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 چکیده
ترین و سائل جوامع بشري و از پیچیدهترین ماز عمده ییك ذهنیتوانکم آموزاندانشرفتاري مشكالت 

از سوي دیگر . ماندگسالی نیز باقی میرباشد که تا سن بزمشكالت در کودکان و نوجوانان می یندشوارتر

کالسیک آماري انجام گرفته  الگوهايدر قالب  هعمدبه طور مشكالت رفتاري مربوط به  هايپژوهش

به بررسی نقش ي نادقیق است. مقاله حاضر شناختی یک رابطهي بین متغیرهاي رواناست؛ درحالی که رابطه

 ذهنیتوانکم آموزاندانشهاي اجتماعی در مشكالت رفتاري مهارت و تحول زبانی، خودکارآمدي

توانکمپسر  آموزاندانش همه انجام شده است. بدین منظورهاي منعطف روش برپایه گزارش معلم براساس

 و انتخاب شد آماري پژوهش حاضرجامعهبه عنوان  21-29 یلیتحصدر سال  قیشر آذربایجان استان ذهنی

 هارچمعلم مربوطه  و شدند انتخاب ايخوشه گیرينمونه صورت به آموز پسردانش 92 هاآن از بین

 اجتماعی هايمهارت هامیل، و نیوکامبر زبان رشد تحول همكاران، و شرر عمومی خودکارآمديپرسشنامه )

 رگرسیون خطی فازي نتایجتكمیل کرد. آموز براي هر دانش را (راتر رفتاري مشكالت و لیوتا و گرشام

متغیر  آموزان ندارد امات رفتاري دانشنقشی در مشكال به طور تقریبیزبان تحول  نشان داد که پژوهش

زان آموسبب کاهش مشكالت رفتاري دانش به طور تقریبیهاي اجتماعی و مهارت خودکارآمدي عمومی

ذهنی توانکم آموزدانشرفع مشكالت رفتاري ي توان در زمینهها میاز این یافته .شودمیذهنی توانکم

 استفاده کرد.

 .فازی رگرسیون ،اجتماعیهایمهارت زبانی، تحول خودکارآمدی،: واژگان کلیدی

                                                 
، یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشك ،یدانشكده آموزش علوم پزشك یگروه آموزش پزشك اریاستاد .1

.Dr.Ranjdoust@gmail.com 

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،دانشكده آموزش علوم پزشكیآموزش پزشكی  گروه دانشیار.9
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 مقدمه

سال است که  اي به قدمت طول عمر بشر دارد و هزارانتاریخچهدیدگی آسیبپدیده 

اند و تاریخ ناپذیر زندگی اجتماعی ما حضور داشتهبه عنوان جزء جدایی با ناتوانی کودکان

کار وها پیش، آدمی با این پدیده آشنایی و سرمدون بشري حاکی از آن است که از قرن

او متوجه  ،داشته است. در واقع از هنگامی که زندگی اجتماعی انسان آغاز گشته است

خوبی پی برده است که برخی از همنوعانش  ههاي فردي همنوعان خویش بوده و بتتفاو

ذهنی یا به اصطالح دیگر نارسایی توانیکم قادر به ایفاي وظایف خود در حیطه بقاء نیستند.

رشد قواي ذهنی موضوع تازه و جدیدي نیست بلكه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع 

از روزي که بشر  ه ویژهب اند.نبوده عاديهاي ذهنی در حد نظر فعالیت اند که ازوجود داشته

زندگی اجتماعی را شروع کرده، موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع 

و تا قرن هیجدهم این افراد مورد توجه نبوده و حتی  هماهنگ سازند مطرح بوده است

 تا 1آمارهاي مختلف بین  براساسکردند. اري میدها خودپزشكان از پذیرفتن و درمان آن

ذهنی  توانکمکمتر از هفتاد یعنی افراد  بهرهوشدرصد جمیت کشورها را کودکان با  9

جمعیت ما را کوکان  %3حدود  ایرانگزارش سازمان بهزیستی  بر اساس دهند.تشكیل می

 با و کنندهم ازدواج می با فرد وقتی دو .(1321کرمانشاهی، دهد )تشكل می ذهنیتوانکم

-تشكیل خانواده می نارسایی بدون هیچ عیب و سالم وسرزنده و کودکان رزوي داشتنآ

این  .ي عمل بپوشانندجامه وبقاء جامعه، تداوم نسل در لت خودرسابه  خواهندمی دهند،

 یک باره تشویش وآزردگی خاطر ،شوندمی نارسازمانی که صاحب کودکی افراد 

 اجتماعی و هاي مختلف اقتصادي،نظام خانوادگی آنان درجنبه پرکرده و را وجودشان

در این میان بیشتر نمود  مشكالت رفتاري شود.سردرگمی می عاطفی دستخوش آشفتگی و

دوران خردسالی ذهنی توانکمکان دکوپرورش  و برنامه آموزشدر این میان  کند.دا مییپ

کودکان توجه نمایند.  شناختیو روان ر به فردزمانی مفید است که به نیازهاي منحص

کودک موجب افزایش امكان استفاده از برنامه شناختیهاي روانو متغیر آگاهی از رشد

شود. تجاربی که کودکان از راه بازي و هاي فراگیر و با کیفیت براي همه کودکان می

ه بر تعامل ارتباط نچآ .دهدرا تشكیل میها آناساس یادگیري  ،دنکنکسب می ،انبز
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گذارد، اعتماد به خود و اعتقاد به گساالن و همساالن اثر میربز باذهنی توانکمکودکان 

-کودکان کمهمه کودکان به ویژه  همچنین .خویشتن و طرز تلقی آنان از خویشتن است

گر از فردي به فرد دی هاآن و میزان رشد شناختی گیرندیاد می انبه شیوه خودش ذهنیتوان

بر  و خود باوري انگیزه، محیط، تجربه، عالقه، توانائی، متفاوت است و عواملی چون ارث

 .(1312 ،نادري و سیف نراقیگذارد )ردهاي یادگیري اثر میرویك

خودکارآمدي عنوان توان می ذهنی راتوانبر کودکان کم گذارازجمله عوامل تأثیر

ارزیابی وضعیتی "دکارآمدي را می توان خو .(1322 طرقبه، کریمی ؛1321،اصغريکرد )

