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Abstract 

Background and Purpose: Several methods are used to increase social skills and adaptation of 

people with hearing impairment. In this regard, the present study aimed to determine the 

effectiveness of shame management training program on aggression and social skills of children 

with hearing impairment. 

Method: This research was a semi-experimental study with pretest-posttest control group design. 

The statistical population consisted of all students with hearing impairment in the city of Karaj in 

2017. Using a convenient sampling method, 30 of them were selected as the sample and randomly 

assigned to the experimental and control groups. Social skills rating scale (SSRS) and aggression 

questionnaire (Bass & Warren, 2000) were used to collect data. Educational intervention was 

conducted for the experimental group in 14 sessions, while the control group did not receive such 

intervention. At the end, the data were analyzed by multivariate analysis of covariance. 

Results: The findings of this study showed that shame management training program has a 

significant effect on reducing aggression and verbal components, anger, and hostility of aggression 

,except the physical component of aggression. In addition, in the current study, the effectiveness 

of the shame management curriculum on social skills, the components of cooperation, self-

expression, and self-control were confirmed (P <0.01). 

Conclusion: According to the results of this study, shame management training program, which 

increases the self-esteem of hearing impaired children, is an effective way to reduce aggression 

and to improve communication skills. 
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                          اجتماعی  هایمهارت و پرخاشگری بر شرم مدیریت آموزش اثربخشی برنامه

 شنوایی  آسیب با کودکان

 

 4،پروانه علائی3،علی دلاور2*،پرویز شریفی درآمدی1حسنوند باقر

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانشکده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، . دانشجوی دکترای روان0

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان. استاد گروه روان2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران گیری، دانشکده روان. استاد گروه سنجش و اندازه9

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ، شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان. استادیار گروه مطالعات خانواده، 4

 02/14/31تاریخ پذیرش:  01/00/36تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ین رود. در اکار مییافتگی افراد با آساایب شاانوایی بههای اجتماعی و سااازشبرای افزایش مهارتهای متعددی روش :زمینه و هدف

 آسیب اب کودکان اجتماعی هایمهارت و پرخاشاگری بر شارم مدیریت آموزش برنامه پژوهش حاضار با هد  تعیین اثربخشایارتباط 

 شنوایی انجام شده است.

 تمامی اسااتداده شااد. جامعه آماری شااام  گواه گروه با آزمونپس – آزمونپیش طرح با تجربیدر این پژوهش، از طرح نیمه: روش

آنها به عنوان نمونه مورد ندر از  91گیری در دسااتر ، بود که با روش نمونه 0936در سااا  کرج آموزان با آساایب شاانوایی شااهر دانش

 یبنددرجه مقیا شام   گردآوری اطلاعات ابزار شادند. دهیجای گواهانتخاب و به صاورت تصاادفی در دو گروه آزمایش و  مطالعه،

مداخله آموزشی برای گروه . است بوده (2111) وارن و با  پرخاشگری پرساشنامهو  (0331گرشاام و الیوت، ) اجتماعی هایمهارت

های به دساات آمده با داده ای را دریافت نکردند. در پایانانجام شااد در حالی که گروه گواه ینین مداخلهجلسااه  04طی آزمایش در 

  تحلی  شدند.واریانس یندمتغیره کوتحلی  آزمون 

های کلامی، خشااا  و خصاااومت مؤلدهو  بر کاهش پرخاشاااگری ،داد برنامه آموزش مدیریت شااارمهای پژوهش نشاااان یافته: هایافته

ت پژوهش حاضار اثربخشی برنامه آموزشی مدیریدارد. علاوه بر این، در تأثیر معناداری  ،مؤلده بدنی پرخاشاگریبه غیر از  پرخاشاگری

 .(>10/1P) مورد تأیید قرار گرفتداری ، و خویشتنابراز وجود، همکاریهای اجتماعی و مؤلده هایشرم بر مهارت

سیب شنوایی، کودکان با آبا افزایش حرمت خود  رساد برنامه آموزشای مدیریت شرمبا توجه به نتایج پژوهش به نظر می :گیرینتیجه

 باشد.رتباطی های اپرخاشگری و بهبود مهارت کاهش برای مؤثری روش

 آموزانهای اجتماعی، آسیب شنوایی، دانشمدیریت شرم، پرخاشگری، مهارت :هاکلیدواژه

 
 

 

 

 1398، بهار 1 دوره ششم، شماره -فصلنامه سلامت روان کودک 
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 مقدمه
 مه  یهابا یالش شود،می متولد شنوایی آسیب با که شخصی

 گدتار، فکری، عاطدی، اجتمااعی، هاایزمیناهدر  متعاددی و

حتی  و است روروبه ذهنی مساائ  فراگیری و تحصایلی، تدکر

 یمشاااکلات نیز خانواده افراد با ارتباط در زمینه کودکان این

از مشاااکلاات هیجانی که در همین راساااتاا، یکی  (.0) دارناد

 0رمش احسااا  کودکان با آسایب شانوایی با آن روبرو هساتند

آسایب شنوایی به شکلی متداوت آن با  آموزاندانشکه اسات 

 این احساااا  دردناک در آنها ممکن (.2)کنناد را تجرباه می

صااورت حالت تدافعی، خشاا  و پرخاشااگری آشااکار هب اساات

مراه ه جویی و کهتریوانی شاود و اغلب با احسا  انتقامفراخ

به هنگام تجربه شاارم، یح حساااساایت ویژه برای  (.9) اساات

معمولااان نتیجااه این  کااه زیااابی اجتماااعی وجود دارداحتمااا  ار

دارد کااه بااه جااای هااا مانادی بوده و فرد را وا میارزیااابای

 کندخواهی یا اصااالاح رفتار خود، از دیگران اجتناب معاذرت

 شدیت احساسات دلی  به ناشنوا کودکان که رسدمی نظر به. (4)

