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اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر خودپنداره و حساسيت اضطرابي دانشآموزان
مبتال به ناتوانيهاي يادگيري
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چکيده
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر خودپنداره و حساسيت اضطرابي
دانشآموزان مبتال به ناتوانيهاي يادگيري بود .طرح پژوهش نيز از نوع آزمايشي با پيشآزمون و پسآزمون همراه با
گروه کنترل بود .جامعهي آماري شامل کليهي دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري مراجعه کننده به مرکز اختاللها
يادگيري شهرستان تنکابن استان مازندران بودند .روش نمونهگيري سرشماري بود و همهي دانشآموزان مرکز در
پژوهش شرکت کردند .تعداد  30نفر از بين جامعهي مورد نظر که از شرايط پژوهش بر اساس مالكهاي ورود به
پژوهش برخوردار باشند ،انتخاب گرديده و به صورت تصادفي در يکي از دو گروه (گروه گواه و آزمايش) جاي داده
شدند .ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامههاي خودپنداره و حساسيت اضطرابي بودند .گروه آزمايش در  8جلسه تحت
آموزش مهارتهاي اجتماعي قرار گرفتند .نتايج با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيري و نرمافزار
 SPSS19تحليل شدند .نتايج تحليل مانکوا نشان داد که آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش خودپنداره و کاهش
حساسيت اضطرابي دانشآموزان مبتال به ناتوانيهاي يادگيري مؤثر بوده است ( .)P <0/001توجه به مسائل
روانشناختي کودکان مذکور ميتواند در تسريع يادگيري آنها اثرگذار باشد.
واژههاي کليدي :مهارتهاي اجتماعي ،خودپنداره ،حساسيت اضطرابي ،دانشآموزان ،ناتوانيهاي يادگيري.
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مقدمه
از نيمه قرن بيستم (دهه  ) 1960پژوهش و مطالعه درباره کودکاني آغاز شده است که حالت و
کردار آنان براي بسياري از پدران ،مادران ،معلمان و مددکاران حيران کننده است (رحيميان بوگر،
 .)1391اين گروه عليرغم داشتن هوش طبيعي ،بدون بهرهگيري از آموزشهاي ويژه ،قادر به
ادامه تحصيل نيستند ،يا برخي ديگر ممکن است يک روز مطلب را به خوبي فراگيرند و روز ديگر
تمام آن را فراموش کنند .عدهاي ديگر در پارهاي از کارها بر بسياري از همگنان خود پيشي مي
گيرند و در قسمتي ديگر مانند کودکان کوچکتر از خود عمل ميکنند .بسياري از اين کودکان
تنها در يادگيري يک درس خاص دچار مشکل هستند ،اما برخي از آنان در يادگيري چند موضوع
درسي مشکل دارند .مشکل يادگيري اين کودکان معموالً با افزايش سن آنان شديدتر ميشود
(بويل و فورچلي.)2014 ،1
در سال  1991انجمن ملي نارساييهاي يادگيري ،اين ناتواني را شامل يک گروه ناهمگون از
دشواريهاي يادگيري تعريف نمود که به صورتهاي گوناگون در گوش دادن ،خواندن ،نوشتن،
استدالل قياسي و رياضيات متجلي ميشود .بهطور کلي ناتوانيهاي يادگيري 2شامل آن دسته از
دانشآموزاني ميباشد که داراي هوش عادي بوده ولي در يادگيري يک يا چند درس مانند
خواندن ،نوشتن و حساب کردن دچار ناتواني هستند .عوامل متعدد شناختي و محيطي به عنوان
ايجاد يا تشديد کننده و يا پيامد ناتوانيهاي يادگيري شناسايي شدهاند (کريمي .)1384 ،يکي از
متغيرهاي رواني که دانشآموزان مبتالبه ناتوانيهاي يادگيري را بهشدت درگير ميکند،
خودپنداره منفي در وضعيتهاي مختلف يادگيري ،چه در محيط خانواده و چه در محيط مدرسه
است .کودکان مبتال به ناتواني يادگيري دامنه توجه کوتاهي دارند ،از عزتنفس پاييني
برخوردارند و در ارتباط با اعضاي خانواده ،اطرافيان و مردم مشکل دارند و به آساني ناکام مي