کرد تعریف "تكمیل وظیفه  آمیزانجام موفقیت شان درییتوانامورد در  اطمینان افراد از

کند که خودکارآمدي، میمطرح، (1221) بندورا ،9،4122، ازپاجارس1،1222هاکت وبتز)

، عاطفی و رفتاري هاي شناختی، اجتماعیاست که بدان وسیله، مهارت ايتوان سازنده

شود. به نظر وي اي اثربخش سازماندهی میانسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه

هاي مناسبی براي عملكرد کنندهبینیها و دستاوردهاي قبلی افراد پیشداشتن دانش، مهارت

ی هاي خود در انجام آنها بر چگونگآینده افراد نیستند، بلكه باور انسان درباره توانایی

 (.1321رفیق ایرانی،است )عملكرد خویش موثر 

؛ 3،1211پیاژهاست )ذهنی تحول زبانی توانبراي کودکان کم دیگر گذارتأثیر متغیر 

گذاري تحول هاي جداگانه نقش تاثیردرپژوهش پیاژه و دستجردي (.1322 دستجردي،

درطی  وکیفی زبان رشدکمیبه قرار دادند. أییدتوان ذهنی مورد تزبان را بر کودکان کم

معتقد است  ،(1211پیاژه )همچنین  .گوینددوران رسش جسمی و شناختی تحول زبان می

 زبان، رشد بنابراین، است.ههدایت رشد شناختی بوده و بازتابی از آن تحت که رشد زبان،

از  پیش کند که درکودکان،اشاره می ي خود،وي در تایید گفته بستگی به رشد تفكر دارد.

بارزتر  آسیب ذهنیهر اندازه  ین،ابنابر. شودحرکتی نمایان می-هوش حسی ز زبان،آغا

 (.1312دادستان،بود )کمتر خواهد  رشد زبان، باشد

                                                 
1. Hacktt  Vbtez 

2. Pajares   

3. Piagct 
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 هاي اجتماعی استمهارت ذهنی،توانبراي کودکان کم گذار دیگرتأثیرمتغیر 

هاي ري مهارتگذاتأثیرجداگانه نقش هاي پژوهش در .(9،1112راتر ؛1،1223)مارگالیت

-امعهرفتارهاي اکتسابی ج دادند. قرار ذهنی مورد تأییدتوانبرکودکان کم اجتماعی را

 هاي مثبتتعامل باشد که واکنش تا آنگونه با دیگران در سازدمی پسندي که فرد را قادر

 گوینداجتماعی می مهارت، هاي منفی آنها اجتناب ورزدواکنش از را فراخوانده و هاآن

دبستانی کودک پیش 113(، در پژوهشی با بررسی 9004بلر ). (1223و گرشام، 3الیوت)

توانایی کنترل هیجان و اجتماعی )هاي ذهنی به این نتیجه رسید که گسترش مهارتتوانکم

اي( به عنوان یک تكلیف کلیدي براي کودکان، در جلوگیري استفاده از راهبردهاي مقابله

(، از 1223همچنین بایس و بیلی ) باشد.، بسیار مؤثر مین نمودمشكالت رفتاري برواز 

در زمینه پیامدهاي رفتاري و تحولی کودکان پیش پژوهش 99اي بر روي طریق مقایسه

که  هاي آموزشی جداگانه و یكپارچه، متوجه شدندساکن در محیط دیدهآسیبدبستانی 

ت اجتماعی آنان را تسهیل کرده و هاي یكپارچه، تعامالقرار گرفتن این کودکان در محیط

 نوعی. بنابراین شودها میدر نتیجه سبب کاهش مشكالت رفتاري و بهبود فرایند تحولی آن

-پیشذهنی توانکمهاي اجتماعی و مشكالت رفتاري کودکان رابطه مثبت میان مهارت

 دبستانی آشكار است.

کودکی است که رابطه بین مسائل دوران  ترینرایجمتغیر مشكالت رفتاري یكی از 

در  ،(1،9003هالند و 1کمپل ؛4،1221گلدشتاین) دار می سازدکودک و محیط را خدشه

ه ذهنی را ارایتوانهاي جداگانه خطر گسترش مشكالت رفتاري کودکان کمپژوهش

، سازدهاي یادگیري خلل وارد میهاي رفتاري که به محیط و فرصتبه الگو دادند.

 11 تا 10ذهنی توانکم کودکان .(9009 2لوتز و 1،9000)ساندز یندگومی مشكالت رفتاري

                                                 
4. Margalit 

5. Rutter 

3 Elliot 

2. Goldstoin 

5 .Cimpe 

4. Holland 

5. Sands 

6. Lutz 
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 مشكل دبستانی،پیش کودکان از( سوم یک حدود) درصد 31 تا 90 مواقعی، در و درصد

مشكالت رفتاري در کودکان پیش .دهندمی نشان خودشان از متوسط تا خفیف رفتاري

 10تا  9این مشكالت را در این کودکان، بین  سینكلر .شوداي جدي تلقی میدبستانی مساله

-خدمات ویژه، مورد شناسایی قرار می براي، هاکمتر از یک درصد آنان داند کهدرصد می

 (.1223گیرند )فیل و بكر،

اطالعات به طور  و هاهاي انجام گرفته در حوزه علوم تربیتی، دادهپژوهش بیشتر در

شوند. این در حالی است که در اي دقیق، تحلیل میهو در قالب فرمول گیريدقیق اندازه

ها و اطالعاتی مواجه هستیم که نادقیق بسیاري از مسائل کاربردي و عملی با متغیرها، داده

چقدر است و او  شماآمد ماهیانه سوال کنید که در یک آزمودنی اگر ازبراي مثال  هستند.

