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 چكيده
 ی مبتنی بر داستان اجتماعی و الگودهیا چندرسانهی آموزشی  برنامههدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

طرح  ک. این پژوهش یبودهوشی  توان کم آموزان دانشویدئویی بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در  
ی جامعه آماربود و مختلف  یها یبا استفاده از آزمودن های متعدد هیپا طاز نوع طرح خ یآزمودن تک یتجرب

 ییدر آموزشگاه استثنا 1397-1398اول دبستان در سال  هیپا یتوان هوش کم آموزان دانش ی هیکل آن
 ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیمقاز با استفاده که  بودند در استان گلستان نودشتیبان شهرستان م باغچه

با  یهوش یتوان کم یدارا پسر( 2دختر و  2) آموز نشدا 4دسترس  در یریگ روش نمونهو  یهوش یتوان کم
ی  ساخته محققپرسشنامه . سپس از شدند  انتخاب های پژوهش عنوان آزمودنی هب 50-70 نیببهر  هوش

هوش وکسلر کودکان  اسیمقشناختی و از نسخه چهارم  ی جمعیتها یژگیوبرای بررسی  یفرد  یخچهیتار
بر  ها یتسلط آزمودن زانیم نییتع یاستفاده برا ابزار مورد. شد  استفادهها  آن بهر هوشبرای سنجش 

که با  بودغذا خوردن  لیاستفاده از وسا ی ساخته محقق ستیل استفاده از قاشق و چنگال، چک یها مهارت
آموزان  دانش یآموز مهارت ی و دفترچه یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیرجوع به مق

دست آمده با  به یها داده نیهمچن شد.  کشور، ساخته ییوپرورش استثنا سازمان آموزش یهوش ناتو کم
اثرات ،  اکسل افزار نرمبا استفاده از  نمودارهاپس از رسم شده و  لیتحل ،یمیو ترس ینمودار لیروش تحل

هر  یها یفراوان انهیاز م نیهمچن،  دیگرد یروند نمودار بررس لیتحل قیوابسته از طر ریمستقل بر متغ ریمتغ
برنامه آموزشی  رسد یمنظر  با توجه به نتایج حاصل به استفاده شد. راتییروند تغ یجهت بررس زیرفتار ن

 آموزان دانشاستفاده در پژوهش حاضر بر یادگیری مهارت استفاده از قاشق و چنگال در   مورد
  .شد ها یآزمودندر  ها مهارتهوشی مؤثر بوده و منجر به بهبود این  توان کم
مهارت خودیاری، داستان اجتماعی، الگودهی ویدئویی، برنامه آموزشی : کليدی گانواژ

 هوشی. توان آموز کم ی، دانشا چندرسانه
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 مقدمه
 دهند یم لیتشک یتوان هوش را افراد کم یا هر جامعه تیاز دو درصد از جمع شیب

از  یکی یهوش یتوان کمعبارتی  به (،1396و مجرب،  یآباد یم یفتح ،ییکوال ی)خدابخش
 یهوش یتوان که کم یتعداد بزرگساالن رسد یاختالالت کودکان است و به نظر م نیتر جیرا

 گ،یکرا ،ی)مک کانک افتیخواهد  شیافزا ی،به زندگ دیام افزایش با توجه به زیدارند ن
 ،یشناخت در کارکرد روان یاساس یها تیمحدود کننده انیب یهوش یتوان . کم(2019، 1کلی

را  یهوش یتوان کم کا،یآمر یپزشک فرد است. انجمن روان یو شناخت یعاطف ،یاجتماع
 یها یکارکرد کژ رندهیو دربرگ شود یکه از دوره رشد شروع م کند یم فیتعر یاختالل
است  یو مفهوم یاجتماع ،یگوناگون عمل یها فرد در حوزه یو هوش یانطباق

 یریادگیدر  یادیز ریتأخ یتوان هوش (. کودکان کم1396، و همکاران ییکوال ی)خدابخش
غذا  ریمراقبت از خود نظ یها و مهارت یسازش یها مهارت ،یاجتماع یها زبان، مهارت

 پور، ی، بهرامیاصفهان وهیم )شاه دارند یحرکت یها و رشد مهارت دنیخوردن، لباس پوش
 هوشی یتوان کم یاصل یژگیو که گفت توان ی( ، در واقع م1393 ،یو فرامرز یدریح

 یانیبا همتا سهیعملکرد روزمره فرد در مقا بیو تخر یذهن یها ییتوانادر  ینقصان عموم
 ها مطابقت دارند با آن یفرهنگ یاجتماع تیو وضع تیاست که ازنظر سن و جنس

  (.1394)رضاعی، فخرایی، فرمند، نیلوفری، هاشمی آذر، 

اغلب مشکالت  د،یمتوسط تا شد یها یبا ناتوان آموزان دانشنشان داده است که  ها پژوهش
و  تونیمالون، و-روزمره دارند )وو، کانال یزندگ یها مهارت یریادگیدر  یتوجه قابل

ها را با  مهارت نیآموختن ا ،یهوش یتوان مانند کم یادراک یها نقصانو  (2014، 2سیتول
اند که کودکان  آشکار ساخته زیگذشته ن یها از پژوهش ی. برخسازد یمشکل مواجه م

لباس، شستشو  ضیهمانند تعو یاریخود یها مهارت یریکارگ عمدتاً در به یتوان هوش کم
یی و کوال یدچار مشکل هستند )خدابخش یخود مراقبت یرفتارها ریو استحمام و سا

 یفراد دارااز مشکالت ا یکیکه  ییجهت، از آنجا نیهم (. به1396، همکاران
 یها در مهارت ژهیو به یبه استقالل فرد دنیو رس یدر عملکرد انطباق ،یهوش یتوان کم

چرا  ضرورت دارد. زیها ن مهارت نیروزمره است، توجه به آموزش ا یو زندگ یاریخود
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، شود یارزش در جامعه شناخته م کیعنوان  تنها به است که نه یتیفیعملکرد مستقل ک ،که
فرد  کی ییدر واقع توانا مورد انتظار است، ی نیزهنگام ورود به بزرگسال بهبلکه از افراد 

 یزندگ یها روزمره )مانند مراقبت از خود، مهارت یزندگ یها انجام مستقل مهارت یبرا
او کمک کند  یزندگ یکل تیفیمعنا دارد فرد در جامعه و ک مشارکتبه  تواند یدر خانه( م

 یا حرفه یها روزمره و مهارت یزندگ یها آموزش مهارت (، لذا2015 ،1ف)گاردنر و ول
استقالل  شیافزا یهستند، برا دیمتوسط و شد یها یناتوان یکه دارا یآموزان به دانش
 ،همکاراناست )وو و  یضرور نده،یدر آ یا حرفه تیروزمره و موفق یدر زندگ یکارکرد

2014 .) 
 یدر بستر واقع ای ،یتگساخ طیدر کالس تحت شرا تواند یم های خودیاری مهارت آموزش

به  یروزانه زندگ یها در کل، بهتر است آموزش مهارتاما ارائه شود.  یزندگ
ها را  مهارت نیها ا که آن ییجا رد،یصورت گ یدر بستر واقع یتوان هوش کم آموزان دانش

در خصوص رشد  یاندک یها پژوهش رانیدر ا (.1393 ،و همکاران زادهی)عل برند یکار م به
توان  ویژه کودکان کم و به به کودکان ی و زندگی روزمرهاریخود یها و آموزش مهارت

( در 1395) یالملک شده است. واحدمطلق و عضد انجام نیآموزش والد یها و برنامه هوشی
و ارتباط  یبر تعامالت اجتماع یاریخود یها آموزش مهارت یاثربخش ،پژوهش خود

 یآموزش دارا ،یرفتار کاربرد لیتحل یها با استفاده از روش سمیکودکان با اختالالت ات
، اند را نشان داده یحس یکپارچگیارتباط و  یبرقرار یبرا ریساخت، استفاده از تصو

 سمیکودک ات 3 یکه بر رو یدر پژوهش زی( ن1395بزرگ ) و جامه یجعفرخان همچنین
 یها افزوده را در آموزش مهارت تی، استفاده از واقعاند داده انجام یآزمودن صورت تک به

 اند. اثربخش دانسته سمیبه کودکان ات یاریخود
ارتباط  یبا بررس یتوان هوش کودکان کم یبا پژوهش بر رو (1382) ماسوله یتکامل

ها نشان داده است که  در آن یاریخود یها مهارت شرفتیپ زانیخانواده بر م یها یژگیو
 یدرآمد خانواده و تعداد فرزندان بر رو زانیمادر و م التیآموزش در خانواده، تحص

محیط رشد  هرقدرعبارت دیگر،  به دارد. یمعنادار ریتأث یاریخود یها مهارت شرفتیپ
باشد، امکان پرورش او  تر یغنی مختلف ها محرکدر رابطه با  توان هوشی کمکودک 

محیط غنی عامل بسیار مهمی در رشد کودک  گرچهبا این وجود  .شود یمو بیشتر  ترسریم
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ی آموزشی ها روشاست، لکن  گذارریتأث ها آنهای  است و بر بهبود مهارت توان هوشی کم
 . باشد یمنیز حائز اهمیت ویژه 
 دهیبه اثبات رس یصورت تجرب ها به آن یکه اثربخش یاز مداخالت یتاکنون انواع گوناگون

روزمره،  یو کارها یکالس یها تیکه در فعال یتوان هوش کودکان کم یاست برا
مداخالت  نیاستفاده قرارگرفته است. ا مورد دهند، یاز خود نشان م یمشکالت رفتار

آموزش ارتباط  ی اجتماعی،ها داستان ،ییدئویو یالگوده ،یدارید تیحما :عبارتند از
 تیتقو رمشروط،یغ تیتقو ت،یانتخاب و اولو ،یقیو آموزش تطب یبرنامه درس ،یکاربرد

در  یمثبت جیمداخالت با نتا نیمثبت. ا یرفتار تیهمساالن و حما یگر یانجیم ،یافتراق
همراه بوده  یو کاهش مشکالت رفتار یلیمشارکت تحص شیازجمله افزا آموزان دانش

روزمره و  یزندگ یها مهارت(. در خصوص آموزش 2014، 1لیمو  ، بالیرمیکاست )
( و 1388) یتوسط مراد ییها پژوهش یتوان هوش کم آموزان دانشبه  یاجتماع یها مهارت

مانند  ییها شده و روش ( انجام1391پژوه ) و به یساجد ،یشیتجر یپورمحمدرضا ،یبرات
 یفایا ،یمشارکت یگوسازبازخورد مثبت، ال ،یگریمرب ،یحرکت-یحس یآموزش هماهنگ

 یزاده و ارجمند انیب ها مؤثر نشان داده است. مهارت نینقش و دادن ژتون را در بهبود ا
توان  بر رفتار سازگارانه کودکان کم یاجتماع یها مهارت یاثربخش ی، به بررسنیز (1382)

رفتار سازگارانه )مجموع  نهیدر زمپس از مداخله  یدار یاند و بهبود معن پرداخته یهوش
را در  یاجتماع یها شدن( و مهارت یروزمره و مهارت اجتماع یگزند یها مهارت
 اند. گزارش نموده ها یآزمودن

 دیرفتار جد کیآموزش  ایرفتار فرد  رییتغبرای  ذکرشدهی ها روشدر این میان، یکی از 
 های (. یکی از درمان2017، 2افطار، یکمیس-آجار، تکیناست )فرد، الگودهی ویدئویی به 

این روش فرد ویدئویی از الگویی  در . باشد ویدئویی می الگودهی روش مدار کوتاه و نوین
 یا رفتار آن و کند می مشاهده آسان یادگیری منظور   دهد، به که رفتار یا هدف را انجام می

؛ به نقل از محمدپور، باباپور 2008کلینبرگ،  -و کولت )فرانزون دهد می انجام را کار
 (.1393رودسری و علیلو،  پور خیرالدین، بخشی

                                                 
1. Kim, Blair, & Lim 
2. Acar, Tekin-Iftar, Yikmis 



 105  ...ی مبتنی بر داستان اجتماعیا چندرسانهی آموزشی  برنامهبررسی تأثیر 

 رییتغ ای دیآموزش رفتار جد یبرا ییدئویو یاست که از الگو یروش ییدئویالگودهی و
(. در سه دهه گذشته محققان نشان 2016، 1گول ی)اولجا کند یرفتار موجود استفاده م

و به  شود یدر طول زمان حفظ م شود، یگرفته م ادیروش  نیکه با ا یدادند هر مهارت
، چرا که این روش (1393)محمدپور و همکاران،  شود یم داده میتعم زین گرید یها هنیزم

که منجر به  ییها یژگیمحرک متمرکز کرده و و یها یژگیو یرا بر برخ فرد توجه
)اندرسون، فورالنگر، مور،  رساند یمرتبط هستند را به حداقل مریغ ای شوند یم یپرت حواس

 یبرا ینظر یمبنا یاجتماع یریادگی هیحال حاضر نظردر  .(2018 ،2تیواو  وانیسول
 ،یآباد ؛ خان1395بزرگ،  جامه ،ی)جعفرخان کند یارائه م ییدئویالگودهی و یاثربخش

مشاهده  یبر مبنا یریادگی ،ییدئوی( و اساس الگودهی و1393بوگر،  انیمیپسند، رح طالع
 یعنی رندهیادگی که یوقت :ردیگ یشرح صورت م نیبه ا یریادگی هینظر نیدر ا. باشد یم

