیلتح یجنتا: 5جدول 
 

Eta P F MS DF SS منبع 

 اثر اصلی گروه 104/1298 1 104/1298 77/16 001/0 23/0

 آزمونپیش 330/853 1 330/853 02/11 003/0 39/0

 خ ا 604/2089 27 393/77   

 کی 000/64811     
 

آزمون شود، با کنترل پیشمشاهده می 5در بدول طور که همان

آزمون، تفاوت های آزمایش و گروه کنترل، در نمرات پسگروه

های آزمایش و شود. به عبارتی بین افراد گروهمیناداری دیده می

کنترل از لحاظ متغیر وابسته )خودتن یمی( تفاوت میناداری وبود 

رضیه پژوهش مبنی بر (. بدین ترتیب، ف≥008/0pو  F=30/8دارد )

آموزان با اختالل بر خودتن یمی دانش مسألهاثربخشی آموزش حی 

گردد. در این ارتباط میزان تأثیر یا تفاوت برابر با یادگیری تأیید می

درصد تفاوت بین نمرات گروه آزمایش و 23/0( است. یینی23/0)

 لهمسأآزمون )خودتن یمی( مربوط به تأثیر آموزش حی کنترل در پس

 است.

 

 گیریبحث و نتیجه

 ه،بر خودپندار مسألهحی  آموزشپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

 یادگیری انجام شد.اختالل آموزان با عزت نفس و خودتن یمی دانش

آموزانی که آموزش حی نتایج تحلیی کواریانس نشان داد که دانش

را دریافت کرده بودند، در خودپنداره نمرۀ بیشتری در مقابی  مسأله

گروهی که هیچ آموزشی دریافت نکرده بودند، داشتند. نتایج این 

 (؛ 2020های پژوهش ویسی و همکاران )پژوهش همسو با یافته

 

به  مسأله. آموزش م ارت حی است( 1388زراعت و غفوریان )

کند که قادر به شناسایی، میآموزان با اختالل یادگیری کمک دانش

گیری اولیه، ارزیابی راه آوری اطالعات، نتیجه، بم مسألهتیریف 

گیری صحیح شوند و بتوانند ها و انتخاب ب ترین گزینه و تصمیمحی

آموزان ب نجار در هنگام روبرو شدن با مسائی، از بین راه همانند دانش

د )فیلیپو و همکاران، های مختلف، ب ترین راه حی را انتخاب کننحی

اند که هایی نشان داده(. در این راستا، پژوهشگران در پژوهش2013

آموزان با اختالل شود که دانشموبب می مسألهآموزش حی 

را یاد گرفته و در زندگی روزمره و  مسألهیادگیری، مراحی حی 

نیز موبب  مسألهابتماعی خود آن را یاد بگیرند و یادگیری حی 

آموزان ب بود یابد. به عبارت دیگر، که خودپنداره دانششود می

کند که با حی هر آموزان کمک میبه دانش مسألهآموزش حی 

های خود داشته باشند ای، در  درست و مثبتی نسبت به تواناییمسأله

افزون بر این، نتایج پژوهش  (.2009، 1)درمیتزاکی، لندری و گوداس

را دریافت کرده  مسألهآموزانی که آموزش حی نشان داد که دانش

بودند، در عزت نفس نمره بیشتری در مقابی گروهی که هیچ آموزشی 

 دریافت نکرده بودند، داشتند.
 

 

1. Dermitzaki, Leandari  & Goudas 
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؛ 1393نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشی قاسمی ارگنه و همکاران، 

. به استناد م الیات است( همسو 2015فرخی و همکاران )گلی گاهشاه

، بازخورد مثبتی مسألهتوان استنباط کرد که آموزش حی فوق، می

برای فرد دارد و دریافت بازخود مثبت نیز موبب افزایش عزت نفس 

؛ نقی از شاهگلی گاه فرخی و 2009شود )قنبری و ش ابی، می

به صورت  مسألهبا که آموزش حی (. همچنین، از آن2015همکاران، 

یابد. به این آموزان ب بود میشود، عزت نفس دانشگروهی انجام می

آموزانی که مشکی عدم عزت نفس را دارند، با بم  ه دانشمینا ک

شان، از تجربیات یکدیگر برای مقابله با شدن در گروه مشابه مشکی

مشکالت و احساس ناخوشایند ناشی از مشکالت استفاده کرده و ، 

کنند. در نتیجه، این نوخ ب ترین راه حی را برای حی مشکی پیدا می

فرد نسبت به خود وارزش ن ادن به آموزش موبب ارزیابی مثبت 

 (. 2004شود )بوتوین و گریفین، های خود میها و شایستگیتوانایی

آموزانی که آموزش عالوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که دانش