نظر از اینكه این پاسخ چقدر  صرف ،تومان است 220000حقوقش به شما پاسخ دهد که 

اي دقیق را در اختیار شما قرار داده است و به طور قطعی ت است، وي دادهیمنطبق با واقع

در پاسخ به پرسش شما بگوید که  فردآمد خود را مشخص کرده است. حال اگر همین در

نیست.  توان گفت که پاسخ وي قطعی و دقیقمیتومان درآمد ماهیانه دارد  200000حدود 

آمد در« حدود»است. شاید بر اساس واژه  و به اصطالح فازي پاسخ وي منعطف یا غیر دقیق

ی در برخی در علوم تربیتآورد کنیم. تومان بر 200000تومان تا  210000ماهیانه را بین 

براي مثال عبارت  .موارد روابط بین عوامل مختلف، نیز یک رابطه نادقیق و تقریبی است

آموز هر اگر یک دانش»است، در نظر بگیرید:  رایجهاي انسان بسیار در محاوره زیر را که

نمره افزایش خواهد  1/1ساعت در منزل مطالعه داشته باشد، معدل وي حدوداً  4روز 

ي بین ساعت مطالعه و معدل یک رابطه نادقیق و به اصطالح . در این عبارت رابطه"داشت

پژوهش حاضر به یري منعطف در این باره وجود دارد. به هر حال امكان تفسفازي است. 

-بین متغیرها الگو نادقیق مفاهیم نادقیق و هم روابطهم  در آن است که ايالگوي تازه لادنب

 سازي شود.

 کامالً از قبیل هاي ذهنیاز واژه پژوهشمتغیرهاي این  گیريدر سنجش و اندازه

موافقم بهره گرفته شده است که مفاهیم  مالًکاتا حدي مخالفم، موافقم و  مخالفم، مخالفم

 ،کیفی و ذهنی هستند و تبدیل آنها به مقادیر عینی مورد قبول همگان مبهم و نادقیق است
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( 4چهار ) به طور دقیقکرده ارزش عددي که گزینه موافقم را انتخاب هایی یعنی آزمودنی

( 4چهار ) به طور تقریبیدي ها ارزش عدگیرد بلكه عاقالنه است که به این آزمودنیمین

هاي قطعی و کالسیک گذاري توسط شیوهنمره از این روچهار.  به طور دقیقداده شود نه 

ها هنگام انتقال به اعداد دچار هاي افراد و تغییرات ارزش آنبه دلیل ابهام مرتبط با قضاوت

 ،م و سر بسته هستنده مبهابهام است. منطق فازي ابزار مفیدي را براي برخورد با مسائلی ک

کالمی را هاي توانند عبارتمی گرانپژوهشگیري از مفاهیم فازي هآورد. با بهرفراهم می

به کار برند و  پژوهشمورد هاي بررسی متغیرن طبیعی براي به صورت عباراتی با زبا

آورند ها فراهم ي را براي بررسی روابط این متغیرترتر و دقیقهاي مناسبتحلیل

انجام  زبانی هايدر فضاي کیفی و واژه پژوهشنی که (. در نتیجه زما9013رزوسكی، استا)

 که در تواند به صورت اعداد قطعی و دقیق بیان شود به طوريشود و اطالعات نمیمی

دقیق را براي بیان عقیده خود توانند یک عدد ها نمیرفتاري آزمودنی هايپژوهش بیشتر

استفاده  ویژههاي عددي هاي کالمی به جاي ارزشز ارزیابیه دهند به همین جهت اارای

هاي کیفی دهد که دادهگر این امكان را میفازي به پژوهش گردد. در نتیجه منطقمی

هاي مبهم را تحلیل ي با گزینههاایافته و پرسشنامههاي ساختار نده و مصاحبهحاصل از مشاه

که نظریه آماري کالسیک براي  شود ادآوريباید یهمچنین  .و نتیجه دقیق به دست آورد

پیشامد تصادفی( که منجر به خطاي ) يآمارهاي شامل عدم قطعیت ها و سیستمبررسی الگو

شود عدم اطمینان ه گردیده است. در شرایطی که احساس مییارا ،گیري می شودنمونه

هاي ظریه مجموعهها( است، باید از نرمبهم بودن مشاهدات و متغی) یامكانحاکم از نوع 

به از آنجایی که بیشتر متغیرهاي یاد شده،  (.9001اسمیتسون و ورکولن، گرفت )فازي بهره 

شوند، براي بررسی روابط بین این نادقیق گزارش می در عملنادقیق هستند و یا  طور ذاتی

آگاهی ن متغیرها از رویكرد فازي استفاده شده است. گفتنی است تا جایی که نویسندگا

بار صورت  نخستینبراي  استفاده از این رویكرد در تحلیل متغیرهاي پژوهش حاضر دارند،

-گر مطالعه نقش خود کارهدف پژوهش پژوهشدر نتیجه بر اساس مبانی نظري  گیرد.می

-توانکم دانش آموزانمشكالت رفتاري  هاي اجتماعی درمهارت آمدي، تحول زبان و

 باشد.میدر محیط فازي ذهنی 
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 پژوهش شرو

 استان مدارس درذهنی توانکم آموزاندانش همه شامل پژوهش این آماري جامعه

 و آموزش اداره از دریافتی آمار براساس. بود 21- 29 تحصیلی درسال شرقیآذربایجان

-دانش 31نمونه شامل . بود پسر نفر 941 برابر تعداد این شرقی آذربایجان استثنایی پرورش

بدین  انتخاب گردید. ايخوشه بود که به روش نمونه گیري تصادفی یذهنتوانکم آموز

 ورزقان،، مرند،تبریز، شبستر، اهر، آذر شهر، اسكو،  هايشهرستانبین از  نخستنحو که 

تعداد  صورت تصادفی انتخاب وهشهرستان مرند ب ،میانه، بستان آباد سراب، بناب، مراغه،

از این تعداد  هاداده آوريبعد از جمع برگزیده شد. به صورت تصادفی ساده آموزدانش 31

 ها باکنار گذاشته شدند و داده هاگویی به بیش از نصف شاخصعدم پاسخنفر به دالیل  2

 سوالدر این پژوهش به منظور بررسی  .شدتحلیل  آموز،دانش 92 هاياستفاده از پاسخ

شد. این روش به منظور بررسی  بهره گرفته رگرسیون فازي امكانی الگويآماري از روش 

مورد مطالعه ذهنی توانکم آموزاندانشمشكالت رفتاري  گذار برمتغیرهاي تأثیر بینیپیش

براي باشد. می بین متغیرها روابطبر مبناي  ،الگوشود. اساس تحلیل در می به کار گرفته

و مشاهدات  زي وبا ضرایب فا ها از رگرسیون خطی امكانی به روش سیمپلكسدادهتحلیل 

و تحلیل حساسیت نیز بر پایه سطح اعتبار و با توجه مقدار ابهام و  دقیق بهره گرفته شد

