
 103-112، 1400 پايیز، 3شماره  بیست و يكم، سال، استثنايي فصلنامه كودكان

 

اجتماعی با  هایهارتاثربخشی آموزش م

رفتار سازشی  رب ایرسانهچند روش

 ذهنیتوانکم آموزاندانش
 

 1یمراد یمرحدکتر 
 

 14/2/1400تجديدنظر:                           8/8/1396تاريخ دريافت.: 

 25/7/1400پذيرش نهايی: 
 

 چکیده

 اجتماعي هایمهارت آموزشتأثیر  بررسي هدف با پژوهش اين: هدف

 توانكم آموزاندانش يشرفتارسازبر  آموزشي ایروش چندرسانه با

آزمايشي با طرح  نیمه روش پژوهش روش:انجام شد.  ذهني

 آماری شامل همه جامعهاست.  گواهبا گروه  آزمونپس – آزمونپیش

 پايه هشتم دوره متوسطه اول شهر تهران ذهني توانكم آموزاندانش

و  يشدر دو گروه آزما تصادفي طوربهانتخاب و  آنهانفر از  40بود كه 

 اییقهدق 45هشت جلسه  درگروه آزمايش شدند.  دهيجای گواه

 ایچندرسانه آموزشي افزارنرما استفاده از يک جلسه( ب ایهفته)

ارائه نشد.  آموزشي گواهمحقق ساخته  آموزش ديدند ولي به گروه 

سازشي وايلند و برنامه  ، مقیاس رفتارهاآوری دادهابزار جمع

با  آمدهدستبههای ای آموزشي محقق ساخته بود. دادهچندرسانه

نتايج  :هايافته چندمتغیری تحلیل شد. كوواريانستحلیل  استفاده از

معناداری  طوربهنشان داد كه میانگین رفتار سازشي گروه آزمايش 

همچنین نمرات رفتار سازشي  (. P< 001/0) بود گواهبیشتر از گروه 

ارتباطي، مهارت اجتماعي و مهارت  هایمهارتگروه آزمايش در 

 حركتي معنادار نبود.ولي در مهارت  (P< 001/0)  زندگي معنادار بود

اجتماعي به  هایمهارتنتیجه اينكه برنامه آموزش  :گیرینتیجه

باعث بهبود رفتار سازشي، مهارت ارتباطي، مهارت  ایچندرسانهروش 

شد. بنابراين  ذهني توانكم آموزاندانشاجتماعي و مهارت زندگي 

 ای به اينسانهچندر به كمکای ارائه آموزش ريزی بربرنامه

 دارد. ایويژهاهمیت  آموزاندانش

 
آموزشي،  ایچندرسانههای اجتماعي، مهارت :کلیدی هایهژوا

 .ذهنيتوانكم ،رفتار سازشي
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigated the effectiveness of social skills 
instruction by method of multimedia instructional 
on the social compatibility of mentally disable male 
students in eighth grade of secondary school. 
Method: mentally retarded male students in the 
eighth grade of junior forty schools of Tehran were 
selected using random sampling, and divided in to 
experimental and control groups using a pre-test 
and post-test quasi-experimental design.  The 
experimental group received eight 45-minute 
sessions (one session per week) using multimedia 
software by researcher designed training, but no 
training was provided to the control group. Data 
collection tools, were adaptive behavior scale, 
researcher designed Winelend scale and educational 
multimedia applications. Data were analyzed using 
multivariate analysis of multivariate covariance. 
Results: The results showed that the experimental 
group had significantly greater mean adaptive 
bBehavior than the control group (p>0/001). In 
addition, adaptive behavior scores of the 
experimental group in communication skills, social 
skills and life skills were significant (p>0/001) but 
not significant in motor skills. Conclusion: Social 
skills training program using multimedia improved 
adaptive behavior, communication skills, social 
skills and life skills mentally retarded students. So 
planning to provide training to the students through 
of the method multimedia is particularly important.  

 
Keywords: Multimedia instruction, Social 

adjustment, Mentally disabled students. 
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 مقدمه

