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 چکیده

ل یادگیری ویژه تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختال پژوهش حاضر با هدف بررسی

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشانجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه

دانش آموز با   20شامل کلیه دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه شهر تهران بودند. در این پژوهش از بین جامعه آماری 

شیوه تصادفی گمارش نفر( به10نفر( و کنترل )10عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )هاختالل یادگیری ویژه ب

 10شدند. از ابزار زیر برای سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه استفاده شد. گروه آزمایش در 

ای نقش را  دریافت کردند در حالی که گروه کنترل چنین مداخله هفته  برنامه آموزشی ایف 4دقیقه ای در در طول   40جلسه 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان  متغیره ای را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند

وزان با اختالل یادگیری ویژه شده داد که برنامه آموزشی ایفای نقش موثر بوده و موجب بهبود مهارت های اجتماعی دانش آم

است. با توجه به این یافته درمانگران، مربیان و معلمان دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه می توانند از برنامه آموزشی ایفای 

 نقش برای بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه استفاده نمایند.

 یادگیری ویژه، برنامه آموزشی ایفای نقش، مهارت های اجتماعی : اختاللکلیدواژه ها
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 مقدمه

1یریادگی اختالل  یم قرار ریتأث تحت را یدرس یریادگی مداوم صورت به که است یتحول – یعصب یاختالل ژِهیو 

 نیا نوشتن، و تایاضیر خواندن، مانند خاص طهیح در اختالل یجا به آن دیجد کاربرد و فیتعر در(. canlon,2013)دهد

 یآموزش خدمات ارائه و یلیتحص یکل عملکرد بر و است شده یمعرف واحد یصیتشخ اریمع و یکل یا طبقه صورت به اختالل

 یلیتحص شرفتیپ – یهوش بهره نیب یناهماهنگ یصیتشخ اریمع یسنت مؤلفه د،یجد کردیرو در نیا بر افزون. است متمرکر قیدق

 یم دیتأک معلم مشاهده و یلیتحص شکست مانند یلیتحص ی خچهیتار و خانواده ،یشخص رشد بر آن یجا به و حذف

2یناتوان با افراد آموزش قانون تعریف براساس (.,2013American Psychiatric AssociationT)کند  یریادگی اختالل ، 

 به را خود اختالل این. شود می آن دکاربر یا زبان درك شامل که است پایه شناختی روان فرآیند چند یا یك اختالل یعنی ژهیو

 آن شامل اما دهد می نشان ریاضی محاسبات یا امالء نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن، فکر دادن، گوش در ناتوانی صورت

 اختالل ذهنی، ماندگی عقب حرکتی، یا شنیداری دیداری، های معلولیت نتیجه اساسا   که شود نمی یادگیری مشکالت از دسته

(. Mcquillan, Coleman, Tucker & Thompson, 2011)است اقتصادی یا فرهنگی محیطی، نامساعد وضع نی،هیجا

 ردیگ یبرم در را یآموز دانش تیجمع درصد 20 تا 10 متوسط طور به و درصد 30 تا 7/2 ژهیو یریادگی اختالل وعیش زانیم

 اختالل یدارا آموزان دانش یها یژگیو نیتر عمده از. است ریمتغ 1 به 4 تا 1 به 2 نسبت به و دختران از شتریب پسران در و

 شرفتیپ ،یریادگی در کم سرعت انتظار، و متوسط حد از تر نییپا یلیتحص کارکرد ،یعیطب یهوش بهره به توان یم ژهیو یریادگی

 یآموزش یراهبردها از دهاستفا در انعطاف نداشتن مختلف، دروس در یریادگی سطح نیب تفاوت ،یلیتحص یها هیپا تکرار کند،

 مشکالت از تر عیوس اریبس یا گستره ژهیو یریادگی اختالل البته( 1392،یعاشور و آبکار لیجل)برد نام توجه دامنه یکوتاه و

 ینعمت)کند یم تجربه را العمر مادام چالش كی و ریتأث تحت را آموز دانش یزندگ از جنبه هر با یتقر و شود یم شامل را یلیتحص

  (.1398،یدالهاس و

ای که  ه گونهباجتماعی است.  های زندگی فرد از جمله مهارت های عاملی مؤثر بر بسیاری از جنبهاختالل یادگیری ویژه 

رت مها .(Al Zyoud,2013)شوند افسرده و منزوی می آموزان و کودکانی که مهارت اجتماعی ضعیف دارند عمده دانش

