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Abstract 
Most children with special learning disabilities experience a variety of social 

problems at school. Repetition of negative experiences in the classroom and 

improper interaction with peers provide emotional and behavioral problems 

that lead to decreased social competence in students. Therefore, the purpose 

of this study was to investigate the effectiveness of skills training based on 

the social information processing model to improve the social competencies 

of students with special learning disabilities. This research was a Semi- 

experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The 

research population included all elementary girl students with a special 

learning disability (first to fourth grades) in Abarkooh city (Yazd Province) 

in the academic year 1398. From the target population, 16 students were 

selected as a sample using the available sampling method and were 

randomly divided into two (experimental 8 people and control group 8 

people). The research tool was the 47-item social competence questionnaire 

of Flener, Lease & Philips (1990). After the pre-test, the intervention 

program Based on Dodge's (1993) Social Information Processing Model for 
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14 sessions was implemented for the experimental group. Post-test was 

performed for both groups after the intervention. To analyze the data, 

univariate and multivariate analysis of covariance was used to test the 

research hypotheses. The results showed that training based on the social 

information processing model was in increasing the social competence of 

students with special learning disabilities at a level of 0.001. In general, the 

results of this study showed the efficiency of the social information 

processing model in increasing the social competence of students with 

special learning disabilities. 

Keywords: Social Competence, Special Learning Disabilities, Social 

Information Processing Model. 
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 یپردازش اطالعات اجتماع یالگو هیبر پا آموزیمهارت یاثربخش

 یریادگی اختالل دارای دختر آموزاندانش یاجتماع یستگیبر شا

 خاص

 

 .رانیادانشگاه الزهرا )س(، تهران،  ،یتیترب شناسیکارشناس ارشد روان   یفاطمه فتاح

  

 .رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یتیترب شناسیاستاد گروه روان   یمهناز اخوان تفت

  

 .رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یتیترب شناسیاستاد گروه روان   یزهرا هاشم

 چکیده
کنند، های اجتماعی را در مدرسه تجربه میخاص، انواع مشکل یادگیریبیشتر کودکان دارای اختالل 

های عاطفی و رفتاری را فراهم های منفی در کالس درس و تعامل نادرست با همساالن، مشکلتکرار تجربه

دف از این پژوهش بنابراین ه؛ آموزان استکاهش شایستگی اجتماعی در دانشساز کند که زمینهمی

ی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی در راستای بهبود آموزی بر پایهبررسی تأثیرگذاری مهارت

آزمایشی با خاص بود. این پژوهش از نوع نیمه یادگیریآموزان دارای اختالل های اجتماعی دانششایستگی

 50 باًیتقرآموزان )امل تمامی دانشپژوهشی، شبود. جامعه آزمون با گروه کنترلپس -آزمون طرح پیش

استان )های اول تا چهارم( شهرستان ابرکوه ی ابتدایی، )پایهخاص دوره یادگیریدختر دارای اختالل  نفر(

 گیری درآموز با استفاده از روش نمونهدانش 16بود. از جامعه مورد نظر،  1398یزد( در سال تحصیلی 

 8نفر وگروه کنترل،  8صورت تصادفی در دو )گروه آزمایش، دند و بهعنوان نمونه انتخاب شدسترس به

بود.  (1990سؤالی شایستگی اجتماعی فلنر، لیس و فلیپس ) 47نفر( قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 

 (1993آموزی، بر اساس الگوی پردازش اطالعات اجتماعی داج )آزمون، برنامه مهارتبعد از اجرای پیش

آزمون اجرا شد. در جهت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس برای هر دو گروه پس 14طی 

های پژوهش منظور بررسی فرضیهمتغیری و چند متغیری بهها، از تحلیل کوواریانس تکوتحلیل دادهتجزیه
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تماعی در آموزش الگوی پردازش اطالعات اج نشان داد که آمده از این پژوهش،دستاستفاده شد. نتایج به

 دار است.معنی 001/0های یادگیری، در سطح آموزان دختر دارای اختاللافزایش شایستگی اجتماعی دانش

نتایج حاصل از این پژوهش، کارایی آموزش الگوی پردازش اطالعات اجتماعی را در افزایش  درمجموع

 ید قرار داد.خاص را مورد تأی یادگیریآموزان دارای اختالل شایستگی اجتماعی دانش

   .یپردازش اطالعات اجتماع یخاص، الگو یریادگیاختالل  ،یاجتماع یستگیشا :هاواژهکلید



 5 |    و همکاران یفتاح...؛   بر یپردازش اطالعات اجتماع یالگو هیبر پا آموزیمهارت یاثربخش

 مقدمه

های آینده ای از جمعیت جهان، امید و سرمایهکودکان و نوجوانان با تشکیل قشر عمده

بدیل این قشر در روند رشد، توسعه و تعالی کشور بر شوند و نقش بیمحسوب می

 ازنظرکند تا ها، کمک میپوشیده نیست، بنابراین توجه به بهداشت روانی آن کسچیه

جسمی و روانی سالم باشند و نقش اجتماعی را بهتر ایفا کنند، یکی از عواملی که با 

اجتماعی  است. شایستگی 1سالمت روحی و روانی انسان ارتباط دارد، شایستگی اجتماعی

شود که به افراد این امکان را ی گفته میاوستهیپهمبههای پیچیده و ای از مهارتبه مجموعه

های اجتماعی را ایجاد و روابط خود را با دیگران آغاز و حفظ کنند تا تعاملدهد می

های (. شایستگی اجتماعی یکی از سازه2012 2گی،و مک هرزگ، یرهایمر )استیچر، کنر،

سازی افراد در زمان حال و شود و به توانمندمهم در بهداشت روانی افراد محسوب می

 اجتماعی (. شایستگی1399زاده، آینده تأکید دارد )علیزاده، راهب، میرزائی و حسین

را  فردیبین روابط فرد است که عاطفی و اجتماعی شناختی، هایتوانایی از ایمجموعه

شود )لونا، گررو، با دیگران محسوب می سالم روابط ساززمینه کند ومدیریت می

-شایستگی اجتماعی دارای چهار مؤلفه، مهارت (.32020رویز، لوسادا و سجودو،-رودریگو

است،  7و آمایه انگیزشی و انتظار 6شایستگی هیجانی 5های رفتاری،مهارت 4های شناختی،

گیری، حل مسائل فردی، مهارت پردازش و های شناختی شامل توانایی تصمیممهارت

های رفتاری به دانش فرد در زمینه انتخاب رفتار دلخواه برای مهارت است، کسب اطالعات

ه برای های محاوررسیدن به نتیجه معین اشاره دارد که شامل مذاکره، ایفای نقش، مهارت

های اجتماعی و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران است، شایستگی تعامل شروع و تداوم

دهد های اجتماعی توجه دارد و به افراد این امکان را میعیتهیجانی به عملکرد فرد در موق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Social competence 