انجام آن رفتار  یکه آن شخص برا کند یرا مشاهده م یگریکننده، رفتار شخص د مشاهده
 شود یکننده آموخته م آن رفتار توسط فرد مشاهده دینما یم افتیدر تیپاداش را تقو

از  یاریاست که بس دهیا نیا یبر مبنا هیظرن نیا گرید یعبارت (. به1396 ف،ی)س
 گران،یمشاهده د قیو ما از طر افتد یاتفاق م یاجتماع طیمح کیانسان، در  یها یریادگی

ها و با مشاهده و استفاده از الگوها،  و نگرش دیها، راهبردها، عقا دانش، قواعد، مهارت
از  یاریبس ه،ینظر نیا. بر اساس میریگ یم ادیو مناسب بودن رفتارها را  یسودمند

 یامدهایپ ی و مشاهده گرانیالگودهی و مشاهده رفتار د قیما از طر یها یریادگی
 (.1397 ،یو محمود ی)بهزاد دهند یانجام م گرانیاست که د ییرفتارها

کودکان با  یبرا یممکن است روش مؤثر ییدئویکه الگودهی و اند دهیعق نیمحققان بر ا
 تیموفق یبرا زایموردن یتوجه و سطح زبان زانیباشد، چراکه باعث کاهش م ژهیو یازهاین
استفاده  یا مشاهده یریادگیندارد، از  یافراد با مرب یبه ارتباط اجتماع ازین گردد، یم
گوناگون  یها تیها و موقع مختلف، مهارت آموزان دانش یتواند برا یو م دینما یم

(.در این 2015، 3)مورالک، رینولدز، فیشر و کومر گردد یساز یو فرد یساز مناسب
دهد که  مطالعه نشان می 31( بر 2012) 4های آجار و دیکن حاصل از بررسیزمینه، نتایج 

                                                 
3. Olçay Gül 
2. Anderson, Furlonger, Moore, Sullivan & White 
3. Morlock, Reynolds, Fisher & Comer 
4. Acar & Diken 
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های اجتماعی برای آموزش  تواند عالوه بر آموزش مهارت روش الگودهی ویدئویی می
و  های عملکردی، خود مراقبتی های زبانی و ارتباطی، مهارت های بازی، مهارت مهارت
 نگتون،یهو، گادکه، هناثربخش باشد.  های زندگی روزمره، برای کودکان اتیسم مهارت

در قالب  ییدئویالگودهی و ریتأث یبه بررس نیز (2019) 1کیمک کلئون و جاست-وانزیا
 اند، پرداخته سمیات فیکودکان ط یو مشارکت اجتماع یبر توجه اشتراک ییانمایپو

  مداخله بوده است. نیاثربخش بودن ا ی دهنده مطالعه نشان نیا یها افتهی
توان هوشی نیز استفاده شده است. برای نمونه  این روش عالوه بر افراد اتیسم برای افراد کم

هوشی و  یتوان کمبر نوجوانی که دارای پژوهش در (، 2015) 2آلن، واتلند، بوون و بروکه
است بر  شده  هیته نیکه توسط والد ییدئویخود الگودهی و یاثربخشاتیسم بود به بررسی 

 پرداختند.درخواست کمک و سفارش غذا(  د،یمهارت روزمره )پرداخت به هنگام خر 3
 نیبا کمتر نیکه والد دهد یکرده و نشان م دییروش را تأ نیا یپژوهش اثربخش نیا جینتا
 ی هیدر دسترس مانند تبلت به ته یها یاز تکنولوژ یمند با بهره توانند یآموزش م زانیم

 سمیاستقالل کودکان و نوجوانان ات شیها در جهت افزا پرداخته و از آن ییدئویو یالگوها
( در 2019) 3وتایاستوارت، کوون و م نسون،یراب دجز،یبر .ندیاستفاده نما یتوان هوش و کم

 تیدر قالب واقع ییدئویالگودهی و روش از با استفاده یا هفته 9 یآموزش ی برنامه کی
 میروزمره )اتو کردن، مرتب کردن تخت و تنظ یدگزن یها افزوده به آموزش مهارت

 ی همه یروش را برا نیو ا هپرداختی هوشی، توان کمبه بزرگساالن دارای زنگ ساعت( 
 ز،ی( ن2015پژوهش گاردنر و ولف )همچنین کنندگان اثربخش اعالم نمودند.  شرکت
مهارت  عیرا بر کسب سر در کنار تقویت ویدئویی ییدئویروش الگودهی و یاثربخش

( 2004) 4دول و رفلفتی. بکند یم دییتأ یتوان هوش ظرف شستن، توسط چهار کودک کم
 یها مهارت یریادگیرا بر  یبیج وتریبا استفاده از کامپ ییدئویاستفاده از الگودهی و زین

-الرهون و وان الرهون وان اند. بخش نشان داده اثر ،یتوان هوش روزمره افراد کم یزندگ
یی، تنها به)الگودهی ویدئویی  سه روش الگودهیی اثربخش ی سهی( به مقا2006) 5مایرز

ی توان کمی خودیاری سه آزمودنی دارای ها مهارتبر  همراه عکس و تقویت ویدئویی( به

                                                 
1. Ho, Gadke, Henington, Evans-McCleon & Justice 
2. Allen, Vatland, Bowen & Burke 
3. Bridges, Robinson, Stewart, Kwon & Mutua 
4. Bidwell, Rehfeldt 
5. Van Laarhoven, Van Laarhoven-Myers 
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اند. همچنین در  ی خودیاری مؤثر دانستهها مهارتو هر سه روش را بر بهبود   پرداختههوشی 
( انجام 2009) 1الرهون، زوریتا، جانسون، گریدر و گریدر نی دیگری که توسط وا مطالعه

الگودهی،  خود)بخشی الگودهی ویدئویی با سه مدل  ای بر اثر شده است، مقایسه
توانی هوشی  ی زندگی روزمره افراد دارای کمها مهارتالگودهی و الگوی ذهنی( بر  دگر

از الگودهی ویدئویی با ی این پژوهش با استفاده  کننده صورت گرفته است. سه شرکت
 ی زندگی روزمره به استقالل برسند. ها مهارتروش دگر الگودهی بهتر توانستند در 

ازجمله  یها در بهبود رفتار کودکان با ناتوان آن یکه اثربخش یگرید یکی از مداخالت
و  میاست )ک یاجتماع یها شده، داستان ثابت یصورت تجرب به ،یتوان هوش کودکان کم

بهبود رفتار  یاثربخش برا یاز ابزارها یکیعنوان  به یاجتماع یها (. داستان2014همکاران، 
 دنرو یشمار م به سمیات فیکودکان ط ژهیو به یتحول یها یناتوان یدر کودکان دارا

کودکان  یتمام یبرا تواند ی( و م2007، 2نیمولگارد و روم ،یپاسچال، هال مبلمن،ی)ز
کودکان  ،یدر رشد زبان ریتأخ یدارا ودکانک یمثال برا یمناسب باشد، برا زین گرید

که  یو کودکان نیینفس پا اعتمادبه یناکارآمد، کودکان دارا یخانوادگ نهیزم شیپ یدارا
راد و  یمیمناسب است )حک شوند، یم یپرخاشگر و عصبان اریمحض ناکام شدن بس به

که  یها انتظارات که در آن دهستن یفرد ییها تیها روا داستان نی(. ا1394 ،یوانیقربانزاده ک
 یاجتماع تیموقع کیشده است، رفتار مناسب در  از کودک وجود دارد، نشان داده

،  و همکاران )آجار شود یدر مورد کودک به اشتراک گذاشته م یشده و اطالعات مشخص
 ابلطالعات درست، به شکل قبه اشتراک گذاشتن ا ،یداستان اجتماع کی(. در واقع 2017

رفتار است که در آن توجه را به مفهوم، مهارت و  کیفهم و صبورانه، اغلب در مورد 
 یاطالعات اجتماع ی ارائهو هدف از آن  (1396 ،ی)گودرز کند یجذب م یخاص تیموقع

بناب و  یدرک باشد )غبار قابل یآسان است که به یبه روش یناتوان یدارا ی رندهیادگیبه 
 . (1396 ،یمعتمد

 یکمک به کودکان دارا یبرا 1991در سال  یابتدا توسط کارول گر یداستان اجتماع
 یمؤثرتر طراح یها و انتظارها و ارائه پاسخ دادهایمنظور درک رو به یاختالل درخودماندگ

 بچوراـچه انعنو به جتماعیا یریادگی هیاز نظر یگر(. 1396 ،یو معتمد بناب یشد )غبار

                                                 
1. Van Laarhoven, Zurita, Johnson, Grider & Grider 
2. Zimbelman, Paschal, Hawley, Molgarrd & Romain 
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 اـما برد، یم ماـن ستا دهکر دیجاآن ا ساـسا رـبرا  اعیـجتما نتاـسدا هشیو که ،صلیا ینظر
 ستداده ا حیتوض نـهذ هـنظری هیدگاد لهیوس را به دخو هشیو یگر، 2000تا  1993 لاـساز 

 باشد یروش م نیا یاصل یربنایذهن ز هیاکنون نظر ( و هم1391 ،ی)زرافشان و ارسالن
 1978بار در سال  نیاول یذهن که برا هیاصطالح نظر (.2007و همکاران،  مبلمنی)ز
باورها،  لیاز قب یاسناد دادن حاالت ذهن ییو وودروف مطرح شد، توانا ماکیپر ی لهیوس به
 ریو تفس ینیب شیاطالعات در پ نیو استفاده از ا گرانیعواطف و اهداف به خود و د ال،یام

آن را کسب  یطور عاد ما به کهمنسجم دانش در مورد ذهن  ی رفتارهاست و به بدنه
گفته  م،یکن یاز آن استفاده م گرانیو شرح دادن رفتار خود و د ینیب شیپ یو برا میکن یم
 نیریسا نکهیفهم ا ییبه عنوان توانا هینظر نی(. ا1390 ،یلیکائیو م یلیبارز ی)بخش شود یم

ذهن غالباً به دو وجه  هی. نظرشود یم فیمتفاوت از ما دارند تعر یجاناتیو ه دیافکار، عقا
 هیبا توجه به نظر گرانید یها خواسته ای ها تیدر مورد باورها، ن یریگ جهی: نتگردد یم زیمتما

 رسچ،ی)هال، ک یذهن عاطف ی هیبا توجه به نظر گرانیو استنتاج احساسات د یذهن شناخت
 (.2017، 1رالف، کراهه و السنر

 یکودکان دارا یبهبود رفتارها یبرا یاجتماع یها از استفاده از داستان ن،یشیپ یها پژوهش
البته برخی از  (.2007و همکاران،  مبلمنی)ز کنند یم تیحما ،یتحول یها یناتوان

 2و کارتر نهاتینمونه ر یبراپژوهشگران نیز در مورد اثربخشی این روش تردید دارند. 
 یها هستند که داستان دهیعق نیاند، بر ا مطالعه انجام داده 62که بر  یا (، در مطالعه2011)

در سال  نیها همچن آن .بر رفتار دارند یاندک ینیبال یتنها اثربخش نیانگیطور م به یاجتماع
انجام  قاتیهدف در تحق یو رفتارها ها یدنآزمو یتیشخص یها یژگیو ی به مطالعه 2009

 دهد یها نشان م پژوهش آن جیاند. نتا پرداخته یاجتماع یها شده با استفاده از روش داستان
. اند دهیگرد هیته یمتفاوت یشناخت یها ییو توانا نیافراد با سن یبرا یاجتماع یها که داستان

 یها شدت  و مبتال به اند داشته یانیو ب یاز زبان درک یسطوح متفاوت یها یآزمودن
آمده از مطالعات گوناگون،  دست به جیعلت نتا نیهم اند به بوده سمیات فیاز ط یگوناگون

 متفاوت بوده است.

