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 چکيده
عوامل  به همین دلیل ،و عوامل تأثیرگذار روی دهد طور مستقل از سایر فرایندهایادگیری فرآیندی نیست که به

. سازندتر میکنند یا وخیممعموالً آثار اختالالت یادگیری را پنهان میو انگیزشی هیجانی و رفتاری  ،اجتماعی

در این پژوهش کفایت اجتماعی کودکان با اختالل یادگیری خاص را از ابعاد گوناگون ارزیابی کرده و با استفاده 

ویکرد درمانی چندوجهی الزاروس مبتنی بر مدل چهاربعدی فلنر همراه با آموزش والدین، به آموزش کفایت از ر

 ایم.اجتماعی که اهمیت به سزایی در موفقیت این کودکان دارد پرداخته

ر بر بهبود کفایت نتنی بر مدل چهاربعدی فلمباز پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخالت چندوجهی  هدف

شهر شیراز بوده است. این  3پسر دوره دوم ابتدایی با اختالل یادگیری خاص ناحیه آموزان انشاجتماعی د

بخشی اختالل یادگیری این مشغول به تحصیل بوده و در مراکز توان 79-79آموزان در سال تحصیلی دانش

 نفر گروه آزمایش( که =11کنترل،  گروه نفر، =11) آموز پسردانش 22شامل  نمونه نام کرده بودند.ناحیه ثبت

منسوب شدند. برای  آزمایش و کنترل هایگروه در تصادفی طوربه اجتماعی به مشکالت رفتارهای توجه با

 یاجتماع کفایت ها از پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران و پرسشنامهآوری نمونهجمع

جلسه برای گروه آزمایش  12هفته در  9پژوهش طی زمان ( استفاده شد. فرایند طرح 1771فلنر ) چهاربعدی

 دارای کانکود بر اجتماعی کفایت مدل تاثیر بررسی دلیل انجام شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. به

 اختالل با کفایت هایمؤلفه بین ارتباط برسی برای و استودنت- تی آماری هایآزمون از یادگیری اختالل

 است. شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از هاداده بودن نرمال آزمون انجام از بعد یادگیری

توان گفت که مداخالت چندوجهی مبتنی بر مدل چهاربعدی فلنر بر ها میتوجه به تحلیل داده با ها:یافته

اشته اداری دارتقاء سطح کفایت اجتماعی در هر چهار بعد از شناخت، رفتار، هیجان و انگیزش تأثیر مثبت و معن

 آموزان شده است.است. همچنین ارتقاء سطح کفایت اجتماعی موجب کاهش سطح اختالل یادگیری دانش

تواند یم فلنر همراه با آموزش والدینمنطبق با مدل چهاربعدی  پژوهش فوق و یجه کلی اینکه آموزشنت نتيجه:

ن برنامه آموزشی را در آموزش کودکان با دهد و این منطقی است که ما ای ءکفایت اجتماعی افراد را ارتقا

 .اختالل یادگیری خاص بگنجانیم.

اختالل یادگیری خاص، کفایت اجتماعی، مدل چهاربعدی فلنر، مداخالت  :يديکل واژگان

 .چندوجهی
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  2 ليال رازخواه،  1 بگلووسن آقاجانس

 .عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور 1
 .کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 سوسن آقاجانبگلو

بررسی اثربخشی مداخالت چندوجهی مبتنی بر مدل چهاربعدي 

آموزان با اختالل یادگيري خاص فلنر بر کفایت اجتماعی دانش

 پسر دوره دوم ابتدایی
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 مقدمه
روزمره است. اختالالت مشکالتی در پیشرفت تحصیلی یا کارکرد بروز  های آنخصیصه V_DSMاست که در  یاختالل یادگیری اصطالح

ر کمتر بسیاهستند  هایبه این ناتوان مبتال ی کهآموزانیادگیری شامل اختالل خواندن، اختالل ریاضی و اختالل در بیان نوشتاری است. دانش

نظیم در ت ناتوانی ادگیریبه اختالالت ی مبتالخصوصیات افراد  . ازکنندها دست پیدا مییتموفقبه ، رودیها انتظار مازآنچه از سن و سطح آن

 .نقص توجه استاطالعات، ادراک دیداری و شنیداری، حافظه و 

می کشنده ارتباطی فقر یک دچار فرد کهطوریت، بهترین بخش اختالالت ویژه یادگیری اسکنندههای اجتماعی ناتواندر مهارت اختالل

 صتشخی در باشد. آنان داشته آن از منطقی وتحلیلتجزیه و بشناسد را خود منفی و مثبت هیجانات  ها وگردد او هرگز قادر نیست توانایی

دهد که افراد دارای اختالالت ویژه یادگیری می نشان باشند. بررسیمی اشکال دچار بیرون به معطوف تفکر و احساسات توصیه احساسات،

 حساسیتی عدم چنین  شوند ضعیف هستند.دیگران داده میهای سودمند اجتماعی که توسط های اجتماعی در کشف یا درک سرنخمهارت

کودک با اختالل یادگیری خاص را مخدوش زندگی  توانداین مشکالت می. همساالن و والدین گردد در برقراری رابطه با مشکالتی أمنش تواندمی

 عالوه که دهندیم ارائه را اجتماعی کفایت از جامع مدلیهمکاران  و 1فلنر  کندسازد و او را هم در زندگی سرخورده کرده و هم از اجتماع طرد 

 و موفق اجتماعی برقراری تعامالت در نیز انگیزشی هیجانی و شناختی، دیگر ابعاد اهمیت بر اجتماعی، هایمهارترفتاری  بعد بر تأکید بر

تواند بر روی برخی از مدل می این درواقع. (1771همکاران، فلنر و کند )یم سازگاری تأکید ازجمله آن پیامدهای و روان سالمتبه یابیدست

 یم.ااست که به بررسی این مدل بر روی کودکان با مشکالت یادگیری تمرکز کرده روازاینبسزایی داشته باشد و  تأثیرهای این کودکان ناتوانی

تصویری  -اجتماعی هایداستاناجتماعی از طریق  هایمهارتآموزش  اثربخشیبررسی ( با 1337) محمدیان یار و بهمن زادگان جهرمی

به این نتیجه دست یافتند که انجام این آموزش بر رشد این کودکان تأثیر بر رفتارهای اتیستیک و رشد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اتیسم 

 مثبت داشته است.

