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 كودكان نفس به اعتماد افزايش بر اجتماعي هايمهارت آموزشثير تأ

 يادگيري اختالل داراي كودكان و كالمي اختالل يادگيري داراي

  غيركالمي

  1حسين جناابادي

  

  چكيده
يـادگيري   مشـكل هـاي   دچـار  باشد و كودكاني كههاي دوران مدرسه ميترين اختالليادگيري، از مهم اختالل

ماننـد و  مـي  كنار يادگيري و تحصيل جريان از كلي به و گاه شده اشتباه ذهني توانكم كودكان با اغلب هستند،
شـوند، بنـابراين هـدف    در اجتمـاع مـي   در سنين حساس كودكي دچـار مشـكل هـايي    عالوه براين، به علت سركوب

 يـادگيري  اختالل ايدار كودكان نفس به اعتماد افزايش بر اجتماعي هايمهارت پژوهش حاضر، بررسي آموزش
. بود كنترل گروه بدون و مقدماتي تجربي تحقيق روش غيركالمي بود. يادگيري اختالل داراي كودكان و كالمي
غيركالمي  و كالمي يادگيري اختالل آموزان كالس اول تا چهارم دارايدانش تمامي شامل پژوهش آماري جامعة

 انتخابدر دسترس  گيرينمونه روشپژوهش به  نمونه عنوان بهنفر  18 استان سيستان و بلوچستان بود كه از بين آنها
 نفـس  بـه  اعتمـاد  سـپس ميـانگين   دادنـد  آيزنـگ پاسـخ   نفـس  بـه  اعتماد آزمون به آموزاندانش كليه ابتدا .شدند
) ايدقيقه 60جلسه ( 10براي  اجتماعي هايشد و مهارت محاسبه اجتماعي هايمهارت آموزان قبل از آموزشدانش

 نفس به اعتماد نتايج نشان داد، ميانگينوابسته تحليل شد.  tآموزان آموزش داده و نتايج با استفاده از آزمون به دانش
افتـه اسـت و همـين عامـل موجـب      هاي اجتماعي به صورت معنـاداري افـزايش ي  موزش مهارتآموزان بعد از آدانش
فـردي،   ميـان  اجتمـاعي در ارتبـاط   هـاي به اثربخشي مهارت عملكرد درسي در كودكان شد، بنابراين، با توجهبهبود 
ي در توانيم از اين اموزش در مـدارس عـاد  وجود مي ابراز و خود دادن، افشاي دادن، گوش كردن، توضيح پرسش

   .موزش دهيم و موجب باال بردن عملكرد اجتماعي اين كودكان شويمهاي درسي كودكان آكنار كالس

 هاي اجتماعينفس، عزت نفس، مهارت به يادگيري، اعتماد اختالل: هاي كليديواژه
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  قدمهم
هايي هستند كه در آنها، رشد و تحول بهنجار مغز و دستگاه ، اختالل1هاي عصبي رشدياختالل

در عملكرد و دستگاه عصبي اشاره  هاييل شده است، اين اختالل به مشكلعصبي مركزي مخت

گذارد، اين ، توانايي يادگيري، و حافظه او تاثير منفي ميدارد كه همزمان بارشد فرد، بر هيجان

رواني انجمن روانپزشكي آمريكا به  هايم كتابچه تشخيصي و آماري اختاللها در متن پنجاختالل

هاي ارتباطي، هاي يادگيري خاص، اختاللطبقه اصلي تقسيم شده است كه شامل اختالل 6

 - هاي حركتي و اختالل كم توجهيف اوتيسم)، اختاللهاي كانر(طيهاي ذهني، اختاللمعلوليت

 ). 2013، 2سي آمريكاشناروان(انجمن  بيش فعالي است

شود كه هر كدام يكي از هايي استفاده مياختالل يادگيري خاص براي پوشش دادن اختالل

نوشتن،  دهند، مثل خواندن،هاي استاندارد شده را تحت تاثير قرار ميعملكردهاي افراد در آزمون

آموزان مبتال به اين ناتواني بسيار كمتر از آنچه از سن و سطح هوشي آنها انتظار رياضيات. دانش

