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 چكيده

دانـش  ثير ايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصـيلي  أاين پژوهش با هدف ت :هدف
 :روش. اسـتان تهـران صـورت گرفـت     87-88آموزان حساب نارساي دبستاني در سال تحصيلي 

جامعه پژوهش كليـه دانـش آمـوزان حسـاب     : جامعه آماري. روش پژوهش نيمه آزمايشي است
محقق ابتـدا  : نمونه آماري،حجم آن و چگونگي گزينش آن .نارساي دبستاني استان تهران است

نفـر گـروه نمونـه حسـاب نارسـا را بـا        15اخـتالل يـادگيري در تهـران     2و  1با مراجعه به مراكز 
: هـا و ابـزار آن   روش گـردآوري داده  .استفاده از روش نمونه گيـري در دسـترس انتخـاب كـرد    

آموزان حساب نارسا اجـرا شـد و بـه صـورت پـيش       پرسشنامه سازگاري اجتماعي بر روي دانش
يز نمرات كارنامه تحصـيلي ايـن دانـش آمـوزان نيـز      ن آزمون و پس آزمون بدون گروه كنترل و

 .وابسته انجام شد Tتحليل آماري با استفاده از  :روش آماري .براي پيشرفت تحصيلي مقايسه شد
درصـد اطمينـان ايفـاي نقـش بـر سـازگاري اجتمـاعي و پيشـرفت         99نتايج نشان دادكه با  :نتايج

ثير ايفاي أشود با توجه به ت پيشنهاد مي.اردد تأثيرتحصيلي دانش آموزان حساب نارساي دبستاني 
در  مـوزان حسـاب نارسـاي دبسـتاني،    آنقش بر سازگاري اجتماعي و پيشـرفت تحصـيلي دانـش    

                                                 
 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی -١
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مـوزان حسـاب   آمراكز اختالل يادگيري عالوه بر آموزش در زمينه اختالالت يـادگيري دانـش   
  .نارسا، آموزش سازگاري اجتماعي نيز مد نظر گرفته شود

  

  .پيشرفت تحصيلي ،سازگاري اجتماعي، ايفاي نقش ،حساب نارسايي :ليديواژگان ك

  

  مقدمه
هاي  هاي ويژه در يادگيري است كه توانايي مفاهيم و مهارت يكي ازنارسايي حساب نارسايي،

دهد و بر عملكرد تحصيلي، فرايند حل مسئله و گفتار، دقت  رياضي را تحت تأثير قرار مي
اگر چه حساب نارسايي جزء . گذارد ر اجتماعي تأثير منفي ميوتوجه،صفات شخصيتي و رفتا

زير مجموعه نارسايي ويژه در يادگيري است، اما حساب نارسايي به ندرت علت ارجاع 
اي بطور معناداري نقص در حساب  كودكان سن مدرسه% 6 تقريباً. كودكان براي ارزيابي است

هاي مختلف و  في دارد كه نياز به كالساين اختالل، شدت و انواع مختل. دهند را نشان مي
، 1گارنت(آموزش سازگاري و گاهي اوقات هم حتي نيازمند چند روش درماني مختلف هستند 

با وجود اين كه درصد زيادي از كودكان دچار نارسايي ويژه در يادگيري، مشكالت ). 1998
ب نارسايي انجام شده حساب دارند، اما تحقيقات كمي بر روي رفتارهاي دانش آموزان با حسا

، در تحقيقي اطالعاتي را از مشاهده دانش آموزان استثنائي، دانش آموزان )2001(2هميل. است
مبتال به حساب نارسايي و دانش آموزاني كه ضعف در حساب داشتند به دست آورد، نتايج اين 

. ساب نشان دادتحقيق، ميزان بااليي از مشكالت رفتاري را در دانش آموزان با نارسايي در ح
هاي  كند كه دو فرضيه بحث انگيز در مورد نارسايي در مهارت عنوان مي) 2005(  3الوايي

هاي اجتماعي نتيجه بد  نقص در مهارت) 1: اجتماعي كودكان حساب نارسا وجود دارد
هاي اجتماعي،  ناسازگاري) 2عملكردي نورولوژيكي است كه علت مشكالت تحصيلي است، 
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اين كودكان قادر نيستند به تنهايي در زمينه سازگاري . در مدرسه است علت شكست كودك

  .اجتماعي، به دليل داشتن اين مشكالت تمرين كنند
هاي اجتماعي با عالئم تكانشي عمل كردن كالمي و عملي، ضعف در ادراك  ناسازگاري

شفاهي، هجوم  هاي اي و بدني، ضعف در ادراك شنيداري نشانه هاي زبان و چهره بينايي، نشانه
به فضاي شخصي ديگران، همدلي طلبي و شلختگي، نوسانات خلقي، واكنش افراطي و 