اختالل  مبتالبهآموزان دگی بر کفایت اجتماعی دانشزن هایمهارتدر بررسی اثربخشی آموزش  (1371)کیامرثی و  هومنی ،کاظمی 

تایج . این ندهدمیاختالل ریاضی را افزایش  مبتالبهآموزان زندگی کفایت اجتماعی دانش هایمهارتکه آموزش  اندرسیدهریاضی به این نتیجه 

 .ش مهمی از درمان داردعنوان بخآموزان بهای برای این دانشآموزش و خدمات مشاوره در زمینهمهمی تلویحات 

، اجتماع پژوهشی صورتبه« فلسفه برای کودکان»بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش تفکر، با عنوان ( به 1371) و فیاض الماسی حسینی 

ها حاکی از اثربخش بودن اجرای این های آناند نتایج یافتهپرداخته آموزان پایه پنجم دبستاندر دانش نفسعزتاجتماعی و  هایمهارتبر بهبود 

 برنامه بوده است.

ی انگیزش ی وجانیه ی،رفتار های شناختی،مهارت های زندگی برتأثیر آموزش مهارتپژوهشی به بررسی  انجامبا  (1371) آبکنار و همکاران 

 اند.آموزان با اختالل ریاضی پی بردهدانش

 با مقابله هایشیوه اتخاذ و اجتماعی هایمهارت برافزایش هیجانی هوش آموزش که دادند نشان (1372) همتی و ثابت همتی امینی، 

 است. مؤثر و کارآمد استرس

 گیریتصمیم و محدود با همکاری یادگیری مشکالت با کودکان در دوستی دریافتند که کیفیت( 1779، )2وینز، گروس و سیپرسین

 هایهجنب مطالعه در نتایج .باشدمی هانقش از مراتبی سلسله نامتقارن تقسیم و مشترک خنده و گروهی هایبازی کم سطح و محدود مشترک

( 2117) 3فورد است. یادگیری مشکالت با کودکان اجتماعی پذیرش نقص به مربوط دوستی کیفیت هایجنبه که شد ها مشخصآن دوستی کیفی

 تأثیر خواهد داشت. تحصیلی موفقیت بر هیجانی- اجتماعی هایمهارت طی تحقیقی دریافتند (2111) و همکاران 4کرامر و

 و های جانبیفعالیت آموزان در( بامطالعه بر مبنای تئوری سازگاری اجتماعی ویگوتسکی دریافت که درگیرشدن دانش2119) 5فیلمون 

 انجام پژوهشی شود. بایادگیری از همساالن و درنهایت موجب سازگاری اجتماعی میکند که باعث تسهیل ای ایجاد میتعامل با همساالن زمینه

های دوستی و ارتباطی، مدیریت خشم، حل مشکل بین فردی و جوان، به آموزش مهارت برای کودکان شایستگی اجتماعی تحت عنوان تقویت

 لح و هایی مانند سواد عاطفی، همدلیکالس کسب مهارت در یموفقیت باورنکردن و که موجب آمادگی چگونگی موفقیت در مدرسه پرداختند

 مسئله شد.

                                                           
1 Fellner 
2 Wins, Gross, and Ciprinsin 
3 Defoor 
4 Cramer 
5 Philemon 
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-(. نیز در پژوهش نشان دادند که اهداف تبحری دارای ارتباط مثبت و معنادار با هویت موفق و اهداف رویرد2114و همکاران ) 9کریستوفر

 ارتباط منفی دارد.عملکرد با پایگاه هویت موفق  –عملکرد با هویت پیش رس است و اهداف رویکرد 

مدل چهار بعدی فلنر بر کفایت اجتماعی کودکان با اختالل  بر اساستبیین اثربخشی مداخالت چندوجهی در پژوهش حاضر به بررسی 

 یادگیری خاص می پردازیم که نشانگر فرضیه های ذیل می باشد:

 شودمیمداخالت چندوجهی بر اساس مدل چهاربعدی فلنر موجب افزایش کفایت اجتماعی 

ت نفس کودکان با مشکالارتقا سطح بینش و خودآگاهی کودکان با مشکالت ویژه یادگیری موجب افزایش انگیزه و حل بحران اعتمادبه

 یادگیری خواهد شد

 .شودنفس کودک باعث کاهش مشکالت ویژه یادگیری میافزایش اعتمادبه

 .یادگیری تأثیر داردمداخالت چندوجهی بر تقویت بعد رفتاری کودکان با مشکالت 

 .مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد انگیزش کودکان با مشکالت یادگیری تأثیر دارد

 .مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد هیجان کودکان با مشکالت ویژه یادگیری تأثیر دارد

 .دهدمدل فلنر اختالالت یادگیری کودکان را کاهش می

 

 مبانی نظري -1

 اختالل یادگيري -2-1
امل دو . این گروه شهستندکنیم یک گروه بسیار ناهمگن )متنوع( آموزانی که اکنون آنها را مبتال به اختالالت یادگیری محسوب میدانش

د درس توانکه به سایر دالیل نمی یدانست؛ و گروهنوع کودک است؛ کودکانی که ساموئل کرک علت مشکالت یادگیری آنها را نورولوژیک می

. (کندرشدی را معرفی می-اختالالت عصبی طبقه DSM-V آموزدانش-معلم یتانگیزگی، مشکالت خانوادگی، تضاد شخصالً، بی)مث بخوانند

شود. )کودکی( مختل می رشدرشدی اختالالتی هستند که در آنها رشد و تحول صحیح مغز یا دستگاه عصبی مرکزی در دوران -اختالالت عصبی

ند )گنجی، گذارزمان با رشد فرد، بر هیجان، توانایی یادگیری و حافظه او تأثیر منفی میلکرد مغز اشاره دارد که هماین اصطالح به مشکالتی در عم

1374.) 

به همین دلیل عوامل اجتماعی هیجانی و رفتاری  ،روی دهد تأثیرگذارمستقل از سایر فرایندها و عوامل  طوربهیادگیری فرآیندی نیست که 

 و متوسط بهرهوش داشتن وجود با یادگیری هایاختالل با آموزاندانش سازند.می تروخیمیا  کنندمیالت یادگیری را پنهان آثار اختال معموالً

 (.1372 کافمن، و هاالهان) هستند یادگیری در مشکالتی دچار شنیداری، و دیداری حواس سالمت و رفتاری عاطفی، هایاختالل نداشتن

 یادگیری لذا اختالل .است موردتوجه بسیار کندمی ایجاد مشکل روزانه کارهای انجام و مدرسه تکالیف انجام در اختالل این که آنجا از 

 دادن، گوش در کامل ناتوانی شکل به تواندمی و انجامدمی نوشتار یا گفتار درک دشواریبه که است پایه روانی فرایند چند یا یک در اختالل

 .(1779 ،9یانگ و بیچمن) شود نمایان ریاضی هایمحاسبه انجام یا کردن هجی نوشتن، گفتن، سخن اندیشیدن،

