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چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قصه گویی همراه با ایفای نقش بر یادگیری
مهارتهای اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر انجام شده است.این مطالعه از نوع
شبه تجربی ،با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است .گروه نمونه این
پژوهش بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند،متشکل از30کودک ناتوان ذهنی آموزش
پذیر بودند که به صورت تصادفی 15نفردر گرو آزمایش 15نفر درگروه کنترل قرار
گرفتند .گروه آزمایش درطول 2/5ماه 25،جلسه تحت آموزش مهارت های اجتماعی
باشیوه قصه گویی همراه با ایفای نقش قرار گرفت.داده ها پس از اتمام جلسات،جمع آوری
وبااستفاده ازآزمون tبرای گروه های مستقل تجزیه وتحلیل شد.نتایج نشان داد که آموزش
مهارتهای اجتماعی ازطریق قصه گویی همراه با ایفای نقش باعث بهبود رشد اجتماعی و
اجتماعی شدن در آزمودنی ها بود(.)p=0/0005
 1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
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کلید واژهها :قصه گویی ،ایفای نقش،کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر ،مهارتهای
اجتماعی شدن ،ارتباط زبانی ،خود رهبری
مقدمه:
مسا له اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران به شیوه ای شایسته وثمر بخش در همه
مراحل زندگی اهمیت بسیار دارد .الیوت 3و گرشام، )1993)4به عنوان دو نظریه پرداز و
محقق برجسته در زمینه مهارت های اجتماعی  ،این مهارت هارا این گونه تعریف می
کنند  :رفتارهای اکتسابی جامعه پسندی که فرد را قادر می سازند تا آن گونه با دیگران
در تعامل باشد که واکنش های مثبت آنان را فرا خوانده و از واکنش های منفی آنها
اجتناب ورزد  .در واقع می توان گفت ،تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در
مهارت های اجتماعی است (الیوت  . )2003 ،شاید بتوان رشد اجتماعی را مهمترین
جنبه رشد هر شخص تلقی نمود .رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم
اکنون فرد با آنان سرو کار دارد ،موثر است بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و
پیشرفت اجتماعی وی نیز تاثیر دارد (وایزمن ،5ترجمه نظیری .)1367 ،
رشد اجتماعی سالم نوجوان مستلزم رشد طبیعی و سالم شخصیت و فراگیری مهارتهای
پایه اجتماعی شدن است ( لطف آبادی .)1379،در جریان انطباق و اجتماعی شدن ،پاره-
ای از محدودیتها بر ارگانیسم آدمی تحمیل می شود .اگر تحمیالت زندگی اجتماعی و
روابط انسانی ،شدید یا ناگهانی باشد ،بیم آن میرود که ارگانیسم آدمی ،از روال طبیعی
خود خارج گشته و دستخوش اختالل رفتاری گردد .مشکالت رفتاری ،یکی از شایعترین
مسائل دوران کودکی است که رابطه بین کودک و محیط را خدشهدار میسازد .یک رفتار
هنگامی مشکل آفرین تلقی می گردد که برای فرد و دیگران ،مزاحمت ایجاد کرده و
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زندگی عادی آنان را مختل گرداند (گلد شتاین )1995،6و یا مشکل رفتاری هنگامی به و
جود می آید که الگوهای رفتار به محیط و فرصت های یادگیری خلل وارد سازند