2.  Stichter, Connor, Herzog, Lierheimer & McGhee 

3.  Luna, Guerrero, Rodrigo-Ruiz, Losada & Losada 

4.  Cognitive skills 

5.  Behavioral skills 

6.  Emotional competence 

7.  Motivational preparation and expectation 
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های ناشی از اضطراب، استرس و ترس خود را های مختلف، هیجانتا بتوانند در موقعیت

و آمایه انگیزشی و انتظار، به ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخالقی،  کنترل کنند

 (.1990 1لنر، لیس و فلیپس،احساس خودکارآمدی و اثربخشی افراد اشاره دارد )ف

ی اجتماعی گفتگو ازجملهی شایستگی اجتماعی، مهارت کودک مشکالت در زمینه

ی محدود باعث کاهش هرچه بیشتر شایستگی اجتماعی در گفتگوکند، را محدود می

و  حل مسئلهی شود، بنابراین این کودکان در معرض خطر بیشتر در زمینهکودکان می

تواند در (. بسیاری از مشکالت می2007 2کلیکمان،-استدالل اجتماعی قرار دارند )سمرود

توان به ها میی آنازجملهآموزان تأثیر داشته باشد که کاهش شایستگی اجتماعی در دانش

افراد دارای اختالل  ،شدهانجاموجود اختالل یادگیری خاص اشاره کرد. بر اساس مطالعات 

ی شایستگی اجتماعی دارند )ویسی، ارجمندنیا، وکیلی ص مشکالتی در زمینهیادگیری خا

 (.2008؛ وایت و چاپارو، 1396صالحی،  ؛1400و غالمعلی لواسانی، 

به آسیب در  3یادگیری خاص های یادگیری، اختاللبر طبق تعریف انجمن اختالل

از زبان، گفتار یا نوشتار شناختی الزم برای درک و فهم، استفاده یک یا چند فرایند روان

کردن و انجام کردن، گوشاشاره دارد که به شکل ناتوانی در تفکر، تکلم، خواندن، هجی

 (.1399نعیم، رضایی شریف، رستم اوغلی و دیدار، )شود های ریاضی ظاهر میمحاسبه

 پذیرانعطاف ادراکی، حافظه، توجه،-این کودکان ممکن است در پردازش تصویری

 ها و نیازهای دیگران، پیروی ازستفاده و فهم زبان بدن، فهم افکار، احساسبودن، ا

کالمی و حل مسائل اجتماعی با مشکالتی روبرو باشند که های غیردستورها، تفسیر ارتباط

کند و بر توانایی کودک در های اجتماعی عمل میعنوان مانعی در جهت روابط و تبادلبه

حفظ دوستی با مشکل روبرو  گذارد و آنان را درش تأثیر میبرقراری ارتباط با همساالن

توانند با یک دوست وارد مذاکره چنین مشکالتی، این کودکان نمی باوجودکه  سازدمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Flener, Lease & Philips 

2.  Semrud-Clikeman 

3.  Special Learning Disabiliti 
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آید شمار مینفس و شایستگی اجتماعی بهشوند که عامل مهمی بر کاهش عزت

 (.1996 3؛ کاوال و فرنس،1986 2و لو، گوتلیب، برکل ؛ در گوتلیب،2007 1)سایدریدز،

 یستگیشا مشکالتی که کودکان دارای اختالل یادگیری خاص در ارتباط با کاهش

ها روبرو هستند، ممکن است به علت پردازش نامناسب اطالعات اجتماعی ی با آناجتماع

دهند می منظور حل مشکالت، از خود ناتوانی نشانباشد که در بازیابی اطالعات، به

(. فرایند پردازش اطالعات سعی در توضیح حرکت اطالعات از 2007کلیکمان، -د)سمرو

که شامل  که این فرایند اغلب ناهوشیارانه محیط به افراد و سپس به محیط را دارد

 (.1999 4های شناختی، عاطفی و اجتماعی است )نامارا و جان،ها و تاکتیکاستراتژی

 تفسیر، حله دارد که شامل: رمزگذاری،پنج مر 5الگوی پردازش اطالعات اجتماعی

 است. 6و پاسخ پاسخ ارزیابی و انتخاب درک،

ش اطالعات اجتماعی را، اولین مرحله در فرایند پرداز(، 1988) 7والدن و اگان

ها را های اجتماعی توجه انتخابی دارند و نشانهکه در ابتدا افراد به نشانه دانندرمزگذاری می

(، دومین مرحله را 1991) 9(. اشنایدر1993 8کنند )داج،ذخیره می مدتحافظه کوتاهدر 

(. والدن 1993ی خود دارند )داج، ها در حافظهاز محرک داند که افرادتفسیر معناداری می

بازنمایی ذهنی، یک یا چند پاسخ کنند که فرد در مرحله درک و ( بیان می1988و اگان )

شماری های بیبازنمایی ذهنی، وضعیتی که با پاسخکند، رفتاری و مؤثر را انتخاب می

(. چهارمین مرحله از این الگو، ارزیابی پاسخ نام دارد که برای 1993همراه است )داج، 

باشد فرد آن را  قبولقابلپاسخی  که یزمانشود، کار گرفته میهای افراد بهتوصیف تصمیم

های قی شود، برای دستیابی به پاسختل قبولرقابلیغکند ولی اگر پاسخ فردی انتخاب می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Sideridis. 

2.  Gottlieb, Berkell & Loe 

3.  Karvale & Forness 

4  . Namara & John 

5. Social information processing model 

6.  Encode, Interpret, Perceive, Select and Evaluate Response, Respond 

7.  Walden & Ogan 

8.  Dodge 

9.  Schneider 
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کند تا اینکه پاسخ قابل قبولی را انتخاب کند )کریک و بیشتر از اطالعات خود استفاده می

 ( مرحله پایانی را پاسخ و انتخاب رفتار1986) 2کلندو مک (. روملهارت1991 1الد،

(. این الگو 1993)داج، شود و تبدیل به رفتار می دانند که در این مرحله، پاسخ انتخابمی

 اجتماعی روابط معرض در که سازدمی قادر را کند وکودکدر هر فرد یکسان عمل می

ترین پاسخ رفتاری را انتخاب کند و مناسب تفسیر و ها را پردازشگیرد، محرک قرار جدید

بوده  آموزش زمینه در غالب هایروش از یکی که در چهار دهه گذشته، این رویکرد، کند

 (.2016 3ست )بوکوس و شرف،ا

وقعیت، یادگیری خاص در برخورد با یک م آموزان دارای اختاللبنابراین دانش

 روبرو کنند و در تفسیر آن موقعیت با مشکلدرستی رمزگردانی نمیاطالعات را به

اجتماعی،  (. استفاده از الگوی پردازش اطالعات1398شوند )اسدی، امیری و مولوی، می

تماعی گی اجفرایند مقدماتی برای رفتار اجتماعی در گروه همساالن است و با شایستیک 

؛ شودیمی رفتارهای اجتماعی فرد محسوب کنندهبینیفرد هم در ارتباط است و پیش

 اطالعات ردازشپ نحوه از تواننمی اجتماعی را موقعیت در هر رفتار یک انتخاب بنابراین،

 (.2016و شرف، کرد )بوکوس  جدا افراد در

 ها شروعدبستانی، دوستیهمچنین باید به این نکته توجه نمود که در سنین پیش

های روزمره کودک از اهمیت بسیاری برخوردار است شود، به همین علت تجربهمی

های بعد اجتماعی در سال های مثبت و منفی، اساس شایستگی(. تجربه1994 4)گورالنیک،

 روابط اجتماعی خوب یا بد در آینده محسوب کننده ینیبشیپو کند ریزی میرا پایه

بنابراین افزایش ؛ (1997 6؛ گرشام و مک میالن،1994 5کسپا و بریان، -شود )تورمی

های مختلف اجتماعی آموزان، موفقیتشان را در موقعیتشایستگی اجتماعی در دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Ladd 