افراد با  هایهيكي از گرو يذهنتوانكم آموزاندانش

دهند كه نیازهای آموزشي ويژه را تشكیل مي

گیری در كاركرد هوشي و رفتار های چشممحدوديت

 (. 2020و بادار،  كافمن ،هاالهان، پولن) سازشي دارند

اين طیف از  وپرورشآموزش اهدافاز  يكياز طرفي 

 ييتوانا يشفزاو افتار سازگارانه ر يجادا آموزاندانش

بدون نظارت و  ها،یتبا موقع يافتنفرد در سازش

 (.1389 جمندی،و ار زادهانیب)است يگراند یرهبر

 یرفتارها( 2007)1مريكاآذهني توانيانجمن كم

 ازیموردنروزانه  یهاتیفعالسازشي را توانايي انجام 

س بر اسا .دانديمبرای كفايت شخصي و اجتماعي 

 10شامل  يرفتار سازش ،انجمناين نهم  يرايشو

 یهامهارت است كه عبارتند از: يمهارت سازش

 یهامهارت ،مراقبت از خود یهامهارت ،يارتباط

مربوط به  یهامهارت ،ياجتماع یهامهارت ،يزندگ

 ،يتگریخود هدا یهامهارت ه،كاربرد منابع جامع

 یهاتمهار ،يمنيمربوط به سالمت و ا یهامهارت

مربوط به  یهامهارت ،یكاركرد یالتمربوط به تحص

 . اشتغالمربوط به  یهااوقات فراغت و مهارت

دهد كه شیوع مينشان  شدهانجام هایپژوهش 

اجتماعي در بین كودكان  –سازشي هایاختالل

بوهرا و  ، نیگام،باتیا) درصد است 75تا  13 توانكم

 ؛1992؛ كاسكلي و دادس، 1992مالیک، 

؛ 1983كومار،  و سامساندارام، پايا كوماری، جايانتینو

 يمؤمنكاظمي، ؛ به نقل از 1984بروكس گان و لويز، 

 محدوديت علت به اين بر افزون (.1390، و كیومرثي

 آموزاندانش ،سازشي و رفتارهای ذهني عملكرد در

 و دارند حركتي تأخیری هایويژگي ذهنيتوانكم

 یهادستگاه روی ركتيح و حسي در عملكرد آسیب

، )گورال داشت خواهد ریتأث آنها و عضالني عصبي

وجود اين در حالي است كه  (.2010 ،لئوناردو و پائولو

دهي به بر توانايي پاسخدر رفتار سازشي  محدوديت

گذارد. غییرات زندگي و تقاضاهای محیطي تأثیر ميت

 رای تشخیص ـای كلیدی بـارهـيكي از معین ـرايـبناب

)بامیستر،  ذهني، رفتار سازشي استينتواكم

2008.)  

 آموزاندانش پرورش و آموزش عمده اهداف از يكي

 رابطه برقراری و ياجتماع یسازگار به نیل ،توانكم

 اجتماعي مسئولیت پذيرش و ديگران با مؤثر و مفید

آموزشي برای  ابعاد نيترمهميكي از  بنابراين .است

اجتماعي  هایمهارت، آموزش توانكم آموزاندانش

 رشد حوزه از مهمي اجتماعي بخش یهامهارت است.

 به شديدی ضربه بلندمدت آن در كمبود و است فردی

 هس، فودستد، نیل، )ماتسون، كنديم وارد كودک

 اجتماعي یهامهارت بنابراين .(2010 ريوت، و ماهان

 بون، )ديويس، است آموزش ازمندین آشكار طوربه

 سوگیل، اورت، یمسون، مايرز،س فور، و كیهاک

اجتماعي  هایمهارتاهمیت  .(2012 اسپنسرولبرک،

 یسازگارشدن و عامل اجتماعي نيترمهم عنوانبه

دور داشت و  نظر ازتوان گاه نميرا هیچ ياجتماع

شک توجه به رشد اجتماعي و آموزش اجتماعي بي

 استبرخوردار  یاژهيواز جايگاه  توانكم آموزاندانش

های زير برای مهارتبه طور كلي (. 1388افروز، )

با نیازهای ويژه  آموزاندانشارتقای كیفیت آموزش 

 ارائه شده است:

 ها و نظارت بر روند پیشرفت فراگیران از طريق دوره

 مداخله بهنگام 

  ارائه استراتژی های آموزشي و پشتیباني ويژه با اين

  فراگیران تحت برنامه های آموزشي انفرادی

  كمک به فراگیران در يادگیری واژگان مهم و

 برآورده ساير نیازهای و درخواست های محتوايي آنان

 های برای درگیری فراگیرگسترش فرصت-

 )ديپويدت؛ های اجتماعي عموميفراگیر و رشد مهارت

2021) 

 آموزشعدم های متعدد نشان داده است كه بررسي

، توانكم آموزاندانش بهاجتماعي  هایمهارت

مشكالت يادگیری را تشديد كرده و مانع پیشرفت 

د رثیر منفي بر كاركشود و تأمي آموزاندانشتحصیلي 

؛ الگركا و 2006ری و الیوت، ) تحصیلي آنان دارد
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كه دهد نشان مي هاپژوهشنتايج (. 1990استدل، 

