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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل پردازش اطالعهات اجتمهاعی بهر     مقدمه:

 آموزان نارساخوان انجام شد.کیفیت دوستی، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی در دانش

-دانش 20آزمون با گروه کنترل، پس -آزمونبا استفاده از طرح شبه آزمایشی پیش روش:

طور تصهادفی در  گیری در دسترس انتخاب و بهطبق نمونهآموز پای  سوم تا پنج  ابتدایی، 
ههای ههر دو گهروه بهه پرسشهنامه      دو گروه آزمایش و کنترل جهایگ ین شهدند. آزمهودنی   

( و احسهاس  1380وند )(، کیفیت دوستی حجازی و ظهره1982صمیمیت اجتماعی میلر )
 8زمایش به مهدت  های گروه آ( پاسخ دادند. سپس آزمودنی1984تنهایی آشر و همکاران )

( مورد آموزش قرار گرفتند. هر 1994های اجتماعی برایان و تورکاسپا )جلسه طبق داستان
 های پژوهش پاسخ دادند.آزمون به پرسشنامهدو گروه مجدداً در مرحله پس

نتایج بدست آمده از تحلی  کوواریانس چند متغیره نشان داد که آمهوزش مهدل    ها:یافته

تماعی بر کیفیهت دوسهتی و احسهاس تنههایی و صهمیمیت اجتمهاعی       پرازش اطالعات اج
دار بهوده  معنی >P 001/0های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در سطح آزمودنی

 است.
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ههای حاصه  از پهژوهش، آمهوزش مهدل پهردازش اطالعهات        بر اساس یافته گیری:نتیجه

برقراری روابط دوسهتی  بهتهر بهین    تواند موج  اف ایش صمیمیت اجتماعی و اجتماعی می
ها کمک تر به آنها شده و در برقراری رابط  سال آموزان و کاهش احساس تنهایی آندانش

 نماید. نماید. در مجمو ، نتایج کارایی مدل پردازش اطالعات اجتماعی را تائید می

ی، مدل پردازش اطالعات اجتمهاعی، صهمیمیت اجتمهاعی، کیفیهت دوسهت      کلید واژگان:

 احساس تنهایی، نارساخوانی
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Effectiveness of training social information processing 

model on friendship quality, loneliness and social intimacy 

in students with dyslexia 

Amir Ghamarani 
Ahmad Yarmohammadian 
Somaye Masoumi 
Maryam Mostajeran 
 

Abstract 
Introduction: The study aimed to evaluate the effectiveness of social 

information processing model on friendship quality, loneliness and social 

intimacy of dyslexia students was performed. 

Methods: Method was a quasi-experimental design with pretest, posttest. 

20 students in 3rd to 5th grades were selected and were divided randomly 

into control and experimental groups. 

Tool: The participants responded to the Miller social intimacy scale 

(1982), Hejazi and Zohrevand Friendship Quality (1380) and Asher and 

colleagues Loneliness Scale (1984). The experimental group was trained 

with social stories for 8 sessions. 

Results: The results of Multivariate covariance analysis showed that 

training social information processing model on the friendship quality 

and loneliness and social intimacy in the experimental group resulted in a 

significant differences between the two groups (P <0.001).  

Conclusion: Results can confirm the effectiveness of social information 

processing model on friendship quality, loneliness and social intimacy in 

dyslexia students. 
Keywords: social information processing model, social intimacy, 

friendship quality, loneliness, dyslexia. 
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 مقدمه
شامار  آماوزان باه  سرنوشت تحصيلي دان  ۀكننديكي از معضالت مهم و تعيين 1اختالالت يادگيري

، اختالالت يادگيري آسيب در يک ياا چناد فرآيناد    2انجمن اختالالت يادگيريآيد. طبق تعريف مي
شناختي الزم براي درک و فهم و يا استفاده از زبان گفتار يا نوشتار است كه ممكن است خود را روان

كردن يا انجام محاسابات رياضاي   دادن، تفكر، تكلم، خواندن، هجيبه شكل توانايي ناقص در گوش
هااي دياداري،   ن اصطالح شامل كودكاني كه از مشكالت يادگيري ناشي از معلوليات نشان دهد. اي
هاي محيطي، فرهنگي يا اقتصادي رنج هاي ذهني، آشفتگي هيجاني، زيانحركتي، ناتواني شنيداري،

المللاي  انجمان باين   ترين اخاتالالت ياادگيري اسات.   يكي از شايع 3نارساخواني شودبرند، نميمي

