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 چکیذه
 یـحگیقا ای ةؼٌاىَ ىغاظهَ یپژوُف صاضؼ ةَ ىٍؼّر ادؼةعك

/ٌلل جّزَ در یفؿان یفةؼ ٌكاٌگان اظحالل ة یازحياؾ
ةا  یكیآزىا یيَةَ مّرت ٌ پژوُف یًآىّزان اٌسام قغ. ا داٌف

و گؼوه گّاه اؿث. اةؽار  یگیؼیپ-آزىّن پؾ-آزىّن یفظؼح پ
 دکانکّ یىكکالت رفحار یاسپژوُف، ىل یًىّرد اؿحفاده ا

جا  7آىّزان پـؼ  داٌف یً. از ةةاقغ ی(، فؼم وانغ ى1998کاٌؼز )
در قِؼ  یؿال ىؼازؿَ کٍٍغه ةَ ىؼکؽ اظحالالت رفحار 10

 جّزَ /ٌللفؿانی یفاظحالل ة یٌفؼ کَ دارا 36ؿٍٍغج، جؿغاد 
ؿاده اٌحعاب و در دو گؼوه  یجنادف گیؼی ٌيٌَّ روش ةَ ةّدٌغ،

ٌفؼ( گيارده قغٌغ. كتم از  18گّاه ) هٌفؼ( و گؼو 18) یفآزىا
آزىّن ةَ ؾيم آىغ.  یفپ ،آىّزش، از ُؼ دو گؼوه یٍغقؼوع فؼآ

ىّن و ةؿغ از آز پؾ ،ىغاظهَ، از ُؼ دو گؼوه یٍغپؾ از اجيام فؼآ
آزىّن  ،آزىّن، از ُؼ دو گؼوه پؾ یىاه از ازؼا یکگػقث 

کّاریاٌؾ ٌكان داد کَ  یمجضه یرةَ ؾيم آىغ. ٌحا یگیؼیپ
ٌكاٌگان اظحالل  ی،ازحياؾ یـحگیقا ای ىغاظهَ ٌاىَةؼ
و  جّزِی یة ُای ىلیاس ظؼده و جّزَ ٌلل /فؿانی یفة
(. ةؼٌاىَ p<001/0کاُف داد ) داری یرا ةَ ظّر ىؿٍ فؿانی یفة

ٌكاٌگان  یرو یىٍاؿت یؼجأد یازحياؾ یـحگیقا ای ىغاظهَ
 ؛آن دارد ُای ىلیاس ظؼده و جّزَ /ٌللفؿانی یفاظحالل ة

جّؿط ىؿهيان،  ای ةؼٌاىَ ىغاظهَ یًاؿحفاده از ا ةؼایًةٍا
 قّد. یى یَقٍاؿان و ىكاوران جّم پؽقکان، روان روان

 
 

 
 

ٌلل جّزَ، ةؼٌاىَ  /یفؿان یفاظحالل ة :های کلیذی واژه
 یازحياؾ یـحگیقا ای ىغاظهَ
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Abstract  
 

The present research studies the effectiveness of 

social competence intervention program on 

symptoms of attention deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD) among male elementary school 

students in Sanandaj. This research is an 
experimental study, including pretest-posttest-

follow up and control group. The research 

instrument used in this study was Conners Parent 
Rating of Childhood Behavior Problems. 36 male 

students, who were suffering from attention 

deficit/hyperactivity disorder (ADHD), were 
selected by simple random sampling method from 

elementary schools in Sanandaj, and were 

assigned to two groups: social competence and 
control (18 students each). Before starting the 

treatment, a pretest was given to both groups. 

Then, the experimental group was exposed to 
social competence intervention program. At the 

end of the treatment, a post-test and 1 month later 

a follow-up test was administered to two groups. 
The results showed that intervention social 

competence has meaningfully decreased 

(p<0.001) the symptoms of attention deficit/ 
hyperactivity disorder in the posttest and follow-

up test. Also, social competence intervention 

program has meaningfully decreased the attention 
deficit and hyperactivity subscales (p<0.001). 

Social competence intervention program is 

significantly effective in decreasing sympotoms of 

attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) 

and applying these methods is recommended to 

counselors and psychologists. 
 
Keywords: Attention deficit/hyperactivity 
disorder, social competence intervention program 
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 مقذمه

و ةَ اؿث جضّالت ؿؼیؽ و گـحؼده فؼٍُگی، ازحياؾی و اكحنادی  جغییؼ و كؼن یکو، و ةیـث كؼن

ُای آىّزقی و ظاٌّاده ةَ ؾٍّان ُـحَ امهی ایً جغییؼات ةَ ای ةؼای ٌؼامجتؽ آن، اٌحؼارات جازه

 کارآیی و وری ةِؼه ٍؼّر افؽایفای ةَ ى ُيؼاه دارد؛ در ایً راؿحا اٌغیكيٍغان و ىحفکؼان ُؼ زاىؿَ

آىّزش و پؼورش در اىؼ جؿهیو و جؼةیث کّدکان، ةَ ؾٍّان ظؼوزی ایً دو ٌؼام،  دو ٌؼام ظاٌّاده و

ُای ىغون در زِث رقغ و ارجلاء وضؿیث جضنیهی، اكغام ةَ جكعیل، جغویً و آىّزش ةؼٌاىَ

 (.2012، 1اٌغ )گؼیهّؿکی و کاروؿکی ازحياؾی و ؾاظفی کّدکان ٌيّده

ُا قٍاظث قٍاظحی کّدکان، کَ اغهب کّدکان و وانغیً آناز زيهَ اظحالالت و ىـائم روان

اؿث. ایً اظحالل، ٌعـحیً  (ADHD) 2کافی و روقٍی از آن ٌغارٌغ، اظحالل ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ

( 2000، 4)پهیؽکا، گؼیٍِیم و کؼیـيّن 3جّؿط پؽقک آنياٌی ةَ ٌام ُافيً 1845ةار در ؿال 

اؿایی قغ. ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ، اظحالل ؾنتی رقغی اؿث کَ ةا ؿَ ویژگی امهی، یؿٍی قٍ

قّد. در راٍُيای جكعینی و آىاری اظحالالت  ٌلل جّزَ، ةیف فؿانی و جکاٌكگؼی جّمیف ىی

( اظحالل 1393، جؼزيَ ؿیغىضيغی، 2013، 6)اٌسيً روان پؽقکی آىؼیکا 5ویؼاؿث پٍسو -رواٌی 

فؿانی قغیغ و جّزِی و یا ةیفگٌَّ جؿؼیف قغه اؿث: انگّی ىـحيؼ ةی جّزَ ایًةیف فؿانی/ ٌلل 

قّد. ةؼای ایً اظحالل ؿَ جکؼار قٌّغه کَ ةَ ظّر ٌيٌَّ در کّدکان یک ؿعش رقغی دیغه ىی

)جؼکیتی از  9و ٌّع ىؼکب 8فؿال، ؾيغجاً ةیف7جّزَزیؼگؼوه جؿییً قغه اؿث کَ ؾتارجٍغ از: ؾيغجاً ةی

 وه ةیف فؿال و ٌلل جّزَ(.از دو زیؼگؼ

جّزَ ةا اؿاىی آؿیب ىغؽی ىعحنؼ، اظحالل ؾيهکؼدی ىغؽی ىعحنؼ و فؿانی/ ٌللاظحالل ةیف

ٌیؽ ٌاىیغه قغه اؿث. ایً اظحالل کَ ةا ٌاجّاٌی در صفغ جّزَ، ةیف فؿانی و  10اظحالل پؼجضؼکی

قغ و از ٌؼؼ ىیؽان ُا اظحالل دوران کّدکی پٍغاقحَ ىیقّد، ةؼای ىغتجکاٌكگؼی ىكعل ىی

جا  6ةَ  1و در ىّارد ةانیٍی ٌـتحی ةیً  3ةَ  1قیّع، ٌـتث دظحؼُا ةَ پـؼُا در زاىؿَ کهی جلؼیتاً 