از و   مؤثر داشته ی سازد با دیگران رابطه ی قابل قبولی است که فرد را قادر می ه شدهی رفتارهای فراگرفت اجتماعی، مجموعه

ردن، دیگران، کمك کهمکاری و مشارکت با (. Gresham & Elliote ,1990)های نامعقول اجتماعی خودداری کند واکنش

رفتار است. این  هایی از این نوع ، مثالآغازگر رابطه بودن، تقاضای کمك کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن

ری بوده و روابط های مختلف اجتماعی ضرو باشد که برای سازگاری و کنار آمدن با موقعیت ای از مهارت ها می مهارت، مجموعه

 (.Aldo ا2014 ,دهد) تأثیر قرار می سالم را پرورش و عملکرد کل را تحت

ودکان و ها ی اجتماعی وجود دارد کـه برای ک های آموزش مهارت روش که انواع مختلفـی ازپژوهش ها نشان می دهد 

ی شناختی قرار داد. طور کلی آنها را در دو طبقه رویکردهـای رفتـاری و رویکردها شـود و مـی تـوان به نوجوانان استفاده می

هــایی چــون الگوســازی، ز تکنیـكی اجتماعی تأکیـد دارند و اهاتر مهارت های عینی رویکردهای رفتـاری بـر آموزش جنبه

رگرفته از این که ایفای نقش نیز ب. (Chang, D'Zurilla,., Sanna, 2002)تمــرین، بازخورد و تقویت اسـتفاده مـی کننـد

هایی  هده مثالمؤلفـه هـایی اسـت نظیـر دلیـل منطقـی بـرای رفتـار مطلوب، فرصت مشارویکرد می باشد. ایفای نقش شامل 

ربی موقعیتی را به رفتار )الگوسازی رفتار(، ایفای نقش رفتار و دریافت پـس خورانـد بـرای عملکرد مناسب. در این روش م از

 (.Emecen,2011)الگوسازی نماید دهـد و از او مـیخواهـد رفتـار مناسـب را نشـان مـی فرد

وان اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش بر بهبود ( در پژوهشی با عن1395) و همکاران  در راستای پژوهش حاضر نریمان

 آموزش به شیوه ی ایفای نقش، مهارت هایمهارت های اجتماعی کودکان آسیب مقیم مراکز شبانه روزی به نتیجه رسیدند که 

ثیر ( در پژوهشی تحت عنوان تا1394) و همکاران . اسدی گندمانیاجتماعی کودکان آسیب را به طور معناداری افزایش می دهد

آموزش ایفای نقش به به نتیجه رسیدند که  ذهنی خفیف توان آموزان کم های اجتماعی دانش آموزش ایفای نقش بر مهارت

                                                             
1 .Learning Disorder 
2 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 



. از این رو با توجه به پژوهش ذهنی خفیف ایجاد نکرد توان آموزان کم لحاظ آماری تفاوت معناداری در مهارتهای اجتماعی دانش

عیین تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل های ضد و نقیض پژوهش حاضر درصدد ت

پژوهشی در زمینه تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی  ها و کمبود هاییادگیری ویژه است. تا بتواند خال

 دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه مرتفع سازد. 

ه برنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه قابل و در این پژوهش فرضی

 تدوین می باشد.

 روش   

آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش متغیر برنامه آموزشی ایفای پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری مهارت های اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل و متغیر نقش به

 این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه شهر تهران بودند.

های ورود دریافت تشخیص دانش آموز با اختالل یادگیری ویژه که واجد مالك  20در این پژوهش از بین جامعه آماری  

های و مالك 12تا 10عی اختالل یادگیری ویژه) اختالل ریاضی، اختالل نوشتن، اختالل خواندن(، قرار داشتن در محدوده سنی قط

جلسه از جلسات  3خروج آسیب حسی )آسیب شنوایی، آسیب بینایی(، ناتوانی جسمی و حرکتی و غیبت متوالی در بیش از 

شیوه تصادفی نفر( به10نفر( و کنترل )10مونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )عنوان نبرنامه آموزشی ایفای نقش بودند، به

 گمارش شدند. از ابزار زیر برای سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه استفاده شد:

 ابزار پژوهش

مرخ اجتماعی بلینی استفاده خواهد شد. نیمرخ نیمرخ اجتماعی بلینی : در این پژوهش برای سنجش مهارت های اجتماعی از نی

سوال و درجه 20سوال چهار درجه ای با سه خرده مقیاس، رفتاراجتماعی متقابل) 48( دارای2007اجتماعی بلینی)