                                                 
1. Holl, Krisch, Rohlf, Krahe & Elsner 
2. Reynhout & Carter 
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 استفادههوشی نیز  توان کمی معدودی برای آموزش به کودکان ها پژوهشاز این روش در 
 یها داستان (، استفاده از1394احمدی میالنی ) ی باباها افتهاست. برای مثال طبق ی شده 

بودن،  ی)اجتماع یرفتار سازش یها نقش در تمام خرده مهارت یفایا وهیش به یاجتماع
 یاریخود دن،یدر پوش یاریخود ،یخود رهبر ،یو حرکت، مسائل شغل ییجا ارتباط، جابه

( نیز استفاده از این روش را 1392قدسی ) ( مؤثر بوده است.یعموم یاریدر خوردن، خود
هوشی خفیف، اثربخش اعالم نموده است.  توان کم آموز دانشی دو ریگ گوشهدر کاهش 

 یها داستان در خصوص استفاده از( 1395) یراستهمچنین بر اساس نتایج پژوهش 
 هوشی، این روش بر توان کودکان کم یمیخودتنظ یها مهارت شیافزا جهت یاجتماع
اسکندر و اثربخش بوده است. کودکان  نیا جانیو کنترل ه یآغازگر ،یرفتار یبازدار

مخرب دو  یبخش بر کاهش رفتارها اثر یرا روش یاجتماع یها داستان زی( ن2013روسالز )
 اند. دانسته یهوش یتوان نشده و کم یبند طبقه یتحول یبا ناتوان یآموز دبستان دانش

 ییدئویو الگودهی و یاجتماع یها دو روش داستان یاثربخش ی سهیها به مقا پژوهش یبرخ
تا  سمیکودکان ات یاجتماع یها دو روش بر مهارت نیمعتقدند که ا یاند. برخ پرداخته

اما در خصوص کودکان  ،(2017 ،و همکاران است )آجار کسانیمشابه و  یحدود
از مطالعات انجام شده  یتعداد ای صورت نگرفته است. هوشی در این زمینه مطالعه  توان کم

است  یمطالعات، پژوهش نیاز ا یا اند. نمونه استفاده نموده به صورت همزمان شاز دو رو
روش الگودهی  ه و نشان داده است که( انجام شد2015) 1پلیو ،یرادل ،یکه توسط اهندل

 یاثرات متوسط ییتنها به یاجتماع یها دارد اما داستان یقو یاثربخش ییتنها به ییدئویو
 ی مطالعه جینتا نی. همچنابدی یم یشتریب یاثربخش ییدئویدارد و در کنار الگودهی و

و  یا انهیرا یاجتماع یها داستان ی( در خصوص اثربخش2008) 2تیاسم-و پاول یسنست
 ی دهنده نشان سم،یآموزان ات دانش یارتباط یها مهارت شیبر افزا ییدئویالگودهی و

گول  ی. اولجاباشد یپس از انجام مداخله م ها یآزمودن یاجتماع یها مهارت شیافزا
و  انهیشده توسط را ارائه ییدئویالگودهی و یا مداخله ی بسته ریتأث ی، به بررسزی( ن2016)

پرداخته است.  یتوان هوش به افراد کم یاجتماع یها بر آموزش مهارت یداستان اجتماع
هدف را با دقت  یاجتماع یرفتارها ها یآزمودن ی که همه دهد ینشان م یپژوهش و جینتا

                                                 
1. O’Handley, Radley & Whipple 
2. Sansosti & Powell-Smith 
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و در مواجهه  ها تیها را در طول زمان حفظ کرده و در موقع مهارت نیادند، ا% انجام د100
 اند. کاربرده با افراد گوناگون به

توجه  دیاما با ،استفاده است قابل یدر داستان اجتماع ری( معتقد است که تصو2000) یگر
اصل به فراتر از  میاو را در تعم ییکودک نشده و توانا یپرت داشت که باعث حواس

 یها داستان (. به همین جهت2018، 1ترانونیجیخانتر) شده، محدود نکند نشان داده تیوضع
 چراکه (2011کارتر، و  تانهی)ر همراه هستند یریتصو یها تیمعموالً با حما یاجتماع

عبارت است از استفاده  یرسازیتصودر داستان اجتماعی مفید باشد.  تواند یمی رسازیتصو
 شامل یرسازیتصو یها مثال .آن تیمتن و تقو یاز معنا تیحما یبرا یدارید یاز هنرها

 ،دئوهایها و و عکس واقعی، اءیاش :شود یها محدود نم موارد است که البته به آن این
 ریحالت تصاو نیدر بهتر .نگارها و نمودارها ارقام ،نتیپاورپو شینما ی،نقاش یتابلوها

و فهم مخاطب را باال  کنند یتوجه را جلب م ندینما یم ی اطالعات را خالصه و برجسته
 (.1396)گودرزی،  برند یم

 مختلف از یها رسانه قیاز طر ،یریتصو حاتیعالوه بر توض یگر یاجتماع یها در داستان
از تعامالت  یکمد یکارتون یها شیها و نما عکس ،یریتصو یو با نمادها ویدیجمله و
 شیرایو 2006در سال  2یو شل یگر قتیشده است. در حق استفاده زین یاجتماع

بناب و  یکردند )غبار جادیا یداستان یها لمیف وانعن به یاز داستان اجتماع یا چندرسانه
عالوه بر این پیشرفت فناوری باعث استفاده از الگودهی ویدئویی و  (.1396معتمدی، 

 ی آموزشی گردیده استا چندرسانهی و ا انهیرای افزارها نرمداستان اجتماعی در قالب 
خود،  یا چندرسانه یریادگی( در کتاب 2001) ریما. (2014و همکاران،  میک)

ها را به مثابه ارائه مطالب با  یا من چندرسانه: »کند یم فیتعر نگونهیها را ا یا چندرسانه
رائه مطالب به شکل ا، منظور من از کلمات، کنم یم فیتعر ریاستفاده از کلمات و تصاو

برنامه  کیدر  ندهیگو ی)مانند صدا یفتارمتون چاپ شده و متون گ رینظ یو لفظ یکالم
 رینظ یریارائه مطالب به شکل تصو ریو منظور من از تصاو باشد یم یا چندرسانه یآموزش

استفاده از  ایها  ها و نقشه شامل اشکال مختلف، نمودارها، عکس یآمار یها کیگراف
 یآموزش یا چندرسانه فیو سپس به تعر« باشد یم دئویو و شنیمیشامل ان ایپو یها کیگراف

                                                 
1. Khantreejitranon 
2. Gray & Shally 
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عبارت است از ارتباط با استفاده از کلمات و  یآموزش یا چندرسانه امیپ کی »: پردازد یم
 یا ارائه چندرسانه یمنطق لیدل ریما نیهمچن«. شود یم یریادگیکه منجر به اشاعه  یریتصاو

مطالب ) ارائه مطالب در قالب  یا که منطق ارائه چندرسانه کند یم انیصورت ب نیرا به ا
پردازش اطالعات  یانسان برا یشناخت تیاست که کل ظرف نی(، در اریکلمات و تصاو

 یریادگی یشناخت هیروش بر نظر نیا ینظر انیبن .(1393)دهقانزاده،  شود یکار گرفته م به
نقطه  ،یشناخت یریادگی هیاز اصول نظر یریگ با بهره هینظر نیاستوار است. ا یا چندرسانه

 یریادگی یشناخت هی. نظرکند یها مطرح م یا چندرسانه یرا درباره طراح ینظرات
دوگانه حافظه  یها کانال.1که عبارتند از :  باشد یم فرض شیبر سه پ یمبتن یا چندرسانه

)حسینی، پردازش اطالعات .3 و هدوگان یها از کانال کیمحدود هر  تیظرف. 2فعال، 
 یپردازش اطالعات انسان، دارا ستمیاست که س نیفرض بر ا هینظر نیاواقع در . در (1394

که در هر  باشد یم ی/کالمیساز هیو شب یری/تصویداریپردازش د یدو کانال محتوا برا
 کی یفعال مستلزم اجرا یریادگیپردازش وجود دارد و  یبرا یمحدود تیکانال ظرف

)دهقانزاده، است یریادگیدر طول  یشناخت یها ارتباط با پردازش در ها یهماهنگ یسر
. که در دهد یرا نشان م یا چندرسانه یریادگی یشناخت هیاز نظر یا خالصه 1شکل  .(1393

. اگر شوند یم افتیها در با چشم یداریها و اطالعات د با گوش یداریآن اطالعات شن
به  یاز حافظه حس ریاز کلمات و تصاو یتوجه کند بعض دیاطالعات جد نیبه ا رندهیادگی

و  یکالم یها کلمات را در مدل دیبا رندهیادگی ،فعال. در حافظه ابندی یانتقال م فعالحافظه 
 یریو تصو یاطالعات کالم یو تیکند. در نها یسازمانده ،یریرا در مدل تصو ریتصاو

 (.1394)حسینی،  کند یم کپارچهیخود  یرا با هم و با دانش قبل

 (1394ی )حسینی، ا چندرسانهنظریه شناختی یادگیری  .1 شکل

 



 1398پاییز ، 35، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال  فصلنامة روان 112

 

 یتوان هوش کم آموزان دانش یاجتماع یها بر رشد مهارت یا آموزش چندرسانه ریتأث
 نیشده است. همچن (، نشان داده1392) یزوارک یو زارع یدرآمد یفیشر ی،توسط مراد

و  یگیردیا زانیبر م یآموزش یا چندرسانه ریتأث ی( به بررس1391) یبیو غر یزوارک یزارع
 نیحاصل از ا یریادگیو  داختهپر یتوان هوش کم خترد زانموآ نشدا یاضیر ددارییا

 زانیبر م یتشکر ی مطالعه جیاند. نتا نمودهگزارش از روش سنتی  دارتریآموزش را برتر و پا
با استفاده از  هوشیتوان  کم آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ زشیو انگ یادداریو  یریادگی

طور مشابه  روش بوده است. به نیا یاثربخش ی دهنده نشان ز،ین یآموزش یا چندرسانه
 یعلم تجرب یادداریو  یریادگیرا بر  یآموزش یا اثر چندرسانه زی( ن1389) یریام پژوهش

 ی وخزائ ،یاحمدآباد یلین ،ی. خزائکند یم دییتأ یتوان هوش کم آموزان دانشدر 
به پژوهش پرداخته و با  ییشنوا ی دهید بیآس آموزان دانش ی ( در حوزه1396) یکوندیدر

 یارتباط یها نفس و مهارت اعتمادبه شیموفق به افزا یوزشآم یا استفاده از چندرسانه
نقش مثبت  ز،ی( ن1393) یدرآمد یفیو شر ی. مراداند دهیشنوا گرد دختر کم آموزان دانش

اند.  نموده دییناشنوا تأ آموزان دانش یاجتماع یها را در رشد مهارت یآموزش یا چندرسانه
( نشان 2016) یپور و اسد یگیب ،یو اباذر یانجام شده توسط موسو ی مطالعههمچنین 

 یها و مهارت یاریخود یها بر رشد مهارت یا آموزش چندرسانهکه برنامه  ه استداد
 یسنت یها در کنار روش تواند یو م بودهمؤثر  یتوان هوش کم آموزان دانشدر  یزندگ

صورت  پژوهشی که به وجود نیا با گردد. دهاستفا یاریخود یها آموزش مهارت یبرا
ی ا چندرسانهی غذا خوردن و استفاده قاشق و چنگال در قالب ها مهارتمستقیم به آموزش 

ی اجتماعی بپردازد، صورت نگرفته ها داستانآموزشی با استفاده از الگودهی ویدئویی و 
و همکاران  لی(، مانس1999) لسیو م وارایمطالعات متعددی ازجمله هاگاست. با این حال 

( نشان داده است که 2008) تیسما-و پاول ی( و سنست2011و تست ) چتری(، ر2009)
 جادیا ییتوانا ،یداستان اجتماع یساز ادهیپ یبرا یآموزش یا چندرسانه ای انهیاستفاده از را

را دارد  یعصب-یمختلف در کودکان مبتالبه اختالالت تحول یها بهبود در رفتار و مهارت
موجود، الگودهی  یپژوهش ی نهیشیبا توجه به پ نی(، همچن2014و همکاران،  میکبه نقل از )
و  ینیواضح، ع ،یهوش یتوان کم یافراد دارا یبرا یاجتماع یها و داستان ییدئویو

کننده به  ها سرگرم آن یو برا باشند یم یصورت بصر هدف به یرفتارها ی کننده مشخص
 ندینما شتریب انه،یرا کیآموزش را با  یاثربخش توانند یمداخالت م نیو ا رسند ینظر م
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روش فعال و  کیعنوان  به یا آموزش چندرسانه گری(، به عبارت د2016گول،  ی)اولجا
آموزش،  ندیچند حس در فرآ یریکارگ همچون به ییها تیبا قابل تواند یم یآموزش نینو

خاص  یازهایتوجه به ن ،یریادگی طیمنعطف ساختن مح رنده،یادگی ختنسا ریدرگ
آموزش  یبرا یمؤثر وهیبه ش ،یتوان هوش کم آموزان دانشو  ژهیو یازهایکودکان با ن

 ،ی و همکاران)مراد ردیمورد استفاده قرار گ یتوان هوش کم آموزان دانشها به  مهارت
اند  قرار داده دیخود مورد تائ ی مسأله را در مطالعه نیا زی(، ن2014م )یو ل ریبال م،ی(. ک1392

بهبود  جادیا ییتوانا ،یداستان اجتماع یساز ادهیپ یراب یا چندرسانه ای انهیکه استفاده از را
ها به  را دارد. آن یمختلف در کودکان مبتال به اختالالت تحول یها در رفتار و مهارت

توان  نوجوانان کم یدر تبلت بر بهبود رفتار کالس یداستان اجتماع ازاستفاده  ریتأث یبررس
 ی ها در دوره رفتارها و حفظ آن میها، تعم حاصل از پژوهش آن جیاند و نتا پرداخته یهوش

 یارسیو ک یارسیو ک یارسیک نیو پس از گذشت دو ماه را نشان داده است. همچن یریگیپ
 یاجتماع یبر رشد و سازگار یداستان یها ییانمایاند که پو نشان داده زی( ن1395)

 .دارند یمثبت ریتأث ریپذ آموزش یتوان هوش کم آموزان دانش
 یها آموزش مهارت ی ژهیو تیباوجود اهمبا توجه به پیشینه پژوهشی موجود، متأسفانه 

خصوص  و به ژهیو یازهاین یبه کودکان دارای به ویژه خودیاری در غذاخوردن اریخود
حوزه و  نیشده در کشور ما در رابطه با ا انجام یها تعداد پژوهش ،یتوان هوش کودکان کم

