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در محیط کالس درس  توان ذهنی آموزان کم هاي اجتماعی مورد نیاز دانش شناسایی مهارت

Identification of the necessary social skills for students with 
intellectual disability in classroom setting 

  4/6/91:  تاریخ پذیرش مقاله   ؛ 20/08/91:  تاریخ دریافت مقاله

پژوه احمد به
1  

خانزاده عباسعلی حسین
2

هـاي   پـژوهش حاضـر بـا هـدف شناسـایی مهـارت      : چکیده

ذهنـی در محـیط   تـوان   آمـوزان کـم   اجتماعی مورد نیاز دانش

. کالس درس از دیدگاه اولیا، معلمان و متخصصان اجـرا شـد  

نفـر از معلمـان و    144نفر از اولیـا،   151بدین منظور دیدگاه 

ــت   42 ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــر از متخصصــان م ــراي . نف ب

گیـري   گیري از جامعـه اولیـا و معلمـان از روش نمونـه     نمونه

تخصصـان از روش  گیـري از جامعـه م   اي و براي نمونه خوشه

روش پــژوهش از نــوع . گیــري هدفمنــد اســتفاده شــد نمونــه

ــیفی ــنامۀ      -توص پیمایشــی و ابــزار مــورد اســتفاده پرسش

پس از تهیـه  . هاي اجتماعی بود ساخته شناسایی مهارت محقق

هـاي  پرسشنامه اولیـه، مطالعـه مقـدماتی و محاسـبه شـاخص     

ـ     29روانسنجی، پرسشنامه نهایی بـا   اس گویـه بـر اسـاس مقی

در . لیکرت تنظیم و در اختیار افراد مورد مطالعه قـرار گرفـت  

هـاي آمـار توصـیفی و اسـتنباطی،     پایان، بـا اسـتفاده از روش  

توان ذهنـی را   آموزان کم هاي اجتماعی مورد نیاز دانش مهارت

همچنین نتایج نشان داد که بین . مهارت مشخص کرد  29در 

معنـاداري وجـود   نظرات اولیا، معلمان و متخصصـان تفـاوت   

  . دارد

ذهنــی،   تــوانی هــاي اجتمــاعی، کــم مهــارت :هــا کلیــد واژه

  هاي اولیا، معلمان و متخصصان دیدگاه
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Abstract :The aim of the present study was 

to identify the necessary social skills for 
students with intellectual disability in 
classroom setting from the point of view of 
parents, teachers and professionals. For this 
purpose, the statements of 151 parents, 144
teachers and 42 professionals were examined. 
Cluster sampling method was utilized to 
select parents and teachers, and a purposeful 
sampling procedure was used to select 
professionals. The current investigation was a 
descriptive-survey method. In order to 
develop the questionnaire, first, a pool of 
necessary social skills for children with 
intellectual disability in classroom setting 
was developed, and consequently a pilot 
study was conducted and psychometric 
properties were computed. Finally,
"Identifying Social Skills Questionnaire"
(ISSQ) with 29 statements based on Likert-
type was administered to the participants. At 
the end, data were analyzed by descriptive 
and inferential methods and 29 necessary 
social skills were extracted. The results also 
indicated significant differences between the 
perpectives of parents, teachers and 
professionals.

Keywords: Social skills, intellectual 
disability, point of view of parents, teachers 
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  مقدمه

، تردگلد اظهار کرد که قابلیت اجتماعی1937در سال    
1
تـوانی   باید مـالك اصـلی تعریـف کـم     

تـوانی ذهنـی، داراي    ه افراد با کماند ک از آن زمان تاکنون، محققان بارها تصدیق کرده. ذهنی باشد

؛ 2007؛ کـامپرت و گـورزنی،   2009ماتسـون و ویلکینـز،   (هاي اجتماعی ضعیفی هسـتند   مهارت

هـایی همـراه اسـت     ي اجتماعی در آنهـا بـا نارسـایی    ور و کنش) 2008ماتسون، دمپسی و لوولو، 

بنـابراین نتـایج   . )2007؛ هایـات و فیلـر،   2002مـیالن،  ؛ گرشـام و مـک  1983دشلر و شومیکر، (

هاي اجتماعی، قابلیـت اجتمـاعی و بـه     هاي متعدد مبنی بر مشکالت این افراد در مهارت پژوهش

تـوانی   ، در تشخیص کـم 1950هاي سازشی موجب شده است که از اواخر دهه  طور کلی مهارت

نسـپن  گری(ذهنی عالوه بر مالك هوشبهر، مالك نارسایی در رفتار سازشی نیز در نظر گرفته شود

توانی ذهنی توسـط انجمـن    هاي نهم و دهم تعریف کم از این رو، در ویرایش). 1992و گرنفیلد، 

شایان ذکر است کـه در  . کید شده استتأبر رفتار سازشی ) 2002؛ 1992(توانی ذهنی آمریکا  کم

هاي سازشـی مفهـومی،    ویرایش دهم و یازدهم انجمن مذکور، رفتار سازشی به سه دسته مهارت

  .ماعی و عملی تقسیم شده استاجت

ثیر کودکـان و بـر سـازگاري بعـدي آنهـا تـأ      هـاي زنـدگی    رفتارهاي اجتماعی بر تمامی جنبـه    

توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهـاي اجتمـاعی مطلـوب، میـزان     . گذارد می

کنـد   گسـاالن مشـخص مـی   محبوبیت او را در میان همساالن و نزد معلمان و والدین و دیگر بزر

دهند  هاي اجتماعی به افراد اجازه می  مهارت). 1384پژوه،  ؛ ترجمه به1988ماتسون و اولندیک، (

هـایی، ماننـد    تا تعامالت اجتماعی مثبتی را با دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شـامل مهـارت  

ایـن  . باشد خودمدیریتی میگیري و  له، تصمیمط با همساالن و بزرگساالن، حل مسأبرقراري ارتبا

گیـري هسـتند کـه اسـتقالل، قابلیـت پـذیرش و        ها، رفتارهاي قابل مشاهده و قابل اندازه مهارت

