
و  اجتماعی  سازگاری  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش  تأثیر 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز٭

دکتراحمدبهپژوه1
منصورسلیمانی2
دکترغالمعلیافروز3
دکترمسعودغالمعلیلواسانی4

چکیده
و  اجتماعی  سازگاری  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش  تأثیر  بررسی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیرآموز است؛ به این منظور، 50 دانش آموز پسر دیر آموز پایه دوم )7 
تا 9 سال( به روش نمونه گیری تصادفی از شهر خدابنده در استان زنجان انتخاب شدند و با استفاده از طرح 

آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل مورد سنجش قرار گرفتند.
پیشرفت  آزمون  و  واینلند  سازشی  رفتار  مقیاس  ماتسون،  اجتماعی  مهارت های  مقیاس  آزمون های   
تحصیلی محقق  ساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و سپس دانش آموزان گروه آزمایشی 
برنامه  برگزاری  از  پس  کردند.  شرکت  اجتماعی  مهارت های  آموزش  دوره  در  ساعته  یک  جلسه   12 در 
اثر  مداخله ای  برنامه  داد  نشان  یافته ها  شدند.  مقایسه  یکدیگر  با  کنترل  و  آزمایشی  گروه  دو  مداخله ای، 
معناداری )p> 0/01( بر بهبود سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر  دیر آموز در گروه 

آزمایشی داشته است. 
کلید واژه ها: آموزش مهارت های اجتماعی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان دیرآموز

٭ تاریخ دریافت: 88/4/2          تاریخ آغاز بررسی: 88/4/22         تاریخ پذیرش: 89/3/29 
behpajooh@ut.ac.ir :1ــ دانشيار دانشگاه تهران؛ پست الکترونيک

2ــ کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 
3ــ استاد دانشگاه تهران 

4ــ استادیار دانشگاه تهران 
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مقدمه
توزیع هوش در انسان بر پایه اصل تفاوت های فردی به صورت بهنجار است که بيش تر افراد 
)حدود 68 درصد( از نظر بهره هوشی در دامنه انحراف معيار پایين و باالی ميانگين قرار دارند. 
از  یا  دانش آموزان مرزی1  را  افراد جامعه  روان شناختی حدود 14 درصد کل  مبنای طبقه بندی  بر 
دیدگاه آموزشی، دیرآموز2 تشکيل می دهند که هوش آنان در حد فاصل یک تا دو انحراف معيار 

پایين ميانگين قرار دارد.
 بهره هوشی این گروه از دانش آموزان که گروهی از کودکان با نيازهای ویژه3 )کودکان استثنایی( 
را تشکيل می دهند، براساس مقياس هوش کودکان وکسلر در دامنه 85 تا 70 نمره استاندارد قرار 
به پژوه  ترجمه   ،1988 ویليامز،6  1998؛  همکاران،  و  مک ميالن5  1990؛  )آناستازی،4  دارد 
فرصت های  نداشتن  علت  به  گاه  دیرآموز،  دانش آموزان  این،  بر  افزون   .)1386 همکاران،  و 
به  نفس  اعتماد  به لحاظ محروميت های خانوادگی و فرهنگی، عزت نفس و  آموزشی مناسب و 
الزم را ندارند و در ابعاد گوناگون رشدشان به تأخير هایی دچار می شوند )به پژوه، 1375؛ به پژوه 

و سليميان، 1380(.
پيش از سال 1370 برنامه مشخص و سازمان یافته ای در تشخيص و جایابی آموزشی7 مناسب 
برای دانش آموزان دوره ابتدایی در ایران وجود نداشت، اما از سال 1370 به بعد با اجرای »طرح 
سنجش« مبنی بر بررسی و سنجش بينایی، شنوایی و آمادگی تحصيلی )هوش عمومی( برای کودکان 
آماده ورود به دبستان، گروهی از کودکان به عنوان دانش آموزان دیرآموز شناسایی می  شوند و برخی 

از آنان در کالس های ویژه با عنوان »کالس ضميمه« در مدارس عادی جایابی می گردند.
دانش آموزان دیرآموز که در کالس ها و در مدارس عادی جایابی شده  اند، در اکتساب دانش های 
خدمات  اگر  و  می شوند  مواجه  نارسایی هایی  و  مشکالت  با  حساب(  و  نوشتن  )خواندن،  پایه 

Borderline ــ1

Slow learner ــ2

Children with special needs ــ3

Anastasi ــ4

MacMillan ــ5

Williams ــ6

 Educational placement ــ7
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آموزشی ویژه به آنان ارائه نشود، زمينه بروز بحران های تحصيلی گوناگون برای آنان فراهم خواهد 
شد، برای مثال، پيشرفت تحصيلی پایين، مردودی و ترک تحصيل احتمالی از عواقب این وضع 

به شمار مي آید )پارکر و آشر،1 1987(. 
 برخی دیگر از دانش آموزان دیرآموز که در کالس های ویژه در مدارس عادی جایابی شده  اند، 
مطابق  را  ابتدایی  دوره  دروس  محتوای  مي توانند  ویژه«  معلم  »مانند،  ویژه  خدمات  تدارک  با  نيز 

برنامه وزارت آموزش و پرورش با موفقيت به پایان رسانند )اکبری, 1375(.
از سوی دیگر مشاهده می شود روش اخير، یعنی جایابی دانش آموزان دیرآموز در کالس های 
ویژه در مدارس عادی، در کنار دستاوردهای آموزشی مطلوب، پاره ای مشکالت خاص اجتماعی 
را به همراه دارد. مهم ترین این مشکالت، همان برچسب »مرزی« و یا »دیرآموز بودن« در ميان 
و  اجتماعی2  سازگاری  بر  عنوان هایی،  و  لقب ها  چنين  قطع  طور  به  است.  عادی  دانش آموزان 
بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز اثر سوء برجا می گذارد و موجب می  شود ادراک نامناسبی از 

لياقت ها و شایستگی های خود داشته باشند و بر عملکرد تحصيلی3 آنان تأثير می گذارد.
  پيامدهای گوناگون جایابی آموزشیِ دانش آموزان دیرآموز در کالس های ویژه نشان می  دهد 
گزارش هایی که در پيشينه ارائه شده  اند، تا حدودی ضد و نقيض هستند. برخی پژوهش ها نشان 
دانش آموزان  برای  اجتماعی  سازگاری  و  تحصيلی  پيشرفت  نظر  از  ویژه  کالس های  می  دهند 
دیرآموز مناسب و مفيدند )مساواتيان، 1373؛ اکبری، 1375؛ سنایی، 1377(. نتایج این قبيل 
بهتر دانش آموزان دیرآموزی که در کالس های ویژه در مدارس  به عملکرد تحصيلی  پژوهش ها، 