1. Boyle & Forchelli
2. learning disabilities
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شوند (ميراندوال ،لوسيتو ،گتي و کارنولدي  .)2014 ،خودپنداره يکي از مفاهيم اساسي در
روانشناسي است .خودپنداره ،شبکهاي از عقايد و باورهاي مثبت و منفي در مورد خود ،پذيرش
يا رد خود است .در پژوهشهاي مختلف که پيرامون خودپنداره انجام گرفته است ،اين مفهوم را
با اصطالحات متفاوتي تعريف کردهاند و برخي نيز آن را با عزتنفس و خودتنظيمي مترادف
دانستهاند .دانشآموز ان مبتال به ناتواني يادگيري اغلب ديد بسيار منفي نسبت به خود دارند و در
نتيجهي نگاه آنها به خودشان به عنوان يک فرد ناتوان و بيکفايت تغيير شکل مييابد .در واقع
ميتوان خودپنداره را قضاوت افراد در خصوص تواناييها يا ارزش خود تعريف کرد (افروز،
قاسمزاده ،تازيکي و دلگشاد .)1393 ،راج و آگاروال )2005( 2معتقدند دانشآموزاني که
خودپنداره ضعيفي دارند در يادگيري با شکستهاي پي در پي مواجه ميشوند .در نتيجه اعتماد به
نفس آنها کاهش مييابد ،خودپنداره آنها آسيب ديده ،در مهارتهاي ابرازگري ضعيفاند ،زود
تسليم شده ،تالش نميکنند و خودگوييهاي منفي دارند.
متغير ديگري که جاي خالي آن در بسياري از پژوهشها ديده ميشود و ميتواند بر بسياري از
تبيينها در مورد دانشآموزان مبتال به ناتواني يادگيري تأثير بگذارد ،حساسيت اضطرابي 3است.
دانشآموز مبتال به ناتواني يادگيري با وجود هوش بهنجار ،عمالً نميتواند با کالس همراه گردد.
به همين جهت اغلب اين افراد را به منزلهي فرد عقبمانده ،تنبل يا بيانگيزه ميپندارند و از لحاظ
احساسي و ارزشي آنان را طرد مي نمايند که اين خود به مرور زمان زمينه را براي دگرگونيهاي
رفتاري هيجاني در آنها فراهم ميآورد .چرا که از طرفي اضطراب آنها در مقابل تقاضاهايي که
زبان گفتاري و نوشتاري ايجاب ميکند ،افزايش مييابد و پس از شکستهاي مستمر و يأس ناشي
ازنارساخواني ،نارسانويسي و محاسبهي درست ،دچار احساس شرم و تحقير ميشوند که با گذشت
زمان اين احساسها عميقتر ميگردد؛ به گونهاي که در بزرگسالي احساس خشم ،اضطراب،
1. Mirandola, Losito, Ghetti & Cornoldi
2. Raj & Agarwal
3. anxiety sensitivity
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افسردگي و عزتنفس پايين نشان ميدهد (احدي و کاکاوند .)1382 ،ديکون و آبراموويتز