-رگرسیون فازي این امتیاز را دارد که فاقد فرض ها انجام شد.الگومقدار شاخص اطمینان 

هاي کوچک، به علت عدم در نمونه به ویژهکننده رگرسیون کالسیک است و هاي محدود

 .تر استبه کار بردن رگرسیون فازي معقول، هاي رگرسیون کالسیکیی فرضپایا

و از نوع  به روش کمی حاضر که پژوهشبا توجه به ماهیت  هاداده آوريبراي جمع

با حضور در میدان مورد  در این روش پژوهشگر .دش نامه استفادهاز پرسش بودپیمایشی 

در . دهدکسب و مورد پردازش قرار میپژوهش هاي زمودنیآ، اطالعات را از پژوهش

، مورد ي پژوهشهاهاي تحصیلی و بهداشتی آزمودنیپرونده نخست حاضر، پژوهش

ساس این اطالعات و با استفاده بررسی قرار گرفته و اطالعات الزم استخراج شد. آنگاه بر ا

شخص شده و گفتاري و شنوایی، مهاي ارسایین، کودکان مبتال به ناهاي معلمراهنماییاز 

شامل اسم، جنسیت، )ها اي آزمودنیگیري حذف شدند. سپس، اطالعات پروندهاز نمونه
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معلم همكاري  11 پژوهشسن، نوع ناتوانی و شغل و سطح سواد والدین( ثبت شد. در این 

-TOLDآزمون تحول زبان ) سال، متغیر بود. 91تا  9داشتند که سابقه تدریس آنان از 

P3ها، براي آزمودنیحیط مناسب و بر قراري رابطه همدلی با آزمودنی( پس از تدارک م-

استفاده  نامه به شرح زیرسشرچند پ پژوهشبراي انجام  ها به صورت انفرادي اجرا شد.

 شد:

 لیكرت مقیاس در پرسشنامه این :همكاران و شرز عمومی خودکارآمدي نامه( پرسش1

 کامالً تا موافقم الًکام از گزینه، 1 سوال ره مقابل در که است شده تدوین سوال 11 با و

 و 13 ،2 ،2 ،3 ،1 هايسوال. کندمی تغییر 1 تا 1 از نیز آنها نمرات که دارد وجود مخالفم

 یعنی معكوس صورت به هاسوال بقیه و یابدمی افزایش شانامتیازات راست به چپ از 11

-می 21 نمره باالترین و 11 نمره ترینپایین. یابدمی افزایش شانامتیازات چپ به راست از

-اندازه با آمده بدست هاينمره خودکارآمدي، مقیاس ايسازه اعتبار سنجش براي .باشد

 دربرگیرنده شخصیتی هاياندازه این. است شده همبسته شخصیتی ویژگی چندین هاي

 ،(تینیالئود و گورین) IE مقیاس شخصی، کنترل مقیاس خرده راتر، بیرونی-درونی کنترل

 .می باشند( روزنبرگ) فردي بین شایستگی و( کراون-مارلو) اجتماعی درجه مقیاس

 14/0 را آزمون این پایایی ضریب خود، پژوهش در (1329) راثی و( 1324) احمدیان،

 19/0نباخ اکرنامه در بین جمعیت گروه نمونه، ضریب آلفاياین پرسش .آورد بدست

 گیري است.و ثبات اندازه حاکی از ضریب باال بدست آمد که

 توسطنامه پرسش این :شده نظر تجدید اولیه نسخه-زبان رشد ( آزمون9

 یینایمحسن زاده و  توسط ،یاد شدهنامه  پرسش .است شده تهیه (1222نیوکامبروهامیل )

 4سنی  دامنه ( درپسر 191و  دختر 102کودک ) 1931براي  وهنجاریابی شده  (1320)

 از استفاده با مقیاس پایایی .است شده هنجاریابی تهران شهر در ماه 11 و سال 2 تا ساله

 واژگان آزمون خرده براي /110آلفا  ضریب میانگین با درونی، همسانی روش

 واژگان آزمون خرده براي /220ربطی، واژگان آزمون خرده براي 22/0تصویري،

 /210جمله، تقلید واژگان آزمون خرده براي 20/0دستوري، درک براي /140شفاهی،

 گذاري تمایز آزمون خرده براي /200دستوري، تكمیل واژگان آزمون خرده براي
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 گزارش کلمه تولید آزمون خرده براي /290و  واجی تحلیل آزمون خرده براي 24/0کلمه،