عادی جایابی شده  اند، اشاره دارند. 
بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان دیرآموز و این که چگونه و با چه کيفيتی 
در جمع حضور یابند و رفتارهای متناسب و مقبول از خود بروز دهند، ضرورت دارد. اکتساب 
کيفيت  اجتماعی،  روابط  شکل گيری  اجتماعی،  رشد  اصلی  محور  اجتماعی،  مهارت های 
تعامل های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سالمت روان فرد به شمار می  آید )تئودورو4 و 

همکاران، 2005(.
Parker & Asher ــ1

Social adjustment ــ2

Academic performance ــ3
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 کسب مهارت  های اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی 
شدن،  هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتار فرد شکل می گيرد، تا به نحو مناسب و 

مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند.
شمار  به  شدن  اجتماعی  عامل  مهم  ترین  مدرسه،  مانند  دیگر  اجتماعی  نهادهای  و  خانواده 
می  آیند که در قالب ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بررسی می شوند )کارتلج و ميلبرن،1985؛ 

ترجمه نظری نژاد، 1375(.
  ما در دنيای پيچيده و دشواری زندگی می کنيم و الزم است برای موفقيت و پيشرفت در این دنيا 
و مقابله مؤثر با بسياری از مشکالتی که رو در روی ما قرار می گيرند، مجموعه ای از مهارت های 

اجتماعی را به دست آوریم.
اجتماعی  سازگاری  به  نيل  دیرآموز،  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش  عمده  اهداف  از  یکی   
آموزش  بنابراین  است؛  اجتماعی  مسئوليت  پذیرش  و  دیگران  با  مؤثر  و  مفيد  رابطه  برقراری  و 
مهارت های اجتماعی که چنين کودکانی به آن ها نياز دارند، ضرورت دارد. یکی از ویژگی های 
مهارت های اجتماعی اکتسابی بودن آنهاست و در حال حاضر بسياری از محققان اتفاق نظر دارند 
نامناسب بزرگ  آموختنی هستند، زیرا کودکانی که در محيط های  بيش تر رفتارهای اجتماعی  که 
ترجمه  1994؛  همکاران،  و  )هارجی1  دارند  نامطلوب  رفتارهای  اجتماعی  لحاظ  از  شده اند، 

بيگی و فيروز بخت، 1377(.
فعال ترین  از  یکی  1970م.  دهه  از  آن  به  مربوط  اقدامات  و  اجتماعی  مهارت های  سنجش 
عرصه های تحقيقات روان شناسان بوده است. تحقيقات در این باره نشان می  دهد در طول سال های 
مدرسه 10 تا 15 درصد کودکان توسط همساالن خود طرد می شوند و نيز امکان طرد مستمر در 
مراحل بعدی زندگی آنان وجود دارد. علت این امر آن است که این دسته از کودکان مهارت های 

اجتماعی الزم را ندارند )متسون و اولندیک، 1988، ترجمه به پژوه، 1384(.
و  فراگرفته  رفتار های  مجموعه  اجتماعی  مهارت های  که  باورند  این  بر  روان شناسان  بيش تر 
قابل قبولی است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عکس العمل  های 
نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر برقراری 

 Hargie ــ1
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رابطه، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجيد از دیگران و تشکر و قدردانی کردن، مثال هایی از 
و  اليوت  1987؛  اليوت،1  و  گرشام  1982؛  )گرشام،  می  آیند  شمار  به  اجتماعی  مهارت های 

گرشام، 1993(.
است،  شده  اجتماعی  مهارت های  آموزش  به  زیادی  توجه  اخير  سال های  در  رو،  این  از 
تأثير منفی بر عملکرد  زیرا  بررسی  های متعدد نشان می  دهد نارسایی در مهارت های اجتماعی2 
تحصيلی دانش آموزان می گذارد، مشکالت یادگيری را تشدید می کند و غالبًا به بروز مشکالت 
سازگاری منجر می شود )پارکر و آشر، 1993(. زمانی که از مهارت های اجتماعی یاد می شود، 
رفتارهای ساده در موقعيت ها و عرصه های گوناگون اجتماعی مورد نظر است، مانند: ریختن 
کار  به  درست  شيوه  چيزی،  شدن  شکسته  از  بعد  زمين  کردن  تميز  مخصوص،  ظرف  در  زباله 
بردن وسایل غذاخوری و رعایت آداب غذا خوردن، رعایت آداب لباس پوشيدن در موقعيت های 
گوناگون، آویختن لباس در جای مخصوص، وارد و خارج شدن از کالس به شيوه آرام و بدون 
مؤدبانه،  شکل  به  دیگران  خواهش  کردن  رد  نوبت،  رعایت  و  بستن  صف  سروصدا،  ایجاد 
کمک  متشکرم،  یا  لطفًا  مانند  مؤدبانه  ای  کلمات  از  استفاده  دیگران،  انتقاد  با  سازنده  برخورد 
و  بزرگساالن  به  و معرفی کردن خود  دادن  دیگران، سالم  از  تقاضای کمک  و  دیگران  به  کردن 
کردن  عذرخواهی  برنده،  فرد  به  گفتن  تبریک  و  رقابتی  بازی های  در  شکست  قبول  همساالن، 
با  بنابراین شناخت و درمان کودکان  انجام کارها.  با دوستان در  در مواقع ضروری و همکاری 
از وظایف مهم روان شناسان، مشاوران و متخصصان  نارسایی در مهارت های اجتماعی، یکی 

تعليم و تربيت به شمار می آید.
جونز3 ) 1993( با پژوهشی بر 200 آزمودنی دختر و پسر که در آن عوامل مربوط به موفقيت 
عامل  دریافت  می  داد،  قرار  توجه  مورد  دیرآموز  ابتدایی  اول  پایه  دانش آموزان  آموزشگاهی 