 کنندمیاجتماعی  هاینگرشو  هاموقعیتو کودک را قادر به درک  دهدمیآن مکانیسمی که رفتار را سازمان  گویدمی (1791) 3لوئیس 

بسیاری از اختالالت  مرضیجزئی از عالمت  عنوانبهعرصه اجتماعی را  اندرکاراندستتمامی این  .عمل کند خوبیبهتواند نمی کودکان در این

کودکانی که ناتوانی رشد اجتماعی دارند نیازمند درمان و آموزش  کنندمی توصیه حالباست بااین مایکل و  جانسون .گیرندمیدیگر در نظر 

 شدهدادهنشان  هاآنتر از استعداد کالمی یادگیری اساساً پایین ناتوانی با کودکان اجتماعی رشد نمره آن در که هست مدارکی هستند. ایجداگانه

ها است اندامو تصورات ناقصی از مفاهیم و نقش  خودآگاهیدهند عبارت است از ضعف که با ناتوانی اجتماعی همبستگی نشان می . مسائلیاست

 (.1374)گنجی، 

 

 شناختیدیدگاه عصب

                                                           
6 Christopher 
7- Beitchman, & Young 
8 Louis 

http://www.joas.ir/


 62 - 91 ، ص0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

(. 2119، 7نیدرلند و استرس ت)گار کندادامه پیدا می سالیبزرگشروع و تا  دبستانیپیشدارد و از  شناختیعصبناتوانی یادگیری پایه 

 یماندگعقب شناختی رشد ، ازنظربشنوند را صدا یا کنند گوش طبیعی افراد مانند توانندینم موارد از بسیاری در کودکان با ناتوانی یادگیری

 (.2115 هاالهان و همکاران،) گیرندمی یاد متفاوتی یهاروش با ولی، ندارند

 اً همیشهتقریب شناسیسبب در درگیر متعدد عوامل این. شمارندمی محتمل را متعددی عوامل یادگیری اختالل شناسیسبب تبیین برای

 اطاتارتب الگوی مهم یکنندهتعیین که هاآن پروتئینی هایفرآورده و هاژن: از اندعبارت عوامل این. قطعی تا کنندمی عمل احتمالی یشیوه به

 ربوطم اطالعات دریافت و شده ذهنی فرایندهای در نارسایی به منجر که است مغز کارکرد در نارسایی دیگری،. باشندمی مغز در نورونی متقابل

 عنیم بدین آید،می شمار به خطرساز عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه بالیدگی رشد در تأخیر. کندمی مشکل دچار را هاآن پردازش و محیط به

 رد تأخیر دچار هاآن از برخی و رسندمی رشد به متفاوتی هایسرعت با هاآن که است آن یدهندهنشان مختلف هاییتوانایی بین هایتفاوت که

 (1779، 11لرنر. )شوندمی رشد

 

 12پياژه 11ي رشد شناختینظریه
خویش به  در بیان نظریه . وییکی از نظرات معروف ژان پیاژه که دارای اهمیت بسیاری است طرح نظریه رشد شناختی ادراکی است 

استدالل داوری و سنجش اخالقی کودک پرداخته و معتقد است که رشد شناختی ادراکی کودک وابسته به رشد طبیعی  ،تحلیل دقیق رشد زبان

 .است شدهگرفته که در مرحله مکمل مرحله پیش از خود در نظر  شدهتشکیلو مراحل مختلفی  هادوره است و چنین رشدی خود از

سازی درون به اعتقاد پیاژه سازگاری با واقعیت دارای دو جنبه شود می عقل کنش مداوم کودک با جهان پیرامون موجب رشداو از نگاه  

ذهنی خود  هایطرح کنندمیکه مکمل یکدیگرند به شخص کمک  حالدرعینوجود دارد و در تمام مراحل رشد شناختی که و برون سازی است 

 هایتعادلسازی نقش مهمی در ایجاد برون سازی و درون بدون تردید درآورد. ذهنی خویش  هایساخت صورتبهرا ایجاد و تغییر دهد و سپس 

تسلط جریان درون سازی بر . ی از این دو جریان بر ذهن شخص خواهد شددر سازگاری موجب غلبه یک کند. ضعفمیشناختی در ذهن فرد ایفا 

و برون سازی موجب رسیدن  . فرآیند درون سازیاز محیط دچار اشتباه شود آمدهدستبه هایآگاهی کارگیریبه فرد درشود ذهن موجب می

 (.1375، 13بگلو و کمرزینآقاجان ) استذهنی در رشد شناختی  هایساختفرد به تعادل و تغییر مفاهیم و 

 14ی رشد شناختی که پیاژه مطرح کرده است ازجمله مفاهیم اصلی و کلیدی که سایر فرایندها به آن وابسته است تعادل یابیدر نظریه 

 و ود نظم، ساختارهای خکند و نیازمند است که در تجربهمند است تا بداند که جهان چگونه کار میطور ذاتی عالقهاست. ازنظر پیاژه انسان به

 (.1337سیف، )بینی بیابد قابلیت پیش

یابی حالتی است که طی آن توازنی بین تجربیات ما و درک ما از اطرافمان باید به وجود آید در غیر این صورت فرد تالش درواقع تعادل

 شود. فرایند سازگاریآید که به آن سازگاری گفته میوجود می کند که به این عدم توازن خاتمه دهد. درواقع این اتفاق از طریق فرایندی بهمی

 کند تا مجدداً به تعادل برسد.هایش همخوانی ندارد تالش میوارهشود که با طرحرو میای روبهکه با مسئله قرار است که فرد هنگامیازاین

)سیف،  شودروند گفته میبین انسان و محیط به کار می یافته اندیشه و عمل که در تعاملی پیاژه به الگوهای سازماندر نظریه 15وارهطرح 

1337.) 

 

 16ي رشد شناختی ویگوتسکینظریه

                                                           
9 Gartland and Stade Nieder 
10 Lerner 
11 Cognitive development 

12 Jean piaget 

13 Aghajan Bagloo and Merzzin 
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ی خود تعامل پرداز روسی در نظریهشهرت دارد. این نظریه 19فرهنگی رشد-ی اجتماعیپرداز بیشتر تحت عنوان نظریهی این نظریهنظریه 

 «دهد ارتباط استپرداز خاستگاه روان آدمی اجتماع است و فرایندی که به آن شکل مینظریه»گیرد. ازنظر این فرهنگ و فرد را مهم در نظر می

 (.1337)سیف، 

رشد است. این مفهوم در این نظریه اهمیت تعامل  13ی تقریبیدر این نظریه مفهوم مهمی که در اینجا قائل به بررسی آن هستیم منطقه 

تر خود کمک تر یا دوستان بالغفهوم حاکی از آن است که کودک در برخی مسائل باید از افراد آگاهاین م (.1337کند )سیف، اجتماع را بیان می