یافتگی و کارکرد بهنجار فرد مهم هسـتند   بخشند، براي سازش کیفیت مطلوب زندگی را بهبود می

ماتسون، مـاي ویـل و   ( هاي روانی و مشکالت رفتاري مرتبط هستند و نارسایی در آنها با اختالل

؛ هـارل، مرسـر و دروزیـر،    2008؛ کوك و همکاران، 2008؛ ماتسون، دمپسی و لوولو، 2003لود، 

2008.(  
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هـاي اجتمـاعی    هاي متعددي در ارتباط با اهمیت مهارت هاي اخیر، پژوهش از این رو، در سال   

، ترجمـۀ  2002آمریکـا،   تـوانی ذهنـی   انجمن کم( ذهنی صورت گرفته است توانی  در افراد با کم

هـاي اجتمـاعی یکـی از     مهـارت  ش، به طوري که در حال حاضر آموز)1389پژوه و هاشمی،  به

هاي اجتماعی مناسـب بـا    فقدان مهارت. شود رویکردهاي آموزشی مهم براي این افراد قلمداد می

ز مشکالت بعدي در زندگی، مانند شکسـت در مدرسـه و عملکـرد تحصـیلی پـایین و اخـراج ا      

؛ گرشـام، وان و کــوك،  2009؛ ماتسـون و ویلکینـز،   2004فـانتوزو، سـکینو و کــوهن،   (مدرسـه  

گیـري و انـزواي    ، گوشه)2007چانگ و همکاران، (، عدم استخدام و از دست دادن شغل )2006

، رفتار )2007؛ ماتسون و بویسجولی،1384پژوه،  ترجمۀ به 1988ماتسون و اولندیک، (اجتماعی 

، رفتارهاي چالش برانگیـز  )2001استراتون، رید و هاموند، -وبستر(و ضد اجتماعی پرخاشگرانه 

شـایان  . مرتبط اسـت ) 2009ماتسون ، فوداستد و ریوت، (، افسردگی )2007فاکس و همکاران،(

آمـوزان موجـب    هاي اجتماعی و افـزایش قابلیـت اجتمـاعی دانـش     ذکر است که آموزش مهارت

، بهبـود روابـط شخصـی بـا     )2002کـامپز و کـاي،   (سب در کـالس  کاهش تعداد رفتارهاي نامنا

ماتسون، دمپسـی  (، کاهش رفتارهاي بزهکارانه )2008کوك و همکاران، (همساالن و بزرگساالن 

؛ 2006فیلـر و ایکـس یـو،    (سازي افراد استثنایی با افراد عادي  ، افزایش یکپارچه)2008و لوولو، 

هـاي   ، افزایش ظرفیت براي تمرکز بر فعالیت)1384کاران، پژوه و هم ؛ به1993فرتی و همکاران، 

ــی،(تحصــیلی ــاعی و   )2007هنس ــدي اجتم ــزایش خودکارآم ــاري و اف ــکالت رفت ــاهش مش ، ک

  .شود می) 2008هارل و همکاران، (یافتگی اجتماعی  سازش

هـاي اجتمـاعی در    پیشینۀ پژوهشی نشان داده است که یکی از پیامدهاي مثبت آموزش مهارت   

). 2003؛ اسـمیت،  2004زیـنس و همکـاران،   (آموزان، موفقیت تحصیلی در مدارس اسـت   شدان

آمـوزان در پایـه اول    اند که قابلیت اجتمـاعی دانـش   گزارش کرده) 2002(براي مثال راور و نیتزر

هاي شـناختی یـا زمینـه خـانوادگی      کننده بهتري براي قابلیت تحصیلی نسبت به مهارت بینی پیش

نیـز نشـان داده   ) 2002(و مـالکی و الیـوت   ) 1993(هاي ونتزل  ین نتایج پژوهشهمچن. باشد می

هاي اجتماعی و پیشـرفت تحصـیلی رابطـۀ معنـاداري وجـود دارد و سـطح        است که بین مهارت

  .باشد کننده خوبی براي پیشرفت تحصیلی می بینی هاي اجتماعی عامل پیش مهارت

اي از تجربیات  آموزان را در دامنه توانند دانش یان نمیهاي اجتماعی، مرب به هنگام فقدان مهارت   

به همان اندازه که معلمان . یادگیري به خصوص تجربیاتی که جنبه مشارکتی دارند، شرکت دهند
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از راهبردهاي یادگیري مشارکتی
1
هـاي   کنند، نیاز به داشتن مهارت شان استفاده می درسیدر برنامه 

براي مشارکت کامل در یـادگیري مشـارکتی،   . شود آشکارتر میآموزان  اجتماعی مطلوب در دانش

هایی، مانند گوش دادن و خودافشاگري آموزان با ناتوانی به آموزش مهارت برخی دانش
2
مناسـب   

هاي اجتمـاعی بـا احتمـال بیشـتري شکسـت       افزون بر این افراد با نارسایی در مهارت. نیاز دارند

زیرا ممکن است رفتارهایی را نشان دهند که از یـادگیري   کنند، اجتماعی و تحصیلی را تجربه می

هاي یادگیري گروهی ممانعت به عمـل آورد   آنها در طی آموزش معلم، مطالعۀ مستقل، یا فعالیت

توانـد تـأثیر منفـی     هاي اجتماعی مـی  بدیهی است که آموزش مهارت). 1996سوگاي و لویس، (

  .دمشکالت رفتاري را بر موفقیت تحصیلی کاهش ده

هـاي اجتمـاعی مـورد نیـاز      در هر صورت با توجه بـه پیشـینه مـورد نظـر، شناسـایی مهـارت         

آموزان در محیط مدرسه و کالس درس از اهمیت بـاالیی برخـوردار اسـت و گـام اول در      دانش

از ایـن رو، توصـیه   . آیـد  آموزان به حساب می هاي اجتماعی براي دانش درسی مهارتتهیه برنامه

هاي اولیا، معلمان و متخصصان بررسـی شـود و مـورد توجـه قـرار       ظارها و دیدگاهشده است انت

براي این که کودکان از لحاظ اجتماعی از قابلیت کافی برخـوردار باشـند، معلمـان و اولیـا     . گیرد