 د هبه  رسیدن عدم احسا  موثر، ارتباطی نقش فقدان نشده،

 لاتتمای فردی،بین و اجتماعی هایمحیط در نشدن واقع ثرؤم و

 شااانخود ن از شاانوا کودکان به نساابت بیشااتری پرخاشااگرانه

 و رتقصی و گناه احسا  آنها از خیلی در تمایلات این. دهندمی

 (. 5)آورد می وجودهب را خود به معطو  خش  حتی

 اصیخ هایصورت به ناشنوا کودکان رفتار در پرخاشگری

 هک باشااد بدنی اساات ممکن پرخاشااگری کنند.می پیدا نمود

 ، یازدن لگد ،زدنمشت  مانند دارد؛ همراه به را آسیب فیزیکی

 هب پرخاشاااگری که از دیگری نوععلاوه بر این،  گرفتن.گاز 

 خر،تمس نیشخند، به صورت اسات مرساوم کلامی پرخاشاگری

 را خودش ،محلیبی ه  گاهی و ،بالابه پایین از دارمعنی نگاه

اگر یه پرخاشاااگری ممکن اسااات در (. 6) دهادمی نشاااان

های مختلف اتداق بیدتد، اما آنچه که بیشاااتر مورد توجه محیط

پژوهشاگران عرصه تعلی  و تربیت قرار گرفته، پرخاشگری در 

مدرسه است که اگر مورد توجه قرار نگیرد به اشکا  خطرناک 

                                                           
1. Shame 

زمینه بروز پرخاشگری پیششاود؛ در واقع خشاونت تبدی  می

کودکان با آساایب شاانوایی به  (.1) ای اسااتخشااونت مدرسااه

در فضاااهای آموزشاای مشااکلاتی از قبی   دارینیدلی  نقص شاا

کنند. این کودکان قادر به پرخاشااگری همسااالان را تجربه می

مدیریت برخی رفتارهای خود نیستند و از سویی کودکان قلدر 

و آزار کلامی بر مشاکلات آموزشی و  ،تمساخر با کتح زدن،

که  شاااودتر میموضاااوع زمانی بغرنج افزایند.تربیتی آنهاا می

های کودکان آساایب شاانوایی در خانه با مشااکلاتی از خانواده

ایر و سااا ،، پرخاشاااگری، قشااارقنایافتهساااازشقبی  رفتارهای 

رفتارهای آنها از اختیار  مهارشوند و رفتارهای دشوار مواجه می

رفتار  بهپژوهشااگران  توجه باعث آنچه(. 1)می شااود  خارج

 و فردیبین رفتار بر آن نامطلوب آثار است، شده پرخاشگرانه

 .اساات افراد حالات درونی بر آن ناخوشااایند آثار همچنین،

 و ندارند را خود رفتار قدرت مهار غالبان پرخاشااگر نوجوانان

 پا زیر کنند،می زندگی آن در که ای راهجامع اخلاق و رسوم

نداشتن مهارت مدیریت شرم از سویی و فقدان (. 3) گذارندمی

 ،های اجتماعی از ساااوی دیگر همگی به این سااایک مهاارت

 41 نشاااان دادند که( 01)برخی مطالعات بخشاااند. تاداوم می

کودکان با آساایب شاانوایی قادر به مدیریت رفتارهای درصااد 

های اجتماعی به مشکلاتی از قبی  خود نیساتند و فقدان مهارت

در حقیقت، عدم توجه به برخی  ؛شودمنجر می نایافتگیسازش

های اجتماعی در فضاااهای آموزشاای و نخرداختن به آن مهارت

یب آساابا در مطالعات داخلی به پیشاارفت مشااکلات کودکان 

های رفتاری و اصلاح مدیریت شانوایی دامن زده است. مهارت

و پرورش اسااتثنایی در برخی مطالعات به هیجانات در آموزش 

از سااویی  (.00) شااک  وساایع مورد مطالعه قرار گرفته اساات

دهد که توجه به انجام شاااده نشاااان می هایفراتحلی  پژوهش

خصاااور در محیط ه ای بهای مداخلهبهبود و ارتقاای برناامه

 ،های اجتماعیمدرسه برای کاهش پرخاشگری و بهبود مهارت

پژوهشاای  خصااور اینکه مرور پیشااینهه ب (؛02) اهمیت دارد

های دهد که پرخاشاااگری با ضاااعف مهارتمرتبط نشاااان می
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 (09) و هوش اجتماعی (1) لهئاجتماعی به ویژه مهارت ح  مس

 رابطه دارد.

همواره دغدغه بساایاری از آموزندگان این بوده از این رو، 

هاای مادیریتی را ایجااد کنناد تا مشاااکلات اسااات کاه روش

از  یکی. به حداق  برسااانند آموزان با آساایب شاانوایی رادانش

 دارای رفتارهایآسایب شنوایی با هایی که در کودکان مهارت

یا مدیریت شاارم  مهارخورد کمتر به یشاا  میپرخاشااگرانه، 

باه دلیا  نقص شااانیداری در  آموزاناین دانش (.04) اسااات

درصد  09دهد که تعاملاتشاان مشک  دارند. مطالعات نشان می

ند اله پرخاشگری مواجهبا مسئ آسایب شانوایی با آموزاندانش

بااا توجااه بااه شااایوع پرخاااشاااگری بااه عنوان ؛ بنااابراین (05)