1

( )2006در مطالعهاي که حساسيت اضطرابي را در افراد مبتال به اختاللهاي نوشتاري و افراد
بهنجار بررسي کردند ،اظهار داشتند که افراد مبتال به اختاللهاي نوشتاري ،حساسيت اضطرابي
باالتري را نسبت به افراد بهنجار گزارش ميکنند.
در ميان روشهاي مختلف که بر مسائل روانشناختي دانشآموزان ميتواند تأثيرگذار باشد،
آموزش مهارتهاي اجتماعي انتخاب مناسب و محتملتري ميباشد ،مهارتهاي اجتماعي
مجموعهي رفتارهاي آموخته شدهاي است که فرد را قادر ميسازد با ديگران رابطه اثربخش داشته
و از واکنشهاي نامعقول خودداري کند .همکاري ،مشارکت با ديگران ،کمک کردن ،آغازگر
رابطه بودن ،تقاضاي کمک کردن ،تعريف و تمجيد از ديگران و قدرداني کردن ،مثالهايي از اين
نوع رفتار است (يگانه .) 1393 ،يادگيري رفتارهاي باال و ايجاد رابطه اثربخش با ديگران يکي از
مهمترين دستاوردهاي دوران کودکي است .متأسفانه همه کودکان موفق به يادگيري اين مهارتها
نميشوند ،به همين دليل اغلب آنها با عکسالعملهاي منفي از سوي بزرگساالن و کودکان ديگر
روبهرو ميشوند .کودکاني که مهارت اجتماعي کافي کسب کردهاند ،در ايجاد رابطه با هسماالن
و يادگيري در محيط آموزشي موفقتر از کودکاني هستند که فاقد اين مهارت هستند .پژوهشهاي
مختلفي در زمينه تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي انجام گرفته است .در پژوهش حسينينسب،
مصرآبادي و آقاجانزاده ( )1389تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزتنفس دانشآموزان
به عنوان متغيري که همبستگي بااليي با خودپنداره دارد ،مثبت و معنادار بود .بهپژوه ،سليماني،
افروز و غالمعلي لواساني ( )1389در پژوهشي که بر روي  50نفر از دانشآموزان ديرآموز پايه
دوم انجام دادند ،نتيجه گرفتند که آموزش مهارتهاي اجتماعي اثري معنيدار بر سازگاري
اجتماعي و عملکرد تحصيلي آنها داشته است .همچنين کريمي ،کيخاوني و محمدي ()1389
نشان دادند که آموزش مهارتهاي اجتماعي باعث کاهش نشانگان اختالل هاي رفتاري ميشود.
1. Deacon & Abramowitz
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تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر بهبود عزتنفس نوجوانان با کمتواني ذهني نيز به اثبات
رسيده است (عاشوري ،جليلآبکنار ،غباريبناب و حبيبپور .)1392 ،در پژوهش ديگري که ون-
ووقت ،دکوويچ ،پرينزيه ،استامس و آسچر )2013( 1بر روي  161کودك  7-13ساله داراي
مشکالت رفتاري انجام دادند ،آموزش مهارتهاي اجتماعي ،مشکالت روانشناختي و اضطراب
اجتماعي کاهش يافت .اوترو ،اسکاتر ،مريل و بليني )2015( 2نيز در پژوهش خود نشان دادند که
آموزش مهارتهاي اجتماعي بر روي  80نفر از جوانان مبتال به اختالل هاي طيف اوتيسم مؤثر
بوده است .همچنين آنها آموزش  8جلسهاي مذکور را به عنوان روشي براي کاهش پيامدهاي
روانشناختي اين گروه از جوانان مبتال ،توصيه نمودند.
در سالهاي اخير مسأله اختالل و ناتواني در درك و يادگيري دروسي از جمله بخوانيم،
بنويسيم و رياضيات ،توجه بسياري از دانشمندان و متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسي را به
خود جلب کرده است .بر اساس آمار منتشر شده ،شمار دانشآموزان با ناتوانيهاي يادگيري بين 4
تا  12درصد گزارش شده است (تبريزي .)1389 ،اضطراب طبيعي ،نداشتن نگرشهاي منفي نسبت
به موقعيتهاي اضطرابزا و مهارتها ي اجتماعي باال در موفقيت تحصيلي و سازشيافتگي بعدي
دانشآموز ان با ناتواني يادگيري نقش بسيار مهمي دارند (گليام و شاهر .)2006 ،3بايد در نظر
داشت که شيوع باالي اضطراب ،خودگوييهاي منفي و ناسازگاريهاي اجتماعي در دانشآموزان
دچار ناتوانيهاي يادگيري بر کارکرد تحصيلي و ساير کارکردهاي آنها بيش از پيش تأثير منفي
گذاشته و از توجه و دقت کافي آنها در مسائل درسي و برقراري روابط عاري از تنش در محيط
خانواده و مدرسه ميکاهد ،بنابراين آزمون اثربخشي مهارتهاي اجتماعي در اين دانشآموزان،
جزو خألهاي پژوهشي بوده و استفاده از نتايج پژوهش فوق در زمينهي پيشگيري و توانمندسازي
افراد داراي اختالل يادگيري از ضرورتهاي مهم اين مطالعه است .بنابراين هدف از پژوهش
1. Vugt, Deković, Prinzie, Stams & Asscher
2. Otero, Schatz, Merrill & Bellini
3. Gilliam & Shahar
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حاضر بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر ميزان خودپنداره و حساسيت اضطرابي
دانشآموزان مبتال به ناتوانيهاي يادگيري است