با توجه به پژوهش ). 1994، 1هيز( آيد افسردگي مشكالتي هستند كه براي اين افراد به وجود مي
آميز و مخرب، رفتار ضداجتماعي،  ، رفتارهاي نامناسبي مانند رفتار خشونت)1387(محمدي 

گيري، رفتار قالبي، رفتار اجتماعي نامناسب، عادات ناپسند و عجيب صوتي،  طغياني، كنارهرفتار 
آموزان حساب نارسا از دانش آموزان عادي  هاي رواني در دانش گرايش بيش فعالي و آشفتگي

سال در مفهوم خودپنداري و همچنين مفهوم  9- 13دانش آموزان با اختالل رياضي . بيشتر است
وضع ظاهري و جامعه پسندي تفاوت زيادي با دانش آموزان عادي دارند، همچنين خود در بعد 

يكي از مشكالت عاطفي دانش آموزان با اختالل رياضي، محدوديت در كنترل هيجان و يك 
سازگاري اجتماعي در مورد دانش آموزان اختالل يادگيري از  ).1387مكيان، (بعد نگري است 

 گيري و تصميم له،أحل مس به صورت ارتباط برقرار كردن، آموزان حساب نارسا جمله دانش
كه سازگاري اجتماعي در ارتباط با پذيرش از  از آنجايي.شود مديريت رفتار خود مطرح مي

آموزان بسياري از  اين دانش باشد، ها نيز مي ها و معلم و موفقيت در درس طرف همكالسي
ا به دليل نداشتن راهنما در خانه و مدرسه هاي اجتماعي مختلف ر رفتارهاي مناسب در موقعيت
). 2003 ،2مكين تاير( گيرند ها و رفتارهاي مناسب را ياد نمي ارزشة و يا كمبود آموزش دربار

بيشتر ديده  دارند، را زير هاي هاي اجتماعي در دانش آموزاني كه ويژگي نقص در مهارت
آموزاني  دانش شناختي دارند،هاي  دانش آموزاني كه محدوديت و نقص در مهارت: شود مي

كه چند نوع اختالل يادگيري دارند، دانش آموزاني كه بيش فعالي دارند و دختران بيشتر مشكل 
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مشكالت اجتماعي و رفتارهاي پرخاشگرانه در اين . كنند سازگاري اجتماعي را تجربه مي
هاي متوالي  كستش.كودكان بيشتر به علت ناتوانايي آنها و داشتن تجربيات ناخوشايند است

ايفاي نقش نخستين ). 2005 الوايي،( شود موجب ايجاد اضطراب و دلسردي و خشونت آنها مي
هاي نقش  معرفي شد، درمانگران گشتالتي نيز از اين گونه تمرين) 1946( 1بار به وسيله مورنو
 كنند تا از آن طريق به بيماران خود كمك كنند تا به صورت گروهي گذاري استفاده مي

موفقيت روش ايفاي نقش در گروه بستگي  .اي بيان كنند هاي خود را به صورت لحظه احساس
به توانايي درمانگر در اجراي نقش كسي داردكه در زندگي واقعي مددجو را دچار مشكل 

  ).1388سيف، ( ساخته است
  : باشد هاي زير مي ايفاي نقش گروهي يك تمرين مناسب براي رشد مهارت

سازي مشكالت در شرايط واقعي با  شبيه هاي مختلف، ل مشكالت با ديدگاهتجزيه و تحلي
 هاي مختلف در موقعيت سناريو ساخته شده، تالش براي يافتن راه حل تكنيك بارش مغزي،

هاي  تمرين براي يافتن راه حل رشد كار گروهي، مشاركت و حل خالقانه مشكالت در گروه،
 .خالق در مواجهه با مشكالت

كنند، به آن ايفاي  هي از مردم نقش هايي براي يك فيلم نامه ويژه تقليد ميوقتي گرو
از آن جا كه صحبت كردن در مورد احساسات به ). 2001، 2بوم گارتنر(شود  نقش گفته مي

آموزان هميشه آسان نيست و  داليل مختلف مثل ترس از مسخره شدن يا طرد شدن براي دانش
نيازدارند كه بازي كنند و كشف شوند، با استفاده از ايفاي  با توجه به اين كه دانش آموزان

شان را بازي كنند و همچنين با نقش بازي كردن  ها كمك كرد كه مشكالت توان به آن نقش مي
ها  يكي از بهترين روش). 2008، 3مورالس(شان را آزاد كنند  به صورت خود بخودي هيجانات

ها احساس آزادي  نقش است، به دليل آن كه آن براي كودكان بيان خودشان از طريق ايفاي
گيري در مورد  كودكان در بازي تصميم. كنند بيشتري در بيان احساسات دروني خودشان مي
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ايفاي نقش عالوه بر مفيد  ).1995، 1لوپز(كنند  اهميت حوادث، آزادي بيشتري را احساس مي