ی برای آموزش محدود یها و از روش باشد یاندک م اریبس دبستان شیپ ی هدر دور ژهیو به
ی اخیر ها ساللذا با در نظر گرفتن پیشرفت فناوری در . تاس گردیدهاستفاده  ها  این مهارت

توان  ی خودیاری برای رسیدن به استقالل در کودکان کمها مهارتو اهمیت آموزش 
مؤثر  هایی عنوان روش به یاجتماع یها و داستان ییدئویالگودهی و ، از آنجایی که هوشی
توان  های داخلی برای کودکان کم پژوهشاما در  ،شدهاز کشورها استفاده  یاریدر بس

 ی دو روش در بستر برنامه نیاز ا یقیاستفاده تلف کمتر مورداستفاده قرارگرفته است،هوشی 
اشق و چنگال را مورد هدف یادگیری استفاده صحیح از قمدون که  یا چندرسانه یآموزش

 یها در جهت بهبود مهارت یگام ،یپژوهش یضمن پر کردن خألها تواند یم ، قرار دهد
برنامه  نیپژوهش حاضر تدو یاساس هدف اصل نیبر ا کودکان بردارد. نیا یاریخود

آموزش  یبرا ییدئویو الگودهی و یاجتماع یها بر داستان یمبتن یا چندرسانه یآموزش
ها در  مهارت نیآن بر بهبود ا یاثربخش زانیم نییاستفاده از قاشق و چنگال و تع یها مهارت
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دو  نیادنبال پاسخ به  به همین جهت این پژوهش بهاست.  یتوان هوش کم آموزان دانش
و الگودهی  یبر داستان اجتماع یمبتن یا چندرسانه یبرنامه آموزش ای.آ1سؤال است: 

آموزان  در دانش قاشق و چنگالو استفاده از  ییشناسا یها موجب بهبود مهارت ییدئویو
 ییدئویبر الگودهی و یمبتن یا چندرسانه یبرنامه آموزش ایآ. 2 گردد؟ یم یتوان هوش کم

آموزان  در دانش قاشق و چنگال لیو استفاده از وسا ییشناسا یها موجب بهبود مهارت
 گردد؟ یم یتوان هوش کم

 روش
با استفاده  های متعدد هیاز نوع طرح خط پا یتک آزمودن یطرح تجرب کیپژوهش حاضر، 

 یرفتار موردنظر برا هیخط پا طیمختلف است. در مرحله اول طرح، شرا یها یاز آزمودن
از آن  یکیدوم، روش موردنظر تنها با  ی . در مرحلهشود یم نییتع شیهمه افراد تحت آزما

کار، رفتار فرد در  نیا ی جهیمعلوم شد که درنت یبعد از مدت ر. اگدیآ یافراد به اجرا درم
اجرا  گریفرد د کیفرد و  نیزمان با ا پس روش هم کرد، ازآن رییتغ شده ینیب شیجهت پ

روش با دو نفر اول نشان داده شد، رفتار فرد سوم در معرض  ی. چنانکه اثربخششود یم
  (.1366 ف،یس) ابدی یم امهاد بیترت نیو به هم ردیگ یقرار م یشیعمل آزما

که در سال  باشند یاول دبستان م هیپا یتوان هوش کم آموزان دانش ی هیکل یجامعه آمار
در استان گلستان،  نودشتیبان شهرستان م باغچه ییدر آموزشگاه استثنا 1398-1397
 یهوش یتوان کم یآموز دارا دانش 4پژوهش حاضر شامل  یها یآزمودن .کنند یم لیتحص

بان  باغچه ییاول دبستان آموزشگاه استثنا هیکه از پا باشند یم 50-70 نیب یهوش بیبا ضر
 نیاند. از ا شده در دسترس انتخاب یریگ با استفاده از روش نمونه نودشتیشهرستان م

  .باشند ینفر پسر م 2نفر دختر و  2 آموزان دانش
 یتوان کم صیتشخدارا بودن به این مطالعه بدین شرح بودند:  ها یآزمودنی ورود ها مالک

بر اساس  50-70 نیب یدارا بودن بهره هوش، وپرورش سنجش آموزش ی در پرونده یهوش
بر اساس  استفاده از قاشق و چنگالضعف در مهارت ، هوش وکسلر کودکان اسیمق

نداشتن ی، هوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیشده و مق مشاهدات انجام
و  ییشنوا یها بیو آس یرفتار ،یاختالالت تحول ریمانند سا ها یاختالالت و ناتوان ریسا

، دارا بودن هر دو والد. نیبا والد یزندگی، حرکت یها یو اختالالت و ناتوان یینایب
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 یآموزش یها آموز از کالس دانشی خروج از مطالعه نیز شامل این موارد بودند: ها مالک
در  لیبه هر دل، دیمستقل استفاده نما یگزندی ها مهارت یریادگی یخارج از مدرسه برا

مداخله را ادامه  ی برنامه توانند ینم نیوالد ایمداخله به نظر برسد که کودک  یانیجلسات م
 شرکت در مداخله را نداشته باشند.  یمثال امکانات الزم برا یدهند، برا

آمده است.  1در جدول شماره  ها یآزمودنی از اطالعات جمعیت شناختی ا خالصه
همراه نتایج  به ها یآزمودنی هر یک از ها یژگیوی از ا خالصههمچنین در ادامه 

 ، ارائه خواهد شد.ها آنی هوش ها یابیارز

 ها یآزمودنشناختی  ی جمعیتها یژگیو .1جدول 

 1آزمودنی شماره  2آزمودنی شماره  3آزمودنی شماره  4آزمودنی شماره 
 آزمودنی

 مشخصات

 جنسیت دختر پسر دختر پسر
 تاریخ تولد 29/1/1390 14/4/1389 17/6/1389 31/6/1389

 دست غالب راست چپ راست راست
زندگی با پدر و 

 مادر
زندگی با پدر و 

 مادر
زندگی با پدر و 

 مادر
زندگی با پدر و 

 مادر
 وضعیت سرپرستی

 محل سکونت روستا روستا شهر مینودشت شهر مینودشت
 سن پدر سال 29 سال 44 سال 34 سال 41
 سن مادر سال 28 سال 42 سال 32 سال 29

 درجه سه –بله  درجه دو-بله ندارند ندارند
نسبت خویشاوندی 

 والدین
 تعداد اعضای خانواده نفر 4 نفر 5 نفر 3 نفر 4

 چندمین فرزند دوم سومین اول دوم
 تحصیالت پدر ششم راهنمایی دیپلم ششم راهنمایی دیپلم
 تحصیالت مادر ششم راهنمایی ششم ابتدایی دیپلم دیپلم

 شغل پدر کارگر کشاورز کارگر کارمند
 شغل مادر دار خانه دار خانه دار خانه دار خانه

زبانه  ماه بوده و دو 11سال و  7دختری است که سن او در آغاز مداخله  :1آزمودنی شماره 
ی  نسخهبا استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان ) آموز دانشهوشبهر این  .باشد یم

احتمال  بهدست آمد که  به 63چهارم( در ابتدای پژوهش محاسبه گردید. هوشبهر کل وی 
است،  قرارگرفته% 1ی درصدی  رتبهدر  آموز قرار دارد و دانش 69تا  59 ی % در دامنه95
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 تر نییپاد همساالنش درص 99این بدین معناست که توانایی هوشی این آزمودنی از 
ی تحصیلی این آزمودنی نتایج مقیاس الیتر و آزمون  پرونده. عالوه بر این در باشد یم

 64و  61ترتیب  به ها آناز  آمده دست بهآدمک گودیناف وجود داشت که هوشبهر 
 .باشد یم

 ی خودیاری مانند استفاده از قاشق و توالت مسلطها مهارتسالگی به برخی  3او در سن 
ی حرکتی درشت و ها مهارت. همچنین عملکرد او در باشد یم دست راستشده است و 

بوده و ناتوانی یا اختالل حرکتی که مانع از استفاده از وسایل غذا خوردن  قبول قابلظریف 
 ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیاستفاده از مقگردد را ندارد. پیش از آغاز مداخله، با 

ی  نمرهمورد بررسی قرار گرفت که  آموز دانش غذا خوردنی ها مهارتی، هوش یتوان کم
% تسلط در 45، به عبارتی او به باشد یم 20از  9توسط وی در این قسمت  شده کسب

است. ضریب کاپای کوهن برای توافق مشاهده گران برای  افتهی دست غذا خوردنمهارت 
توافق باال و قابل اعتماد بودن  ی وجود دهنده نشانبه دست آمد که  9/0این آزمودنی 

 است. آمده دست بهی  جهینت
ی  دورهی آمادگی استفاده نکرده است و به علت تسلط بر مطالب  دورهاین آزمودنی از 

دو ماه از سال تحصیلی  هوشی، پس از گذشت توان کمآمادگی مقدماتی و تکمیلی 
است.  داکردهیپی اول دبستان ارتقا  هیپاجاری، با تشخیص معلمان و مدیریت مدرسه به 

جمالت را  تواند یم که یطور بهتوانایی خواندن و نوشتن او نیز در حد قابل قبولی است، 
یی و بدون کمک دیگران بخواند. همچنین تنها بهبدون کمک و با دادن زمان بیشتر 

که این  دهد یمی صورت گرفته با والدین و معلم وی نشان  مصاحبهی حاصل از ها یبررس
در منزل و کالس رفتار خوبی دارد و معموالً ارتباط دوستانه و خوبی با همساالن  آموز دانش

ی کالسی و کمک به والدین در منزل ها تیفعال. همچنین به شرکت در کند یمخود برقرار 
 .دهد یمعالقه نشان 

 ماه بوده است. 8سال و  8که سن او در آغاز مداخله  استپسری  :2آزمودنی شماره 

کل او که در ابتدای مداخله با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان )نسخه  بهر هوش
 59تا  49ی  دامنه% در 95 احتمال بهکه  باشد یم 53ی شده است و برابر با ریگ اندازهچهارم( 

توانایی هوشی این آزمودنی  گرید عبارت به، باشد یم 1/0ی درصدی  رتبهقرار داشته و در 
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ی  پروندهی مقیاس الیتر در  جهینتاست. همچنین  تر نییپادرصد از همساالنش  9/99از 
 .باشد یم 46از آن برابر  آمده دست به بهر هوشوجود داشت که  آموز دانش

 غذای مستقل مانند ها مهارتسالگی به توانایی برخی  5در حدود سن  آموز دانشاین 
در حرکات  آموز دانشاست.  افتهی دستبا استفاده از قاشق و استفاده از توالت  خوردن

ی ناتوانی یا اختالل حرکتی که مانع طورکل بهاما  کند یمدرشت و ظریف اندکی کند عمل 
ی  نمرهگردد را ندارد.  غذا خوردنو استفاده از وسایل  غذا خوردنی ها مهارتاز یادگیری 

ی این آزمودنی با استفاده از مقیاس رفتار سازشی انجمن  هیاولنجش در س آمده دست به
دست  به 7/0نمره با ضریب توافق مشاهده گران  20از  7ی  نمرههوشی،  توان کمآمریکایی 

به  آموز دانشگفت که این  توان یمآمد. به عبارتی با توجه به ضریب توافق به دست آمده 
% از این 65مهارت دارد و نیاز به آموزش حدود  غذا خوردنی ها مهارت% از 35حدود 
 دارد. ها مهارت

ی بخش توانسال از خدمات مراکز  2الزم به ذکر است که آزمودنی پیش از شروع مدرسه 
ی آمادگی مقدماتی و تکمیلی را ها هیپابهزیستی استفاده کرده است. وی با شروع مدرسه، 

( طی کرده است. این آزمودنی 1396-1397سال تحصیلی )در یک سال تحصیلی 
 که یطور به، باشد یمبوده و عملکرد او در خواندن و نوشتن تا حدودی ضعیف  دست چپ

قادر به  درواقعبا صرف زمان بیشتر و با کمک دیگران متنی را بخواند و بنویسد و  تواند یم
 خواندن متون بدون کمک دیگران نیست.

