
  

آموزان های اجتماعی دانشتأثیر آموزش ایفای نقش بر مهارت

 خفیف ذهنیتوانکم

 ،5، غالمرضا صرامی4، ژانت هاشمی آذر3، شهال پزشک2، عباس نسائیان1رقیه اسدی گندمانی

 6مرضیه سینا

 21/1/39تاریخ پذیرش: 21/8/39تاریخ دریافت:

 چکیده
آموزان های اجتماعی دانشمهارت نقش بربررسی تأثیر آموزش ایفای  منظوربهپژوهش حاضر 

آزمون با گروه پس -آزمونذهنی خفیف انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشتوانکم

گیری در ساله به روش نمونه 41-41ذهنی خفیف توانآموز کمدانش 41کنترل بود. در این پژوهش 

ه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار پژوهش تصادفی در دو گرو صورتبهدسترس انتخاب شدند و 

نامه مهارت ( بود. والدین و معلمان، پرسش4991های اجتماعی گرشام و الیوت )نامه مهارتپرسش

ای جلسه 01ها تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش در یک برنامه آموزشی اجتماعی را برای آزمودنی

آموزان آموزش داده اجتماعی از طریق ایفای نقش به دانشمهارت  41شرکت کرد. در این برنامه آموزشی 

ها )گروه آزمایش و های اجتماعی دوباره برای همه آزمودنینامه مهارتشد. پس از این مرحله، پرسش

آزمون با استفاده از تحلیل کواریانس مورد آزمون و پساز پیش آمدهدستبههای کنترل( تکمیل شد. داده

آزمون در گروه آزمایش، پس–آزمونپیش تفاوت میانگین باوجودنتایج نشان داد که تحلیل قرار گرفت. 

ذهنی توانآموزان کمهای اجتماعی دانشمهارت آموزش ایفای نقش به لحاظ آماری تفاوت معناداری در

با آموزان های آموزشی برای دانشتواند در تدوین برنامههای این پژوهش میخفیف ایجاد نکرد. یافته

 ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.توانکم

 های اجتماعیایفای نقش، مهارت ذهنی،توانآموزان، کمدانش واژگان کلیدی:

                                                           
 r.asadi@ub.ac.ir :مسئول نویسنده بجنورد، هدانشگا استادیار. 4

 بجنورد دانشگاه استادیار. 0

 یدانشگاه عالمه طباطبائ وانشناسی کودکان استثنائیر استادیار. 3

 یطباطبائ عالمه دانشگاهگروه روانشناسی  استادیار. 1

 معلم تربیت دانشگاه استادیار. 5

 یطباطبائ عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی. 1
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 مقدمه

، ارتباط 3، درگیری0های واقعی هستند که افراد برای آغازگریروش 4اجتماعی هایمهارت

 کنند، استفاده میو پاسخ به دیگران زمانی که در یک مبادله شرکت دارند 1برقرارکردن

اجتماعی را  هایمهارت( 4991) 1(. الیوت، گرشام و مک کالسکی0119 ،5کوچوگنو)

با دیگران  سازدمیشده که فرد را قادر  فراگرفته: رفتارهای انطباقی کنندمیچنین تعریف 

مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی  هایواکنشروابط متقابل داشته باشد، 

، 1پذیریمسئولیت، 7شامل رفتارهایی چون همکاری هامهارترد اجتناب ورزد. این دا

 .شودمی 41و قاطعیت 9داریخویشتن

 خوراندپسهای اجتماعی در ایجاد و نگهداری روابط و همچنین دریافت داشتن مهارت

، 40؛ سارجنت4911، 44رفتارهای اجتماعی بسیار مهم است )کارتلیج و میلبورن مثبت برای

ی برای هایمهارترسیدن به چنین  ،بر این افزون (.0111، 43، به نقل از کرایتس و دان4994

اجتماعی  هایمهارت(. 4997، 41پذیرش از سوی همساالن نیز اهمیت دارد )هانگ و کوو

نقش اساسی دارد و به عنوان  بزرگسالیدر چگونگی انتقال فرد از دوران کودکی به 

. شوندمطرح می بزرگساالنتعامل مثبت با کودکان و  توانایی کودکان برای گسترش

از لحاظ شغلی و  بزرگسالی، در آورندمیاجتماعی را به دست  هایمهارتکه  کودکانی

 هاییمحیط(. حتی در 0111، 45خواهند بود )منز و مک واین ترموفقروابط اجتماعی نیز 

                                                           
1. social skills 

2. initiating 

3. engaging 

4. communicating 

5. cotugno 

6. Elliot, Gresham & Mc Closkey 

7. cooperation 

8. responsibility 

9. self-control 

10. assertion 

11. Cartledge & Milburn 

12. Sargent 

13. Crites & Dunn 

14. Hung & Cuvo 

15. manz & McWayne 



 133 خفیف ذهنیتوانکم آموزاندانش اجتماعی هایمهارت بر نقش ایفای آموزش تأثیر

اجتماعی  هایمهارتاز  ایانهخزوجود دارند، کودکان باید  بسیاری کنندهحمایتکه افراد 

برای ورود به عرصه اجتماع داشته باشند تا بتوانند تعامالت پایداری ایجاد نموده و از لحاظ 

 (.0117، 4اجتماعی مستقل شوند )کلست

اجتماعی، بر سالمت روانی  هایمهارتدر  ارساییکه ن دهدمیطولی نشان  هایپژوهش

تا با دیگران  کندمیاجتماعی به کودک کمک  هایمهارتمنفی دارد.  تأثیرکودکان 

روابط موفق داشته باشد، اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان این مهارت را بدون تالش 