ايفاي نقش فرصتي براي . الب استبودن با تكيه بر دنياي واقعي در كنار علم براي كودكان ج
كند كه در اين شرايط چالش برانگيز بهترين پاسخ را براي استفاده در  كودكان فراهم مي

در اين روش به شخص ).1987، 2تد(موقعيت جديد ياد بگيرند و مهمتر از آن نمايش بدهند 
رد با به نمايش در اش را كشف كند؛ به اين ترتيب ف شناختي مسئله كمك مي شود تا ابعاد روان

،ترجمه حق  3،1996بالتنر(پردازد  آوردن آنها و نه فقط از راه گفت و گو به بازنگري خود مي
آسيب شناسي رواني و سالمتي بر مبناي سه عنصر هيجان، شكل، و ).1383 شناس و اشكاني،

بعاد روان اي كه نياز به آشكارسازي ا رفتار بنا شده است كه روش روان نمايشگري در هر حيطه
تواند بر هر  رود، به عبارت ديگر روان نمايشگري مي اي مطرح باشد، به كار مي شناختي مسئله

يك يا همه قلمروهاي رفتاري، هيجاني، افكار و روابط بين فردي با توجه به آنچه كه درمان 
ايفاي نقش و با توجه به اينكه ). 2003 بالتنر،(جويان نياز به تجربه كردن دارند، متمركز شود 
شود و هرگز از تنبيه و بازخورد فوري پس از  در زماني كه كودك بسيار آرام است، انجام مي

شود و در مرحله اول، بر روي رفتار و احساسات كودك بحث  رفتار نامناسب استفاده نمي
شود و در آن موقعيت از او در  شود و رفتار مناسب با ساخت يك سناريو آموزش داده مي مي

شود، با بيان كردن احساسات به كودك كمك  ال ميؤاحساسش در آن موقعيت س مورد
كند كه او را قادر سازد كه احساسات خود را در موقعيت تشخيص دهد و پاسخ مناسب  مي
، اين شيوه موقعيتي براي كودكان )2008 ،4واگمن( رغم اين احساسات را انتخاب كند علي

هاي واقعي فراهم  هاي اجتماعي در موقعيت مهارت اختالالت يادگيري براي تمرين بيشتر
هاي حل  كند و همچنين براي رفع رفتارهاي پرخاشگرانه و مخرب كودكان با آموزش روش مي
با كالبدشكافي رفتار به طور وسيعي به اصالح رفتار و بهتر شدن . ثر استؤله بسيار مأمس
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موفقيت . ه در بين اعضاي خانواده استهاي اجتماعي مي پردازيم و به آساني براي استفاد لفهؤم
  : آيد كه عبارتند از ثر تجربه به وجود ميؤمرحله اساسي در يك موقعيت م 4اين روش در 

سه عنصر سرزنش،  .تقويت مثبت - 4راهنمايي دستورالعمل  - 3بازخورد فوري  - 2تمرين  - 1
ايط درماني گروهي، در شر). 2005 ،1الوايي(بازخواست و تنبيه در اين مراحل جايي ندارد 

اي، عملكردهاي  كليشه نارسا، رفتارهاي هاي عاطفي ارتباطي، پاسخ نارساييمخدوش،  هاي ادراك
به نقل از  1994كوري و همكاران، ( شود تكانشي و از خود بيگانگي بررسي و تغيير داده مي

ها است با اين  روان نمايشگري يكي از انواع گروه درماني )1385نريماني، بيابانگرد و رجبي، 
هاي معمول گروه  همه، عاملي در روان نمايشگري نهفته است كه سبب شده اين روش از روش

عاملي كه موجب غناي روان نمايشگري شده . درماني فراتر رود و واقعيتي از نوع ديگر بيافريند
ر از چنان واقعيت نهفته در اين پديدا. است»هنر«و در نتيجه گسترش كارايي آن را فراهم آورد 

روان نمايشگري يا تجربه زيباي «ژرفايي برخوردار است كه از بطن آن روشي پديد آمده كه 
كند تا خودي  هاي اجتماعي كمك مي اين روش به بيماران فاقد مهارت. نام گرفته است» آزادي

ر د) 2002( 2هامامسي. )1380فتحي، ( هاي اجتماعي خود را بهبود بخشند نشان دهند و توانايي
ثير متقابل روان نمايشگري و درمان شناختي رفتاري را بر كاهش تحريفات شناختي أاي ت مطالعه

نتايج . آموز در اين مطالعه شركت داشتند نفر دانش 24. مرتبط با روابط بين فردي بررسي كرد
نشان داد كه جلسات درماني، تحريفات شناختي گروه آزمايشي را كاهش داده است؛ يعني در 

