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 بر اجتماعیهای مهارت آموزش بخشیاثر

 در خانواده عملکرد و اجتماعی رشد

 هوشی ناتوانی آموزاندانش

 

  2فردی دنیزو  1یجدید محسن دکتر
 

  18/9/1399تجدیدنظر:                           23/4/1399تاریخ دریافت.: 

 18/1/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده
 و مبتال افراد هم كه است مسائلي جمله از هوشي هایناتواني هدف:

 اين هدف سازد؛مي روبرو مختلفي مشكالت با را هاآن مراقبین هم

 و اجتماعي رشد بر اجتماعيهای مهارت آموزش تأثیر پژوهش،

 روش روش: بود هوشي ناتواني دچار آموزاندانش در خانواده عملكرد

 گروه با ونآزمپس-آزمونپیش طرح با آزمايشي نیمه پژوهش، انجام

 مدرسه آموزاندانش شامل آماری، جامعه است. بوده گواه و آزمايش

 از نفر 20 بود. نفر 40 تعداد به سیمرغ شهرستان استثنايي

 طوربه و شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به آموزاندانش

 ابزار شدند. تقسیم گواه و آزمايش نفری 10 گروه 2 در تصادفي

 وايلند، اجتماعي رشد آزمون از عبارتند پژوهش ينا گیریاندازه

 گروه دو هر برای آزمونپیش كه (FAD) خانواده عملكرد پرسشنامه

 جلسه 10 مدت به آزمايش گروه ها:یافته .شد انجام گواه و آزمايش

 از پس گرفتند. قرار اجتماعيهای مهارت آموزش تحت ایدقیقه 30

 برای آمد. عمل به آزمونپس گروه دو هر از ديگر بار مداخله اعمال

 همبسته هایگروه t و كووريانس تحلیل از آماری تحلیل  و  تجزيه

 اجتماعي رشد بر آموزش اين كه داد نشان نتايج است. شده استفاده

 بوده مؤثر (P<.0001) خانواده عملكرد و (،P<.0001) آموزاندانش

 آموزش كه نمود رازاب توانمي نتايج اين اساس بر :گیرینتیجه است.

 عملكرد و اجتماعي رشد بر تواندمي فردی بین و اجتماعيهای مهارت

 شود. واقع مؤثر هوشي ناتواني دارای آموزاندانش در خانواده
 

 

 رشد اجتماعي،های مهارت آموزش کلیدی: هایواژه

 هوشي ناتواني آموزاندانش ، خانواد عملكرد ، اجتماعي

_____________________________________________ 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate 

the effect of social skills training on social 

development and family performance in slow-paced 

students. Method: The research method was quasi-

experimental with pre-test-post-test design with 

experimental and control groups. The statistical 

population included 40 students of Simorgh 

Exceptional School. 20 students were selected by 

convenience sampling method and were randomly 

divided into two groups of experimental and control 

(each 10 students). The instruments were the 

Wayland Social Growth Test, and Family 

Performance Questionnaire (FAD), which were 

pre-tested for both groups. Results: The 

experimental group trained based on social skills 

protocol for 10 sessions of 30 minutes. After the 

intervention, post-test was performed again in both 

groups. Analysis of covariance and paired sample t-

test were used for statistical analysis. Results 

indicated that social skill training is effective on 

social development (P<.0001), and family function 

(P<.001). Conclusion: The results showed that 

social skills training is effective on social 

development and family functioning in students 

with intellectual disabilities. 
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 مقدمه

در  يقابل توجه یهاتيمحدود با يذهن هایيناتوان

 ياجتماع یسازگار یهاو مهارت یفكر یعملكردها

(. 2013، كايآمر يپزشكانجمن روانشود )مشخص مي

مهم  یهامؤلفه ياجتماع یهانقص در مهارت

 يطور قطعبه پژوهشگراناست و  های ذهنييناتوان

 یهامهارتي، ذهن يناتوان بااند كه افراد هثابت كرد

دارند تری نسبت به ساير كودكان ضعیف ياجتماع

؛ آديني و اومیگبودون، 2010ماتسون،  اسمیت و)

2016.) 