مشكالت رفتاری كودكان مانند لجبازی، مشكالت 

 یهامهارتا آموزش ب يضداجتماعسلوک و رفتارهای 

كنترل  یهامهارتو افزايش  افتهي بهبوداجتماعي 

خشم، برقراری ارتباط مناسب با همساالن، افزايش 

نگرش مثبت نسبت به  رفتنباالپذيرش اجتماعي و 

برای  .(2007هايت و فیلر، ) استخود را موجب شده 

 نشان داد كه خود پژوهش در (2013) نمونه زاسترو

 و سودمند افراد، اين اجتماعي هایملتعا برای تالش

 و اجتماعي یهاطیمح واقع با ايجاددر و است كارساز

 هایارتباط توانيم ارتباط برقراری به كودكان تشويق

 اين كودكان ارتقا داد. در را اجتماعي

 یفناور يعرشد و توسعه سر اين در حالي است كه

 يرسا نیاطالعات و ارتباطات بر حوزه آموزش و همچن

 یرا برا یبالقوه ا یگذارد و نوآور يم یرها تأثینهزم

 يندهایدر فرآ با نیازهای ويژه آموزاندانشو  یانمرب

)دويسي و همكاران، كنديفراهم م يادگیریآموزش و 

2021). 

های متفاوت های فناوری در قالبپیشرفت در واقع

زندگي روزمره افراد را تحت تاثیرخود قرار داده است. 

دنیای امروزی به سرعت در حال تغییر است و حوزه 

يافته و پیشرفت فناورانه بر آموزش نیز گسترش

های آموزش تاثیرات شگرفي داشته است. تعداد برنامه

های كاربردی تكنولوژيكي استفاده شده در سیستم

)آتوبي،  آموزشي روز به روز در حال گسترش است

2021.) 

ستفاده از فناوری ت كه انشان داده اس هاپژوهش

ی را در برقرار آموزاندانشتوانايي  ،ایچندرسانه

 قابل احساسات و هاصحبت انیب باارتباطات اجتماعي 

مدارس  یانمربهمچنین .  افزايش داده است درک

 يجیتالد هاییكه استفاده مؤثر از فناورمعتقدند 

سودمند  يذهن يتوانكم آموزاندانشبه  برای آموزش

 يو ارتباط ياطالعات هاییفناوراست و  و اثربخش

به درس،  آموزاندانشو عالقه  یزهانگ يشباعث افزا

 یشترب یتو موفق يادگیری یهابهبود مهارت

ي، آقابرات و احمدزادهنوروزی، )  شوديم آموزاندانش

لبنیچنیک و  ،2012اسالن و همكاران،  ،1390

 . (2021، و همكاران يسيدو 2020همكاران؛

اين است كه  بحث قابلترين نكته ریمحو

اشاره به اطالعاتي دارد كه تركیبي از  2ایرسانهچند

های ارائه)نظیر اطالعات كالمي يا تصويری( يا رويه

مجراهای حسي)نظیری اطالعات شنیداری و ديداری( 

ای است. استفاده از مواد يادگیری آنالين چندرسانه

به شدت گسترش نظیر ارائه های ويديويي در آموزش 

 (2020)لبنیچنیک و همكاران؛ يافته است

های مناسب فرصت كردن با فراهم اين نوع فناوری

كند. ری، كاربران را به تعامل دعوت مييادگی

توانند در زمان و مكان مناسب و ندگان مييادگیر

مطلب  ایرسانهچندسرعت يادگیری خود از  اساسبر

بر  (.1389، میان، افروز و معصوخانيقره)بیاموزند

يادگیری با استفاده از  های انجام شده،مبنای پژوهش

)خواندن متن با  دو حس نتايج بهتری را به دنبال دارد

شود تا صدا و تصويرسازی با انیمیشن سبب مي

در فرايند يادگیری بیشتر درگیر شوند(.  آموزاندانش

 مدت زمانهای بصری يادگیری از طريق رسانه

ستیاوان و افظه باقي خواهند ماند )طوالني در ح

  .(2018، همكاران

 ويمیر ،(2003) پارسونز و میچل یهاپژوهش

نیز نشان داد  (2021دويسي و همكاران) (،2006)

های قادر هستند كه با كمک محیط توانكمافراد 

 اجتماعي ساده را ياد بگیرند. هایمهارت ،مجازی

 ينا يآموزش یهایطدر مح يانهاستفاده از راهمچنین 

 سازیيو امكان سفارش كنديم يرا غن هایطمح

فراهم  آموزاندانش یازهایرا بر اساس ن يستدر

در مصاحبه با معلمان مدارس از طرفي  .كنديم

اظهار  ي،ذهن يتوانكم یآموزان دارادانش ييابتدا

آموزش برنامه  یبرا يجیتالداشتند كه كمبود مواد د

 یهایبه فناور ياساس یازوجود دارد و ن يدرس

)اسالن و  شوداز پیش احساس مي یشب يآموزش

 .(2021 ،دويسي و همكارانو  2012همكاران، 
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افزايش تقاضا برای كاربرد زمینه و همگام با  يندر ا