شوند. افراد مبتال به اختالل يادگيري، در تنظيم اطالعات، ادراك ديداري و مي رود موفق مي

نند، كهاي ويژه معموال ضعيف عمل ميشنيداري، حافظه و توجه، نقص دارند و بدون كمك

دانند و در نتيجه، عزت نفس و انگيزه آنها بسيار پايين دوستان و اعضاي خانواده آنها را ناتوان مي

است. همچنين، ترك تحصيل در كودكان مبتال به اختالل يادگيري بيشتر است و اين افراد در 

  ). 1393شوند(گنجي، عملكرد شغلي  و اجتماعي نيز دچار مشكل مي

 3هاي رواني، متن تجديدنظر شده ويراست چهارمو آماري اختالل در راهنماي تشخيصي

شناخت، از جمله اختالل خواندن، ) تعدادي از اختالل يادگيري خاص را به رسميت مي2000(

 پنجم اختالل نوشتن، اختالل رياضي، اختالل زبان، اختالل فونولوژيك و لكنت زبان  اما متن

                                                                                                                            
1. neurodevelopmental disorders 
2. American Psychiatric Association 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4th edn) (DSM-IV).   
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) تالش كرده 2013( 1آمريكا روانپزشكي رواني انجمن هاياختالل آماري و تشخيصي كتابچه

ها را هاي مختلف و متنوع اختاللتر كند تا بتواند جنبهها را عموميبندياست كه بعضي طبقه

ها  از اختالل مرتبط طوري پوشش دهد كه بر شروع آنها در كودكي تاكيد شده باشد و اين اختالل

ترتيب، اختالل يادگيري به اختالل يادگيري خاص تغيير نام و  تفكيك شوند. به اين با ساير اختالل

ماهيت داده، و اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل رياضي، كه هر يك قبال يك اختالل 

شد، اكنون به عنوان يك طبقه مجزا در اختالل يادگيري خاص مستقل و مجزا محسوب مي

لي به نام اختالل خواندن، اختالل نوشتن، يا اختالل گنجانده شده است. يعني، از اين به بعد اختال

  ). 1393رياضي نخواهيم داشت(گنجي، 

در  همبودي زيادي دارند. طبق مطالعه هايي رواني كودك اختالل يادگيري با ساير مشكل هاي
درصد كودكان مبتال به اختالل بيش فعالي نقص  71درصد كودكان مبتال به اختالل دوقطبي، در  70

درصد كودكان مبتال به افسردگي و اضطراب،  17درصد كودكان مبتال به اوتيسم و در  67، در توجه
  ). 2013، 2سي آمريكاشناروانشود (انجمن اختالل يادگيري ديده مي

 در مسئوليت احساس عدم و هادرس آموزان دردانش ناكامي و اعتماد به نفس پايين

 نسبت پايين آنها اطمينان و تأثيراعتماد تحت وسيعي ميزان به تحصيل آموزان ضعيف، تركدانش

درصد اين افراد مشاغل  85است، به طوريكه طبق پژوهش ها  تحصيل امر در خود هايتوانايي به

 كنند كه نيازي به برقراري ارتباط با ديگران نباشدتر از سطح هوشي خود انتخاب ميپايين

  ). 2012، 3(سادوك

 به نسبت مثبتي و ديدگاه واقعي دهدمي اجازه فرد به كه است نگرش نوعي  نفس به اعتماد

 برزندگي كنترل احساس و اعتماد كند خود هايتوانايي به فرد شود مي سبب و باشد داشته خود

  ). 1996، 4باشد (چامپاين داشته

                                                                                                                            
1.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 edition 
2. American Psychiatric Association 
3.  Sadock 
4.  Champaign 
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 افراد وضع زيست شناختي و محيطي شرايط تأثير تحت سو يك از نفس به اعتماد مفهوم

 هاستاست. مدت مرتبط افراد هاي شخصيتيويژگي و هاشناخت با ديگر سوي از و دارد قرار

 رويدادهاي به كه معنايي و هاانسان افكار كه اندمطرح كرده را موضوع اين سانشناروان كه