آمیز بعادی در میااان ای برای رفتااارهاای خشاااوناتزمیناهپیش

هااای مندی در بروز رفتااارهااای نوجوانااان و نیز نقش هیجااان

های آموزش ارائه برنامه( 06) پژوهشااگران انحرافی و مخرب،

ا مدیریتی هیجانی رهای خوددر زمینه سااالامت روانی و مهارت

 هااا وآموزان در جهاات کاااهش اثرات مندی تعااار بااه دانش

های مندی و در نهایت پیشاگیری از رفتارهای ناسال  در هیجان

ه نظر ب در نتیجه اند.کردهتوصیه  ،کنار درو  شناختی مدار 

می رساد تدوین یح برنامه آموزشی با محوریت هیجان مندی 

ثیر معناداری در کاهش رفتار أشااارم و مادیریات آن بتواناد تا

پرخاشاگری نوجوانان با آسیب شنوایی داشته باشد.کودکان و 

 یشترب توانند شرم خود را باز شناسند، احتمالان نوجوانانی که نمی

ه درگیر رفتارهای پرخاشگرانو در نتیجه، خش  را تجربه کرده 

همچنین  (.21-01) شااوندو پرخاشااگری با همسااالان خود می

 کنند تمایلاتکودکان و نوجوانانی که شاارم خود را جابجا می

جویانه قوی نساابت به سااایرین دارند، از این رو انتظار بر تلافی

- 20) دآمیز شوناین اسات که بیشتر درگیر رفتارهای خشونت

( و 21) حرمات خود(، 26مناادی )تئا(، جر25همادلی )(. 24

ای هلدهؤمو در برابر شرم یافته شپاساخ سااز ،(21خشا  ) مهار

 یزن ارتباطی هایمهارتشوند که با مدیریت شارم محسوب می

 (. 99- 23)د نرابطه مثبت دار

هاای آموزشااای در زمیناه سااالامت روانی و ارائاه برنااماه

 یبا آسیب شنوای کودکانهای خودمدیریتی هیجانی به مهارت

 ،های مندیهاا و هیجاندر جهات کااهش اثرات مندی تعاار 

ای هو بنابراین توجه به بهبود و ارتقای برنامه بساایار مه  اساات

 در مدرسااه محور برای کاهش پرخاشااگریای مدرسااهمداخله

جایی که نظام آموزش  ز آنا (.09)باید مورد تأکید قرار گیرد 

دی عاط -یهیجان تحو و پرورش استثنایی هزینه زیادی جهت 

با  هاییتدوین برنامه ،متقب  می شود کودکان با آسیب شنوایی

توانااد می تمرکز بر ماادیریاات شااارم و خودماادیریتی هیجااان

 ،پیشااابرد نظام تربیتی ودرکاهش هزینه نظام آموزش و پروش 

با توجه به اهمیت این موضوع ع مد باشد. در مجموآثر و کارؤم

 بررسی با هد  ، پژوهش حاضاراز ابعاد پژوهشای و کاربردی

آموزش مهارت مدیریت شاارم بر بهبود تعاملات اجتماعی  تأثیر

ه انجام شاادو کاهش پرخاشااگری کودکان با آساایب شاانوایی 

 است.
 

 روش
پژوهش حاضاار به  کنندگان الف( طرح پژوهش و شننرکت

ی اطلااعات، گردآوری و از نظر نحوه کااربرد ،لحاا  هاد 

 بود. اهگوآزمون با گروه پس – آزمونشیپتجربی با طرح نیمه

 بیآموزان با آسااادانش تمامیشاااام   پژوهش آماری جامعه

بودند. روش انتخاب گروه  0936در سااا  کرج شااهر  ییشاانوا

 از از این رو، پس نمونه پژوهش به صاااورت در دساااتر  بود.

آموزان بااا ندر از دانش 91ورود و خروج، هااای اعمااا  ملاااک

آساایب شاانوایی از بین افراد جامعه آماری انتخاب شاادند و با 

( و  n= 05) شیدو گروه آزماروش جایگزینی تصاااادفی در 

قرار گرفتند. وجود آسیب شنوایی طبق پرونده  ( n= 05گواه )

آموزش عمومی، فقدان همبودی مدار   تحصیلی، تحصی  در

رکتی، توانی ذهنی، ناتوانی حاختلالات مانند نابینایی، ک با سایر 

ه های ورود ببه عنوان ملاکاختلا  طیف اوتیسااا  و نظایر آن، 

 تربیشااالازم به ذکر اسااات که  شااادند. در نظر گرفتهپژوهش 

طوری به ساا  سان داشتند 05اعضاای گروه آزمایش و گواه، 
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 04و  39/09میانگین ساانی گروه آزمایش و گواه به ترتیب که 

 بود.سا  

 ب( ابزار

 پژوهش نیدر ا : 0یاجتماع یهامهارت یبنددرجاه ا یامق. 0

 ا یاآموزان از مقدانش یاجتمااع یهااسااانجش مهاارت یبرا

را  ا یمق نیاساااتداده شاااد. ا یاجتماع یهامهارت یبنددرجه

 ن،یسه فرم والد یدارا ساختند و 0331در سا   2وتیگرشام و ال

 یلیساااه دوره تحصااا یآموزان اسااات و براو دانش ،معلمااان

 شده است. یطراح رستانیو دب ،ییدبستان، راهنما -یدبستانشیپ

 تهافیترجمه شاااده و انطباق  رانیکااربرد در ا یبرا ا یامق این

 یبنااددرجااه ا یاادر پژوهش حاااضااار فرم معل  مق ت.اسااا

 .گرفتمورد اساتداده قرار  ییدوره راهنما یاجتماع یهامهارت

هرگز،  یهاپاساااخ با یاساااه نمره هیگو 91 یفرم معلمان، دارا

شااام  سااه  ا یمق نی. ااساات شااتراوقاتیاوقات، و ب یبعضاا

و  ،(هیگو 01)، ابراز وجود (هیاگو 02) یهمکاار ا یامقخرده

در  یمتعدد یهادر پژوهش که ( اسااتهیگو 1) یدارشااتنیخو

شنامه پرس نیا ییایپا خارج از کشاور به کار رفته است.داخ  و 

 ی( با اساااتداده از روش آلدا0331) وتیتوساااط گرشاااام و ال

 34/1برابر  یاجتماااع یهااامهااارتنمره کاا   یکرونباااب برا

 حیهر  یبرا ییایپا بیضرهمچنین (. 94)گزارش شاده است 

 و، 11/1ابراز وجود  ،12/1 یهامکااار یهاااآزماوناز خارده

  یشااه زین رانیدر ا به دساات آمده اساات. 14/1یدارشااتنیخو

گروه از  حی یبر رو ییند بررسااا یآن را ط ییایا( پاا0911)

اساات و در  دهگزارش کر 33/1و  11/1 یذهن توانک کودکان 

 یبرا 36/1تا  43/1از  بیضرا نیا بهنجارگروه از کودکان  حی

 (. 95)به نق  از  بوده است ریمتغ ،نیو والدمان معل یفرم ها

 4یان پرسشانامه توساط با  و وارنا: 9پرسشنامه پرخاشگری. 2

سااااؤا  و از نوع بسته پاسخ  94سااخته شاده و دارای ( 2111)

ها از ساا  است. پاسخ سؤا  11تاا  3است که مخصور سنین 

بندی شده و پاسخ رجه( د5) کاملانماااوافق ( تا 0کاملان مخالد  )