، يژهو یازهایآموزش افراد با ندر  يآموزش یفناور

ای در اين ابزارهای آموزشي از جايگاه ويژه رايانه و

دار شده است. در اين راستا به برخي برخورحوزه 

 :شوديماشاره  اين زمینهمشابه در  هایپژوهش

عنوان  باموردی را  پژوهش( يک 2010)رايز 

اطالعات مبتني بر تمرين استفاده از فناوری »

 آموزاندانشای در تدريس رياضیات به چندرسانه

. در ام دادانج «در مقطع ابتداييی مغزفلج و توانكم

 آنها. شدند سيرربآموز پژوهش، دو دانش اين

حل تمرين را برای  هایایرسانه چندای از مجموعه

بهبود مهارت  منظور به آموزدانشيكي از اين دو 

 ،آموزاندانش. يكي از اين بردند كاررياضي به 

دچار فلج مغزی بود.  ذهني بود و ديگری ماندهعقب

يک نظام  ای حل و تمرين، در داخلاين چندرسانه

حمايت كند.  قرار داشت تا از يادگیری مبتني بر وب

 دفتر برای تمرين جایبهای استفاده از چندرسانه

تر به يادگیری مسائل رياضي، منجر به نگرش مثبت

ای شد كه از چندرسانه موزیآدرس رياضي در دانش

شاهده استفاده كرده بود. همچنین پژوهشگران م

ای حل چندرسانه راهاز  آموزاين دانش كردند كه

. تر شدتالشمند و مندترر، عالقهتخودمختار تمرين

توانست مفاهیم رياضي را ياد بگیرد  آسانيبههمچنین 

و اشتیاق بیشتری را برای ادامه به كار از خود نشان 

 داد.

( پژوهشي با عنوان 2017ريورا و همكاران )

شده با به اشتراک گذاشته  یاستفاده از چند رسانه ا»

به  يریآموزش واژگان تصو یبرا iPad يک

 انجام دادند.« یرشد یهايناتوان یآموزان دارادانش
 ييشناسا یارآموز معنشان داد كه هر سه دانش يجنتا

را داشتند و دانش واژگان خود را در  يریواژگان تصو

آموزان دادند. دانش یمها حفظ و تعممحرک يرسا

تسلط نشان  يجیتالد سواد یبر مهارت ها ینهمچن

 دادند. 

 ا عنوانـژوهشي بـ( پ2019اران )ـادونو و همكـس

 یسطح مبتد یبرا ی آموزشيااستفاده چند رسانه»

 يجنتا انجام دادند.« كودكان ناشنوا یآموزش زبان برا

 یاچندرسانه یكیشناپلای ي و اجرطراح نشان داد كه

اثیر ت كودكان ناشنوا یبا زبان اشاره برا ييآشنا یبرا

 مثبت و معناداری دارد. 

( پژوهشي با عنوان 2021دويسي و همكاران )

 يجیتاليد آموزشي مواداز  ها و مزايای استفادهقابلیت»

و اثرات آنها بر  يذهن يبا ناتوان آموزاندانش یبرا

كه نشان داد  يجنتا انجام دادند.« یليتحص یتموفق

مرات با ن يسهدر مقا آموزاندانشآزمون نمرات پس

و مواد  يافته يشافزا داریيطور معنبه آزمونیشپ

 يندبر فرآ یمثبت معنادار یرتأث ي ديجیتاليآموزش

مطالب  یرتأث ینها داشته است. همچنآن يادگیری

از نظر كاربرد آن در  يادگیریشده بر  یهته يجیتاليد

اظهار  آموزاندانشاز طرفي باال بود.  تثناييمدارس اس

انجام  يانهكه در را هاييیتفعال نجاماداشتند كه از 

 .برندلذت مي دهند،يم

، ذهنيتوانيكمآموزاندانش هایويژگيبا توجه به 

اين دسته در بسیاری اوقات، عامل اصلي مشكالت 

با  3ثر و انطباقدر برقراری ارتباط مؤ آموزاندانش

ها در از مهارت عدم استفاده صحیحموني، محیط پیرا

توان آموزش ميرو اينازختلف است، های محیطه

ای تماعي و ارتباطي به كمک چندرسانهاج هایمهارت

قرار  آموزاندانشآموزشي را در برنامه آموزشي اين 

طراحي  پژوهش در اين برای رسیدن به اين مهم، داد

تا از  در دستور كار قرار گرفتای چندرسانه افزارنرم

ها ش اين مهارتبه آموز ایچندرسانهعناصر  طريق

بررسي هدف  با پژوهش اين روايناز .پراخته شود

با روش  ياجتماع هایمهارتآموزش  ياثربخش

 توانكم آموزاندانش رفتار سازشي بر ایرسانهچند

 .انجام شد ذهني

 روش 

 كاربردی است كه  یهاپژوهشپژوهش حاضر از جمله 

-آزمونآزمايشي با طرح پیشهنیمروش در آن از 

 استفاده شده است.  آزمون با گروه گواهپس
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جامعه آماری اين : یریگنمونهجامعه، نمونه و روش 