). عزت نفس، 2004باشد (بيابانگرد،  تأثيرگذار آنها رفتار بر است دهند، ممكنمي شده تجربه

 و مجموعه افكار، احساسها، عواطف از احساس بودن، اين ارزشمند ساساح از است عبارت

 انسان اساسي نياز يك سالم نفس به داشتن اعتماد شود ومي ناشي زندگي طول در تجربياتمان

 مردم بعضي حال اين كنيم. بامي تالش آن به براي رسيدن پيوسته ما كه است چيزي و است

 اثر بر زندگيشان ابد تا و رسندنمي كنند راحتي احساس آن بابتوانند  كه خودانگارهاي به هرگز

 از نظر صرف افراد شود. همهمي عذاب و ناراحتي دستخوش دارند به خود نسبت كه شكهايي

 نفس به اعتماد نيازمند دارند زندگي در كه كاري نوع و جهت و فرهنگي و زمينه سن، جنس

  ). 1388(ايرواني و ابراهيمي،  هستند

 به دستيابي براي است و  آن به رسيدن و نفس عزت به نياز ارضاي شكوفايي به سيدنر شرط

 مورد خوب در احساس داشتن زندگي در ما است و نياز اصلي مهم نفس به خوشبختي اعتماد

 ارزشي با و خوب انسان عاطفي و نظر جسماني، فكري، احساسي از داريم نياز ما است خودمان

 زندگي در كه است اموري همه انجام در توفيق براي ما محرك و گيزهاحساس ان چنين و باشيم

عنوان  به آن از كه احساسي اين است زندگي براي ما محرك احساسي بگيريم. چنين عهده به

 به ارزش الزم و اعتبار دادن بدون و است اساسي و قطعي شود، نيازيمي ياد نفس به اعتماد

 شويم خود، برخوردار درون آسايش و آرامش احساس از كه بود نخواهيم قادر هرگز خودمان

 زندگي در ما درجه خوشبختي و است استوار اصلي نياز اين اساس بر ما آرزوهاي و اميدها همه

  ). 1388؛ به نقل از ايرواني و ابراهيمي، 1375(نينوايي،  دارد نيازها ارضاء به بستگي

 اعتماد از معيني ميزان داشتن زندگي مراحل امتم در انسانها اساسي با توجه به اينكه نيازهاي

  آموزان انجام گرفت. هاي اجتماعي بر اعتماد به نفس دانشهاي مهارتنفس است از آموزش به



 هاي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس كودكان داراي اختالل يادگيري كالمي ...تأثير آموزش مهارت

74 

 هافرهنگ كليه در آدمي شدن اجتماعي عناصر از يكي  اجتماعي هايمهارت گرچه كسب

 هاي مختلفنظريه ميان از و است تهگرف قرار دانشمندان توجه مورد اخير ده سه دو در است ليكن

  ). 1384(مستعلمي، حسينيان و يزدي،  است پرداخته مسئله اين به بيشتر اجتماعي يادگيري نظريه

كردند:  را نقل اجتماعي هايمهارت آموزش سودمند پيامد ) شش2000( 1وجانسون جانسون

فيزيكي و  سالمت -4گي؛ زند كيفيت بهبود - 3شغلي؛  هايموفقيت -2هويتي؛  و فردي رشد -1

   ناكامي)؛ افسردگي، اضطراب، كاهش نفس، خودمختاري،عزت (رشد روانيسالمت -5

  استرس.  با رويارويي توانايي -6

 هاي اختالل از بسياري درمان و اصالح در امروزه كه دهدمي نشان مختلف هايپژوهش نتايج

 اعتماد تقويت و نفس عزت احساس پرورش و ارزيابي به گام مهمترين يا اولين عنوان به رفتاري

 افراد اين اگر پردازند. زيرامي نوجوانان و كودكان اجتماعي و فردي هايمهارت و نفس به

 از بايستمي شوند مندبهره خود بالقوه هايتوانمندي و ذهني هايظرفيت حداكثر از بخواهند

  شوند.  برخوردار تالش يبرا قوي هايانگيزه چنين هم و خود به نسبت مثبت نگرشي

 افزايش باعث را وجود مسئله، ابراز حل اجتماعي مانند هايمهارت ) آموزش1994( 2منينو

) 1994( 3هارپر مانند پژوهشگراني داند.مي نفس و عزت شخصي كفايت مانند شخصيتي صفات

 دادن شدادن، گو گروه، توضيح در همكاري قبيل از هايي) آموزش1998( 4تافريت كاسينور و

قبيل  از رفتارهايي حذف يا دركاهش را نقش ايفاي و سازي، مربيگري الگو فنون از  طريق را