  .رهاي اجتناب از صميميت، انتظارات غيرمنطقي در روابط و ذهن خواني كاهش ديده شدمتغي
هاي گروهي را  ثيرات شركت در دورهأاي ت در مطالعه) 2001( 5، كومار4، تروديل3نوبري

هاي شناختي رفتاري بر روي ميزان  ارزشيابي كردند كه در آن به تعامل روان نمايشگري و روش
ان در باورهاي بنيادي، افكار خود به خودي، خلق و كاهش افسردگي تغييرات شركت كنندگ
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نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمرات افراد در سه هفته اول و . مورد استفاده قرار گرفت

به )2007( 1تحقيقات مايكل .سه هفته بعدي با استفاده از پرسشنامه بك تفاوت معناداري نداشت
تواند براي كاهش  نشان داد كه روان نمايشگري مي)1385(نگرد، رجبي نقل از نريماني، بيابا

يار محمديان . افكار كه موجب برانگيختگي رفتارهاي خشن مي شوند، مورد استفاده قرار گيرند
آمدي روان نمايشگري به روش پانتوميم در ي كاردر پژوهشي با عنوان بررس) 1376(و كمالي 

كه شامل دو گروه  1376- 5(كودكان پيش دبستاني  هاي اجتماعي در الگوگيري مهارت
بود، به اين نتيجه دست يافتند كه اجرا و تماشاي پانتوميم، ) نفر 26(و كنترل ) نفر 28(آزمايش 

حتي . ثير داردأهاي فرعي مانند لبخند زدن، دعوت كردن ديگران و غيره ت در برخي مهارت
ز آن در دوره ابتدايي و متوسطه است به طوري يكي از موارد كاربرد روان نمايشگري استفاده ا

هاي  كه بعضي از پژوهشگران معتقدند كه در موضوعات درسي، تئاترهاي خالق، موقعيت
، تعليمات ويژه و آموزش )هاي والدين و فرزندان، اختالف نژاد و غيره اعتياد، تعارض(خاص 

ت طرف مقابل در روابط بين افزايش مهارت در تطبيق با شرايط و درك بيشتر احساسا(عواطف 
بالتنر، (در مدارس به شكل مناسب و با مهارت به كار گرفته شد، بسيار مفيد خواهد بود ) افراد

در پژوهشي با ) 1385(نريماني، بيابانگرد، رجبي  ).1383شناسي و اشكاني،  ، ترجمه حق1996
ماعي و عزت نفس هاي اجت عنوان بررسي كارآمدي روان نمايشگري بر بهبود بخشي مهارت

گروه آزمايش و كنترل بود، به اين نتيجه دست  2آموزان نارسا خوان دبستاني كه شامل  دانش
هاي اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان نارساخوان را  يافتند كه روان نمايشگري، مهارت

شان هاي اجتماعي نتايج مطالعه ن هاي آزمون مهارت همچنين تحليل زير مقياس. دهد افزايش مي
هاي ميان فردي و رفتارهاي مربوط به كار كه از ابعاد  داد كه اجراي روان نمايشگري به مهارت

هاي اجتماعي هستند، اثر معنادار داد، اما در رابطه با اثر روان نمايشگري بر  آزمون مهارت
 شركت. رفتارهاي مربوط به خود و رفتارهاي مربوط به محيط، نتيجه معناداري به دست نيامد

دادن كودكان حساب نارسا در ايفاي نقش گروهي به عنوان وسيله آموزشي و يك طرح 
                                                 
1. Meachle 
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هاي فردي در قلمرو زندگي اجتماعي و  كمكي، پرورشي موجب تشويق و توسعه توانايي
همچنين . شود مسئوليت پذيري و تقسيم كار و همكاري و تعاون در صحنه نمايش را موجب مي

هاي  رين وجه تمايز روان نمايشگري نسبت به ساير روشبا توجه به اين مسئله كه مهمت
اطالعات از طريق صحبت % 90درمانگري در عملي و اجرايي بودن آن است و با توجه به اينكه 

هايي كه در خالل جلسات روان  بنابراين آموزش شود، كردن و عمل كردن به حافظه سپرده مي
همچنين اين ساز و كار باعث نگهداري و شود و  نمايشگري داده مي شود بيشتر ماندگار مي
از طرفي توجه ). 1380 ،گيبلن، ترجمه صاحبي( شود تقويت رفتار آموخته شده در اجتماع مي

كردن به كودك و خواستهايش و برآورده كردن اين نيازها به صورت نمادين در روان 
شناخت آگاهي بر  نمايشگري، تشويق كودك براي خودنمايي و بيان خود، فرافكني در آينده و

  .ثر استؤهاي خود از ديگر عواملي كه در افزايش عزت نفس كودك نيز م توانايي
شيوع مشكالت رفتاري در كودكان حساب نارسا نياز به توجه و مداخله در هر دو زمينه 