فؿانی/ (. کّدکان ىتحال ةَ اظحالل ةیف2009، 11گؽارش قغه اؿث )راؿيیّؿً و نٌّغر 9ةَ  1

هّك و ٌافؼىاٌی قٍاظحی ُيتّد، ٌؼیؼ اظحالل ؿجّزَ در ىؿؼض اغهب اظحالالت روانٌلل

                                                           
1. Gralewski & Karwowski 

2. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 

3. Huffman 
4. Pliszka, Greenhill & Crismon 

5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder -edition 5 

6. American Psychiatric Association 
7. predominantly inattentive 

8. predominantly hyperactive 

9. combined type 
10. hyperkinetic 

11. Rasmussen & Levander 
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(؛ اظحالل قعنیث ضغ ازحياؾی )ُّفاٌغر، اوؿّؿکی، الٌغؿحؼوم و 2004، 1ای)ویهٍؾ ىلاةهَ

 ( ُـحٍغ.2009، 3ُای یادگیؼی )کاراٌغ، ةّؿؼکار، کانکارٌی و جاظِؼ (؛ و ٌاجّاٌی2009، 2آٌکارؿاجؼ

را در ةؼ  % کّدکان ؿٍیً ىغرؿ7َ% جا 3ةَ ظّر کهی، اظحالل ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ صغود 

ةَ ایً اظحالل ىتحال ُـحٍغ، کَ درمغ كاةم جّزِی از کّدکان و ٌّزّاٌان  رغو آن گیؼد. ةَىی

ُای قٍاظحی در ظّل ؿَ دَُ اظیؼ در زىیٍَ راُتؼدُای ةِیٍَ ىِار و ىغاظهَ ُای ؾهث جالش

 اٌغ.ٌحیسَ ىاٌغهدرىاٌی ةی

ٌلل جّزَ قٍاظحَ ٌكغه اؿث و ةَ جاکٍّن ُیچ ؾاىهی ةَ جٍِایی ةَ ؾٍّان ؾهث ةیف فؿانی/ 

رؿغ کَ ایً اظحالل از جؿاىم پیچیغه ةیً ژٌحیک، ىضیط و ؾّاىم زیـحی صامم قّد. ةَ ٌؼؼ ىی

دنیم جٍّع ىكکالت ىؼةّط ةَ ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ اىکان آن کَ یک ٌّع درىان، ةَ جٍِایی ةحّاٌغ 

د. ةَ ُيیً دنیم، ىحعننان، اغهب جيام انؽاىات درىاٌی ایً اظحالل را پّقف دُغ، وزّد ٌغار

کٍٍغ جا ُؼیک زٍتَ ىحفاوجی از ىكکالت راُتؼدُای درىاٌی ىحؿغدی را در جؼکیب ةا ُو اجعاذ ىی

ُای فؿهی در درىان ایً اظحالل ةیف از پیف ةؼ ازحياؾی کّدك را ىغٌؼؼ كؼار دٍُغ. جالش -رواٌی

-قٍاظحی و آىّزقی وانغاظالت رواناً ىغاٌغ کَ ؾيغجقٍاظحی و آىّزقی ىؿعّف قغه ىغاظالت روان

 (.2014قٌّغ )کارنحّن و ُيکاران، و جؼکیتی را قاىم ىی 5ىضّر-، کّدك4ىضّر 

قٍاظحی ىٍاؿب و ىؤدؼ ةؼ کاُف ؾالئو ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ در از زيهَ ىغاظالت روان

اقاره  (SCIP) 6ای قایـحگی ازحياؾیجّان ةَ ةؼٌاىَ ىغاظهَکّدکان ىتحال ةَ ایً اظحالل، ىی

( قایـحگی ازحياؾی 2013) 7(. دایکـحؼا و ةّرد2013کالیکيً، نؼٌؼ و ةؼیحّن، -)گّنی، ؿيؼادکؼد

ُای جؿییً کٍٍغه زیـحی یا ؾيهکؼد  ای از جّاٌاییرا ةَ ؾٍّان جؿاىم ةیً ىضیط و ىسيّؾَ

فؿال/  ان ةیفکَ ةَ مّرت ىکؼر جّؿط کّدک ُای ازحياؾی اٌغ. دقّاریقٍاظحی جؿؼیف کؼده ؾنب

ای ٌاقی از  قّد، ىيکً اؿث جا اٌغازهٌلل جّزَ و ظیف اوجیـو و اظحالالت ىؼجتط ةا آن جسؼةَ ىی

قٍاظحی ةاقغ. ةافث جؿاىم ازحياؾی ٌیؽ ةؼای درك قایـحگی ازحياؾی کّدك  ؿّء ؾيهکؼد ؾنب

در ؾيهکؼد  ( ٌلل در قایـحگی ازحياؾی یا ٌاجّاٌی2013ىِو اؿث. ةَ ؾلیغه گّنی و ُيکاران )

ُای ىكعل و جؿؼیف قغه ةؼای فؼدی و وػایف ازحياؾی از زيهَ ویژگی ُای ةیًىؤدؼ در ىّكؿیث

 ةاقغ. کّدکان دارای ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ ىی

، جؼکیب ایً 8جّاٌغ ىكحيم ةؼ ؿَ گام، یؿٍی دروٌغاد اقارات صـیفؼآیٍغ ادراك ازحياؾی ىی

اؿب ةاقغ. ىؿيّالً کّدکان و ٌّزّاٌان دارای اظحالالت ُای رفحاری ىٍاقارات و ةؼوٌغاد پاؿط

                                                           
1. Wilens 

2. Hofvander, Ossowski, Lundstrom & Anckarsater 

3. Karande, Bhosrekar, Kulkarni & Thakher 
4. parent-based intervention 

5. child-based intervention 

6. Social Competence Intervention Program (SCIP) 
7. Dykstra & Bord 

8. input of sensory cues 
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فؿانی/ ٌلل جّزَ، در ُؼ یک از ایً ىؼاصم دارای ىكکم  ازحياؾی، ُيچّن کّدکان ىتحال ةَ ةیف

(. در ُيیً راةعَ، اقيیث و 2010، 1کالیکيً، واکّویک، ویهکیٍـّن و ىیٍَ-ُـحٍغ )ؿيؼود

فؿانی/ هکؼد ازؼایی کّدکان دارای اظحالل ةیف( ىؿحلغٌغ کَ ةؼای افؽایف ؾي2012) 2اؿحیكؼ

جّان ةَ چِار مّرت ؾيم کؼد: )انف( آىّزش جّزَ از ظؼیق آىّزش قایـحگی ازحياؾی، ىیٌلل

زش و کـب اظالؾات، جّاٌایی ُای پؼدا: قاىم ظؽاٌَ اظالؾات و ىِارت3ُای قٍاظحیىِارت

: 4ُای رفحاریادی. )ب( آىّزش ىِارتُای اؿٍگیؼی، ةاورُای کارآىغ و ٌاکارآىغ و ؿتک جنيیو

ُای ای ةؼای قؼوع و جغاوم جؿاىمُای ىضاورهىٍغی، ىِارتقاىم ىػاکؼه، ایفای ٌلف، زؼأت

: قاىم ةؼكؼاری رواةط ىذتث ةا دیگؼان، ایساد و 5ُای ُیساٌیازحياؾی اؿث. )ج( آىّزش ىِارت

دُی ىٍاؿب ةَ ؾالئو ُیساٌی در گـحؼش اؾحياد و رواةط صيایحی دو زاٌتَ و قٍاؿایی و پاؿط

: قاىم ؿاظحار ارزقيٍغ فؼد، ؿعش 6ُای اٌگیؽقیةاقغ. )د( آىّزش ىِارتُای ازحياؾی ىیجؿاىم