2.  Rumelhart & McClelland 

3.  Bocos & Sherf 

4.  Guralnick 

5.  Tur-Kaspa & Bryan 

6.  Gresham & Mac Millan 
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دهد، می ها کاهشرفتاری را در آنو افزایش موفقیت، مشکالت هیجانی و  دهدافزایش می

و  (1391شود )ملکی، همچنین باعث نگرش مثبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی می

این راستا  در (.1393کند )کیانی، های اجتماعی مناسب را فراهم میی تعاملزمینه

 کنیم:هایی از آن اشاره میعمل آمده است که به نمونههایی بهپژوهش

( در پژوهش خود به این نتایج دست 1400یا، وکیلی و لواسانی )ویسی، ارجمندن 

 یافتند که آموزش والدگری بارکلی و راهبردهای خودتنظیمی هیجانی باعث بهبود

شود و همچنین در کاهش مشکالت رفتاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی میشایستگی 

اثربخش است. در کنشی توجهی/ فزونیادگیری، همبودی کمکودکان دارای ناتوانی

اجتماعی  -( عنوان شد که آموزش مهارت هیجانی1400پژوهش مکرم، کاظمی و تکلوی )

اجتماعی دختران تک والد اثرگذار است. درزی، یعقوبی و  -در بهبود شایستگی هیجانی

( به این نتایج دست یافتند که پیوند با مدرسه، شایستگی اجتماعی و همدلی بر 1400رشید )

 که پیشنهاد پژوهشگران بر این است که برای کاهش قلدری ستقیم داردقلدری اثرم

آموزان کردن به آنان، به شایستگی اجتماعی دانشآموزان در کنار آموزش همدلیدانش

( در پژوهش خود عنوان 1400فر )پسند و محمدیهم توجه شود. ضیایی، رضایی، طالع

آموزان اثرگذار است. علیزاده، نشکردند که آموزش شکوفایی بر ارتقای شایستگی دا

( بیان کردند که کودکان و نوجوانان بدسرپرست و 1399زاده )راهب، میرزائی و حسین

علت دریافت نکردن بازخورد مثبت از والدینشان، از احساس شایستگی سرپرست بهبی

ام فردی احتمال انجکمتری برخوردارند و به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباطات بین

که با آموزش شایستگی اجتماعی رفتارهای پرخطر  رفتارهای پرخطر بیشتری دارند

( در پژوهش 2020رویز، لوسادا و سجودو )-نوجوانان کاهش یافت. لونا، گررو، رودریگو

 مداخله یک اثرات ارزیابی: همساالن اجتماعی پذیرش و اجتماعی خود با عنوان شایستگی

ی در توجهقابلی آموزشی ورزشی، باعث بهبود د که مداخلهنوجوانان، دریافتن در آموزشی

 های شایستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی در میان همساالن شده است.برخی شاخص
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( در پژوهش خود بیان 2017) 1دومیتروویچ، دورالک، استالی، کاترین و ویسبرگ

 انجام مدارس در که است و پیشگیرانه مهم عامل کردند که شایستگی اجتماعی یک

 ی پیامدهایکنندهبینیاست، پیش مرتبط تحصیلی و رفتاری اجتماعی، نتایج شود و بامی

دارد. ابوالقاسمی،  رفتار افراد تغییر در مهمی است و نقش سالیبزرگ در زندگی فرد مهم

( در پژوهش خود دریافتند، شایستگی 1390و زاهد بابالن ) نریمانی رضایی جمالویی،

آموزان دارای های شناختی، شایستگی هیجانی، مهارت رفتاری( دانش)مهارتاجتماعی 

تر است. آموزانی که پیشرفت تحصیلی کمی دارند، پائینیادگیری خاص، از دانش اختالل

کند، کودکانی از الگوی پردازش اطالعات ( در پژوهش خود بیان می2021سنول )

شوند نظرات مثبتی اجتماعی که با آن روبرو میهای کنند در موقعیتاجتماعی استفاده می

 های اجتماعی بیشتر همکاریدهند، در زمینه تعاملدهند، واکنش مثبت نشان میارائه می

ورهوف، دیک و  .ها باال استو مهارت قاطعیت آن کنند، خودکنترلی قوی دارندمی

 حالته دو تماعیاج-اطالعات پردازش الگو ( در پژوهش خود با عنوان2021) 2دکاسترو

کودکان بیان کردند که رفتارهای  پرخاشگرانه رفتارهای در فردی هایتفاوت توضیح برای

پرخاشگرانه کودکان به علت تفاوت در الگوی پردازش اطالعات اجتماعی است که در 

دو حالت، بین پردازش خودکار و بازتابنده تمایز قائل هست که  SIPاین پژوهش، الگو 

و حالت بازتابی با  شودهای تکانشی مشخص میبا پردازش سریع و پاسخحالت خودکار 

دو حالته، بینش  SIP . الگوشودیممشخص  شدهکنترلهای رفتاری پردازش عمدی و پاسخ

دهد و امکاناتی را برای کودکان ارائه می فردمنحصربه SIP هایجدیدی را در مورد سبک

( 1398اسدی، امیری و مولوی ) .کندیمدرمان متناسب با نیازهای فردی کودکان فراهم 

های یادگیری، مشکالتی ای به این نتایج دست یافتند که کودکان دارای ناتوانیدرمطالعه

ند شودر یک موقعیت دشوار روبرو می کهیهنگامهای اجتماعی دارند و در درک و تعامل

های اجتماعی با مشکالتی کنند و در تفسیر سرنخی رمزگردانی نمیدرستبهاطالعات را 

 شوند.روبرو می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Domitrovich, Durlak, Staley, Katharine & Weissberg 

2.  Verhoef, Dijk & DeCastro 
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( در پژوهش خود به این نتایج 1394) مستاجرانقمرانی، یارمحمدیان، معصومی و 