و  توجه كمبود و رفتاري هاياختالل با نوجوانان و كودكان در پذيري هيجان و پرخاشگري

  ). 1384(به نقل از مستعلمي، حسينيان و يزدي،  اند دانسته موثر تيسموا

هاي اجتماعي براي سازگاري فرد با محيط، اين پـژوهش بـا هـدف    مهارتبا توجه به نقش مهم 

 يـادگيري   اخـتالل  داراي كودكـان  نفـس  به اعتماد افزايش بر اجتماعي هايبررسي تاثير مهارت

                                                                                                                            
1. Johnson 
2. Menio 
3. Haprper 
4. Tafrat & kassinore 
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    .غيركالمي انجام گرفت يادگيري داراي  اختالل كودكان و كالمي

  روش
د. با توجه به اينكه اين پژوهش در بو تجربينيمه  تحقيق روش پژوهش موضوع به توجه با

مركز اختالل يادگيري انجام گرفت كه همه كودكان مبتال به اختالل يادگيري بودند و تعداد 

 نفر بودند، اين تحقيق بدون گروه كنترل انجام گرفت.  18شركت كننده در پژوهش 

آموزان دانش تمامي شامل پژوهش آماري ه يجامع نمونه گيري: روش و جامعه، نمونه

در غيركالمي استان سيستان و بلوچستان  و كالمي يادگيري اختالل كالس اول تا چهارم داراي

هاي ورود بود كه به مركز اختالل يادگيري مراجعه كرده بودند. مالك 1394- 95سال تحصيلي 

) كالس اول تا چهارم 2تشخيصي اختالل يادگيري؛  هايدارا بودن مالك )1عبارت بودند از: 

انحراف  1) اكتساب نمرات 4هاي ديگر همزمان با هدف مطالعه؛ درمان دريافت ) عدم3ستان؛ دب

  :از بودند عبارت حذفي هايآيزنگ. مالك نفس به معيار باالتر از ميانگين در آزمون اعتماد

هاي  بروني از جمله اختالل ) كودكان با اختالل2هاي  عصبي رشدي ديگر؛ ) بيماران با اختالل1

   عبارت بود از: ش فعالي نقص توجه. ابزار پژوهشبي

 اين . دراست سوال 30 داراي اين آزمون :)1976آيزنگ ( نفس به اعتمادپرسشنامه 

خير.  سوال و آري، عالمت است. گزينه شده تنظيم ايگزينه سه صورت به پاسخنامه آزمون

دهد.  پاسخ خير يا آري ابجو با بكوشد امكان حد تا بايد آزمون سوال هر مقابل در آزمودني

 را سوال عالمت و گزيندبرمي را ميانه نباشدگزينه پذير امكان واقعاً گرايش كه صورتي در

 پرسشنامه از سواالتي به كه است صورت اين به آزمون گذاري نمره روش. نمايدمي انتخاب

 رد، بنابراينگيمي تعلق امتياز يك سنجد مي حقارت احساس مقابل در را به نفس اعتماد كه

كه  پرسشنامه از سواالتي و گيردمي امتياز يك بدهد آري پاسخ سواالت اين به آزمودنياگر 

 خير بدهد پاسخ كه صورتي سنجد، درمي نفس به اعتماد احساس مقابل در حقارت احساس
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 يا و شود خير داده بدهد، پاسخ آري پاسخ بايد كه مثبت پرسش گيرد. اگر مي تعلق امتياز يك

 شده مشخص توسط آزمودني سوال عالمت با كه هاييگزينه گيرد. بهنمي تعلق امتياز بالعكس

است.  30آزمودني  نمره كه باالترين است مشخص ترتيب اين به و گيردمي تعلق نمره 5/0است 