مهارت های اجتماعی، سابقه آموزشی و متغيرهای جمعيتی در این امر دخيل هستند.
چن4 و همکاران )2001( در تحقيق دیگری به بررسی رابطه رفتار اجتماعی و پيشرفت تحصيلی 
از رابطه  آنان  نتایج تحقيق  پرداختند.  پنجم، ششم و هفتم  پایه های چهارم،  در 286 دانش آموز 
Gresham & Elliot ــ1

Social skills deficit ــ2

Jones ــ3
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مثبتی ميان پيشرفت تحصيلی و رهبری اجتماعی، تحمل ناکامی، مهارت اجتماعی جرئت ورزی 
و  تحصيلی  پيشرفت  ميان  منفی  رابطه  همچنين  و  داشت  حکایت  همساالن  با  دوستانه  روابط  و 

پرخاشگری، ناسازگاری های تحصيلی و روابط نامطلوب با همساالن را نشان می  داد.
 163 آنان  کردند.  بررسی  تحصيلی2  و  اجتماعی  قابليت های   )2001( همکاران  و  ولش1   
را  دانش  آموزان  اجتماعی  قابليت های  برگزیدند.  تصادفی  صورت  به  را  ابتدایی  دوره  دانش آموز 
نتایج  گردید.  مشخص  زبان  و  ریاضی  نمرات  با  آنان  تحصيلی  پيشرفت  و  کردند  تعيين  معلمان 

تحقيق نشان داد پيشرفت تحصيلی با قابليت اجتماعی افراد ارتباط مستقيمی دارد.
انجلس3 و همکاران )2002(، در پژوهشی، شيوه های فرزندپروری، مهارت های اجتماعی و 
روابط با همساالن و سازگاری اجتماعی را در نوجوانان بررسی کردند. پژوهش آنان به مهارت های 
تأکيد  با همساالن  ناسازگاری  و  کودک  والد-  رابطه  ویژگی های  ميان  واسطه  عنوان  به  اجتماعی 
می کند. داده های این پژوهش از مطالعه 58 کودک 18 تا 12 ساله به دست آمد. یافته ها نشان داد 
آموزش مهارت های اجتماعی، موجب افزایش سازگاری نوجوانان می شود و روابط با همساالن 

را افزایش می دهد.
اوا4 )2003( که سازگاری مدرسه ای دانش آموزان دیرآموز مشغول به تحصيل در مدارس عادی 
را بررسی کرد، به این نتيجه رسيد که این دسته از دانش آموزان مشکالت جدی در سازگاری مدرسه 
دارند. آنان در دوره ابتدایی به طور معناداری بيش تر از همکالسی های عادی خود غيبت می کنند. 
بيش تر  عادی،  دانش آموزان  با  مقایسه  در  معنادار  طور  به  نيز  آنان  تحصيل  ترک  ميزان  ضمن  در 
است. هم چنين دانش آموزان دیرآموز )دختر و پسر( غالبًا توسط همکالسی  های عادی خود طرد 
می شوند. با وجود این، نمی توان ادعا کرد نگرش دانش آموزان دیرآموز حاضر در مدارس عادی، 

در مقایسه با نگرش همکالسی های عادی شان منفی تر است. 
بتلو5 )2005( که در رساله دکتری خود به بررسی تأثير آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش 
هيجانی دانش آموزان 7 تا 12 ساله پرداخته است، نتيجه می  گيرد این آموزش ها به طور معناداری 
Welsh ــ1

Social & academic competences ــ2

Engels ــ3

Eva ــ4

Betlow ــ5
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موجب افزایش هوش هيجانی کودکان می شود. او 8 نوع مهارت را در 8 هفته به 24 دانش آموز 
موجب  و  است  مؤثر  جنس  دو  هر  در  اجتماعی  مهارت های  آموزش  گرفت  نتيجه  و  داد  آموزش 

افزایش هوش هيجانی دانش آموزان می  شود. 
به  که  است  گرفته  صورت  اجتماعی  مهارت های  بررسی  برای  ایران  در  اندکی  پژوهش های 

برخی از آنها اشاره می شود: 
از  دو گروه  در  رفتاری  اجتماعی و مشکالت  پژوهش خود مهارت های  در  شهيم )1382(، 
کودکان عادی و مبتال به اختالل های یادگيری در خانه و مدرسه مقایسه کرد و نشان داد  والدین، 
کودکان عادی را در زمينه کسب مهارت های اجتماعی در خانه بهتر از کودکان مبتال به اختالل های 
مسئوليت پذیری  و  همکاری  زمينه  در  عادی  کودکان  نمرات  ميانگين  می  کنند.  ارزیابی  یادگيری 
این، کودکان  بر  افزون  یادگيری است.  اختالل های  به  مبتال  از کودکان  بيش تر  معناداری  به طور 

مبتال به اختالل های یادگيری بيش تر از کودکان عادی مشکالت رفتاری در خانه  داشته اند.
بيان زاده و ارجمندی )1382(، در پژوهش خود تأثير آموزش مهارت های اجتماعی در کودکان 
عقب مانده ذهنی خفيف را مورد مطالعه قرار داده اند. آن ها 28 دانش آموز عقب مانده ذهنی خفيف 
را برگزیدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار دادند. یافته های پژوهش آنان 
نشان داد گروه آزمایشی پس از پایان جلسات آموزشی، بهبود معناداری را در زمينه مهارت های 
اجتماعی پيدا کرده است و آموزش مهارت های اجتماعی سبب افزایش رفتار سازشی در کودکان 

عقب مانده ذهنی خفيف می شود.
 برخی دانش آموزان دیرآموز مشغول به تحصيل در مدارس عادی، از نظر مهارت های اجتماعی 
با مشکالت بی شماری در سازش با محيط کالس روبه رو هستند، بنابراین به  نظر می رسد آموزش 
آنان  غيردرسی  و  درسی  مشکالت  کاهش  موجب  مؤثر  و  مفيد  شيوه ای  به  اجتماعی  مهارت های 

می شود. 
بررسی  انجام گرفته است، در صدد  ایران  در  که  اندکی  به مطالعات  توجه  با  پژوهش حاضر 
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان 
پسر دیرآموز پایه دوم ابتدایی در شهر خدابنده در استان زنجان است؛ در پژوهش حاضر، آموزش 
به عنوان  تحصيلی  عملکرد  و  اجتماعی  سازگاری  مستقل،  متغير  به عنوان  اجتماعی  مهارت های 
می  آیند؛  شمار  به  کنترل  متغير های  به عنوان  دانش آموزان  جنس  و  سن  و  وابسته،  متغيرهای 
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فرضيه های اصلی پژوهش نيز عبارتند از:
دیرآموز  دانش آموزان  اجتماعی  سازگاری  بهبود  موجب  اجتماعی  مهارت های  آموزش   .1

می شود؛
دیرآموز  دانش آموزان  تحصيلی  عملکرد  افزایش  موجب  اجتماعی  مهارت های  آموزش   .2

می شود.