این نکته بدین . باید انتظارهاي خود از رفتارهاي کودکان را همسو کنند و آنها را مشخص سازند

آمـوزان در محـیط کـالس     ی که معلمان و اولیا در زمینه رفتارهاي اجتماعی دانشمعناست هنگام

سـازند   درس به توافق برسند، کودکان با احتمال بیشتري انتظارهاي رفتاري آنـان را بـرآورده مـی   

هـاي اجتمـاعی مـورد نیـاز      با وجود این در زمینه شناسـایی مهـارت  ). 2002ترنبال و همکاران، (

هاي گوناگون، تحقیقات بسیار اندکی صورت  گروه  حیط کالس درس از دیدگاهآموزان در م دانش

  .شود گرفته است که به برخی از آنها اشاره می

هاي اولیا در ارتباط بـا   در پژوهش خود با عنوان شناسایی دیدگاه) 2009(آیدوگان و همکاران    

ماعی از دیدگاه مـادران نسـبت   اي اجته هاي اجتماعی به این نتایج دست یافتند که مهارت مهارت

انـد کـه سـه    این پژوهشگران همچنین گزارش کرده. به پدران از اهمیت بیشتري برخوردار است

بازگردانـدن  : مهارت اجتماعی که از دیدگاه مادران داراي اهمیت بیشتري است، عبارت بودنـد از 
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تباه کردن و تالش در به هنگام اش» متأسفم«یک شی که از دیگران قرض گرفته شده است، گفتن 

  .جهت انجام تکالیفی که به کودك داده شده است

در پژوهش خود بـا بررسـی  انتظارهـاي    ) 2007(چاپمن، جمیسون و فیلیپس  -لین، استانتون    

آموزان پیش دبستانی براي موفقیت به این نتیجه رسیدند کـه بیشـتر    معلمان و اولیا از رفتار دانش

پیـروي از  : دانسـتند  مهـارت را بـراي موفقیـت در مدرسـه مهـم مـی      معلمان پیش دبسـتانی سـه   

هاي تعارضی بـا بزرگسـاالن و کنتـرل خلـق و خـو در       دستورات، کنترل خلق و خو در موقعیت

اولیا نیز عالوه براین سه مهارت، پـنج مهـارت دیگـر را مهـم     . هاي تعارضی با همساالن موقعیت

ها یا دیگر وسایل خـود در جـاي    بازي ار دادن اسبابتوجه کردن به آموزش، قر: کردند قلمداد می

مناسب، مخالفت با والدین به آرامی، اطاعت از قوانین و مقررات خانه و صـحبت کـردن بـا تـن     

هـاي   در پژوهش خـود بـا بررسـی دیـدگاه    ) 2006(یر، دیپرنا و استر  می. صداي مناسب در خانه

و » همکـاري «تیجه رسیدند کـه معلمـان ابعـاد    هاي اجتماعی به این ن معلمان در ارتباط با مهارت

همچنـین معلمـان مؤلفـه    . داننـد  تر می آموزان مهم را براي کارکرد کالس درس دانش» مهار خود«

آمـوزان   براي موفقیـت کـالس درس دانـش   » همکاري«تر از مؤلفه  اي مهم را تا اندازه» مهار خود«

  .دانند می

ذهنـی در   تـوان   آموزان کـم  اي اجتماعی مورد نیاز دانشه از این رو، با توجه به اهمیت مهارت   

محیط کالس درس و عدم انجام پژوهشی در این زمینه در کشورمان، پژوهش حاضـر بـا هـدف    

آموزان در محیط کالس درس  هاي اجتماعی مورد نیاز این گروه از دانش بررسی شناسایی مهارت

هش حاضر سعی دارد از یـک سـو ضـمن    پژو. از دیدگاه اولیا، معلمان و متخصصان طراحی شد

تـر در   هاي گسـترده  اي را به روي انجام پژوهش پاسخگویی به این نیاز، براي نخستین بار دریچه

هـاي   درسـی مطلـوب مهـارت   ی دیگر گام مهمی در طراحـی برنامـه  این زمینه باز کند، و از سوی

  . توان ذهنی برداشته شود آموزان کم اجتماعی براي دانش

گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه، شروش پژوه

پیمایشی است و داراي سه جامعـه آمـاري بـه     -روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی   

  :شرح زیر است

هاي ابتدایی و راهنمایی شهر تهران با مدرك  توان ذهنی در دوره آموزان کم تمامی اولیاي دانش. 1

  1387-88تحصیلی حداقل دیپلم در سال تحصیلی 
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هاي ابتدایی و راهنمایی شهر تهران در سال  توان ذهنی در دوره آموزان کم تمامی معلمان دانش. 2

  1387-88تحصیلی 

  متخصصان و کارشناسان مرتبط در حوزه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. 3

 109ر پـدر،  نفـ  42(نفر از اولیـا   151: حجم نمونه براي انجام پژوهش حاضر عبارت بودند از   

بــراي ). زن 16مــرد،  26(از متخصصــان  42، و )زن 99مــرد،  45(از معلمــان  144، )نفــر مــادر

بدین منظور ابتدا . اي استفاده شد گیري خوشه گیري از جامعه اولیا و معلمان از روش نمونه نمونه

ـ  ت کلیـه  از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، چهار منطقه به طور تصادفی انتخاب و در نهای

توان ذهنی چهار منطقه مذکور به عنوان نمونـه انتخـاب    آموزان کم معلمان و اولیاي مدارس دانش

 کـه گیري هدفمند استفاده شده است  گیري از جامعه متخصصان از روش نمونه براي نمونه. شدند

بیرنـاکی  (تاي یا گلوله برفی اس برداري ارجاعی زنجیره یکی از آنها نمونه وانواع گوناگونی دارد 

و والدروف
1
کننـده   این روش که در آن پژوهشگر یک شرکت در). 1386؛ به نقل از هومن،1981،

کند، مربوط به زمانی اسـت کـه پژوهشـگر قـادر بـه شناسـایی        را از طریق شخص دیگر پیدا می