 طور مستقل از پس تکالیف خود بربیایند و مسائل را حل کنند.بگیرد برای یادگیری کارهای جدید تا اینکه از این توانایی برخوردار شوند که به

ها را یاد نگرفته است. این مطلب به معنی ها را دارد ولی هنوز آنکه کودک توانایی یادگیری آن ی تقریبی رشد شامل مواردی استمنطقه 

م معل تر بر روی کودکان از طریق تعامالت اجتماعی آموزش داد. در این نظریهتوان به کودک از طریق افراد آگاهاین است که در برخی موارد می

 اشد.تر داشته بتر ارتباط بیشتری بر روی افراد ناآگاهآورد که افراد آگاهزش هستند و شرایطی را فراهم میی آموکنندهعنوان تسهیلو راهنما به

 گرایی سازنده تئوری با  یادگیری هایناتوانیبا  آموزاندانشبهبود تعامل اجتماعی  یدرزمینهآموزش جامع توجه است که این قابل

و  خودی هب خود مستقیم، راه از محیط، از که دانشی  ویگوتسکی بیشتر مشاهده کرد که تفکر، استدالل و دارد. خوانیهم ویگوتسکی اجتماعی

 یمبدان که است مهم بنابراین آید؛ وجود به شانمحیط با هاآن سازگاری و توسعه تا کند کمک کودک به است ممکن گیرد،می صورت صریح

 االنسبزرگ و کودکان بین در آن مانند و مشاهده سؤاالت، مشترک، مکالمات، وظایف مانند مخاطبین  و وجوشپرجنب و متعدد اجتماعات چگونه

، 17فیلمون، آمانیام و پونگ) گردد واقع مؤثر آموزاندانش بلوغ و یادگیری افزایش برای تواندمی تحصیل طول در همساالن میان در همچنین و

2119.) 

 

 کفایت اجتماعی
 در تأملقابل و مهم یهاسازه از یکی ؛دارد اجتماعی اشاره پذیریمسئولیت و سازگاری توانایی ،هامهارت به نوعیبه اجتماعی که تیکفا 

 بوتساس، مورگان، سایدریدیس، است )وودکاک و اجتماعی سازگاری ارتقاء امر در همچنین رابطه با کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیری و

مختلف تعریف کردند  هایاصطالحرا با   اجتماعی کفایتبهمربوط  هایمؤلفهو  هاتواناییژوهشگران تا حدود زیادی (. پ2112، 21فوچ و پادلیادو

که محور کفایت اجتماعی هستند  هاییکفایتو  هامهارتاز دی کاربر وسویسمتما را به  کمتر اندداشته یاین رویکردها محاسن و مزایای بااینکه

 .بخشد بهبود را کودکان اجتماعی حمایت تواندمی زندگی هایمهارت آموزش ،(2112) همکاران و 21ترنر به توجه . باکنندراهنمایی می

استفاده برای تنظیم و فراهم کردن انسجام ابعاد نسبتاً متمایز روابط دوستانه است. کفایت اجتماعی کفایت اجتماعی یک مفهوم قابل 

 23(. با توجه به زینس، الیاس، کرین برگ و ویسبرگ1774، 22باشد )گرونیگمی هابچهمتشکل از گروهی از رفتارهای کلیدی بر اساس رشد 

برای سازگاری موفق نیاز دارند. کفایت  هابچهباشد که اجتماعی، عاطفی و شناختی می هایمهارتجتماعی شامل رفتارها و (، کفایت ا2111)

از کار،  هاییعرصهاجتماعی الزم، فرد در  هایمهارتون دش اساسی دارد. بنقسالی اجتماعی در چگونگی گذر سالم فرد از کودکی به بزرگ

کنند که کفایت اجتماعی از تجربه اغلب ادعا می کارفرمایان. افتدمیزندگی مستقل و مشارکت در جامعه به دردسر  زندگی روزانه، هایمهارت

در کارکرد اجتماعی، رفتارهای ناسازگارانه زیادی )مانند عصبانیت، افسردگی(، طرد  هاییاختاللبا  هاییبچهاست.  ترمهمکار  هایمکانواقعی در 

اصلی کفایت اجتماعی رشد و کاربرد  هایویژگیدهند. یکی از در زندگی آینده نشان می ترضعیفو سازگاری اجتماعی  شدن از طرف همساالن

 (.1771، 24فرا اجتماعی در ایجاد روابط اجتماعی سالم و مثبت مهم هستند )راینیکه هایمهارتفرا اجتماعی است.  هایمهارت

مختلف اجتماعی را تفسیر کرده و پیامد رفتارها را  هاینشانههای مختلف بتوانند در زمینهکند تا کفایت اجتماعی به کودکان کمک می 

های مختلف موقعیت در تا احساس ارزش کرده و کندمیها کمک کنند. همچنین به آن بینیپیشمختلف  هایدر زمینهبرای خود و دیگران 
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می کودکان در رفتاری مشکالت بروز موجب اجتماعی کفایت کمبود کهدرصورتی. کنند شرکت جامعه و مدرسه خانواده هایمحیط  اجتماعی

 (.2112، و همکاران 25وستلینگ)شود 

 

 دیدگاه فلنر
را که عناصر ذاتی رشد همه کفایت اجتماعی فراگیر یا بنیادی  هایمقوله د تابرآمدن درصددتحلیل چندین  از (1771 ،و همکارانفلنر ) 

اصلی  هایسازهاجتماعی یکی از  رای هرکه باند کردهکفایت اجتماعی ارائه برای  ها چهار بعدآن ،در این مدل .کنندها هستند تعیین انسان

 هایو زمینه شناختیبومفرهنگی و  هایترتیببین شخص و محیط و نهادها و  هایتبادلدر بررسی آن باید  و شودبهداشت روانی محسوب می

 .رشدی را در نظر گرفت

 کفایتبهوسیعی را در ادبیات مربوط  نسبتاً، توجه چهاربعدینخستین حوزه محوری مدل  عنوانبهشناختی،  هایتواناییو  هامهارت 

 هاجتماعی دریافت کرده است. از عناصر اساسی در این حوزه، اکتساب دانش فرهنگی و اجتماعی است که کودکان باید برای عملکرد مؤثر در جامع

 (.1771)فلنر و همکاران،  د، در اختیار داشته باشنسالیبزرگد و نیز به هنگام در جریان رش

اید ، بگزیندبرمیکه شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را  مواقعیهستند.  چهاربعدیرفتاری عنصر دوم مدل  هایمهارت 

 است. فراگرفتهالزم برای ابراز آن رفتار را  هایمهارتارد و هم کامالً آن رفتار در دسترس فرد باشد؛ یعنی، رفتاری که فرد هم از آن اطالع د