اگرچه هميشه تعيين علت رفتار كودك امكان پذير . سازد عاطفي و آموزشي را ضروري مي
توان بسياري از مشكالت اين كودك را چه در زمينه  ل با مداخله مناسب مينيست، با اين حا

يادگيري و چه در زمينه رفتاري حل كرد و كمك مؤثري براي آموزش و راهنمايي و درمان 
در واقع در كنار پرداختن به مسائل تحصيلي، مسائل رفتاري نيز اهميت . اين كودكان ارائه كرد

كردن يك روش درماني مناسب با نارسايي اين كودكان، ضروري دارند و در اين ميان پيدا 
به همين دليل پژوهشگر سعي دارد كه با استفاده از روش ايفاي نقش كه يادگيري اصول . است

گيرد، براي تعديل  روابط بين فردي از طريق گرفتن نقش در يك نمايش كوتاه انجام مي
با توجه به آن چه بيان شد، . اقدام كند هاي رفتاري و مشكالت تحصيلي اين كودكان نشانه

پژوهشگر به دنبال بررسي اين موضوع است كه آيا ايفاي نقش به سازگاري اجتماعي دانش 
آموزان با حساب نارسايي تأثير دارد و همچنين تأثير ايفاي نقش بر پيشرفت تحصيلي دانش 

  آموزان چگونه است؟
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  اهداف پژوهش 
تحصيلي دانش آموزان  در سازگاري اجتماعي و پيشرفت بررسي تأثير روش ايفاي نقش - 

  حساب نارسا؛
   ؛معرفي يك روش مناسب براي حل مشكالت سازگاري كودكان حساب نارسا - 
  .بررسي تأثير بهبود سازگاري اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي - 
  

  روش تحقيق 
  .تپس آزمون با يك گروه اس - روش پژوهش نيمه آزمايشي و به صورت پيش آزمون

  

  و روش نمونه گيري جامعه، نمونه آماري
آموز حساب نارساي دبستاني استان تهران كه در سال تحصيلي  جامعه آماري شامل كليه دانش

  .مشغول به تحصيل بودند 87- 88
به منظورگزينش نمونه پژوهش از . دانش آموز حساب نارسا بود 15شامل  نمونه آماري

الزم به ذكر است كه روش تشخيص حساب نارسايي . گيري در دسترس استفاده شد روش نمونه
 در اين مدارس مخصوص اختالالت يادگيري استفاده از آزمون هوش و كسلر و آزمون كي

  .مت است
  

  روش آماري
وابسته استفاده  tهاي آماري چون آزمون  ها از روش در پژوهش حاضر در تجزيه و تحليل داده

  .شد
  

  ها و ابزارهاي پژوهش ع آوري دادهروش جم
 .يك ساعت متوالي انجام گرفت جلسه، 8آموزان به صورت گروهي به مدت  كار با دانش

مهارت در برقرار كردن رابطه با سايرين،  مواردي از جمله توجه به خصوصيات اعضاي گروه،
غيركالمي با  برقرار كردن ارتباط كالمي و مهارت در گوش كردن،همدلي كردن با اطرافيان،
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  . موقع آنها و صحبت كردن در جمع تمرينه شناخت احساسات خويش و كنترل ب ديگران،
در زمينه سازگاري اجتماعي در مدرسه از پرسشنامه : آزمون فرم سازگاري اجتماعي- 

اين پرسشنامه كه . شود استفاده مي) ويژه مدارس عمومي( سنجش رفتار سازشي دانش آموزان 
ر امريكا به وسيله المبرت، ويند، ميلر، كل و نيگوروا براي استفاده در مورد د 1974در سال 
) 1500(روي  بر ، ترجمه و)1371( توسط ييالق  ساله طراحي شده است، 13تا  7وزان دانش آم

. هاي اول تا پنجم شهر اهواز هنجاريابي شده است دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستاني كالس
 1ضرايب اعتبار. سؤال تشكيل شده است 260زير مجموعه و  38ده مقياس، خر 11اين آزمون از 

مورد استفاده در اعتبار يابي به  3و  2هاي  آزمون از طريق ضريب همبستگي فرم اصلي با فرم
خرده مقياس اين  11اعتبار . آماري معني دارند 01/0است كه هر دو سطح  60/0و 55/0ترتيب 

خرده مقياس در  11ها در مقياس اصلي با همان  مبستگي آنضريب ه ةآزمون براساس محاسب
دامنه تغيير دارند كه  63/0تا  16/0ضريب اعتبار از  22اين . به دست آمده است 3و  2هاي  فرم
كل آزمون با  2ضريب پايايي. آماري معني دارند 001/0تا  05/0ها در سطح  آن ةجز يكي بقيه ب

نقطه برش . آماري معني دارند 001/0مگي در سطح است كه ه 83/0زوج  - روش تصنيف فرد
كسب نمرات باال در اين . است كه با استفاده از ميانگين به دست آمده است 7/65اين آزمون 