ر دهندگان به راحتی در دسترس نیستند و یـا د  دهندگان سودمند نیستند، یا وقتی که آگاهی آگاهی

  ).1386هومن،(باشند  مواردي که ناشناس و گمنام می

  :شناختی افراد نمونه به شرح زیر است مشخصات جمعیت

 22نفر از آنهـا دیـپلم،    89نفر بودند که از نظر سطح تحصیالت،  151تعداد کل اولیا : گروه اولیا

  .ودندنفر دانشجوي دکترا ب 1نفر فوق لیسانس و  8نفر لیسانس،  31نفر فوق دیپلم، 

نفر از آنها دیـپلم،   2نفر بودند که از نظر سطح تحصیالت،  144تعداد کل معلمان : گروه معلمان

  .نفر دانشجوي دکترا بودند 1نفر فوق لیسانس و  10نفر لیسانس،  104نفر فوق دیپلم،  27

نفر از آنهـا   27نفر بودندکه از نظر سطح تحصیالت،  42تعداد کل متخصصان  :گروه متخصصان

  .نفر داراي مدرك دکترا بودند 13نفر دانشجوي دکترا و  2وق لیسانس، ف

  ابزار پژوهش

هـاي اجتمـاعی مطـرح شـده در      براي تدوین پرسشـنامۀ مقـدماتی جهـت شناسـایی مهـارت         

اي انجام گرفت و با استفاده از منابع گوناگون،  مطالعه کتابخانه هاي درسی کشورهاي دیگر، برنامه

. هاي اجتمـاعی تهیـه شـد    هاي گوناگون دربارة مهارت اي از پرسش یات، خزانهمانند کتب و نشر

                                                
1. Biernacki & Waldorf 
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تـوان ذهنـی، از پرسشـنامۀ     آموزان کـم  هاي اجتماعی مورد نیاز دانش سپس براي شناسایی مهارت

هاي اجتماعی محقق ساخته شناسایی مهارت
1
هـاي   استفاده شد و دیـدگاه ) 1388خانزاده، حسین( 

آوري شـد و بـا یکـدیگر مـورد مقایسـه و تحلیـل قـرار         ن مربوط جمعاولیا، معلمان و متخصصا

هاي اجتمـاعی   در قسمت اول فهرست مهارت: باشد پرسشنامۀ نهایی داراي دو قسمت می. گرفت

گویـه و در قسـمت دوم در    16توان ذهنی در مؤلفه محیط مدرسـه بـا    آموزان کم مورد نیاز دانش

کننـدگان   در ایـن پرسشـنامه از شـرکت   . شده اسـت  گویه تنظیم 29محیط کالس درس با مؤلفه 

خیلی زیـاد، زیـاد، در   «ها را بر اساس پنج گزینه  مهارتدرخواست می شود تا اهمیت هر یک از 

هـاي   شایان ذکر است کـه پیشـتر شناسـایی مهـارت    . مشخص کنند» حد معمول، کم و خیلی کم

منتشـر شـده   ) 1390(و همکـاران  خـانزاده   اجتماعی مورد نیاز در محیط مدرسه در مقالۀ حسـین 

تـوان   آمـوزان کـم   هاي اجتماعی مورد نیـاز دانـش   است و اکنون در مقالۀ حاضر، شناسایی مهارت

  .شود ذهنی در محیط کالس درس گزارش می

هاي اجتماعی براساس درجـۀ   گذاري در پرسشنامۀ شناسایی مهارت شیوة نمره: گذاري شیوة نمره

، بـه  3، به پاسخِ در حد معمـول، نمـرة   4، به پاسخِ زیاد، نمرة 5مرة اهمیت به پاسخِ خیلی زیاد، ن

بدین ترتیب اگـر مهـارتی   . شود اختصاص داده می 1و به پاسخِ خیلی کم نمرة  2پاسخِ کم، نمرة 

هاي هر گروه و یا کل افراد نمونه، نمرة بیشتري را کسب کند، از اهمیت بیشـتري   بر اساس پاسخ

  .برخوردار است

به منظور تحقق روایی صوري و محتوایی پرسشنامه، حداکثر تـالش  :  روان سنجی  هاي شاخص

هاي اجتماعی مـورد نیـاز    و مطالعه از منابع خارجی و داخلی براي تعیین گستره مصادیق مهارت

توان ذهنی در محیط کـالس درس صـورت گرفـت و در نهایـت پرسشـنامه در       آموزان کم دانش

فته و روایی صورياختیار چندین متخصص قرار گر
2
  .و محتوایی پرسشنامه مورد تایید واقع شد 

براي بررسی اعتبار
3
پرسشنامه، از روش بازآزمایی و آلفاي کرونباخ استفاده شد که طـی آن پـس    

هـاي مـورد مطالعـه     از گذشت سه هفته، بار دیگر پرسشنامه در اختیار تعداد مشخصـی از گـروه  

ها ضریب بازآزمایی بـراي هـر    آوري داده فت و پس از جمعقرار گر) اولیا، معلمان و متخصصان(

هـاي   آمـده بـراي گـروه    ضرایب بازآزمـایی بـه دسـت   . ها به طور مجزا به دست آمد یک از گروه

                                                
1. Social Identifying Skills Questionnaire (ISSQ)
1. Fّace Validity 
2. Reliability 
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بـرآورد شـد کـه قابـل      94/0تا  76/0و ضرایب آلفاي کرونباخ نیز بین  96/0تا  85/0مختلف از 

  .باشد قبول می

  شیوة اجرا

الن مـدارس  هـاي الزم بـا مسـؤ    معلمان، همـاهنگی  شنامه در دو گروه اولیا وبراي اجراي پرس    

صورت گرفت و براي هر دو گروه در طـی جلسـات مجـزا، دربـاره هـدف تحقیـق و محتـواي        

  . پرسشنامه و نحوه پاسخگویی به سواالت توضیحات الزم داده شد

راي آنان دشوار بود،  اجـراي  نامه ب هاي پرسش از آن جایی که درك برخی از گویه در گروه اولیا

نامه براي اولیا  نامه براي آنها به صورت انفرادي صورت گرفت و برخی از سواالت پرسش پرسش