 واژگان آزمون خرده براي /120ضرایب  آزمایی،باز روش از استفاده با و است شده

 واژگان آزمون خرده براي /210ربطی، واژگان آزمون هخرد براي /120تصویري،

 /210جمله، تقلید واژگان آزمون خرده براي /210دستوري، درک براي /290شفاهی،

 گذاري تمایز آزمون خرده براي /210دستوري، تكمیل واژگان آزمون خرده براي

 بدست مهکل تولید آزمون خرده براي /290و  واجی تحلیل آزمون خرده براي /240کلمه،

 روایی و مالک روایی محتوا، روایی هايروش از استفاده با نیز آزمون روایی .است آمده

 ضرایب به توجه با درمجموع .است بوده مطلوب که است گرفته قرار بررسی مورد سازه

 قبولی قابل درسطح روایی و پایایی نظر از آزمون این که گفت توانمی بیان شده دارمعنی

 13/0نباخ انامه در بین جمعیت گروه نمونه، ضریب آلفاي کرپایایی این پرسش .دارد قرار

 حاکی از ضریب باال و ثبات اندازه گیري است. بدست آمد که

 سنجش براي ،(1211) راتر توسط مقیاس این :راتر رفتاريمشكالت  مقیاس (3

 طراحی دینوال و معلم فرم دو قالب در ساله 1-13 کودکان عاطفی و رفتاري مشكالت

 براي را مقیاس این معلم فرم سوالی 30 شده نظر تجدید نسخه ،(1311) یوسفی .است شده

 مدارس پنجم تا اول هايپایه ساله 11تا  1،(پسر 200و  دختر 200آموز ) دانش 1100

 برحسب هنجار نمرات معیار وانحراف میانگین) .است کرده هنجاریابی شیراز شهر ییاابتد

 هارای پدر، شغل و والدین سواد ها،آزمودنی سن ها،آزمودنی کالسها، آزمودنی جنسیت

 یک براي ماه 9 فاصله با بازآزمایی روش از استفاده با/200پایایی  ( وضریب.است شده

نمرات  با همبستگی طریق از نیز روایی لحاظ از. شد صلحا هاآزمودنی از نفري 30 نمونه

 ( معدل3،بندرگشتالت حرکتی-بینایی زمون( آ9،هریس-گودیناف هوشی ( آزمون1

( 1( و فارسی و علوم امالء، ریاضی، دینی،ابتدایی ) دوره اساسی دروس ( نمرات4، درسی

 دارمعنی ضرایب آموزان،دانش درس به عالقه و هوش تحصیلی، پیشرفت از معلم ارزیابی

 و هریس-نافگودی هايمقیاس نمرات با مقیاس این همبستگی ضرایب است؛ آمده بدست

 ضرایب همچنین بود؛ -/310درسی، معدل وبا -/910و -/110ترتیب، به گشتالت،بندر

-/920امالء  ،-/920وریاضی  ،-/190 دینی دروس نمرات با راتر رفتاري مقیاس همبستگی
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 تحصیلی پیشرفت با آن همبستگی ضرایب و باشد؛ می -/390فارسی  و -/300علوم  ،

 تعیین براي همچنین .است -/320 دزس به عالقه وبا -/910 عمومی هوش با ،-/490

 دو این که گردید معلوم واریماکس، چرخش با عوامل تحلیل طریق از مقیاس سازه روایی

 مورد را ترس و اضطراب (وب پرتیحواس پرخاشگري، (الف عمده دوعامل نامه،پرسش

 درصد 1/12 دوم ملعا و واریانس کل از درصد 1/14 اول، عامل دهدکهمی قرار سنجش

 مقیاس، این که است آن گریاد شده بیان موارد عمجمو در .کردند تبیین را واریانس کل از

محاسبه پایایی این پرسشنامه در بین . باشدمی مطلوب سطح در روایی و پایایی نظر از

حاکی از ضریب باال و  بدست آمد که 21/0نباخ اکرجمعیت گروه نمونه، ضریب آلفاي

 .ثبات اندازه گیري است

الیوت  و گرشام : این مقیاس بوسیلهاجتماعی هايمهارت بندي درجه نظام مقیاس (4

 وکفایت رفتاري اجتماعی؛ مشكالت هايمهارت حیطه سه ارزشیابی براي ،(1220)

 ککود 100 روي بر را مقیاس این معلم فرم ،(1323)شهیم  .است شده تهیه تحصیلی

 یابیهنجار شیراز شهر در ساله 1/1 تا 3سنی  دامنه در( پسر 310و  دختر 310دبستانی )پیش

 ضرایب که ترتیب بدین است؛ شده ، محاسبهروش چند از آن پایایی که استکرده 

 ضرایب، این که بود /200فرم معلمان،  اجتماعی هايمهارت هايبخش براي کرانباخآلفاي

 قابل ،(1220والیوت، گرشام) اصلی مقیاس در مشابه هايمقیاس زیر درونی ثبات ضرایب با

 اصلی هايمؤلفه با عوامل تحلیل از استفاده با مقیاس سازه روایی همچنین ..بود مقایسه

-مهارت بخش عوامل تحلیل که گرفت قرار بررسی مورد( مایلایلیمن ) چرخش وسپس

 گرشام) اصلی مقیاس مشابه املعو استخراج به منجر ،معلم فرم در اجتماعی هاي

 و قاطعیت داري،خویشتن عامل سه ایلیمن، چرخش از پس گردیدکه ،(1220والیوت،

 دو استخراج به منجر معلم رفتاري مشكالت بخش در عوامل تحلیل. شد استخراج همكاري

 گرننمایا همگی ،شدهبیان نتایج .گردید نموددرون رفتارهاي و نمودبرونرفتارهاي عامل

 خوردار بر کافی پایایی و روایی از اجتماعی، هايمهارت بنديدرجه مقیاس که است آن

کرانباخ نامه در بین جمعیت گروه نمونه، ضریب آلفايمحاسبه پایایی این پرسش .است

 گیري است.حاکی از ضریب باال و ثبات اندازه بدست آمد که 21/0
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 پژوهش یهایافته

هیاي اجتمیاعی در   مهیارت  و تحیول زبیانی   خودکارآمیدي،  هیاي متغییر  نقیش براي بررسیی  

و سیپس   (1آمار توصیفی در جدول ) نخستذهنی  توانکم آموزاندانشمشكالت رفتاري 

 .شده استه ( ارای9جدول )آمار استنباطی در طی نتایج 
 بین متغیرهای پژوهش یو همبستگ اریو انحراف مع نیانگی. م2جدول 

 

10/0>**P . *00/0>*P . 

هیاي  و متغییر مشیكالت رفتیاري   شیود، بیین   ( مشیاهده میی  1)همان طور کیه در جیدول   

دارد دار وجییود معنییا منفییی همبسییتگی هییاي اجتمییاعیمهییارتو  عمییومی خودکییار آمییدي

(01/0P<)، نتیایج حیاکی از ایین    چنین هم مشاهده نشد.رشد زبان با متغیر چنین ارتباطی  اما

هیاي  رتامهی  و کمتیرین آن مربیوط   رشید زبیان  است که بیشترین میانگین مربوط بیه متغییر   

 باشد.می اجتماعی

روش  بیه  گرسییون ر میدل  از هیا یبیی روابیط بیین متغییر    کتر بررسیی بیه منظیور    در ادامیه 

گرفتیه   بهیره ( IC) نیان یاطمهمچنین براي ارزیابی مدل برازش شده از شاخص و  سیمپلكس

گانیه  چنید  متقارن رگرسیون خطی فازي ( نتایج حاصل از برازش مدل9که جدول ) شودمی

 

 

 متغیر ها

 میانگین
انحراف 

 معیار

رشد 

 زبان

هاي مهارت

فرم اجتماعی )

 معلم(

 

مشكالت 

فرم )رفتاري 

 (معلم

 