                                                           
1. Social skills rating scale (SSRS)  

2. Gresham & Elliott 

3. Aggression questionnaire (AQ) 

 این پرساااشااانامه یح وسااایلهد. نادارصاااحی  و غلط وجود 

ارزیااابی اساات کااه بااه منظاااور ساانجش پاانج عاماا  خود

پرخاشااااگری جساااامی، پرخاشااااگری کلاماااای، خشااا ، 

 شود.و پرخاشااااااااگری غیرمستقی  استداده می ،خصااااااااومت

در . همچنین شدگزارش  30/1ضریب پایااایی آن در آمریکاا 

 11/1 یزدخواساتیتوسااط امه ضریب پایایی این پرسشنایااران 

 .(96) گزارش شد

علااوه بر مقیا  ذکر اسااات کاه در این مطاالعاه لاازم باه 

یز نساختاریافته از دو روش مشاهده و مصاحبه نیمه پرخاشگری

آموزان هد  اسااتداده گری دانشدر فرایند شااناسااایی و غربا 

  .شد

 مد  براساااا  برنامه نیا نیتدو  ایمنداخلنهبرننامنه ج( 

 یآموزش بستهاین . (91)انجام شده است  5تابا لدایه یشانهادیپ

 ماه 2 یط در جلسااه دو ایهدته صااورت به جلسااه 04 یط در

محورهای کلی این برنامه شاااام  این موارد بود:  شاااد. برگزار

)یااح جلسااااه(، آموزش  آزمونشیپ یاجرا و گروه یمعرف

)دو جلسه(، آموزش حرمت خود )دو جلسه(، آموزش  همدلی

ورزی )دو جلسااااه(، آموزش مهااار خشااا  و رفتااار جرئاات

های دنیای یابی و ارزشدوسااات، (جلساااه 4 )خویشاااتنداری 

آزمون های گروهی و اجرای پستمرین ،)دو جلسااه(دوسااتانه 

ای توسااط اسااتادان راهنما و )یح جلسااه(. این برنامه مداخله

مشااور این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و توسط پژوهشگر 

های رت گروهی اجرا شاد. در طی هر جلسه از تکنیحبه صاو

لاوه بر عبسته به موقعیت استداده شد.  ،ح  مسائله و ایدای نقش

آموزان با های اجتماعی دانشسااانجش پرخاشاااگری و مهارت

 از پسآزمون(، شاانوایی در مرحله شاروع درمان )پیشآسایب 

بی ارزیا مداخله برنامه ریثأت سااانجش یبرا نیز جلساااات اتمام

شااارح مختصااار  0در جدو  صاااورت گرفات.  (آزمونپس)

 .محتوای جلسات مداخله ارائه شده است

4. Buss & Warren 

5. Hilda Taba 
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 محتوای جلسات مداخله  1جدو  

 محتوای هر جلسه هدف جلسه

 

 جلسه 0

معرفی گروه و 

 آزموناجرای پیش

ی  گروه و نحوه تشک ، قوانینمعرفی رهبر گروه، ساختار و اهدا  گروه، گرم شدن اعضا و تشویق آنان برای معرفی و خودافشایی 

م  تکلیف خانه شا بندی و ارایهجمع ،شناسایی رفتارهای زورگویانه )پرخاشگری( از طریق بارش مغزی اعضا  ،و فرایند آن 

 تعیین وقت جلسه بعدی.و  ،یگران بازبینی رفتارهای هد  در خود و د

 آموزش همدلی جلسه 2

 ،افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران  ،فزودن بر آگاهی و کلمات مبین احسا ، اشروع جلسه و مرور تکلیف خانه

ده در ه شهای تجربیادداشت احسا  نه،تکلیف خا بندی و ارایهجمع، ها و احساسات دیگرانتقویت همدلی برای درک دیدگاه

 تعیین وقت جلسه بعدی.و  ها ،  هدته با استداده از متراد طو

 جلسه 2
حرمت آموزش 

 خود

 ر بر های موثها و ارزشمعرفی نگرش های تاثیرگذار،اهمیت آن و موقعیت، حرمت خودتعریف  ،شروع بحث و مرور تکلیف خانه

 ، تقویتهای مختلفایجاد احسا  وها خودگویی توضی  نقش باحرمت خود، ثر در رشد ؤفردی مای بینهمهارت حرمت خود،

تکیف خانه با هد  خودشناسی در  بندی و ارایهجمع ،تمرین گروهی سناریوهای مختلف و افراد در قالب ارایهحرمت خود 

 تعیین وقت جلسه بعدی. حرمت خود، وراستای ارتقای 

 جلسه 2
آموزش رفتار 

 مندانهتئجر

ند و می حالات بدنی و احساسات افراد جرئتمعرف مندانه و اهمیت آن،تئتعریف رفتارهای جر ،مرور تکلیف خانهشروع بحث و 

 ،هامندانه با تاکید بر نقش خودگوییتها و باورهای مرتبط با رفتار جرئها و ارزشنگرش ،مندانهتئآن با حالت غیرجر مقایسه

رفتار  تمرینتکلیف خانه،  بندی و ارایهجمع،مندانهتهای ابراز رفتارجرئندی، شیوهمتجرئ های خودمدیریتی ارتقادهندههارتم

 تعیین وقت جلسه بعدی. ، ومندانه در سه موقعیت مختلفتئجر

 جلسه 2

 

 آموزش خش  و

 (0خویشتنداری )

لی اتداق، و کشناخت اصلی  ،های مندیها و احساسات با تکیه بر هیجانتر هیجانشناخت دقیق شروع بحث و مرور تکلیف خانه،

 ثیر افکار و باورها با تکیه بر نقشبررسی تأ ،ها آشنایی و شناخت عوام  ایجادگر هیجانات و احسا فکر، احسا  و رفتار، 

 ،ش خ مهار شناخت راهکارهای نادرست، های خش  و شرم با تاکید بر خش ، علای  و پیامدهای آنشناخت هیجان ،هاباخودگویی

های تجربه ثبت موقعیت ،تکلیف خانه بندی و ارایه، جمعوهی با ایدای نقش در سناریوهای مرتبط با موقعیت خش تمرین گر

 تعیین وقت جلسه بعدی. ، وها های مقابله به همراه توجه بر نقش باخودگوییخش ، علای  و شیوه

 جلسه 2
آموزش خش  و 

 (2خویشتنداری )

 هایخش  و تمرین آن، شناخت و پذیرش خش ، آموزش و تمرین شیوهمهار شناخت مراح   ور تکلیف خانه،شروع بحث و مر

گیری و شناخت مراح  تصمی ، تمرین اص  اتداق، فکر، احسا  و رفتار در موقعیت خش ، سازی، شناخت دلای  تجربه خش آرام

 جربهپاسخ به سوالات مربوطه در موقعیت ت یف خانه،تکل بندی و ارایهجمع ،سناریوهای فرضی تمرین آن در موقعیت خش  با ارایه

 تعیین وقت جلسه بعدی. ، وخش  در طو  هدته

 جلسه 2

 

یابی و دوست

های دنیای ارزش

 دوستانه

، ارتباط گرشناخت عوام  تسهی  ،یابی در قالب سناریوهای فرضیهای دوستشناختن شیوه شروع بحث و مرور تکلیف خانه،

ف تکی بندی و ارایهجمع ،های گروهیتمرین، های دنیای دوستانه و اهمیت آنشناختن ارزشگر ارتباط، شناخت عوام  مداخله

 تعیین وقت جلسه بعدی.، و های واقعییابی در موقعیتهای دوستسازی مهارتتمرین و پیادهخانه، 

 جلسه 0
های گروهی تمرین

 آزمونو اجرای پس

 ندی وبجمع، پاسخ به سوالات اعضای گروهی های آموخته شده،های گروهی مهارتتمرین، رور تکلیف خانهشروع بحث و م

 آزمون و اجرای آن.توضی  پس ، وپایان بخشیدن به کار گروه

 

 روش اجرا
بان مدرساااه باغچهبعاد از کساااب مجوزهای لازم با مراجعه به 

، نمونه مورد مطالعه به صورت در دستر  انتخاب شدند. کرج

ه، نبعد از انتخاب افراد نموباه منظور رعاایت ملاحظات اخلاقی 

کودکان نیز با رضااایت  رضااایت کتبی از والدین اخذ شااد و

اطلاعات افراد  همچنین آگاهانه در این مطالعه شااارک کردند.