الزم به یادآوري است با توجه به حجم زیاد نمونـه مـورد مطالعـه از سـه نفـر      (توضیح داده شد

ی کوتاه مدت توسـط  آزمونگر با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی با گذراندن یک دوره آموزش

  ). نامه استفاده شد دوم جهت اجراي پرسشپژوهشگر

پس از برگزاري جلسه توجیهی، پرسشنامه مورد نظر توزیع شد و پـس از یـک   در گروه معلمان 

  .آوري شد ها جمع هفته، پرسشنامه

، شیوة اجرا به صورت انفـرادي بـود، بـه طـوري کـه پـس از انتخـاب هـر         در گروه متخصصان

گرفت و در ارتبـاط بـا آن توضـیحات الزم     پرسشنامه مورد نظر در اختیارش قرار میمتخصص، 

. شـد  شد و پس از مدت یک هفته پرسشنامه بـه صـورت حضـوري بـازپس گرفتـه مـی       داده می

همچنین هر متخصص نیز فـرد دیگـري را کـه در ارتبـاط بـا موضـوع پـژوهش از اطالعـات و         

  . کرد تخصص کافی برخوردار بود، معرفی می

  ها یافته

هـاي اجتمـاعی    هاي اجتماعی پرسشنامه شناسایی مهارت در این قسمت ابتدا به معرفی مهارت   

هاي مـورد مطالعـه از    هاي هر یک از گروه پرداخته و فراوانی پاسخ محیط کالس درس در مؤلفه

  .شود نظر میزان اهمیت گزارش می

توان ذهنی در محـیط کـالس درس    آموزان کم دانشهاي اجتماعی مورد نیاز فهرست مهارت

  »میزان اهمیت«در سه گروه بر اساس 
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نفر از معلمان به ایـن   2نفر از اولیا و  1از کل افراد نمونه  :حضور به موقع در کالس درس -1

ه بـاال قائـل     . مهارت اهمیت کم دادند بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمـول ـب

  .بودند

نفر از معلمان  2نفر از اولیا و  2از کل افراد نمونه  :درس  بدون سر و صداورود به کالس  -2

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول بـه بـاال   . به این مهارت اهمیت کم دادند

  .قائل بودند

نفر از معلمـان بـه    1نفر از اولیا و  7از کل افراد نمونه  :قرار دادن لباس در محل مخصوص -3

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل . این مهارت اهمیت کم دادند

  .بودند

نفر از اولیا به  4از کل افراد نمونه  :بلند شدن و احترام گذاشتن هنگام ورود معلم به کالس -4

ـ  1این مهارت اهمیت کم و خیلی کم و  بقیـه افـراد   . دنفر از معلمان به آن اهمیت خیلی کم دادن

  .نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند

نفر از معلمـان   5نفر از اولیا و  6از کل افراد نمونه  :نشستن در جاي خود بدون سر و صدا -5

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول بـه بـاال   . به این مهارت اهمیت کم دادند

  .قائل بودند

نفـر از   2نفر از اولیـا و   6از کل افراد نمونه  :عدم تخریب وسایل و تجهیزات کالس درس -6

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمـول  . معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .به باال قائل بودند

اولیا به این مهـارت   نفر از 5از کل افراد نمونه  :رعایت مقررات کالس درس در نبود معلم -7

بقیه افراد نمونه بـراي  . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 4اهمیت کم و خیلی کم و 

  .این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند

نفـر از   6از کل افـراد نمونـه    :ها در کالس درس اجتناب از آزار و اذیت دیگر همکالسی -8

. نفر از معلمان به این مهارت اهمیـت کـم دادنـد    2اهمیت کم و خیلی کم و اولیا به این مهارت 

  .بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند

نفر از اولیا به این مهارت اهمیـت کـم    2از کل افراد نمونه فقط  :حفظ نظافت کالس درس -9

  .اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند بقیه افراد نمونه براي این مهارت. دادند
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نفر از  1نفر از متخصصان،  1از کل افراد نمونه  :آوردن وسایل مورد نیاز  به کالس درس -10

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 1اولیا، و 

  .در حد معمول به باال قائل بودند

نفـر از متخصصـان،    1از کل افراد نمونـه   :ت دادن وسایل خود به دیگر همکالسی هاامان -11

نفر از اولیا به آن اهمیـت خیلـی    3نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم و  6نفر از اولیا و  10

  .بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند. کم دادند

نفـر از اولیـا بـه ایـن      5از کل افراد نمونـه   :ل شدن میان وسایل خود و دیگرانتفاوت قائ -12

بقیـه افـراد   . نفر از معلمان به این مهارت اهمیـت کـم دادنـد    4مهارت اهمیت کم و خیلی کم و 

  .نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال دادند

نفر  1نفر از اولیا و  2از کل افراد نمونه  :اجازه گرفتن به هنگام استفاده از وسایل دیگران -13

بقیه افراد نمونـه بـراي ایـن مهـارت اهمیـت در حـد       . از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .معمول به باال قائل بودند

نفر از اولیـا و   8از کل افراد نمونه  :جلب توجه معلم در کالس درس با بلند کردن دست -14

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد . ن مهارت اهمیت کم دادندنفر از معلمان به ای 2

  .معمول به باال قائل بودند

نفـر   2نفر از اولیا، و  1نفر از متخصصان،  1از کل افراد نمونه  :مرتب نگه داشتن میز خود -15

یـت در حـد   بقیه افراد نمونـه بـراي ایـن مهـارت اهم    . از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .معمول به باال قائل بودند

نفر از معلمان به این مهارت  1نفر از اولیا و  1از کل افراد نمونه  :مراقبت از لوازم شخصی -16

  .بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند. اهمیت کم دادند

 4نفـر از اولیـا و    3از کل افراد نمونه  :گوش دادن به سخنان معلم و قطع نکردن حرف او -17

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیـت در حـد   . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .معمول به باال قائل بودند

نفـر از   7از کل افـراد نمونـه    :گوش دادن به اظهارنظر همکالسی و قطع نکردن حرف او -18