 ذهنيتوانكمپسر  آموزاندانش تمامشامل پژوهش 

مدارس از میان  .بود پايه هشتم دوره متوسطه اول

ذهني را  توانكم آموزاندانش كه راهنمايي پسرانه

 2واقع در منطقة  ، آموزشگاه ارشادكنندپذيرش مي

تصادفي  صورتبهتهران برای اجرای اين پژوهش 

نفر بود  40پژوهش حجم نمونه  . در اينشدانتخاب 

در گروه آزمايش و  هانفر آن 20 تصادفي طوربهكه 

  .گرفتندقرار  گواهدر گروه  هانفر آن 20

 يكي اين مقیاس :يلندوا يرفتار سازش یاسمق: ابزار 

فرد  يياتوان انیزا ماست كه ب يتحول یها یاسمق از

 یتخود و قبول مسئول يعمل نیازهای رآوردندر ب

تولد تا  يگسترده سن یاسمق ينسروكار دارد. گرچه ا

و تا دوازده  یردگ يرا در برم يسالگ 25 از باالتر

ا از ا دارد امزمج یهر سال سؤال ها یبرا يسالگ

 ينرک دارد، با ابه بعد سواالت مشت سالگي دوازده

 یدر گروه ها آن یدده است كه كارآموم شحال معل

 117 یدارا یاسمق ينرسد. ا يبه حداكثر م يياستثنا

ماده  شده اند.  یمتقس يگروه سن 11 به ماده است كه

 ياریخود ي،عموم ياریخود ینهزم 8های اين مقیاس 

 ی،رهبرخود یدن،در پوش ياریدر خوردن، خود

را شدن  يارتباط و اجتماع يي،جاجابه یات،مشغول

 620 یرو توسط دال 1968، در سال شامل مي شود

 30)تولد تا  يسن یهااز گروه يکو زن در هر مرد

 گزارش 92/0آن  ياييپا يبو ضر يابي( هنجاريسالگ

 (.1371 ، ترجمه براهني،1976ی، شده است )آناستاز

 کیرشبو  یبلند، بوالهرقامت ي،بقول ي،توكلهمچنین 

تولد  يدر مقاطع سن يرانرا در ا یاسمق ين( ا1379)

 1650. دكردن يابيهنجار يماهگ 11و  يسالگ 18تا 

و  یدر مناطق شهر يگروه سن 15بهنجار در  يآزمودن

 یلويهفارس، خراسان، زنجان، كهك یهااستان ييروستا

 منظوربه. شدند يبررسو شهر تهران  يراحمدو بو

 توانكمفرد  130 یرو سیامق ين، اآن ييروا يبررس

 شد.  برده كار به يذهن

 يابيینهزم فرم (1376) بقولياز طرفي در ايران 

از اين . كرد هنجاريابيرا  واينلند سازشي رفتار مقیاس

. است شده استفاده فرم، اين از حاضر در پژوهشرو 

 روزمره، زندگي هایتارتباطي، مهار حوزه 4 فرم اين

 گیرديم بر در را حركتي یاهمهارت و شدناجتماعي

 كه كنديم فراهم سازشي عملكرد ارزيابي از يک و

مفید  ارزيابي مورد فرد ضعف و قوت نقاط تعیین برای

 را ناسازشي رفتار اختیاری، حوزه يک ینهمچن. است

 رفتار انواع بخش اول، دارد؛ بخش 2 شود كهمي شامل

 دارد ييهاماده دوم بخش و گیردمي اندازه را ناسازشي

 )بقولي، سنجدمي را ناسازشي شديد رفتارهای كه

بررسي پايايي از  منظوربهدر پژوهش حاضر (. 1376

به . /86روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار 

 آمد. دست

 نبــودبــا توجـه بــه  : و شـیوه اجــرا ایبرنامـه مداخلــه

ــانه ــي چندرس ــرایای آموزش ــوزش مهارت ب ــای آم ه

، پژوهشـگر ذهنـي تـوانكم مـوزانآدانشاجتماعي به 

ای آموزشـي به طراحي و ساخت يک چندرسـانه اقدام

شناختي  نظريه براساس آموزاندانشبرای اين گروه از 

 يشـناخت يـهنظر. نمود "ماير"يادگیری چندرسانه ای 

در  ياصـل یبـه عنـوان مبنـا یچندرسـانه ا يادگیری

 یهـایطپژوهش ها در حـوزه مح ینظر یشینهپ ینهزم

اسـتفاده شـده  يانهبر را يو مبتن ينآنال یاچند رسانه

، اسـتفاده يهنظر ينا ياصل یاز مفروضه ها يكياست. 