روش
طرح پژوهش ،آزمايشي و از نوع «پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل» است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري :جامعه آمااري پاژوهش شاامل کلياهي دانشآماوزان مباتال باه
اختالل يادگيري مراجعه کننده به مرکز اختاللهاي يادگيري شهرستان تنکاابن اساتان مازنادران باود.
حجم جامعه پژوهش  110است که از اين تعداد 30 ،نفر که نمراتشان در پرسشنامه خودپنداره ،ياک
انحراف معيار پايينتر از ميانگين و در پرسشنامه حساسيت اضاطرابي ،ياک انحاراف معياار بااالتر از
ميانگين بودند ،با روش نمونهگياري سرشاماري انتخااب و باه طاور مسااوي در دو گاروه آزماايش و
کنترل جاي گرفتند .انتخاب روش نمونهگيري باال به اين دليل بود کاه تنهاا ياک مرکاز اخاتاللهااي
يادگيري در شهرستان تنکابن موجود بود ،بنابراين اين امکان وجود داشت که همه افراد جامعاه ماورد
نظر در پژوهش شرکت داده شوند .براي تعيين حجم نموناه نياز از فرماول زيار جهات بارآورد انادازه
نمونه براي تشخيص اختالف ميانگين در دو جامعه مستقل از هم استفاده شد.

 αو βخطاهاي نوع اول و دوم ،و  Zتوزيع نرمال استاندارد است.

و

واريانس صفت

مورد نظر در دو جامعه موردنظر را مشخص ميکند .در اين پژوهش از دو پرسشنامه خودپنداره و
حساسيت اضطرابي استفاده شد:
 -1آزمون خودپنداره بک :اين آزمون توسط بک در سال  1976ساخته شده و داراي 25
سئوال است که هر سئوال  5گزينه دارد که فرد بايد خصايص خودش را با ديگران درجهبندي
کند .خردهمقياسهاي آزمون عبارتند از :توانايي ذهني ،درجهي جذابيت فيزيکي ،مسايل اخالقي،
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کفايت کاري و روابط اجتماعي است .سئواالت اين آزمون در واقع يک صفت يا خصوصيتي را
مطرح ميکند که آزمودني بايد در اين صفت خودش را با ديگران مقايسه کند .شيوهي نمره
گذاري گزينهها در آزمونهاي شمارهي ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،5 ،4 ،1
 24و  25به همان ترتيب گزينهها يعني  5تا  1نمره دارد ولي براي ساير شمارههاي آزمون ،ترتيب
گزينهها معکوس ميشود در نتيجه به گزينهها نمرههاي از  1تا  5داده ميشود کل نمرات از  25تا
 125متغير است .مدت زمان پاسخگويي آزمون تقريبا ده دقيقه و نمرات باال نشاندهندهي
خودپندارهي مثبت است (ارسطويي .)1372 ،اعتبار مقياس سنجش خودپندارهي بک در تحقيقي
تحت عنوان شناسايي و مقايسهي ابعاد خودپنداره در افراد مضطرب بر مبناي ضريب آلفاي
کرونباخ  0/85گزارش گرديد که همبستگي دروني نسبتا خوبي را نشان ميدهد .روايي آزمون نيز
از طريق انجام آزمون تي بين ميانگين نمرات افراد عادي و افسرده در هر سئوال تجزيه و تحليل
شده که در تمام موارد ،تفاوت معنيداري به دست آمد (ارسطويي .)1372 ،بک ،استير ،اپستاين و
براون )1990( 1نيز در بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه مذکور ضريب پايايي 0/82
گزارش نمودند.
 -2پرسشنامهي حساسيت اضطرابي :پرسشنامهي حساسيت اضطرابي ( )ASI2ريس ،پترسون،
گورسکي و مکنالي )1986( 3استفاده شد که پرسشنامهاي خودگزارشدهي است که  16گويه
دارد و بر اساس مقياس پنج درجهاي ليکرتي (خيلي کم= 0تا خيلي زياد= )4است .هر گويه اين
عقيده را منعکس ميکند که احساسات اضطرابي به صورت ناخوشايند تجربه ميشوند و توان منتهي
شدن به پيامد آسيبزا را دارند .درجهي تجربهي ترس از نشانههاي اضطرابي با نمرات باالتر مشخص
ميشود .دامنهي نمرات بين  0تا  64است .فلويد ،گارفيلد و مارکز )2005( 4ساختار اين پرسشنامه از