آموزان، صمیمیت دست یافتند که آموزش الگوی پردازش اطالعات اجتماعی به دانش

دهد و باعث کاهش تنهایی و ایجاد رابطه ها را افزایش میاجتماعی و روابط دوستی آن

شود. همچنین عابدی، شمسی، یارمحمدیان، عمرانی و محمدی ها میدوستی در آن

های پردازش اطالعات کنند که آموزش مهارت( در پژوهش خود عنوان می1392)

این الگو، )رمزگردانی، تفسیر،  گانهپنجآموزان و آشنایی آنان با مراحل دانش اجتماعی به

های رفتاری تواند به کاهش مشکلجستجوگری پاسخ، ارزشیابی پاسخ و اجرای عمل( می

آموزان با های اجتماعی کمک نماید، همچنین دانشیتهای موفق در موقعو افزایش تعامل

 توانند به هدایت رفتار خود بپردازند.گیری از این برنامه میبهره

به کمبود شایستگی اجتماعی در  که با توجه شدهانجامهای در بررسی پیشینه پژوهش

 اینیادگیری خاص و ارتباط آن با پردازش نادرست در  آموزان دارای اختاللدانش

هایی که مبتنی بر انجام مداخله بر اساس الگوی پردازش اطالعات آموزان، پژوهشدانش

 شدهانجامیادگیری خاص  آموزان دارای اختاللاجتماعی بر شایستگی اجتماعی دانش

باشد، متمرکز نبوده است. با درنظر گرفتن این امر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی 

ی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی در راستای بهبود آموزی بر پایهمهارتتأثیرگذاری 

 یادگیری خاص بود. آموزان با اختاللاجتماعی دانش شایستگی

 روش پژوهش

 آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش، نیمه

ی ابتدایی آموزان دختر دورهنفر از دانش 50 باً یتقردر این پژوهش  کنندگان:شرکت

علت مشکالت یادگیری که به 1398-99های اول تا چهارم( که در سال تحصیلی )پایه

یادگیری خاص هم ارجاع داده شده بودند،  عالوه بر تحصیل در مدرسه، به مرکز اختالل

ند و عنوان نمونه انتخاب شدگیری در دسترس، بهآموز، با استفاده از روش نمونهدانش 16

 نفر(، قرار گرفتند. 8نفر و گروه کنترل  8صورت تصادفی در دو گروه )گروه آزمایش به

نفر کالس  2نفر در کالس دوم،  3آموزان کالس اول، نفر از دانش 1در گروه آزمایش، 

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 2آموزان کالس اول، نفر از دانش 1نفر هم کالس چهارم بودند. در گروه کنترل،  2سوم و 

 نفر هم در کالس چهارم قرار داشتند. 2نفر کالس سوم و  3م، نفر در کالس دو

این بسته آموزشی با توجه به الگوی  بسته آموزشی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی:

و بر اساس چهار مؤلفه شایستگی اجتماعی طراحی شده است.  پردازش اطالعات اجتماعی

کند د، فرد به آن موقعیت توجه میبر اساس اولین مرحله از این الگو که کدگذاری نام دار

آموزان با انواع های هیجانی و آشناسازی دانشو این توجه برمبنای آموزش مهارت

که با مهارت  در مرحله تفسیر، بازنمایی ذهنی و ارزیابی پاسخ گیرد.ها صورت میهیجان

موقعیت، مسئله افراد همپوشانی دارد، فرد افکار و رفتار خود را در آن شناختی و حل

جای افکار نادرست، تفسیر افکار درست به نمودن نیگزیجادهد و با ی قرار میموردبررس

مرحله انتخاب رفتار است که با انتخاب رفتار  نیآخر کند.فرد از آن موقعیت تغییر می

آموزان، های رفتاری به دانشو انجام آن، مهارت درست از بین مجموعه رفتارهای ممکن

یابی، های ارتباط مؤثر، دوستدر بعد آمایه انگیزشی و انتطار، مهارت شد.آموزش داده 

 آموزان، آموزش داده شد.به دانش نفساعتمادبههایی جهت افزایش و تمرین مندیجرأت

( و 1993ها بر اساس الگوی پردازش اطالعات اجتماعی داج )آموزیمجموعه این مهارت

های آموزشی، خالقیت و تجربیات پژوهشگر و الهام گرفته از محتوای برخی کارگاه

درمانی از کادوسون و شافر، ترجمه تکنیک بازی 101های کتاب همچنین ترکیبی از تمرین

توسط  در این الگو، شدهیطراح جلسات محتوایی روایی ( بود.1398) الهه محمد اسماعیل

 دست به 85/0تا  7/0از  (CVI) ییمحتوا روایی شاخص. شد بررسی متخصصین از نفر 6

 .گرفت قرار تأیید مورد متخصص، افراد اکثر توسط شدهطراحی محتوای بنابراین،؛ آمد

های پژوهش، از پرسشنامه آوری دادهجهت جمع :پرسشنامه شایستگی اجتماعی

ماده  47( استفاده شد. این مقیاس دارای 1990شایستگی اجتماعی )فلنر، لیس و فلیپس، 

مخالفم( پاسخ  کامالً موافقم تا  کامالًای لیکرت )از درجه 7درمقیاس است که توسط افراد، 

های رفتاری، شایستگی هیجانی و شود. چهار بعد مهارت و توانایی شناختی، مهارتداده می
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( مربوط به 31-41-24-11-19-8-5-4های )سنجد. سؤالانگیزشی و انتظار را میآمایه

-39-36-34-27-23-22-20-18-17-13-7-6-3)های مهارت و توانایی شناختی، سؤال

-38-37-35-32-31-28-26-14-10-1های )های رفتاری، سؤال( مهارت40-42-46

( آمایه 47-44-43-33-29-25-21-16-15-12-9-2های )و سؤال ( شایستگی هیجانی30

 تا 47ها در این آزمون بین دهد. نمره آزمودنیقرار می موردسنجشانگیزشی و انتظار را 

گیرند، می ترنییپا 150نمره  آموزانی که در این پرسشنامه ازمتغیر است. دانش 329

جهت برآورد ضریب پایایی آموزانی هستند که در شایستگی اجتماعی مشکل دارند. دانش

ها درونی مقیاس و خرده مقیاس انیمقیاس، از دو روش آلفا کرونباخ برای بررسی همس

آمده دستبه 89/0هفته،  4پایایی بازآزمایی در فاصله زمانی ضریب  .استفاده گردیده است

شده است که حاکی از  گزارش 83/0است. روایی سازه این آزمون به روش تحلیل عاملی 

ی، آبادنوش؛ در راحمی 1391روایی بیرونی باالی آزمون است )زاهد، رجبی و امیدی، 

 به دست آمد. 81/0فای کرونباخ، (. در این پژوهش، پایایی با استفاده از روش آل1393

آموزان پرسشنامه های آموزشی، از دانشقبل از اجرای برنامه :ی اجرای پژوهششیوه

ی آموزشی پردازش آزمون صورت گرفت. سپس دورهعنوان پیششایستگی اجتماعی به

بار، به مدت یک ساعت ای سه، هفتهجلسه 14اطالعات اجتماعی، برای گروه آزمایش در 

ای ها توسط پژوهشگر انجام شد. گروه کنترل هیچ مداخلهبرگزار شد. آموزش این مهارت

آزمون گرفته شد. ، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پسدریافت نکرد و بعد از مداخله