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت . به این مهارت اهمیت کم دادندنفر از معلمان  5اولیا و 

  .در حد معمول به باال قائل بودند
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نفـر   2نفر از اولیا و  9از کل افراد نمونه  :داوطلب شدن براي پاسخ دادن  به سوال  معلم -19

اهمیـت در حـد    بقیه افراد نمونـه بـراي ایـن مهـارت    . از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .معمول به باال قائل بودند

نفـر از اولیـا بـه ایـن مهـارت       17از کل افراد نمونه  :اظهار نظر  به موقع در بحث کالسی -20

بقیه افراد نمونه به این . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 4اهمیت کم و خیلی کم و 

  .مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند

نفر از اولیـا   4از کل افراد نمونه  :آوردن تکالیف انجام داده شده در منزل به کالس درس -21

بقیه افراد نمونه براي این مهـارت اهمیـت در   . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 1و 

  .حد معمول به باال قائل بودند

نفر از اولیا به این مهـارت   9از کل افراد نمونه  :انجام تکالیف کالسی در زمان تعیین شده -22

بقیه افراد نمونه بـراي  . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 2اهمیت کم و خیلی کم و 

  .این مهارت اهمیت در حد معمول به باال دادند

مهـارت   نفر از اولیا  بـه ایـن   8از کل افراد نمونه : انجام تکالیف کالسی بدون سر و صدا -23

بقیه افراد نمونه بـراي  . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم و خیلی کم دادند 7اهمیت کم و 

  .این مهارت اهمیت در حد معمول به باال دادند

نفـر از   3نفـر از اولیـا و    7از کل افراد نمونـه   :سعی کردن به هنگام مشکل بودن تکلیف  -24

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد معمـول  . معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند

  .به باال دادند

نفر از اولیا، و  4نفر از متخصصان،  1از کل افراد نمونه  :اطاعت از دستورات شفاهی معلم -25

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت در حد . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 1

  .دادند معمول به باال

نفر از معلمـان،   4نفر از متخصصان،  1از کل افراد نمونه  :اطاعت از دستورات کتبی معلم -26

بقیه افراد نمونه براي این مهـارت اهمیـت در   . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 3و 

  .حد معمول به باال دادند
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نفـر از   7از کل افراد نمونـه   :ایفاي نقش خود در انجام تکالیف گروهی در کالس درس -27

بقیه افراد نمونه براي این مهارت اهمیت . نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم دادند 4اولیا و 

  .در حد معمول به باال دادند

نفر از اولیا به این مهارت اهمیت کم  20از کل افراد نمونه  :ارائه گزارش در جلوي کالس -28

بقیه افراد نمونه بـه ایـن مهـارت    . ن مهارت اهمیت کم و خیلی کم دادندنفر از معلمان به ای 7و 

  .اهمیت در حد معمول به باال دادند

 23نفر از متخصصـان،   2از کل افراد نمونه : نادیده گرفتن عوامل مزاحم در کالس درس -29

راد نمونه بـراي  بقیه اف. نفر از معلمان به این مهارت اهمیت کم و خیلی کم دادند 8نفر از اولیا، و 

  .این مهارت اهمیت در حد معمول به باال قائل بودند

توان ذهنی در  آموزان کم هاي اجتماعی مورد نیاز دانش میانگین و انحراف استاندارد اهمیت مهارت: 1جدول 

درس از دیدگاه اولیا، معلمان و متخصصان سمحیط کال

  متخصصان  معلمان  اولیا  ها مهارت

  میانگین  تعداد  

حــراف ان

  استاندارد

  میانگین  تعداد

انحــراف 

  استاندارد

  میانگین  تعداد

انحــراف 

  استاندارد

1  151  36/4  77/0  144  49/4  72/0  42  71/4  55/0  

2  151  03/4  87/0  144  08/4  85/0  42  40/4  73/0  

3  151  01/4  93/0  144  04/4  81/0  42  36/4  82/0  

4  151  23/4  87/0  144  43/4  77/0  42  60/4  63/0  

5  151  97/3  87/0  143  03/4  86/0  42  55/4  67/0  

6  149  11/4  94/0  144  37/4  71/0  42  69/4  56/0  

7  150  89/3  89/0  143  14/4  84/0  42  55/4  59/0  

8  150  27/4  90/0  144  42/4  74/0  42  74/4  54/0  

9  150  18/4  84/0  144  29/4  72/0  42  64/4  53/0  

10  150  22/4  79/0  142  21/4  76/0  42  60/4  70/0  

11  150  48/3  93/0  144  86/3  87/0  41  4  89/0  

12  151  15/4  91/0  143  19/4  79/0  42  64/4  62/0  

13  151  30/4  81/0  144  41/4  70/0  42  76/4  48/0  
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  متخصصان  معلمان  اولیا  ها مهارت

  میانگین  تعداد  

حــراف ان

  استاندارد

  میانگین  تعداد

انحــراف 

  استاندارد

  میانگین  تعداد

انحــراف 

  استاندارد

14  151  05/4  93/0  143  10/4  81/0  42  62/4  58/0  

15  151  05/4  83/0  143  08/4  85/0  42  33/4  75/0  

16  151  30/4  76/0  144  31/4  78/0  42  60/4  66/0  

17  148  25/4  82/0  144  24/4  83/0  42  67/4  57/0  

18  150  92/3  90/0  143  06/4  86/0  42  52/4  63/0  

19  151  86/3  91/0  144  99/3  81/0  42  36/4  76/0  

20  149  69/3  99/0  141  91/3  87/0  42  38/4  76/0  

21  151  23/4  84/0  143  31/4  73/0  42  67/4  57/0  

22  151  97/3  97/0  143  14/4  76/0  42  60/4  62/0  

23  151  94/3  90/0  142  96/3  87/0  42  45/4  70/0  

24  151  91/3  89/0  144  98/3  88/0  42  60/4  66/0  

25  151  21/4  84/0  143  27/4  72/0  42  60/4  73/0  

26  150  17/4  84/0  142  20/4  77/0  42  50/4  77/0  

27  150  90/3  91/0  144  13/4  85/0  42  55/4  67/0  

28  150  55/3  97/0  143  83/3  93/0  42  26/4  77/0  

29  150  49/3  04/1  144  67/3  94/0  42  24/4  98/0  

  