 اين و است شده تاييد 84/0كرونباخ  طريق آلفاي ) از1377مقدم ( يزداني توسط آزمون اعتبار

  . است گرفته قرار استفاده دانشگاهي مورد هاي پژوهش در كرات به هپرسشنام

درماني را در - ) گروه2000، 1، ديمف، ريزوي و برونبا توجه به اينكه مطالعات قبلي (لينهان

نفره اجرا كردند؛ در اين مطالعه نيز مداخله به صورت گروهي بوده و افراد  18تا  9هاي غالب گروه

محتوا، . قرار گرفتندهاي اجتماعي آموزش مهارتتحت  نفره 18روه يك گگروه آزمايش در 

شناس آموزش ديده اجرا گرديد. در نهايت  تعداد جلسات و مدت زمان هرجلسه توسط يك روان

) تحت آموزش قرار ايدقيقه 60 جلسه دوجلسه (هر هفته  10در هاي اجتماعي آموزش مهارت

  سال بود.  13/9ميانگين سني گروه مورد بررسي گرفتند. 

از آمارتوصيفي (ميانگين و  نفس به اعتماد آزمون از حاصل هايداده تحليل و جهت تجزيه

  وابسته) استفاده شد.  هايگروه  tوابسته  هاياستنباطي (گروه استاندارد) و آمار انحراف

  جلسه  10هاي اجتماعي براي . آموزش مهارت1جدول 

  محتوا  جلسات

داري،  راز جمله (از قوانين جلسات، رعايت زمان آغاز و پايان گروه، تعداد و كيلتش از هدف  اول جلسه

منزلو بيان  تكاليف انجام ويژه به منظم) شركت بيان احساسات همگان صداقت، مشاركت

  .كرد بيان را اهداف گروه

مي و كال هايگذشته، بررسي مهارت جلسه به نسبت گروه افكار و احساسات پرداختن به  دوم جلسه

   يكديگر افراد با و اجرا گروه رهبر توسط نقش غيركالمي و ايفاي

  

  سومجلسه

 گوش دقت ذهني، به فيزيكي، آمادگي كردن محيط دادن، آماده گوش اعضا، نحوه به بازخورد 

ديگر،  چيز به نكردن فكر و مقابل طرف هايبه صحبت مقابل، تمركز طرف هايصحبت به دادن

همدلي،  ايجاد براي هاصحبت گرداندن شده، باز گفته شدن مطلب روشن منظور به كردن سوال

                                                                                                                            
1. Linehan, Dimeff , Rizvi & Brown, 
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    خود ابراز و اطالعات يادگرفتن يا دادن هنگام مقابل در طرف ذهني آمادگي ايجاد

 يك به احساسات گويي، ابرازآمدخوش و احوالپرسي  اجتماعي تعارفات و گرفتن دادن  چهارمجلسه

مسابقه،  در مادر، معلم، موفقيت روز اعياد او، تبريك يبرا موفقيت آرزوي و دوست صميمي

 دو داده، معرفي دست از را عزيزي كه كسي به تسليت و شادي مجالس در احساسات ابراز

  اجتماعي. رشد و اجتماعي شبكه افزايش هدف با يكديگر به دوست

 رفتار وآموزش دخو حقوق شناسايي جديد شامل گروه، مبحث اعضاي هايموفقيت تشويق  پنجم جلسه

  . بود ديگران با تر عميق ارتباط و زندگي در خود، برخورد جدي بر تسلط آن هدف كه قاطعانه

  

  ششم جلسه

وجود،  ابراز با همراه رفتار تشخيص بين - 2 ؛ ديگران و رهبر توسط اعضا به بازخورد- 1

 منظور ند. بهكمي ناراحت را شما كه مواردي شناسايي -3 وجود؛ ابراز پرخاشگرانه، عدم

  .آنها رفع در سعي و با ديگران ، ارتباط خود پذير آسيب نقاط با آشنايي

  

  هفتم جلسه

 هدف با با انتقاد آمدن كنار نحوه -2؛  اعضا تقويت و بازخورد ارائه و تكاليف بررسي

 است. حفظ فرد مقصر كه جايي در تراشي بهانه و توجيه عدم و خود اشتباه و خطا پذيرش

  . كندمي اشتباه كه فردي به پرخاش از پرهيز و متانت و خوشرويي

  