های آموزشی برنامه افزایش شایستگی اجتماعی مبتنی بر الگوی پردازش خالصه جلسه

 ارائه شده است. 1اطالعات اجتماعی، در جدول 

 برای گروه آزمایش شدهانجامهای ها و فعالیت. خالصه محتوای جلسه1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 اول
معارفه و اجرای 

 آزمونپیش

آموزان / پرکردن پرسشنامه توسط آنان/ بیان قوانین کالس به آشنایی با دانش

 آموزاندانش

آموزان با استفاده از کاله هیجانی )کالهی به دانشهای مختلف معرفی هیجان هاشناخت هیجان دوم
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 محتوا هدف جلسه

های مختلف اعم از خوشحالی، ناراحتی، هایی با هیجانکه در باالی آن چهره

ها به تمرین در جهت شناسایی هیجان ارائهعصبانیت و ترس قرار دارد(/ 

ارائه  آموزان مانند کشیدن نقاشی از چهره خود در مواقع هیجانی مختلف/دانش

 لیف خانگیتکا

 سوم
آموزش 

 خودآگاهی

های هایی با هیجانبررسی تکالیف جلسه قبل/ خواندن داستان و دیدن عکس

 آموزان/ ارائه تکالیف خانگیمختلف و تشخیص آن توسط دانش

 چهارم

آگاهی از روابط 

فکر،  متقابل

 احساس و رفتار

احساس و فکر، )بررسی تکالیف جلسه قبل/ شناخت و ارتباط بین سه مؤلفه 

عنوان تکلیف صورت داستان / ارائه فرم خودسنجی و تکمیل آن بهرفتار( به

 خانگی

 پنجم
شناخت خشم و 

 های غلبه بر آنراه

های فیزیولوژیکی آموزان با عالمتارزیابی فرم خودسنجی/ آگاه ساختن دانش

نفس کشیدن( با  تندترس و عصبانیت )عرق کردن، تندزدن ضربان قلب، 

آموزش مهارت کنترل خشم  /راهنماچراغساخت کاردستی  استفاده از بازی/

آرامی/ ارائه تکلیف آموزش تنفس عمیق و تن /راهنماچراغدر قالب کاردستی 

 خانگی

 ششم
شناخت و 

 جایگزینی افکار

آموز با استفاده از فرم بررسی تکلیف جلسه قبل/ بررسی افکار دانش

ی بر آن موقعیت و ارائه افکار دیگر/ آموزش افکار مثبت و خودسنجی مبن

 منفی در قالب رنگ سبز و قرمز / ارائه تکالیف خانگی

 هفتم
شناخت و 

 جایگزینی رفتار

آموز با استفاده از فرم بررسی تکالیف جلسه قبل/ بررسی اعمال دانش

آموزش آموز/ مبنی بر آن موقعیت / ارائه اعمال دیگر توسط دانش خودسنجی

 اعمال مثبت و منفی در قالب رنگ سبز و قرمز/ ارائه تکالیف خانگی

هشتم و 

 نهم
 جایگزینی افکار

آموزان و بیان های مختلف به دانشبررسی تکالیف جلسه قبل/ ارائه موقعیت

آموز/ اعمال و افکار مختص آن موقعیت و انتخاب بهترین آن توسط دانش

 ارائه تکالیف خانگی

 نفساعتمادبه دهم

آموز توسط های خوب هر دانشبررسی تکالیف جلسه قبل/ بیان ویژگی

ارائه تکالیف  /نفسهایی در جهت افزایش اعتماد به آموزی دیگر/ تمریندانش

 خانگی

 یازدهم
آموزش مهارت 

 مندیجرأت

تعریف حریم ) یمندبررسی تکالیف جلسه قبل/ آموزش مهارت جرأت

مندی رفتار / آموزش نه گفتن های جرأتشیوه شخصی و خصوصی(/ آموزش

 به کودکان(/ ارائه تکالیف خانگی

بررسی تکالیف جلسه قبل/ آموزش مهارت ارتباط مؤثر در قالب تمرین و بازی آموزش مهارت  دوازدهم
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 محتوا هدف جلسه

در خصوص ارتباط )چشمی، تن صدا، رعایت نوبت و زبان بدن(، ارائه  ارتباط مؤثر

 آموزان، ارائه تکالیف خانگیدانشهای مختلف به تمرین

 سیزدهم
-آموزش مهارت

 یابیهای دوست

ها با استفاده از بازی به بررسی تکالیف جلسه قبل/ آموزش این مهارت

های دوست خوب و آموزان در قالب سه بخش اهمیت دوست، ویژگیدانش

 قدم شدن در دوستی/ ارائه تکالیف خانگیپیش

 چهاردهم
ی جلسات بندجمع

 آزموناجرای پس و

 آموزانبندی و پرکردن پرسشنامه توسط دانشبررسی تکالیف جلسه قبل/ جمع

ها در سطح آمار توصیفی از وتحلیل دادهبرای تجزیه ها:وتحلیل دادهروش تجزیه

میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین مقدار داده، کجی و ارتفاع و در سطح آمار 

اسمیرنوف و آزمون شاپیروویلک و پی بردن به -انجام آزمون کولموگرافبا  ،استنباطی

منظور بررسی ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری بهسطح نرمال بودن داده

 های پژوهش، استفاده شدفرضیه

 هایافته

های توصیفی شایستگی دهندگان در ارتباط با شاخصدر این بخش، به وضعیت پاسخ

از: شایستگی  اندعبارتعی و چهار مقیاس مربوط به آن پرداخته شده است که اجتما

 های رفتاری و آمایه انگیزشی و انتظار.های شناختی، مهارتهیجانی، مهارت

های توصیفی حاصل از متغیرهای شایستگی اجتماعی را به تفکیک دو ، یافته2جدول 

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسگروه آزمایش و کنترل، در مراحل پیش

آزمون متغیرهای شایستگی آزمون و پسهای حاصل از اجرای پیشهای توصیفی داده. شاخص2جدول 

 اجتماعی

 گروه رهایمتغ
 انحراف استاندارد میانگین

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 80/17 77/14 12/277 37/230 آزمایش شایستگی اجتماعی

 04/6 71/6 62/63 62/51  شایستگی هیجانی

 33/4 83/5 25/48 38  ی شناختیهامهارت



 1400 پاییز | 43شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 16

 گروه رهایمتغ
 انحراف استاندارد میانگین

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 70/6 40/8 87/97 87/81  ی رفتاریهامهارت