(ساندز7

و همکاران .)2000 ،در میان گروه های مختلف کودکان با نیازهای ویژه ،کودکان کم توان
ذهنی دسته ای از کودکان هستند که هم در زمینه ارتباطات اجتماعی و هم در زمینه
رفتار ،مشکالت فراوانی دارند.شناسایی شیوه های یادگیری متفاوت کودکان کم توان
ذهنی ،به یافتن این مطلب می انجامد که بسیاری از آنها آموزندگان دیداری هستند .بدین
معنا که آنچه را که می بینند ،بهتر درک می کنند تا آنچه راکه می شنوند .بنابراین می
توان از ابزار دیداری به منظور فراهم آوردن ساختار و برنامه ای استفاده کرد که در زندگی
چنین کودکانی بسیار حائز اهمیت است (هاجدن، 8ترجمه محمد اسماعیل ورحمانی رسا
.) 1385،برهمین اساس به کار گیری شیوه های غیر مستقیم مثل بازی وقصه در آموزش
مهارتها یک ضرورت به نظر می آید  .از آنجایی که آموزه ها وپندها در خالل داستان
بخوبی برای کودک قابل فهم ومعنا دار می شود ،احتمال بکارگیری وتعمیم آنها توسط
کودک در زمینه های مشابه افزایش می یابد (اتو، 1به نقل از هفنر .)2003،2داستانهای
اجتماعی به منظور آموزش مهارتهای اجتماعی برای کودکان مبتالبه اوتیسم بکار میرود
(گری وگراند .)1993 ،3داستانهای اجتماعی یک نمونه توصیفی از موقعیت اجتماعی
روزانه است که از دیدگاه کودک نوشته می شود ومی تواند در موقعیتهای مختلف استفاده
شود (دل واله.)2001،4پژوهشهای مختلف اثر بخشی داستانهای اجتماعی را در کاهش
مشکالت رفتاری و افزایش مهارتهای اجتماعی در کودکان نشان میدهد .برای نمونه
مطالعات اخیر نشان میدهد ،که داستانهای اجتماعی میتواند مشکالت رفتاری را کاهش
دهد ،دانش اجتماعی را افزایش دهد و یا مهارتهای جدید را آموزش دهد (دل واله
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.)2001،در مطالعه ای که توسط کروزیر وتینکانی)2005(5صورت گرفت ،به بررسی اثرات
داستان اجتماعی در رفتار مخل دانش آموزان اوتیستیک پرداخته شد .یافته ها کاهش
رفتا ر مخل در مداخالت اجتماعی را نشان داد.مطالعه ای با عنوان "افزایش تعامل
اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم با استفاده از داستان اجتماعی "توسط
اسکاتون6و همکاران()2006صورت گرفت.داده ها افزایش تعامالت اجتماعی مناسب را در
گروه آزمایش نشان داد .روست واسمیت)2006(7طی مقاله ای عنوان کردند که
داستانهای اجتماعی بطور گسترده ای برای مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالالت
طیف اوتیسم بکار می رود.ادبیات موجود در این مقاله حاکی از یافته های مثبت با توجه
به اثر بخشی داستانهای اجتماعی است .دالنو واسنل،)2006(8مطالعه ای را باعنوان "اثرات
داستانهای اجتماعی بر مشارکت اجتماعی در کودکان اوتیستیک "انجام دادند .یافته
هانشان داد که استفاده از داستان میتواند در افزایش طول مدت مشارکت اجتماعی
ومهارتهای خاص اجتماعی موثر باشد.جان دبلیو مگ)2010(9مطالعهای را با عنوان "آموزش
مهارتهای اجتماعی برای جوانان با اختالالت عاطفی ورفتاری وناتواناییهای یادگیری "انجام داد
.یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث کاهش اختالالت عاطفی ورفتاری
خواهد شد .جیمز ویدرز)2011(10مطالعه ای را با عنوان "نحوه استفاده از داستانهای
اجتماعی بر آموزش رفتارهای اجتماعی "انجام داد که نتایج آن نشان می دهد استفاده از
داستانهای اجتماعی آموزش رفتار اجتماعی را تسهیل می کند .

در ایران نیز چند پژهش معدود ،اثر بخشی کاربرد قصه گویی را بعنوان تکنیکی برای
آموزش راهبردهای اجتماعی به کودکان دارای مشکالت رفتاری -عاطفی -پرخاشگری
(سیدی ،)1382،اختالالت یادگیری (یوسفی لویه ومتین،)1385،اختالالت رفتاری آشکار
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(چهارمحالی )1385،واختالل سلوک (تویسرکانی )1387،نشان داده است ،که همگی
تا ثیر قصه گویی را مثبت ارزیابی کردند .ذکریایی وهمکاران ( ،)1387پژهشی را تحت
عنوان " بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره گیری از قصه گویی ونمایش خالق بر
خالقیت ویادگیری دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدائی منطقه  5شهر تهران
انجام دادند .یافتهها نشان داد قصه گویی ونمایش خالق با عث افزایش خالقیت و یادگیری
دانش آموزان میشود .نصیر زاده ()1388پژهشی را با عنوان "تاثیر قصه گویی در کاهش