، چندین آمایه گسترده از رفتارها وجود همهبااینکه ممکن است مفید باشند، اصوالً نامحدود است.  ایویژهرفتاری  هایمهارتمجموعه  

های گسترده . آمایهسازندمیتیب چهارچوب سازمان دهنده مفیدی را مهیا بدین تر و گیرند؛دربر میویژه را  هایمهارتدارد که تعداد زیادی از 

مندی انطباقی، جرئتاز مذاکره، ایفای نقش یا اتخاذ دیدگاه،  اندعبارت اندشدهدادهکه برای موفقیت انطباقی کودک مهم تشخیص  هامهارت

فراگیری / یادگیری دانش و رفتار  هایمهارتاجتماعی،  هایتعاملبرای شروع و تداوم  ایمحاوره هایمهارتاکتساب حمایت و یا اطالعات، 

 (.1771مهربانانه با دیگران )راینیکه و همکاران، 

رد دهند. برای عملکبنیادی را تشکیل می هایکفایتسومین حوزه محوری  ،مقابلهو کارآمد  هایظرفیتو  بخشینظمهیجانی  هایکفایت 

از فشارزا، اضطراب زا و خشم س هایموقعیتاجتماعی، کودک باید ظرفیت کنترل برانگیختگی هیجانی را داشته باشد که از  هایقعیتمومؤثر در 

ای حل راهبرده توانندنمی، بینندنمی هاییموقعیتعاطفی در چنین  هایپاسخشود. کودکان و نوجوانانی که خودشان را قادر به تعدیل ناشی می

اجتماعی مؤثر بر توانایی کودک در انطباق هیجانی،  هایکفایتیوه انطباقی انجام دهند دومین آمایه شبه  اندگرفتهه قبالً یاد را ک مسئله

 .(1771عاطفی برای برقراری روابط مثبت با دیگران است )فلنر و همکاران،  هایظرفیت

 

 دیدگاه بک
معروف است. مشاهدات او در مورد  شناختی درمان افسردگی، رویکردی را ابداع کرد که به یدربارهی پژوهش خود آرون تی بک درنتیجه 

ها شناختی آن هایتحریفها در تعبیر کردن رویدادهای خاص زندگی سوگیری منفی دارند و همین به جویان افسرده معلوم کرد که آندرمان

 نظر در را حادثه یا رویداد آن واقعیت آنکه از پیش دهدمی روی فردی برای اخوشایندن لزوماً رویدادی زمان از  ایبرهه. وقتی در کندمیکمک 

 یدتأکشود و که تحریف شناختی نامیده می است چیزیو این همان  دهدمیخود از آن واقعه را مبنای تفسیر کردن قرار  ذهنی برداشت بگیرد

حتمالی ا هایتوضیحجایگزین که همان  هایپاسخقول خود بک؛ هدف قرار دادن این تعابیر غیر سودمند و پیشنهاد دادن  به نیزاصلی این رویکرد 

 دهند. تسکینبیماری را تا حدودی  هاینشانهشود باعث می سریعاًکه  باشدمیدیگر برای تبیین این رویداد هستند 

 آورندمی خود هاینشانه برای جویاندرمان که دالیل و خاص مشکل هایزمینه رب افسرده جویاندرمان کردن درمان برای بک روش  

 مسئولیتی،یب کفایتی،بی ضعف، هاینگرش ویژگی تریناصلی عنوانبه خود از کردن انتقاد بک؛ منظر از افسرده افراد هایویژگی برخی تمرکز دارد.

 بک ردرویک شده است؛ کاربردهبهنیز  هااختاللآمیزی برای این شناخت درمانی به شکل موفقیتاضطراب و غیره است.  و گیریگوشه نافعالی،

 حفظ بانی که هایشانتعامل در را خانواده اعضای شناختی هایاستنباط انکارناپذیر نقش و دارد کاربرد نیز درمانیخانواده در همچنین

ید بک د که گرفت را نتیجه این توانمی راحتیبه شد خوانده و دیده آنچه با .دهدمی قرار موردبررسی را است خانواده واحد در کژکاری کردن

 ایسخهن سهولت به توانمی ناراحتی مبدأ به توجه که اشاره شد این رویکرد معتقد است بدون طوریهماننسبت به ماهیت انسان مثبت است زیرا 

ت انسان نسبت به ماهی تریامیدوارانه و ترمثبتدیدگاه  آلیسبا  مقایسه درباشد این است که بک می لمسقابل وضوحبهآنچه  .نوشت درمان برای

                                                           
25 Westling 

http://www.joas.ir/


 62 - 91 ، ص0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 سبک خوشایندتری رفتار و احساس و داده تغییر را خود شناختی محتویات تواندمی درمانگر رهنمودهای با و راحتیبه فرد است معتقد بک دارد.

 .(1397، 29داغی قرچه) کن

 

 27آليس
ا نظرات خاصی ر در هر یک از این سه بعد شخصیت و نگرد؛میشناختی به شخصیت از سه دیدگاه فیزیولوژیک، اجتماعی و روان آلیس

تمایالت بیولوژیک استثنایی و نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه خاصی  ذاتاًمعتقد است که انسان  ، آلیسفیزیولوژیک دیدگاه کند.میارائه 

 .باشد غیرمنطقیه ممکن است در جهت منطقی یا در جهت این شیو که ؛دارد

 عمدتاًبیولوژیک  ازنظراو انسان را  .داندمییابد شیوه تفکر انسان را وابسته به محیط خانواده و محیط فرهنگی که فرد در آن رشد می آلیس

 یسآلعقیده  به .دارد غیرمنطقیی شدیدی برای تفکر و آمادگی ذات داردبرمیکه در جهت تخریب نفس و ارتکاب امور بد گام  داندمیموجودی 

 توسل به نظرات احمقانه و بدهاست. مهارتدیگر تمایالت ذاتی و نامطلوب هر انسانی نیاز به برتر دیدن خود از دیگران و احساس دارا بودن تمام 

و  دکنمیمحکوم کردن خود در مواقعی که ضعیف عمل  ،نتوقع خوبی از دیگران داشتن مداوم از دیگرا ،بنیاد، پرداختن به تفکرات آرزومندانه

 .و برآشفتگی عاطفی است زودرنجیتمایل عمیقی به 

خود نرسد، خود، دیگران و دنیای خارج را مورد مذمت و نکوهش قرار  غیرسالم حالدرعیناگر انسان به این تمایالت ذاتی و  آلیساز نظر 

 (.1793، لیسآ) دهدمی

 