  هشتمجلسه

 با بحث به كردن انتقاد نحوه نيز و مسئله انتقادپذيري با تري عميق طور به تكاليف بررسي

  كردن. انتقاد ، نحوه خشم كنترل و كردن خصوصي سوال اعضا، نحوه

 در هاييتوصيه و فرد حيطي، خودم عوامل شامل برانگيز خشم عوامل خشم، شناسايي كنترل

  شد. ارائه آن كنترل زمينه

 تكنيك از استفاده با خود احساسات بيان. آن انجام در افراد موقعيت و مثبت هايجنبه تقويت  نهم جلسه

  . اعضا ساير براي گروه اعضاي از يك هر اميدواريهاي و ضمني انتظارات اميد، ابراز صندوقچه

 از همچنين شد انجام خداحافظي رفتاري، مراسم مختلف هايتمرين ف، انجامتكالي بررسي  دهم جلسه

 به آنها از جلسات مورد در خواهي نظر و دهند ادامه را خود كه تمرينات شد خواسته اعضا

  آمد. عمل

  نتايج
اختالل مبتال به  كهگرديد اجراآموزان از دانش نفر 18 درمورد پژوهش ايني هايافته

بود و ميانگين  سال 10 الي 7 بين آزمايش دراين كننده شركت افراد سني امنهبود. د يادگيري
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 و پيش آزمون در نفس به اعتماد نمره ي مقايسه ي منظور به تحقيق اين سال بود. در 13/9سني 

  . است شده آورده 2 جدول در آن نتايج كه شد استفاده وابسته  tاز آزمون  آزمون پس

  نمونه گروه نفس به اعتماد آزمون پس و آزمون پيش هاينگينميا مقايسه . نتايج2 جدول

 tمقدار    M SD  آماري هايآزمون شاخص

  76/6  14/2  87/9  آزمون پيش

  95/4  53/16  آزمون پس

001/0 < p 

 65/2 جدول tاز  17) با درجه آزادي 76/6محاسبه شده ( tبيانگر آن است كه  2جدول  نتايج
 هاميانگين كه تفاوت نمود ادعا توانمي 9/099/0اطمينان  بابيشتر است و  001/0در سطح 

 نفس كودكان مبتال به اختالل به اعتماد اجتماعي هايمهارت آموزش است. يعني دارمعني
 هايموقعيت ها درآزمودني مورد در هاداده تحليل و تجزيه برعالوه. است داده افزايش را يادگيري

 نيز هاي ديگريبودند، داده پژوهش فرضيه با تباط ار در قيماًمست كه آزمون پس و آزمونپيش

 به اعتماد با ارتباط در اطالعات بيشتري بتوان تا گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد تحقيق از

 دو معدل تفاضل با آزمون پس و آزمون تفاضل پيش ارتباط منظور آورد. بدين دست به نفس

  . است شده تگي بررسيهمبس روش طريق آموزان ازدانش ترم

 اول ودوم ترم معدل و نفس به اعتماد آزمونپس و آزمونپيش نمره هاي تفاوت . ارتباط3 جدول

  نمونه گروه آموزاندانش

    M  SD  r  آماري هايآزمون شاخص

 اعتماد آزمون و پيش آزمون پس نمره تفاوت

 و دوم اول ترم معدل نمره نفس تفاوت به

  آموزاندانش

76/4  81/2  812/0  

83/2  01/1  

 با درجه تحصيلي پيشرفت ميزان با نفس به اعتماد افزايش كه داد نشان 3 نتايج جدول

  . داري داردمعني و مثبت رابطه 01/0پذيري  خطا سطح در و 17آزادي 
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  گيريبحث و نتيجه
 و پس آزمون پيش موقعيت دو در ميانگين نابرابري بر مبني پژوهش،نتايج  به توجه با