پرخاشگری پسران 6تا  8ساله "انجام داد .که نتایج نشان داد قصه گویی نشانه های پر
خاشگری را کاهش می دهد .نیک منش وکاظمی ()1388پژوهشی با عنوان " تاثیر الگوی
آموزش خوش بینی به روش قصه گویی برسبک اسناد کودکان "پرداختند .نتایج نشان داد
که الگوی آموزش خوش بینی به روش قصه گویی ،باعث تغییر سبک اسناد بد بینانه به
خوشبینانه در کودکان دبستانی شده است .زارع ()1389در پژوهش خود با عنوان
" بررسی تاثیر شیوه داستانگویی همراه با پویا نمایی در یادگیری مفهوم توزیع پذیری
ضرب پایه چهارم ابتدایی پرداخت ،که تاثیر داستانگویی همراه با پویا نمایی را در یادگیری
مفهوم توزیع پذیری ضرب مثبت ارزیابی کرد .رمضان زاده ()1390در پژوهش خود
باعنوان " تاثیر استفاده از داستان گویی بر یادگیری درس مهارتهای اجتماعی دانش آموزان
پایه دوم وسوم مقطع ابتدایی "نشان داد که روش تدریس با استفاده از قصه گویی منجر
به افزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوم وسوم دبستانی می گردد .
روشهای آموزش مهارتهای اجتماعی با توجه به جهت گیریهای نظری متعدد متفاوت
میباشد ،بعنوان مثال شرطی سازی عامل ،نظریه یادگیری اجتماعی و شناخت رفتار
درمانی هر کدام به شکلهای مختلف به مطالعه مهارتهای اجتماعی عالقه نشان دادند.
( مستون،11ترجمه به پژوه.)1384،از شیوه های مورد استفاده در آموزش مهارتهای
اجتماعی آموزش دانش اجتماعی ،ارائه رفتار و تمرین فنون بهنجار میباشد( .میلبرن
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وکارتلج ،12ترجمه نظری نژاد.)1375،یک روش آموزش مهارتهای اجتماعی یادگیری
مشاهدهای ،تقلید یا الگو سازی اجتماعی است .افکار و احساسات نیز با آموزش مهارتهای
اجتماعی در ارتباط است .محور آموزش ادراک اجتماعی را هر دوارتباط کالمی وغیر
کالمی تشکیل میدهد .شیوههایی که در آموزش مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف
بکار می روند یکی روش حل مسا له و دیگری نحوه تنش زدایی میباشد .استفاده از انواع
شناختها در آموزش مهارتهای اجتماعی ،بر تالش برای ایجاد سبکهای فکری موثر در
جهت بخشی به رفتارهای اجتماعی تاکید دارد (.میلبرن ،ترجمه نظری نژاد .)1375،یکی
از شیوههایی که در آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان موثر بوده است قصه گویی
است .قصه منبع غنی وشیوه ابزاری خالق ،آسان ولذت بخش برای آموزش است .به نظر
میرسد قصه گویی نسبت به کار مستقیم با کودکان ناتوان ذهنی  ،بدلیل عالقه وافر آنها
به داستان ،جالبتر ولذت بخش تر است ودرنتیجه توجه کودکان را بیشتر و بهتر متمرکز
می کند ،تنش فضای آموزشی ودرمانی ونگرانی از نحوه عملکرد رابدنبال نداردو از آنجا که
کودک در جریان داستان به کشف موقعیت مشکل وانتخاب راه حل میپردازد ،تعمیم
پذیری وسرایت به محیط طبیعی را به بهترین نحو فراهم میکند .بنابریان پژوهش حاضر
در نظر دارد که از طریق قصه گویی مهارتهای اجتماعی را به کودکان ناتوان ذهنی آموزش
پذیر ،آموزش دهد .کودک در فضای ایمن قصه به دور از اضطراب ،سرزنش و تنبیه ،با
مقایسه وضعیتهای موجود درقصه ،بازندگی واقعی خود به بینش و خودآگاهی دست
می یابد (داویس،1به نقل از کارلسون.)2001،2
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روش:
باتوجه به ماهیت واهداف ،پژوهش از نوع نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون – پس آزمون
با گروه کنترل بود.
جامعه تحقیق در این پژوهش کلیه مدارس دانش آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر دختر
مقطع ابتدائی شهرستان بجنورددرسال91-90بود که شامل دومدرسه دخترانه وحدود
100نفر دانش آموز ناتوان ذهنی میباشد.نمونه 30نفراز دانش آموزان ناتوان ذهنی آموزش
پذیرکه درمهارتهای اجتماعی نمره کمتری کسب کردند با روش نمونه گیری هدفمند
انتخاب شدند وبه روش تصادفی ساده دردوگروه 15نفره آزمایش وکنترل جایگزی شدندو
متغیر مستقل که قصه گویی همراه با ایفای نقش است برای گروه آزمایش ارایه شد.
از مقیاس رشد اجتماعی و اینلند استفاده شد که با میزان توانایی فرد در بر آوردن
نیاز های عملی خود و قبول مسئولیت سر وکار دارد .این مقیاس دارای 117ماده است.
درهر ماده اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت های آزمون بلکه از راه مصاحبه با
مطلعین (والدین ،پرستار ،خواهر ،برادر یا بهطور کلی هر فردی که کودک را بخوبی
بشناسد  ).بدست میآید .
اساس مقیاس براین امر استوار است که فرد در زندگی روزمره توانایی چه کارهایی را دارد.