شاناختي و نورولوژياک   صورت ناتواني خاص يادگيري كه مبناي عصباين اختالل را بهنارساخواني 
كردن و برقراري اي كه اين نقص در دقت و سرعت بازشناسي كلمه، هجيگونهدانسته است به دارد،
هااي  همچنين از مشخصه(.1386 پاكادانايا،و )احمدپناه گذاردثير منفي ميأنويسي تسريع واج ۀرابط
)ساادوک و   ها، خواندن كند و نادرست و فهم ضعيف اسات ساخواني، ناتواني براي بازشناسي واژهنار

از هوش متوسط  آموزان نارساخوان معموالًدان (.1385 به نقل از رفيعي و رضايي، ؛2003 سادوک،
لكارد  آماوزان ديگار عم  يكسان آموزشي نسبت به دانا   و يا باالتر برخوردارند ولي در شرايط تقريباً

( شايوع  1388) بار اسااس پاژوه  صاداقتي    به نقل از مارادي(. ؛ 2008 )آدني ، تري دارندضعيف
در  % 5.9 ،% 10.8هااي دوم و ساوم ابتادايي باه ترتياب      در پاياه  نارساخواني در افراد فارسي زبان،

-دانا  طور كلي ميزان شيوع اختالالت خوانادن در  بهباشد.در دختران مي % 4.4، % 5.6پسران و 

(. پژوهشگران سه عامل را در 1393 )مرداني، آموزان دختر استآموزان پسر به مراتب بيشتر از دان 
شاناختي  هاي عصاب شناختي، شاخصروان -د: نقايص عصبندانارتباط با علت نارساخواني موثر مي

 كاركرد نابهنجار مغز، عوامل خانوادگي و ژنتيكي مرتبط با اختالل.
تاوجهي،  ل يادگيري دارند، در مقايسه با همساالن سالم خود بيشتر ماورد باي  كودكاني كه اختال

گيرند و اين موضوع در طاول زماان همچناان    هايشان قرار ميمحبتي و طرد از طرو همكالسيبي
شود كه بعضي از كودكان مبتال به اختالل ياادگيري در برقاراري ارتبااط باا     ماند. گفته ميباقي مي

-دهند، اعتماد به نف  پاييني دارند، در مورد تواناايي اجتماعي ضعيفي نشان مي هايديگران مهارت

كودكان مبتال باه اخاتالل خوانادن     (.1392 )گنجي، هاي تحصيلي از خودپنداره ضعيفي برخوردارند
-مورد توجه همساالن نبوده و داراي مشكالت متعدد در برقراري روابط اجتماعي و نقص در مهاارت 

 (.1382 )شميم، ستندهاي اجتماعي ه

                                                                                                                                  
1 Learning disorders 

2 Learning disorders association 

3 Dyslexia 
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توانايي برقراري رواباط صاميمانه    موثر باشد. روابط كودكان با همساالن خودتواند در تمام اين مسائل مي
و  2، فيناي 1شاود )ناولر  با ديگران يكي از عوامل كليدي در سالمت و بهزيساتي رواناي افاراد محساوب ماي     

دوسويه، مشاركت در روابط باا ديگاران و اعتمااد     (. منظور از صميميت ظرفيتي براي بازبودن2001ِ، 3پترسون
تواند نگرش نسبت به مدرسه و عملكرد تحصايلي  (. رابطۀ دوستي صميمانه مي2001، 4متقابل است )راسكين

هااي زنادگي   را بهبود بخشد. وقتي نوجوانان در مدرسه از تعامل باا دوساتان لاذت ببرناد، شاايد تماام جنباه       
ترجماه سايد    1383؛ باه نقال از بارک،    1995صورت خوشايندي در نظر بگيرند )برنت و كيف، تحصيلي را به

زا و تنهاايي  تواناد كاودک را در برابار فشاار و وقاايع اساترس      داشتن دوست صميمي ميمحمدي(. همچنين 
كاودک را در مقابال   و هاي افسردگي را كاه  دهد محافظت كند، عزت نف  را افزاي  و اضطراب و نشانه

 (.2003 ،5همگنان محافظت كند )فرانكل ۀوسيلشدن بهقرباني
صورت متقابل سازنده است گيرد و بهفردي است كه ميان دو نفر شكل مياي بيندوستي رابطه

(. بار اسااس   1389 باه نقال از كااظمي،   ؛ 2004 شاود )تساتو،  احترام متقابل توصيف ميۀ وسيلو به
كنند بلكاه هنگاامي كاه تصاور     مي 6ا از ديگران احساس تنهاييتحقيقات، افراد نه تنها از حالت انزو