 28بندورا
لید، اجتماعی، بنا بر مشاهده و تق یادگیریتوانایی تقلید و الگوبرداری را دارا باشد.  توجه و عالقه، عالوه به عقیده بندورا، یادگیرنده باید

پارسا، ) داشتهد بار خود را به دنبال خوایا زیان گیرد و پیامدهای ثمربخش،مثبت و منفی انجام می صورتبهطور ناخودآگاه در بسیاری از افراد به

 .برای تبیین این نظریه باید مفاهیمی چون تقلید، الگوبرداری و مشاهده را شرح دهیم بنابراین( 1333

تواند از کند، ولی او این عقیده را که رفتار فقط میعنوان روشی برای تأثیر گذاشتن بر رفتار انکار نمیبندورا اهمیت تقویت مستقیم را به

تصادفی یا  صورت عمدیطلبد. از نظر بندورا، اغلب رفتارهای انسان از طریق الگو، بهطریق تقویت مستقیم آموخته شود یا تغییر یابد، به چالش می

 (.1771، 27شولتز) گیریمها یاد میبا مشاهده کردن دیگران و تقلید کردن از رفتار آن ماشوند. آموخته می

 
 مداخالت چندوجهی

ها دو گیرد. آنهای شناختی شخص قرار میدانند که تحت تأثیر ارزیابی( سازگاری را یک فرایند متداوم می1734) 31الزاروس و فولکمن

ارزیابی ثانویه. ارزیابی اولیه برآورد شخص از درجه تهدیدآمیز بودن محیط  -2 ارزیابی اولیه،  -1زیابی شناختی را معرفی کردند: نوع فرایند ار

زا است اگر افراد اطمینان داشته باشند که های شخص برای کنار آمدن با شرایط استرسکه ارزیابی ثانویه شامل برآورد تواناییاست درحالی

 شوند.زا را دارند، کمتر دچار استرس میزم برای کنار آمدن با شرایط استرستوانایی ال

الزاروس،  چندوجهی رسد برای رسیدن به آموزشی جامع در مقوله کفایت اجتماعی درمانی چندوجهی مناسب است. درمانبه نظر می

 بخشدمی ارتقا را رفتاری سنت طریق دو به چندوجهی رویکرد آمد وجود به الزاروس آرنولد توسط که است جامع و منظم درمانیروان رویکرد

 و ردیف بین و شناختی تخیلی، حسی، عوامل از یک هر روی مفصل و عمیق باکار دیگری و فردمنحصربه ارزیابی هایشیوه کردن اضافه از یکی

 .شوندمی فرد بررسی یک در مهم هایحوزه از هریک چندوجهی با ارزیابی که است این رویکرد این ها. اساسآن تعاملی اثرات

 است. بمناس بود خواهد مفید شرایط به بسته کسی چه برای چیزی چه سؤاالت به پاسخگویی برای عملیاتی هایشیوه چندوجهی رویکرد

 رماند چیست؟ درمانیروان رویکرد در درمانی گزینه بهترین مشکلی چه و کسی برای چه عمدتاً که است این برجسته سؤال بهتر عبارت به

 ستجویج جهت قوانین و اصول به دستیابی و افراد و انتظارات ارزیابی و آن سنجش مشخصه است. فردگرایانه و شده شخصی رویکردی چندوجهی

 بدون کندمی استفاده مختلف منابع از برگرفته هایروش از فنی گراییالتقاط است. درمانگر اساس استعداد فنی بر فرد هر برای مناسب مداخالت

                                                           
26 Gharachedaghi 
27 Alice 
28 Bandura 
29 Schultz 
30 Lazarus and Folkman 
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 ایمجموعه ایجاد مقصود اساسی درمانی رویکرد این در درنتیجه باشد. داشته قبول کردند، پیشنهاد را هاشیوه که هایینظریه و هانظام لزوماً اینکه

 بر چندوجهی درمان و هاستآن برای مناسب درمانی راهبردهای مشکالت و انسان، مورد در باورها و هافرضیه از آزمون قابل و منظم هماهنگ

 ارسازگ و هماهنگ چارچوبی در گوناگون هاینظریه است. این استوار ارتباطات و گروه نظریه و هانظام نظریه اجتماعی یادگیری نظریه مبنای

 (.1799الزاروس، ) اندآمده هم گرد

از  هرکدامکنیم که در ای درمانی مراجعه میهبرای کمک به کودکان و نوجوانان به بسیاری از انواع مداخله چندوجهیبا استفاده از مدل 

مین فرض چنین ما انجام دادوجه  ترینباصرفهو  ترینثمربخشاست مداخله را به  بهترچهطیفی از فنون مختلف وجود دارد اگر  هامداخلهاین 

 مستلزم لکهب نیست« را امتحان کنیم چیزهمهبگذارید »این رویکرد یک طرح  ،است تربخشدرمانیا  حدیگر مرجنسبت به فنون فن کنیم که یک 

 دهد.میکه خدمات درمانی را انجام است های مناسب و هماهنگ ساختن و برقراری ارتباط بین افرادی مداخله انتخاب مشکالت، دقیق سنجش

بر این است  ضفر. داشته باشند سروکاری ضرورت دارند که با چند وجه یهانباشند مداخله برزمانرهزینه و یا های درمانی بسیار پبرنامه کهمادامی

نوجوان و  در مورد درمان کودک. تطبیق داد باهمرا  درمانیروانمحور اصلی اصول و فنون مشاوره و توان میهای درمانی در بیشتر محیط که

نوجوان / کودک بالقوه برای مراجع طوربهشود تلقی وسیعی از اموری که این رویکرد موجب می .شودو ترکیبی توصیه می چندوجهیرویکرد 

 (.2114)پروت و برون،  داشته باشیم ،هستند بخشدرمان

 روش تحقيق
 باشد. می رای مشکالت ویژه یادگیریی دوم ابتدایی داآموزان پسر دورهی مورد نظر تمامی دانشجامعه مورد نظر در این پژوهش جامعه

نفر گروه آزمایش( با مشکالت ویژه یادگیری در دوره دوم ابتدایی مشغول به تحصیل  =11، کنترل گروه نفر، =11پسر ) آموزدانش 24شامل  نمونه

منسوب شدند.  و کنترلآزمایش  یهاگروه در تصادفی طوربه اجتماعی به مشکالت رفتارهای توجه با که شهر شیراز بود 3ی در مدارس ناحیه

ها به دلیل مشکالت خانوادگی و بیماری والدین در حین اجرای پژوهش فرایند درمان را ترک کردند و از طرح درمان ریزش دو نفر از آزمودنی

شهر شیراز اسامی و  3ی ر ناحیهصورت که از مدارس شهگیری تصادفی انجام شد. بدیننمونه موردنظر از طریق نمونه در این پژوهش کردند.