ماده های مقیاس را می توان به  8حیطه تقسیم کرد:
خودیاری عمومی  ،خود یاری در خوردن ،خودیاری در پوشیدن ،خود رهبری  ،مشغولیات
،جابجایی،ارتباط زبانی،اجتماعی شدن .این مقیاس روی 620نفر مردو زن در هر یک از
گروههای سنی ( از تولد تا  30سالگی ) هنجار یابی شده است .ضریب روایی  0/87و
ضریب پایایی آن  0/92گزارش شده است (آناستازی ،1371،ترجمه براهنی ).
در پژهش حاضر والدین کودکان نا توان ذهنی ،مقیاس رشد اجتماعی واینلند رادر مورد
کودکانشان ارزیابی کردند و نمره گذاری توسط پژوهشگر انجام گرفت .بعد از اخذ مجوز
ازسازمان آموزش وپرورش استثنایی به مرکز نسترن درشهر بجنورد مراجعه شد.این مرکز
شامل 100نفر دانش آموز ناتوان ذهنی بود .نمونه 30نفراز دانش آموزان ناتوان ذهنی
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آموزش پذیرکه درمهارتهای اجتماعی نمره کمتری کسب کردند با روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند وبه روش تصادفی ساده دردوگروه 15نفره آزمایش وکنترل
جایگزین شدند .ا ین پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی است که شامل دو گروه آزمایش و
گواه ست .متغیرمستقل (قصه گویی) برای گروه آزمایش اجرا شد و متغیر وابسته
مهارتهای اجتماعی و 3مولفه آن( :اجتماعی شدن،ارتباط زبانی وخودرهبری)در قبل و بعد
از اجرای متغیر مستقل ،در دو گروه آزمایش وگواه اندازه گیری شد .متغیر مستقل(قصه
گویی) بر روی گروه آزمایش طی 25جلسه  1ساعته در طی دوماه و نیم اجرا گردید ،بدین
نحو که ابتدا پژوهشگر سعی کرد با این کودکان ارتباط برقرار نماید و در هر جلسه یک
داستان اجتماعی به آنها ارایه نماید.سپس به منظور افزایش مهارتهای اجتماعی آنان درهر
جلسه چند دانش آموزوگاهی همگی به طورهمزمان آموزش دیدندبدلیل ضعف توجه در
کودکان ناتوان ذهنی هرهدف از مهارتهای اجتماعی بعد از ارایه برای اولین بار در قالب
چند داستان اجتماعی با همان مضمون ودر مکانها ومحیطهای متفاوت تکرار شد .داستانها
و فعالیتهای مورد اجرا در این برنامه ،براساس آیتمهای پرسشنامه مهارت-های اجتماعی و
اینلندو با الهام از کتاب آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان نوشته کارتلج ومیلبرن ،ترجمه
نظری نژاد( )1369و همچنین باتوجه به برخی کتب درسی دانش آموزان ناتوان ذهنی نگارش
و تدوین شده است.گروه کنترل دراین مدت مداخلهای دریافت نکرد .بعداز اتمام جلسات،
پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند بین معلمین ،مشاور و والدین هر دو گروه توزیع شد.
داستانها با تاکید بر هدف موضوع در عین حال کوتاه و مختصر بودند .روش قصه گویی در
کالس کودکان ناتوان ذهنی با استفاده از فنون آموزشی به صورت سخنرانی ،بحث و گفتگو،
پرسش و پاسخ ،روش ایفای نقش وفعال سازی کالس بود که تاثیر آن بر افزایش رفتارهای
مثبت اجتماعی دانشآموزان توسط محقق مورد مشاهده و اندازه گیری قرار گرفت .شیوههای
مختلف بهکارگیری داستان دراین برنامه به این شکل بود:

-1قرائت داستان توسط پژوهشگر ،همراه با سوالهای سازمان نیمه یافته و گاهی همراه با
ارایه تصاویر-2تعریف نمودن داستان توسط اعضای گروه به صورت نوبتی -3قرائت داستان
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توسط پژوهشگر و تمرین ونمایش آن توسط کودکان و پژوهشگر .جهت جمع آوری
اطالعات در این پژوهش از پرسشنامهی مهارت های اجتماعی واینلند استفاده شد .این
پرسش نامه شامل  8مولفهی-1:خودیاری عمومی -2خودیاری در غذا خوردن -3
خودیاری در لباس پوشیدن -4هدایت خود -5اشتغال -6ارتباط زبانی  -7جابه جایی در
محیط

-8اجتماعی شدن میباشد که در این پژوهش به دلیل باالتر بودن سن دانش

آموزان ناتوان ذهنی سه مولفه ی خودیاری عمومی،خودیاری در غذا خوردن،خودیاری در
لباس پوشیدن و همچنین مولفههای اشتغال و جابه جایی در محیط نیز مورد بررسی قرار
نگرفت .همچنین به دلیل ناتوانی ذهنی دانش آموزان سوال های مقیاس رشد اجتماعی
واینلند ،به جای شروع نمودن از سن7-8سالگی از سن5-6سالگی به بعد اجرا گردید.
عناوین ومضمون قصه ها به صورت ذیل می باشد:
داستان اول تا داستان هفتم با مضمون اجتماعی شدن وآیتم های گرایش نشان دادن به
افراد آشناوبازی کردن به همراه دیگر کودکان در بازیهای جمعی وهمچنین تشخیص
خیالی بودن برخی موجودات است.
داستان اول :بازی

محیط اتفاق افتاده :مدرسه

داستان دوم:زنگ ورزش

محیط اتفاق افتاده:مدرسه

داستان سوم:خجالتی

محیط اتفاق افتاده:میهمانی

داستان چهارم :آمدن عمو نوروز

محیط اتفاق افتاده:خانه

داستان پنجم:گردش در جنگل

محیط اتفاق افتاده :فضای باز

داستان ششم :یک روز به یاد ماندنی

محیط اتفاق افتاده:میهمانی

داستان هفتم :مسابقه

محیط اتفاق افتاده:کوچه و محله

داستان هشتم تا هفدهم با مضمون خود رهبری وآیتم های توانایی انجام خریدهای
کوچک وتوانایی مراقبت از خود ودیگران است .
داستان هشتم :مشاغل
داستان نهم  :جشن تولد

محیط اتفاق افتاده :مدرسه وخیابان
محیط اتفاق افتاده  :خیابان و فروشگاه
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داستان دهم  :دوست خوب من

محیط اتفاق افتاده  :مدرسه

داستان یازدهم  :یک روز در پارک

محیط اتفاق افتاده :پارک

داستان دوازدهم  :زهرا کوچولو بزرگ شده

محیط اتفاق افتاده  :مدرسه ،خانه  ،مغازه

داستان سیزدهم  :میهمانی مادربزرگ

محیط اتفاق افتاده :مدرسه

داستان چهاردهم  :خانم بهداشت

محیط اتفاق افتاده :مدرسه

داستان پانزدهم  :عیادت

محیط اتفاق افتاده  :مدرسه و میهمانی

داستان شانزدهم  :کمک به دیگران

محیط اتفاق افتاده  :مدرسه ،خانه  ،خیابان

داستان هفدهم  :باید بیشتر مواظب باشیم محیط اتفاق افتاده  :خانه
داستان هفدهم تا بیست وپنجم با مضمون ارتباط وآیتم های رو نویسی کلمات ساده ،
کشیدن اشکال هندسی ،خواندن از روی میل وعالقه  ،استفاده از تلفن و مکاتبه نمودن
است .
داستان هجدهم :چه فکر خوبی