روش پژوهش

جامعهآماری،نمونهوروشنمونهگیری

پژوهش حاضر، از نوع تحقيقات آزمایشی است که افراد مورد مطالعه، به طور تصادفی در دو 
گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفته  اند )سرمد، بازرگان و حجازی، 1376(.

به  مشغول  ابتدایی  دوم  پایه  دیر آموز  پسر  دانش آموزان  همه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
)استان زنجان(  در سال تحصيلی 86- 1385 درشهرستان خدابنده  ابتدایی  در مدارس  تحصيل 
آنان همتاسازی  و سن  نمرات هوش  به  توجه  با  دیرآموز  دانش آموز  پژوهش، 50  این  در  است. 
 9 تا   7 سنی  )دامنه  مشابه  سنين  و  هوش  بهر 70-85  با  دانش آموزانی  که  صورت  این  به  شدند. 
سال( انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه  آزمایشی و کنترل قرار گرفتند )تعداد 25 

نفر در هر گروه(. 
و  وکسلر  کودکان  هوش  آزمون های  با  مطالعه  مورد  دانش آموزان  هوش  که  است  ذکر  شایان 
گودیناف مورد سنجش قرار گرفت و دامنه هوش بهر آنان ميان 85 تا 70 ارزیابی شد. شغل پدران 
بيش تر آزمودنی ها کشاورزی و شغل مادران آنان خانه داری بود و از لحاظ اقتصادی تقریبًا مشابه 

یکدیگر بودند. 

ابزار پژوهش
 پژوهش حاضر از سه ابزار به شرح زیر بهره گرفته است:

.1فهرستبررسیارزیابیمهارتهایاجتماعیکودکانماتسون1 

ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 سال این 
The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) ــ1
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فهرست بررسی،1 را تدوین کردند. فهرست بررسی ماتسون دو فرم خود گزارشی و گزارش دهی 
فرم  از  پژوهش  این  در  دارند.  خرده  مقياس هایی  نيز  آن ها  از  کدام  هر  که  دارد  را  معلم  توسط 
گزارش دهی توسط معلم بهره گرفته  ایم. این فهرست بررسی، به طور گسترده در آمریکا )ماتسون 
و همکاران، 1983؛ ماتسون، 1990؛ کازدین، 1984( و سپس در استراليا )سپنس و ليدل،2 
1990(، چين )چو،3 1997( اسپانيا )مندز4 و همکاران، 2002( و  برزیل )تئودورو و همکاران، 

2005(، پس از هنجاریابی، مورد استفاده قرار گرفته است. 
آلفای کرونباخ و تنصيف محاسبه  با ضرایب  اعتباروروایی: اعتبار فهرست بررسی ماتسون 
شد و مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصيف برای کل مقياس، یکسان و برابر با 0/86 است. 
ضرایب به دست آمده در ایران مناسب می باشد و مقياس مورد نظر، اعتبار قابل قبولی دارد. روش 
آماری تحليل عوامل برای تعيين روایی سازه مقياس مهارت های اجتماعی به کار رفته است )یوسفی 

و خّير، 1381(.
که  دارد  فرعی  مقياس  دو  و  است  سؤال   64 ماتسون،   بررسی  فهرست  :گذارینمره شیوه
عبارتند از: مهارت های اجتماعی مناسب و رفتارهای نامناسب؛ دامنه نمرات این مقياس  ها ميان 

64 و 320 در نوسان است )متسون و اولندیک، 1988؛ ترجمه  به پژوه،1384(.
شیوهاجرا: معلم برای پاسخ  گویی به این فرم، باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را 
براساس شاخص 5 درجه از نوع مقياس ليکرت با دامنه ای از نمره 1 برای پاسخ های هيچ وقت و 

نمره 5 برای پاسخ های هميشه برای هر دانش آموز در نظر گيرد.
.2مقیاسرفتارسازشیواینلند5)بازنگریشده( 

که  دارد  فرم   سه  مقياس  این  گرفت.  قرار  بازنگری  مورد  1980م.   سال  در  واینلند  مقياس 
عبارتند از: فرم زمينه یابی، فرم گسترده و فرم آموزشگاهی )سپارو6 و همکاران، 1984(.

Checklist ــ1

Spence & Liddle ــ2

Chew ــ3

Mendez ــ4

Vineland Adaptive Behavior Scales (Revised) ــ5

Sparrow ــ6
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در  کرد.  هنجاریابی  را  ایران  در  واینلند  رفتار سازشی  مقياس  زمينه یابی  فرم  بقولی )1376( 
ارتباطی،  حوزه   4 و  دارد  ماده   297 فرم  این  است.  شده  استفاده  فرم،  این  از  حاضر  پژوهش 
مهارت های زندگی روزمره، اجتماعی شدن و مهارت های حرکتی را در بر می گيرد و یک ارزیابی 
مفيد  ارزیابی،  مورد  فرد  ضعف  و  قوت  نقاط  تعيين  برای  که  می  کند  فراهم  سازشی  عملکرد  از 
است. هم چنين یک حوزه اختياری، رفتار ناسازشی را شامل می  شود که 2 بخش دارد؛ بخش 
اندازه می گيرد و بخش دوم ماده هایی دارد که رفتارهای ناسازشی  انواع رفتار ناسازشی را  اول، 

شدید را می سنجد )بقولی، 1376(. 
تنها 2 حوزه اجتماعی شدن و  از 4 حوزه بخش مرکب رفتارهای سازشی،   پژوهش حاضر 

مهارت های زندگی روزمره را مورد بررسی قرار می  دهد.
حوزه اجتماعی شدن 64 ماده دارد که پاسخ های آن سه بخش روابط بين فردی، بازی و اوقات 
فراغت و توانایی سازگاری را در بر می  گيرد و حوزه مهارت های زندگی روزمره 92 ماده دارد که 