و  يمهم شخص جينتا ياجتماع یهانقص مهارت

 بااز افراد  یاریبس ؛ارتباط دارداين افراد در  ياجتماع

نسبت  یكمتر ياجتماع یهامهارتهای ذهني يناتوان

 یستفاده از رفتارهاا ييبه همساالن خود دارند و توانا

(. 2010والیر و باتر، )ليرا ندارند  يشناخت ياجتماع

است كه  ييآن دسته از رفتارها ياجتماع یهامهارت

، شناخت و گرانيبا د رتعامل مؤث یالزم برا یهامهارت

 یها، اعمال واكنشياجتماع یهادادن به نشانهپاسخ

از  یریخاص، جلوگ یهاتیمناسب در موقع

ساده  یهاتیدر موقع ليو تعد یفردنیب یهایریدرگ

همچنین . دهديافراد قرار م اریرا در اخت دهیچیو پ

 ديشد يبا ناتوان بیشتر ياجتماع یهانقص مهارت

 يكالمریو غ يو مشكالت در ارتباط كالم يذهن

افراد در  یتواند منجر به انزوايم كهمرتبط است 

 رشيتر پذنيی، سطح پاياجتماع یهاتیموقع

قابل  ياجتماع هایتمحرومی ومعلمان  ،همساالن

؛ كامپرت و گورزنسي، 2007ان، نداگشود ) توجه

 یفكر يناتوان باافراد (. 2002؛ كمپ و كارتر، 2007

دچار  يوستد یداريو پا جاديدر ا لمعموطور به

 يكيو نزد يآنها با گرم يمشكل هستند و دوست

 فیافراد همسن توص ينسبت به دوست یكمتر

 ها بهيتوسعه دوست ييتفاوت در توانا نيا وشود يم

 خواهد شدرشد اجتماعي كمتر آنان نیز منجر 

؛ استرين و 2013تیپتون، كريستینسن و بالچر، )

 .(2011ويلسون و دونالپ، 

 تعامل، به معنای( SS) ياجتماع یهامهارت

است.  یفرد نیب یهامهارت اي ياجتماع عملكرد

 همكاری، نظیر فتارهايير اجتماعي هایتمهار

 و خوداتكايي دارینخويشت همدلي، پذيری،مسئولیت

 با تا كندمي كمك كودك به كه شود مي شامل را

 با كودكان. كند برقرار موفقي و منطقي روابط ديگران

 اجتماع خويش با تواننديم آساني به اجتماعي مهارت

 و ببرند بین از را رواني هایتعارض و شده سازگار

ترنر، ) كنندمقابله  مشكالت خود با كارآمد ایهگونهب

 (.2017و همكاران،  سیكوپ گالني،مك

امكان  ان با معلولیتبه كودك ياجتماع یهامهارت

 و دنداشته باش زیآمتیتعامل موفق گرانيدهد با ديم

قبول  رقابلیغ يكه در روابط اجتماعرا  ييرفتارها

 ياجتماعمهارت  كيبهتر بشناسند يا  ،هستند

 اي رندیكار گه خاص ب تیموقع كي ینامناسب را برا

خاص  تیموقع كي ي برایخاص یهامجموعه مهارت

 (.2014، انواي)آخمتز را بهتر بیاموزند

 یهااند كه مهارتثابت كرده هاهمطالعاز  یاریبس

 نداشتنتیدر موفق ينامناسب عنصر مهم ياجتماع

پاراشیف و ) استدر جامعه  يذهن يناتوان باافراد 

 یریادگي ی، تئورنيعالوه بر ا(. 1999اويلي، 

تواند در توسعه يآلبرت باندورا م وسیلهبه ياجتماع

كاربرد  یفكر تیمعلول با ودكانك ياجتماع یهامهارت

مشاهده و  تیبر اهم ياجتماع یریادگيداشته باشد. 

 يعاطف یهاها، رفتارها و واكنشنگرش یسازمدل

فرض  نيا هيبر پا زیبندورا ن هيرد. نظردا دیتأك گرانيد

را در رشد  ينقش اصل ياستوار است كه روابط اجتماع

، مريو ر هی، هسركنند )هليم یافراد باز يشناخت

2006.) 