را دریافت کرده بودند، در خودتن یمی نمرۀ بیشتری در  مسألهحی 

مقابی گروهی که هیچ آموزشی دریافت نکرده بودند، داشتند. نتایج 

؛ غریبی و 1395این پژوهش با نتایج پژوهشی آقایی و همکاران 

 2019؛ چیمنتائی پون اقی، 2018؛ بارس و همکاران، 1394زر، ب اری

توان اذعان داشت که یکی پژوهش می . در تببین نتایج ایناستهمسو 

تواند راهگشا هایی که برای ب بود م ارت خودتن یمی میاز آموزش

(. آموزش 2019است ) چیمنتائی و پون اقی،  مسألهباشد، آموزش حی 

ساختار شناختی فرد را توانمند ساخته و او را در برابر مسائی  مسألهحی 

ویگوتسکی، خودتن یمی به  کند و از ن رمج ز به ارائه راه حی می

مینای توانایی اندیشیدن و حی کردن مسائی بدون کمک دیگران 

. همچنین، نتایج پژوهشی (1394)غریبی و ب اری زر، است 

موبب  مسأله( نشان داد که م ارت حی 2010الزاکدیدو و رتالیس)

بتماعی، آموزان در زندگی روزمره و اب بود عملکرد دانش

آموزان گیری، خودمدیریتی و م ارت خودتن یمی در دانشتصمیم

کند بدون کمک دیگران و مستقالنه مسائی شود و کمک میمی

 دهنده توانایی خودتن یمی است.مختلف را حی کنند که این نشان

با که توان بیان کرد که از آنهای پژوهش حاضر میاز محدودیت

آموزان پسر با اختالل یادگیری قط دانشهای این پژوهش فآزمودنی

آموزان دختر با اختالل دهی آن به دانشبودند؛ بنابراین، تیمیم

های این یادگیری باید با احتیاط انجام شود. در این راستا، آزمودنی

دهی نتایج این آموزان پایه پنجم بودند که تیمیمپژوهش فقط دانش

های این دیگر محدودیتکند. از پژوهش را با مشکی موابه می

های این با که آزمودنیتوان اظ ار نمود که از آنپژوهش می

آموزان با اختالل یادگیری بود؛ بنابراین، پژوهش فقط دانش

های با نیازهای ویژه باید با احتیاط انجام دهی آن به سایر گروهتیمیم

گیرد. همچنین، پژوهش حاضر به دلیی ابرای محدود آن بر روی 

آموزان با اختالل یادگیری در ش ر شیراز، تیمیم نتایج را به سایر نشدا

آموزان با اختالل یادگیری در ش رهای مختلف با مشکی موابه دانش

های پژوهش این بود که تأثیر کند. یکی دیگر از محدودیتمی

بر خودپنداره، عزت نفس و خودتن یمی  مسألهآموزش حی 

ری مق یی بود و پیگیری نتایج این آموزان با اختالل یادگیدانش

های پژوهش در بلند مدت انجام نشده است. با توبه به محدودیت

در  مسألهشود که پژوهش در زمینه آموزش حی پژوهش، پیشن اد می

های مختلف تحصیلی دبستان انجام شود. در این راستا، این پایه

ری در آموزان با اختالل یادگیپژوهش بر نمونه وسییی از دانش

ش رهای مختلف انجام شود. همچنین، این پژوهش بر سایر کودکان 

فیالی/  نقص توبه، میلوالن با نیازهای ویژه اعم از اختالل بیش

حرکتی و  ناشنوایان ابرا گردد. عالوه بر این، پیگیری نتایج  –بسمی 

های مختلف انجام شود. پیشن اد در پژوهش مسألهتأثیر آموزش حی 

های آموزشی ب ت آشنایی مربیان در زمینه ارگاهکشود کهمی

آموزش حی مسأله و اهمیت آن در س ح خودپنداره، عزت نفس و 

شود های خودتن یمی برگزار گردد. در این راستا، پیشن اد میم ارت

های درسی این کودکان محتوای الزم در زمینه آموزش که در برنامه