پیش از شروع  .باشد یمماه داشته و دختر  6سال و  8در ابتدای مداخله  :3آزمودنی شماره 
ی  نسخهاین آزمودنی با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان ) بهر هوشمداخله، 

 بهر هوشدست آمد. این  به 54کل وی  بهر هوشچهارم( مورد ارزیابی قرار گرفت که 
 1/0ی درصدی  رتبهدر  آموز دانشقرار دارد و  60تا  50ی  دامنه% در 95 احتمال به

درصد از همساالنش  9/99توانایی هوشی این آزمودنی از  گرید عبارت بهاست،  قرارگرفته
 آموز دانشی  پروندهاست. عالوه بر سنجش صورت گرفته پیش از شروع مداخله،  تر نییپا

ی آزمودنی موجود بود و  پروندهی مقیاس الیتر در  جهینتی قرار گفت که بررس موردنیز 
 بود. آمده دست به 49آزمودنی در آن  بهر هوش

سالگی  4از مصاحبه اولیه با والدین، آزمودنی در حدود  آمده دست بهبا توجه به اطالعات 
مانند استفاده از قاشق و  غذا خوردنی خودیاری در ها مهارتمستقل به برخی  طور به
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ی اولیه صورت  مشاهدهی  جهینتاست. همچنین  داکردهیپفاده از توالت دست همچنین است
در مقیاس رفتار سازشی انجمن  غذا خوردنی ها مهارتگرفته با استفاده از بخش 

. باشد یم ها مهارت% این 35ی تسلط او بر  دهنده نشانهوشی،  یتوان کمآمریکایی 
با ضریب کاپای  20از  7برای این آزمودنی  از این مقیاس آمده دست بهنمره  گرید یعبارت به

 به دست آمد. 1کوهن برای توافق بین مشاهده گران 

ی آمادگی مقدماتی و تکمیلی را در دو سال طی نموده است و برای دومین  دورهآزمودنی 
. دست غالب این آزمودنی، باشد یمی اول ابتدایی مشغول به تحصیل  هیپاسال است که در 

ی که بدون ا گونه بهو توانایی خواندن و نوشتن او ضعیف است،  باشد یمدست راست 
 از روی متن بخواند و بنویسد. تواند ینمکمک دیگران 

ماه بوده و پسر  9سال و  8سن تقویمی این آزمودنی در آغاز مداخله  :4آزمودنی شماره 
دکان )نسخه او با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کو بهر هوش. نتایج ارزیابی باشد یم

 62تا  52ی  دامنه% در 95 احتمال بهبرای او بوده است و  56 بهر هوشی  دهنده نشانچهارم(، 
قرار دارد که بدین معناست که توانایی هوشی این آزمودنی  2/0ی درصدی  رتبهبوده و در 

از این مقیاس  آمده دست بهی از نتایج ا خالصهاست.  تر نییپادرصد از همساالنش  98از 
 آمده است. 5برای این آزمودنی در جدول شماره 

ی وی در مهارت غذا خوردن با استفاده از مقیاس ها ییتوانادر سنجش  آمده دست بهی  نمره
ی وی تعیین گردیده و رفتارهای  مشاهدههوشی، با  توان کمرفتار سازشی انجمن آمریکایی 

. به عبارتی با توجه به ضریب باشد یم 9/0گران  با ضریب توافق بین مشاهده 20از  8برابر با 
ی غذا ها مهارتتوافق به دست آمده با اطمینان باالیی می توان گفت میزان تسلط وی بر 

 % تعیین گردیده است.40خوردن با استفاده از این مقیاس، 
ی حرکتی درشت و ظریف دارد. ها مهارتبوده و عملکرد خوبی در  دست راستآزمودنی 

ی تلویزیون و  مشاهدهی زیادی به  عالقهبا والدین،  شده انجامی ها مصاحبهبا توجه به 
پیش از ورود به  آموز دانشی کارتونی داشته و در منزل نیز رفتار خوبی دارد. ها برنامه

ی ها هیپای استفاده نکرده است. وی بخش توانی عادی یا مراکز دبستان شیپمدرسه از 
ی  هیپاپشت سر گذاشته و اولین سالی است که در سال  1آمادگی مقدماتی و تکمیلی را در 

با  تواند یمبوده و  قبول قابل. عملکرد او در خواندن و نوشتن باشد یماول مشغول به تحصیل 
 دادن زمان بیشتر، بدون دریافت کمک، از روی متون بخواند و بنویسد.
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ی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه تاریخچه فردی آزمودنی، مقیاس ابزارها
استفاده از وسایل  ی محقق ساخته ستیل چکهوش وکسلر کودکان نسخه چهارم، 

 یبرنامه آموزشی و هوش یتوان کمیی کایانجمن آمر یرفتار سازش اسیمق،  غذاخوردن
یی بودند که در ادامه به توصیف دئویی وو الگوده یبر داستان اجتماع یمبتن یا چندرسانه

 هر یک پرداخته خواهد شد. 
آن  قیو از طر باشد یپرسشنامه محقق ساخته م نیای: آزمودن یفرد خچهیپرسشنامه تار

قرار  یبه پژوهش موردبررس یورود آزمودن یها و مالک یشناخت تیجمع اتیخصوص
 .ردیگ یم
 اسیمق 1949وکسلر در سال (: WISC-IV) هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم اسیمق 

 1991و  1974در سال  اسیمق نیکرد. ا یرا طراح (WISC) هوش وکسلر کودکان
سوم،  ی (. پس از نسخه1388و پرند،  کتای یو مجدداً استاندارد شد )شکوه دنظریتجد

در  نکادکو شهو سنجش قابلیتشد که  هی( ته2003) نکادکو کسلرو رمچها ی نسخه
است  نموآز دهخر 15ابزار دارای  ین. استرا دارا ا هما زدهیاو  لسا 16تا  6 سنی ی دامنه

 10 نموآز دهخر هر میانگین. نددار ارقر جانشینو  صلیا یها آزمون دهخر وهگردر دو  که
از  ،همچنین(. 1393افروز،  ا،ین یصفار ،فعالکام د،ی)فر باشدآن  اردستاندا افنحرا 3و 
بهر درک مطلب  : هوشگردد یبهر استنتاج م چهارم وکسلر کودکان پنج نوع هوش شیرایو

بهر سرعت پردازش و  بهر حافظه فعال، هوش هوش ،یبهر استدالل ادراک هوش ،یکالم
 15و انحراف استاندارد  100 نیانگی( که م1390، عابدیو  ی،ربیعیبهر کل )صادق هوش

 یعیو رب یصادق ،یآزمون توسط عابد نیا 1386سال  در .(1393و همکاران،  دیدارد )فر
شد.  یابیترجمه، انطباق و هنجار یاریوپرورش در چهارمحال بخت آموزش یمال تیبا حما

 فیروش تصن قیو از طر 91/0تا  65/0آلفا کرانباخ  قیها از طر خرده آزمون ییایپا بیضرا
 میزمان با وکسلر شه هم یاجراق یآزمون از طر ییشده است. روا گزارش 91/0تا  76/0 نیب

 .(1391 ،یعیو رب یفیشده است )شر گزارش یدر سطح مطلوب ونیو ر
، پیش ها یآزمودندر این پژوهش از مقیاس هوش وکسلر کودکان برای تعیین بهره هوشی 

 از اجرای مداخله استفاده شده است.
 یرفتار سازش اسیمق :(ABS) یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیمق

 یبرا یبند رتبه اسیمق ی( که نوع1974شده  دنظری)تجد یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر
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است.  افتهی لیاست، از دو بخش تشک یرشد یها یو ناتوان یناسازگار ،یهوش یتوان کم
ها و عادات فرد  مهارت یابیارز یو برا یرشد یها نهیدر زم یرفتار سازش اسیبخش اول مق

 تیاهم یروزمره دارا یدر زندگ یکه در رشد استقالل شخص -یحوزه رفتار هدر د
در مورد انتظارات  یادیز یمحصول بررس اسیشده است و بخش دوم مق ساخته -هستند
 یبخش برا نیاست. ا یدر جامعه و مؤسسات اقامت یتوان هوش از افراد کم یاجتماع

 یو اختالالت رفتار تیبا شخصاز رفتار ناسازگار در رابطه  یدست آوردن شاخص به
 یا لهیعنوان وس به یرفتار سازش اسیمق .چهارده حوزه است یوجود آمده است و دارا به

 یموارد رفتارها یداشته باشد. در بعض تواند یم یفراوان ییاجرا یکاربردها کننده فیتوص
در موارد  که یدرحال ؛ردیاستفاده قرار گ مورد تواند یکاربردها م نیا یبرا اسیاز مق ینیمع
 یرا برا اسیمق نیا .شود یمنظور به کار گرفته م نیا یحوزه برا ریز ایخود حوزه  گرید

 ییکایآمر یدبستان آموزان دانش یو رو هی( ته1974بار لمبرت و همکاران ) نیاول
( بخش 1384( و کجباف و همکاران )1374) القیی یشهن زین رانیکردند. در ا یابیهنجار
 یابیارز رانیدر ا اسیمق نیبخش اول ا ییاند. روا نموده یابیرا هنجار اسیمق نیدوم ا
 3نفر از  133به مجموع  اسیمق نیا ،ییروا یابیمنظور ارز به کایاما در آمر ستا دهینگرد

 .دست آمد به 86/0بخش اول  ییروا نیانگیارائه شد و م یالتیا یمدرسه کارآموز
عملکرد  اسیغذا خوردن در خرده مق ی مربوط به حوزه یها هیپژوهش تنها از گو نیا در

 آموزان دانشمهارت  زانیم بر اساس ها یآزمودنانتخاب و  میمستق ی مشاهده یمستقل، برا
از اطالعات  نانیاطم یبرا نیهمچن .استفاده شده است یاز شروع برنامه آموزش شیپ

توافق  بیشده و ضر آموز توسط پژوهشگر و معلم مشاهده دانش یآمده، رفتارها دست به
ها عنوان  در بخش معرفی آزمودنی تر شیپت که اس دهیمشاهده گران محاسبه گرد نیب

 .گردید
با رجوع به  ستیل چک نیااستفاده از وسایل غذاخوردن:  ی محقق ساخته ستیل چک

 یآموز مهارت ی دفترچهو  یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیمق
کشور،  ییوپرورش استثنا منتشرشده توسط سازمان آموزش یتوان هوش کم آموزان دانش
. باشد یغذا خوردن م لیو استفاده از وسا ییشناسا یها شده و شامل مهارت ساخته

 اسیدر مق« عملکرد مستقل» ی غذا خوردن از حوزه ی حوزه ریآن برگرفته از ز یها هیگو
در غذا  یاریخود ی مؤلفه نیو همچن یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش
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توان  کم آموزان دانش یآموز در دفترچه مهارت یدگزن یها مهارت طهیخوردن از خرده ح
 .شده است یساز یبوم یو اسالم یرانیاست که مطابق با فرهنگ ا یهوش

موردنظر در  یها از مهارت ها یآزمودن یمند بهره زانیم یبررس یبرا ستیل چک نیا از
صورت کیفی  و روایی محتوایی آن به و پس از مداخله استفاده شده است هیخط پا طیشرا

توانی هوشی  توانی هوشی و پنج معلم پایه آمادگی کم توسط دو متخصص در حوزه کم
ر رفتا ی با مشاهده ست،یل چک نیآمده از ا دست از اطالعات به نانیاطم یبراتأیید گردید. 

آزمودنی در  4برای  گران مشاهده نیتوافق ب بیتوسط پژوهشگر و معلم، ضر ها یآزمودن
بود  1و در مداخله  9/0که در خط پایه برابر با  دیگرد محاسبه مراحل خط پایه و مداخله

 بوده است. گر مشاهدهی توافق عالی بین دو  دهنده نشانکه 
 یا برنامهیی: دئویو الگودهی و یبر داستان اجتماع یمبتن یا چندرسانه یبرنامه آموزش. 5

و  باشد یزنده م یو اجرا یتعامل یا انهیافزار را در قالب نرم یا صورت چندرسانه است که به
همسال و  یالگو کیاز  ییدئویو یو الگوها یاجتماع یها آن شامل داستان یمحتوا

در  یغذا خوردن طبق محتوا یها آموزش مهارت یمرتبط است که برا یآموزش یها یباز
و برد هوشمند در محل  انهیبا استفاده از را یا قهیدق 45 ی جلسه 14 رشده د نظر گرفته

 .است دهیمدرسه اجرا گرد
آموزان ابتدا در سه جلسه  غذا خوردن، دانش یها از خرده مهارت کیآموزش هر  یبرا

صوت داستان مشاهده کردند، و  ریهمراه تصو هر خرده مهارت را به یاجتماع یها داستان
 یاجتماع یها پرداختند که داستان ییدئویو یالگوها ی جلسه به مشاهده 3سپس در 

برنامه در جدول  نیا یبود. محتوا شده بیترک دئوهایو نیبا ا یو نوشتار یصورت صوت به
افزار  برنامه در قالب نرم نیاز ا یگرید ی نسخه نیآمده است. همچن لیتفص به 2شماره 

رنگ  یها برگ شامل کار کهدر منزل  فیتکل ی همراه کتابچه تلفن همراه به یبرا یپرز
ها، جدول درست  ها، ماز و چسباندن، چسباندن برچسب دنیپازل، بر ،یوصل کردن ،یکردن

عملکرد مستقل کودک در منزل توسط  یابیارز به همراه کاربرگ رهیو نادرست و غ
 نیوالد اریدر اخت یخانگ فیعنوان تکل شده و جهت استفاده در منزل به آماده، نیوالد

 قرار داده شده است. آموزان دانش
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با  و انجام اولمعلمان پایۀ  برنامه با استفاده از نظر متخصصان و یو صور ییمحتوا ییروا
؛ در  42/0و ضریب به دست آمد ) شد لیتحل یا درون طبقه یاستفاده از روش همبستگ

 .( نشان داد که برنامه روایی الزم از نظر متخصصان برای اجرا را دارد>001/0pسطح 
 

 . محتوای برنامه آموزشی مورد استفاده پژوهش2 جدول 

 جلسه هدف محتوای جلسه تکلیف خانگی

____ 

به  یا چندرسانه یبرنامه آموزش یمعرف .1
 درباره آن حیو توض آموزان دانش

 یبرا یشده و دادن فرصت یبا برنامه معرف ییآشنا .2
 یریادگیبرنامه و  پژوهشگر و ارتباط با یبرقرار