1. Beck, Steer, Epstein & Brown
2. Anxiety Sensitivity Index
3. Reiss, Peterson, Gursky & Mcnally
4. Floyd, Marcus & Garfiled
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سه خردهمقياس؛ ترس از نگرانيهاي بدني ( 8گويه) ،ترس از نداشتن کنترل شناختي ( 4گويه) و
ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط ديگران ( 4گويه) تشکيل شده است .بررسي ويژگيهاي
روانسنجي اين مقياس ،ثبات دروني آن را (آلفاي بين  0/80تا  )0/90نشان داده است .اعتبار
بازآزمايي بعد از  2هفته  0/75و به مدت سه سال  0/71نشان داده است که حساسيت اضطرابي يک
سازهي شخصيتي پايدار است (ريس ،پترسون ،گارسکي و مکنالي.)1986 ،
روش اجرا :پس از مشخض نمودن حجم دقيق جامعه 30 ،نفر از دانشآموزان به روش
سرشماري انتخاب و در دو گروه  15نفري آزمايش و کنترل ،به صورت تصادفي جايگزين شدند.
سپس پيشآزمون بر روي دانشآموزان منتخب اجرا شد .از آزمودنيها خواسته شد اگر در تکميل
پرسشنامهها با ا بهامي مواجه شدند ،از پژوهشگر بخواهند توضيح بيشتري جهت روشن شدن
مطلب بدهد .دادههاي جمعآوري شده با آزمون تحليل کواريانس چندمتغيري ()MANCOVA
بر روي نرمافزار  SPSS-19مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .جلسات آموزشي براي گروه
آزمايش در  8جلسهيک ساعته (هر هفته يک جلسه) به صورت آموزش گروهي به شرح ذيل
برگزار شد:
جلسهي اول :معارفه و آشنايي با اعضاي گروه ،بيان مقررات گروه ،بحث در مورد اهميت
مهارتهاي اجتماعي ،بازخورد افراد در مورد نحوه معارفه ،تن صدا ،دادن تکليف .جلسهي دوم:
تمرين بر روي شيوههاي مبادله تعارفها ي روزمره ،تمرين بر روي شروع گفتگو و ادامه مناسب و
خاتمه آن ،دادن تکليف .جلسهي سوم :تمرين بر روي نحوه تقاضا کردن از ديگران ،ارائه الگو در
مورد نحوه برخورد با شخصي که تقاضاي ما را رد کرده است .دادن تکليف .جلسهي چهارم:
تمرين بر روي نحوه ابراز احساسات ،ارائه الگو ،دادن تکليف .جلسهي پنجم :تمرين بر روي شيوه-
هاي رد تقاضاهاي نامعقول ،بحث در مورد علل ناتواني در «نه گفتن» ،دادن تکليف .جلسهي ششم:
بحث در خصوص اينکه چرا بايد انتقاد کنيم ،دادن تکليف .جلسهي هفتم :تمرين در مورد
انتقادپذيري ،ارائه الگو ،دادن تکليف .جلسهي هشتم :جمعبندي و ارائه خالصهاي از مطالب مطرح
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شده و ارزشيابي از نتايج جلسات و خودارزيابي.