 موقعيت پيش دو در هاآزمودني نمره هاي بين موجود تفاوت كه كرد استنباط توان زمون ميآ

شركت  و اجتماعي هايمهارت آموزش جلسه هاي برگزاري از ناشي آزمون پس و آزمون

  شود. مي تاييد تحقيق فرضيه و است جلسه ها در هاآزمودني

الل يادگيري تا بزرگسالي نيز ادامه اختتوان گفت،  گاهي  هاي صورت گرفته ميطبق بررسي

پيدا كنند. امكان دارد كه اختالل يادگيري با روحيه ي ضعيف، عزت نفس پايين و كمبود 

 در است اختالل، ممكن اين به مبتال بزرگساالن. باشد همراه هاي اجتماعي و افت تحصيليمهارت

 ).2012، 1(سادوك جه شوندجدي موا هايامي يا سازگاري اجتماعي با مشكلاستخد هاي زمينه

ان، وجود اختالل يادگيري در آنان است كه آموزدانشكي از عوامل نبود موفقيت تحصيلي در ي

شود. برچسب منجر به افت تحصيلي، كاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و ترك تحصيل آنها مي

بازمي دارد و  مه تحصيلآموزان آنها را از اداو غيره به اين قبيل دانش» تنبل«، »عقب مانده«هاي 

جبران ناپذيري از نظر رواني و اقتصادي به كودك و خانواده و نظام آموزش و پرورش  ه هايلطم

آموزان مبتال به اختالل يادگيري، جزو از آنجا كه دانش). 2015(زماني،  كشور وارد خواهد كرد

از اين افراد  شوند، آموزش و پرورش بايدبچه هاي در معرض خطر و شكننده محسوب مي

پشتيباني كند و يك سپر دفاعي براي آنان باشد. همچنين نظام اجتماعي نيز بايد از آنان حمايت و 

ها  و عوارض جانبي، ضرورت دارد مراقبت كند. براي كاهش آمار باالي مبتاليان به اين اختالل

  ري كنند. تا از آسيب هاي بعدي پيشگي ها  آشنايي پيدا كنندمعلمان با اين اختالل

هاي روان شناختي ان مبتال به اختالل يادگيري بهتر است در سنين پايين تحت درمانآموزدانش

فشار عصبي ، تحمل كم در برابر شكست و ناكاميها از جمله قرار بگيرند تا از عواقب بعدي آسيب

سته بودن به واب، هاي پرخاشگرانهبروز رفتار، گير شدنمنزوي و گوشه، اضطراب و نگراني، زياد

                                                                                                                            
1. Sadock 
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از  ). 2016(جناابادي و همكاران،  جلوگيري شود عدم انگيزه و رغبت نسبت به يادگيريو  ديگران

 آنهاشوند، اغلب اعتماد به نفس هاي مدرسه با شكست مواجه ميجا كه اين كودكان در درسآن

تحت الشعاع  هاي اجتماعي اين كودكان نيز در كنار عوامل ذيلآسيب مي بيند. در نتيجه مهارت

  . گيردقرار مي

اجتماعي، كيفيت  روابط گيرياجتماعي، شكل رشد اصلي هاي اجتماعي، محوراكتساب مهارت

و  1(تئودورو آيدمي شمار به فرد روان سالمت حتي و اجتماعي اجتماعي، سازگاري هايتعامل

 در است؛ انآن شدن اجتماعي از بخشي كودكان هاي اجتماعيمهارت كسب). 2005همكاران، 

 به گيرد، تامي شكل فرد رفتار و هاها، نگرشها، ارزشاجتماعي شدن، هنجارها، مهارت فرايند

 اجتماعي نهادهاي و خانواده. كند ايفا جامعه در را خود آتي يا كنوني نقش مطلوبي و مناسب نحو

 و هاارزش قالب در آيند كهشمار ميبه شدن اجتماعي ترين عاملمدرسه، مهم مانند ديگر

 ). 1375نژاد،  نظري ؛ ترجمه1985ميلبرن،  و (كارتلج شوندمي بررسي اجتماعي هنجارهاي

 قادر را فرد كه است قبولي و قابل فراگرفته رفتارهاي مجموعه هاي اجتماعيدر واقع، مهارت