 ،1373 شاوند )بركاووتيز،  كنند فاقد روابط اجتماعي دوستانه هستند نيز بر اين احساس دچار ماي مي
 (.اصلترجمه فرجاد و محمدي

فردي كه افاراد خواهاان   تنهايي حالت ناخوشايندي است كه از تفاوت در روابط بينطور كلي، به
كمبود دوستان نزدياک و  گيرد. ت ميأهستند و روابطي كه با ديگران در شرايط واقعي دارند، نشآن 

احساس  اًانجامد و آن را اصطالحبه نوعي ناراحتي و فشار عاطفي مي اًصميمي عاملي است كه عموم
و ايان  شاود  كمبود روابط اجتماعي آغااز ماي   ۀشناختي دربار اين احساس با آگاهيِ نامند.تنهايي مي

بودن، دور افتادگي از ديگران و هاي عاطفي همچون احساس غم، خاليآگاهي شناختي با بروز نشانه
باه   ؛2002 )ماارونو،  شاود شناختي آشكار ميدر نهايت عدم احساس رضايت عاطفي و سالمت روان

آيناده، خاود    ۀتنهايي اضطراب، افسردگي، ناشادبودن، نارضايتي، بدبيني دربار ۀنتيجنقل از روحاني(. 
 (. 2004 ،8و بايرن 7)بارون باشدميبودن گري و خجالتيمالمت
هاا و احسااس   10آماوزان و كيفيات دوساتي   دان  9عدم توجه به صميميت اجتماعيِ ،اينبنابر
هاا و  ساز باشد، نياز به پيگيري اين رابطاه تواند در تعامل مثبت با ديگران مشكلها ميتنهايي آن
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رسد. تاكنون مداخالت گوناگوني در جهت ها ضروري به نظر ميروابط آن مداخله در جهت بهبود
كار گرفته شده اسات.  آموزان، بهها و افزاي  تعامل اجتماعي دان دهي يا نگهداري دوستيشكل
ساازي كاه   گيري، آمااده دهي، سرمشقتقويت رفتارهاي مناسب اجتماعي، شكل هايي مانندروش

گيري ، با بهره(1994) 2دوجو  1گيرد. در اين ميان كرکت ميأري نشهمگي از ديدگاه تحليل رفتا
از رويكرد پردازش اطالعات و از رهگذر تعامالت اجتماعي مادلي باا عناوان پاردازش اطالعاات      

هاي اخير گسترش يافته اسات. براسااس ايان مادل،     اجتماعي ارائه كردند كه كاربرد آن در سال
بينند و زماني كه با يک موقعيت دشاوار  هاي اجتماعي مييتهنگامي كه كودكان خود را در موقع

پردازناد ساپ    هااي اجتمااعي اطالعاات ماي    دا به رمزگرداني و تفسير سرنختشوند، ابمواجه مي
-گيرند و پاسخدهند. بر اساس آن تصميم ميشان قرار ميشناختي ۀاطالعات را در دسترس خزان

كنناد و براسااس   انتخااب ماي   كنند و نهايتااً زشيابي ميهاي معين را ارهاي احتمالي به موقعيت
 (. 2006 و همكاران، 3كنند )بورگ هاي انتخابي عمل ميپاسخ

مدل پردازش اطالعات اجتماعي عالوه بر تبيين تعاامالت اجتمااعي موفاق كودكاان، داراي     
نوجوانان نيز منظور تبيين علل و پيشگيري از مشكالت رفتاري كودكان و كاربردهاي گوناگون به

لاي و  ) و نوجواناان  پرخاشاگري كودكاان  بيني براي مثال، كاربردهاي اين الگو در پي  .باشدمي
(. باراي پيشاگيري از رفتارهااي    2003؛ دوچ و لنسفرد، 2012، 5؛ كالوت و ايزاسكن2013، 4فرسر

عي با دو (، رابطه مدل پردازش اطالعات اجتما2013، 6ضد اجتماعي در نوجوانان )دوگ و گودوين
-(، با مهارت2009، 7)كيلي و پراي  "تحريک همساالن و ورود به گروه همساالن"بعد اجتماعي 

(، و با درک عاطفي در كودكان مبتال به اختالل 2012و ورينز،  8اجتماعي )نيوونژن -هاي شناختي
اتواني (،همچنين رشد مدل پردازش اطالعات اجتماعي در كودكان با نا 2005، 9يادگيري )بامينگر

 (، مورد بررسي قرار گرفته شده است.2011هوشي )نيوونژن و همكاران، 
(، رابطه مدل پاردازش اطالعاات اجتمااعي را باا عالئام      1392) و همكاران در ايران عابدي