( 86/0سوال و با درجه اعتبار 17( و رفتاراجتماعی پخته و شایسته)89/0سوال و درجه اعتبار11(،مشارکت اجتماعی)90/0اعتبار

 (. 1396اشد)به نقل از رضایی،می ب

گزارش کرده است و از نظر روایی نیز، روایی محتوایی  %89( با روش آلفای کرونباخ برابر1392میزان اعتبار آزمون را رضایی)

این آزمون باتوجه به پشتوانه نظریه مطرح شده توسط متخصصان در سطح عالی مورد تایید قرار گرفته است.همبستگی کل 

 (.1396گزارش شده است)رضایی،  %89رده مقیاس ها مقیاس با خ

 روش اجرا 

مورد مطالعه  ی توسط پژوهشگرانعلم نهیشیابتدا پدر پژوهش حاضر برای اطمینان از روایی محتوایی برنامه آموزشی ایفای نقش، 

حوزه  نینفر از متخصصان اتوسط چند  برنامه آموزشی ایفای نقش و شد ییمرتبط شناسا یاصل یها قرار گرفت و عناصر و مؤلفه

. برای ارزیابی شدانجام  یساز متناسب و و اشکاالت گرفته شد دیمتخصصان اعمال گرد یشنهادهایقرار گرفت، پ ینیمورد بازب

 .بود 85/0روایی محتوایی از روش شاخص نسبت روایی محتوایی الوشه استفاده شد که مقدار آن 

ای جلب همکاری والدین و معلمان برای شرکت در جلسات برنامه آموزشی ایفای قبل از اجرای تمرینات حرکتی ریتمیك بر 

 نقش، یك جلسه توجیهی در مدرسه برگزار شد و مربیان به تشریح فواید برنامه مداخله ای برنامه آموزشی ایفای نقش پرداختند.  

مه آموزشی ایفای نقش را  دریافت کردند هفته  برنا 4دقیقه ای در در طول   40جلسه  10گروه آزمایش در در این پژوهش 

 در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند.

دهد. این  ارائه میدانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه تصویری را به به طور کلی در برنامه آموزشی ایفای نقش پژوهشگر  

تواند در این موقعیت انجام  ماعی مناسب است و آنچه که یك فرد میدهد که مستلزم یك رفتار اجت تصویر موقعیتی را نشان می

بیند. آزمودنی  را میدوستانش کند که در آن فرد یکی از  شود. برای مثال تصویر موقعیتی را ترسیم می دهد، از او پرسیده می



حیح همراه با علت رفتار توضیح پاسخ صحیح ندهد، پاسخ صآزمودنی . اگر نماید که در چنین موقعیتی چه می کند.باید بیان 

در کنند.  کننده رفتار صحیح را بازی می یابد و سپس مربی و شرکت ادامه می پژوهشگرشود. الگوسازی رفتار توسط  داده می

3متغیره پژوهش حاضر داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمهارت اجتماعی و انحراف معیار نمرات  : میانگین1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 مهارت اجتماعی

 کنترل
آزمون شیپ  36.21 6.929 

آزمون پس  36.85 6.977 

 آزمایش
 7.762 36.54 پیش آزمون

آزمون پس  39.33 5.058 

گروه دکان کوبه تفکیك برای های اجتماعی مهارت آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات  1ل در جدو

ردد در گآزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

آزمایش، شاهد  دهد ولی در گروهون تغییر چندانی را نشان نمیگروه کنترل، میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزم

  افزایش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

آزمون  از ،ویژه  تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری بررسی منظور به

ات با استفاده های آماری نرمال بودن توزیع نمر مفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( ANCOVA)تحلیل کواریانس 

لوین مورد بررسی  آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -کولموگروف از آزمون

 ی باشد.مبالمانع  کواریانس تحلیل از آزمونقرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر استفاده 
 کنترل گروه های اجتماعی در گروه آزمایش ومهارت مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج: 2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.958 0.001 193.697 354.751 1 354.745 پیش آزمون

 0.437 0.028 6.955 12.728 1 12.732 مهارت اجتماعی

    1.836 9 16.483 خطا

     11 377.698 کل

نترل، در مرحله کهای آزمایش و های اجتماعی در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات مهارت 2در جدول 

(. p<05/0باشد )دار میمعنی 05/0است و در سطح آلفای  955/6ده برابر با بدست آم Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در پس  شیآزماروه گیرد. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گاز این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می

ش آموزان با دانهای اجتماعی مهارتد موجب بهبو موثر بوده وایفای نقش توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی آزمون، می

 اختالل یادگیری ویژه شده است.