 30/6 67/4 37/67 87/58  های انگیزشی و انتظارآمایه

 73/33 25/30 19/219 25/209 کنترل شایستگی اجتماعی

 09/12 52/10 25/48 25/44  شایستگی هیجانی

 46/7 55/8 37 62/34  شناختیی هامهارت

 80/17 31/17 50/78 75/75  ی رفتاریهامهارت

 30/9 51/9 37/56 62/54  های انگیزشی و انتظارآمایه

دهد بعد از مداخله آموزشی الگوی پردازش نشان می 2های جدول طور که یافتههمان

از  آموزان گروه آزمایشاطالعات اجتماعی، میانگین متغیر شایستگی اجتماعی در دانش

به  62/51شایستگی هیجانی از  ریمتغافزایش یافت. همچنین، میانگین  12/277به  37/230

، میانگین متغیر آمایه انگیزشی و 25/48به  38های شناختی از میانگین متغیر مهارت ،62/63

افزایش  87/97به  87/81های رفتاری از و میانگین متغیر مهارت 37/67به  87/58انتظار از 

ها در گروه کنترل تغییر چندان محسوسی نداشتند. یکی از یافت؛ ولی این میانگین

باشد که های استفاده از تحلیل کوواریانس، نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه میمفروضه

اسمیرنوف استفاده  -جهت بررسی این مفروضه، از آزمون شاپیروویلک و کلموگروف

، نشان داده شده 3اسمیرنوف درجدول  -شاپیروویلک و کلموگروف شد. نتایج آماره

 است.

اسمیرنوف برای نرمالیتی توزیع متغیر شایستگی -. نتایج آزمون شاپیروویلک و کولموگراف3جدول 

 اجتماعی

 گروه متغیر

 شاپیروویلک اسمیرنوف-کولموگراف

آماره 

(Z) 

درجه 

 آزادی
 آماره یمعنادار

درجه 

 آزادی
 معناداری

آزمون شایستگی پیش

 هیجانی

 11/0 8 85/0 06/0 8 27/0 آزمایش

 96/0 8 98/0 20/0 8 16/0 کنترل

 99/0 8 99/0 20/0 8 11/0 آزمایش آزمون مهارت شناختیپیش
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 گروه متغیر

 شاپیروویلک سمیرنوفا-کولموگراف

آماره 

(Z) 

درجه 

 آزادی
 آماره یمعنادار

درجه 

 آزادی
 معناداری

 49/0 8 92/0 20/0 8 18/0 کنترل

 آزمون آمایه انگیزشیپیش
 70/0 8 94/0 20/0 8 15/0 آزمایش

 21/0 8 88/0 20/0 8 16/0 کنترل

 آزمون مهارت رفتاریپیش
 55/0 8 93/0 20/0 8 15/0 آزمایش

 002/0 8 69/0 002/0 8 36/0 کنترل

 

اسمیرنوف برای متغیرهای -کولموگراف zدهد مقدار نشان می 3های جدول یافته

های رفتاری برای های شناختی، آمایه انگیزشی و انتظار و مهارتشایستگی هیجانی، مهارت

توان نتیجه گرفت که نمرات نرمال بوده ؛ بنابراین می(p≥05/0گروه معنادار نیست )هر دو 

 فرض استفاده کوواریانس رعایت شده است.و این پیش

مفروضات استفاده از تحلیل کوواریانس بوده که نتایج  ازجملهنیز  هاانسیوارهمسانی 

 است. شدهگزارشآن در جداول زیر 

 هالوین جهت بررسی همگنی واریانس f. آزمون 4جدول 

 متغیر (Fآماره ) درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا سطح معناداری

 شایستگی هیجانی 84/3 1 14 07/0

 های شناختیمهارت 55/1 1 14 23/0

 آمایه انگیزشی و انتظار 58/1 1 14 239/0

 رفتاری هایمهارت 7/3 1 14 065/0

(؛ p≥05/0لوین در همه متغیرها معنادار نیست ) fدهد، میزان نشان می 4های جدول یافته

 ها رعایت شده است.توان نتیجه گرفت فرض همسانی واریانسبنابراین می

 های متغیرهای پژوهش. نتایج آزمون ام باکس در بررسی تساوی واریانس5جدول 

 سطح معناداری (F) ام باکس

81/23 62/1 095/0 
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نشان داد که مقدار  هابررسی مفروضه همگنی ماتریس کوواریانسآزمون ام باکس برای 

که با توجه به سطح  62/1برابر است با  Fو مقدار  81/23باکس برابر است با  امآماره

ها در میان باشد و گویای همگنی ماتریس کوواریانسنمی معنادار 095/0معناداری 

 .باشدیمهای مختلف متغیر وابسته گروه

ی پژوهش با روش تحلیل کوواریانس مورد هاهیفرضدر این بخش،  :هاضیهآزمون فر 

ی الگوی آموزی بر پایهمهارت-1از:  اندعبارتهای این پژوهش تحلیل قرار گرفتند. فرضیه

یادگیری خاص را  آموزان با اختاللپردازش اطالعات اجتماعی، شایستگی اجتماعی دانش

ها ی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، مهارتبر پایهآموزی مهارت -2دهد. افزایش می

-3دهد. یادگیری خاص را افزایش می آموزان با اختاللو توانایی شناختی دانش

-های رفتاری دانشی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، مهارتآموزی بر پایهمهارت

ی الگوی بر پایه آموزیمهارت-4دهد. یادگیری خاص را افزایش می آموزان با اختالل

یادگیری خاص را  آموزان با اختاللپردازش اطالعات اجتماعی، شایستگی هیجانی دانش

های ی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، آمایهآموزی بر پایهمهارت-5دهد. افزایش می

 دهد.یادگیری خاص را افزایش می آموزان با اختاللانگیزشی و انتظار دانش

آزمون در گروه اصلی تحلیل کوواریانس نمره کل شایستگی اجتماعی بین پس . نتایج6جدول 

 آزمایش و کنترل

 منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
(F) 

سطح 

 یداریمعن

 00/0 44/36 04/10031 2 08/20062 شدهحیتصحمدل 

 26/0 33/1 33/367 1 33/367 عرض از مبدأ

 آزمون شایستگیپیش

 اجتماعی
08/6606 1 08/0 24 00/0 

 001/0 79/17 20/4896 1 20/4896 گروه

 - - 20/275 13 66/3577 خطا

 - - - 16 1008696 کل

 - - - 15 75/23639 کل
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که مفروضه همبستگی میان متغیرهای هم پراش و مستقل  دهدیمنتایج خط سوم نشان 

 ] p24 (=13,1 )f ≤ /001[وجود دارد. 

دهد که معنادار بوده و اصلی تحلیل کوواریانس را نشان می چهارم نتایج همچنین خط

آزمون آزمون در گروه آزمایش و کنترل با متغیر پیشگویای آن است که میان نمرات پس

 ] p 79/17(=13,1)f ,≤ /001[کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. 