عالوه بر مشكالت اجتماعي كودك و ناتواني وی 

تواند گام ميدر برقراری ارتباط، تولد كودكي آهسته

ذهني و رواني  طوالني شرايطنسبت بهبرای مدت 

و بسیار زياد طور خانواده را بهاعضای والدين و 

ها، اطالع . بسیاری از خانوادهكندغیرعادی متأثر 

ذهني و  ،چنداني نسبت به وضعیت خاص جسماني

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

1.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.1.2.0
https://joec.ir/article-1-1327-fa.html


  7 -14، 1400 بهار ،1شماره  بیست و یکم، سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

9 

گام ندارند. در اين شرايط بیش از رواني كودك آهسته

های هر چیز والدين كودك، سخت نیازمند مشاوره

از دارند با افراد متخصص و تخصصي هستند و نی

همچنین بعضي از والدين كودكان و نوجوانان 

 (. اگرچه1392)افروز، كنند گام گفتگو آهسته

 حل و شناسايي برای زيادی هایمطالعه و هاپژوهش

 درماني، راهكارهای ارائه قالب در مشكالت اين

 معنا به آن وليانجام شده است  توانبخشي و آموزشي

 قابل قبل از افراد اين مشكالت همه كه نیست

 به آن برای تواندمي مناسبي برنامه و بوده شناسايي

 (.2010جاف و همكاران، ) آيد در اجرا

های شركای بسیار مهمي در ترويج مهارتخانواده، 

دخالت والدين و پشتیباني و  اجتماعي مثبت هستند

عنوان يك منبع مهم در ارتقای عملكرد آنان به

 استروم) شودمحسوب ميآموز كان دانشآموزشي كود

 هاهمداخلبا توجه به اينكه  (. امروزه2009 ،و همكاران

توسعه  راهفرد از  یريپذبیبا هدف كاهش آس

های آموزش به لفهؤمترين ي از مهماجتماع یهامهارت

مشكالتي  گرفتنو با درنظر گام استكودكان آهسته

روابط خصوص به كه اين كودكان در برقراری روابط

در اين دارند، ن خود يدبا والارتباط  اجتماعي و 

 پرداخته شد كه آياسؤال پژوهش به بررسي اين 

و  يبر رشد اجتماع ياجتماع یهاآموزش مهارت

 دارد؟تأثیر  مگاآموزان آهستهعملكرد خانواده در دانش

 وشر

از نوع  آزمايشيشبهروش  از پژوهش نيدر ا

استفاده شد كه شامل دو آزمون پس – آزمونشیپ

 و كنترل شيگروه آزما گروه كنترل و آزمايش بود؛

پژوهش حاضر  ی. جامعه آماربود نفر 10شامل  يكهر

پسر  دختر و ييآموزان دوره ابتدادانش يشامل تمام

كه در سال را  مرغیس شهرستان ييمدرسه استثنا

بودند، تشكیل  لیمشغول تحص 92-93 يلیتحص

گزارش  براساسآنها  كه تعداددهد مي

پس از ها اين گروه .استنفر  40پرورشوآموزش

از نظر پژوهش موافقت والدين با شركت در فرايند 

 فرزندانم يعالشدت  زانیو م تیجنسسن، 

كنندگان با رضايت آگاهانه همتاسازی شدند و شركت

در انتهای فرايند پژوهش كردند. شركت ها جلسهدر 

 انجام شد.ها جلسهاين كنترل نیز  برای گروه

تست رشد اجتماعي  ،آزمون رشد اجتماعي وايلند

دل تهیه و تدوين شد  وسیلهبه 1953وايلند در سال 

محمد براهني، ولي اخوت و  وسیلهبه 1357و در سال 

لقمان دانشمند، ترجمه و رواسازی شد. اين مقیاس 

و  سال طراحي شده است« 25-0»برای گروه سني 

ای افرادی كه دچار ناتواني هوشي كاربرد آن بر

سؤال دارد و به  117بیشتر است. اين مقیاس ، هستند

ماده،  های يك ساله تقسیم شده است. در هرگروه

های آزمون، بلكه از موقعیت راهنیاز نه از اطالعات مورد

)پدر، مادر و يا اعضای  افراد با اطالعراه مصاحبه با 

آيد. ي، به دست ميآزمودنخانوده يا مربي( يا خود

استوار است كه فرد  موضوعاين  اساس اين مقیاس بر

اين  در زندگي روزمره، توانايي چه كارهايي را دارد.