 قّد.رقغ اظالكی و اصـاس ادؼةعكی و کٍحؼل و در ٌِایث اصـاس ظّدکارآىغی فؼد ىی

( ةؼ ایً ةاورٌغ کَ 2013، ةَ ٌلم از گّنی و ُيکاران، 2004) 7درول، روٌغان، گپٍؼ و جاردیف

ُای ای در جّاٌایی افؼاد ىتحال ةَ ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ ةؼای رىؽگكایی کؼدن اقارهٌّاكل ؾيغه

ُای ُای ىعحهف یافث قغه اؿث. پژوُفُا در پژوُفای، جًُ مغا و ُيچٍیً جفـیؼ واژهچِؼه

وری ازحياؾی ىؼةّط فجّزَ ةَ ىكکالت کٍجّزِی و ٌللکَ ةی اٌغ در صانی آزىایكی ٌكان داده

ُای ازحياؾی و ٌلل در ادراك ةاقغ، یکی از ىحغیؼُای اؿاؿی زیؼةٍایی ایً ىكکالت، ىِارتىی

ُای ىعحهف جأییغ قغه ( کَ در پژوُف2010کالیکيً و ُيکاران، -ةاقغ )ؿيؼودازحياؾی ىی

جؼکیب دو روش  ( ةَ ةؼرؿی ادؼةعكی2013و ُيکاران ) 8اؿث، ةَ ؾٍّان ىذال: در پژوُكی ُیّاٌگ

-وانغ ةؼ ةِتّد ٌكاٌگان ةیف-ُای ازحياؾی ةَ کّدکان و آىّزش راةعَ کّدكروش آىّزش ىِارت

-آىّزان جایّاٌی پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد کَ کّدکان دارای اظحالل ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ داٌف

ـَ( و ٌیؽ زه 8ُای ازحياؾی )فؿانی/ٌلل جّزَ در گؼوه آزىایكی ةَ دنیم دریافث آىّزش ىِارت

زهـَ( در ىلایـَ ةا گؼوه گّاه، کاُف  10وانغ )-ُا در ةؼٌاىَ آىّزش راةعَ کّدكصضّر وانغیً آن

 پؼجی ٌكان دادٌغ.ای، پؼظاقگؼی و صّاسُای اظحالل ٌافؼىاٌی ىلاةهَداری در ظؼده ىلیاسىؿٍی
یـحگی ( ٌیؽ در پژوُكی ةَ ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش قا2013ُيچٍیً، گّنی و ُيکاران )

 19کّدك ) 39ازحياؾی در کّدکان دارای ىكکالت ازحياؾی پؼداظحٍغ. ٌيٌَّ ایً پژوُف را 
کّدك ىتحال  9فؿانی/ٌلل جّزَ و  کّدك ىتحال ةَ اظحالل ةیف 11کّدك ىتحال ةَ اظحالل اجیـو، 

                                                           
1. Semrud-Clikeman, Walkowiakm, Wilkinson & Minne 

2. Schmidt & Stichter 

3. cognitive skills 
4. behavioral skills 

5. emotional skills 

6. motivational skills 
7. Deruelle, Rondan, Gepner & Tardif 

8. Huang 
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ن آزىّ دادٌغ. ٌحایر صامم ٌكان داد کَ ةیً پؾ ةَ اظحالل ٌاجّاٌی یادگیؼی غیؼکالىی( جكکیم 
داری  فؿانی و ٌاجّاٌی یادگیؼی کالىی در دو گؼوه آزىایكی و گّاه جفاوت ىؿٍیُای اجیـو، ةیفٌيؼه

ُایی ىتٍی ةؼ جغییؼات ىذتث ارائَ  وزّد دارد؛ ُيچٍیً، وانغیً و کّدکان گؼوه آزىایكی، گؽارش
ّیث جّاٌایی ُای ىِو در ةؼٌاىَ درىاٌی قایـحگی ازحياؾی، آىّزش و جلٌيّدٌغ. نػا یکی از ُغف

رو، در ایً پژوُف ةَ ةؼرؿی ایً ؿؤال پؼداظحَ قغه اؿث  ةاقغ. از ایًادراك ازحياؾی کّدکان ىی
فؿانی/ ٌلل جّزَ داٌف  کَ آیا ةؼٌاىَ درىاٌی قایـحگی ازحياؾی در کاُف ٌكاٌگان اظحالل ةیف

 آىّزان پـؼ ىؤدؼ اؿث؟

 

 ضناسیروش
آزىّن و آزىّن، پؾجضلیق از ٌّع ظؼح پیف ةاقغ. ظؼحروش ایً پژوُف ٌیيَ آزىایكی ىی

 پیگیؼی ةا گؼوه کٍحؼل اؿث. 
آىّزان گیؼی: زاىؿَ آىاری پژوُف صاضؼ، قاىم جياىی داٌف زاىؿَ آىاری، ٌيٌَّ و روش ٌيٌَّ

از ظؼیق فؼاظّان ةَ  1392اؿفٍغ ىاه  30جا  1392دی ىاه  15ةاقغ کَ از ؿال ىی 10جا  7پـؼ 
قِؼ « قٍاظحی ویژه کّدکان دارای اظحالالت رفحاری و یادگیؼیروان ىكاوره و ظغىات»ىؼکؽ 

ؿال،  10جا  7ُای ورود ةَ پژوُف )ؿً ؿٍٍغج ىؼازؿَ ٌيّدٌغ. از زاىؿَ ىػکّر، ةا جّزَ ةَ ىالك
ویؼایف  -ُای ىؼضی کّدك  فؿانی/ ٌلل جّزَ، ةؼ اؿاس ٌحایر ؿیاَُ ٌكاٌَ جكعیل اظحالل ةیف

ُای راٍُيای جكعینی و آىاری اظحالالت رواٌی، ضؼیب ةؼ اؿاس ىالك چِارم، فؼم وانغ، ىناصتَ
در آزىّن ریّن کّدکان، ةاؿّاد ةّدن صغاكم یکی از وانغیً در صغ ظّاٌغن و  90ُّقی ةاالجؼ از 

ُای ظؼوج از ىاه ةَ ؾٍّان درىان دارویی( و ىالك 2ٌّقحً و ىنؼف كؼص ریحانیً صغاكم ةَ ىغت 
ٌفؼ قؼایط اٌحعاب ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ  42ُيچّن اظحالل ؿهّك و ایػایی(،  پژوُف )اظحالالت ُيتّد

ٌفؼ ةَ مّرت جنادفی ؿاده )ةَ كیغ كؼؾَ(  36ٌفؼ، جؿغاد  42را داقحٍغ. پؾ از جِیَ فِؼؿحی از ایً 
ٌفؼ( گيارده  18ٌفؼ( و گؼوه کٍحؼل ) 18اٌحعاب و ةَ مّرت جنادفی ؿاده در دو گؼوه آزىایف )

 قغٌغ.
(، فؼم وانغ: ىلیاس ىكکالت رفحاری 1998یاس ىكکالت رفحاری کّدکان کاٌؼز )اةؽار: ىل

( ؿاظحَ قغه اؿث و جّؿط ریحيً، 1973کّدکان کاٌؼز، فؼم وانغ، جّؿط گّیث، کاٌؼز و آنؼیچ )
ُای ایً ىلیاس ةَ ( جسغیغٌؼؼ و ٌـعَ زغیغ آن چاپ قغه اؿث. ىاده1998ُاىم، فؼاٌؽ و گؼاس )

( 3( جا ظیهی زیاد )ٌيؼه0ةاقغ کَ از ُؼگؽ )ٌيؼه ای از ٌّع نیکؼت ىیدرزَ 4مّرت یک ظیف 
ةاقغ جّزَ ىیفؿانی/ ٌللىؼةّط ةَ اظحالل ةیف گّیۀ آن 26ىاده،  48قٌّغ. از ةیً گػاری ىیٌيؼه

ُای ةاقغ. داىٍَ ٌيؼه گّیَ( ىی 10جّزِی )گّیَ( و ةی 16فؿانی )کَ قاىم دو ظؼده ىلیاس، ةیف
( در پژوُف 2011ریهی )كؼار دارد.  78جا  0جّزَ، ةیً فؿانی/ ٌللةّط ةَ اظحالل ةیفگّیَ ىؼ 26