های شناختی و رفتاری، شایستگی مهارت. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری متغیرهای 7جدول 

 هیجانی و آمایه انگیزشی و انتظار در گروه آزمایش و کنترل

 ارزش آزمون اثر
آماره 

(F) 

درجه 

آزادی 

 فرضیه

درجه 

آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا
 توان

تفاوت گروه 

 آزمایش

 با کنترل

 آزمونپیش

 /92 /82 009/0 7 4 16/8 82/0 اثر پیالیی

المبدای 

 ویلکز
18/0 16/8 4 7 009/0 82/ 92/ 

 /92 /82 009/0 7 4 16/8 67/4 اثر هتلینگ

 نیتربزرگ

 ریشه روی
67/4 16/8 4 7 009/0 82/ 92/ 

آزمون متغیر شایستگی اجتماعی برای گروه آزمایش و بر اساس جدول فوق، نمرات پس

کوواریانس چند متغیری را  آزمون به روش تحلیلکنترل، پس از خارج کردن اثر پیش

دهد که حداقل بین یکی از که یک اثر معنادار وجود دارد. این اثر نشان می نشان داد

بنابراین این فرضیه که ؛ (>p/001های شایستگی اجتماعی تفاوت وجود دارد )مؤلفه

ی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، شایستگی اجتماعی آموزی بر پایهمهارت

دهد، مورد تأیید قرار گرفت. برای یادگیری خاص را افزایش می با اختالل آموزاندانش

های فوق تفاوت معنادار وجود دارد، از تحلیل بررسی اینکه میان کدام یک از متغیر

متغیرهای  تکتککوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای 

 شایستگی اجتماعی استفاده شد.
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 تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری. 8جدول 

 متغیر
تغییر 

 شاخص

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

مجموع 

 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

Partial 

2 
power 

مجذور 
R 

  97/0 58/0 001/0 09/18 45/744 1 45/744 آزمونپیش 

شایستگی 

 هیجانی
 77/0 77/0 397/0 012/0 57/8 72/352 1 72/352 گروه

      14/41 13 922/534 خطا 

های مهارت

 شناختی
  84/0 44/0 007/0 14/10 56/228 1 56/228 آزمونپیش

 71/0 94/0 53/0 002/0 74/14 25/332 1 25/332 گروه 

      53.22 13 93/282 خطا 

آمایه 

انگیزشی و 

 انتظار

  90/0 49/0 004/0 64/12 73/435 1 73/435 آزمونپیش

 67/0 66/0 33/0 024/0 53/6 01/225 1 01/225 گروه 

      46/34 13 02/448 خطا 

 هایمهارت

 رفتاری
  98/0 87/0 000/0 08/88 87/2208 1 87/2208 آزمونپیش

 91/0 98/0 68/0 000/0 40/28 13/712 1 13/712 گروه 

      07/25 13 00/326 خطا 

که آموزش را  های گروه آزمایشدهد بین آزمودنیگونه که جدول فوق نشان میهمان

 ای دریافت نکردند، در زیر مقیاسمداخله گونهچیهدریافت کردند و گروه کنترل که 

، آمایه (p,74/14=f≤ /002های شناختی )(، مهارتp57/8= f ,≤ /012شایستگی هیجانی )

که از  (p 40/28=f ,≤/000های رفتاری )و مهارت( p,537/6= f≤ /024انگیزشی و انتظار )

دیگر، آموزش عبارتبه؛ های شایستگی اجتماعی است، تفاوت معناداری وجود داردمؤلفه

های متغیر شایستگی الگوی پردازش اطالعات اجتماعی موجب بهبود تمامی خرده مقیاس
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های پژوهش است، بنابراین فرضیههای یادگیری شده آموزان دارای اختاللاجتماعی دانش

 تأیید شدند.

 گیریبحث و نتیجه

ی الگوی پردازش اطالعات آموزی بر پایهبررسی تأثیرگذاری مهارت باهدفاین پژوهش 

یادگیری  آموزان دارای اختاللهای اجتماعی دانشاجتماعی، در راستای بهبود شایستگی

خاص انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، سبب 

آموزان گروه آزمایش شد. نتایج های آن در دانشافزایش شایستگی اجتماعی و مؤلفه

و  1394، مستاجرانهای )قمرانی، یارمحمدیان، معصومی و پژوهش حاضر با پژوهش

( مبنی بر اثربخشی الگوی پردازش 1392، مستأجرانعابدی، شمسی، یارمحمدیان و 

 اطالعات اجتماعی، همسو است.

در ارتباط عاطفی افراد  -اجتماعی شایستگی فرایند پردازش اطالعات اجتماعی با

 کرده تقویت را اساسی خود اجتماعی هایتوانایی که دهداست و به افراد این امکان را می

( که 2016دهند و رفتارهای اجتماعی مؤثری را داشته باشند )بوکوس و شرف،  پرورش و

ای بین الگوی پردازش اطالعات و رفتار اجتماعی وجود دارد و واکنش در این الگو، رابطه

شوند، فرایند مهمی هست که تعامل بین ها روبرو میهایی که با آنبا موقعیتکودکان 

ها در برابر یک موقعیت بر ی آنو منفهای مثبت کند که واکنشکودکان را تعیین می

 (2021پذیرش همساالن هم اثرگذار است )سنول، 

اجتماعی، های پیشین، راجع به اثربخشی الگوی پردازش اطالعات بر اساس پژوهش

کنندگان در جهت تواند اثرات مثبت معناداری بر شرکتتوان گفت که این برنامه میمی

های اجتماعی، صمیمیت و روابط دوستی و همچنین درکاهش مشکالت افزایش تعامل

زیرا الگوی پردازش اطالعات اجتماعی، ؛ رفتاری و رفتارهای پرخاشگرانه نقش داشته باشد

 دهند و بنا به موقعیت،ی قرار موردبررسدهد که یک موقعیت را را میبه افراد این امکان 

این الگو در  ؛ که(1977افکار و رفتارهای متناسب را هم تحلیل و بررسی کنند )مایکل، 

 اجتماعی روابط معرض در که سازدمی قادر راو کودک کند همه افراد یکسان عمل می

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86
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ترین پاسخ رفتاری را انتخاب کند و مناسب سیرتف و ها را پردازشگیرد، محرک قرار جدید

 (.2016 1کند )بوکوس و شرف،

تباط در ار کردن افکار و رفتارهای خودآموزان، ضمن بررسیکه در این الگو دانش 

ر و ا افکانمودن افکار و رفتارهای منفی و جایگزین کردن آن بو مشخص با آن موقعیت

هرانه دازش مازیرا پر؛ اجتماعی مثبت را فراهم نمودهای ی تعاملرفتارهای مثبت، زمینه

فتار رت و بر ای رفتار کند که از نظر دیگران شایسته اسگونهشود که کودک بهباعث می

 (1977دیگران در ارتباط با کودک هم مؤثر است )مایکل، 

کنندگان در برنامه الگوی پردازش اطالعات توان انتظار داشت که شرکتبنابراین می

جتماعی، با پردازش صحیح در هر موقعیت، رفتار درستی را در ارتباط با دیگران شکل ا

همچنین این الگو، بر توانایی  ؛ وها افزایش یابدشایستگی اجتماعی آن جهیدرنتدهند و 

کودک در تعامل با همساالن خود اثرگذار است و اطالعاتی را در مورد ساختار تعامل با 

 (.22021سنول،دهد )دیگران ارائه می

ی عملکردی ه( آمایه انگیزشی و انتظار به جنب1990بنا به تعریف فلنر و همکاران )