محیط اتفاق افتاده:خانه  ،مدرسه

داستان نوزدهم  :نامه

محیط اتفاق افتاده :خانه  ،خیابان

داستان بیستم  :تلفن

محیط اتفاق افتاده:خانه

داستان بیست ویکم  :کاردستی

محیط اتفاق افتاده :مدرسه

داستان بیست ودوم  :یاد داشتهای روزانه سعید

محیط اتفاق افتاده :خانه  ،مدرسه

داستان بیست وسوم  :فسقلی سالم

محیط اتفاق افتاده :خانه

داستان بیست وچهارم  :معلم خوب من

محیط اتفاق افتاده :میهمانی و خیابان

د استان بیست وپنجم  :همراه خانواده

محیط اتفاق افتاده :پارک
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یافته ها:
مشخصه های آماری بدست آمده از پرسشنامه رشداجتماعی واینلند درجدول 1و2و3و4
نشان داده شده است.
جدول ()1نتایج آزمون  tبرای مقایسه تفاضل میانگین مهارتهای اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

تفاضل

t

درجا

سطح

آزمایش

15

12/40

5/33
استاندار
د/36

/93
میانگی

/70

ت
28

معنادار/
0005

1
کنتر
5
ل
آن چنانکه در جدول 11نشان داده 1شده است تفاضل میانگین پیش آزمون از پس آزمون
/47

7

10
ن

آزادی

0
ی

دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری تفاوت معناداری دارد( .)t=7/70 ،P=0/0005بر
این اساس فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .بدین معنی که تفاوت ایجاد شده در نمرات
مهارتهای اجتماعی دانش آموزانی که در گروه آزمایش قرار گرفته بودند ،قبل و بعد از
برگزاری دوره آموزشی ،با تفاوت ایجاد شده در نمرات پیش آزمون و پس آزمون مهارتهای

اجتماعی گروهی از دانش آموزان که آموزشی را دریافت نکردهاند ،معنادار است .بر این
اساس می توان نتیجه گرفت که قصه گویی همراه با ایفای نقش بر یادگیری مهارتهای
اجتماعی در دانش آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.
جدول ()2نتایج آزمون  tبرای مقایسه تفاضل میانگین خود رهبری دو گروه آزمایش و کنترل

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

تفاضل

/40

استاندار
/88

میانگی
/07
ن
2

t

درجا

سطح

/04

ت
2
آزادی
8

معنادار
0/0005
ی

1
آزمایش
5
د1
2
4
1
/62
/33
کنتر
5
شده در 0
ل
جدول  2نشان0میدهد که تفاوت تفاضل میانگین پیش آزمون از
نتایج درج
پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در خود رهبری از لحاظ آماری معنادار
است( .)t=4/04 ،P=0/0005بر این اساس فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید میشود.
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بدین معنی که قصه گویی همراه با ایفای نقش بر توانایی خود رهبری دانش آموزان
ناتوان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.
جدول ()3نتایج آزمون  tبرای مقایسه تفاضل میانگین توانایی ارتباط زبانی دو گروه آزمایش و کنترل

تفاضل
3/53
میانگی

t
5/75

درجا
28
ت

سطح
معنادار/
0005

تعداد میانگین انحراف
گروه
12
2/33
4/13
آزمایش
استاندار
1
/51
/60
کنتر
0
ی
آزاد
ن
د
آن چنانکه در2جدول 03نشان داده0شده است تفاوت تفاضل میانگین پیش آزمون از پس
ل
ی
آزمون دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری معنادار است( .)t=5/75 ،P=0/0005بر
این اساس فرضیه فرعی دوم پژوهش حاضر تأیید میشود .بدین معنی که تفاوت ایجاد
شده در نمرات ارتباط زبانی دانش آموزانی که در گروه آزمایش قرار گرفته بودند ،قبل و
بعد از برگزاری دوره آموزشی ،با تفاوت ایجاد شده در نمرات پیش آزمون و پس آزمون
ارتباط زبانی گروهی از دانش آموزان که قصه گویی همراه با ایفای نقش را دریافت نکرده
اند ،معنادار است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که قصه گویی همراه با ایفای نقش بر
توانایی ارتباط زبانی دانش آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.
جدول( )4نتایج آزمون  tبرای مقایسه تفاضل میانگین توانایی اجتماعی شدن دو گروه آزمایش و کنترل