از کودکان به دالیل مختلف  ایمالحظه(. تعداد قابل 4991 و الیوت، 0)پاولیس آموزندمی

و نامناسب  نیافته رشد و اغلب رفتارهای شوندنمیاجتماعی  هایمهارتموفق به کسب 

. بیشتر این کودکان در آینده نیز با مشکالت سازگاری دهندمیبروز  گیریگوشههمراه با 

 (.4391)بخشی،  شوندمیروبرو 

هم در کارکرد هوشی و  دارمعنیناتوانی است که به وسیله محدودیت  3ذهنییتوانکم

)انجمن  دهدمیسالگی رخ  41 . این ناتوانی قبل ازشودمیهم در رفتار سازشی مشخص 

، 5، به نقل از کرک، گاالگر، کولمن و آناستازیو0110، 1آمریکایی ناتوانی رشدی و هوشی

مفهوم ضروری است، مفهوم اول هوش  دوذهنی توجه به یتوانکم(. برای درک 0140

انگین از می ترپایینو باید به طور معنادار  شودمی گفتهاست که به توانایی ذهنی عمومی 

 هاحوزهحوزه است. این سه . مفهوم دوم رفتار سازشی است. رفتار سازشی شامل باشدمی

است که  7عملی هایمهارتاجتماعی و  هایمهارت، 1مفهومی هایمهارتشامل 

مفهومی شامل زبان  هایمهارتتا به صورت مستقل عمل نماید.  سازدمیرا قادر  آموزدانش

عملی نیز نظافت،  هایمهارت. شودمی خودهدایتیهوم پول و بیانی، خواندن، نوشتن، مف

. گیردبرمیرا در  شغلی هایمهارتزندگی روزانه و  هایفعالیتبهداشت فردی، 

                                                           
1. Celest 

2. Powlees 

3. intellectual disability 

4. American associate of developmental & intellectual disability 

5. Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow 

6. conceptual skills 

7. practical skills 
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پذیری و پیروی از قوانین مطرح مسؤلیتفردی، به عنوان روابط بین اجتماعی هایمهارت

 (.0140)کرک، گاالگر، کولمن و آناستازیو،  شودمی

ذهنی در مقایسه با همتایان عادی خود از لحاظ رشد اجتماعی از توانکمن کودکا

الزم برای مواجهه با انتظارات اجتماعی  هایکفایتضعف قابل توجهی برخوردارند و از 

الیوت،  (، دارای مشکالت ارتباطی خاص )گرشام و0113، 4نیستند )امرسون مندبهره

واجهه شده و دارای رفتارهای سازش نیافته قابل (، در روابط با همساالن با مشکل م4999

)گزلی و  شودمیها رد از سوی همساالن و انزوای آنباعث ط سرانجامکه  باشندمیتوجهی 

 هاو تعامل آن کنندمیبیش از کودکان عادی از تعامل با دوستان پرهیز  ها(. آن0117، 0پیر

 (.0111 ،3همراه با پرخاشگری و رفتارهای نامناسب است )لیو

در کیفیت  اجتماعی هایمهارتکه  دهدمیذهنی نشان یتوانکمدر زمینه  هاپژوهش

 هایافتهدارای اهمیت فراوانی است.  شانشغلزندگی و سازگاری این افراد در جامعه و 

که موجب  اجتماعی مناسب عاملی اساسی است هایمهارتکه فقدان  دهندمینشان 

، به نقل 4999 ،1)پارساکیو و اویلی شودمیاجتماعی شکست این افراد در جایگاه 

 (.0117، 5ازکوگلی

ذهنی توانکمکنند تعامالت اجتماعی را در افراد هاست تالش میمدت گرانپژوهش

ای مروری از راهبردهای مداخله پژوهش(. در یک 4991، 1بهبود ببخشند )ویمر و کلنچر

ای داخله( دریافتند که راهبردهای م4997)های اجتماعی هانگ و کوو برای بهبود مهارت

: ایفای نقش، مدیریت پیامد، راهبردهای بین همساالن، آموزش گیرددر شش طبقه قرار می

ها راهبردهای و آموزش فرآیندی )حل مساله(. هر کدام از این روش مدیریتی خود

راهبرد اول جزء  پنج(. 0114گیرد )کرایتس، ها به کار میمتفاوتی را برای آموزش مهارت

 شناختی است. فنونرفتاری و راهبرد حل مساله جزء  فنون

                                                           
1. Emerson 

2. Gezli & Pier 

3. Liu 

4. Paraschive & Oiley 

5. Quigley 

6. Wehmeyer& Kelchner 
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رفتاری )مانند  فنونهای اجتماعی از برای آموزش مهارت گرانپژوهشبسیاری از 