تر یـقعم يـادگیری یو واژه هـا بـرا يرهمزمان از تصو

مـواد  يـقتنهـا از طر يـادگیریبـه آنكـه  تاست نسب

ســاختار  يــه،نظر يــن. براســاس ایفتــداتفــاق ب يكالمــ

 يانــال پــردازش اطالعــاتافــراد شــامل دو ك يشــناخت

كننــد.  يهســتند كــه انــواع اطالعــات را پــردازش مــ

( در كانـال يديوهاو یمیشن،ان ير،)تصاو یاطالعات بصر

 یـر،)نظ یداریشود و اطالعـات شـنيپرادزش م یبصر

پـردازش  یداریو..( در كانـال شـن يها، سخنرانروايت

 . (2020و همكاران؛ یچنیک)لبن شوديم

، (2000) « ایچندرسـانه يـادگیری» ماير در كتاب

شـرح ين ه ابای را يادگیری چندرسانه نظريه شناختي
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ــرخالف آن دســته از پیامبیــان مي ــد: ب هــايي كــه كن

گیرنـد، چگونگي عملكـرد ذهـن بشـر را در نظـر نمي

گـرفتن چگـونگي ذهـن بشـر نظـرهايي كه بـا درپیام

خواهنـد دار امعنـشوند، منجر به يادگیری طراحي مي

های پژوهشي خود، سه اساس يافتهو مورنو بر شد. ماير

صـورت زيـر ها بهفرضیه را در مـورد يـادگیری انسـان

زواركـي و مـرادی، بـه نقـل از زراعيد )نـكنمطرح مي

 ای،دقیقـه 45جلسـه  8در اين پژوهش طـي  (.1393

ــزارنرم ــانه اف ــه چندرس ــارت 5ای ك ــه مه ــای مؤلف ه

ــهاز ، بــا كمــک معلــم و اســتفاده دارداجتمــاعي   رايان

اجرا شد. برنامـه آموزشـي در طـول  پژوهشگرشخصي 

های مدت دو ماه و در طول يک هفته، يكـي از مؤلفـه

ــه آنهــا آمــوزش داده شــد. مهــارت هــای اجتمــاعي ب

شد و عـالوه صبح برگزار مياغلب آموزشي  هایهجلس

، خود پژوهشگر نیز در اجرای پژوهش نقش نامعلمبر 

 .دهنده بر عهده داشتآموزش

 هايافته

میانگین  ،شوديممشاهده  1كه در جدول  طورهمان

آزمون گروه مؤلفة رفتار سازشي در پس چهارهر 

باشد. برای تعیین يمگواه آزمايش بیشتر از گروه 

از  ،استدار امعنی آمار لحاظ ازاينكه اين تفاوت 

متغیری استفاده شد. قبل از واريانس چندتحلیل كو

با استفاده از تحلیل كوواريانس  آزمون فرضیة پژوهش

بودن با استفاده از آزمون كالمگروف مفروضة نرمال

ها با استفاده از يانسوارف، مفروضة همگني واسمیرن

آزمون لوين، مفروضة همگني شیب رگرسیون با 

های يسماتراستفاده از آزمون واريانس و برابری 

 باكسواريانس كوواريانس با استفاده از آزمون ام

از  تربزرگداری امعنو همگي با سطح  شد يبررس

نشان  2نتايج جدول همچنین  تأيید شدند.  05/0

دهد میانگین هر چهار مؤلفه رفتار سازشي پیش از مي

است.  پیدا كردهمداخله و پس از مداخله تغییر 

، در دو توانكم آموزاندانشهمچنین رفتار سازشي 

تباطي، مهارت و آزمايش در مهارت ارگواه گروه 

زندگي، مهارت اجتماعي و مهارت حركتي در 

كه نتايج شدند فرض آماری اثر هاتلینگ محاسبه یشپ

يكي از  درحداقل گواه آن نشان داد گروه آزمايش و 

دارند داری امعنچهار مؤلفه رفتار سازشي تفاوت 

(001/0>P .)پي بردن به اين تفاوت، از  منظوربه

متغیری در متن تحلیل تکيانس كووارنتايج تحلیل 

كوواريانس چندمتغیری استفاده شد كه نتايج آن در 

 آمده است. 2 جدول

 