شاده در ايان   . نموناه اساتفاده  ناد اآموزان مقطع ابتدايي بررسي كارده اي در دان نافرماني مقابله
آماوزاني كاه در   دهد، دان موزان مقطع ابتدايي بودند كه نتايج نشان ميآنفر دان  100پژوه  

اي را بيشاتر  پردازش اطالعات اجتماعي نمرات كمتري كسب كرده بودند عالئم نافرماني مقابلاه 
( باه بررساي تحاول پاردازش اجتمااعي در      1388همچنين پورمودت و بشااش )  دادند.نشان مي
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ساال   18تاا   10آماوزان  نفري از دانا   120پرداختند. نمونه  پذيرتوان ذهني آموزشكودكان كم
 باشد. انتخاب شدند و نتايج نشان داد كه سير رشد شناخت اجتماعي اين كودكان كند مي

با توجه به ارتباط گسترده بين پردازش اطالعات اجتمااعي باا متغيرهااي اجتمااعي و رفتااري،      
مناد  هااي اجتمااعي عالقاه   تاثير آموزش مدل مهاارت هاي اخير به موضوع بررسي محققان در سال

هااي پاردازش اطالعاات اجتمااعي و پرخاشاگري را در ياک       (، مهارت2014و لي ) 1اند.ترزينشده
شده بر طبق اين مدل، باعث كااه   هاي تدوينآموزش برنامه نيمه آزمايشي بررسي كردند. ۀمطالع

(، 2013)2ماعي مثبات در پساران شاد. مااركويتز     قابل توجه رفتار پرخاشگرانه و افزاي  اهداو اجت
ها در هار موقعيات بار طباق     ها و تفسير آننشان داد كه يادگيري اجتماعي و آموزش بررسي نشانه

 تواند در كنترل پرخاشگري فيزيكي موثر باشد.مدل پردازش اطالعات اجتماعي مي
اناد كاه نقا     مالت اجتمااعي ها از جمله نمودهاي تعاا از آنجا كه تعامل با همساالن و دوستي

هاي پاردازش  رسد آموزش مهارتكنند، به نظر ميآموزان ايفا ميمحوري در شناخت اجتماعي دان 
هاا باا مراحال ايان مادل )رمزگرداناي، تفساير،        آماوزان و آشانايي آن  اطالعات اجتماعي به دانا  

باشد. بنابراين هدو از اين پاژوه   خ، ارزشيابي پاسخ و اجراي عمل( ضروري ميسجستجوگري، پا
مدل پردازش اطالعات اجتماعي بر صميميت اجتماعي، كيفيت دوساتي و  آموزش بررسي اثربخشي 

 باشد.مينارساخوان آموزان احساس تنهايي دان 

 روش پژوهش
 -آزماون طرح پاي  شبه آزمايشي با ها و اهداو مورد بررسي، از نوع پژوه  حاضر با توجه به ماهيت داده

پايۀ سوم تا پانجم ابتادايي    آموزاندان  ۀجامعه آماري پژوه  حاضر كلي آزمون با گروه كنترل است.پ 
گيري در دساترس  باشد. به روش نمونهاستان اصفهان مي 3نارساخوان در مدارس آموزش و پرورش ناحيه 

د، انتخاب شادند. كلياۀ افاراد    آموز كه مبتال به اختالل يادگيري خواندن تشخيص داده شده بودندان  20
هاي صميميت اجتماعي، كيفيت دوستي و احساس تنهايي را قبل از ارائه آموزش تكميل نمودناد  پرسشنامه

 طور تصادفي در دو گروه آزماي  و گواه به نسبت مساوي جايگزين شدند.و پ  از آن به

 روند اجرا
( را 1994) 3ها اجتماعي توركاسپا و برايانداستانهاي گروه آزماي  منظور انجام پژوه ،آزمودنيبه

نق  بازي و بحث و گفتگوي  ۀشيوشده، به( طراحي1987كه بر اساس مدل پردازش اجتماعي داج )
صورت سه روز در هفته تجربه كردند. برايان و توركاسپا دقيقه و به 30جلسه به مدت  8فعال در طي 

                                                                                                                                  
1Terzian 

2Markovits 

3Turkaspa & Bryan 
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كاار بردناد. رواياي همزماان     داستان اجتماعي را باه  5اجتماعي گيري پردازش اطالعات براي اندازه
هاا نياز از   آمده است. همچنين پايايي داساتان دستن بهاها با استفاده از مقياس قضاوت معلمداستان