( استفاده خودمدیریتیایفای نقش، مدیریت پیامد، راهبردهای بین همساالن و راهبردهای 

، 4990، 4، مورگان و سالزبرگ4915رد راس کنوی و گیلو-اند )برین، هتپیک، پتیسکرده

های مورد نیاز بر آموزش مهارت (. این رویکردهای آموزشی4997، 0بنز، ایوانف و دورن

هستند. زمانی که  مؤثرترهای کالسی مهارت کنند و در آموزشبرای تعامل تکیه می

منجر به  این شود،میذهنی استفاده توانکمرویکردهای آموزشی رفتار محور در افراد 

زامبارونا و -شود )سوتو، توروآموزش رفتارهای اجتماعی مناسب در محیط آموزشی می

دهد که ( برای موفقیت برنامه آموزشی پیشنهاد می4911) 1(. کوهن4991، 3بیلفور

هایی برای های اجتماعی از طریق ایجاد فرصتهای رفتاری باید بر گسترش مهارتآموزش

فای نقش است که محیط تمرکز کند. یکی از راهبردهای رفتاری ایمشارکت و تجربه در 

شود )کرایتس، های اجتماعی استفاده میذهنی برای آموزش مهارتتواندر افراد کم

 (.0117؛ امسن، 0111

ی یادگیری اجتماعی بندورا بر اهمیت مشاهده و الگوسازی رفتارها، عقاید و نظریه

دارد. استفاده از الگوسازی در  تأکیداجتماعی  های هیجانی دیگران در رشدواکنش

های اجتماعی به نشان دادن رفتار هدف توسط معلم، فیلم یا همساالن اشاره آموزش مهارت

نشان داده شده است  الگوشود تا رفتاری را که توسط آموز خواسته میدارد. سپس از دانش

توان و کودکان کم درخودماندهدکان باز تولید کند. بسیاری از کودکان با ناتوانی مانند کو

چشمی را از طریق ایفای  ارتباطهای اجتماعی مانند لبخند زدن و توانند مهارتذهنی می

افتد که (. الگوسازی زنده زمانی اتفاق می4997، 5نقش بیاموزند )سابومی و دی پنتکورت

شاهده نماید. در آموز رفتار را در یک محیط طبیعی مانند کالس یا محیط بالینی مدانش

آموز نقش مهمی در الگوسازی رفتارهای اجتماعی دارد. در الگوسازی مدرسه معلم دانش

 کند.نمادین کودک رفتارها را از طریق یک فیلم یا تصویر مشاهده 

                                                           
1. Morgan & Salzberg 

2. Benz,Yovanoff & Doren 

3. Soto,Toro-Zambrana & Belfiore 

4. Cohen 

5. Sabomie & deBettencourt 
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برای  ( در یک بررسی مروری امتیازات روش ایفای نقش را4997هانگ و کوو ) 

دادند. از امتیازات این روش این است که  ذهنی شرحتواناستفاده در کودکان کم

ذهنی با هر میزان توانکمهای اجتماعی به افراد برای آموزش مهارت توانالگوسازی را می

ذهنی توانبه طور نسبی برای افراد کم به آسانی و با موفقیت باال استفاده کرد. بهرهوشاز 

است. امتیاز دیگر این است که های اجتماعی به وسیله الگوسازی آسان اکتساب مهارت

تواند در شود. آموزش گروهی میالگوسازی هم به صورت فردی و هم گروهی انجام می

های آموزشی محدود کاربرد بهتری برای کودکان داشته باشد. از سوی دیگر زمان

کند. های اجتماعی بسیار موفق عمل میهای عینی مهارتالگوسازی برای آموزش جنبه

گیرد افزایند زمانی که الگوسازی مورد استفاده قرار می( می4994) 4ارف و مایرآز-شولزر

در مورد الگو و اعتبار الگو را  کنندهمشاهدهباید کفایت الگو، تجارب قبلی  گرانپژوهش

 (.0119در نظر داشته باشند )ماتسون، 

ا کمک فیلم آموزش ب تأثیرها انجام دادند، آن پژوهش( دو 4990مورگان و سالزبرگ )

از یک برنامه  نخستها های اجتماعی در محیط کار را بررسی کردند. آنرا بر روی مهارت

ها ذهنی استفاده کردند تا به آنیتوانکمآموزشی ویدئویی برای آموزش سه آزمودنی با 

یک فیلم ویدئویی را  نخستها کمک کنند با مشکالت محیط کار مواجه شوند. آزمودنی

ها راهبردهایی برای شناسایی شود. به آنند که در آن فرد با مشکل مواجه میمشاهده کرد

شد که چگونه به صورت مناسب ها آموزش داده میشد سپس به آنمشکل داده می

قادر بودند تا رفتارهای هدف  هادرخواست کمک کنند. نتایج نشان داد که همه آزمودنی

ها محیط کار چنین توانایی نداشتند. این یافته را در فیلم ویدئویی شناسایی کنند اما در

باشد اما در  مؤثرتواند در محیط آموزش می فقطحاکی از آن بود که آموزش ویدئویی 

 شده آموختههای قادر نیستند تا مهارت هاکنندهشرکتهای واقعی کارساز نیست و محیط

در افزایش رفتار  ویدئوئی زیالگوسا تأثیردوم  پژوهشرا به محیط واقعی انتقال دهند. در 

الگوسازی و تمرین -درخواست کمک بررسی شد. آموزش با تشخیص ویدئوئی، خود

 کردندمیایی از یک کارگر ناشناخته را مشاهده صحنه هاکنندهشرکتنخست همراه بود. 

                                                           
1. Sholtzer-Azaref & Mier 
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که با مشکلی مواجه شده است و نیاز به کمک دارد، در این صحنه مربی به کارگر در 

شد تا پاسخ به خواسته می کنندهشرکتکرد. سپس از کمک می پاسخ درستشناسایی 

در نوار  هاکنندهشرکتهای موقعیت کاری را ایفای نقش )بازی( کند، سپس پاسخ

 مشاهده ازبعد  کرد که چگونهتمرین می کنندهشرکتسرانجام شد. ویدئویی ضبط می

توان ذهنی نشان داد که افراد کمها ویدئو در اتاق آموزش درخواست کمک کند. یافته

توانند ابعاد درخواست کمک و چگونگی گزارش مشکل به ناظر را از طریق فیلم یاد می

کنندگان بعد از آموزش شروع به گزارش و بگیرند. نتایج همچنین نشان داد که شرکت

 تثبیت چنین مشکالتی کردند.