نتايج
دو گروه از نظر سن ،تحصيالت و جنس با يکديگر اختالف معناداري نداشتند .نمونه پژوهش
بر حسب جنسيت شامل  15مرد و  15زن بودند .دليل استفاده از تحليل کوواريانس در اين
پژوهش ،افزايش دقت و حذف اثر تفاوتهاي اوليه در ميزان متغيرهاي وابسته بود .جدول ،1
شاخصهاي آماري متغير خودپنداره و حساسيت اضطرابي را در گروههاي آزمايش و کنترل ،به
تفکيک در مراحل پيشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد.
جدول  .1شاخصهاي آماري متغير خودپنداره وحساسيت اضطرابي درگروههاي آزمايش وکنترل در مراحل پيشآزمون و پس-
آزمون

متغيرها

شاخصهاي

گروه کنترل

گروه آزمايش

آماري

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

ميانگين

40/80

55/93

40/87

40/80

انحراف معيار

3/74

4/62

4/10

3/74

حساسيت

ميانگين

35/60

25/07

36

35/20

اضطرابي

انحراف معيار

4/38

3/91

2/17

2/56

خودپنداره

نتايج آزمون همگني واريانس لوين بين متغيرهاي پژوهش نشان داد که آزمون لوين در متغير
خودپنداره ( F=0/013و  )p=0/91و در متغير حساسيت اضطرابي ( F=3/41و  )p=0/075معنيدار
نبود .بنابراين ،واريانس دو گروه آزمايش و کنترل در متغيرهاي فوق بهطور معنيداري متفاوت
نبوده و فرض همگني واريانسها تأييد شده و از آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيري براي تعيين
تأثير مهارتها ي اجتماعي بر خودپنداره و حساسيت اضطرابي در کودکان مبتال به ناتواني
يادگيري استفاده شد (جدول .)2
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جدول  .2نتايج حاصل از تحليل کواريانس چندمتغيري بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون خودپنداره و حساسيت اضطرابي

نام آزمون

مقدار

F

 Dfفرضيه

 Dfخطا

اندازه اثر

توان آماري

p

1

0/89

99/76

2

25

0/89

1

P>001/0

0/11

99/76

2

25

0/89

1

P>001/0

7/98

99/76

2

25

0/89

1

P>001/0

7/98

99/76

2

25

0/89

1

P>001/0

اثر پيالي

المبداي ويلکز
اثر هتلينگ

2

3

بزرگترين ريشه روي

4

مندرجات جدول  2نشان ميدهد که بين گروه آزمايش و کنترل از لحاظ متغيرهاي وابسته در
سطح  p>0/001تفاوت معنيداري وجود دارد .بر اين اساس ميتوان بيان داشت که دست کم در
يکي از متغيرهاي وابسته (خودپنداره و حساسيت اضطرابي) بين دو گروه تفاوت معنيداري وجود
دارد .اندازهي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در کل ،در پژوهش حاضر  0/89و توان
آماري آزمون برابر  1ميباشد.
جدول  .3نتايج حاصل از تحليل کواريانس يکراهه در متن تحليل کواريانس چندمتغيري بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون
خودپنداره و حساسيت اضطرابي

متغير

SS

DF

MS

F

P

اندازهي اثر

خودپنداره

1710/18

1

1710/18

95/47

P>001/0

0/78

حساسيت اضطرابي

732/61

1

732/61

96/72

P>001/0

0/79

نتايج مندرج در جدول  3نشان ميدهد که تحليل کوواريانس يکراهه در متغيرهااي خودپناداره
( F=95/47و  )p>0/001و حساسيت اضطرابي ( F=96/72و  )p>0/001معنيدار هساتند .بناابراين
دو فرضاايهي پااژوهش مبنااي باار تااأثير آمااوزش مهارتهاااي اجتماااعي باار خودپنااداره و حساساايت
اضطرابي دانشآموزان داراي اختالل يادگيري تأييد ميشوند .بهعاالوه ضاريب انادازهي اثار نشاان

1. Pillai Trace
2. Wilks’ lambada
3. Hoteling’s Trace
4. Roy’s Largest Rot
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ميدهد که  78درصد تفاوت دو گروه در مرحلهي پسآزمون از نظر متغير خودپنداره و  79درصد
تفاوت دو گروه در مرحلهي پاسآزماون از نظار متغيار حساسايت اضاطرابي مرباوط باه مداخلاهي
آزمايشي است و توان آماري برابر  1ميباشد.