در  گؽارش ٌيّده اؿث. 89/0ظّد، ضؼیب پایایی ایً ىلیاس را ةا اؿحفاده از روش آنفای کؼوٌتاخ 
پژوُف صاضؼ، ةؼای جؿییً ضؼیب پایایی ىلیاس ىكکالت رفحاری کّدکان کاٌؼز، فؼم وانغ، از یک 
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ُای اول، دوم، ؿّم و چِارم دوره اةحغایی قِؼ ؿٍٍغج و ةا آىّزان پـؼ پایٌَفؼی از داٌف 360 ٌيٌَّ
ةؼاون و گاجيً اؿحفاده قغ. ضؼایب پایایی -ُای آنفای کؼوٌتاخ، جٍنیف اؿپیؼىًاؿحفاده از روش

 90/0و  90/0، 91/0ةؼاون و گاجيً ةَ جؼجیب -کم ىلیاس ةا روش آنفای کؼوٌتاخ، جٍنیف اؿپیؼىً
                 جّزِی ةا روش آنفای کؼوٌتاخ، جٍنیفةَ دؿث آىغٌغ. ضؼایب پایایی ظؼده ىلیاس ةی

فؿانی ةَ جؼجیب و ةؼای ظؼده ىلیاس ةیف 75/0و  76/0، 79/0ةؼاون و گاجيً ةَ جؼجیب -اؿپیؼىً
ىكکالت در پژوُف صاضؼ ٌیؽ، ةؼای ةؼرؿی روایی ىلیاس ةَ دؿث آىغٌغ.  83/0و  84/0، 87/0

ةؼ « ظی دو»کَ ٌـتث  ، فؼم وانغ، از روش جضهیم ؾاىم جأییغی اؿحفاده قغزرفحاری کّدکان کاٌؼ
χ)درزَ آزادی 

2
/df)  ةَ دؿث آىغ کَ ایً ىلغار ةا جّزَ ةَ ىالك ىّرد ٌؼؼ، ةیاٌگؼ ةؼازش  88/1ةؼاةؼ

، 05/0اةؼ ةؼ (RMSEA)ىعهّب اةؽار اؿث. ىلغار قاظل ریكۀ ىیاٌگیً ىسػورات ظعای جلؼیب 
، قاظل 90/0ةؼاةؼ  (GFI)، قاظل ٌیکّیی ةؼازش 90/0ةؼاةؼ  (CFI)قاظل ةؼازش جعتیلی 

ةؼاةؼ  (PGFI)و قاظل ٌیکّیی ةؼازش اكحنادی  88/0ةؼاةؼ  (AGFI)ٌیکّیی ةؼازش جؿغیم یافحَ 
ب و قٌّغ و ٌكاٌگؼ ةؼازش ىٍاؿةاقٍغ کَ ةا جّزَ ةَ ىالك جؿییً قغه، ىعهّب ارزیاةی ىی ىی 76/0

ُای ىؼضی ةاقغ. ُيچٍیً، ىیؽان ضؼیب ُيتـحگی ؿیاَُ ٌكاٌَ روایی كاةم كتّل اةؽار ىػکّر ىی
 81/0ویؼایف چِارم، فؼم وانغ ةا ىلیاس ىكکالت رفحاری کّدکان کاٌؼز، فؼم وانغ، ةؼاةؼ ةا  –کّدك 

 و كاةم كتّل ةاقغ و ایً ٌحیسَ ةیاٌگؼ روایی ةاالىؿٍی دار ىی α;  001/0ةَ دؿث آىغ کَ در ؿعش 
ةاقغ. ُيچٍیً، ٌحایر جضهیم ؾاىم ویؼایف چِارم، فؼم وانغ ىی –ُای ىؼضی کّدك ؿیاَُ ٌكاٌَ

 57/0ةا ضؼیب اؿحاٌغارد )ةحا(  10و  5، 3ُای جّزِی، ىادهدر ظؼده ىلیاس ةیجأییغی ٌكان داد کَ 
یث ٌـتی ةیكحؼی ةؼظّردار ُا، از اُي، در ىلایـَ ةا ؿایؼ ىاده32/0  و ىیؽان واریاٌؾ جتییً قغه
و واریاٌؾ جتتیً قغه  65/0ةا ضؼیب اؿحاٌغارد )ةحا(  11فؿانی ىاده اؿث. در ظؼده ىلیاس ةیف

کغام  دار اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ُیچُا، از اُيیث ةیكحؼی ةؼظّر، در ىلایـَ ةا ؿایؼ ىاده42/0
 داقحٍغ(. 30/0ةاالی  ُا ةحایُا، در جضهیم ٌِایی، صػف ٌكغٌغ )ُيَ ىادهاز ىاده

( جغویً قغه 2008زهـات ىغاظهَ: روش آىّزش قایـحگی ازحياؾی جّؿط گّنی و ُيکاران )
ةاقغ کَ ةَ ظّر کهی، روی جسارب ؾاظفی و  ای ىی دكیلَ 45زهـَ  16اؿث. ایً روش، قاىم 

ك دیگؼان ُا در درُیساٌی ظّد کّدکان جأکیغ دارد و ُيیً ىـئهَ ةاؾخ رقغ و جلّیث جّاٌایی آن
 پؼداظحَ قغه اؿث. (1) ُای ایً روش ةَ جفکیک زهـات در زغولدر اداىَ ةَ ُغفقّد کَ  ىی

 ای ضایستگی اجتماعیخالصه جلسات بزنامه مذاخله (1)جذول 

 جكؼیش ُغف ُغف امهی زهـَ زهـَ

 زهـَ اول
آقٍایی اؾضا و ایساد 

 ارجتاط و اؾحياد

ُایی ةؼای ةضخ و  ؼوهآزىّن؛ ىؿؼفی اؾضا؛ ایساد گ ازؼای پیف

ُایی کَ اؾضای آن ةَ راصحی  ُای گؼوُی؛ ایساد گؼوه فؿانیث

ُای  ةحّاٌٍغ اصـاؿات ظّد را ةؼوز داده و ةغون ُیچ ٌلاةی ویژگی

 قعنیحی ظّد را ةا دوؿحاٌكان ةیان کٍٍغ.

 



 53                                   … بر نشانگاى اختالل یاجتواع یستگیشا ای برناهه هداخله یشاثربخ 

 ای ضایستگی اجتماعیخالصه جلسات بزنامه مذاخله (1)جذول ادامه 

 ؼیش ُغفجك ُغف امهی زهـَ زهـَ

 گّش دادن فؿال زهـَ دوم

ُای ىِو یک  ةضخ در ىّرد چگٌّگی جّزَ کؼدن ةَ ةعف

گفحگّ در ٍُگام جؿاىم ةا دیگؼان؛ جيؼیً ؾيهی جيؼکؽ جّزَ و 

کٍحؼل ظّد ةَ دو مّرت دیغاری و قٍیغاری؛ ٌضّه گؼفحً و 

دادن ؿؼٌط ةَ ظؼف ىلاةم در ٍُگام گفحگّ؛ افؽایف اؾحياد و 

 ای گؼوه.اٌـسام ةیً اؾض

زهـَ 

 ؿّم

قٍاظث اصـاؿات و 

 ُیساٌات

ُا ةَ چَ  کَ آن ةضخ و جيؼیً ؾيهی در ىّرد اصـاؿات و ایً

ُا  گػارٌغ؛ ةؼرؿی ىؿٍی و ىفِّم واژه مّرت ةؼ زٌغگی ىا ادؼ ىی

و امعالصات اصـاؿی ىعحهف؛ جلّیث و رقغ جّاٌایی جسـو و 

 جنّیؼؿازی ذٍُی.