 يخوددار اجتماعي هاي نامعقولعكس العمل از و باشد داشته مؤثر رابطه ديگران با سازدمي

 كمك تقاضاي رابطه، برقراري آغازگر كردن، ديگران، كمك با كند. همكاري، مشاركت

 هاي اجتماعياز مهارت هايي كردن، مثال قدرداني و تشكر و ديگران از تمجيد و كردن، تعريف

 4داك و )، نويسكي2013( 3آشر و پاركر هاييافته ). 1987، 2اليوت و (گرشام آيندمي شمار به

  دارد.  خواني هم پژوهش حاضر نتايج ) با2011(5همكاران و لشو و )2012(

 (برنامه اجتماعي هايمهارت گفت آموزش توانمي حاضر پژوهش مورد در خالصه طور به

 افزايش آنها را و داشت پسر، تأثير آموزان ديرآموزدانش پيشرفت تحصيلي بر هم هاي)مداخل

                                                                                                                            
1. Teodoro 
2. Gresham & Elliot 
3.  Parker, Asher 
4. Nowicki, S. & Duke 
5.  Welsh, Parke, Widaman, Oneil 
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 ويژه به آموزاندانش تمامي به اجتماعي هايمهارت آموزش است الزم رو، اين داد. از

. گيرد قرار توجه دارند، مورد مشكل همساالن با برقراري ارتباط در كه آموزان ديرآموزدانش

 دوران طول در مستمر طور به و برنامه، منظم با هاي اجتماعيمهارت آموزش اگر است بديهي

 و همكاري آموزان ودانش نبهجا همه رشد باشد، موجب داشته آموزان تداومدانش آموزش

  . شد خواهد و مربيان ها، معلمانخانواده ميان جانبه همه مشاركت

 هاي تعامل كه تجاربي و هافرصت كردن فراهم و مناسب هاي اجتماعيمهارت آموزش

 اجتماعي هايمهارت و راهبردها آموزان بتوانندشود دانشمي دهد، موجب افزايش اجتماعي را

 است بندند. بديهي كار به و كنند تمرين زندگي واقعي هايموقعيت و هامحيطتمام  در را

 آموزان دردانش اين با نحوي به كه استكساني تمام ها، مسئوليتفرصت كردن اين گونه فراهم

 اند.كرده باور را فراگير و تلفيقي آموزش هايو برنامه هستند ارتباط

ــد هــر پــژوهش ديگــري دار   ــه  هــايي مــياي محــدوديتايــن پــژوهش مانن باشــد كــه از جمل

گـردد در  كنتـرل بـراي مقايسـه اشـاره كـرد و پيشـنهاد مـي        تـوان بـه نبـود گـروه     ها مـي محدوديت

  شود. تمركزهاي ديگر با گروه كنترل هاي آينده، بر گروهپژوهش
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The effect of social skills training on increasing self-
confidence among children with verbal learning disorders 

and children with nonverbal learning disorders 
H.  Jenaabadi1 

Abstract        

Learning disorders are among the most important disorders in the school 
years and children who have learning problems are often mistaken for 
mentally retarded children and sometimes are completely left behind the 
education and learning process. Moreover, due to being suppressed in the 
critical years of childhood, these children encounter issues in the society; 
therefore, the present study aimed to examine the effect of social skills 
training on increasing self-confidence among children with verbal learning 
disorders and children with nonverbal learning disorders. The method of this 
study was preliminary experimental without a control group. The statistical 
population of this study included all first to fourth grade students with 
verbal and nonverbal learning disorders in Zahedan among whom 18 
individuals were selected as the sample using the convenience sampling 
method. Initially, all students answered the Eysenck Self-confidence 
Questionnaire. Afterwards, the students’ mean score on self-confidence 
obtained before conducting the social skills training was calculated. Social 
skills were taught to students during 9 sessions and the results were 
analyzed using the independent t-test. The results indicated that after 
training social skills, the students’ mean score significantly increased and 
this led to an increase in children’s academic performance. Therefore, 
regarding the effectiveness of social skills in interpersonal communications, 
questioning, explaining, listening, self-disclosure, and self-expression, this 
training can be taught in addition to children’s academic classes in ordinary 
schools and can be used to improve these children’s social performance. 
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