 نحوه استفاده از آن
در  آموزان دانشو نقش  فیمشخص کردن وظا .3

 استفاده از برنامه و پس از آن نیح

برقراری 
ارتباط با 

آموزان  دانش
و معرفی 

 برنامه

 اول و دوم

ی داستان  مشاهده
اجتماعی محقق 

ساخته با استفاده از 
ی تلفن همراه  نسخه

برنامه آموزشی، 
ی زیآم رنگ

ی داستان و ها کارت
با  ها آنچسباندن 

توالی درست در 
ی تکلیف  کتابچه

و سپس  در منزل
اجرای مستقل 

ی  استفادهمهارت 
صحیح از قاشق در 

منزل با نظارت 
 خانواده

اخته در مورد ارائه داستان اجتماعی محقق س .1
شناسایی و استفاده از قاشق در قالب برنامه 

که شامل  آموز دانشی به ا چندرسانهی افزار نرم
 :ستا یرز حشر به مرحله شش

 الف( شناسایی قاشق

یی که با استفاده از قاشق خورده ها یخوراکب( معرفی 
 .شوند یم

 .دغالب( بگیر) برتر سترا در د قاشق بایدآموز  دانش ج(

 .کند پر اغذاز  به اندازه را قاشق( د
 .دببر نهاد به به صورتی که محتوای آن نریزد، را پر قاشق ه(

 .نددابرگر ببشقا بهرا  خالی قاشقو( 

به محتوای داستان  آموز دانشبررسی میزان تسلط  .2
 یا انهیرااز طریق بازی 

تمرین عملی استفاده از قاشق برای خوردن غذا با  .3
 راهنمایی پژوهشگر

 آموز دانشاجرای مستقل مهارت توسط  .4

آَشنایی با 
مهارت 

شناسایی و 
استفاده از 
قاشق برای 
 غذا خوردن

سوم، 
چهارم و 

 پنجم

ی فیلم  مشاهده
الگوی همسال در 
منزل با استفاده از 

تلفن همراه و 
تکمیل پازل بریدنی 

ی  کتابچهمربوطه در 

ارائه الگوی ویدئویی با نمایش الگوی همسال در  .1
ی افزار نرممورد استفاده از قاشق در قالب برنامه 

 مرحله ششکه شامل  آموز دانشی به ا چندرسانه
 :ستا یرز حشر به

 الف( شناسایی قاشق

یی که با استفاده از قاشق خورده ها یخوراکب( معرفی 

آَشنایی با 
مهارت 

شناسایی و 
استفاده از 
قاشق برای 
 غذا خوردن

ششم، 
هفتم و 

 هشتم
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 جلسه هدف محتوای جلسه تکلیف خانگی

 تکلیف در منزل و
سپس اجرای مستقل 

ی  استفادهمهارت 
صحیح از قاشق با 

 نظارت خانواده

 .شوند یم
 .دغالب( بگیر) برتر سترا در د قاشق بایدآموز  دانش ج(

 .کند پر اغذاز  به اندازه را قاشق( د
 .دببر نهاد به به صورتی که محتوای آن نریزد، را پر قاشق ه(

 .نددابرگر ببشقا بهرا  خالی قاشقو( 

به محتوای فیلم از  آموز دانشبررسی میزان تسلط  .2
 یا انهیراطریق بازی 

استفاده از قاشق برای خوردن غذا با تمرین عملی  .3
 راهنمایی پژوهشگر

 آموز دانشاجرای مستقل مهارت توسط  .4

ی داستان  مشاهده
اجتماعی محقق 

ساخته با استفاده از 
ی تلفن همراه  نسخه

برنامه آموزشی، 
ی زیآم رنگ

ی داستان و ها کارت
با  ها آنچسباندن 

توالی درست در 
ی تکلیف  کتابچه

و سپس  در منزل
اجرای مستقل 

ی  استفادهمهارت 
صحیح از چنگال 
در منزل با نظارت 

 خانواده

ارائه داستان اجتماعی محقق ساخته در مورد  .1
در قالب برنامه  چنگالشناسایی و استفاده از 

که شامل  آموز شدانی به ا چندرسانهی افزار نرم
 :ستا یرز حشر به مرحله پنج

 شناسایی چنگالالف( 
را با قاشق بخورد،  غذاهاتوانست  آموز دانشپس از اینکه ب( 

یی مانند ها یخوراک، ذکرشدهبتواند طبق همان مراحل 
 ی مختلف را با چنگال بخورد.ها وهیمی، گوشت، یا نیزم بیس

 چنگال را بگیرد.ج( با دست برتر قاشق و با دست غیر برتر 
 د( با استفاده از چنگال غذا را به سمت قاشق هدایت کند.

همزمان برای تکه کردن مواد  صورت بهه( از قاشق و چنگال 
 استفاده کند. ها آنغذایی و خوردن 

به محتوای داستان  آموز دانشبررسی میزان تسلط  .2
 یا انهیرااز طریق بازی 

خوردن غذا تمرین عملی استفاده از چنگال برای  .3
 با راهنمایی پژوهشگر

 آموز دانشاجرای مستقل مهارت توسط  .4

آَشنایی با 
مهارت 

شناسایی و 
استفاده از 

چنگال برای 
 غذا خوردن

نهم، دهم 
 و یازدهم

ی فیلم  مشاهده
الگوی همسال در 
منزل با استفاده از 

تلفن همراه، تکمیل 
های وصل  کاربرگ

ی  کتابچهکردنی در 
تکلیف در منزل و 

ارائه الگوی ویدئویی با نمایش الگوی همسال در  .1
مورد شناسایی و استفاده از چنگال در قالب برنامه 

که شامل  آموز دانشی به ا چندرسانهی افزار نرم
 :ستا یرز حشر به مرحله پنج

 چنگالشناسایی الف( 
را با قاشق بخورد،  غذاهاتوانست  آموز دانشپس از اینکه ب( 

یی مانند ها یخوراک، ذکرشدهبتواند طبق همان مراحل 

آَشنایی با 
مهارت 

شناسایی و 
استفاده از 

چنگال برای 
 غذا خوردن

دوازدهم، 
سیزدهم و 
 چهاردهم
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 جلسه هدف محتوای جلسه تکلیف خانگی

سپس اجرای مستقل 
ی  استفادهمهارت 

صحیح از چنگال 
 با نظارت خانواده

 ی مختلف را با چنگال بخورد.ها وهیمی، گوشت، یا نیزم بیس

 ج( با دست برتر قاشق و با دست غیر برتر چنگال را بگیرد.
 اشق هدایت کند.د( با استفاده از چنگال غذا را به سمت ق

همزمان برای تکه کردن مواد  صورت بهه( از قاشق و چنگال 
 استفاده کند. ها آنغذایی و خوردن 

به محتوای فیلم از  آموز دانشبررسی میزان تسلط  .2
 یا انهیراطریق بازی 

تمرین عملی استفاده از چنگال برای خوردن غذا  .3
 با راهنمایی پژوهشگر

 آموز دانشاجرای مستقل مهارت توسط  .4

در  استفاده از قاشق و چنگال یها از رفتار کیهر  یها رهیدر ابتدا زنج در این پژوهش
 یآموز مهارت ی و دفترچه یهوش یتوان کم ییکایانجمن آمر یرفتار سازش اسیمق

شد. سپس با  یها گردآور از آن یو فهرست دیمشخص گرد یتوان هوش آموزان کم دانش
 یها داستان ی هیبه ته ،یاجتماع یها انداست ی هیته یبرا یگر یارهایدر نظر گرفتن مع

و  ریاز تصاو یبیبا ترک شده هیته یها هر مهارت پرداخته شد و داستان یمناسب برا یاجتماع
. در دیآماده گرد یا چندرسانه یصورت برنامه آموزش هر داستان، به یصوت مناسب برا

صورت  به موردنظرشد که در آن مهارت  هیته ییدئویو یالگو کیهر مهارت  یبرا انیپا
 یها داستان ی. سپس متن نوشتارشود یانجام م یکودک عاد کیگام، توسط  به گام

 یآموزش ی قرارگرفته و در برنامه ییدئویو یهر الگو یها رو همراه صوت آن به یاجتماع
 .گنجانده شد

با استفاده از  شده هیته ی برنامه یاز اجرا شیو پ یا چندرسانه یبرنامه آموزش ی هیاز ته پس
آموزان در  دانش یها رفتار م،یساخته و مشاهده مستق محقق ستیل با استفاده از چک انه،یرا

 یا قهیدق 45 ی جلسه 14 یموردنظر، در ط یها . سپس آموزش مهارتدیثبت گرد هیخط پا
شده، با کمک  هیته یا رسانه چند یآموزان با استفاده از برنامه آموزش از دانش کیبا هر 

صورت  شده به بخش آموزش داده یجلسات محتوا انیو برد هوشمند انجام شد. در پا انهیرا
انجام شده و  آموزان دانشسپس توسط  د،یگرد نیتوسط پژوهشگر اجرا شده و تمر یعمل

آموز در هر جلسه  مهارت توسط دانش یاجرا خصوصآمده در  دست اطالعات به تیدرنها
 . دیگرد یرسان اطالع نیداده شده و به والد فیتکل ز،یهر جلسه ن انیثبت شد. در پا
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 نتایج
 شده استفاده، از روش تحلیل نموداری و ترسیمی ها داده لیوتحل هیتجزدر این پژوهش برای 

وابسته از طریق تحلیل روند نمودار بررسی گردیده است. در  ریمتغمستقل بر  ریمتغو اثرات 
اکسل روند تغییرات یادگیری استفاده از  افزار نرمی رسم شده با نمودارهاادامه از طریق 

 است.  شده یبررس کننده شرکتقاشق و چنگال در هر چهار 
ی است. این مهارت به این موردبررسدن نخستین مهارت استفاده از قاشق برای غذا خور

که با  ییها یخوراک یمعرف( 2، قاشق ییشناسا( 1موارد برای هر آزمودنی اشاره دارد: 
 اندازه به پر کردن( 4( غالب) برتر ستد ( گرفتن قاشق با3 .شوند یاستفاده از قاشق خورده م

( بازگرداندن قاشق خالی 6( بردن قاشق پر به دهان به صورتی که محتوای آن نریزد 5قاشق 
 به بشقاب.

و استفاده از قاشق در هر چهار  یینشان داد که مهارت شناسا 1 یفراوان لینمودار تحل
انجام چهار رفتار از  ییاند حداقل توانا شده مشاهده هیجلسه خط پا 17تا  5 نیکه ب یآزمودن

 یالگو کیسوم با  یآزمودن انیم نیاند. اگرچه در ا ش رفتار استفاده از قاشق را داشتهش
شش رفتار را درست انجام  یمشاهدات حت یهمراه است و در برخ هینامنظم در خط پا

اطالعات  انیم نیانجام داده است. در ا حیحداقل چهار مورد را صح انهیطور م اما به ،داده
اندازه غذا در قاشق و  در پر کردن به یاست که هر چهار آزمودن نیاز ا یآمده حاک دست به

 مشکل دارند. زدیآن نر یواکه محت یبردن آن به دهان به صورت
همچنین نتایج حاکی از این است که پس از ارائه الگوی آموزشی مبتنی بر داستان اجتماعی 

ی سوم ارائه آموزش بوده و در کل  جلسهاما این تغییرات پس از  داکردهیپوضعیت بهبود 
، در این اند دادهرفتار را صحیح انجام  4میانه باز هم  طور بهی اول، دوم و چهارم ها یآزمودن

میان آزمودنی سوم وضعیت بهتری را از خود نشان داده است که اگر خط پایه را نگاه کنیم 
فته شد آموزش بر اساس طور که گ پس از آن همان عالوه بهاست.  افتهیبهبودیک رفتار 

که وضعیت یادگیری  دهد یماست. نتایج نشان  شده ارائهالگودهی ویدئویی در سه جلسه 
در جلسه دوم و سوم این نوع مداخله موجب شده که تمامی رفتارهای صحیح استفاده از 

بر برا کننده شرکتعالوه مقدار میانه در هر چهار  هقاشق در هر چهار آزمودنی بهبود یابد. ب
 دهد یمهر شش موردی که استفاده صحیح از قاشق را نشان  دهد یمبا شش است که نشان 

 است. تیرؤقابل 
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. فراوانی استفاده صحیح از قاشق در غذا خوردن در سه مرحله خط پایه، داستان اجتماعی و 1نمودار 
 کنندگان شرکتالگوی ویدئویی در بین 
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خط پایه اجتماعی داستان ویدئوییالگوبرداری  

3آزمودنی   

4آزمودنی   

2آزمودنی   

1آزمودنی   
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ی صحیح از چنگال شامل پنج بخش است:  استفادهدومین وسیله غذا خوردن چنگال بود. 
ی و میوه با چنگال طبق نیزم بیسیی مانند ها یخوراک( خوردن 2، چنگال ییشناسا( 1

( هدایت غذا با 4 برتر ریغ( گرفتن قاشق با دست برتر و چنگال با دست 3، ذکرشدهمراحل 
همزمان. بنابراین  صورت بهتکه کردن غذا با استفاده از قاشق و چنگال  (5چنگال به قاشق و 

نمره صحیح  5فراوانی صحیح استفاده از چنگال در هر مرحله از مشاهده شامل حداکثر 

 .باشد یم

 فراوانی استفاده صحيح از چنگال در غذا خوردن در سه مرحله خط پایه، داستان  .2نمودار 

 کنندگان شرکتاجتماعی و الگوی ویدئویی در بين 

3آزمودنی   

4آزمودنی   

2آزمودنی   

1آزمودنی   

تار
 رف

ی
وان

فرا
یح

صح
ی 

ها
 

تار
 رف

ی
وان

فرا
یح

صح
ی 

ها
 

تار
 رف

ی
وان

فرا
یح

صح
ی 

ها
 

تار
 رف

ی
وان

فرا
یح

صح
ی 

ها
 

لسهج  

لسهج  

لسهج  

لسهج  

خط پایه اجتماعی داستان ویدئوییالگوبرداری  



 129  ...ی مبتنی بر داستان اجتماعیا چندرسانهی آموزشی  برنامهبررسی تأثیر 

 
در خط پایه سه رفتار نخست استفاده از چنگال را درست  ها یآزمودنکه  دهد یمنتایج نشان 