  ).1372آهنكوب نژاد، (آزمون نشان پائين بودن سازگاري اجتماعي است 
مرات دو تحصيلي دانش آموزان،كه ازميانگين ن ةمعدل تحصيلي درج شده در كارنام - 

    :  زاختار جلسات عبارت بود اس .ترم تحصيلي دانش آموزان به دست آمد

                                                 
1. validity 
2. reability 
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  شرح جلسات اهداف جلسات  

ايجاد پيوند مناسب _  1 جلسه
  شناخت هيجانات_

  من مي توانم) 1هاي هرفرد با شروع جمله  فهرست كردن توانائي_
  )كالم  _قيافه (شناخت احساسات ازطريق نشانه هاي بدني _
ك هيجانات بنيادي را بشناسد وازطريق چهره هيجانات را به همراه كود_

  .مربي بازي كنند 
معرفي دو  -آرزوي موفقيت -آموزش احوالپرسي وخوش آمدگويي -آموز

  دوست به يكديگر
  

) منفي -مثبت (كه درآن هيجاناتي  را دانش آموزان خاطراتيكدام ازهر_ شناخت هيجانات مختلف  2 جلسه
  اند بيان كنند  تجربه كرده

بگوئيد چه كرده اند  بعداز طريق ايفاي نقش آن خاطره را نمايش دهند و و -
  .وبقيه چه رفتاري داشته اند

  
  

هايآموزش مهارت  3 جلسه
  اجتماعي

بيان احساسات  -تكان دادن آهسته سر -آموزش برقراري تماس چشمي
و از  فتگواالت رعايت نوبت درگؤجواب دادن به س -خالصه كردن مطلب 

  .طريق ايفاي نقش بازي مي كنند

 شناسايي رفتارهايي كه نشان دهنده رفتار انتقادي  است - ساشنا  آموزش انتقاد كردن  4 جلسه

نوشتن يك فيلم نامه كه دانش آموزان در نقش خود ودانش آموزان ديگر  -
  در نقش مقابل و قضاوت                                 

كنترل رفتارهاي    آموزش  5 جلسه
  پرخاشگرانه

 شناسايي رفتارهايي كه نشان دهنده رفتار پرخاشگرانه است -شناسا 

دانش آموزان ديگر  نوشتن يك سناريو كه دانش آموزان در نقش خود و -
  در نقش مقابل و قضاوت
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آموزش كنترل  6 جلسه
رفتاركمرويي و آموزش  

  جرأت ورزي

 رفتار كمرويي است شناسايي رفتارهايي كه نشان دهنده

نوشتن يك سناريو كه دانش آموزان در نقش خود ودانش آموزان ديگر   -نو
 در نقش مقابل و قضاوت

آموزش كنترل رفتارهاي  7 جلسه
  اجتماعي نامناسب

 ،غيبت كردن شناسايي رفتارهاي اجتماعي نامناسب مثل مسخره كردن،-
                        قوانين را نا ديده گرفتن             

شناسايي رفتارهايي و نوشتن يك سناريو كه دانش آموزان در نقش  -شن
  دانش آموزان ديگر در نقش مقابل و قضاوت  خود و

آموزش كنترل رفتار قالبي  8 جلسه
  واطوار عجيب

با انگشت روي چيزي ضربه زدن ،با پا (شناسايي رفتار قالبي واطوار عجيب -
را  دستها يا پاها ، ناخن جويدن،،قسمتي از بدن را تكان دادندن ضربه ز مرتباً

  )مرتب تكان دادن
نوشتن يك سناريو كه دانش آموزان در نقش خود ودانش آموزان ديگر  -

  در نقش مقابل و قضاوت
   

  ها يافته
  .ثير داردأايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان حساب نارسا ت.  1فرضيه

  
  آزمون سازگاري اجتماعي آزمون و پس يسه ميانگين نمرات پيشمقا .1 جدول

 

به دست آمده  tدهد از آنجا كه مقدار  همبسته نشان مي tگونه كه نتايج آزمون  همان
بزرگتر است و همچنين از آنجا كه ) 62/2(جدول  t، از مقدار 14با درجه آزادي ) 75/12(

ح معني داري مي باشد و چون اين مقدار كمتر از سط 0001/0سطح معني داري اين آزمون برابر 

ها  شاخص          
 ها آزمون

كمترين تعداد
 مقدار

بيشترين
  مقدار

انحراف  ميانگين
  استاندارد

خطاي استاندارد
  ميانگين

tآزمون 

  پيش آزمون
 

  پس آزمون

15 85 125 4/104 46/10  70/2 75/12  

14= df 

0001/0 =p  15 44 88 06/68 24/12  16/3 
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بنابراين با .سازگاري دانش آموزان است ةمي باشدوهمچنين كاهش ميانگين نشان دهند 01/0
توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات پيش آزمون و  درصد اطمينان مي 99