مقیاس به هشت طبقه خودياری عمومي، خودياری در 

فرماني، پوشیدن، خودخوردن، خودياری در لباسغذا

شدن جايي، اجتماعيهاشتغال، ارتباط زباني، جاب

های شخص در شود. با توجه به نمرهميتقسیم 

سن »توان گانه اين مقیاس، ميهشت هایهطبق

( را محاسبه SQ«)بهره اجتماعي»( و SA) «اجتماعي

(. زامیاد و 1389، كرد )ساعتچي، كامكاری و عسگريان

( مقیاس رفتار انطباقي وايلند را در 1375) همكاران

ت صور هجمعیت شهری و روستايي شهر كرمان ب

اند. در اين پژوهش برای يابي كردهمقدماتي، هنجار

و آزمايي استفاده بررسي اعتبار آزمون از روش باز

گزارش شد.  9/0ها باالتر از مقیاسنتايج در تمام خرده

، نخست شده استروايي مقیاس به دو روش ارزيابي 

شده از وسیله يك آزمون اقتباسروايي مالكي به

شناختي استرای هورن و روان های مهارتپرسشنامه

كه همبستگي بین  شده استمقیاس راتر بررسي 

تا  69/0د )روايي مالكي( بین آزمون فوق مقیاس وايلن

و سپس تفاوت بین نمره دهد را نشان مي 75/0
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ذهني( نگاماندهای بهنجار و نابهنجار )عقبآزمودني

كه با توجه به تفاوت معنادار بین است تحلیل شده 

روايي افتراقي   دهندهنشان باالهای دو گروه هنمر

 .استمقیاس وايلند 

 60يك پرسشنامه  FAD: پرسشنامه عملكرد خانواده

عملكرد خانواده بر  شسنجاست كه برای الي ؤس

تدوين شده است. اين ابزار  مبنای الگوی مك مستر

( با هدف 1983) اپشتاين، بالدوين و بیشاب وسیلهبه

ی سازماني و ساختاری خانواده تهیه هاتوصیف ويژگي

شده است كه توانايي خانواده را در سازش با حوزه 

 دهيوظايف خانوادگي با يك مقیاس خود گزارش

( برای اولین 1374در ايران نجاريان ) .كندميسنجش 

سازی كرد. وی را ترجمه، هنجاريابي و میزان FADبار 

سنجي نهای روابررسي ويژگي»در پژوهشي با عنوان 

 501ای با حجم كه روی نمونه« ابزار سنجش خانواده

نفر از دانشجويان دانشگاه تهران انجام داد، ضمن 

(، كه FAD-Iتأيید اعتبار نسخه فارسي اين آزمون )

دست ه ب 93/0، اعتبار كل آزمون را داردسؤال  45

وی با است. معنادار  P≤0/001آورد كه در سطح 

ملي توانست سه سازه يا استفاده از روش تحلیل عا

ها عامل را شناسايي و نامگذاری كند. اين سازه

و له ئمسحل  -2 ؛های خانوادگينقش -1عبارتند از 

 FAD-Iهمراهي عاطفي. در ايران عالوه بر  -3

های ديگری از اين آزمون هنجاريابي و تحلیل نسخه

 60و  53، 43، 41ها عاملي شده است. اين نسخه

ها هفت عامل تحلیل عاملي اين نسخه . دردارند سؤال

دست آمده است كه در باال ذكر شد. در اين ه ب

 استفاده شده است. FADسؤالي  60پژوهش از نسخه 

و  آزمونپیشها در دو بخش آوری دادهپس از جمع

 از تحلیل استفادهها با وتحلیل داده ، تجزيهآزمونپس

 .شد جامنا 25Spss-Vافزار نرم راه كوواريانس و از

 هافتهيا

 يرشد اجتماع ،1جدول از  آمدهدستبهاساس نتايج بر

(و در 25/54برابر با ) آزمونشیدر گروه گواه در پ

( و در گروه آزمايش در 87/55آزمون برابر با )پس

آزمون برابر با (و در پس52/57آزمون برابر با )پیش

خانواده در گروه گواه در  يعملكرد كل(، 44/85)

آزمون برابر با (و در پس19/3برابر با ) آزمونشیپ

 (52/3آزمون برابر با )و در گروه گواه در پیش (11/3)