دار درصاد معناي   83درصد تا  50ها بين طريق بازآزمايي بررسي شد كه، پايايي آزمون مجدد داستان
گونه آموزشاي دريافات نكارد. در طاول     (. در اين مدت گروه گواه هيچ1380 ،)بشاش و لطفيان بود

صاورت نقا    شد آن را باه آموزان داوطلب خواسته ميشد و از دان جلسات هر داستان خوانده مي
عالوه بر گفتگوي داوطلبانه از  شد.مربوط به هر داستان به بحث گذاشته مي هايبازي كنند و سوال
هاي پيشانهادي خاود را نسابت باه هار      حلها و راهشد پاسخنيز خواسته مي موزانآهر يک از دان 
در صورتي كه داستاني احتياج به بحث بيشتر داشت در جلسه بعدي روي آن دوباره  سوال ارائه دهند.

مشاابه داساتان پرسا  و نگارش و      ۀشاد دادهها در مورد اتفاقات واقعي رخبحث شده و از آزمودني
ماورد   اًپ  از پايان جلسات گروه آزماي  و گاواه مجادد   و گرفتد بحث قرار ميها مورعملكرد آن

ارائه شده است: 1شرح جلسات آموزش در جدول  ارزيابي قرار گرفتند.
 

 : شرح جلسات آموزش مدل پردازش اطالعات اجتماعی1جدول 

 محتوای کلی فرایند درمان هدف جلسا 

 هابرقراري ارتباط با آزمودنيآشنايي و  هاشناخت آزمودني جلسه اول

خواندن داستان شماره يک )ورود به جمع همسااالن(، اجاراي نقا      ورود به جمع همساالن جلسه دوم
هاا و ارزشايابي   ها، ارزيابي مشكل، تفسير و ارائه پاسختوسط آزمودني

 هاآن

اجراي كاربردي داستان ورود به جماع   جلسه سوم
 همساالن

ها و آموزش تفسير و ديادگاه درسات   آزمودنيبيان نظرات هر يک از 
 هاي واقعيدر موقعيت

خواندن داستان شماره دو )روابط بين معلم و شاگرد(، تكارار داساتان    روابط بين معلم و شاگرد جلسه چهارم
ها. ارزشيابي پاساخ  ها، رمزگرداني و تفسير و ارائه پاسختوسط آزمودني
 ها  همۀ آزمودني

خواندن داستان شماره سه )روابط بين خواهر و برادر(، ايجاد موقعيات   روابط بين خواهر و برادر   جلسه پنجم
هاا. ارزشايابي پاساخ هماۀ     نق ، رمزگرداني و تفساير و ارائاه پاساخ   

 ها، دادن الگوي موقعيت مشابه داستان )رابطه با دوستان(آزمودني

شادن توساط ياک    بررسي برانگيخته جلسه ششم
 قرباني

شادن توساط ياک قربااني(،     دن داستان شماره چهار )برانگيختاه خوان
 ايجاد موقعيت داستان با اجرا، ارائۀ تفسير و نظرات و ارزشيابي نظرات  

شاده توساط   هااي مشاابه تجرباه   آموزان در موقعيات قراردادن دان  آموزش تفسير موقعيت جلسه هفتم
ديادگاه درسات در   هاا، ايجااد   ها و تفسير و ارزشايابي پاساخ  آزمودني

 هابرخورد با موقعيت

بررسي موقعيت قربااني بوسايله ياک     جلسه هشتم
 كودک

وسايله ياک كاودک(، باازگويي     خواندن داستان شماره پنج )قرباني به
هاا. ارزشايابي   داستان، اجراي نق ، رمزگرداني و تفسير و ارائۀ پاساخ 

 هاها،آموزش ديدگاه واقعي در موقعيتپاسخ همۀ آزمودني
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 ابزار پژوهش
 باشد: آزمون بدين شرح ميآزمون و پ ها در مرحله پي آوري دادهابزارهاي اين پژوه  براي جمع

  :هااي پيشارونده   ها از آزمون مااتري  بهر آزمودنيگيري هوشبراي اندازهآزمون هوش ریون
تهياه شاده    1947و فرم دوم آن در ساال   1938ريون استفاده شد. فرم اول اين آزمون در سال 

ماندگان ذهني اختصاص دارد. آزمون عنصر دارد كه به كودكان و عقب 36آن  1947است. فرم 
-ساله به 9تا  5ريون داراي دو نوع متفاوت است. آزمون ريون رنگي كودكان كه براي كودكان 