 آزمودنی را در گروه کنترل منسوب شدند. 12نفر را در گروه آزمایش و  12صورت تصادفی کرده و بهها را تهیهی تماس آنشماره

مشکالت یادگیری کلورادو توسط ویلکات  پرسشنامه( 1371حاجلو و رضایی شریف، ) اند از:ابزار مورداستفاده برای پژوهش حاضر عبارت

و مشکالت یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی  شدههیته( 2111و همکاران )

آموزان وسط والدین دانشاست، ت شدهلیتشکآیتم  21. این پرسشنامه که از شوندیمکه موجب مشکالت یادگیری  داندیمو عملکردهای فضایی 

 .شده است هنجار و ( ساخته1771فلنر ) یچهاربعد مدل بر اساس (1335) نیپرندتوسط  که اجتماعی کفایت پرسشنامه. شودیمتکمیل 

 اجتماعی کفایت پرسشنامه .شوندیم سنجیده کفایت اجتماعی پرسشنامه سؤاالت از بعضی اساس بر که است عامل چهار شامل اجتماعی کفایت

 .باشدیم سؤال 49شامل  گیردبرمی در را انگیزشی هایآمایه و هیجانی هایمهارت شناختی، مهارت رفتاری، مهارت بعد چهار که

 

 هایافته
 هایداده وتحلیلبه تجزیه SPSSافزار نرم از استفاده با رایانه توسط هاآن پردازش و شدهآوریجمع هایداده به توجه با فصل این در

پردازیم. بر اساس فرضیات و اهداف موجود، برای بررسی تأثیر مدل فلنر بر کفایت اجتماعی کودکان دارای مشکل یادگیری و فرضیات می آماری

 کنیم.یم کنیم. برای محاسبه متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی استفادهپژوهش، متغیر موردعالقه )پنهان( مربوط به هر پرسشنامه را محاسبه می

 

 تحقيق فرضيه هاي
 شودمداخالت چندوجهی بر اساس مدل چهاربعدی فلنر موجب افزایش کفایت اجتماعی می

 

 ي تأثير مدل فلنر بر کفایت اجتماعی بين دو گروه وابستهاستودنت براي مقایسه-آزمون تی
 

 انحراف معیار میانگین
آماره آزمون  ی اطمینانفاصله

t 
 p-value آزادی درجه

 کران پایین کران باال

35/11 19/33 94/71 19/139 42/11 11 111/1 

 

و آزمون معنادار است. به این معنی که مداخالت چندوجهی بر  شودباشد. فرض صفر رد میمی >p-value 15/1با توجه به اینکه مقدار 

 اساس مدل فلنر بر کفایت اجتماعی کودکان با مشکالت یادگیری تأثیر دارد.
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توان گفت کفایت اجتماعی کودکان با مشکل یادگیری بعد از اجرای مدل باشد میبا توجه به هردو کران فاصله اطمینان مقادیر منفی می

 باشد.فلنر بهبودیافته است؛ و این تأثیر مثبت می

 .ارتقا کفایت اجتماعی باعث ارتقا سطح بینش خودآگاهی کودکان با مشکالت ویژه یادگیری خواهد شد
 

 ارتباط بين کفایت اجتماعی و سطح بينش خودآگاهی
 

 p-value ضریب همبستگی پیرسون

73/1 111/1 

  

باشد، آزمون معنادار است و همبستگی وجود دارد. با توجه به مقدار باالی ضریب همبستگی می >p-value 15/1که مقدار با توجه به این 

 باشد.پیرسون، همبستگی بسیار قوی بین کفایت اجتماعی با سطح بینش خودآگاهی می

 

کالت نفس کودکان با مشدبهآیا ارتقا سطح بینش و خودآگاهی کودکان با مشکالت ویژه یادگیری موجب افزایش انگیزه و حل بحران اعتما 

 یادگیری خواهد شد؟
 

 ارتباط بين سطح بينش خودآگاهی و انگيزش
 

 p-value ضریب همبستگی پیرسون

55/1 19/1 

 

دار نیست و ارتباطی بین سطح بینش خودآگاهی و انگیزش وجود باشد و این یعنی آزمون معنیمی>p-value 15/1در این آزمون مقدار 

 عبارتی ارتقا سطح بینش خودآگاهی باعث ارتقا انگیزش نخواهد شد.ندارد. یا به 

 شود؟نفس کودک باعث کاهش مشکالت ویژه یادگیری میآیا افزایش اعتمادبه
 

 نفس و مشکالت یادگيريارتباط بين سطح بينش اعتمادبه

 

 p-value ضریب همبستگی پیرسون

24/1- 49/1 

 

15/1 p-value<نفس و اختالالت یادگیری وجود ندارد. یا به عبارتی نیست؛ یعنی ارتباطی بین اعتمادبهدار است و آزمون معنی

 شود.تنهایی باعث کاهش اختالالت یادگیری نمینفس بهاعتمادبه

 

 فرعی فرضيه هاي

 .مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد شناختی کودکان با مشکالت یادگیری تأثیر دارد
 

 مداخالت چندوجهی در تقویت بعد شناختی کوکانوابسته براي بررسی  آزمون تی
 

 انحراف معیار میانگین
 ی اطمینانفاصله

 p-value درجه آزادی tآماره آزمون 
 کران پایین کران باال

94/9 39/2 59/3 91/4 99/9 11 111/1 

 

دار است و مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد شناختی کودکان با مشکالت شود و آزمون معنیفرض صفر رد می p-valueبا توجه به مقدار 

ویژه یادگیری تأثیر دارد و با توجه به فاصله اطمینان این تأثیر مثبت است؛ یعنی با مداخالت چندوجهی بعد شناختی کودکان با مشکالت 

 یابد.یادگیری بهبود می

 .بر تقویت بعد رفتاری کودکان با مشکالت یادگیری تأثیر دارد مداخالت چندوجهی
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 وابسته براي بررسی مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد رفتاري_آزمون تی
 

 انحراف معیار میانگین
 ی اطمینانفاصله

 p-value درجه آزادی tآماره آزمون 
 کران پایین کران باال

19/79 51/29 53/99 54/114 53/11 11 111/1 

 

دار است و مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد رفتاری کودکان با مشکالت شود و آزمون معنیفرض صفر رد می p-valueبا توجه به مقدار 

یری گویژه یادگیری تأثیر دارد. با توجه به فاصله اطمینان این تأثیر مثبت است؛ یعنی با مداخالت چندوجهی بعد رفتاری کودکان با مشکالت یاد

 یابد.بهبود می

 بر تقویت بعد انگیزش کودکان با مشکالت یادگیری تأثیر داردمداخالت چندوجهی 

 

 

 براي بررسی مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد انگيزش آزمون تی
 