 ( است.18/2آزمون برابر با )و در پس

 آزمونآزمون و پسدهندگان در متغیرهای پژوهش در پیشپاسخهای همیانگین و انحراف معیار نمر  1جدول 

 معیار انحراف میانگین آزمون هاگروه متغیرها

 اجتماعی رشد

 88/6 25/54 آزمون پیش گواه

 49/6 87/55 آزمون پس

 13/6 52/57 آزمون پیش آزمايش

 51/7 44/85 آزمون پس

 خانواده عملکرد

 15/0 19/3 آزمون پیش گواه

 11/0 11/3 آزمون پس

 39/0 52/3 آزمون پیش آزمايش

 21/0 18/2 آزمون پس

 

 ها بر اساس آزمون لوین ی واریانسبرابر 2 جدول

 معناداری سطح دوم آزادی درجه اول آزادی درجه Fمقدار هامتغیر

 074/0 8 1 235/4 اجتماعی رشد

 060/0 8 1 770/4 خانواده عملکرد
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برای  F با توجه به اينكه سطح معناداری در آزمون

و در ( α >074/0= sig = 05/0)برابر با رشد اجتماعي 

 =α >060/0 = 05/0)متغیر عملكرد خانواده برابر 

sig) تر بزرگ 05/0باشد كه از مقدار خطا برابر مي

توان گفت كه درصد اطمینان مي 95با  رواين، ازاست

توان مي نتیجه. درها برقرار استشرط برابری واريانس

 از تحلیل كواريانس استفاده كرد.

  کواریانس تحلیل جدول 3 جدول

اثر اندازه معناداری سطح کواریانس F مقدار آزادی درجه مجذورات میانگین تغییر  منابع   

 38/0 074/0 408/4 1 996/93 آزمون پیش اجتماعي رشد

 92/0 0001/0 893/90 1 279/1938 گروه

 42/0 356/0 708/0 1 022/0 آزمون پیش خانواده عملكرد

 89/0 0001/0 079/59 1 793/1 گروه

 برابر گروه رشد اجتماعي متغیر در Fمقدارآزمون 

 = 01/0) ( و سطح معناداری آزمون برابر با893/90با )

α >0001/0= sig )متغیر و در متغیر عملكرد خانواده در 

( و سطح معناداری آزمون برابر 079/59با ) برابر گروه

 برابر خطا مقدار از كهاست  (α >0001/0=sig = 01/0)با 

 درصد 99 با رواينرسد. ازبه نظر مي ترچككو 01/0

های اجتماعي مهارت گفت آموزش توانمي اطمینان

موجب تفاوت معناداری بین دو گروه كنترل و 

بنابراين آموزش مهارت اجتماعي است. آزمايش شده 

و عملكرد خانواده در رشد اجتماعي بهبود بر 

 ذهني پسر مؤثر است.   توانآموزان كمدانش

 گیریث و نتیجهبح

 اومیگبودون آديني وها همسو با نتايج اين يافته

و  يآقاجانو  (2018) تاهان و كالنتری (،2016)