ساال و بزرگسااالن    9ودكان باالي در حالي كه آزمون كرود، داراي تصاوير رنگي است.كار مي
داراي تصوير سياه و سفيد است. اين آزمون در مورد كودكان ايراني نيز استفاده شاده و ضاريب   

 گزارش شده است. 0.9تا  0.7از هاي مختلفپايايي آن براي گروه
  :هاا، بار اسااس مصااحبه بااليني      تشاخيص آزماودني  تشخیص اختالال  یادگیری خواندن

 توسط متخصصان سازمان آموزش و پرورش انجام شد.، 

 ( مقیا  صمیمی  اجتماعی میلر :)    ( باراي ارزياابي   1982ايان مقيااس را ميلار و لنكفاورت )

باشاد كاه   صميميت دريافتي از روابط مختلف طراحي نمودند. اين مقياس در بردارندۀ دو گروه پرس  مي
شده در زمان ه پرس  ديگر به شدت صميميت تجربهش  پرس  براي توصيف فراواني صميميت و يازد

-ها تكميل مياند. اين آزمون يک ابزار خودسنجي است و توسط خود آزمودنيكنوني اختصاص داده شده

( تاا تقريبااً   1نادرت ياا كام )   اي ليكرت، از خيلي بهدرجه 10گيري از مقياس ها با بهرهشود. همۀ پرس 
شاوند. ميلار و   طور معكوس امتياز داده ميبه 14و  2هاي شوند. پرس مي( پاسخ داده 10هميشه يا زياد )

اند. اين درصد گزارش كرده 91درصد تا  86( ضريب آلفاي كرونباخ را در اجراي گوناگون 1982لنكفورت )
سپ  ضريب آلفاي كرونباخ در بررسي  ( در ايران به فارسي ترجمه شد1385پرسشنامه توسط دانشورپور )

 به دست آمد. 0.79دختر( انجام شد  164پسر و  166نفري ) 330مقدماتي كه بر روي يک نمونه 
  :(، 1380وناد ) پرسشنامه كيفيت دوستي توساط حجاازي و ظهاره   پرسشنامه کیفی  دوستی

-تم دارد كه آياتم آي 14ها، تهيه شده است. اين پرسشنامه براي بررسي كيفيت دوستي آزمودني

ها بر اساس مقياس ليكارت  گذاري شده است. پاسخصورت معكوس نمرهآن به 13،12،11هاي 
نمارۀ   "بعضي اوقات"نمرۀ يک،  "ندرتبه"نمرۀ صفر،  "هرگز"اي تنظيم شده است و درجه 5

ي (. روايا 1380وند، گيرد )حجازي و ظهرهنمرل چهار مي "هميشه"نمرۀ سه،  "اكثر اوقات"دو، 
 و پايايي پرسشنامه مذكور مطلوب احراز شده است.

  :وسيلۀ آشار و  پرسشنامه احساس تنهايي و نارضايتي اجتماعي بهپرسشنامه احسا  تنهایی
(، باا تمركاز بار زميناه و     1985وسيلۀ آشر و هيلر )( طراحي شد و پ  از آن به1984همكاران )

(. از كودكاني كه از طرياق  1992آشر،  بافت مدرسه مورد بازنگري مجدد قرار گرفت )كسيدي و
كنناد  اي كاه در كاالس احسااس ماي    سنجي انتخاب شدند، براي سنج  ميزان تنهاييجامعه

( است 1984عمل آمد؛ كه اين پرسشنامه متن ترجمه شدۀ پرسشنامه آشر و همكاران )آزموني به
آياتم بار تنهاايي     16اي ليكرت است. در ايان پرسشانامه،   درجه 5سوال و مقياس  24و شامل 
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(، شايساتگي اجتمااعي ) باراي    "مان در مدرساه تنهاا هساتم    "شدۀ كودكان )براي مثالادراک
(، و بارآورد وضاعيت اجتمااعي )باراي     "كنمخوبي كار ميها در كالس بهمن با بقيه بچه"مثال
ايي ها آيتم باقي مانده بر فعاليات  8( آنان تمركز دارد. "من دوستان زيادي در كالس دارم"مثال

( تمركاز  "من كتاب خواندن را دوست دارم"دهند انجام دهند )براي مثالكه كودكان ترجيح مي
 =9/0بران را براي ايان پرسشانامه    -(، ضريب پايايي اسپيرمن1984كند؛ آشر و همكاران )مي

آموز، پايايي آن را براي دان  20(، در يک مطالعه از 1987گزارش كردند. در حالي كه لوفيتک )
بارآورد كارد. رواياي ايان      93/0ها برابر باا  و براي كالس سومي 84/0ها برابر با كالس دومي