بحث و نتيجهگيري
يافته هاي به دست آمده از نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري روي ميانگين نمرههاي پس-
آزمون (پس از کنترل نمرات پيشآزمون) خودپنداره و حساسيت اضطرابي نشان داد که بين دو
گروه آزمايش و کنترل از لحاظ متغيرهاي مذکور تفاوت معنيداري وجود دارد .به عبارت ديگر،
آموزش مهارتهاي اجتماعي موجب افزايش خودپنداره و کاهش حساسيت اضطرابي گروه
آزمايش شده است .با توجه به عدم پژوهش با اين ترکيب از متغيرها در نمونهي مورد نظر و عدم
وجود پژوهشهاي کامالً همسان ،يافتههاي به دست آمده از آزمون فرضيه باال با بخشي از نتايج
پژوهشهاي بهپژوه و همکاران ( ،)1389حسينينسب و همکاران ( ،)1389عاشوري و همکاران
( ،)1392ونووقت و همکاران ( )2013و اوترو و همکاران ( )2015همخواني دارند.
دانشآموزان مبتال به ناتوانيهاي يادگيري به دليل خودپنداره ضعيف ،اغلب قضاوت بسيار
منفي نسبت به تواناييها و ارزشهاي خود دارند و همين مسأله سبب ميشود که از عزتنفس
پاييني برخوردار باشند .دانشآموزاني که مهارتهاي اجتماعي را به طور واقعي ياد ميگيرند،
تمرين ميکنند و شايستگي خود را به کار ميگيرند ،قطعاً ميتوانند در ورود به گروه همساالن و
دوستيابي که متضمن داشتن يک ديد مثبت نسبت به ديگران است ،موفق باشند .همچنين کسب
مهارتها ي اجتماعي نظير درست گوش دادن ،ابراز احساسات به شيوه منطقي ،انتقاد کردن و
انتقادپذيري درست ،عذرخواهي در هنگام نياز ،مهارت حل مسأله ،مقابله با ناکامي و  ...ميتواند
دانشآموزان را توانمند ساخته و نسبت به استعدادها و تواناييهايشان شناخت واقعبينانهاي به دست
دهد (بهپژوه و همکاران.)1389 ،
بدون شک دانشآموزي که مجموعه مهارتهاي اجتماعي را کسب نمايد ،کفايت فردي و
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اجتماعي بااليي در خود خواهد يافت و در مورد حال و آينده خود ،نگرش مثبتي داشته و از
خودپنداره مثبتي برخوردار خواهد شد (کرمي ،کرمي و هاشمي .)1392 ،کسب مهارتهاي
اجتماعي توسط دانشآموزان مبتال به ناتواني يادگيري کمک خواهد نمود تا آنها مشغوليتهاي
ذهني کمتري نسبت به شکست در آينده داشته و با تکيه بر عاليق و توانمنديهاي خويش ،براي
کسب موفقيتها برنامهريزي و تالش نمايند .در نتيجه تصورات ذهني آنها در رابطه با ناتواني در
انجام اعمال روزمره و تکاليف درسي کمتر شده و تصويرسازيهاي ذهني آنها در اغلب مواقع
مبتني بر توانا بودن در زمينههاي مختلف زندگي خواهد بود.
دانشآموزان مبتال به ناتواني يادگيري به دليل پايين بودن ميزان مهارتهاي فردي و اجتماعي
شان ،در مواجهه با تنيدگيهاي تحصيلي ،خانوادگي و اجتماعي دچار اضطراب ميشوند ،زيرا مي-
ترسند که واکنش مناسبي در مقابل آنها نشان نداده و تظاهرات فيزيکي ،شناختي و روانشناختي
ناشي از اضطراب موجود را تجربه کنند .دانشآموزان فوق تمايل دارند موقعيتهاي همراه با ناکامي
را بزرگنمايي کرده و گرايش بااليي را براي فاجعهسازي دربارهي پيامدهاي احساسات اضطرابي از
خود نشان دهند .پيامدهاي احساسات اضطرابي شامل ترس از نگرانيهاي جسماني ،نداشتن کنترل
شناختي و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط ديگران است .دانشآموزان مبتال به ناتواني