پاسخ های آن 3 بخش شخصی، خانگی و جمعی را شامل می  شود.
اعتباروروایی:پژوهش بقولی )1376( برای بررسی ميزان روایی هر یک از حوزه های مقياس 

واینلند از دو شيوه بهره می  گيرد:
افزایش  مشاهده  و  مختلف  سنی  گروه   4 در  خاص  حوزه  یک  نمرات  ميانگين  بررسی  با   .1
پيش رونده نمرات در هر یک از گروه های سنی، این نتيجه به دست آمد که عملکرد در یک حوزه 
خاص، به ویژه در حوزه  های فرعی، در سن خاصی آغاز می  شود و در سن دیگر به نقطه اوج خود 

می رسد.
2. مقایسه نيمرخ، نمرات گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی با گروه به هنجار، دومين شيوه 
 p< 0/01 بررسی روایی ساختار مقياس واینلند است. تفاوت ميانگين نمرات این دو گروه در سطح
معنا دار می  باشد. براساس پژوهش بقولی )1376( ضریبپایایی با بازآزمایی نمرات استاندارد  
در حوزه های مختلف در گروه سنی 6 تا 11 سال بدین شرح است: در حوزه مهارت های زندگی 
روزمره 0/83 و در حوزه اجتماعی شدن 0/85؛ بنابراین می توان گفت این مقياس،  پایایی قابل 

قبولی دارد.
شیوهنمرهگذاری:هرکدام از حوزه های مقياس واینلند نمرات مختلف و مجزایی را به دست 
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پژوهش  در  است.  آزمودنی  ذهنی  سن  براساس  مقياس  تکميل  و  آغاز  نقطه  بنابراین  و  می دهند 
حاضر ماده ها در حوزه های مهارت های زندگی روزمره و اجتماعی شدن، به یکی از روش های 

ذیل نمره گذاری شد:
چنان چه آن فعاليت به طور معمول و به صورت عادی انجام شود )نمره 2(، اگر گاهی اوقات 
انجام  )نمره 0(، چنانچه فرصت  نشود  انجام  اگر هرگز  )نمره1(،  انجام شود  موفقيت جزئی  با 
مهارت را نداشته باشد )نمره N( و در صورتی که تکميل کنندگان از انجام دادن مهارت بی اطالع 
باشد )نمره DK( می گيرند. باالترین نمره در حوزه اجتماعی شدن 128 و در حوزه مهارت های 
زندگی روزمره 184 می  باشد. مقياس واینلند در هر خرده مقياس ميانگين 100 را دارد و انحراف 

استاندارد 15 است.
شیوهاجرا: والدین دانش آموزاین مقياس را تکميل کردند. 

.3آزمونپیشرفتتحصیلی

پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تحصيلی از آزمون محقق ساخته بهره گرفت. این آزمون 20 
سؤال دارد که 10 سؤال آن به ریاضی و 10 سؤال آن نيز به کتاب فارسی پایه دوم دبستان مربوط 

است.
اعتباروروایی:شيوه گزینش سؤاالت به این صورت بود که از معلمان پایه دوم تمام مدارس 
شهرستان خدابنده نمونه  سؤاالتی دریافت شد  و سپس به کمک 5 نفر از معلمان با تجربه سؤاالت 
نهایی انتخاب شدند و روایی صوری سؤاالت مورد تأیيد قرار گرفت؛ هم چنين همسانی درونی 
آلفای کرونباخ 0/80 به دست آمد. برای این که مشخص شود دو فرم  با بهره  گيری از  سؤاالت 
پيش آزمون و پس آزمون همسان هستند و تفاوتی ندارند، روی 100 دانش آموز پایه دوم عادی اجرا 
نمره های  داد  نشان  هم بسته  گروه های   t   آزمون از  بهره  گيری  با  فرم  دو  نمره های  مقایسه  و  شدند 
 0/82 نيز  فرم  دو  همبستگی  ندارند؛  معناداری  تفاوت  آماری  لحاظ  از  پس آزمون  و  پيش آزمون 

است و بنابراین دو فرم تفاوت آماری ندارند.
شیوهنمرهگذاری:برای هر سؤال یک نمره در نظر گرفته شد و دامنه نمرات ميان 0 تا 20 نمره 

نوسان داشت.
شیوهاجرا: هر کدام از دانش آموزان به صورت انفرادی به سؤال های امتحان پاسخ می دادند.
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برنامه مداخله ای و شیوه اجرا
آموزش  دیرآموز  به دانش آموزان پسر  را  اجتماعی الزم  تا مهارت های  پژوهش حاضر کوشيد 
دهد و تأثير آن را بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصيلی آنان بسنجد و ارزیابی کند. برای این 
منظور، ابتدا مهارت های اجتماعی دانش آموزان با فهرست بررسی ماتسون مورد سنجش اوليه قرار 
به عنوان مهارت های الزم جهت  داشتند،  آن ها مشکل  در  دانش آموزان  گرفت و مهارت هایی که 
پيشينه  به  توجه  با  اجتماعی  مهارت های  آموزش  برنامه  این،  بر  افزون  شدند.  انتخاب  آموزش، 
پژوهشی و با نظر و تأیيد تعدادی از متخصصان و استادان روان شناسی، برای 12 جلسه طراحی، 

تهيه و اجرا شد. 
با  برنامه آموزش مهارت های اجتماعی عبارت بودند از: آموزش برخورد مناسب  هدف های 
دیگران، پيروی از دستورات، رعایت نظم و سکوت، کمک به دیگران، افزایش توانایی توجه، 

داشتن صبر و حوصله، قبول نتيجه کار و نظایر آن.
رویکرد آموزشی برنامه یاد شده، بيش تر بر رویکرد یادگيری شناختی و اجتماعی مبتنی است و 
بيش تر از روش های مستقيم و غيرمستقيم، مانند بيان کالمی، سرمشق گيری، بازی نقش، مرور 

ذهنی، بازخورد، بحث گروهی، تقویت مثبت و پرسش و پاسخ بهره می  گيرد. 
در محل  آزمایشی  در گروه  )هفته ای 2 جلسه(  دقيقه ای  در 12 جلسه 60  برنامه مداخله ای، 
آموزشگاه اندیشه )شهرستان خدابنده( اجرا شد؛ از دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی، 
با  می شود،  مطرح  اجتماعی  مهارت های  آموزش  کالس های  در  که  را  مباحثی  شد  درخواست 
دانش آموزان دیگر )گروه کنترل( در ميان نگذارند. البته گروه کنترل، این گونه آموزش ها را دریافت 