زهـَ 

 چِارم
 آقٍایی ةا زةان ةغن

جّاٌیو از ظؼیق  کَ ىا چگٌَّ ىی ضخ و جيؼیً ؾيهی رازؽ ةَ ایًة

ُا را درك کٍیو؛ ُای چِؼه دیگؼان، اصـاؿات آن دریافث اقاره

ُای  ُای دیگؼان ةؼ اؿاس اقاره جيؼیً ؾيهی جفـیؼ ُیسان

 ای و زةان ةغٌی ةَ مّرت زٌغه و ةا ٌكان دادن فیهو. چِؼه

زهـَ 

 پٍسو
 ظّدآگاُی زـياٌی

حؼل زـياٌی و ظّدآگاُی ةغٌی از ظؼیق جيؼیً ةِتّد کٍ

ُایی  ُای ظالق؛ اداىَ ةضخ رازؽ ةَ راُتؼدُا و جيؼیً صؼکث

ای و ةیاٌات  ُای چِؼه ةؼای جلّیث جّاٌایی ظّاٌغن اقاره

 غیؼکالىی.

زهـَ 

 قكو

 جكعیل

 اصـاؿات دیگؼان

کَ دیگؼان چگٌَّ اصـاؿات ظّد را ةَ وؿیهَ  ةضخ رازؽ ةَ ایً

ُای ىكاةَ ةا  کٍٍغ؛ جيؼیً ةیان زيهَ ن ىیجً مغا ةیا

ُای یکـان؛  ُای ىعحهف ةا ُیسان ُای ىعحهف و زيهَ ُیسان

ُای ىعحهف  ُای یکـان ةا جأکیغ روی کهيَ جيؼیً ةیان زيهَ

 آن.

زهـَ 

 ُفحو
 درك دیگؼان

کَ اةؽارُای یک راةعَ ىّفق در زٌغگی واكؿی  ةضخ رازؽ ةَ ایً

ُای چِؼه، جً مغا و زةان  قارهچَ چیؽُایی ُـحٍغ؛ فِيیغن ا

ُای دیغاری و  ةغٌی در یک زىان واصغ؛ ةیان و جفـیؼ ؿؼٌط

قٍیغاری ةا ُيغیگؼ در یک فؿانیث زيؿی؛ درگیؼ قغن در 

ةا یک ٌفؼ از  1انتغاَُ گّیی جؼی ُيچّن فی ُای پیچیغه فؿانیث

 اؾضا گؼوه )ُيحا(.

 

 

                                                           
1- improvisational 
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 ایستگی اجتماعیای ضخالصه جلسات بزنامه مذاخله (1)جذول ادامه 

 جكؼیش ُغف ُغف امهی زهـَ زهـَ

زهـَ 

 ُكحو

ىكارکث گؼوُی و 

 ٌلف اؾضای گؼوه

در فؼآیٍغ یک ٌيایف؛ ایساد و جّنیغ یک « 1ٌلف داقحً»جسؼةَ 

ُای دیگؼ اؾضا در یک فؿانیث  ایغه امهی ةَ وؿیهَ جؼکیب ایغه

 گیؼی در گؼوه ةؼای اٌحعاب یک فؿانیث. زيؿی؛ جيؼیً جنيیو

 َ ٌِوزهـ

جكعیل جؿارضات 

فؼدی و كغرت  درون

 صم ىـئهَ

ُای ُایی کَ ؿؼٌط ةضخ و جيؼیً ؾيهی رازؽ ةَ ىّكؿیث

دیغاری و قٍیغاری ةا ُيغیگؼ ُيعّاٌی ٌغارٌغ و یا ىيکً اؿث 

ةا ةافث و زىیٍَ ٌاُيعّان ةاقٍغ؛ رقغ راُتؼدُایی ةؼای 

 ُای ىتِو و ىحضاد. رویارویی ةا ىّكؿیث

زهـَ 

 دُو

ؾلایغ ىعانف پػیؼش 

 و اٌحلادپػیؼی

؛ پػیؼش دیغگاه 3و ؾلیغه 2ةضخ رازؽ ةَ جفاوت ةیً واكؿیث

دیگؼان ٍُگاىی کَ ىحفاوت از دیغگاه ىا ُـحٍغ؛ و جيؼیً ؾيهی 

 ُای گٌّاگّن. ُای ىحفاوت در ىّرد ىّضّع گفحگّی دیغگاه

زهـَ 

 یازدُو

ةازظّرد دادن ةَ 

دیگؼان و اٌؿکاس 

 اصـاؿات

ی ةؼای جکيیم یک پؼوژه؛ جيؼیً اؿحفاده از فؿانیث دؿحَ زيؿ

ُای غیؼکالىی ةؼای جؿاىم ةا ُيحای ظّد و کيک ةَ  ؿؼٌط

جؼ  ُای کّچک کَ ایً جؿاىالت را ةَ ازؽا و گام یکغیگؼ ةؼای ایً

جلـیو کٍٍغ؛ و یادگیؼی ىِارت گؼفحً و دادن ةازظّرد ةَ ُؼ 

 ؿؼٌط غیؼکالىی ىِو و كاةم ىالصؼَ.

زهـَ 

 دوازدُو

کاوی و جّزَ ظّد

 آگاُی

ةؼداری از یک گفحگّ کَ قاىم ىضحّای  فؿانیث زيؿی فیهو

غیؼکالىی ىِو و اؿاؿی ةاقغ؛ جياقای فیهو ضتط قغه از جؿاىم 

ُا  کَ ایً فیهو ظّد و دیگؼ اؾضا گؼوه و ةضخ رازؽ ةَ ایً

جّاٌٍغ چَ چیؽُایی را ةَ دیگؼان اٌحلال دٍُغ؛ جيؼیً ىِارت  ىی

رد از ارجتاظات غیؼکالىی در جؿاىالت دادن و گؼفحً ةازظّ

 ازحياؾی.

زهـَ 

 ؿیؽدُو

 

ٌلف اؾحياد ةَ ٌفؾ 

 در رواةط ةیً فؼدی

 4ةضخ در ىّرد ؾّاىهی کَ ىاٌؽ از قؼوع یک ىضاوره اونیَ

قّد؛ افؽایف اؾحياد ةَ ٌفؾ در ىضاوره اونیَ؛ جيؼیً آغاز  ىی

کؼدن و اداىَ دادن یک ىضاوره؛ جلّیث و رقغ راُتؼدُای 

در ٍُگام ىضاوره ةا  5اظحی ةؼای ىلاةهَ ةا ظّدگّیی ىٍفیقٍ

 دیگؼان.

 

                                                           
1- in role 

2- fact 

3- opinion 
4- initiating conversation 

5- negative self-talk 
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 ای ضایستگی اجتماعیخالصه جلسات بزنامه مذاخله (1)جذول ادامه 

 جكؼیش ُغف ُغف امهی زهـَ زهـَ

زهـَ 

 چِاردُو

 

 

جفـیؼ درؿث و ؾغم 

كضاوت ؾسّالٌَ و 

 داوری پیف

چَ چیؽُایی  ایساد چارچّةی ىسغد ةؼای جفـیؼُا درةاره ایً کَ

کَ در گػقحَ چَ اجفاكی افحاده  ىيکً اؿث اجفاق ةیفحغ و ایً

ُایی ةا  اؿث، ؿپؾ ایفای ٌلف در ٍُگام ةؼوز چٍیً ىّكؿیث

ُای  ٍاؿب و از ظؼیق ةؼچـب زدناؿحفاده از راُتؼدُای ى

 انتغاَُ. فی

زهـَ 

 پاٌؽدُو

ُایی کَ  ىؼور ىِارت

 اٌغ جاکٍّن یادگؼفحَ

ُا و  ایو؛ ةیان نضؼَ کَ در ىسيّع یاد گؼفحَُایی  ةازةیٍی ىِارت

رویغادُای ةَ یادىاٌغٌی ٍُگام فؿانیث ةا ُيحا؛ و ایساد 

ُای  جٍغیؾ»ُای ىذتث درةاره آیٍغه ةَ وؿیهَ ظهق  ةیٍی پیف

 «.1دوؿحاٌَ

زهـَ 

 قاٌؽدُو

 