 انحراف معیار میانگین
 ی اطمینانفاصله

 p-value درجه آزادی tآماره آزمون 
 کران پایین کران باال

11/13 27/9 33/3 35/19 7/9 11 111/1 

 

دار است و مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد انگیزش کودکان با مشکالت شود و آزمون معنیفرض صفر رد می p-valueبا توجه به مقدار 

یری گویژه یادگیری تأثیر دارد. با توجه به فاصله اطمینان این تأثیر مثبت است؛ یعنی با مداخالت چندوجهی بعد انگیزش کودکان با مشکالت یاد

 یابد.یبهبود م

 مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد هیجان کودکان با مشکالت ویژه یادگیری تأثیر دارد
 

 براي بررسی مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد هيجان_آزمون تی

 

آماره آزمون  ی اطمینانفاصله انحراف معیار میانگین
t 

 p-value آزادی درجه

 کران پایین کران باال

44/5 93/2 94/3 25/9 92/9 11 111/1 

 

دار است و مداخالت چندوجهی بر تقویت بعد هیجان کودکان با مشکالت شود و آزمون معنیفرض صفر رد می p-valueبا توجه به مقدار 

ری یویژه یادگیری تأثیر دارد. با توجه به فاصله اطمینان این تأثیر مثبت است؛ یعنی با مداخالت چندوجهی بعد هیجان کودکان با مشکالت یادگ

 یابد.بهبود می

توان گفت که مدل فلنر بر کفایت اجتماعی کودکان با مشکالت آمده میدستهای پژوهش بهجه به نتایجی که از فرضگیری: با تونتیجه 

 کند.یادگیری تأثیر دارد و آن را تقویت می

 .دهدمدل فلنر اختالالت یادگیری کودکان را کاهش می 
 

 آزمون تی براي بررسی تأثير مدل فلنر بر اختالالت یادگيري کودکان
 

 میانگین
انحراف 

 معیار

 ی اطمینانفاصله
 p-value درجه آزادی tآماره آزمون 

 کران پایین کران باال

37/31 79/9 53/39 2/29 15/15 11 111/1 

 

از طرفی باشد؛ بنابراین آزمون معنادار است؛ و مدل فلنر بر اختالالت یادگیری تأثیر دارد و می>p-value 15/1با توجه به نتایج جدول 

 ت.یافته اسطور متوسط اختالالت یادگیری پس از اجرای مدل فلنر کاهشی اطمینان مثبت شده است؛ یعنی بهی مربوط به فاصلهچون بازه
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 بحث و نتيجه گيري
بر کفایت اجتماعی کودکان با اختالل یادگیری   این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخالت چندوجهی بر اساس مدل چهاربعدی فلنر

های آید که آموزش خرده مهارتآزمون چنین برمیآزمون و پسها در مراحل پیشهای پژوهش حاضر و تحلیل دادهیافتهخاص انجام شد. از 

ر مثبت و معناداری داشته است و کودکان دآموزان با اختالل یادگیری خاص تأثیر مربوط به ابعاد کفایت اجتماعی فلنر بر کفایت اجتماعی دانش

ها در پژوهش حاضر اند. همچنین تحلیل دادههای شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی به نتایج مطلوب پژوهش رسیدههر چهار خرده مهارت

موجب کاهش سطح اختالل یادگیری  آموزان را ارتقاء بخشیده است کهتنها کفایت اجتماعی این دانشحاکی از آن است که این بسته درمانی نه

 ها نیز شده است.و بهبود عملکرد ایشان در بعد تحصیلی و رفع مشکالت آموزشی آن

اجتماعی و در بعد رفتاری اسکینر _نظرانی چون پیاژه در بعد شناختی و بندورا شناختیهای صاحبدر پژوهش فوق ما با توجه به نظریه

گلبرگ در بعد انگیزشی و اهمیت موضوع کفایت اجتماعی برای کودکان با اختالل یادگیری خاص که مورد و اریکسون در بعد هیجانی و الرنس 

(؛ مش و 2115(؛ هاالهان و همکاران )2114( و پروت و بروان )1779(؛ لرنر )1791نظر بسیاری از افراد به نام در این حوزه مانند لوئیس )اتفاق

هایی که ( و...و با توجه به پژوهش1772(؛ سادوک و همکاران و کاتاریا و همکاران )1793نین گیفین )( همچ1799(؛ اپاپورت )2114همکاران )

نان ااهمیت آموزش این مقوله را تأیید کرده بودند، همچنین با استفاده از رویکرد چندوجهی الزاروس که به نظر آن برای کمک به کودکان و نوجو

ها طیفی از فنون مختلف وجود دارد، مبتنی بر مدل کنیم و در هرکدام از این مداخلهتوانیم مراجعه نی میهای درمابه بسیاری از انواع مداخله

شناختی، شناختی، رفتاری و هیجانی و انگیزشی کودکان با چهاربعدی فلنر و آموزش والدین و تأکید بر انواع بازی برای رفع مشکالت عصب

 یابیم.ج مطلوبی دستاختالل یادگیری خاص توانستیم به نتای

های اجتماعی دارند. کودکان دچار های یادگیری سه نفر نقص چشمگیری در مهارتآموز مبتال به اختاللتقریباً از هر چهار دانش

یشتری ب گیر بوده و در بین همساالن خود محبوبیت کمی دارند و بنابراین تأثیرات منفیهای یادگیری در مقایسه با سایر کودکان گوشهاختالل

 (.2113گذارند )واالس و همکاران به نقل از مش و همکاران، بر روی دیگران می

با  توانند کودکهای اجتماعی و خانواده و روابط پیچیده انسانی میشرایط زندگی امروز ازلحاظ وسعت و پیچیدگی و تحوالت و دگرگونی

پذیر کرده های رفتاری هیجانی و انگیزشی وی را آسیبها و تواناییند. لذا نبود مهارتهای مختلفی روبرو کنها و تنشناتوانی یادگیری را با چالش

دهد؛ بنابراین این افراد الزم است تا همراه با های روانی و اجتماعی و رفتاری نابهنجاری قرار میو در رویارویی با مشکالت او را در مرز آسیب

های کفایت اجتماعی نیز آموزش کافی داشته باشند تا همواره بتوانند در ارتباطات اجتماعی فهشناختی و شناختی در دیگر مؤلهای عصبمهارت

 خود به کفایت اجتماعی موردنظر برسند.

تواند کفایت اجتماعی افراد را منطبق با مدل چهاربعدی فلنر ارتقاء دهد و این منطقی است که ما این برنامه نتیجه کلی اینکه آموزش می

 .های یادگیری قرار دهیمدر آموزش کودکان با ناتوانی آموزشی را
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