 (2011) لئو و همكاران دی( بود. 1393) همكاران

باعث ي اجتماع یهامهارت آموزش كه بیان كردند

)همساالن و معلمان( تعامل  يشبكه اجتماع شيافزا

 در منظم و آغاز گفتگو یهامثبت، رفتار ياجتماع

كودكان اختالل كمبود توجه/  بارهمناسب در هایزمان

بیان ( 2015) . والن و همكاراندوشي ميفعالشیب

های اجتماعي منجر به بهبود آموزش مهارت كردند

 هایمشكالت و اختالل كاهش ی،فرد نیروابط ب

كودك و  تیرشد شخص مثبت برتأثیر  و یرفتار

 .خواهد شدمحیط  بااو  یسازگار

شناسان در مطالعه خود به ، روانریاخ یهادر دهه

 كه يو اجتماع یرفتار مشكالتند دیرس جهینت نيا

 لیتحلاز ، استاز مشكالت  یاریبس ريشه

و  نداشتنتياحساس كفا ،تیموقع نكردندرست

دشوار  طيمقابله با شرا یبرا يشخص نداشتنكنترل

و شناخت  انیر بد نداشتنمهارت گیرد ومينشأت 

اين داليل است.  نيتراز مهم يكي زیاحساسات ن

طور معمول بهناتوان ذهني برجسته كودكان  يژگيو

 جاد روابطيو ا گرانيبا د مانهیارتباط صم یبرقرارمانع 

 یازهاین بامختلف كودكان  یهاگروه نیدر ب ياجتماع

توانمندسازی اين  با اجتماعي هایمهارت. شودمي ژهيو

به صورت  ديگران با متقابل ارتباط ايجاد باعث كانكود

 با وجودشود و موجب ميشده قابل قبول و ارزشمند 

 .باشد داشته دوجانبه ایبهره شخص، سودمندی برای

نهادن روابط سالم در ارتباط با ديگران، با بنا

و اين زندگي سالم  گیردزندگي اجتماعي شكل مي

شرايط و زندگي بهتر باعث سازش با موقعیت، محیط، 

های تجربه(. 2015)كاراتاس، ساگ، آرسالن،  شودمي

پذيرش اجتماعي،  دارد كه شاملاجزايي هر روزه ما 

رفتار اجتماعي و مهارت اجتماعي است )كامرر و 

تواند اجتماعي مي هایبنابراين مهارت (.2015كیت، 

 و مثبت اجتماعي روابط های فردی،با ارتقای توانايي

 با صمیمیت و دوستي ؛كند حفظ و آغاز فید رام

 را بخشيسازگاری رضايت ؛دهد گسترش را همساالن

 با را خود تا دهد اجازه افراد به و كند ايجاد مدرسه در

 اجتماعي محیط و تقاضاهای دهند وفق شرايط موجود

به نقل از آدامو و ؛ 2000 بپذيرند )گرشام و الیوت، را

 مجموعه اجتماعي، ایهمهارت (.2014 ،برت
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 و گیریشكل باعث كه است آموختني هایتوانايي

 )رابطۀ ديگران با كارآمد و مؤثر يك تعامل ادامه

 رسیدن به راستای در تعامل اين كه شودمي صحیح(

 خودبیني راستای در فقط كه هدفي است، هدف

 به عبارت ؛شودمي هم بینيديگر شامل بلكه نیست

 انطباقي )رفتار محیط به مقتضي و مناسب پاسخ ديگر

 بین سازنده سازگاری باعث گسترش تأثیرگذار( كه

 (.1392 آبادی،)قرائي و فتح شودمي افراد

های پژوهش حاضر محدوديت از محدوديت

، مرغیبه شهرستان س پژوهش یایجغراف

و  يفرهنگ طيشرا كنترل یبرا نداشتنييتوانا

 يشخص یهایریامكان كنترل سوگنبودن و  یاقتصاد

 بود. ها در پاسخ به پرسشنامه هايآزمودن نيوالد

 و پژوهش به اداره آموزش یهاافتهيبا توجه به 

برنامه تا  شوديم هیتوص یو عاد ييپرورش استثنا

از وقوع  یریشگیپ یبرا ياجتماع یهاآموزش مهارت

 هایآموزش ارتباط طورنیو هم یمشكالت رفتار

و  ترنيیآموزان مقاطع پادانشمناسب به  ياجتماع

صورت  به ايبرنامه و فوق یهاصورت كالسه باالتر ب

 انیمرب وسیلهبه هارسهمددر  يپرورش یهاكالس

 .شود سيتدر دهيدآموزش

 یهادر برنامه ياجتماع یهامهارت آموزش

ها و مادران و پدران در قالب كارگاه ييافزادانش

ر گرفته شود تا آنان آموزش خانواده در نظ هایهجلس

آموزان و باال بردن بتوانند در سازگار ساختن دانش

 .كنند فايعملكرد آنان نقش الزم را ا

عنوان آموزش به ياجتماع یهامهارت آموزش

 يبهداشت روان یبرنامه كارآمد و مؤثر در ارتقافوق

 یهاو به صورت دوره ردینظر قرار گآموزان مددانش

امر  نيا شرط الزم .شود سيدربرنامه تآموزش فوق

ضمن خدمت  یهابر آموزش معلمان در برنامه دیكأت

 .است

 سپاسگزاریتشکر 

، كردندياری را ما  افرادی كه در اين پژوهشتمام از 

 بینهايت سپاسگزاريم.
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