نکردند.
اهميت  مورد  در  بحث  گروه،  مقررات  بيان  گروه،  اعضای  با  آشنایی  و  معارفه  اول:  جلسه
مورد  در  تکاليفی  دادن  صدا،  ُتن  معارفه،  نحوه  مورد  در  افراد  بازخورد  اجتماعی،  مهارت های 

شيوه معرفی خود به دیگران؛
جلسهدوم:ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، شيوه معرفی خود به دیگران و 

سالم و احوال پرسی کردن در برخورد با دیگران و دادن تکليف مناسب؛
جلسهسوم: ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، تمرین کردن شيوه های مبادله 
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تعارف های روزمره، تمرین برای آغاز گفتگو و ادامه مناسب و خاتمه آن، دادن تکليف در مورد 
آغاز کردن گفتگو با دیگران؛

جلسهچهارم:ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، بحث درباره اهميت پيروی 
از دستورات و قوانين در مدرسه و خانه و دادن تکليف در مورد نظم و انضباط؛

جلسهپنجم: ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، تمرین برای شيوه تقاضا کردن 
ما را رد کرده است، دادن  تقاضای  با شخصی که  الگو در مورد نحوه برخورد  ارائه  از دیگران، 

تکليف در مورد تقاضا کردن و ارائه پاسخ های مناسب؛
ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، بحث درباره اهميت اجازه  :ششمجلسه

گرفتن از بزرگ  ترها در انجام دادن کارها و مهارت گوش کردن و دادن تکليف مناسب؛
جلسههفتم:ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، آموزش مهارت های مربوط به 

مهار احساسات و ابراز هيجان ها و احساسات مثبت و منفی و دادن تکليف مناسب؛
ابراز  نحوه  بر روی  تمرین  بازخورد،  دادن  و  پيش  تکليف جلسه  ارائه گزارش  هشتم:  جلسه
و  اندوه  خشم،  شادی،  مانند  گوناگون،  احساسات  بيان  شيوه  مورد  در  الگو  ارائه  احساسات، 

مهار ت های مربوط به درخواست کمک و کمک کردن به دیگران؛
بر روی شيوه های رد  تمرین  بازخورد،  دادن  پيش و  ارائه گزارش تکليف جلسه  نهم:  جلسه
تقاضاهای نامعقول، بحث در مورد شيوه »نه گفتن« به تقاضاهای نامقعول، دادن تکليف در مورد 

نحوه رد کردن تقاضاهای غير منطقی و مهارت نه گفتن؛ 
جلسهدهم: ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، بحث در خصوص اینکه چرا 
باید انتقاد کنيم، تکليف در مورد ارائه بازخورد به دیگران و مهارت معذرت  خواهی از دیگران و 

پذیرفتن عذرخواهی دیگران؛ 
جلسهیازدهم: ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، تمرین در مورد انتقادپذیری، 
ارائه الگو در مورد شيوه برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد، دادن تکليف در مورد کنار آمدن و قبول 

انتقاد و مهارت حل مسئله و مقابله با ناکامی؛
جلسهدوازدهم:ارائه گزارش تکليف جلسه پيش و دادن بازخورد، ارائه خالصه ای از مطالب 
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مطرح شده، جمع بندی و ارزشيابی از نتایج جلسات و خود ارزیابی.
دیرآموز،  دانش آموزان  در  اجتماعی  مهارت  فهم  تا  می  کوشد  نظر،  مورد  مداخله ای  برنامه   
افزایش یابد و ارتقای عملکرد اجتماعی را مورد توجه قرار دهد؛ سپس بر نگهداری و تعميم دهی 

مهارت های اجتماعی تأکيد می  کند.

یافته های پژوهش
سازشی  رفتار  ماتسون،  بررسی  فهرست  در   ) معيار  انحراف  و  )ميانگين  توصيفی  یافته های 

واینلند و پيشرفت تحصيلی در جدول 1 گزارش شده است.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار 2 گروه  آزمایشی و کنترل در فهرست بررسی ماتسون، رفتار سازشی 
واینلند و پیشرفت تحصیلی

گروهآزمایشی

تعداد:25نفر

گروهکنترل

تعداد:25نفر

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

فهرستبررسیماتسون
179/449/92178/1624/86پیشآزمون
228/5212/85201/8028/04پسآزمون

رفتارسازشیواینلند
200/367/51201/364/96پیشآزمون
208/967/11201/485/29پسآزمون

پیشرفتتحصیلی
14/922/0314/162/52پیشآزمون
17/011/7114/962/25پسآزمون

 نگاهی به جدول 1 نشان می  دهد نمرات آزمودنی ها در گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله 
پيش آزمون، تفاوت اندکی دارد، اما افراد مورد مطالعه در گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون )پس 

از شرکت در برنامه مداخله ای( در 3 متغير مورد نظر نمرات باالتری را به دست آورده اند.
نمرات  ميانگين  ماتسون  بررسی  فهرست  در  می شود،  مشاهده   1 جدول  در  که  همان طور 
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دانش آموزان در هر 2 گروه در مرحله پس آزمون بيش تر شده است؛ شاید به این دليل که فهرست 
نمرات  مجدد،  ارزیابی  در  آنان  و  کرده  اند  تکميل  معلمان  کنترل،  گروه  در  را  ماتسون  بررسی 
بيش تری به رفتارهای اجتماعی دانش آموزان داده اند؛ البته دليل این امر برای پژوهشگران معلوم 

نيست و می  تواند بهبود خود به خود باشد.
برای  گروه ها  در  تکرار  تأثير  و  کنترل  و  آزمایشی  گروه   2 پس آزمون  و  پيش آزمون  نمره های 
آزمون فرضيه اول، مبنی بر این که آموزش مهارت های اجتماعی موجب بهبود سازگاری اجتماعی 
با  واریانس  تحليل  این رو،  از  گرفت.  قرار  آماری  تحليل  مورد  می شود،  دیرآموز  دانش آموزان 
پيش آزمون-  در  ميان  گروهی 2 گروه  و  تفاوت های درون  گروهی  آزمون  برای  اندازه گيری مکرر 
به دست  را  درون  گروهی  و  ميان  گروهی  تفاوت های  از  شاخصی  و  است  مناسب  پس آزمون 

می دهد.