بنادي معلماان و تنهاايي    (، از طريق همبستگي بين درجاه 1987پرسشنامه نيز توسط لوفيتک )
برآورد شد. اين پرسشنامه در ايران توسط  8/0آموزان برابر با شده توسط دان واقعيِ گزارش

 برآورد شد. 0.88(، ترجمه و آلفاي كرونباخ براي آن 1389ست )دوالهي
 

 هایافته
در اين پژوه  از آمار استنباطي شاامل آزماون تحليال كووارياان  چناد متغياري باراي مقايساه         

آموز مبتال به اختالل يادگيري در اين مطالعاه  دان  20هاي مختلف استفاده شد. هاي گروهميانگين

 2جادول   در دو گاروه آزمااي  و گاواه قارار گرفتناد.      (=  10طور مسااوي ) شركت داشتند كه به

هاي آزمودني را در متغيرهاي صميميت اجتماعي، كيفيت دوساتي  هاي توصيفي نمرات گروهشاخص
دهد.نشان مي و احساس تنهايي در دو گروه آزماي  و كنترل

 

 آزمون در دو گروهزمون و پسآ: میانگین و انحراف استاندارد نمرات در مراحل پیش2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیرها

 کیفی  دوستی

 6.58 22.60 آزمونپي  آزماي 

 3.65 30.30 آزمونپ 

 گواه
 6.16 22.80 آزمونپي 

 5.86 22.70 آزمونپ 

 احسا  تنهایی

 آزماي 
 5.26 54.80 آزمونپي 

 5.75 48 آزمونپ 

 گواه
 4.20 54.90 آزمونپي 

 4.49 54 آزمونپ 

 
 صمیمی  اجتماعی

 
 آزماي 

 16.93 102 آزمونپي 

 13.98 130 آزمونپ 

 گواه
 16.52 97.70 آزمونپي 

 15.91 98.40 آزمونپ 
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ميانگين و انحراو استاندارد متغير كيفيت دوستي در گروه آزماي   ،2هاي جدول مطابق با داده
نتايج  باشد.مي 3.65و  30.30آزمون و در مرحله پ  6.58و  22.60آزمون به ترتيب پي  در مرحله
ها افزاي  كيفيت دوستي آزمودني بدهد كه آموزش مدل پردازش اطالعات اجتماعي موجنشان مي

در گروه آزماي  نسبت به گروه گواه شده است. نمرات براي متغير احساس تنهايي گروه آزماي  در 
آمده اسات. مطاابق باا    دستبه 5.75و  48آزمون و در مرحله پ  5.26و  54.80آزمون پي  مرحله

هاي گروه آزماي  نسبت به گروه گواه كااه  داشاته اسات.    نتايج، نمرات احساس تنهايي آزمودني
 102آزمون ميانگين و انحراو استاندارد براي متغير صميميت اجتماعي گروه آزماي  در مرحله پي 

افازاي  در نمارات    باشاد. باا توجاه باه نتاايج،     ماي  13.98 و 130آزمون و در مرحله پ  16.93و 
گردد. نمرات ميانگين و انحراو استاندارد هر سه متغير صميميت اجتماعي گروه آزماي  مشاهده مي

داري آزمون تفاوت معنيآزمون و پ اي دريافت نكرده است در مرحله پي در گروه گواه كه مداخله
 دهد.را نشان نمي

هاا از روش  آزمون بود، باراي تحليال داده  پ  -آزمونبا توجه به طرح پژوه  كه از نوع پي 
هااي آزماون تحليال كووارياان  چناد      تحليل كوواريان  چند متغيره استفاده شد. يكي از مفروضه

از آزماون  باشاد كاه بادين منظاور،     كوواريان  مي -هاي واريان متغيره، بررسي همساني ماتري 

. باا  5.110و  0.696،  6/0  05/0 آزمونبراي پ  باك  استفاده شده است.