 اجتماعی مهارت : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون3جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه

 0.553 37.589 کنترل

 0.553 39.623 آزمایش

                                                             
3 . MANCOVA 



( پس از تعدیل نمرات پیش 623/39زمایش )گروه آاجتماعی  هایمهارتشود میانگین مالحظه می 3همانطور که در جدول 

تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های ( بوده است که این خود نشان دهنده 589/37آزمون، بیشتر از گروه کنترل )

  در افراد گروه آزمایش است.اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه 

 

 بحث و نتیجه گیری

شد.  تاثیربرنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه پژوهش حاضر باهدف تعیین

برنامه آموزشی ایفای نقش موجب بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختالل یافته های این پژوهش نشان داد که 

برنامه آموزشی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش  به این صورت فرضیه پژوهش مبنی بر موثر بودنشد. یادگیری ویژه 

( مبنی بر 1395) و همکاران نریماننتایج این پژوهش با یافته های پژوهش مورد تاییر قرار گرفت.  آموزان با اختالل یادگیری 

 مسو بود. اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان آسیب مقیم مراکز شبانه روزی ه

Yu, Boca, McCormick and FitzMoice (2006 ) پژوهش با مطابق کهدر راستای نتایج این یافته ها باید گفت: 

 را یتر قیعم( یتکانشگر ،یپرخاشگر)یرفتار مشکالت ،یناتوان بدون کودکان به نسبت ژهیو یریادگی اختالل یدارا کودکان

 یکمتر دوجانبه یها یدوست و شود یم همساالن طرد ساز نهیزم و آنها یاعاجتممهارت های  کاهش سبب که کنند یم تجربه

نیازمند دریافت برنامه  ژهیو یریادگی اختالل یدارا کودکانبه همین جهت (. 1393 ،یدیحم از نقل به) کرد خواهند درك را

مؤلفـه هـایی یفای نقش که  شامل اهای آموزشی در جهت ارتقای مهارت های اجتماعی هستند. در این میان در برنامه آموزشی 

هایی از رفتار )الگوسازی رفتار(، ایفای نقش رفتار و  اسـت نظیـر دلیـل منطقـی بـرای رفتـار مطلوب، فرصت مشاهده مثال

است می تواند سبب بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان (.Emecen,2011) دریافت پـس خورانـد بـرای عملکرد مناسب

 یادگیری ویژه شود. با اختالل

نش مهارت های اجتماعی دا نقش در جهت بهبود برنامه آموزشی ایفای بر استفاده از پژوهش حاضر به طور کلی  نتایج 

تعداد ، پسر یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیتآموزان با اختالل یادگیری تاکید دارد. 

و همچنین به دلیل محدودیت زمانی و مکانی  بودبودن تعداد جلسات برنامه آموزشی ایفای نقش  محدودها و اندك آزمودنی

شود نتایج احتیاط شود. پیشنهاد می پذیریتعمیمبنابراین شایسته است که در  پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافت

به بیشتری انجام شود.  و تعداد جلسات با حجم نمونه های بعدیو پژوهشجنسیت توجه داشته باشد  های آتی بهپژوهش در که

در مدارس و مراکز ویژه اختالل یادگیری ویژه به صورت مستمر اجرا گردد.و در آخر برنامه آموزشی عالوه پیشنهاد می گردد 

تسلط الزم ایفای نقش برنامه آموزشی پیشنهاد می شود معلمان، مربیان و درمانگران اختالل یادگیری ویژه در مورد نحوه اجرای 

 را پیدا کنند.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of role-playing educational program on students' 
social skills with special learning disabilities. The research method was semi-experimental with pre-

test-post-test design with control group. The statistical population of this study included all students 

with special learning disabilities in Tehran. In this study, 20 students from the statistical population 
with special learning disabilities were selected as the sample and were randomly assigned to two 

experimental groups (10 people) and control (10 people). The following tools were used to assess 

students' social skills with special learning disabilities. The experimental group received role-playing 

training in 10 40-minute sessions over 4 weeks, while the control group did not receive such an 
intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The findings showed that 

the role-playing curriculum was effective and improved students' social skills with special learning 

disabilities. According to this finding, therapists, educators and teachers of students with special 
learning disabilities can use the role-playing training program to improve the social skills of students 

with special learning disabilities. 
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