هـاي اجتمـاعی مـورد     شود و با توجه به فهرست مهارت طور که در جدول یک مالحظه می همان

  :هاي مهم زیر را گزارش کرد توان یافته نیاز درمحیط کالس درس می

 از بیشـترین  ) 1شـماره  (حضـور بـه موقـع در کـالس درس     رت، مهـا اولیابر اساس نظرات

از کمتـرین  ) 11شـماره  (هـا   مهارت امانت دادن وسایل خود به دیگـر همکالسـی   اهمیت و

  .میزان اهمیت برخوردار است

 از بیشـترین  ) 1شـماره  (حضور به موقع در کـالس درس   ، مهارتمعلمانبر اساس نظرات

از کمترین میـزان  ) 29شماره (مزاحم در کالس درس مهارت نادیده گرفتن عوامل  اهمیت و

  .اهمیت برخوردار است
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 اجازه گـرفتن بـه هنگـام اسـتفاده از وسـایل دیگـران        ، مهارتمتخصصانبر اساس نظرات

هـا   ، از بیشترین اهمیت و مهارت امانت دادن وسایل خود بـه دیگـر همکالسـی   )13شماره (

  .ر استاز کمترین میزان اهمیت برخوردا) 11شماره (

  توان ذهنی آموزان کم دانش هاي اجتماعی مورد نیاز میانگین و انحراف استاندارد اهمیت مهارت: 2جدول 

  متخصصان  معلمان  اولیا  مؤلفه 

  میانگین  تعداد  محیط

ــراف  انح

  استاندارد

  میانگین  تعداد

ــراف  انح

  استاندارد

  میانگین  تعداد

ــراف  انح

  استاندارد

ــالس  کـــ

  درس

151  02/4  59/0  144  14/4  593/0  42  52/4  474/0  

دهد که هر سـه گـروه اولیـا، معلمـان و متخصصـان بـراي مؤلفـه         نشان می 2هاي جدول  داده   

بـراي مقایسـه    .انـد  قائـل شـده   زیـادي س اهمیـت  کـالس در محـیط  در هـاي اجتمـاعی    مهارت

نتـایج آن  هاي سه گروه مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد کـه   دیدگاه

  :به شرح زیر است

هاي اجتماعی  نتایج تحلیل واریانس یکطرفه درباره تفاوت دیدگاه هاي سه گروه مورد مطالعه در مهارت: 3جدول 

در محیط کالس درس

  منبع واریانس

مجمـــــــوع  

  مجذورات

  درجه آزادي

میـــــــانگین 

  مجذورات

F  معناداري  

  0001/0  023/13  205/4  2  410/8  بین گروهی

      323/0  334  840/107  گروهیدرون 

        336  250/116  کل

دهد که تفاوت دیدگاه هاي سه گـروه مـورد مطالعـه در محـیط کـالس       نشان می 3نتایج جدول 

هاي اولیا، معلمان و متخصصان از نظـر اهمیـت دادن بـه     بنابراین بین دیدگاه. درس معنادار است

بنـابراین بـراي   . ت معناداري وجود داردهاي اجتماعی در محیط کالس درس، تفاو مؤلفه مهارت

 4ها، آزمون تعقیبی توکی به عمل آمـد کـه نتـایج آن در جـدول      بررسی تفاوت دو به دوي گروه

  .گزارش شده است
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  هاي سه گروه مورد مطالعه نتایج آزمون تعقیبی توکی درباره مقایسه تفاوت میانگین: 4جدول 

  معناداري  خطاي استاندارد  ها تفاوت میانگین  مقایسه

  000/0  099/0  506/0  متخصصان با اولیا

  000/0  099/0  386/0  متخصصان با معلمان

  171/0  066/0  119/0  معلمان با اولیا

ها در دو  دهد که بر اساس آزمون تعقیبی توکی، تفاوت دو به دوي گروه نشان می 4نتایج جدول 

ت و در مورد معلمان با اولیـا معنـادار   مورد متخصصان با اولیا و متخصصان با معلمان معنادار اس

  .نیست

  گیري بحث و نتیجه

تـوان ذهنـی    آموزان کـم  هاي اجتماعی مورد نیاز دانش پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت   

نتایج به دست آمـده  . اولیا، معلمان و متخصصان صورت گرفت  در محیط کالس درس از دیدگاه

فهرست شـده درمؤلفـه محـیط کـالس درس بـر اسـاس       هاي اجتماعی  نشان داد که همه مهارت

بـا ایـن حـال    . نظرات هر سه گروه اولیا، معلمان و متخصصان از اهمیت باالیی برخوردار اسـت 

  :هاي جزئی بدین شرح مشاهده شده است تفاوت

 ، مهـارت اولیـا هاي اجتماعی مربوط به محیط کالس درس  بر اساس نظرات  در مؤلفه مهارت   

مهـارت  امانـت دادن وسـایل خـود بـه       در کالس درس از بیشـترین اهمیـت؛ و  حضور به موقع 

حضور به موقـع در کـالس    ، مهارتمعلماندیگران از کمترین میزان اهمیت و بر اساس نظرات 

مهارت  نادیده گـرفتن عوامـل مـزاحم در کـالس درس از کمتـرین       درس از بیشترین اهمیت و

اجازه گـرفتن بـه هنگـام اسـتفاده از وسـایل       مهارت، متخصصانمیزان اهمیت؛ بر اساس نظرات 

دیگران از بیشترین اهمیت و مهارت امانت دادن وسایل خود به دیگران از کمترین میزان اهمیـت  

بنابراین با توجه به این که از دیدگاه معلمان و اولیا، مهارت حضور به موقـع در  . برخوردار است

باید تمهیداتی در زمینه آموزش مهـارت مـدیریت   کالس درس داراي اهمیت بسیار زیادي است، 

زمان در جهت استفاده مفید از زمان تفریح و حضور به موقـع در کـالس درس اندیشـیده شـود،     