رای آموزش گروهی از الگوسازی ب ،(4990مورگان و سالزبرگ ) پژوهشاز  پیش

شان به کار گرفته شد های مصاحبه شغلیذهنی برای بهبود مهارتتوانیکمنوجوانان با 

شد که در ای از جلسات گروهی می(. درمان شامل مجموعه4911 ،4)کلی، ویلدمن و برلر

و بیان عالیق در  هاآوری اطالعات، پرسیدن سؤالجمع برای تمرین وآن از الگوسازی 

نوارهای ویدئویی الگوسازی یک فرد ماهر از لحاظ اجتماعی  به شغلی استفاده شد.مصاح

 هاکنندهشرکتگرفت. سپس داد که توسط یک کارفرما مورد مصاحبه قرار میرا نشان می

گر انتقال شدند تا از طریق الگوسازی انواع اطالعاتی که دوست دارند به مصاحبهتشویق می

آمیز موفقیت صورتبهتوانستند  هاکنندهشرکتایج نشان داد تمرین کنند. نترا  دهند

 رفتارهای مصاحبه شغلی را از طریق الگوسازی بیاموزند.

و آموزش مبتنی بر حل مساله ( در پژوهش خود رویکرد آموزش مستقیم 0144امسن )

ذهنی به کار برد. نتایج توانکم آموزاندانشاجتماعی به  هایمهارتبرای آموزش را 

بوده است.  مؤثرهای اجتماعی پژوهش نشان داد که روش آموزش مستقیم در بهبود مهارت

فرد پنج اجتماعی به  هایمهارت( کنترل بیرونی را برای آموزش 0111اوریلی و همکاران )

ذهنی استفاده کردند. نتایج نشان داد که راهبرد کنترل بیرونی در آموزش توانکم

( در پژوهشی 4919) 0راس -وده است. پارک و گیلوردب مؤثراجتماعی  هایمهارت

                                                           
1. Kelly, Wildman & Berler 

2. Park & Gylord-Ross 
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1334 
استخدامی را با  هایمحیطذهنی در توانکماجتماعی به نوجوانان  هایمهارتآموزش 

استفاده از رویکرد مبتنی بر ایفای نقش بررسی نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد 

 نبوده است. مؤثره محیط کار ها باجتماعی و تعمیم آن هایمهارتایفای نقش در آموزش 

روش ایفای نقش  کارآییضد و نقیضی را در مورد  هاییافته شدهانجامهای پژوهش

ذهنی توانیکمبا ناتوانی،  آموزاندانشدرصد از کل  44فراهم نموده است و از سوی دیگر 

های اجتماعی ذهنی در مهارتتوانکودکان کم (.4311دارند )علیزاده و همکاران، 

 هایشکستاجتماعی ضعیف و  هایمهارتبه روشنی میان  هابررسی. دارند نارسایی

اجتماعی را به عنوان یکی از  هایمهارتدر  ارساییو ن کندمیتحصیلی رابطه برقرار 

موت، اسمیت و ) سازدمیمشکالت سالمت روانی مطرح  هایکننده بینیپیش

اثربخشی آموزش ایفای نقش را بر (. پژوهش حاضر بر آن است تا 4999، 4وودارسکی

 بررسی کند. ذهنیتوانکم آموزاندانشاجتماعی در  هایمهارتبهبود 

 پژوهش روش

همراه با گروه  آزمونپسو  آزمونپیش با نیمه آزمایشیهای طرحمطالعه از نوع  این

 باشد.می کنترل وآزمایش 

ساله شهر تهران  41-41ف ذهنی خفی توانکم آموزاندانشکلیه جامعه این پژوهش را 

ذهنی با  توانکم آموزدانش 41تشکیل دادند. از این جامعه  4390-93در سال تحصیلی 

در دسترس انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش این افراد به  گیرینمونهاستفاده از 

 آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه 0صورت تصادفی در 

مراه با گروه کنترل و آزمایش از دو گروه آزمودنی هآزمون پس -آزمونطرح پیش

 گیریاندازهگیرند. گیری قرار میاندازهمورد  بار ها دوهر یک از گروه تشکیل شده است.

گیرد. انجام می آزمونگیری دوم با اجرای یک پساندازهآزمون و پیشاول با اجرای یک 

در  گروه دیگرو )گروه آزمایش(  دگیرمیدر معرض متغیر مستقل قرار  هاگروهیکی از 

 گیرد.معرض متغیر مستقل قرار نمی

                                                           
1. Moot, Smyth & Wodarski 
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( 4991های اجتماعی گرشام و الیوت )از پرسشنامه مهارت هادادهابزار: برای گردآوری 

بسزایی بر عملکرد تحصیلی،  تأثیرآموز را که استفاده شد. این مقیاس رفتار اجتماعی دانش

این  کند.ارزیاب بررسی میا معلم دارد، از دید چند پذیرش میان همساالن و رابطه وی ب

به وسیله  گرفتن امکان مداخلهگذار و نیز در نظربه دلیل ارزیابی از سوی چندین رتبه مقیاس

وینسترا و  ؛4995؛ فرالنگ و کارنو، 4995بسیاری از پژوهشگران )دمارای و همکاران، 

های اجتماعی و گیری مهارتهای اندازه( به عنوان یکی از بهترین مقیاس0117همکاران، 

بر رشد کفایت  مؤثردار معرفی شده است. این مقیاس فراوانی رفتارهای رفتارهای مشکل

تواند برای گیری کرده و میآموز را در خانه و مدرسه اندازهاجتماعی و تطابق دانش

ای اجتماعی هریزی جهت آموزش مهارتو برنامه آموزانبندی دانشطبقه، گریغربال

 مورد استفاده قرار گیرد.

های اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین، معلمان و مقیاس مهارت 

به کار گرفت.  توأمتوان به تنهایی یا های مقیاس را میاست. هر یک از فرم آموزاندانش

-لی مهارتشد. هر فرم دارای دو بخش اصاستفاده  در پژوهش حاضر از فرم معلم و والد

های گویه در زمینه مهارت 31های اجتماعی و مشکالت رفتاری است. فرم معلم، دارای 

گویه در زمینه  10. فرم والد شامل باشدمیگویه در زمینه مشکالت رفتاری  41اجتماعی و 

های این هر یک از گویهگویه در زمینه مشکالت رفتاری است.  41اجتماعی و  هایمهارت

 های هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات است.با گزینه اینمرهسه  هایپاسخمقیاس دارای 

اجتماعی باالتر باشد کودک دارای مهارت اجتماعی  هایمهارتهر چه نمره در مقیاس 

باشد کودک دارای مهارت اجتماعی کمتری است. از طرفی  ترپایینبیشتر و هر چه نمره 

گر مشکالت رفتاری ره فرد باالتر باشد نشاندیگر در مقیاس مشکالت رفتاری هر چه نم

 شهیم)گر مشکالت رفتاری کمتری است شانن ،باشد ترپایینبیشتر و هر چه نمره فرد 

4371، 4377). 

اجتماعی در خارج و  هایمهارتبندی درجهدر زمینه بررسی پایایی و روایی مقیاس 

این مقیاس را با  پایایی( 4991صورت گرفته است. گرشام و الیوت ) هاییتالشداخل ایران 

، )شهیم انددادهگزارش  ./.91بازآزمایی و آلفای کرونباخ برابر با  هایروشاستفاده از 
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انجام  ذهنیتوانکم( در گروهی از کودکان 4371پژوهشی که توسط شهیم ) در. (4377

لفای گرفت و ضریب آوالدین مورد استفاده قرار  یهای ویژهنامهپرسشپایایی . شد

و قابل  نامهپایایی بسیار مطلوب پرسشگر متغیر بوده و نشان ./.90تا ./. 77کرونباخ از 

مقایسه با ضرایب پایایی در نظام اصلی است. پایایی دو نیمه نیز با استفاده از فرمول اسپیرمن 

براون برای دو بخش مقیاس ویژه والدین محاسبه گردید. این ضرایب برای مهارت 

 بود. ./.71 و ؛./11 مشکالت رفتاری در پرسشنامه والدین به ترتیب اجتماعی و

مجوزهای الزم از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و  پس از کسب شیوه اجرا:

های شان در پژوهش، مراحل اجرای پژوهش در گامرضایت والدین برای شرکت فرزندان

 به شرح ذیل انجام شد.

ذهنی که  توانکم آموزاندانش رحله برای کلیه(: در این مآزمونپیش) نخستگام 

های اجتماعی توسط معلم و نامه مهارترا داشتند پرسش پژوهشهای ورود به مالک

های اجتماعی ی که نمره پایینی در مهارتددوم: در این مرحله افرا گام. والدین تکمیل شد

اب شدند. گام انتخ پژوهشنفر برای شرکت در  41و تعداد  مشخص شدهکردند، کسب 

فی در دو دبه طور تصا شدهانتخابها در این مرحله افراد سوم: پس از انتخاب آزمودنی

کنترل قرار گرفتند. گام چهارم )آموزش(: در این مرحله گروه  گروه وگروه آزمایش 

ایفای نقش قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی  آزمایش به طور انفرادی تحت آموزش

دقیقه بود.  11شد. مدت زمان هر جلسه جلسه می 41ت آموزشی شامل جلسا دریافت نکرد.

های اجتماعی افراد (: پس از اتمام برنامه آموزشی پرسشنامه مهارتآزمونپسگام پنجم )

در پژوهش توسط معلم و والدین تکمیل شد. گام ششم: در این مرحله  کنندهشرکت

 شد.های خام برای انجام عملیات آماری استخراج داده

 برنامه آموزشی

است: دلیل منطقی برای رفتار  هاییمؤلفهراهبردهای ایفای نقش یا کنترل بیرونی دارای 

الگوسازی رفتار(، ایفای نقش رفتار و دریافت ) رفتاراز  هاییمثالمطلوب، فرصت مشاهده 

از و  دهدمیبرای عملکرد مناسب در این روش. مربی موقعیتی را به فرد نشان  خوراندپس
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؛ کرامر و رودی، 4911راش،  -رفتار مناسب را الگوسازی نماید )کادسی خواهدمیاو 