حساس ی، اشایستگی اجتماعی توجه دارد که شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخالق

و نفس بهاعتمادهایی در جهت افزایش که با ارائه تمرین اثربخشی و خودکارآمدی است

ن یکی عنواههای مثبت خود که با آموزش تمرین آیینه که بان به ویژگیآموزتوجه دانش

تظار نگیزشی و اناقرار گرفت، باعث افزایش آمایه  موردتوجه نفساعتمادبههای از تمرین

 (.p≤024/0آموزان شد )دانش

توان به کاستی تعداد آنان می ازجملههایی مواجه بود که پژوهش حاضر با محدودیت

یادگیری خاص اشاره کرد که با وجود بیماری کرونا،  آموزان دارای اختاللدانشنمونه 

امکان پژوهش بر روی تعداد نمونه با حجم بیشتر را با مشکل مواجه کرد، بنابراین ممکن 

تعداد زیاد پذیر نباشد. همچنین های این پژوهش برای همه جمعیت تعمیماست یافته

هایی را برای دشواری بودن برخی از اصطالحات آن،و انتزاعی  های پرسشنامهپرسش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Bocos & Sherf 

2. Şenol 
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شود کرد که با توضیحات پژوهشگر مشکل برطرف شد. پیشنهاد میآموزان ایجاد میدانش

های آتی، آموزش الگوی پردازش اطالعات اجتماعی با مطالعه هر دو جنس و در پژوهش

ودن الگوی پردازش اطالعات ی قرار گیرد. با توجه به معنادار بموردبررسمقایسه بین آن دو 

شناسان، درمانگران و مشاوران مدرسه شود رواندر افزایش شایستگی اجتماعی پیشنهاد می

یادگیری  آموزان دارای اختاللاز این الگو در جهت افزایش شایستگی اجتماعی دانش

 خاص استفاده کنند.

 تشکر و قدردانی

یادگیری  آموزان، مادران و مدیر مرکز اختاللداند تا از دانشپژوهشگر بر خود الزم می

 اند، تشکر و قدردانی کند.خاص اندیشه که در انجام این پژوهش صادقانه همکاری کرده
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 منابع

(. 1390ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی جمالویی، حسن؛ نریمانی، محمد و زاهد بابالن، عادل. )

دارای ناتوانی یادگیری و آموزان های آن در دانشی شایستگی اجتماعی و مؤلفهمقایسه

های یادگیری، ی ناتوانیمجله .آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پائین، متوسط و باالدانش
1 (1 ،)23-6. 

و رابطه آن  اجتماعی بررسی تحول شناخت (.1398. )سدی، سمانه؛ امیری، شعله و مولوی، حسینا

 .137-154(، 1) 8، شناسیوانفصلنامه مطالعات تربیتی و ربا طراز تحول شناختی کودکان. 

رابطه پیوند با مدرسه و شایستگی  (.1400درزی، محمد؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشید، خسرو. )

های نوین فصلنامه پژوهش. آموزان با نقش میانجی همدلیاجتماعی با قلدری دانش
 .1-17(، 62) 16، شناختیروان

های شایستگی اجتماعی زی کالمی بر مؤلفهتأثیر برنامه خودآمو(. 1393آبادی. )راحمی، نوش
ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و کارشناسی نامهانیپا. آموزان با ناتوانی یادگیریدانش

 ی.بخشتوان

آموزان پسر دارای های آن در دانشی شایستگی اجتماعی و مؤلفهمقایسه(. 1396صالحی، سعید. )
 ی دوره اول شهرستان باشت.متوسطه آموزان عادی مدارسناتوانی یادگیری و دانش

 ارشد، دانشگاه آزاد گچساران.کارشناسی نامهانیپا

اثربخشی (. 1400علی. )فر، محمدپسند، سیاوش و محمدیمحمد؛ طالعضیایی، حسام؛ رضایی، علی

 مشارکت و شایستگی شادکامی، شناختی شکوفایی برآموزش مبتنی بر الگوی روان

 .19-34(، 1) 7، شناسی مثبترواننامه پژوهش. اجتماعی

(. 1392) .مریم ،امید و محمدی ،عمرانی ؛احمد ،یارمحمدیان ؛عبدالحسین ،شمسی ؛احمد ،عابدی

ای در پردازش اطالعات اجتماعی با عالئم مشکل نافرمانی مقابله الگویبررسی رابطه بین 

 .54-61(، 2) 2، عیدو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتما .آموزان مقطع ابتداییدانش

    اثربخشی آموزش (. 1399زاده، سمانه. )علیزاده، سیما؛ راهب، غنچه؛ میرزائی، زهرا و حسین

 روزی بهزیستیاجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مراکز شبانهکفایت

 .54-73(، 1) 21، یبخشتوانمجله . در شهرهای مشهد و سبزوار

https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2466-fa.pdf
https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2466-fa.pdf
https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2466-fa.pdf
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اثربخشی آموزش (. 1394، مریم. )مستاجرانقمرانی، امیر؛ یارمحمدیان، احمد؛ معصومی، سمیه و 

پردازش اطالعات اجتماعی بر کیفیت دوستی، احساس تنهایی و صمیمیت  الگوی

-74، 18، شناسی اجتماعیهای روانفصلنامه پژوهش .آموزان نارساخواناجتماعی دانش

56. 

ی الهه . ترجمهدرمانیتکنیک بازی 101(. 1398کادوسون، هیدی جرارد و شافر، چارلز ای. )

 تهران: انتشارات دانژه. محمد اسماعیل.

-هیجانی یهامهارت آموزش اثربخشی(. 1400مکرم، فاطمه؛ کاظمی، رضا و تکلوی، سمیه. )

، والدتک دختران شناختیروان بهزیستی و اجتماعی /هیجانی شایستگی بر اجتماعی

 .145-154(، 1) 10، شناسیرویش روان

بر شایستگی اجتماعی کودکان  اثربخشی آموزش تنظیم هیجان(. 1391ملکی، محبوبه. )
 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه کارشناسی. پایاندبستانیپیش

ی نارسایی (. مقایسه1399نعیم، مهدی؛ رضایی شریف، علی؛ رستم اوغلی، زهرا و دیدار، فرداد. )

های آموزان با و بدون اختاللهیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در دانش

 .114-132(، 4) 9، های یادگیریمجله ناتوانی ادگیری خاص.ی

مقایسه (. 1400اکبر؛ وکیلی، سمیرا وغالمعلی لواسانی، مسعود. )ویسی، نصراهلل؛ ارجمندنیا، علی
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