  .توان ذهنی در این حیطه فراشناختی داراي مشکالت عمده اي هستند آموزان کم چرا که دانش

حضور بـه  "مهارت شامل  12تعداد مهارت مورد بررسی  29نتایج این پژوهش نشان داد که بین 

موقع در کالس درس، ورود به کالس درس بدون سـر و صـدا، بلنـد شـدن و احتـرام گذاشـتن       
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هنگام ورود معلم به کالس، حفظ نظافت کالس درس، اجازه گرفتن به هنگام استفاده از وسـایل  

جام داده شده در دیگران، مرتب نگه داشتن میز خود، مراقبت از لوازم شخصی، آوردن تکالیف ان

منزل به کالس درس، اطاعت از دستورات شفاهی معلم، گـوش دادن بـه سـخنان معلـم و قطـع      

بـر اسـاس نظـرات هـر سـه گـروه        "نکردن حرف او، آوردن وسایل مورد نیاز بـه کـالس درس  

بنابراین الزم است که . باشند والدین، معلمان و متخصصان از بیشترین میزان اهمیت برخوردار می

هاي درسی و آموزشی این کودکان بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم      ها در برنامه ن گونه مهارتای

  .مورد تاکید قرار گیرند

نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که هر سه گروه اولیا ، معلمان و متخصصان براي مؤلفه    

ین الزم اسـت  بنـابرا . هاي اجتماعی در محیط کالس درس اهمیـت زیـادي قائـل هسـتند     مهارت

هاي اجتماعی مربوط به محیط کالس درس به صـورت انفـرادي و گروهـی بـه      مصادیق مهارت

  . توان ذهنی آموزش داده شود آموزان کم دانش

ها در سه گروه اولیا و معلمان و متخصصـان از آزمـون تحلیـل     در نهایت براي مقایسه میانگین   

. نتایج نشان داد که تفاوت سه گروه معنادار اسـت طرفه استفاده شد که بر اساس آن  واریانس یک

ها در مـورد متخصصـان    همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت دو به دوي گروه

تفـاوت  . با اولیا و متخصصان با معلمان معنادار است، ولی در مورد معلمان با اولیا معنادار نیست

این لحاظ قابل تبیین است کـه گـاهی بـین انتظارهـاي     بین نظرات اولیا، معلمان و متخصصان، از 

این در حالی اسـت کـه   . آموزان، همسویی وجود ندارد این سه گروه از رفتارهاي اجتماعی دانش

، هنگامی که اولیا و معلمان در زمینـه  )2002(طبق نظر برخی متخصصان مانند ترنبال و همکاران 

درس بـه توافـق برسـند، کودکـان بـا احتمـال        آموزان در محیط مدرسه و کالس رفتارهاي دانش

  . سازند بیشتري این انتظارهاي رفتاري را برآورده می

هاي مورد مطالعه در تعامل با یکدیگر و بـر اسـاس    سخن آخر این که نظرات هر یک از گروه   

آمـوزان   با وجود این با توجه به اینکـه معلمـان دانـش   . ریزي درسی قابل اجراست رویکرد برنامه

هاي اجتماعی  توان ذهنی، شناخت بیشتر و بهتري از مشکالت و نیازهاي آنها در حوزه مهارت کم

همچنـین الزم اسـت در   . ریزي درسی، توجه بیشتري شود دارند، باید به نظرات معلمان در برنامه

هـاي   توان ذهنی، به مصادیق مهـارت  آموزان کم هاي اجتماعی دانش بازنگري برنامه درسی مهارت

   .تماعی شناسایی شده در محیط کالس درس در پژوهش حاضر توجه شوداج
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هاي  اي در ارتباط با شناسایی مهارت شایان ذکر است که چنین پژوهشی با یک رویکرد مقایسه   

توان ذهنی در ایران براي نخستین بار صورت گرفتـه و حتـی    آموزان کم اجتماعی مورد نیاز دانش

هاي این پژوهش  در هر صورت یافته. ح محدودي اجرا شده استدر کشورهاي دیگر نیز در سط

، آیـدوگان  )2002(، ترنبال و همکاران )2002(، مالکی و الیوت )1993(با نتایج تحقیقات ونتزل 

و گرشـام، سـوگاي، و   ) 2006(یـر و همکـاران    ، می)2007(،لین و همکاران )2009(و همکاران 

  . همخوانی دارد) 2001(هورنر 

توان بـه عـدم همکـاري برخـی از      هاي این پژوهش می از محدودیت: ها و پیشنهادها محدودیت

افراد نمونه جهت تکمیل پرسشنامه و انجام ناقص آن و مشکالت در دسترسـی بـه اولیـا جهـت     

دهندگان و انجام پژوهش فقط در شـهر تهـران اشـاره     اجراي انفرادي، عدم کنترل جنسیت پاسخ

  . کرد

ریزي درسـی و   شود که از نتایج پژوهش حاضر در سطح کالن براي برنامه می در پایان پیشنهاد   

توان ذهنی و در سطح خرد بـراي آگـاه سـازي     آموزان کم هاي درسی دانش تهیه و بازنگري کتاب

آمـوزان در مراکـز آموزشـی،     ها به دانـش  گونه مهارت معلمان و اولیا در مورد اهمیت آموزش این

اي  هاي مداخلـه  شود جهت انجام پژوهش همچنین پیشنهاد می. اده شودتوانبخشی و مشاوره استف

هـاي   تـوان ذهنـی ، از مهـارت    آمـوزان کـم   هاي اجتمـاعی بـه دانـش    در ارتباط با آموزش مهارت

هـاي   ریـزي درسـی مهـارت    افزون بر این براي برنامـه . شناسایی شده در این مطالعه استفاده شود

به نظرات معلمـان  شود که در محیط کالس  ن ذهنی پیشنهاد میتوا آموزان کم اجتماعی براي دانش

آمـوزان در ارتبـاط هسـتند و     وزن بیشتري داده شود، زیـرا کـه آنهـا بیشـتر بـا ایـن قبیـل دانـش        

.هاي اجتماعی مورد نیاز آنها را بهتر درك می کنند مهارت
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