 رفتار سازشی مؤلفه توصیفیی هاشاخص  1جدول 

 متغیر
 گروه کنترل گروه آزمايش مرحله

 تعديل شده میانگین یارنحراف معا یانگینم میانگین تعديل شده یارنحراف معا یانگینم

 مهارت ارتباطی
 - 79/4 80/61 - 47/6 70/60 آزمونیشپ

 11/61 75/4 75/61 28/67 97/6 65/66 آزمونپس

 یمهارت زندگ
 - 48/3 20/78 - 35/4 95/77 آزمونیشپ

 08/78 90/3 25/78 92/82 32/4 75/82 آزمونپس

 یمهارت اجتماع
 - 85/2 55/55 - 06/4 10/56 آزمونیشپ

 55/56 77/3 65/55 54/58 77/4 45/59 آزمونپس

 یمهارت حرکت
 - 46/4 05/56 - 55/4 50/58 آزمونیشپ

 21/57 45/4 95/55 39/58 06/5 65/59 آزمونپس

رفتار  ۀمؤلف 4دو گروه در  ینتفاوت ب یبررس یبرا یریچند متغ يانسکووار یلدر متن تحل یریمتغتک يانسکووار یلتحل يجنتا 2جدول 

 یسازش

 منابع تغییر
تغیرهای م

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

مقدار 

 احتمال
 توان آزمون مجذور اتا

متغیر 
 00/1 95/0 <001/0 48/629 55/1256 1 55/1256 هارت ارتباطيم

 00/1 93/0 <001/0 44/482 20/594 1 20/594 مهارت زندگي
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 41/0 08/0 >050/0 18/3 35/7 1 35/7 مهارت اجتماعي آزمونپیش

 00/1 63/00 <001/0 35/59 15/192 1 15/192 مهارت حركتي

 گروه

 00/1 82/0 <001/0 16/157 72/313 1 72/313 هارت ارتباطيم

 00/1 82/0 <001/0 09/156 24/192 1 24/192 مهارت زندگي

 95/0 29/0 <001/0 02/14 39/32 1 39/32 مهارت اجتماعي

 45/0 09/0 >050/0 54/3 46/11 1 46/11 مهارت حركتي

دهد با نشان مي 2طور كه نتايج جدول همان

گرفتن نظرآزمون با درپیش هایهنمرگرفتن نظردر

متغیرهای همپراش )كمكي(، تفاوت بین رفتار 

های مهارت در مؤلفه توانكم آموزاندانشسازشي 

هارت زندگي و مهارت اجتماعي در دو گروه ارتباطي، م

درصد اطمینان  معنادار  99در سطح گواه آزمايش و 

ش گروه آزماي تعديل شدۀ میانگین .(P<01/0)است 

زندگي و مهارت  سه مؤلفة مهارت ارتباطي، در هر

بوده است كه اين نشان گواه اجتماعي بیشتر از گروه 

یوۀ اجتماعي به ش یهامهارتآموزش  دهديم

رفتار سازشي مؤثر  یهامؤلفهدر افزايش  یاچندرسانه

يک از كه در هر بوده است. با توجه به مجذور اتا

های مهارت ارتباطي، مهارت زندگي و مهارت مؤلفه

 توانيم ،بود 29/0،  82/0، 82/0ترتیب  اجتماعي به

 یهامهارت)آموزش  نتیجه گرفت متغیر مستقل

ترتیب در ( بهیاهچندرساناجتماعي به شیوۀ 

 82مهارت ارتباطي، زندگي و اجتماعي  یهامؤلفه

درصد مؤثر بوده است.  29درصد و  82درصد، 

 آموزاندانشتفاوت بین رفتار سازشي  همچنین

معنادار  P=068/0در مؤلفه مهارت حركتي با  توانكم

 (. p>0.05) نبود

   گیرینتیجهبحث و 

استفاده از فناوری در آموزش و پرورش امری  امروزه

با استفاده از  آموزاندانشاجتناب ناپذير است؛ چراكه 

های طوالني از روز خود را در خارج از فناوری، ساعت

مدرسه مي گذرانند. عالوه بر عامل جذابیت، اثربخشي 

های مختلفي به تايید استفاده از فناوری در پژوهش

  (.1، ص 2018ام و رودينگر، )جونز، ويلیرسیده است 

بررسي تأثیر آموزش  هدف باپژوهش از اين رو اين 

 رفتار ای بررسانهبا روش چندهای اجتماعي مهارت

پايه هشتم دوره  توانكم پسر آموزاندانش سازشي

نتايج بررسي  .انجام شدشهر تهران متوسطه اول 

 هایهنمرگرفتن نظربا در نشان داد كه فرضیه پژوهش

تفاوت ، پراشهم یرهایگرفتن متغنظربا در آزمونیشپ

 یهامؤلفهدر  توانمكآموزاندانش يرفتار سازش ینب

در  يو مهارت اجتماع يمهارت زندگ ي،مهارت ارتباط

 مجموع در  .معنادار استگواه و  يشدو گروه آزما

و  ياوری یهاپژوهشبا  يافته ينحاصل از ا يجنتا

فالح و میرحسیني  ان،صفاري (1385همكاران )

( 2012) يسادات ابطح (،2010) يزرا ،(1389)

ازكان و همكاران  (،2012ارسالن و همكاران )

مچلینگ و  ،(2013) یآونوتن، ارن و بن(، 2013)