آموزشی مبنی بر محتوای  هایحی مسأله ت یه گردد. همچنین، کتاب

آموزش حی مسأله ت یه و تدوین گردد. عالوه بر این، تأثیر آموزش 

های آتی مورد حی مسأله بر سایر متغیرهای روانشناختی در پژوهش

 ارزیابی قرار گیرد.
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شططرکت .اسططت شططده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصططول

 خارج پژوهش از بودند مایی که زمان هر داشططتند ابازه کنندگان

. بودند پژوهش روند دربریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، ابرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. مناف  تیارض مقاله این نویسندگان اظ ار بنابر

 

 منابع

(. 1395آقایی، م.، گزل، ص.، زینالی، م.، احمدی، ن.، و میرزایی، ش. )

بر کیفیت زندگی و  مسألهاثربخشی آموزش م ارت حی 

های نوین مجله ایدهعزت نفس بیماران مبتال به ام اس، 
 .38-29(، 1)1، شناسیروان

 میان در خودپنداره مقایسه(. 1378) س. و سامانی، ش.، البرزی،

 ش رستان تیزهوشان مراکز راهنمایی مق   پسران و دختران

(، 1)2 ،شیراز دانشگاه انسانی و ابتماعی علوم مجله شیراز،

3-20. 

بینی توان بخشودگی پیش(. 1399پاکیزه، خ.، و بیفرنژاد، م.ج. )

گیری زندگی و عزت های دلبستگی، ب تبراساس سبک

، شناسی مدرسهمجله روان. آموزان دبیرستانینفس دانش

9(2 ،)7-25. 

 (.1399پورحسین، ا.، انتصار فومنی، غ.، حجازی، م.، و نریمانی، م. )

 بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش اثربخشی

 یازدهم آموزان پایهدانش نفس وعزت مسئله حی م ارت

 45-34(، 4)9، روانشناسی مدرسه. ش رمشکین

 (. مقایسه1390ش، خ. )حق رنجبر، ف.،  کاکاوند، خ.، و دان

 دانش در تن ایی احساس و هیجانی، اختالل خودکارامدی،

شناسی مجله روانعادی.  و یادگیری ناتوانی دچار آموزان

 .58-42(، 5)4، کاربردی

آموزش م ارت حی (. اثربخشی1388زراعت، ز.، و غفوریان، خ. )

راهبردهای  مجلهمسأله بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان، 
 .26-23(، 1)2، آموزش

ثربخشی آموزش م ارت حی ا (.1394غریبی، خ.، و ب اری زر،  . )

مسأله بر خودتن یمی تحصیلی و اض راب ریاضی 

 .78-61(، 32)8، نشریه آموزش و  ارزشیابی،  آموزاندانش

 .صفری سفید چغایی، ص.، و دارابی عمارتی، خ .، قاسمی ارگنه، خ

بخشی آموزش شناختی رفتاری بر اثر (. 1393)

آموزان دوره دوم خودکارآمدی و عزت نفس دانش

شناسی و علوم دومین کنفرانس ملی روانش رستان صحنه، 
 ، ت ران.رفتاری

بررسی س م باورهای خودکارآمدی، (. 1380کدیور، پ. )
آموزان به من ور خودگردانی، هوش، پیشرفت درسی دانش

. ت ران: پژوهشکده تیلیم یادگیری ب ینهارائه الگویی برای 

 و تربیت.

 عملکرد و نفس عزت پیرامون ایم الیه(. 1372) خ. کمرزرین،
 های دبیرستان سوم سال آموزاندانش از گروهی تحصیلی

 دانشکده:  شیراز ،دزفول ش رستان غیرانتفاعی و دولتی

 .تربیتی علوم

 ت ران: انتشارات .سوم چاپ ،کاربردی روانسنجی(. 1369. )خ هومن،

 ت ران. دانشگاه
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