خود کارامدي 

 ()فرم معلم

    1 99/0 19/0 رشد زبان

هاي مهارت

فرم اجتماعی )

 معلم(

32/0 12/0 12/0** 1   

رفتاري مشكالت 

 فرم معلم()
41/0 14/0 01/0- 41/0-* 1  

خود کارامدي 

 م(عمومی )فرم معل
10/0 11/0 11/0** 41/0* 32/0-* 1 
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 خود کارآمدي هاي اجتماعی وتارمه، رشد زبانهاي روي متغیرمشكالت رفتاري امكانی 

 نشان می دهد.مختلف  يها h بر اساسرا  عمومی

مشکالت مالک  ت برای متغیرنتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی و تحلیل حساسی .1جدول 

 رفتاری

IC 
ابهام کل 

 3s 2s 1s 0s 3a 2a 1a 0a h (zمدل )

301/0 401/90 132/0 193/0 000/0 000/0 000/0 410/0- 101/0- 110/0 9/0 

920/0 919/93 199/0 119/0 000/0 000/0 000/0 310/0- 111/0- 911/0 4/0 

303/0 101/32 113/0 399/0 000/0 000/0 000/0 341/0- 919/0- 914/0 1/0 

221/0 911/40 91/1 331/0 000/0 000/0 000/0 311/0- 111/0- 941/0 1/0 

220/0 32/29 001/9 401/0 000/0 000/0 000/0 913/0- 121/0- 300/0 2/0 

سطح اعتبار  hمقدار ( مالحظه می شود با بزرگ شدن 9جدول )چنان که از نتایج 

 بنابراین؛ شودمدل باال می رود و در عین حال، این امر باعث افزایش ابهام کل مدل نیز می

توان سطح میصحیح به میزان ابهام کل مدل نیز باید توجه داشت. البته  hانتخاب  براي

هاي مورد را به منزله سطح اعتبار معقول و متداول در نظر گرفت. در داده =h 1/0اعتبار 

-اندک ابهام مدل معقول به نظر می باال و افزایش ICبه سبب  =h 1/0اعتبار بررسی سطح 

 ت متقارن مدل رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود.ین در حالابنابر؛ رسد

 3x(191/0 000/0 و)-4x (939/0 143/0و)- 2x(000/0 199/0و)- (491/0و 000/0)1=y 

مشیكالت رفتیاري   نقشیی در   تقریبی  طوربه( 3xرشد زبان )دهد که معادله باال نشان می

در  (4x)هیاي اجتمیاعی  مهیارت و   (2x)عمومیآموزان ندارد. اما متغیر خودکارآمدي دانش

دارند. براي مثال اگر  منفی ثیرتأتقریبی  طوربهذهنی توانکم آموزاندانشمشكالت رفتاري 

بیه ترتییب   رشید زبیان    وهاي اجتماعی مهارت عمومی و آمديکارخود شدهمشاهدهمقادیر 

 رطیو بیه  آزمیودنی مشیكالت رفتیاري   بیراي   شیده ینیبشیپنمره  ،باشد 11/0و  19/0،  12/0

، عیدد فیازي مثلثیی    تقریبیی    طیور به که در آن منظور از شودیمبینی پیش -194/0تقریبی  

-/41(  است بدین معنا کیه امكیان نیدارد نمیره فیرد بیشیتر از       194/0و194/0و41/0متقارن)

ترین حالت و ممكن ترین حالت( باشد)بدبینانه 194/0حالت( و کمتر از  نیترنانهیبخوش)0
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سیایر   داشتننگاهدهد که با ثابت همچنین معادله باال نشان می. باشدیم 194/0ره نیز همان نم

 از مشیكالت رفتیاري  ( 2x)عمیومی آمیدي  ها با افزایش یک واحید بیه متغییر خودکیار    متغیر

 هیاي اجتمیاعی  مهیارت  یک واحد به متغییر افزایش ، و با کاسته  919/0 اندازهبه دقیق طوربه

4)x ،) یابد و نیز با افیزایش ییک   می از مقدار مشكالت رفتاري کاهش  واحد 341/0حد در

 نخواهد داشت.کاهشی  آموزاندانشمشكالت رفتاري ، رشد زبانواحد به متغیر 

 گیریو نتیجهبحث 

مشكالت رفتاري  بینیسازي و پیشبراي مدل حاضر یک رویكرد جدید پژوهشدر 

دیع بودن کار به دو موضوع معرفی و بررسی شد. بذهنی توانکم آموزاندانش

-دانشدر مشكالت رفتاري  شناختیمتغیرهاي رواننقش  ( در نظر گرفتن 1گرددیبرم

رگرسیون  يجابه( در نظر گرفتن یک مدل رگرسیونی منعطف 9وذهنی توانکم آموزان

مشكالت موردي رویكرد پیشنهادي براي تحلیل وضعیت  پژوهشیک  عنوانبه کالسیک.

سه از ایران بكار گرفته شد. در این باره  ویژهیک منطقه ذهنی توانکم آموزاندانشرفتاري 

( و یک متغیر آمدي عمومیخودکار و هاي رفتاريرشد زبان، مهارتبین)متغیر پیش

دهد که از نشان می آمدهدستبهنتایج  پژوهش قرار گرفت.( مورد مشكالت رفتاريوابسته)

( نقش هاي رفتاريمهارت ،عمومی  )خودکارآمدي رها، متغیپژوهشمتغیر مورد سه بین 

رشد شتند و متغیر داذهنی توانکمآموزان مشكالت رفتاري دانشدر مورد  کننده ینیبشیپ

دهد که دیگر این یافته نشان می بیانیبه بینی کند.  را پیش مشكالت رفتارينتوانست زبانی 

مشكالت رفتاري پایینی  داراي اًلزوم ،دهستنباالئی داراي رشد زبانی آموزانی که دانش

که در زمینه تحول زبان، نمرات باالتري را کسب ذهنی توانکمبنابراین، کودک . نیستند

دالیل این  نیترمهمدهد. شاید مشكالت رفتاري کمتري بروز نمی "یقین  طوربهکند، می

-آن نانهیبرواقعیغهاي ابن و با جواعدم ارتباط را بتوان تا حدودي در کوچكی نمونه معلم