 گروه نموناه به صاااورت کدهای عددی )اصااا  گمنامی( در

افزار ثبت شاااد و اطمینان داده شاااد اطلاعات به صاااورت نرم

تماامی مراح  محرمااناه مورد بررسااای قرار خواهناد گرفات. 

ارزیابی، مصااحبه و اجرای برنامه توساط پژوهشگر با راهنمای 

های به اسااتادهای راهنما و مشاااور انجام شااد. در نهایت، داده

تحلی  کوواریانس یندمتغیره دسات آمده با استداده از آزمون 

 بررسی شد.
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 هایافته
های آزمایش و گواه های پراکندگی و مرکزی گروهشااااخص

گزارش شااده  2آزمون در جدو  آزمون و پسدر مراح  پیش

همچنین به منظور مقایساااه میانگین سااانی دو گروه از اسااات. 

آزمون تی استودنت استداده شد. نتایج نشان داد سط  معناداری 

(131/1  =P برای مقدار )t ( 091/1محاسبه شده  =t از مقدار )

بنابراین اگریه  ،تر است( کویحα=  15/1آلدای تعیین شده )

امااا، این  ن دو گروه تداااوت اناادکی وجود دارد،بین میااانگی

د دو دهتداوت از نظر آماری معنادار نیسات. این یافته نشان می

  گروه از نظر سنی همتا هستند.

 
 های مرکزی و پراکندی دو گروه در متغیرهای پژوهششاخص  2 جدو 

 گروه متغیر
 لموگروف اسمیرنوفاک پیگیری آزمونسپ آزمونپیش

M SD M SD M SD K-S Z P 

 همکاری
 132/1 240/0 12/0 61/22 45/0 11/22 31/0 21/01 آزمایش

 542/1 110/1 - - 51/0 09/01 41/0 11/01 گواه

 ابراز وجود
 032/1 112/0 95/0 41/03 44/0 61/03 13/0 21/04 آزمایش

 013/1 211/0 - - 15/0 21/05 51/0 39/04 گواه

 داریخویشتن
 994/1 344/1 19/1 41/05 01/0 61/05 51/0 59/02 آزمایش

 053/1 025/0 - - 91/0 41/00 49/0 39/02 گواه

 مهارت اجتماعی
 215/1 335/1 13/2 41/51 15/0 21/51 14/9 39/49 آزمایش

 011/1 111/0 - - 01/9 11/44 11/2 39/44 گواه

 بدنی
 133/1 645/1 26/9 41/01 31/9 19/01 50/6 41/29 آزمایش

 611/1 104/1 - - 25/4 11/22 31/9 39/03 گواه

 کلامی
 600/1 153/1 21/2 19/01 51/2 21/01 66/4 21/00 آزمایش

 229/1 141/0 - - 01/0 61/02 19/2 21/02 گواه

 خش 
 513/1 122/1 60/0 11/09 30/0 61/09 59/9 19/03 آزمایش

 199/1 611/1 - - 55/0 21 21/9 11/01 گواه

 خصومت
 492/1 119/1 54/0 41/05 11/0 09/05 16/2 09/29 آزمایش

 644/1 141/1 - - 10/9 99/22 99/9 59/20 گواه

 پرخاشگری
 190/1 624/1 10/5 99/51 59/5 11/51 91/00 41/11 آزمایش

 411/1 141/1 - - 31/5 11/11 45/1 61/12 گواه

 

در متغیر ، 2بر اساااا  اطلاااعااات ارائااه شاااده در جاادو  

سااای میاانگین دو گروه در مرحله هاای اجتمااعی، بررمهاارت

آزمون نمرات پسآزمون مؤید آن است که آزمون و پسپیش

کنندگان در گروه آزمایش افزایش داشته است. لازم به شرکت

نشان دهنده مهارت تر، ذکر است در این آزمون کسب نمره بالا

یر های دو گروه در متغاجتماعی بیشااتر اساات. بررساای میانگین

آزمون میانگین گروه دهد در مرحله پسپرخاشاگری نشان می

اهش داشاااته اسااات که این ها کشااااخص تمامیآزمایش در 

میانگین، نشاان دهنده کاهش شادت پرخاشگری است. کسب 

تر در این آزمون نشاااان دهنده پرخاشاااگری کمتر نمره پاایین

  است.

به منظور بررسای اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر 

، یهای اجتماعی و پرخاشگری کودکان با آسیب شنوایمهارت

از  تدادهاس .شدمتغیره استداده از آزمون تحلی  کوواریانس یند

ز هایی اساات که پیش افر این تحلی ، مسااتلزم رعایت پیش

 نرما  جهت بررساایاجرای آزمون مورد بررساای قرار گرفتند. 

ه داسمیرنو  استدا-لموگرو اها، از آزمون کبودن توزیع داده

ورد رهای موجّه به اینکه سط  معناداری متغیبا ت (.2)جدو   شد
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 توان، میبه دسااات آمد 15/1آزمون بالاتر از  این بررسااای در

به منظور بررساای همگنی  اساات. نرما  هادادهتوزیع  که گدت

واریااانس خطااای متغیرهااای پژوهش در دو گروه، از آزمون 

تر بزرگ Fاز آنجا که سط  معناداری آماره لوین استداده شد. 

توان گدات که واریانس خطای ، میمحااساااباه شاااد 15/1از 

ها با همدیگر برابر بوده و تداوتی بین آنها مشاااهده نشااده گروه

همگن بودن  ،باااکس Mنتااایج آزمون  علاااوه بر این،اسااات. 