يد و فرض صفر رد أيدرصد اطمينان ت 99پس آزمون معني دار است در نتيجه فرضيه پژوهشي با 
همچنين الزم به ذكر است از آنجا كه ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي در پس . رددگ مي

توان اين  آزمون ازميانگين نمرات  سازگاري اجتماعي در پيش آزمون كمتر است در نتيجه مي
آموزان با اختالل  گونه نتيجه گيري كرد كه آموزش ايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي دانش

  .ثير داردأرياضي ت
ثير أايفاي نقش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختالل رياضي ت: پژوهش 2 رضيهف
  .دارد

  
 مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون پيشرفت تحصيلي .2جدول 

 شاخصها                    

 آزمونها

كمترين تعداد
  مقدار

بيشترين
  مقدار

انحراف  ميانگين
  استاندارد

خطاي استاندارد 
  انگينمي

tآزمون  

  پيش آزمون
 

  پس آزمون

15 15/16 20 78/17 147/1 29/0 10/5   
 14= df 

0001/0=p  
15 78/16 20 21/18 912/0 23/0 

    
به دست  tدهد از آنجا كه مقدار قدر مطلق  همبسته نشان مي tهمان گونه كه نتايج آزمون 

بزرگتر است و همچنين از آنجا كه ) 62/2(جدول  t، از مقدار  14با درجه آزادي ) 10/5(آمده 
داري  باشد و چون اين مقدار كمتر از سطح معني مي 0001/0سطح معني داري اين آزمون برابر 

توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين  درصد اطمينان مي 99مي باشد، بنابراين با  01/0
نتيجه فرضيه پژوهشي با  دار است در نمرات پيش آزمون و پس آزمون پيشرفت تحصيلي معني

همچنين الزم به ذكر است كه از آنجا كه . گردد يد و فرض صفر رد ميأيدرصد اطمينان ت 99
ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در پيش  آزمون از ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در پس
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ش بر گيري كرد كه آموزش ايفاي نق گونه نتيجه توان اين آزمون بيشتر است در نتيجه مي
  .ثير داردأپيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختالل رياضي ت

  
  بحث و نتيجه گيري

 .ايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان حساب نارسا تأثير دارد نتايج مطالعه نشان داد
يارمحمديان و ، )1385(رجبي  بيابانگرد، هاي نريماني، نتايج به دست آمده با نتايج پژوهش

همخواني  )2002(، هامامسي )1388( ، به نقل از دادستان)1980(آژورياگرا  ،)1376(كمالي 
توان گفت شركت دادن كودكان حساب نارسا در ايفاي نقش گروهي  ها مي در تبيين داده.دارد 

هاي  به عنوان وسيله آموزشي و يك طرح كمكي، پرورشي موجب تشويق و توسعه توانايي
و مسئوليت پذيري و تقسيم كار و همكاري و تعاون در صحنه فردي در قلمرو زندگي اجتماعي 

همچنين با توجه به اين مسئله كه مهمترين وجه تمايز روان . شود نمايش را موجب مي
 بههاي درمانگري در عملي و اجرايي بودن آن است و با توجه  نمايشگري نسبت به ساير روش

گيبلن، (شود  ردن به حافظه سپرده مياز اطالعات از طريق صحبت كردن و عمل ك% 90اينكه 
هايي كه در خالل جلسات روان نمايشگري داده  بنابراين آموزش ،)1380ترجمه صاحبي 

شود و همچنين اين ساز و كار باعث نگهداري و تقويت رفتار آموخته  شود بيشتر ماندگار مي مي
سازي شده در  شبيهآموزان توانستند در يك شرايط  دانشهمچنين . شود شده در اجتماع مي

مورد احساسات خود صحبت كنند، مكالمات اجتماعي مناسب و طرز برخورد در شرايط 
شان در موقعيت فرد مقابل قرار بگيرند  زا و حل مسئله را ياد بگيرند، با عوض كردن نقش استرس

و فرصتي براي فكر كردن در مورد مسائل اجتماعي و حل تعارضات خود پيدا كنند كه در 
گيري و اعتمادبه نفس و افزايش سازگاري  يت موجب رشد فرايند اطالعاتي و تصميمنها

  .ها شد اجتماعي آن
  

ايفاي نقش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان حساب  فرضيه دوم نتايج مطالعه نشان داد
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، پژوهش نجمه )1993(  1نتايج به دست آمده با نتايج پژوهشهايكامان و وونگ .نارسا تأثير دارد

  .همخواني دارد )1384( و كرمي  )1385(
آموزان حساب  در اين پژوهش با تكنيك ايفاي نقش دانشتوان گفت  ها مي در تبيين داده