جدول2. تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون  آزمودنی و میان  آزمودنی در متغیر مهارت های اجتماعی 
در 2 گروه آزمایشی و كنترل

مجموعمنابعتغییرات
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
معناداریFمجذورات

درونآزمودنیها

رار
33051/24133051/24157/490/001تک

روه
رگ
رد
کرا
ت

4044/9614044/9619/270/001

--10072/8048209/85خطا

بینآزمودنیها

روه
4900149005/910/019گ

--39756/9648828/27خطا

در   را  اجتماعی  مهارت های  متغير  بر  مکرر  اندازه گيری  با  واریانس  تحليل  نتایج   2 جدول 
آزمایشی و کنترل نشان می دهد. چنان که مشاهده می شود، تفاوت معناداری در سطح  گروه 
> p ميان 2 گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و تفاوت ميان تعامل تکرار آزمون با   0/001
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گروه ها در سطح p <0/001 معنادار است. از این رو، می توان نتيجه گرفت آموزش مهارت های 
اجتماعی موجب اکتساب مهارت های اجتماعی شده است. در جدول بعدی نتایج تحليل واریانس 

با اندازه گيری مکرر برای متغير وابسته سازگاری اجتماعی گزارش می شود.

جدول3. تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون آزمودنی و میان آزمودنی در متغیر سازگاری اجتماعی 
در دو گروه آزمایشی و كنترل

معناداریFمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمنابعتغییرات

درونآزمودنیها

رار
475/241475/2430/440/001تک

روه
رگ
رد
کرا
ت

449/441449/4428/790/001
--749/324815/61خطا

بینآزمودنیها

روه
262/441262/444/090/001گ

--3077/404864/11خطا

گروه   2 در  را  اجتماعی  سازگاری  بر  مکرر  اندازه گيری  با  واریانس  تحليل  نتایج   3 جدول 
آزمایشی و کنترل نشان می  دهد؛ با توجه به نتایج جدول می توان نتيجه گرفت 2 گروه آزمایشی و 
کنترل تفاوت معنا داری اثر تعاملی تکرار آزمون در سطح p < 0/001 را دارند؛ همچنين تفاوت 
> p معنادار می باشد؛ بنابراین می توان گفت آموزش  در تعامل تکرار با گروه  در سطح 0/001 
که  در حالی  داده است،  افزایش  را  آزمایشی  در گروه  اجتماعی  اجتماعی سازگاری  مهارت های 

ميزان سازگاری اجتماعی در گروه کنترل تقریبًا ثابت است.
می  کند.  بررسی  را  تحصيلی  عملکرد  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش  تأثير  دوم،  فرضيه   
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اثر تکرار گروه ها و مقایسه ميانگين ها  تحليل آماری نيز مقایسه پيش آزمون و پس آزمون، بررسی 
را مورد توجه قرار می هد. 

جدول 4. تحلیل واریانس برای بررسی اثر درون آزمودنی و میان آزمودنی در متغیر پیشرفت تحصیلی در 
2 گروه آزمایشی و كنترل

معناداریFمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمنابعتغییرات

درون

آزمودنیها

رار
52/20152/2068/770/001تک

وه
گر
در
ار
کر
ت

10/40110/4013/700/001

طا
--36/43480/75خ

بین
آزمودنیها

روه
49/35149/355/810/020گ

--407/29488/48خطا

جدول 4 نتایج تحليل واریانس با اندازه گيری مکرر، پيشرفت تحصيلی را در 2 گروه آزمایشی 
و کنترل نشان می دهد. با توجه به نتایج جدول 4 می توان نتيجه گرفت معناداری اثر تعاملی تکرار 
آزمون در سطحp < 0/001 ميان دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد )متغير ميان  آزمودنی ها( و 
هم چنين در تعامل تکرار با گروه تفاوت در سطح p < 0/001   معنادار است؛ هم چنين می توان 
نتيجه گرفت آموزش مهارت های اجتماعی، پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان را در گروه آزمایشی 

افزایش داده است.

بحث و نتیجه گیری
به شمار  اجتماعی  سازگاری  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  اجتماعی،  مهارت های  اکتساب 
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می آید )پارکر و اشر، 1987(. از این رو، پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به این پرسش پژوهشی 
برای  دیرآموز،  پسر  دانش آموزان  به  اجتماعی  مهارت های  آموزش  »آیا  که  شد  اجرا  و  طراحی 
سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصيلی آنان مؤثر است؟« یافته های پژوهش نشان داد تغييرات پس 
از آموزش مهارت های اجتماعی در گروه آزمایشی، معنادار است و آموزش مهارت های اجتماعی 
اجتماعی  سازگاری  سطح  دیگر،  بيان  به  می  باشد؛  مؤثر  دانش آموزان  اجتماعی  سازگاری  بر 
منظور،  این  برای  داشت.  مالحظه ای  قابل  افزایش  آموزش،  از  پيش  با  مقایسه  در  دانش آموزان 
نمرات کل سازگاری اجتماعی که از مقياس رفتار سازشی واینلند به دست آمده است، در دو گروه 

آزمایشی و کنترل، پيش و پس از آموزش، مقایسه شد.
را  در 2 گروه  معنادار  تفاوت  اندازه گيری  های مکرر،  با  تأثير گروه  بررسی  واریانس  تحليل   
نشان می  دهد. هم چنين تکرار آزمون نيز معنادار بود و از تفاوت معنا دار  پيش آزمون و پس آزمون، 

حکایت داشت. 
به کارگيری  و  اکتساب  آزمودنی ها،  اجتماعی  سازگاری  ميزان  ارتقای  برای  احتمالی  دليل 
آن ساخته می شود.  اساس  بر  ميان  فردی  ارتباط های  که  مبنایی است  و  پایه  اجتماعی،  مهارت های 
و شایستگی  تمرین می کنند  یاد می گيرند،  واقعی  به طور  را  اجتماعی  مهارت های  که  دانش آموزانی 
خود را به کار می گيرند، قطعاً می  توانند در ورود به گروه همساالن و دوست یابی موفق باشند، تعاملی 