ها علت عدم درک و یا درک نادرست آنمقیاس رفتاري راتر به  هايها به برخی از سؤال

 ، جستجو کرد.هااز این سؤال

بندورا معتقد است که خودکارآمدي نقش مرکزي در فرایند  طور کههمانهمچنین  

کنند که فرد روي یین میي فرد تعهاانگیزشی، اکتسابات و عملكرد فرد دارد و قضاوت
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یک تكلیف چقدر تالش و پافشاري خواهد کرد. فرد داراي خودکارآمدي قوي، تالش 

افراد با  کهیدرحالانگیز براي کسب موفقیت انجام خواهد داد، روي تكالیف چالش بسیاري

نبوده و یا بعد از شروع هر عملی دست از  توجهقابلشان خودکارآمدي ضعیف تالش

باالتر و پافشاري بیشتر با  زهیباانگهند کشید. بنابراین فرد با خودکارآمدي قوي، تالش خوا

 (.1329شده و کارایی بیشتري از خود نشان خواهد داد )راثی،  روروبهموانع و مشكالت 

دانشجوي دختر و  311که بر روي  ،(1323از پژوهش اعرابیان ) آمدهدستبهنتایج همچنین 

، نشان داد که باورهاي خودکارآمدي قوي موجب سالمت روانی پسر دانشگاه انجام شد

اي منفی و هاي اجتماعی ) فرم معلم(، رابطههمچنین مهارت . شودتر دانشجویان میمطلوب

-دار  با مقیاس رفتاري راتر ) فرم معلم( دارد که بدین معنا است که با پیشرفت مهارتمعنی

رفتاري )طبق فرم معلم راتر و فرم معلم  هاي اجتماعی )طبق گزارش معلم(، مشكالت

یابد. این یافته، با نتایج فیل هاي اجتماعی( کاهش میبندي مهارتمقیاس نظام درجه

که در مدرسه ذهنی توانکم آموزاندانشسو است. بنابراین، (، هم9004(، و بلر )9000)

کافی را در مدرسه  هاي اجتماعین( داراي مشكالت رفتاري هستند، مهارتعلمام ازنظر)

 ندارند. 

هاي اجتماعی ، مهارتآمديخودکاردار میان سه متغیر  با پی بردن به وجود رابطه معنی

دبستانی در سرنوشت زندگی آتی ي پیشدوره مالحظهقابلو مشكالت رفتاري، و اهمیت 

-انشدریزي درسی هاي آموزشی و برنامهگیري، می توان در تصمیمذهنیتوانکمکودک 

سازي دندبستانی، بر بهبود، تسهیل و توانمپیش  دورهدر  ژهیوبهذهنی توانکم آموزان

، از هاهاي رفتاري آنارتباطات کالمی و اجتماعی این کودکان و رفع موانع و محدودیت

مفید زبانی، اجتماعی و رفتاري در محیط  1طریق گنجاندن محتویات و بسته آموزشی

در این زمینه، از طریق درگیر  توانیمو نیز  کید نظري و عملی کردو بیرونی، تأکالسی 

سازي زبانی، اجتماعی و رفتاري ن و پیشنهادهاي والدین، در امر آمادهاکردن نظرات معلم

 اقدام کرد.ذهنی توانکمدانش آموزان 

                                                 
1. Educational  Kit 
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دبستانی پیشذهنی توانکمتوان در جهت بررسی نیازهاي والدین کودکان همچنین می

خود و نیز افزایش ذهنی توانکمدر کار با کودک  هاهاي الزم به آنآموزش ارائهو 

و نیازهاي درسی او در ذهنی توانکم آموزدانش مسئلهن نسبت به اهاي معلمآگاهی

 ضروري و مناسب را اعمال کرد. يهايزیربرنامه

در قرن  1یكی از موضوعات مهم در حوزه تعلیم و تربیت ویژه کهییازآنجا

آموزان با دانشبه  یرسانخدمات، بایستی در امر باشدیم، مسأله آموزش فراگیر کیوستیب

، به این مهم توجه داشت. آموزش فراگیر، ریشه در اصول دموکراتیک داشته هاي ویژهنیاز

کند. هاي اجتماعی برابر حمایت میو مبتنی بر عدالت اجتماعی است که از عقیده فرصت

نیست ولی هر کودکی مورد پذیرش است.  قبولقابلفراگیر، هر رفتاري،  در آموزش

هاي کالسی هاي مدرسه و فعالیتآموزش فراگیر نیازمند آن است که به ساختار و نقش

 فراگیر به دنبال توجه شود. آموزش هاي ویژهنیاز با آموزاندانش ژهیوبهآموزان براي دانش

اي که در آن، همه کودکان، فعال، درگیر و دخیل رنامهعمومی است، ب یبرنامه درس نوعی

گیرد. آموزش اي به خود میاست که آموزش فراگیر، معناي تازه صورت نیاباشند؛ در 

هاي گیرياي است براي اصالح تربیتی و مستلزم آن است که در تصمیمفراگیر، زمینه

حاظ گردد؛ باید کاري کرد که ها و اهداف کودکان، لها، ظرفیتنیازها، توانایی آموزشی،

عادي در کالس درس تجربه  آموزاندانش، خود را در کنار هاي ویژه با نیاز آموزاندانش

و مشارکت معنادار در  يریپذتیمسئولکند. روح آموزش فراگیر، ایجاد حس تعلق، 

اشته هاي فردي توجه دمدرسه باید به اصل تفاوت کارکنانآموزان است. در این راه، دانش

 ازجملههاي شخصیتی کودک )(. در تحقق این مسیر، توجه به ویژگی9000باشند )ساندز ،

آفرین(، وضعیت رشد زبان، برخورداري از مهارت اجتماعی و نداشتن رفتارهاي مشكل

قرار  تیپراهم محیطی خانه و مدرسه جزء استلزاماتاجتماعی والدین و شرایط  -اقتصادي

 گیرد.می

هدف  نیترمهمتوان گفت که حاضر با آموزش فراگیر می پژوهش طدر خصوص ارتبا

در هاي ویژه با نیاز عادي و آموزاندانشایجاد مدارس فراگیر، کمک به نزدیک کردن 

                                                 
1. Special  Education 
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ترین نیازها، نیازهاي آموزشی است. هاست. یكی از عمدهمشترک آن هاينیاز جهت رفع

، سه مقوله زبان، مهارت اجتماعی و آموزش، مقدمه ضروري تربیت است؛ تربیتی که در آن

هاي با نیازآموز گردند. در مدارس فراگیر، دانشهاي اصلی قلمداد میرفتار، جزء اولویت

ي ها، مهارتداکردهیپدي زبانی نآموز عادي، توانمو ارتباط با دانش تلفیق از طریق ویژه

در  یمهارت اجتماعزبان و  نارساییرفتاري مرتبط با  هاياجتماعی را یاد گرفته و اختالل

 وي کمتر خواهد شد.