. در مرحله دوم که آموزش بر اساس الگوی دارند مشکلو در دو رفتار آخر  دهند یمانجام 
اما در  اند نداشتهاست در نخستین جلسه سه آزمودنی اول تغییری  شده ارائهداستان اجتماعی 

میانه در مرحله داستان  طور به(. 2نمودار است ) داده رخی این تغییرات جلسات بعد
شده  اضافهکه یک رفتار نسبت به خط پایه  داند یماجتماعی آزمودنی اول چهار رفتار را 

است. در آخرین  مشاهده قابلمیانه سه رفتار  طور به. در سه آزمودنی بعدی همچنان است
بخش از مداخله که الگودهی ویدئویی است سه آزمودنی نخست پنج رفتار صحیح را 

 را همچنان یاد نگرفته است. ها مهارتآزمودنی چهارم تنها یکی از  اند آموخته

 یريگ جهينتبحث و 
 یبر داستان اجتماع یمبتن یا چندرسانه یبرنامه آموزش ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یهوش نتوا استفاده از قاشق و چنگال در کودکان کم یها بر مهارت ییدئویو الگودهی و
 یپژوهش نشان داد که برنامه آموزش نیآمده از ا دست به یها افتهیشده است.  انجام

بر بهبود مهارت استفاده از  ییدئویو الگودهی و یبر داستان اجتماع یمبتن یا چندرسانه
همچنین بررسی نمودار مؤثر بوده است.  یتوان هوش کم آموزان دانشقاشق و چنگال در 

 روند 

در قسمت  آموزان دانشکه میزان یادگیری  دهد یمنشان  ها یآزمودنپیشرفت هر مهارت در 
است، نسبت به بخش اول برنامه که  دوم برنامه که در آن از الگودهی ویدئویی استفاده شده

 ، بیشتر بوده است. باشد یمداستان اجتماعی 

سوم  ی از جلسه یداستان اجتماع ی روند نمودار نشان داد که ارائه لیحاصل از تحل جینتا
گردد، حال اگر با توجه به  ها یتوانسته منجر به بهبود مهارت استفاده از قاشق در آزمودن

مورد  بهبود رفتار را نیا یو مشاهدات انجام شده در جلسات بعد یهر آزمودن ی هیخط پا
نوسان  یدارا هیخط پا یکه الگو 3و  1 یگفت که در آزمودن توان یم م،یقرار ده یبررس

اند، اما به طور  خود داشته یرفتار ی را در خزانه حیصح یاز قبل رفتارها ها یاست و آزمودن
 نیا تیو تثب شتریتوانسته منجر به بروز ب یداستان اجتماع اند، کرده یمداوم استفاده نم

 ی رفتارها از قبل در خزانه نیکه ا 4و  2 یاما در آزمودن دد؛گر ها یرفتارها در آزمودن
سوم منجر به بهبود رفتار  ی از جلسه یها موجود نبوده است، داستان اجتماع آن یرفتار
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 ی انهیرفته است و م  دست از یبعد میمستق ی رفتار مجدداً در مشاهده نیشده، اما ا
 ها یآزمودن نیا یبرا رسد ینظر م جهت به نیهم ت مانده است. بهثاب حیصح یرفتارها

بوده تا بتوانند به طور کامل به  ازین یاجتماع یها از داستان یشتریاز جلسات ب یمند بهره
استفاده از قاشق  یریادگیروش را بر  نیا یاثربخش توان یو نم ابندیدست  حیصح یرفتارها

هر چهار  ییدئویاستفاده از الگودهی و ی نمود. در مرحله دییتأ یها به طور قطع آن یبرا
 نیاند. همچن استفاده از برنامه به مهارت استفاده از قاشق مسلط شده انیدر پا یآزمودن

 نیا ها یموضوع است که آزمودن نیا ی دهنده نشان نیحاصل از مصاحبه با والد یها داده
 ستفادها یدرست حفظ کرده و به هنگام خوردن غذا از قاشق به زیرفتارها را در منزل ن

و  یاجتماع یها از داستان یبیترک ی استفاده رسد ینظر م جهت به نیاند. به هم کرده
 ها یتوانسته منجر به بهبود رفتار استفاده از قاشق در آزمودن یبه خوب ییدئویالگودهی و

 داشته است. یشتریب ریتأث ،ییتنها هب یشود و نسبت به استفاده از داستان اجتماع
در یادگیری استفاده  3، تأثیر روش داستان اجتماعی بر آزمودنی شماره ها یآزمودندر بین 

از مهارت استفاده از قاشق، بیشتر بوده و منجر به یادگیری یک رفتار بیشتر شده است. در 
ن استفاده از برنامه به ی استفاده از الگودهی ویدئویی هر چهار آزمودنی در پایا مرحله

ی حاصل از مصاحبه با والدین ها داده. همچنین اند شدهمهارت استفاده از قاشق مسلط 
را در منزل نیز حفظ کرده و به  رفتارهااین  ها یآزمودنی این موضوع است که  دهنده نشان

 .اند کردهی استفاده درست بههنگام خوردن غذا از قاشق 
در رابطه با مهارت استفاده از چنگال، اثربخشی روش داستان اجتماعی بر آزمودنی شماره 

بیشتر بوده است و منجر به یادگیری یک رفتار بیشتر نسبت  ها یآزمودندر مقایسه با سایر  1
به جز  ها یآزمودنمشابه با مهارت استفاده از قاشق، تمامی  طور بهبه خط پایه شده است. 

ی الگوهای ویدئویی  مشاهدهکه تنها بر یک رفتار تسلط ندارد، پس از  4اره آزمودنی شم
 بخش مهارت استفاده از چنگال مسلط شوند.  5بر هر  اند توانسته شده هیته

که آزمودنی چهارم که نوساناتی در خط پایه نیز  دهد یمنشان  نمودارهانتایج تحلیل روند 
ی اجتماعی ، بهبود در رفتار را نشان داده است اما در ها داستانی اول  جلسهداشته، از 

ی نیز بهبود در ها یآزمودنرفتار رسیده است. در سایر  5رفتار از  3جلسات بعدی مجدداً به 
ی صحیح در رفتارهاکاهش  باوجوداست و  داکردهیپرفتار از جلسات دوم و سوم بروز 
تعداد  بازهمگودهی ویدئویی، ی ال مرحلهی اول  جلسهمشاهدات آتی صورت گرفته در 
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ی تأثیر  دهنده نشاننسبت به خط پایه افزایش داشته و این  ها یآزمودنی صحیح رفتارها
ی مداخله و با استفاده از  ادامه. در باشد یم ها آنی اجتماعی در بهبود رفتار ها داستانمثبت 

 ؛باشد یمت این روش ی تأثیر مثب دهنده نشان، آمده دست بهروش الگودهی ویدئویی، نتایج 
، البته در این اند دادهرفتار صحیح را انجام  5ی سوم هر  جلسهدر پایان  ها یآزمودنچرا که 

 4ی آزمودنی چهارم در این مرحله، برخالف سه آزمودنی دیگر، برابر با رفتارهامیان، میانه 
ود مهارت استفاده ی خط پایه، این روش در بهبها دادهرفتار است، اما در مجموع با توجه به 

 آزمودنی، روشی مؤثر بوده است.  4از چنگال برای غذا خوردن در 
، ها یآزمودنهمچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانطور که گفته شد در اکثر 

ی اجتماعی نمایان شده است و ها داستانی سوم استفاده از  جلسهپس از  ها مهارتبهبود در 
در مهارت  1در مهارت استفاده از قاشق و آزمودنی شماره  3تنها در آزمودنی شماره 

در مهارت استفاده از چنگال از  4ی دوم و در آزمودنی شماره  جلسهاستفاده از چنگال، از 
جود در خط ی مورفتارهای  انهیمست که با توجه به  ا  ی اول، تغییرات قابل مشاهده جلسه

ی تأثیر استفاده  دهنده نشانقطعی  صورت بهاین مسئله را  توان ینمپایه و نوسانات خط پایه 
 یدارید لیگفته شد تحل نیاز ا شیهمانطور که پاز روش داستان اجتماعی دانست. اما 

روش توانسته منجر  نیکه ا دهد ینشان م ها پیش از مداخله و نمرات آزمودنی روند نمودار
موجود  ها یآزمودن یرفتار ی از شروع مداخله در خزانه شیگردد که پ ییبات رفتارهابه ث

همراه  استفاده از الگوهای ویدئویی به وشدند  مداوم استفاده نمیاما  ،اند بوده
ی استفاده از قاشق و چنگال در ها مهارتاجتماعی توانسته است منجر به بهبود  یها داستان

علت پایین بودن سطح زبان درکی  به تواند یم مسئلهگردد. این  ها یآزمودنتمامی 
دشوار  ها آنباشد که درک مفهوم داستان اجتماعی با استفاده از تصویر را برای  ها یآزمودن

ی یاری بخش داستان اجتماعی در نوع بهگفت الگوی ویدئویی  توان یمعبارتی  . بهسازد یم
 ها مهارتبوده است و منجر به افزایش یادگیری  ها یآزمودنتکمیل معانی برای درک بهتر 

  شده است. ها آندر 
آلن، واتلند، بوون و بروکه توسط  شده انجامنتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات 

ی  دهنده نشانباشد که  همسو می (2019) 1وتایاستوارت، کوون و م نسون،یرابو  (2015)
ی زندگی روزمره ها مهارتتأثیر مثبت استفاده از روش الگودهی ویدئویی بر بهبود 

                                                 
1. Bridges, Robinson, Stewart, Kwon & Mutua 
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ویدئویی به روش  . از سوی دیگر از آنجایی که در این پژوهش از روش الگودهیباشند یم
الرهون، زوریتا، جانسون،  الگودهی استفاده شده است، نتایج حاصل با پژوهش وان دگر

ی ها پژوهشمشابه این پژوهش با  طور به. به عالوه باشد یمگریدر و گریدر نیز همسو 
 2مایرز-الرهون و وان الرهون وان، (2004) 1دول و رفلفتی(، ب2015گاردنر و ولف )

ی ها مهارتنیز همسو بوده و اثربخشی روش الگودهی ویدئویی را بر بهبود  (2006)
. همچنین کند یمتأیید هوشی را  توان کمی زندگی روزمره کودکان ها مهارتخودیاری و 

( که داستان اجتماعی را روش 1394احمدی میالنی ) توسط بابا شده انجامبرخالف پژوهش 
ی این پژوهش اثربخشی روش داستان ها افتهمؤثری بر بهبود رفتار سازشی نشان داده است، ی

رار ی رفتار سازشی ق طهیحاجتماعی را بر بهبود مهارت استفاده از قاشق و چنگال که در 
 (2011و کارتر ) نهاتیرو اشتراکات آن با پژوهش  کند ینمقطعی تأیید  طور بهرا  ردیگ یم

معتقد بودند اثربخشی بالینی داستان اجتماعی تنها به میزان اندکی  ها آن چراکهبیشتر است، 
بستگی دارد. در پژوهش  موردمطالعهی افراد ها یژگیواست و به سطح زبان درکی و 

، میزان تغییرات و شده محاسبهی  انهیمحاضر نیز با توجه به نوسانات موجود در خط پایه و 
 ی اجتماعی به میزان اندکی است.ها داستانپس از استفاده از  ها مهارتروند یادگیری 
 ( در پژوهش خود اثربخشی بیشتر2015طور که اهندلی، رادلی و ویپل ) همچنین همان

، در دنداداتیسم نشان  آموزان دانشروش الگودهی ویدئویی را برای بهبود ارتباط چشمی 
متوسطی بر بهبود  ریتأثیی تنها بهکه داستان اجتماعی  رسد یماین پژوهش نیز به نظر 

هوشی داشته و تأثیر آن با  توان کم آموزان دانشی استفاده از قاشق و چنگال ها مهارت
استفاده از الگودهی ویدئویی تقویت گشته است. الزم به ذکر است که همانطور که 

ی آموزشی الگودهی ویدئویی و داستان اجتماعی با  بسته(، 2016پژوهش اولجای گول )
، ندا دانستههوشی مؤثر  توان کمی اجتماعی افراد ها مهارتاستفاده از رایانه را در یادگیری 

ی مبتنی بر داستان اجتماعی ا چندرسانهی حاضر نیز تأثیر مثبت برنامه آموزشی  مطالعهنتایج 
هوشی را  توان کم آموزان دانشو الگودهی ویدئویی را بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال 

(، 1392) یزوارک یزارعی ها پژوهش. همچنین نتایج پژوهش حاضر با کند یمتأیید 
 یپور و اسد یگیب ،یو اباذر یموسوو  (1389) یریام ،( 1391) یبیو غر یزوارک یزارع