تفاضل t
درجات سطح
معناداری0
آزادی /0005
4/67
میانگین 28 9/03

انحراف
میانگین
تعداد
گروه
15
1/90
5/20
آزمایش
استاندارد
15
0/64
0/53
کنترل
نتایج درج شده در جدول 4نشان میدهد که تفاوت تفاضل میانگین پیش آزمون از پس
آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در اجتماعی شدن از لحاظ آماری معنادار
است( .)t=9/03 ،P=0/0005بر این اساس فرضیه فرعی سوم پژوهش تأیید میشود .بدین
معنی که قصه گویی همراه با ایفای نقش بر توانایی اجتماعی شدن دانش آموزان ناتوان
ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.
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بحث ونتیجه گیری:
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق داستانهای
اجتماعی در کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر بود.نتایج این پژوهش تاثیرگذاری روش
داستانهای اجتماعی را در بهبود رشداجتماعی در کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر گروه
آزمایش نشان داد .یافته ها درخصوص تاثیرآموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد اجتماعی
کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر نشان داد ،تفاوت معناداری بین میانگین نمرات رشد
اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر در دو گروه آزمایش و کنترل ،در مرحله پس
آزمون وجود داشته است.به عبارت دیگر ،آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق داستانهای
اجتماعی که جهت برقراری ارتباط بهتر و سازگاری بیشتر در کودکان ناتوان ذهنی آموزش
پذیر گروه آزمایش انجام شده بود،توانسته تاثیرگذار باشد و داستانهای مطرح شده توسط
پژوهشگر موجب افزایش مهارتهای اجتماعی و سازگاری آنها شده است.نتایج حاصله در
خصوص تاثیرآموزش مهارتهای اجتماعی بررفتارهای کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر
تفاوت معناداری بین میزان رفتارهای غیر اجتماعی در کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر
بعد از آموزش مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش وکنترل نشان میدهد .به عبارت دیگر،
آموزشهایی که درخصوص گفتگو با دیگران ،انجام وظیفه ،نحوه خریدکردن و برخورد با
فروشنده ،رعایت قوانین بازی با دیگران،احترام به دیگران ورعایت حقوق آنها ،رعایت
بهداشت وحفظ محیط زیست،یاری رساندن به دیگران،به صورت داستانگویی به کودکان
ناتوان ذهنی آموزش پذیر ارایه شده ،موجب گردیده تا رفتارهای غیر اجتماعی آنها از قبیل
اختالل در رفتارهای غیر کالمی،اختالل درایجادو حفظ رابطه با دیگران و فقدان لذت
مشترک با دیگران ،در آنها کاهش یابد و رفتارهای اجتماعی و سازگارانه تری را نسبت به
محیط و دیگران ازخود بروز دهند.
آنچنان که مشاهده شد نتیجه به دست آمده در این پژوهش با مطالعات انجام گرفته
پیشین سیدی (،)1382یوسفی لویه و متین(،)1385چهار محالی ( ،)1385تویسرکانی
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( )1387و همچنین ذکریایی و همکاران ( ،)1387نصیرزاده (. ،)1388نیک منش و
کاظمی(،)1388زارع(،)1388ر مضان زاده ( )1390نیز پژوهشهای دل واله (،)2001
کروزیر وتینکانی ( ،)2005اسکاتون و همکاران ( ،)2006روست واسمیت ( ،)2006دالنو
واسنل (.،)2006جان دبلیومگ ( )2010وجیمز ویدرز ( ،)2011همسو میباشد .به نظر
میرسد که داستانهای اجتماعی به کار گرفته شده در این برنامه ،الگویی از مهارتهای
اجتماعی و شیوههای مناسب برخورد در موقعیتهای مختلف را به کودکان ناتوان ذهنی
آموزش پذیرگروه آزمایش ارایه داده است .این الگوبراساس رویکردتحلیل رفتار میتواند
رفتارهای جدید را به کودکان آموزش دهد ،رفتارهای هدفی را که در خزانه رفتاری آنها
وجود داشته است را بهبود و سازمان بخشد ،آنها را به عمل به شیوه ای خاص برانگیزد و
همچنین با انجام موفقیت آمیزیک مهارت توسط قهرمان داستان،اضطراب کودک را کاهش
داده ،رفتارهای مثبت اورابه طورغیرمستقیم تشویق کند (هفنر .)2003،بنابراین برنامه
مداخله ازاین طریق توانسته است مهارتهای اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر را
افزایش دهد و در نتیجه موجب بهبود رشد اجتماعی آنها گردد .با توجه به نتایج این
پژوهش مبنی بر اثر بخش بودن آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود رشد اجتماعی
کودکان ناتوان ذهنی ازطریق داستانهای اجتماعی ،پیشنهاد میشود که این آموزش جزء
برنامه های تکمیلی وفوق برنامه این دانش آموزان قرار گیرد.
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