 غیرمت سااطوح تمام در وابسااته متغیرهای کوواریانس ماتریس

ه از اسااتداد ،در نتیجهرا مورد تأیید قرار داد.  (هاگروه) مسااتق 

بررسی  برایاست. متغیره بلامانع وواریانس یندآزمون تحلی  ک

های مهارتآموزش مدیریت شااارم بر نمره ک   تاأثیر برنااماه

اجتماااعی کودکااان بااا آسااایااب شااانوایی از آزمون تحلیاا  

 9که نتایج آن در جدو   کوواریانس یح متغیره اسااتداده شااد

 . ارائه شده است
 

 در مهارت اجتماعیگواه متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و   نتایج تحلیل کوواریانس تک3 دو ج

 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی منبع

  221/1 52/0 05/04 0 آزمونپیش

 156/1 111/1** 54/061 51/0439 0 گروه

  - - 91/3 21 خطا

 

مهااارت اجتماااعی در  Fآماااره  9 بااا توجااه بااه جاادو 

است دار معنی 110/1( اسات که در سط  54/061آزمون )پس

 ،دهااد بین دو گروه در میزان مهاارت اجتماااعینشاااان میکاه 

دهد نیز نشااان می 156/1. اندازه اثر دار وجود داردتداوت معنی

به این یافته با توجه وت در جاامعاه بزرگ اسااات. کاه این نداا

موزش مدیریت شرم موجب افزایش توان گدت که برنامه آمی

شااده اساات. در اجتماعی کودکان با آساایب شاانوایی  مهارت

تحلی  کوواریانس یندمتغیری برای بررسااای ، نتایج 4جادو  

 مهارت اجتماعیهای تدااوت گروه آزماایش و گواه در مؤلده

 گزارش شده است.

 
 مهارت اجتماعیهای برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری   4 جدو 

 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی منبع متغیر

 همکاری

  641/1 063/1 919/1 0 آزمونپیش

 144/1 111/1** 60/12 61/053 0 گروه

  - - 03/2 25 خطا

 ابراز

  432/1 411/1 40/0 0 آزمونپیش

 651/1 111/1** 13/41 36/091 0 گروه

  - - 31/2 25 خطا

 داریخویشتن

  452/1 519/1 13/0 0 آزمونپیش

 116/1 111/1** 12/30 92/010 0 گروه

  - - 16/0 25 خطا

 

مهااارت اجتماااعی در  Fآماااره  4 بااا توجااه بااه جاادو 

و  گااری،هاامااکاااری، اباارازهااای باارای مااؤلاادااه آزمااونپااس

اساات که در  12/30و  13/41، 6012 داری به ترتیبخویشااتن

از دهد بین دو گروه نشااان می اساات کهدار معنی 110/1ساط  

. دار وجود داردتداوت معنی ،مهارت اجتماعیهای مؤلداه نظر

و  ،(651/1(، ابراز )144/1های همکاری )برای مؤلدهاندازه اثر 

وت در دهد که این ندانشاااان مینیز ( 116/1داری )خویشاااتن

ه توان گدت کبه این یافته میباا توجاه جاامعاه بزرگ اسااات. 
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مهارت های مؤلدهبرنامه آموزش مدیریت شرم موجب افزایش 

 شود.میاجتماعی کودکان با آسیب شنوایی 

باه منظور بررسااای تاأثیر برنامه آموزش مدیریت شااارم بر 

آساایب شاانوایی از تحلی  کوواریانس پرخاشااگری کودکان با 

گزارش شده  5ن در جدو  متغیری استداده شد که نتایج آحت

 است.

 
 متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در پرخاشگری  نتایج تحلیل کوواریانس تک5 جدو 

 اندازه اثر معناداریسطح  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی منبع متغیر

 پرخاشگری

  236/1 09/0 11/41 0 آزمونپیش

 111/1 111/1** 03/65 99/2141 0 گروه

  - - 19/42 21 خطا

 

در  پرخاااشاااگری Fآماااره ، 5جادو  نتااایج باا توجااه باه 

است دار معنی 110/1( اسات که در ساط  03/65آزمون )پس

 تداوت پرخاشاااگریدهد بین دو گروه در میزان نشاااان می که

دهد که این نیز نشاااان می 10/1. اندازه اثر دار وجود داردمعنی

که  داشتبیان  تواندر نتیجه میوت در جامعه بزرگ است، ندا

 کاهش پرخاشاااگریبرنااماه آموزش مادیریت شااارم موجب 

همچنین، جهت بررساای  .شااودیکودکان با آساایب شاانوایی م

ی پرخاشاااگرهای تأثیر برنامه آموزش مدیریت شااارم بر مؤلده

کودکان با آساایب شاانوایی از تحلی  کوواریانس یندمتغیری 

 ارائه شده است. 6استداده شد که نتایج آن در جدو  

 
 یاجتماع هایمهارت بهبود بر شرم تیریمد یوزشآم برنامه ریتأثنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به   6 جدو 

 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی منبع متغیر

 بدنی

   411/1 13/1 0 آزمونپیش

 015/1 016/1 12/2 14/50 0 گروه

   - 91/01 21 خطا

 کلامی

   12/9 15/25 0 آزمونپیش

 244/1 101/1** 15/1 45/52 0 گروه

   - 16/6 21 خطا

 خش 

   96/0 35/9 0 آزمونپیش

 111/1 111/1** 54/19 04/242 0 گروه

   - 13/2 21 خطا

   306/1 06/6 0 آزمونپیش 

 603/1 111/1** 35/91 21/262 0 گروه خصومت

   - 19/6 21 خطا 

     P > 1/15* P> 1/10** 

 

آزمون پرخاشاااگری در پس Fآماره  6 با توجه به جدو 

 به ترتیب و خصاااومت ،بدنی، کلامی، خشااا های برای مؤلده

برای  110/1اساات که در سااط   35/91و  54/19، 15/1، 12/2

نشااان  اساات کهدار معنی کلامی، خشاا  و خصااومتهای مؤلده

د دار وجوها تداوت معنیمؤلدهاین  از نظربین دو گروه دهد می

 (،244/1) کلامیهای برای مؤلدهبه دست آمده ثر . اندازه ادارد

دهد که این نیز نشان می( 603/1) خصاومت( و 111/1) خشا 

توان یم نتیجه حاصلهبه با توجه  وت در جامعه بزرگ است.ندا
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 کاااهش گداات کااه برنااامااه آموزش ماادیریاات شااارم موجااب

  د.شومیکودکان با آسیب شنوایی  پرخاشگریهای مؤلده

های حاصااا  از آزمون تی حااوی یاافتاه 1 نتاایج جادو 

 آزمون وهمبسااته )وابسااته( جهت مقایسااه نمرات مرحله پیش

 آزمون با مرحله پیگیری است.پس

 
 بررسی پایداری تأثیر برنامه آموزشی مدیریت شرم بر مهارت اجتماعی و پرخاشگری با آزمون تی همبسته  7 جدو 

 متغیرها
 آزمون پس پیش آزمون

t df Sig. t df Sig. 