بوت  (،2016ازكوک و كاو كي تار ) (،2015همكاران )

، (2017و همكاران ) يورار(، 2017) و همكاران

و همكاران  سادونو، (2018ستیاوان و همكاران)

دويسي و ( و 2020لبنیچنیک و همكاران )، (2019)

نشان داد  هايافته .باشديم همسو (2021همكاران )

در مؤلفه  توانكم آموزاندانش يرفتار سازش ینب كه

معنادار گواه و  يشدر دو گروه آزما يمهارت اجتماع

 .باشديم

 تشکر و سپاسگزاری
 توانكم آموزاندانش ياز تمامتا  دانميمبر خود الزم  ياندر پا

مدرسه ارشاد كه در  ييو اجرا يآموزش گروهمعلمان و  ذهني،

 .كنم. یسپاسگزار ،دكردن ياریطرح ما را  ينا

 هاوشتنپی
1. American Association of Mental Retardation 

2. Multimedia 

3. Adaptation 

4. Assistive Technology 

5. Cognitive Load Theory 

6. Dual Coding Theory 

7. Spatial Contiguity Principle 

8. Modality Principle 

9. Redundancy Principle 

10. Individual Difference Principle 
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 منابع
 يابهر با تعادل پوهوش ینرابطه ب( 1394، دانشمندی ح. )احمدی ر.

تربیت   مجله تعلیم و ذهني، توان پسر با كم آموزاندانشدر 
  .36-31(: 130)2، استثنايي

تهران: دانشگاه  ،گامآموزش و پرورش كودكان آهسته( 1388افروز غ. )

 تهران.

براهني محمد تقي   ترجمه ، آزماييروان( 1976 آناستازی آ. )

  (، تهران: دانشگاه تهران.1371)

در گروه  يلندوا يرفتار سازش یاسمق يابيهنجار(. 1376) .حبقولي 
 یني،ارشد باليكارشناس نامهپايان ،يرانسال در ا 11تا  6 يسن

 .يرانا يدانشگاه علوم پزشك ،تهران پزشكيروان یتوانست

های ش مهارتتأثیر آموز( »1389زاده س. ا. ، ارجمندی ز. )بیان

 ،«خفیفماندۀ ذهني اجتماعي بر رفتار سازگارانة كودكان عقب

  .34 – 27(: 1)9 رفتار، و انديشه فصلنامة

 الگودهي اثر يسهمقا( »1393پیرمراديان م.، موحدی ا. ر.، بهرام ع. )

   مهارت يک اكتساب بر ويدئويي الگودهيخود و ويدئويي

فصلنامه كودكان ،  «انتوكم كودكان در حركتي -ادراكي
  .56-47(: 1)14، استثنايي

 .بوالهری ج.، بیرشک ب ر.، ح. بلندقامت ح.،  بقولي م. ع.،  توكلي

 واينلند انطباقي رفتار مقیاس يابيزمینه فرم هنجاريابي( »1379)

: (4) 5 ،ايران بالیني شناسيروان و پزشكيروان مجله ،«ايران در

27-37.  

 سازگاری بر زندگي یهامهارت آموزش ياثربخش( 1392رخ فرد م. )
 مقطع  ذهنيمانده پسر عقب آموزاندانشنفس عزت و اجتماعي
ارشد، دانشكده نامه كارشناسييانپا، اصفهان شهر دبیرستان

  تربیتي دانشگاه اصفهان.شناسي و علومروان

 مفاهیم،: اتیسم طیف اختالالت  (1393. )ا.، مرادی ر زواركي زارعي
 و  اطالعات فناوری بر مبتني آموزشي راهبردهای و هانظريه

 .طباطبايي عالمه دانشگاه انتشارات: ، تهرانارتباطات

تأثیر (. مقايسه  1389)  ؛ فالح، و و میرحسیني، ح.سصفاريان، 

آموزش به كمک نرم افزارهای آموزشي و روش تدريس سنتي بر 

رتباطات در علوم فن آوری اطالعات و ايادگیری درس رياضي. 
 .36-21(، 2)1، تربیتي

استفاده از فناوری رايانه ( »1389خاني ا.، افروز غ.، معصومیان م. )قره

تعلیم   نشريه ، «بخشي و آموزش كودكان درخودماندهبرای توان
 .53-47: 105، و تربیت استثنايي

 آموزش اثربخشي بررسي» (1390)كاظمي ر.، مؤمني س.، كیامرثي آ. 

به  مبتال  آموزاندانش اجتماعي بر كفايت زندگي یهامهارت

  .94-68(: 1)1 ،يادگیری هایيناتوان ،«رياضي اختالل

تأثیر آموزش ( »1390براتي ن. )نوروزی د.، احمدزاده ب.، آقا

ای بر میزان يادگیری و يادداری درس رياضي چندرسانه
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