زكً پایاٌی و پؾ 

 آزىّن

دادن ةازظّرد ىذتث ةَ ُيحایان و  ةضخ رازؽ ةَ جسؼةیات گؼوه؛

آزىّن و جؿییً زىان و  ُا؛ ازؼای پؾ گؼفحً ةازظّرد ىذتث از آن

ىکان ىٍاؿب ةؼای آزىّن پیگیؼی؛ و ةؼپایی زكٍی ةَ ىٍاؿتث 

 (.2008آقٍایی ةا ُيغیگؼ و ظغاصافؼی )گّنی و ُيکاران، 

 

 هایافته

اؿحفاده قغ کَ در اداىَ، ةَ ٌحایر ایً ُای پژوُف از روش جضهیم کّاریاٌؾ ةؼای جضهیم داده

فؿانی/ ٌلل جّزَ  ُای کم ىلیاس ةیفُای جّمیفی ٌيؼهجضهیم اقاره قغه اؿث. ٌحایر قاظل

 ارائَ قغه اؿث. (2)آزىّن و پیگیؼی در زغول  آزىّن، پؾ گؼوه آزىایكی و گّاه در ىؼاصم پیف
 فعالی گزوه آسمایطی و گواه وجهی و بیصتهای بیهای خزده مقیاسهای توصیفی نمزهضاخص (2)جذول 

 گؼوه
 فؿانیةیف جّزِیةی ىحغیؼ

 جؿغاد اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً ُای آىاریقاظل

 گؼوه گّاه

 18 51/4 22/32 87/3 05/21 پیف آزىّن

 18 18/4 66/31 16/3 66/20 پؾ آزىّن

 18 79/4 77/31 26/3 94/19 پیگیؼی

 ىایكیگؼوه آز

 18 76/4 16/32 65/4 44/20 پیف آزىّن

 18 58/1 38/13 43/1 77/8 پؾ آزىّن

 18 63/1 77/13 47/1 22/9 پیگیؼی

 

                                                           
1- partner sculptures 
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ةاقغ، ُای زیؼةٍایی آن ىیاز آٌسایی کَ اٌسام جضهیم آىاری کّاریاٌؾ ىٍّط ةَ جضلق ىفؼوضَ

ُای زیؼةٍایی ایً ژوُف ىفؼوضَُای گؼدآوری قغه در ایً پنػا ةَ ىٍؼّر اظيیٍان از ایً کَ داده

ُا پؼداظحَ قغ. ةغیً ىٍؼّر چِار ىفؼوضَ کٍٍغ یا ظیؼ، ةَ ةؼرؿی آنٌّع جضهیم را ةؼآورده ىی

ُای و ُيگٍی 3ُا، ُيگٍی واریاٌؾ2، ُيععی چٍغگا1ٌَجضهیم کّاریاٌؾ قاىم ظعی ةّدن

 ٌغ:قّىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ کَ در اداىَ ةَ جؼجیب ةیان ىی 4رگؼؿیّن

ٌلل  ظؼده ىلیاسجّزَ، فؿانی/ ٌللآزىّن اظحالل ةیف انف( ظعی ةّدن: در ایً پژوُف، پیف

ُا ةَ ؾٍّان ىحغیؼ واةـحَ آزىّن آن فؿانی ةَ ؾٍّان ىحغیؼ کيکی و پؾةیفظؼده ىلیاس جّزَ و 

، 20/0جّزَ فؿانی/ٌللآزىّن اظحالل ةیف آزىّن و پؾ جهلی قغٌغ. ضؼیب ُيتـحگی ةیً پیف

ةَ دؿث آىغ. ةا جّزَ ةَ  16/0فؿانی ةیفظؼده ىلیاس و  25/0ٌلل جّزَ  ده ىلیاسظؼ

ُای ةَ دؿث آىغه، ىفؼوضَ ظعی ةّدن رواةط ةیً ىحغیؼُای واةـحَ و کيکی جلؼیتًا ُيتـحگی

 ىضلق قغه اؿث. 

فؼض، ىیؽان ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای کيکی را ىّرد ةؼرؿی ب( ُيععی چٍغگاٌَ: ایً پیف

فؿانی/ ٌلل جّزَ( کَ در پژوُف صاضؼ، ىحغیؼ واةـحَ )اظحالل ةیفدُغ. ةا جّزَ ةَ ایًكؼار ىی

ُا ةؼرؿی گؼدیغ. فؼض در ىّرد آنةاقغ، ایً پیففؿانی ىیجّزِی و ةیفةی ظؼده ىلیاسدارای دو 

ةَ ؾٍّان ىحغیؼ کيکی جهلی گؼدیغ. ضؼیب ُا ظؼده ىلیاسُای ایً آزىّن ىٍؼّر پیف ةغیً

ةَ دؿث  r;  18/0فؿانی ةیفظؼده ىلیاس جّزِی ةا ةیظؼده ىلیاس آزىّن  ةیً پیف ُيتـحگی

آىغ. ضؼیب ُيتـحگی ةَ دؿث آىغه ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ از ىفؼوضَ ُيععی چٍغگاٌَ ازحٍاب قغه 

 اؿث.

اظحالل آزىّن نّیً در ىحغیؼ  Fج( ُيگٍی واریاٌؾ: ٌحایر آزىّن ٌكان داد کَ ضؼیب 

ةاقغ؛ ىی p;  76/0داری آن ُو ةؼاةؼ ةا و ؿعش ىؿٍی F;  28/0زَ ةؼاةؼ ةا جّفؿانی/ ٌلل ةیف

قّد. جّزَ جأییغ ىیفؿانی/ٌللُا در ىحغیؼ اظحالل ةیففؼض ُيگٍی واریاٌؾةٍاةؼایً پیف

ةؼاةؼ ةا  فؿانی ةَ جؼجیبُای ٌلل جّزَ و ةیفآزىّن نّیً در ظؼده ىلیاس Fضؼیب ُيچٍیً، 

01/1  ;F  25/0و  ;F 37/0ُا ُو ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ةا داری آنو ؿعش ىؿٍی  ;p  78/0و  ;p 

 قّد.ُا در ایً دو ظؼده ىلیاس ٌیؽ جأییغ ىیفؼض ُيگٍی واریاٌؾةٍاةؼایً پیفةاقٍغ؛  ىی

جؿاىم ىحغیؼ  Fٌحایر آزىّن ٌكان داد کَ آزىّن ُای رگؼؿیّن: د( ُيگٍی قیب

ُای ةاقغ. ةٍاةؼایً، قیبدار ٌيی( ىؿٍیp;  12/0و  F;  45/11فؿانی/ٌلل جّزَ و گؼوه ) ةیف

فؿانی/ ٌلل جّزَ جؿاىم ٌغارٌغ و فؼض  رگؼؿیّن دو گؼوه آزىایكی و گؼوه گّاه در ىحغیؼ ةیف

جؿاىم ظؼده ىلیاس ٌلل جّزَ و  Fآزىّن قّد. ُيچٍیً، ُای رگؼؿیّن جأییغ ىیُيگٍی قیب

                                                           
1- linearity 

2- multicollinearity 
3- homogeneity of variance 

4- homogeneity of regression 
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( p;  26/0و  F;  22/2فؿانی و گؼوه ) ةیف( و جؿاىم ظؼده ىلیاس p;  17/0و  F;  34/4گؼوه )

فؿانی/ ُای رگؼؿیّن دو گؼوه آزىایكی و گؼوه گّاه در ىحغیؼ ةیفةاقغ؛ ةٍاةؼایً قیبدار ٌيیىؿٍی