 201/1 04 239/0 111/1** 04 140/1 همکاری

 994/1 04 0 111/1** 04 160/3 ابراز وجود

 913/1 04 111/1 111/1** 04 601/1 داریخویشتن

 014/1 04 114/0 111/1** 04 101/02 مهارت اجتماعی

 001/1 04 115/0 122/1** 04 510/2 پرخاشگری کلامی

 499/1 04 111/1 111/1** 04 919/5 خش 

 064/1 04 461/0 111/1** 04 916/09 خصومت

 256/1 04 063/0 111/1** 04 119/5 پرخاشگری

  1    P > 1/15*  P > 1/10**  

 

نشااان  tطبق نتایج به دساات آمده، سااطوح معناداری مقدار 

آزمون و دهااد نمرات گروه آزمااایش در دو مرحلااه پیشمی

ه این کپیگیری تدااوت معنااداری باا یکادیگر دارند؛ در حالی

معناادار نشاااده  ،آزمون و پیگیریتدااوت برای دو مرحلاه پس

دهد تأثیر برنامه آموزشاای مدیریت اساات. این نتیجه نشااان می

شااارم در مرحلاه پیگیری نیز همچنان اثربخش بوده و ماندگار 

 است.
 

 گیریبحث و نتیجه
 آموزش برنااامااه اعتباااریااابی و هااد  تاادویناین پژوهش بااا 

 کودکان اجتماعی هایمهارت و پرخاشگری بر شارم مدیریت

ای هدادهنتایج حاصاا  از تحلی   .انجام شاادشاانوایی  آساایب با

پژوهش نشااان داد برنامه آموزش مدیریت شاارم تأثیر معناداری 

های کلامی، خشاا  و خصومت و مؤلدهبر کاهش پرخاشاگری 

کودکان با آسایب شنوایی دارد اما بر اسا  نتایج همین آن در 

نتوانساات تأثیر معناداری بر مؤلده این برنامه آموزشاای  جدو ،

نتایج به دساات آمده در این  بدنی پرخاشااگری داشااته باشااد.

و همکاران  ، الیساااون(01)احمد های مطاالعه با نتایج پژوهش

، (21احماد و برایساااوایت )(، 03همکااران )و  تاانگنی، (01)

همساااو و همخوان  (22) و احمد (20) ترووت میروم و رایف

 است.

پرخاشاااگری از طریق مهار نتایج پژوهش حاضااار مبنی بر 

پرخاشگری تانگنی  –مدیریت شارم بر اساا  مد  شرمساری 

ا همد  بر نقش و اهمیت هیجاناین قاب  تبیین اساات. در ( 03)

 آن،هیجان محور شاارم اساات که به واسااطه  و شااودتأکید می

شود. اگریه ممکن است خش  میمنجر خشا  به پرخاشاگری 

از های انجام شااده پیشاانه پژوهشپیش از شاارم هاهر شااود اما 

همدلی (. 24)ند نکیندی شارم نسابت به خش  حمایت میاپیشا

در این یکی از عناصااار اصااالی برنامه آموزش مدیریت شااارم 

برای کودکان با  برنامه آموزشای طراحی شادهبود و در مطالعه 

، دو جلسااه به این مه  پرداخته شااد. فر  آساایب شاانوایی نیز

تواند موجب زیربنایی این است که آموزش مهارت همدلی می

 آموزش به افرادکاهش پرخاشاگری شود. در آموزش همدلی 

 و زدن بریسااب ،نایافتهسااازش هایخودگویی تا شااودداده می

 را برطر  ناروا تدسااایرهای و تدسااایری طاهایخ نامگذاری،

 در ژهبه وی خود، در را بینانهخوش نساابتانهای یرساااخته و تدساا

 زینجایگ زا،آسیب مختلف هایموقعیت در گرفتن قرار هنگام
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 افکار تا شااوندمی تشااویق درمان، مراجعین جریان در. سااازند

های خودگویی و داده قرار ساائوا  مورد را خود کنندهناراحت

 را یفکر نشااخوارهای و هیجانات این با مقابله برای جایگزین

د شااود، برطر  کننجساامانی و روانی می آشاادتگی ساابب که

(25.) 

پژوهش مؤید آن اسااات گنجاندن آموزش  این هاییاافتاه

مندانه در برنامه آموزشااای مدیریت شااارم نیز تئرفتارهای جر

ا باثرات سااودمندی بر کاهش پرخاشااگری داشاات. کودکان 

آسااایاب شااانوایی از آنجاا که به راحتی قادر به ابراز عواطف 

رند و گیخویش نیساااتند، رفتارهای پرخاشاااگرانه در پیش می

کنند. آموزش مهار توانند خشااا  و عصااابانیت خویش را نمی

دهد یگونه ابراز تمناداناه باه آنهاا آموزش میئرفتاارهاای جر

ب با اساااتا جنبه مثبت و خلاق داشاااته باشاااند و متنکنند  وجود

همچنین، در برنااامااه  (.26) عما  کننااد ،معیاارهااای اجتماااعی

نیز مورد توجه قرار  حرمت خودآموزش مدیریت شرم، تقویت 

گرفته اسات. در این زمینه، برخی از پژوهشگران بر این باورند 

 هدیدت فرد حرمت خود که شودمی برانگیخته خشا  زمانی که

 باعثحرمت خود شاااده و  کاهشباعث  تهادیداین . شاااود

ر و د دوش منجر مندی عواطف ههور به احسا  این که شودمی

 زا بیشاااتر نوجوانان. کند ایجاد خشااا  مندی عواطفنتیجاه 

ند و دیگران مای  هست دید از مثبت تصاویر کساب به کودکان

کنند این تصاااویر مثبت در حا  فرو زماانی کاه احساااا  می

بنابراین، با  .(21) شااوندریختن اساات، به شاادت عصاابانی می

در بروز پرخاااشاااگری، یکی از  حرماات خودتوجااه بااه نقش 

این محورهاای اصااالی برنامه آموزش مدیریت شااارم، تقویت 

کودکان با آساایب شاانوایی در نظر گرفته شااد که  ویخزگی در

  سودمندی آن در نتایج به دست آمده قاب  مشاهده است.