 (.0111؛ اوریلی و همکاران، 0144، به نقل از امسن، 4997

که مربی تصویری را به فرد  شودمیایفای نقش: جلسات آموزش در شرایطی برگزار 

که مستلزم یک رفتار  دهدمی. این تصویر موقعیتی را نشان دهدمی ارائهذهنی  توانکم

در این موقعیت انجام دهد، از او  تواندمیکه یک فرد  آنچهاجتماعی مناسب است و 

که در آن فرد یکی از  کندمی. برای مثال تصویر موقعیتی را ترسیم شودمیپرسیده 

 کندمی. آزمودنی باید بیان نماید در چنین موقعیتی چه بیندمییا مربیانش را  هاهمکالسی

(. از آزمودنی انتظار گوییدمییا چه  کنیدمی، چه بینیدمی)زمانی که شما شخص آشنایی را 

. اگر کنممی پرسیاحوالکه بگوید: من با گفتن سالم یا با یک لبخند با او  رودمی

پاسخ صحیح بدهد، مربی او را به صورت کالمی تشویق خواهد نمود و بر  کنندهشرکت

خواهد نمود.  تأکیدتوجیه این که چرا انجام چنین رفتاری در این موقعیت اهمیت دارد 

بنابراین مبادله  کنند؛میاین رفتار خاص را ایفای نقش )بازی(  کنندهشرکتسپس مربی و 

پاسخ صحیح ندهد، پاسخ  کنندهشرکت. اگر شودمیم انجا کنندهشرکترفتار میان مربی و 

 یابدمی. الگوسازی رفتار توسط مربی ادامه شودمیصحیح همراه با علت رفتار توضیح داده 

. هیچ آموزشی در مورد فرآیند کنندمیرفتار صحیح را بازی  کنندهشرکتو سپس مربی و 

؛ 0111)کرایتس،  شودمین حل مساله برای ایجاد رفتار مناسب در جلسه آموزش داده

 (.4919پارک و گیلورد راس، 

مهارت اجتماعی از طریق بررسی متون در  45 اجتماعی ابتدا هایمهارتبرای آموزش 

(. از میان 0119، 0راپوپورت ؛0111و راس،  کورنیش ؛0114، 4بیکر)این زمینه انتخاب شد 

توان آموزان کممعلمان دانشمهارت اجتماعی بر اساس نظر متخصصان و  41ها این مهارت

، دعوت از دیگران برای 3ها شامل معرفی خود و آغاز گفتگوذهنی انتخاب شد. این مهارت

، اجازه گرفتن برای استفاده از 5های در حال انجام، پیوستن به فعالیت1پیوستن به فعالیت

                                                           
1. Baker 

2. Rapoport 

3. Introducing oneself and initiating conversation 

4. Inviting others to join activities 

5. Joining Ongoing Activities 
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، قدردانی 0، اجازه دادن به دیگران برای استفاده از وسایل شخصی4وسایل شخصی دیگران

، 5، کنترل خشم1و همکاری در کارهای گروهی پذیریمسئولیت، 3و تشکر از بزرگترها

های اجتماعی هدف برای هر کدام بود. پس از انتخاب مهارت 1سهیم کردن و سهیم شدن

برانگیزی را توصیف ها داستان کوتاهی تدوین شد. این داستان موقعیت چالشاز مهارت

نیازمند استفاده از مهارت اجتماعی هدف بود. سپس برای هر یک از  کرد که در آن فردمی

به همراه  هاداستانداد. ها تصویری طراحی شد که موقعیت مورد نظر را نشان میداستان

ها توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات تصاویر مربوط به آن

ها و که داستانرسید. با توجه به این تأییدر به مورد نظر در متن داستان و جزییات تصاوی

گر درگیر در از افراد طراحی شده بود باید نظرات افراد دی ایویژهتصاویر برای طیف 

گرفت. به این میذهنی مانند مربیان و معلمان نیز مورد بررسی قرار توانآموزش افراد کم

در  هانامهها، تصاویر و پرسشتاننامه محقق ساخته استفاده شد. داسمنظور از یک پرسش

ذهنی توانی کار با افراد کمال سابقهس 5 کمدستمعلم و مربی قرار گرفت که  41اختیار 

اعمال سی قرار گرفت و اصالحات نهایی را داشتند. سپس نظرات متخصصان مورد برر

ذهنی انتوهای اجتماعی به افراد کمرتگردید و بسته آموزشی نهایی برای آموزش مها

قرار  ایجلسه 01در یک برنامه آموزشی  آموزاندانش ،تهیه شد. پس از تهیه تصاویر

 دقیقه بود. 11جلسه آموزش داده شد. مدت زمان هر جلسه  دوگرفتند. هر مهارت در 

                                                           
1. Asking permission to use property 

2. giving permission to use property 

3. thanking 

4. Responsibility and cooperating in working group 

5. Responding to teasing appropriately 

6. Sharing a Toy that You Are Playing with/ -Sharing a Toy that Another Child Is 

Playing with 
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 پژوهش یهایافته

یل و برای تحل از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد هادادهدر این پژوهش برای توصیف 

و  گروه کنترل آزمونپسو  آزمونپیشمستقل )برای مقایسه میانگین  tاز آزمون  هاداده

 ( استفاده شد.آزمونپسبر  آزمونپیش( و تحلیل کواریانس )برای تعدیل اثر آزمایش

 آزمایش و کنترل یهاگروه. آمار توصیفی 2جدول 

 میانگین گروه 
انحراف 

 استاندارد

 07/41 57/11 یشآزما مادرانآزمون پیش

 41/9 01/17 کنترل 

 41/1 10/50 آزمایش مادران آزمونپس

 14/44 41/17 کنترل 

 09/44 51/30 آزمایش آزمون معلمپیش

 00/1 11/33 کنترل 

 11/1 41/31 آزمایش آزمون معلمپس

 14/43 41/34 کنترل 

اعی در های اجتمن نمره مهارتمیانگیدهد که های جدول یک نشان میداده

است و  01/17 و برای گروه کنترل 57/11 برای گروه آزمایش مادرانآزمون از نظر پیش

 10/50 برای گروه آزمایش مادرانآزمون از نظر های اجتماعی در پسین نمره مهارتمیانگ

های اجتماعی در پیش آزمون از نظر است. میانگین نمره مهارت 41/17 و برای گروه کنترل

ین نمره است و میانگ 11/33 و برای گروه کنترل 51/30 گروه آزمایشمعلمان برای 

و برای  41/31 آزمون از نظر معلمان برای گروه آزمایشهای اجتماعی در پسمهارت

 است. 41/34 گروه کنترل

نتایج تحلیل آن مورد بررسی قرار گرفت.  یهامفروضهبل از انجام تحلیل کواریانس ق

اجتماعی از دیدگاه  هایمهارتتحلیل کواریانس برای  یهاضهمفروکه دادنشان  هاداده

برای معلمان برقرار نیست به همین خاطر برای تحلیل  هادادهبرقرار است اما این  ماداران