ُای فؿانی جؿاىم ٌغارٌغ و فؼض ُيگٍی قیب ُای ٌلل جّزَ و ةیف جّزَ و ظؼده ىلیاسٌلل

  قّد.رگؼؿیّن جأییغ ىی

جضلیق ةا اؿحفاده  1گؼدد. در اةحغا، فؼضیَ ُای پژوُف ارائَ ىیَ فؼضیَدر اداىَ ٌحایر ىؼةّط ة

 از روش جضهیم کّاریاٌؾ یکؼاَُ ةؼرؿی قغه اؿث.
آىّزان  فؿانی داٌفجّزِی و ةیفآىّزش روش قایـحگی ازحياؾی ةاؾخ کاُف ةی -1فؼضیَ 

 قّد. پـؼ دارای اظحالل ةیف فؿانی/ ٌلل جّزَ ىی

آزىّن و پیگیؼی  ُای پؾفّق از جضهیم کّاریاٌؾ چٍغىحغیؼه ةیً ٌيؼهةَ ىٍؼّر ةؼرؿی فؼضیَ 

ارائَ  3فؿانی گؼوه آزىایكی و گّاه اؿحفاده قغ کَ ٌحایر صامم از آن در زغول جّزِی و ةیفةی

 گؼدیغه اؿث.
آسمون و پیگیزی نطانگان اختالل  های پسنتایج تحلیل کواریانس چنذمتغیزی روی نمزه (3)جذول 

فعالی( گزوه آسمایطی و گزوه گواه با کنتزل  توجهی و بیصهای بیلی/ نقص توجه )خزده مقیاسفعا بیص

 هاآسمون پیص

 F ارزش آزىّن ادؼ
df  

 ظعا  df فؼضیَ
 ؿعش

 داریىؿٍی

ضؼیب 

 اجا

اٌغازه 

 ادؼ

 گؼوه

 000/1 461/0 001/0 98 4 94/20 922/0 ادؼ پیالیی

 000/1 720/0 001/0 96 4 77/61 078/0 الىتغای ویهکؽ

 000/1 855/0 001/0 94 4 34/138 77/11 ادؼ ُحهیٍگ

 جؼیً ریكَ ةؽرگ

 روی
77/11 47/288 2 49 001/0 922/0 000/1 

 

ُای آزىایكی و گؼوه گّاه در ىؼاصم قّد ةیً گؼوهىالصؼَ ىی (3)ظّر کَ در زغول ُيان

فؿانی، جفاوت جّزِی و ةیفةی ُایظؼده ىلیاسآزىّن و پیگیؼی از نضاظ صغاكم یکی از  پؾ

ةٍاةؼایً فؼضیَ اول پژوُف ىّرد جأییغ كؼار گؼفث. ةؼای ىكعل  (.p;  001/0دار وزّد دارد )ىؿٍی

جّزِی و ُای ةیظؼده ىلیاسراَُ روی ُؼ یک از  ُا، جضهیم کّاریاٌؾ یککؼدن ایً جفاوت

 قغه اؿث.ارائَ  (4)فؿانی اٌسام گؼفث. ٌحایر ایً جضهیم در زغول  ةیف

 قّد. جّزِی در داٌف آىّزان پـؼ ىیآىّزش روش قایـحگی ازحياؾی ةاؾخ کاُف ةی .1-1

 قّد. آىّزان پـؼ ىی فؿانی در داٌف. آىّزش روش قایـحگی ازحياؾی ةاؾخ کاُف ةیف1-2
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های سمون و پیگیزی خزده مقیاسآهای پسراهه در روی نمزه . نتایج تحلیل کواریانس یک4جذول 

  هاآسمونهای آسمایطی و گزوه گواه با کنتزل پیصهی و بیص فعالی در گزوهتوج بی

تؽ
ىٍ

 

 ىؼصهَ ىحغیؼ واةـحَ
 ىسيّع

 ىسػورات

درزَ 

 آزادی

ىیاٌگیً 

 ىسػورات
F 

 ؿعش

 داریاىؿٍ
 ضؼیب اجا

اٌغازه 

 ادؼ

وه
گؼ

 

 جّزِی ةی

 2 13/1372 پؾ آزىّن
06/

686 
55/209 001/0 895/0 000/1 

 2 36/1096 پیگیؼی
18/

548 
94/136 001/0 848/0 000/1 

 فؿانی ةیف

 2 22/3300 پؾ آزىّن
11/

1650 
63/238 001/0 907/0 000/1 

 2 63/3070 پیگیؼی
31/

1535 
65/201 001/0 892/0 000/1 

دٍُغ کَ ةیً گؼوه آزىایف و گؼوه گّاه در ىؼصهَ ٌكان ىی( 4)ٌحایر ارائَ قغه در زغول 

  F; 63/238فؿانی ) ( و ةیف p; 001/0و   F; 55/209جّزِی )ای ةیُآزىّن در ظؼده ىلیاس پؾ

(  p; 001/0و   F; 94/136جّزِی )ُای ةی( و ٌیؽ در ىؼصهَ پیگیؼی در ظؼده ىلیاس p; 001/0و 

جأدیؼ  ُایدار وزّد دارد؛ ةٍاةؼایً فؼضیَ( جفاوت ىؿٍی p; 001/0و   F; 65/201و ةیف فؿانی )

فؿانی و ٌلل جّزَ  ُای ةیفزحياؾی ةؼ کاُف ٌكاٌگان ظؼده ىلیاسآىّزش روش قایـحگی ا

دار روش قایـحگی ازحياؾی در کاُف ظؼده قٌّغ. ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةیاٌگؼ جأدیؼ ىؿٍیجأییغ ىی

 ةاقغ.آزىّن و پیگیؼی ىی فؿانی در ُؼ دو ىؼصهَ پؾ جّزِی و ةیفُای ةیىلیاس

 

 گیزیبحث و نتیجه

ُای جأدیؼ آىّزش روش قایـحگی ازحياؾی ةؼ کاُف ٌكاٌگان اظحالل َ فؼضیَُای ىؼةّط ةیافحَ

ارائَ قغه اؿث. ٌحایر ىؼةّط ةَ  4و  3ُای ُای آن در زغولفؿانی/ٌلل جّزَ و ظؼده ىلیاس ةیف

آزىّن و  دٍُغ کَ آىّزش روش قایـحگی ازحياؾی در ُؼ دو ىؼصهَ پؾُا ٌكان ىیایً زغول

ُای آن یؿٍی فؿانی/ ٌلل جّزَ و ظؼده ىلیاس دار ٌكاٌگان اظحالل ةیفپیگیؼی ةاؾخ کاُف ىؿٍی

ؿث آىغه از پژوُف گّنی و د فؿانی قغه اؿث کَ ایً یافحَ ةا ٌحایر ةَ جّزِی و ةیفةی

 ةاقغ. ( ُيعّان ىی2009(؛ و راکِیم و ُيکاران )2013(؛ راىّس و ُيکاران )2013)ُيکاران

فؿانی/ ٌلل  ازحياؾی ةؼ کاُف ٌكاٌگان اظحالل ةیف در جتییً جأدیؼ آىّزش روش قایـحگی

گٌَّ ةیان کؼد کَ اصـاس قایـحگی  جّان ایً آىّزان پـؼ ىی ُای آن در داٌفىلیاس جّزَ و ظؼده

جؼیً دؿحاوردُای دوران کّدکی  ؾٍّان یکی از ىِو ُای ازحياؾی ةَازحياؾی و ةؼظّرداری از ىِارت

ورزی، ظّدىِارگؼی و ؾی از زيهَ ُيیاری، زؼأتُایی ازحياقٍاظحَ قغه اؿث و ىِارت

ظّر  ؿازد ةَـحٍغ کَ کّدك را كادر ىیای ُپػیؼی، رفحارُای آىّظحَ قغه كاةم ىكاُغهىـئّنیث
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ُای ٌاىؿلّل ازحياؾی ُيچّن پؼظاقگؼی و ىؤدؼی ةا دیگؼان جؿاىم داقحَ ةاقغ و از واکٍف