از ساااویی دیگر، کودکاان با آسااایب شااانوایی در برنامه 

خشااا  را نیز آموختند.  مهارآموزش مادیریت شااارم، مهارت 

خشاا ، کاهش احساااسااات  مهارها و مداخلات هد  از درمان

هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشااای از خشااا ، افزایش 

ها و راهبردهای و آموزش شیوه ،آگاهی افراد نسابت به خشا 

(. کودکان با آسایب شنوایی 21) آن اسات مهارمنظور  مؤثر به

 ،شاا خیافته مهار زشنیز توانسااتند با جایگزینی راهبردهای سااا

رفتارهای پرخاشااگرانه خود به دساات مهارتوانایی بیشااتری در 

خشااا  موجااب افزایش  مهااارآورنااد. شااارکاات در برنااامااه 

اجتماعی کودکان با آساایب شاانوایی  –روانی یافتگی شساااز

 های زندگیبه هنگام مواجهه با دشواری سازششود که این می

آید و ساابب شااخصاای و اجتماعی به کمح این کودکان می

شااود. در و رفتارشااان می ،تساالط آنها بر افکار، احساااسااات

توان گداات برنااامااه آموزش ماادیریاات شااارم بااا مجموع می

ئتمندانه، تقویت حرمت هاایی همچون همدلی، رفتار جرمؤلداه

تأثیر به سااازایی در کاهش پرخاشاااگری  ،خشااا ار خود، و مه

نظور معلاوه بر این، به  کودکان با آسایب شانوایی داشته است.

هارت های مبررسای تأثیر آموزش مدیریت شرم بر بهبود مؤلده

این های آموزان با آسااایب شااانوایی، یافتهاجتمااعی در دانش

 پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزش مدیریت شرم تأثیر

مهارت اجتماعی کودکان با آساایب شنوایی بهبود معناداری بر 

نتایج نشاان داد برنامه آموزشای اجرا شده تأثیر همچنین، . دارد

داری ، و خویشااتنهای همکاری، ابراز وجودمعناداری بر مؤلده

در تبیین اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر  داشاته است.

وان تبا آسایب شنوایی میهای اجتماعی کودکان بهبود مهارت

باه اجزای مختلف برنامه تدوین شاااده اشااااره کرد. همدلی به 

ش تواند نقعنوان یکی از عناصار اصلی این برنامه آموزشی می

ردی فهای اجتماعی و بهبود روابط بینسزایی در رشد مهارتهب

وانایی به کمح ت زیرا ؛کودکان با آسایب شانوایی داشاته باشد

واند پیامدهای رفتار خود را تشاااخیص دهد و تهمدلی، فرد می

 های دیگران پاسااخ مناسااب دهد. همدلیدر نتیجه به خواسااته

ی شخصبین آمیزموفقیت عملکردهای برای ضاروری عنصاری

( 91دهی هیجانی مناسب به احساسات فرد دیگر )( و پاسخ23)

 هیجانی حالات در شااادن ساااهی  توانایی طریق ازکه  اسااات

 بطروا بهبود زمینه ،دیگر فرد از احساااسااات آگاهی و دیگری

 پیوند اجتماعی محیط با را فرد و سااازدمی فراه  را اجتماعی
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کند  می جلوگیری دیگر افراد به آسیب کردن وارد از و زندمی

هااای (. از این رو، رشااااد هماادلی موجااب بهبود مهااارت90)

شااود و مشااکلات اجتماعی در کودکان با آساایب شاانوایی می

علاوه بر این،  دهد.شااخصاای را کاهش میبه روابط بینمربوط 

برنامه آموزشای مدیریت شارم، دو جلسه به آموزش  در تدوین

تمناادانااه اختصاااار داده شاااد کااه در بهبود ئرفتااارهااای جر

ایی سااهی  است. های اجتماعی کودکان با آسایب شاانومهارت

ون کند تا بدتمندانه به افراد کمح میآموزش رفتاارهاای جرئ

ب شان کسهایی در زمینه ابراز حقوقبه دیگران، مهارتآسیب 

 نگرش مندانه،ترفتاارهاای جرئ آموزش از پس افراد. کنناد

 به و ندکنپیدا می خویش گذشاات  زندگی و خود درباره مثبتی

 محک آنان بهها رفتاراین گونه  شوند؛ زیرامی بینخوش آینده

 با و ببرند لذت دیگران با خود روابط و زندگی از تا کندمی

 نیروا فشارهای و ،نگرانی خش ، غ ، قبی  از مندی هایهیجان

  (.92کنند ) مقابلهیافته ای سازشگونهبه

های پژوهش حاضاار، عدم بررسی و سنجش از محدودیت

کودکان به صااورت مکرر در حین درمان بود که موجب شااد 

موفقیت هر یح از عناصاار برنامه تدوین شااده در این پژوهش 

مبه  باااقی بمااانااد. علاااوه بر این، برخی از کودکااان تکااالیف 

خانگی را به دلای  مختلدی مانند انجام تکالیف درسااای به طور 

دادند. به این دلی ، زمان زیادی حین و بعد از صحی  انجام نمی

اتمام جلسااات گروهی صاار  تشااویق این افراد جهت انجام 

مبنی بر  هش حاضرشد. با توجه به نتایج پژوتکالیف خانگی می

اثربخش بودن برنامه آموزشاای مدیریت شاارم بر پرخاشااگری 

شاااود مدار  پیشااانهاد می ،آموزان با آسااایب شااانواییدانش

مخصاااور این گروه از کودکااان جهاات کنتر  پیاااماادهااای 

 هبرنامهای فوقپرخااشاااگری از این پروتک  در قالب آموزش

ری برقراشاااود جهت پیشااانهاد میاساااتداده کنند. علاوه بر این 

 ،وندنیای اجتماعی پیرامآساایب شاانوایی با ارتباط کودکان با 

های آموزشی این برنامه یه به صاورت گروهی در قالب برنامه

شااناسان کودکان مدرساه و یه به صاورت فردی توسااط روان

 استثنایی مورد توجه قرار گیرد.

قای آپژوهش برگرفته از رساااله دکترای  نای   تشننکر و قدردانی

شااناساای و آموزش کودکان اسااتثنایی در رشااه روان حساانوندباقر 

و  دیپرویز شااریدی درآمدانشااگاه علامه طباطبایی با راهنمایی دکتر 

است.  2992690با کد  پروانه علائیو دکتر  دلاورمشااوره دکتر علی 

اداره آموزش ه از سااوی نمجوز اجرای آن بر روی افراد نمو نهمچنی

مورخه  012/56465مه با شااماره نا رزو پرورش اسااتثنایی اسااتان الب

وسایله از مساائولان و کارشااناسان  نصاادر شاده اسات. بدی01/4/36

 باهای مهربان کودکان انوادهخو  آموزشااای بااغچاه بان کرجمرکز 

ژوهش پ نکه با صبر و بردباری خود، ما را در انجام ایآسیب شنوایی 

 .شودیاری کردند، صممیمانه تشکر می

پژوهش بدون حمایت مالی ساااازمان خاصااای  نای  تضنناد منافع

صاورت گرفته اسات و نتایج آن برای نویساندگان، هیو گونه تضاد 

 .منافعی نداشته است
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