را گوشزد خواهند کرد که  مسئله، این هاییپژوهشتوان گفت که چنین می سرانجام

، تمام هم و غم نخستها در درجه و تلقی کودک بودن آنذهنی ; آموزاندانشبا اعتقاد به 

باشد، کیفیت زندگی که  هاآن« 1کیفیت زندگی»مربیان این افراد، بایستی در جهت بهبود 

در این  يگر نییتعاقتصادي، مشارکت و خود  -منجر به یادگیري زندگی، امنیت اجتماعی

ها و چنین تصمیمی، ریشه در دادن آزادي انتخاب و استقالل عمل به آن شود آموزاندانش

-دارد. در این کیفیت زندگی، محتویات زبانی، اجتماعی و رفتاري، مدار توجه قرار می

این محتویات، حاوي یک عنصر مهم هستند به نام تعامل، که تعامل، الزمه  زیرا .یرندگ

 .  باشدیم نوین تیو تربآموزان در قلمرو تعلیم رمز پیشرفت دانشو زندگی است 

سازي و در این مقاله، یک رویكرد کل است و براي مدل شدهارائهرویكرد پیشنهادي 

تواند مورد استفاده قرار میذهنی توانکمآموزان دانشمشكالت رفتاري نوع  هربینی پیش

هاي مربوط به متغیر مورد بررسی، نادقیق و داده کهیدرحال یادشدهبگیرد. تعمیم رویكرد 

 آینده باشد. هايپژوهشتواند موضوع فازي باشند، می

نده آی هايپژوهشهایی براي پیشنهاد ارائههاي پژوهش حاضر، در اشاره به محدودیت

هاي پژوهش حاضر، می توان به موارد ترین محدویتاز مهمین اارزشمند خواهد بود. بنابر

هاي والدین در مورد متغیرنامه ، از پرسشوالدین سواديبه دلیل کم( الف اشاره کرد: زیر

از طریق  بعدي هايپژوهشدر  توانیمکه این محدودیت را پژوهش بهره گرفته نشد 

( در ب .آتی لحاظ کرد هايپژوهشنامه، در سشپر يجابهوالدین مصاحبه حضوري با 

و همكارانش قادر به  گرپژوهشحاضر به سبب مسائل فرهنگی جامعه ایرانی،  پژوهش

                                                 
1. Quality of  Life 
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آموزان پسر حضور در مدارس دخترانه نبودند و به این دلیل پژوهش فقط بر روي دانش

  انجام داده شد.

  منابع

 روانی سالمت و خودکارآمدي با فرزندپروري هايشیوه رابطه (.1324) .ف احمدیان،
 و تربیتی علوم دانشكده :تبریز دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. آموزاندانش

 .روانشناسی

 توانکم نوجوانان و کودکان براي ايحرفه آموزش ئیکارآ .(1321) .م .س، اصغري

 .14-29 ،91 ؛استثنایی تربیت و تعلیم مجله .ذهنی

بررسی رابطه باورهاي خودکارآمدي بر سالمت روانی و موفقیت  (.1323)ا.  رابیان،اع

 دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. .تحصیلی دانشجویان

 سازمان :تهران .Told-p3 آزمون یابیوهنجار انطباق (.1320)ا.  مینایی، ؛س زاده، حسن

 .کشور استثنایی پرورش و آموزش

 آموزان دانش گفتار در نحوي هايویژگی برخی توصیف .(1322) .م اظمی،ک دستجردي
 .20-21 ،)32( ،10 ؛استثنایی کودکان حیطه در پژوهش. ذهنی توان کم

 دانش بین در خودکارآمدي و نفس عزت با دینی گرایش رابطه بررسی(. 1329) .م راثی،
: تبریز دانشگاه. ارشد کارشناسی پایان نامه. تبریز شهر دبیرستان دوم سال آموزان

 .روانشناسی و تربیتی علوم دانشكده

 و روانی سازي ایمن هايروش آموزش اثربخشی مقایسه(. 1321. )س ایرانی، رفیق

 پایان. دختر آموزان دانش در خودکارآمدي و امتحان اضطراب بر مطالعه هايمهارت

 .انسانی علوم و ادبیات دانشكده :اردبیلی محقق دانشگاه ارشد کارشناسی نامه

 و عادي آموزان دانش در اجتماعیهايمهارت مقایسه و بررسی .(1324) .م نراقی، سیف

 کودکان حیطه در پژوهش. یادگیري ویژه هاينارسایی به مبتال آموزان دانش

 .18-12 ،)1( 5 سال ،11.استثنایی

 تربیت و پذیر آموزش مانده عقب کودکان شناختیروان مبانی(. 1313)پ.  شریفی،
 .عروج نشر تهران:.پذیر
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 براي اجتماعیهايمهارت بندي درجه روش مقیاس هنجاریابی (.1323)س.  شهیم،
 11-12(،9)19،9.رفتار و اندیشه مجله.شیراز دبستانی پیش کودکان

ه ذهنی از پدیده ددرک و تجربیات مادران کودکان عقب مان(. 1321) .س کرمانشاهی،
رساله دکتراي رشته  .مدل پرستاري ارتقاء سالمت سالمت، طراحی، و ارزشیابی

 آموزش پرستاري، دانشگاه تربیت مدرس.

 در تمرینی رفتار تغییر مراحل و خودکارآمدي بین رابطه تعیین( . 1322. )ا ، طرقبه کریمی

 .123-90 ،9 ،ورزش مدیریت. دانشجویان

 .کبیرامیر ران:ته.استثنایی آموزاندانش(. 1312) .م نراقی، سیف؛  .ع نادري،
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