(. از ظؼف دیگؼ، داٌف ارجتاط 2004قؼیٍگ، -رفحارُای جکاٌكی ظّدداری ٌيایغ )زيیاٌگ

ُای غیؼکالىی از ظؼیق صاالت چِؼه، نيؾ کؼدن، غیؼکالىی ةَ ؾٍّان فؼآیٍغ ارؿال و دریافث پیام

ُا و صؼکات ةغن، صاالت ةغن و جًُ مغا کَ قاىم ةیان ُيَ ؾالیو و رىؽُا، جياس چكيی، اقاره

(. نػا دو ةُؿغ 2007کالیکيً، -ؿث )ؿيؼودقّد، جؿؼیف قغه اُای قٍّایی، ةیٍایی و نيـی ىیٌكاٌَ

پػیؼی  ُای ازحياؾی ُيچّن ُيیاری، ىـئّنیثامهی قایـحگی ازحياؾی ؾتارجٍغ از: )انف( ىِارت

ُای ىعحهف کّدکان و ظّىِارگؼی؛ )ب( داٌف ارجتاط غیؼکالىی. ةؼاؿاس ٌحایر صامم از پژوُف

فؿانی/  کّدکان ىتحال ةَ اظحالل ةیف ؿازی قغه ُيچّن کّدکان پؼظاقگؼ،دارای اظحالالت ةؼون

ٌلل جّزَ و کّدکان دارای اظحالالت ظیف اجیـو، اغهب دارای قایـحگی ازحياؾی ضؿیفی ُـحٍغ 

کٍٍغ و ةٍاةؼایً رفحارُایی فاكغ  کفایحی ازحياؾی ىیُای ةیً فؼدی ىؿيّالً اصـاس ةیو در ىّكؿیث

دٍُغ )گّنی و ی از ظّد ٌكان ىیٌؼارجی و ُيغن-پػیؼی، ظّدىِارگؼی، ظّدصؾ ىـئّنیث

 (.2013ُيکاران، 

کٍغ جا در فؿانی/ ٌلل جّزَ کيک ىی آىّزش قایـحگی ازحياؾی ةَ کّدکان دارای اظحالل ةیف

ؿازىان دادن و جّؿؿَ ىٍاةؽ فؼدی، ىضیعی و ازحياؾی جّاٌيٍغ قٌّغ. در روش قایـحگی ازحياؾی، 

ُای فؼدی، ةایغ رواةط ىذتث و جّأم ةا ةَ ُغفگیؼٌغ ضيً جالش ةؼای دؿحیاةی  کّدکان یاد ىی

ُا صفغ ٌيایٍغ؛ چؼا کَ ایً روش روی آىّزش چِار ُا و ىکاناصحؼام را ةا دیگؼان در ُيَ زىان

فلغان رفحارُای  -2قٍاظث ازحياؾی دكیق؛  -1زٍتَ امهی کاُف رفحارُای جکاٌكی یؿٍی 

 -4قٍاظث رفحارُای ىؤدؼ ازحياؾی؛ و  -3دُی رفحارُای ؿازگاراٌَ؛ ٌاؿازگاراٌَ و در ؾّض قکم

 (.2015ایساد و جّؿؿَ رواةط ىذتث و ؿازٌغه ةا دیگؼان، جأکیغ و جيؼکؽ دارد )زکـّن و کاٌیٍگِام، 

گیؼٌغ کَ چگٌَّ از از ظؼف دیگؼ، کّدکان در زؼیان آىّزش قایـحگی ازحياؾی یاد ىی

ف ىِو زهّگیؼی کٍٍغ. در ایً روش، ظّردن جيؼکؽ ظّد در صیً اٌسام جکانی ُو پؼجی و ةَ صّاس

ُا و دریافث ٌکات کهیغی در کّدکان ةَ مّرت ؾیٍی ظّاٍُغ فِيیغ کَ ةؼای پی ةؼدن ةَ ؿؼٌط

ُا ىحً و ُـحَ ُای جضنیهی و ازحياؾی ةایغ ةَ چَ مّرت ؾيم کٍٍغ و کغام كـيثىّكؿیث

نفیً ةؼٌاىَ آىّزش ُا صاقیَ و ىـائم زؽئی ُـحٍغ. ةؼ اؿاس ؾلیغه ىؤىعهب و کغام كـيث

( یکی از ؾهم امهی ٌلل جّزَ و ؾغم جيؼکؽ کافی در 2008قایـحگی ازحياؾی )گّنی و ُيکاران، 

فؿانی/ ٌلل جّزَ و کّدکان دارای اظحالالت یادگیؼی، ؾغم جكعیل  کّدکان دارای اظحالل ةیف

ّزَ ةَ ٌکات ةاقغ و ىؿيّالً ةَ زای ؿؿی در یادگیؼی و جىٍاؿب در جفکیک ىحً از صاقیَ ىی

کٍٍغ؛ نػا در ظّل ارزش ىّضّع ؿؼ ظّد را گؼم ىیکهیغی ىّضّع، ةَ ةؼرؿی ٌکات زؽئی و ةی

زهـات آىّزش قایـحگی ازحياؾی، صافؼَ دیغاری، جّانی دیغاری و صافؼَ قٍیغاری کَ ؾٍامؼ 

 قٌّغ.امهی صفغ جيؼکؽ و جّزَ ُـحٍغ، آىّزش داده ىی
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فؿانی/ ٌلل جّزَ، ؾيهکؼد ازؼایی ضؿیف  ای اظحالل ةیفیکی از ىكکالت کّدکان دار ُيچٍیً

( ضؿف در ؾيهکؼد ازؼایی، پایَ و 2009قٍاؿی ةؼیحاٌیا ) ةاقغ کَ ةؼاؿاس ٌؼؼ اٌسيً روانُا ىیآن

دُغ. ؾيهکؼد ازؼایی، اؿاس ةیف فؿانی، جکاٌكگؼی، ٌلل جّزَ و ؾغم جيؼکؽ ىٍاؿب را جكکیم ىی

قّد کَ ةؼ اؿاس رفحارُای ُغفيٍغ، ؾانی ذًُ اظالق ىیای از ؾيهیات پؼدازقی ةَ ىسيّؾَ

جؼیً اةؿاد ؾيهکؼد ازؼایی کَ در روش قایـحگی  کٍغ. ىِوچارچّةی ةؼای رؿیغن ةَ ُغف فؼاُو ىی

پكحکار، »قّد، ؾتارجٍغ از فؿانی/ ٌلل جّزَ آىّزش داده ىیازحياؾی ةَ کّدکان دارای اظحالل ةیف

 «.ی از پاؿط یا واکٍف، جّزَ ىـحيؼ و صافؼَ فؿالفؼاقٍاظث، جٍؼیو ؾّاظف، ةازدار

قّد کَ ةا جّزَ ةَ کارةؼد وؿیؽ روش قایـحگی ازحياؾی، در پایان ایً پژوُف، پیكٍِاد ىی

ُای آجی ُای یادگیؼی غیؼکالىی، پژوُفویژه ةؼای کّدکان دارای اظحالالت ظیف اجیـو و ٌاجّاٌی ةَ

ُای یادگیؼی ةؼ اظحالالت ظیف اجیـو و ٌاجّاٌیدر زىیٍَ ادؼةعكی روش قایـحگی ازحياؾی 

غیؼکالىی ازؼا قّد. ُيچٍیً از آٌسا کَ روش قایـحگی ازحياؾی در ایً پژوُف جأدیؼ ةـیار 

قّد آىّزان داقحَ، پیكٍِاد ىی زیادی ةؼ ةِتّد ىِارجِای ازحياؾی و کاُف رفحاری جکاٌكی داٌف

آىّزان ُا و دروس جؼةیحی داٌفعكی از فؿانیثایً روش قایـحگی ازحياؾی در ىغارس ةَ ؾٍّان ة

 آىّزان پؼداظث.وؿیهَ ةحّان ةَ امالح ةـیاری از اظحالالت رفحاری داٌف نضاظ قّد جا ةغیً
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