از  مادران هایدادهو برای تحلیل  یاختالف tاز اجتماعی از دیدگاه معلمان  هایمهارت

 در جداول زیر آمده است.ن ل کواریانس استفاده شد که نتایج آتحلی



 1334ن تابستا، 11، شمارة فصلنامة افراد استثنایی، سال پنجم                                                          151

 )معلمان( های اجتماعیمهارت آزمونپس-آزمونپیشاختالفی  tنتایج تحلیل  .1 جدول

 داریمعنیسطح  t df آماره انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 های اجتماعیمهارت

 94/0 15/4 کنترل
 

19/4 

 

40 

 

41/1 
ایفای 

 نقش
01/3 13/1 

 هایمهارتبر  دارییمعن یرتأثآموزش ایفای نقش که  دهدیمن نشا 0جدول  هایداده

 .(<15/1Pذهنی ندارد ) توانکم آموزاندانشاجتماعی 

 هایمهارت. نتایج تحلیل کواریانس برای تعیین اثربخشی آموزش ایفای نقش بر بهبود 9جدول 

 (مادران) آزمونپیش یر مهارت اجتماعیاجتماعی با کنترل متغ

 احتمال مقدار F مجموع مجذورات اتمنابع تغییر

 141/1 10/7 90/135 آزمونپیشمهارت اجتماعی 

 044/1 71/4 13/414 اثر اصلی )آموزش(

  11/101 خطای باقیمانده

  35113 مقدار کل

آزمایش گروه  هایدار عامل بین آزمودنیآزمون، اثر معنیپس از تعدیل نمرات پیش

داری بر به این معنی که آموزش ایفای نقش تاثیر معنی .(=P>،71/4 F 15/1وجود ندارد )

 ذهنی از دیدگاه مادران نداشته است.توانآموزان کمهای اجتماعی دانشبهبود مهارت

 گیریو نتیجه بحث

اجتماعی در  هایمهارتبود آموزش ایفای نقش بر به تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

که آموزش ایفای  های پژوهش نشان دادیافته. شدام ذهنی خفیف انجتوانکمآموزان دانش

نتایج این پژوهش . (<15/1P)های اجتماعی نداشته است داری بر مهارتنقش تاثیر معنی

اوریلی و همکاران  هاییافتهو ناهمسو با ( 4919راس ) -پارک و گیلورد هاییافتههمسو با 

 ست.( ا0144( و امسن )0111)

در پژوهش خود به بررسی رویکرد مبتنی بر ایفای ( 4919راس ) -پارک و گیلورد 

فرد  سه هایآزمودناجتماعی در محیط کار پرداختند.  هایمهارتبرای آموزش نقش 
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 زآزمودنی ا سه. در هر کردندیمذهنی بودند که در یک محیط غیر پناهگاهی کار توانکم

وهش نشان داد که رویکرد استفاده شد. نتایج پژ هامهارتروش ایفای نقش برای آموزش 

 ینبر ا افزون. نبوده است آمیزیتموفقاجتماعی  هایمهارتایفای نقش برای آموزش 

اجتماعی به محیط کار از طریق رویکرد مبتنی بر  هایمهارتدر تعمیم  هاکنندهشرکت

 .ایفای نقش شکست خوردند

 هایمهارت ( در پژوهش خود از رویکرد آموزش مستقیم برای آموزش0144امسن )

 43و  44 آموزدانشدو  هایآزمودنذهنی استفاده کرد.  توانکم آموزاندانشاجتماعی به 

اجتماعی که برای آموزش در این پژوهش انتخاب  هایمهارتذهنی بودند؛  توانکمساله 

شدند، تشکر کردن و مشارکت کردن بودند. نتایج کلی پژوهش نشان داد که با توجه به 

 بوده است. مؤثرنادرست، روش آموزش مستقیم  یهاپاسخه و زمان صرف شد

کنترل بیرونی برای آموزش  ی( نیز در پژوهشی به بررس0111اوریلی و همکاران )

اجتماعی که در این  هایمهارتذهنی پرداختند. توانکمفرد  پنجاجتماعی به  هایمهارت

پاسخ به بازخوردهای مدیریت تعارض و  هایمهارتپژوهش آموزش داده شدند شامل 

صحیح بود. هر آزمودنی مداخله حل مساله را برای یک مهارت و مداخله کنترل بیرونی را 

 هایمهارتآزمودنی  پنجاز مداخله هیچ کدام از  پیشبرای مهارت دیگر دریافت نمود. 