نارسا بسياري از مهارت هاي اجتماعي مثل مهارت ابراز وجود و كنترل خشم و مديريت استرس 
اي و بدني  اني و چهرههاي زب و شناخت خشم خود، هيجانات بنيادي و ادراك مناسب از نشانه

هاي  گيري شيوهاعي در اين دانش آموزان موجب يادرا به دست آورند كه سازگاري اجتم... و 
با توجه به  .ر نتيجه پيشرفت تحصيلي آن ها شدمناسب حل مسئله و افزايش اعتماد به نفس و د

موجب پيشرفت  ها و از آن جمله تكنيك ايفاي نقش گيريم كه مداخله ها نتيجه مي اين يافته
شودكه در  ها پيشنهاد مي با توجه به نتايج داده .شود آموزان حساب نارسا مي انشتحصيلي د

ها نيز  مراكز اختالل يادگيري عالوه بر بعد تحصيلي اين دانش آموزان، به بعد سازگاري آن
اي ه ايفاي نقش با شيوه هاي جنسيتي نيز بررسي شود؛ تحقيقات بعدي تفاوت در توجه شود؛

گر هاي دي بر گروه درماني ديگري مانند قصه درماني مقايسه شود؛ تأثيراين شيوه درماني
در اجراي اين پژوهش، پژوهشگران مانند هر تحقيق ديگري با . اختالالت يادگيري بررسي شود

ها در اين  ها دامنه سني آزمودني از جمله اين محدوديت .اند هايي روبه رو بوده محدوديت
پيشرفت تحصيلي توسط مقايسه ميانگين نمرات دو ترم به دست آمد  و سال بود 8- 11پژوهش 

كه البته در بعضي از دانش آموزان به علت نمره دهي نا مناسب در مدارس غيرانتفاعي قابل 
  .اعتماد نبود

  
  
 
 
  
  

                                                 
1. Kamman,Wong 
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شي و غير مقايسه سازگاري عاطفي و اجتماعي دانش آموزان جه). 1372.(آهنكوب نژاد، محمدرضا 

 .، كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهوازجهشي دوره ابتدايي اهواز

مقايسه اضطراب رياضي در دانش آموزان حساب ). 1381.(بشاورد، سيمين؛ فرخي گلنفراني، مرجان 
 .، مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنائي، سال دومنارسا و عادي مدارس ابتدايي شهر تهران

مترجمان حسن حق شناس و . هاي نمايشي درون پردازي، روان درماني با شيوه). 1996(.بالنتر، آدام 
 .انتشارات رشد: تهران). 1383(حميد اشكاني 

شناسي مرخصي  ن هاي تشخيص و بازپروري روا هاي زبان، روش اختالف). 1379.(دادستان، پريرخ 
 .انتشارات سمت: تهران. تحولي

ثر بخشي آموزش توجه به عملكرد رياضي و سطح سازگاري اجتماعي بررسي ا). 1384.( كرمي، حميد 
، شهر اراك، پايان نامه كارشناسي ارشد، روان شناسي كودكان دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي

  .استثنائي، دانشگاه آزاد اراك
اه دانشگ: علي صاحبي، مشهد: مترجم. جزوه منتشر نشده. هاي ارتباطي مهارت). 1380.(گيبلين، لس 

  .فردوسي مشهد
بررسي و مقايسه سازگاري اجتماعي در دانش آموزان با اختالل يادگيري ). 1387.(محمدي، فردوس 

، كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه رياضي و دانش آموزان عادي پايه سوم و چهارم ابتدايي استان قم
 .طباطبائي تهران

 .رة تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا و عاديمقايسه مفهوم خود و خود پندا). 1387. .(مكيان، زهرا

بررسي اختالل يادگيري رياضي دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي ناحيه ). 1385.(نجمه، حميد 
يك تهران و اثربخشي آموزش كاربردي و آرامش عضالني در كاهش اختالل يادگيري رياضي در 

  .2يد چمران اهواز، شماره ، مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهآنان
بررسي كارآمدي روان نمايشگري به بهبو ). 1385.(نريماني، محمد؛ بيابانگرد، اسماعيل؛ رجبي، سوران 

، پژوهشكده كودكان آموزان نارساخوان هاي اجتماعي و عزت نفس دانش دانشگاه بخشي مهارت
  .2استثنتايي، سال ششم، شماره 
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بررسي كارآمدي پيسكودرام به روش پانتوميم در ). 1376.(تكله يارمحمديان، محمدحسين كمالي، عا

بانك اطالعات مركزي ) ساله 6-5(هاي اجتماعي در كودكان پيش دبستاني  الگوگيري مهارت
  .ايران

  .نشر دوران: ، تهرانها ها و روش تغيير رفتار و رفتاردرماني نظريه. )1388.(سيف، علي اكبر
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