مثبت در روابط خود با همساالن داشته باشند و دامنه ای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند.
کودکان و نوجوانانی که قواعد اجتماعی گروه همساالن را به  خوبی یاد می گيرند و نيز روابط 
قوی و مستحکمی با اعضای خانواده و اجتماع برقرار می کنند، به احتمال زیاد، سطح باالیی از 
سازگاری اجتماعی را از خود بروز خواهند داد؛ دانش آموزان دیرآموزی که به خوبی مهارت های 
اجتماعی را به دست می  آورند و از نظر اجتماعی رفتارهای مطلوب تری از خود نشان می دهند، 
مفهوم  خود مثبت تری دارند و این امر موجب می شود  محدودیت ها و توانایی های خود را به شيوه 

صحيح تری ارزیابی، درک و پذیرش کنند.
یافته های پژوهش حاضر مبنی بر مؤثر بودن آموزش مهارت های اجتماعی، با یافته های نی هيا1 و 
همکاران )1974(، گرشام و اليوت )1987(، چن و همکاران )2001( و اوا )2003( همسویی  

دارد.
Nihia ــ1
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سازشی  رفتار  مقياس  از  که  اجتماعی  سازگاری  نمرات  مقایسه  بر  عالوه  حاضر،  پژوهش   
واینلند به دست آمده بود، نمرات مهارت های اجتماعی را نيز که از طریق فهرست بررسی ماتسون 
گروه  دو  در  پس  آزمون  و  پيش آزمون  در  مقایسه  نتایج  داد.  قرار  تحليل  مورد  بود،  شده  حاصل 
آزمایشی و کنترل از تفاوت معنادار دو گروه در پس آزمون حکایت داشت که می توان این تفاوت 
را از آموزش ناشی دانست و چنين تبيين کرد که آموزش مهارت های اجتماعی در گروه آزمایشی 
مؤثر بود و موجب شد این گروه در پس آزمون نمرات بهتری به دست آورند. همچنين اثر تکرار در 
گروه نيز معنادار بود و می توان گفت آموزش مهارت های اجتماعی، مهارت اجتماعی دانش آموزان 

دیرآموز را افزایش داده است.
یافته های پارکر و آشر )1987(، نویسکی و داک1 )1992( و ولش و همکاران)2001( نيز 
گفت  می توان  حاضر  پژوهش  مورد  در  خالصه  به طور  دارد.  هم خوانی  حاضر  پژوهش  نتایج  با 
پيشرفت  بر  هم  و  اجتماعی  سازگاری  بر  هم  مداخله ای(  )برنامه  اجتماعی  مهارت های  آموزش 
این رو، الزم است  از  افزایش داد.  را  آن ها  تأثير داشت و  تحصيلی دانش آموزان دیرآموز پسر، 
به ویژه دانش آموزان دیرآموز که در برقراری  به تمامی دانش آموزان  آموزش مهارت های اجتماعی 
مهارت های  آموزش  اگر  است  بدیهی  گيرد.  قرار  توجه  مورد  دارند،  مشکل  همساالن  با  ارتباط 
اجتماعی با برنامه، منظم و به طور مستمر در طول دوران آموزش دانش آموزان تداوم داشته باشد، 
موجب رشد همه جانبه دانش آموزان و همکاری و مشارکت همه جانبه ميان خانواده ها، معلمان و 

مربيان خواهد شد.
آموزش مهارت  های اجتماعی مناسب و فراهم کردن فرصت ها و تجاربی که تعامالت اجتماعی 
را افزایش  دهد، موجب می شود دانش آموزان بتوانند راهبردها و مهارت های اجتماعی را در تمام 
کردن  فراهم  است  بدیهی  بندند.  به کار  و  کنند  تمرین  زندگی  واقعی  موقعيت های  و  محيط ها 
این گونه فرصت ها، مسئوليت تمام کسانی است که به نحوی با این دانش آموزان در ارتباط هستند و 

برنامه های آموزش تلفيقی و فراگير را باور کرده  اند.

محدودیت  های پژوهش
باید اذعان کرد پژوهش حاضر مانند هر پژوهشی، محدودیت هایی داشته است که به برخی از 

Nowickoi & Duke ــ1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


138٩بهار،نهمسال،33فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 182

آن ها اشاره می شود:
نتایج پژوهش حاضر به گروه دانش آموزان دیرآموز دختر و دانش آموزان دیرآموز شهرهای دیگر 

ایران و دانش آموزان استثنایی دیگر قابل تعميم نيست؛ 
 یافته های پژوهش به پایه های تحصيلی و گروه های سنی دیگر قابل تعميم نيست.

پیشنهادات
 پژوهش حاضر، امکان پيگيری و وارسی پيامدهای اجرای برنامه مداخله ای در بلند  مدت را 
نداشت؛ بنابراین پيشنهاد می شود در پژوهش های بعدی به جای یک پس آزمون، از پس آزمون های 

متعدد در فاصله های زمانی متفاوت بهره گيرند تا پایداری اثر آموزش بيش تر آشکار شود؛
تقویت  و  عاطفی  و  رفتاری  ناهنجاری های  کاهش  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش  تأثير   
رفتارهای جرئت مندانه، را مورد بررسی قرار گيرد و تأثير این گونه آموزش ها بر اعتالی سالمت 

روانی دانش آموزان مطالعه شود؛ 
 تأثير برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت   نفس دیگر کودکان و دانش آموزان با 

نيازهای ویژه، دانش آموزان ناشنوا، تيزهوش و کم توان ذهنی مورد بررسی قرار  گيرد؛ 
 آموزش مهارت های اجتماعی، در برنامه های آموزش ضمن خدمت برای مشاوران و معلمان 
و نيز در برنامه های دانش افزایی مادران و پدران در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در سازگار ساختن 

دانش آموزان و باال بردن عملکرد تحصيلی آنان نقش الزم را ایفا کنند؛
و  اشتياق شرکت می کردند  با  اجتماعی  آموزش مهارت های   شرکت کنندگان در جلسه های 
اجتماعی  مهارت های  آموزش  می شود  توصيه  بنابراین  بودند؛  آموزش ها  این گونه  ادامه  خواستار 
به عنوان یک ماده درسی در برنامه درسی مدارس در نظر گرفته شود. بدیهی است روان شناسان، 
مشاوران و معلمان می توانند در این گونه برنامه ها مهارت های اجتماعی را به دانش آموزان آموزش 

دهند و آنان را برای ورود به دنيای اجتماعی واقعی، پيچيده و ناهمگن آماده کنند. 
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