درصد  11آزمودنی  سهجلسه آموزش،  1-5اما پس از  دادندینممورد نظر را نشان 

داشتند اما به علت نسبی آزمودنی دیگر بهبودی  دواجتماعی را کسب نمودند،  هایمهارت

بنابراین نتایج کلی نشان داد ؛ نیاز داشتند یترفشردهبه جلسات  هامهارتمشکل در اجرای 

 بوده است. مؤثر هامهارتکه روش کنترل بیرونی برای آموزش 

از لحاظ  اجتماعی یهاارتمه آزمونپسو  آزمونپیش نمرات اگرچهدر این پژوهش 

اما زمانی که کودکان به صورت انفرادی در محیط  ،تفاوت معناداری نشان نداد آماری

بودند در  فراگرفتهرا  شده دادهآموزش  یهامهارتمورد بررسی قرار گرفتند  آموزش

تغییرات چشمگیری را در نمرات  شده دادهآموزش  هایمهارتحالی که فراگیری 

 اجتماعی ایجاد نکرد. هایمهارتنامه پرسش
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امتیازات این شود. ی مطرح میبسیاردر متون پژوهشی برای روش ایفای نقش امتیازات 

های اجتماعی به افراد کم رتبرای آموزش مها توانروش این است که الگوسازی را می

طور نسبی  به به آسانی و با موفقیت باال استفاده کرد. بهرذهنی با هر میزان از هوشتوان

های اجتماعی به وسیله الگوسازی آسان است. ذهنی اکتساب مهارتتوانبرای افراد کم

شود. امتیاز دیگر این است که الگوسازی هم به صورت فردی و هم گروهی انجام می

های آموزشی محدود کاربرد بهتری برای کودکان داشته تواند در زمانآموزش گروهی می

های اجتماعی بسیار های عینی مهارتلگوسازی برای آموزش جنبهباشد. از سوی دیگر ا

 .(4997)هانگ و کوو،  کندموفق عمل می

مطرح کنند که  گرانپژوهشبا وجود تأثیرگذاری و محاسن روش ایفای نقش، 

دهند اما لزوماً آگاهی های اجتماعی را افزایش میرویکردهای رفتاری اگرچه مهارت

 این روش(. از سوی دیگر نگرانی که در مورد 0144دهند )امسن، اجتماعی را افزایش نمی

(. تعمیم قسمت 0114های آموخته شده است )کرایتس، آموزشی وجود دارد تعمیم مهارت

از برنامه توان های اجتماعی است. بدون تعمیم نمیمهارت هایمداخلهمهمی از برنامه 

های های مداخالت مهارتحدودیتاز م مد مطمئن بود. یکیهای اجتماعی کارآمهارت

ها است. اغلب برنامه های زندگی کودکها به سایر قسمتفقدان تعمیم برنامه اجتماعی

ها دهند اما در کاربرد این مهارتهای اجتماعی را به کودکان در کالس آموزش میمهارت

 .اجتماعی زندگی کودک موفق نیستند دارهای معنیدر جنبه

ها بر محیط آموزش در سایر محیط افزونباید ت که تغییرات رفتاری مساله مهم این اس

نیز نمایان شود یا به سایر رفتارها نیز انتقال یابد )نه تنها رفتارهای آموزش داده شده در 

کنند که راهبردهای ایفای نقش یا کنترل بیرونی ممکن درمان(. برخی محققان مطرح می

تفاوت با محیط ایفای نقش موثر نباشد و زمانی که است برای ایجاد رفتار، در محیطی م

ای که در موقعیت ایفای نقش آموزش داده نشده مواجه گردد، شخص با محیط یا مساله

که برای کاربرد کنند ها عنوان میآنبه همین دلیل نتواند رفتار هدف را نشان دهد. 

شناختی مورد نیاز است تر آمیز، فرآیندهای عمیقهای اجتماعی به صورت موفقیتمهارت

عدم تعمیم به توان نتایج این پژوهش را نیز می(. 0111به نقل از اوریلی،  ،4991)کمپل،
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و خانه نسبت داد به این معنی که کودکان به محیط کالس  شدهآموخته یهامهارت

ند در کالس و خانه به کار ببر اندفراگرفتهرا که در محیط آموزش  ییهااند مهارتنتوانسته

از سوی والدین و  تفاوت معناداریمساله شده که  ینامنجر به  هامهارتو عدم به کارگیری 

از سوی دیگر آموزش هر موضوعی در  گزارش نشود.آزمون در نمرات پسمان معل

برای یادگیری و تثبیت آن موضوع نیاز دارد.  بسیاریتوان ذهنی به زمان آموزان کمدانش

 ه تعداد جلسات نیز یکی از دالیل عدم تاثیرگذاری آموزش باشد.این احتمال وجود دارد ک

نیاز دارند  یابرنامهشناختی برای موفقیت به  یرهایتأخکه افراد با  دهدیمشواهد نشان 

اجتماعی را با هم در  هایمهارتتحصیلی، شغلی، زندگی روزانه و  یهاآموزشکه 

تحصیلی مانند غیر یهامهارت ددهیم(. شواهد نشان 0117باشد )کوگلی،  برگرفته

)برولین،  اندنکردهاجتماعی، شغلی و زندگی روزانه توجه کافی را دریافت  هایمهارت

و در  قرارگرفتهاجتماعی باید مورد توجه  هایمهارت(. 0117، به نقل از کوگلی، 4997

(. از طریق فراهم 0113مکسول، -گوناگون آموزش داده شود )کلب و هانی هاییطمح

ذهنی قادر خواهد بود با دیگران سازگاری پیدا کرده و توانکمفرد  هاآموزشنمودن این 

بیشتر باید  یرگذاریتأثبرای  هاآموزشاما این ؛ داجتماعی کنار بیای هاییتموقعبا تنوعی از 

آموزش را افزایش  یرگذاریتأثواقعی و طبیعی همراه شود تا  هاییتموقعاز  یامجموعهبا 

 دهد.
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