يادگيري به دليل نداشتن يا عدم کسب مهارتهايي نظير چگونگي ارتباط مؤثر با ديگران در جمع،
چگونگي نه گفتن ،نحوه حل مسأله و  ...مشغوليتهاي ذهني زياد و مستمري را در رابطه با روبهرو
شدن با محيطهايي که نيازمند داشتن مهارتهاي باال است ،تجربه مينمايند .اين دانشآموزان از
ارتکاب اشتباه در جمع ميترسند و تظاهرات دروني و بيروني اضطراب ناشي از مورد تمسخر قرار
گرفتن و ترس از تجربه احساسات اضطرابي را با خود به همراه دارند (کريمي ،کيخاوني و محمدي،
 .)1389بدون ترديد دانشآموزي که مهارت اجتماعي نظير مهارت مقابله با کمرويي ،نه گفتن،
گوش دادن فعال و نحوه صحيح ابراز هيجانات را ياد ميگيرد ،درك درستي از موقعيتهاي چالش
برانگيز داشته و با استفاده از مهارتهاي کسب شده خواهد توانست شرايط تنشآلود را پشت سر
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بگذارد .ذکر اين نکته حائز اهميت است که اغلب دانشآموزاني دچار حساسيتهاي اضطرابي مي-
شوند که ميزان مهارتشان در مقابله با شرايط اضطرابزاي محل تحصيل ،خانواده و اجتماع پايين
بوده و نميتوانند بر آنها غلبه نمايند (ون ووقت و همکاران .)2013 ،مسأله بسيار مهم در بررسي
تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي در مورد دانشآموزان مبتال به ناتواني يادگيري همزماني وجود
دو متغير خودپنداره ضعيف و حساسيت اضطرابي باال در آنها است .بدون ترديد تجربه ناکاميهاي
پشت سر هم در فرايند تحصيل و زندگي فردي و اجتماعي ،فرد را دچار نگرشي منفي نسبت به
ارزشهاي خود ساخته و به سمتي سوق داده است که از تجربه اضطراب و عالئم ذهني ،شناختي و
جسماني دچار ترس ميگردد .آنچه که ميتواند علت ريشهاي تمام مسائل باال در نظر گرفته شود،
کمبود مهارتهاي اجتماعي است .مهارتهاي اجتماعي يکي از ابزارهايي هستند که موجب
سازگاري ميشوند و ارتباطات اجتماعي را ايجاد ميکنند ،ارتباطات ايجاد شده را در فرايند رشد
اجتماعي نگه ميدارند و موجب تأثيرات بلندمدت و کوتاهمدت در زندگي افراد ميشوند .بنابراين
بهبود مهارتهاي اجتماعي افراد به اين علت که تعيين کننده کيفيت زندگي و سازگاري آنهاست،
اهميت دارد (اکسوي و باران.)2010 ،1
اين پژوهش با برخي محدوديتها نيز مواجه بوده است .استفاده از دانشآموزان مراجعه کنناده
به مرکز اختاللهاي يادگيري شهرستان تنکابن ،تعميم نتايج را به ساير دانشآماوزان باا محادوديت
مواج ميسازد .همين طور حجم پايين نمونه و کااهش قادرت تعمايمدهاي باه جامعاه نياز از ديگار
محدوديتهاي اين پژوهش بود .پيشنهاد ميشود در پاژوهشهااي آتاي از ديگار دانشآماوزان در
همه گروههاي سني و مقاطع تحصيلي استفاده شود .همچنين در پژوهشهاي آتي از کودکان مباتال
به ناتوانيهاي يادگيري همراه با ساير اختاللها استفاده شده و نتاايج باا يافتاههااي پاژوهش حاضار
مقايسه شود .با توجه به اهميت عملکرد شاناختي و روانشاناختي در حال مساائل روزاناهي افاراد و
برنامهريزي براي آينده به پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد ميگاردد بررسايهاا و مطالعاات گساترده
1. Aksoy & Baran
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تري را پيرامون اين موضوع و موضوعات مرتبط با آن انجام دهند.
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