                                                 
1. Bidwell, Rehfeldt 
2. Van Laarhoven, Van Laarhoven-Myers 
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ای آموزشی برای آموزش  ی تأثیر مثبت روش چندرسانه دهنده نشانهمسو بوده و  (2016)
دست آمده با نتایج  توان هوشی است. همچنین نتایج به آموزان کم یک مهارت به دانش

( 2011و تست ) چتری(، ر2009و همکاران ) لی(، مانس1999) لسیو م وارایهاگهای  پژوهش
ای آموزشی را بستری مناسب  همسو بوده و چندرسانه (2008) تیاسم-و پاول یو سنست

 . دهد یمهای اجتماعی نشان  سازی داستان برای پیاده
، قرارداد موردتوجهی حاصل از این پژوهش، باید مدت مداخله را ها افتهجهت تبیین بهتر ی

 اجراجلسه  3اجتماعی و الگودهی ویدئویی   ی داستانها روشنکه هر یک از با توجه به ای
 یها داستانیکی از عوامل احتمالی مؤثر بر تأثیر اندک روش  تواند یم، این عامل  شد

اجتماعی را با تعداد  یها داستاندر آینده روش  توانند یماجتماعی باشد. لذا پژوهشگران  
ازجمله  ی قرار دهند.موردبررسآن را  تر قیدقجلسات بیشتری تکرار نموده تا اثربخشی 

ها به  و محدود کردن آن ها یپژوهش حاضر، محدود بودن تعداد آزمودن یها تیمحدود
و تعمیم پژوهش  جیبه هنگام استفاده از نتا دیمشخص است که با یلیتحص هیمقطع و پا کی

ی ها مهارتآموزش  ضرورت بههمچنین با توجه  .ردیموردتوجه قرار گیج حاصل از آن نتا
که سازمان  شود یمهوشی، پیشنهاد  توان کم آموزان دانشخودیاری و زندگی روزمره به 

ی آموزشی  برنامهی  هیتهاستثنایی و سازمان بهزیستی کشور نسبت به  وپرورش آموزش
ی ها مهارتتماعی و الگودهی ویدئویی برای آموزش ی مبتنی بر داستان اجا چندرسانه

ی آموزشی موجود اقدام کرده و مربیان مراکز استانداردهازندگی روزمره مطابق با 
در راستای تسهیل فرآیند آموزشی و  افزارها نرمتوانبخشی و معلمان مدارس استثنایی از این 

که سایر پژوهشگران  شود یماستفاده نمایند. همچنین پیشنهاد  آموزان دانشبهبود یادگیری 
ی خودیاری استفاده کرده و اثربخشی ها مهارتی ها طهیحبرای بهبود سایر  ها روشاز این 

 .را مورد بررسی قرار دهند ها آن

 منابع
سی ربرو یی ابتداتجربی پایه پنجم م شی علوزموی آا چندرسانهتولید (. 1389امیری، فاطمه )

اراک. هنی شهر ان ذخترکم توزان دموآنش دداری دایای و گیردیاان بر میز آن ریتأث
 دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تکنولوژی آموزشی. 
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ی ها اختاللراهنمای تشخیصی و آماری (. 2013پزشکی آمریکا ) انجمن روان
ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری،  DSM-5.انیرو

 (. تهران: کتاب ارجمند.1394ژانت هاشمی آذر و فرهاد شاملو )
های اجتماعی به شیوه ایفای نقش بر  آموزش داستان ریتأث(. 1394بابااحمدی میالنی، ستار )

نامه کارشناسی  . پایانذیرپ آموزشذهنی  توان کمنفس کودکان  رفتار سازشی و عزت
 ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 تیآن با کفا ی ذهن و رابطه هینظر(. 1390بارزیلی، محبوب؛ عصمت، میکائیلی ) بخشی
 .5-13، 108، تعلیم و تربیت استثنایی. ژهیو یازهایدر کودکان با ن یاجتماع

(. 1391پژوه، احمد ) محمدرضای تجریشی، معصومه؛ ساجدی، فیروزه؛ بهبراتی، هاجر؛ پور
های زندگی روزمره دختران با سندرم  های اجتماعی بر مهارت تأثیر آموزش مهارت

 .114-1119(، 5)13، بخشی اعصاب اطفال نامه توان ویژهداون. 

 تیبر وضع یا مشاهده یریادگینقش  ی(. بررس1397حسن ) ،یحسن؛ محمود ،یبهزاد
بندورا.  یاجتماع یشناخت هیآموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظر مطالعه دانش

 .24-54(، 1)21 ،یرسان و اطالع یکتابدار
بر رفتار  یاجتماع یها آموزش مهارت ری(. تأث1382زهرا ) ،یزاده، اکبر و ارجمند انیب

 ینیبال یشناس وانو ر یپزشک مجله روان. فیخف یمانده ذهن سازگارانه کودکان عقب
 . 27-34(، 1)9 ،رانیا

های خانواده بر میزان پیشرفت  بررسی تأثیر ویژگی (.1382تکاملی ماسوله، رحیم )
سال پس از اجرای برنامه  3-15های خودیاری در کودکان کم توان ذهنی  مهارت

 دانشگاهنامه کارشناسی ارشد.  پایانبخشی مبتنی بر جامعه در شهرستان تالش.  توان
 شناسی و علوم تربیتی، گروه تکنولوژی آموزشی. ی، دانشکده روانخوارزم

(. تأثیر واقعیت افزوده در افزایش مهارت 1395جعفرخانی، فاطمه؛ جامه بزرگ، زهرا )
(، 6)2، فناوری آموزشی و یادگیریآموزان دارای اختالل اتیسم.  خودیاری دانش

108- 95 . 
و  یریادگی زانیبر م ریبر اصول ما یآموزش یا چندرسانه ریتأث(، 1394) دیمج ،ینیحس

 ،یی. دانشگاه عالمه طباطبایاجتماع ت آموزان در درس مطالعا دانش یلیتحص زشیانگ
 .یآموزش یگروه تکنولوژ ،یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان
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(. تأثیر الگودهی 1393پسند، سیاوش و رحیمیان بوگر، اسحاق ) آبادی، هادی؛ طالع خان
سال  11تا  6کودکان  زیبرانگ چالشی رفتارهای ارتباطی و ها مهارتویدئویی بر 

(، 4)14، فصلنامه کودکان استثناییی طیف اتیسم متوسط و شدید. ها اختاللدارای 
46-37. 

(. اثر آموزش 1396جرب، مرجان )خدابخشی کوالیی، آناهیتا؛ فتحی می آبادی، مجتبی؛ م
های خودیاری لباس پوشیدن بر اضطراب و پرخاشگری پسران نوجوان  مهارت

 .19-31(، صفحه 13)4، ریپذ بیآسهای  فصلنامه پرستاری گروهذهنی.  توان کم
(. 1396زهرا ) ،یکوندیدر ا؛یثر ،یمحمدرضا؛ خزائ ،یاحمدآباد یلیآذر؛ ن ،یخزائ

 آموزان دانشنفس  بر عزت یا اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی از طریق چندرسانه
 .115-134 ،34 ،یتیترب یها پژوهششنوا.  دختر کم

به  هیو گان یا چهارمولفه یآموزش یطراح یها الگو ریتأث(. 1393دهقانزاده، حجت )
کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم نامه  پایان. علوم یریادگیبر  یا صورت چندرسانه

 بخشی. بخشی، گروه مدیریت توان بهزیستی و توان
های خودتنظیمی کودکان  های اجتماعی بر مهارت تأثیر داستان(. 1395راستی، سمیرا )

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی،  . پایانذهنی آموزش پذیر توان کم
 گروه روانشناسی کودکان استثنایی.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 

ای بر میزان  آموزشی چندرسانه ریتأث(. 1391زوارکی، اسماعیل؛ غریبی، فرزانه ) زارعی
دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر  آموزان دانشیادگیری و یادداری ریاضی 

 .1-19(، 5)2، شناسی افراد استثنایی روان .اراک
، تعلیم و تربیت استثنایی. های اجتماعی داستان(. 1391ارسالنی، اکرم ) و زرافشان، هادی

110 ،37-31. 
فصلنامه تعلیم و تربیت های پژوهشی تک آزمودنی.  (. طرح1366اکبر ) سیف، علی

 .20-38، 10، وپرورش( )آموزش
. (1393میوه اصفهانی، آرزو؛ بهرامی پور، منصوره؛ حیدری، طاهره؛ فرامرزی، ساالر ) شاه

توان ذهنی آموزش  تأثیر آموزش بازی گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کم
 .63-70(، 3)15، شناسی کاربردی ن دانش و پژوهش در رواپذیر. 



 1398پاییز ، 35، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال  فصلنامة روان 136

 

های روانی  مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون(. 1388یکتا، محسن؛ پرند، اکرم ) شکوهی
. تهران: انتشارات شخصیت های هوش، پیشرفت تحصیلی و و تربیتی شامل آزمون

 طبیب.

(. رواسازی و اعتباریابی چهارمین 1390صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد؛ عابدی، محمدرضا )
 روانشناسی تحولی )روان شناسان ایرانی(،ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. 

7(28 ،)386-377. 
(. مقایسه روایی 1393، کامبیز، صفاری نیا، مجید؛ افروز، ستوده )فعالفرید، فاطمه؛ کام

ی چهارم مقیاس  استنفورد بینه و نسخه-تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران
 .70-83(، 2)4، های یادگیری ناتوانیهوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری. 

های اجتماعی بر کاهش  (. بررسی اثربخشی آموزش داستان1392قدسی، زهرا )
. دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده فذهنی خفی توان کمگیری کودکان  گوشه
 شناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی کودکان استثنایی. روان

(. بررسی تأثیر انیمیشن های داستانی 1395کیارسی، زهرا؛ کیارسی، سمیه؛ کیارسی، آزاده )
آوری  فنپذیر.  ذهنی آموزش توان کم آموزان دانشبر رشد و سازگاری اجتماعی 

 .91-110(، 4)6، ارتباطات در علوم تربیتیاطالعات و 

داستان اجتماعی برای آموزش  158ی اجتماعی )ها داستان(. 2010کارول ) گری،
 بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده. دیتأکی زندگی به کودکان با ها مهارت

 (. تهران: پرنده.1396ترجمه سارا گودرزی )
ی اجتماعی برای ها داستاناجتماعی به کودکان )ی ها مهارتآموزش (. 2010لینگ، جان )

ترجمه الهام  ی کودکان(.خود مراقبتی ارتباطی، اجتماعی و ها مهارتافزایش 
 (. تهران: نورعلم. 1394) یوانیک راد و فرحناز قربانزاده حکیمی

(. اثرات 1393رودسری، عباس )  خیرالدین، جلیل؛ بخشی پور محمدپور، وهاب؛ باباپور
اختالل طیف  مبتالبهی خودیاری کودکان ها مهارتالگودهی ویدئویی بر افزایش 

 .48-56(، 206)20، مجله علوم پزشکی رازیاتیسم. 
 یاجتماع یها آموزش مهارت ی(. اثربخش1393) زیپرو ،یدرآمد یفیو شر میرح ،یمراد

آموزان دختر  دانش ی)عملکرد( اجتماع یها بر رشد مهارت یا رسانه با روش چند
 .131-144(، 2)4، یو رفتار یعلوم شناخت یپژوهش هایی. دوم راهنما هیپا یناشنوا
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(. تأثیر 1392زوارکی، اسماعیل ) درآمدی، پرویز؛ زارعی مرادی، رحیم؛ شریفی
ذهنی پایه  توان کم آموزان دانشی اجتماعی ها مهارتی آموزشی بر رشد ا چندرسانه

-22(، 1)4، ی اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیآور فنپنجم ابتدایی شهر تهران. 
5. 

حرکتی بر بهبود -بررسی اثربخشی آموزش هماهنگی حسی(. 1388مرادی، مرضیه )
ذهنی شدید زیر  مانده عقبو آشامیدن کودکان  غذا خوردنی خودیاری ها مهارت

کارشاسی ارشد. دانشگاه عالمه  نامه انیپا. سال مقیم موسسه نگهداری شهر قم 14
 طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی کودکان استثنایی.

ی ها مهارتزش موآثربخشی (. ا1395واحدمطلق، معصومه؛ سودابه، عضدالملکی )
فصلنامه  .تیسماطیف ت ختالالن اکادکوط تباو ارجتماعی ت ابرتعامالری یادخو

 .13-22(، 18)7، توانمندسازی کودکان استثنایی
 علیلو، محمود عباس؛ پور رودسری، بخشی جلیل؛ خیرالدین، باباپور وهاب؛ محمدپور،

 تعـامالت و چشـمی ارتبـاط بـر ویـدئویی الگـودهی (. اثربخشـی1393مجید؛ )
، 15، شناسی افراد استثنایی روانطیف اتیستیک.  های اختالل با کودکان اجتمـاعی

91-107 . 
با نیازهای  آموزان دانشریزی کارکردی برای  برنامه(. 2012وهمن، پل و کرجل، جان )

(. تهران: 1396بناب و فرزانه معتمدی ) ترجمه باقر غباری ویژه )ابتدایی تا دبیرستان(.
 .دانشگاه تهران

. ای بر آموزش ویژه( استثنایی )مقدمه آموزان دانش (.2007کافمن، جیمز )هاالهان، دانیل و 
 (. تهران: ویرایش.1393الدین ) ترجمه حمید علیزاده، ژانت هاشمی و مهدی محی
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