شود مااتري   لذا نتيجه گرفته مي بيشتر است، 0.05توجه به اينكه ميزان معناداري آزمون باك  از 
 ها همگن است.واريان  كوواريان 

شده در آزمون لوين محاسبه استفاده شد.براي بررسي همگوني واريان  دو گروه از آزمون لوين 
 كيفيت دوستي: ها:آزمون)پ  دار نبود.يک از متغيرهاي مورد بررسي از لحاظ آماري معنيمورد هيچ

صاااميميت  - 664/2،  1/0  5/0 احسااااس تنهاااايي:  - 918/5 ،  2/0  5/0

 يد شد.أيها نيز تواريان . بنابراين مفروضه همگوني  017/0 ، 1/0  05/0 اجتماعي:

 
آزمون کیفیت : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مانکوا برای مقایسه میانگین نمرات پس 3جدول 

 آزمونهای آزمایش و گواه با کنترل پیشدوستی، احساس تنهایی، صمیمیت اجتماعی گروه

 اندازه اثر سطح معناداری خطا  فرضیه   مقدار نام آزمون
توان 

 آماری

المبدای 

 ویلکز
0.219 15.463 3 13 0.001 0.78 0.99 

 



 اثربخشیآموزشمدلپردازشاطالعاتاجتماعیبرکیفیتدوستی،احساستنهاییو...

 

68 

 

هااي  دهد كه تركيب خطي متغيرهاي پژوه  بين گاروه نتيجه آزمون المبداي ويلكز نشان مي

معنادار بود. به عبارت ديگر بين گروه آزماي  و كنتارل حاداقل باه     ( 0.001)آزمودني در سطح 

 لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت وجود دارد.
 آزمون متغیرها در گروه آزمایش: نمرات حاصل از تجزیه و تحلیل مانکوا برای مقایسه نمرات پس4جدول 

 
كيفيت 
 دوستي

 شاخص

 منبع

مجموع 

 مجذوا 

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورا 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

پي  
 آزمون

220.12 1 220.12 180898 0.001 0.55 0.98 

 0.99 0.62 0.001 24.710 287.82 1 287.82 گروه

     174.718 15 11.648 خطا

احساس 
 تنهايي

پي  
 آزمون

92.267 1 92.267 3.661 0.01 0.19 0.43 

 0.70 0.32 0.01 7.153 180.27 1 180.27 گروه

     1379.029 15 20.102 خطا

صميميت 
 اجتماعي

پي  
 آزمون

1642.17 1 1642.17 10.75 0.005 0.41 0.86 

 0.99 0.65 0.001 28.35 4327.006 1 4327.006 گروه

     2289.419 15 152.628 خطا

 
آزماون نمارات   ميانگين پ ، تحليل كوواريان  چند متغيره روي 4نتايج حاصل از جدول 

دهد. در كيفيت دوستي، احساس تنهايي و صميميت اجتماعي گروه آزماي  و گواه را نشان مي

، احساس تنهايي مقادار   001/0و در سطح  710/24متغيرهاي كيفيت دوستي مقدار 

در ساطح   350/28و متغير صاميميت اجتمااعي مقادار      01/0در سطح  153/7

توان بياان  دار است. بر اين اساس ميتفاوت بين دو گروه آزماي  و كنترل معني  001/0

داشت كه آموزش مدل پردازش اطالعات اجتماعي باعث افزاي  كيفيت دوساتي و صاميميت   

ها در گروه آزماي  در مقايسه با گروه كنترل ها و كاه  احساس تنهايي آناجتماعي آزمودني

 شده است.
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 گیریبحث و نتیجه

هدو پژوه  حاضر بررسي اثربخشي آموزش مدل پاردازش اطالعاات اجتمااعي بار كيفيات      

گونه كه نتايج آموزان نارساخوان بود. هماندوستي، احساس تنهايي و صميميت اجتماعي دان 

حاصل از پژوه  نشان داد، آموزش مدل پردازش اطالعات اجتماعي موجب افازاي  كيفيات   

هاي گروه آزمااي  شاده باود.    صميميت اجتماعي و كاه  احساس تنهايي آزمودني دوستي و

اي براي كاربرد نظريه پاردازش  ( كه يک تحقيق مداخله2013اين يافته با نتايج تحقيقات لي )

اطالعات اجتماعي بر كفايت اجتماعي و پيشگيري از پرخاشگري كودكان انجاام داده اسات و   

باشد. اين سو ميو فهم و انطباق اجتماعي كودكان شده است هممطابق آن موجب بهبود درک 

شده كودكان را نشاان  مطالعه رابطۀ قوي بين مدل پردازش اطالعات اجتماعي و رفتار مشاهده

اجتماعي و پردازش اطالعاات اجتمااعي را در    -هاي شناختي( مهارت2012دهد. نيوونژن )مي

دهاد مهاارت   ررسي كرده است كه نتايج نشان ماي كودكان با ناتواني هوشي خفيف تا مرزي ب

بيناي كناد.   تواند مهارت بازداري و بازشناخت و تفسير را پاي  پردازش اطالعات اجتماعي مي

( مدل پردازش 2009بنابراين بايد روي مداخله و درمان مطابق با اين مدل تمركز كرد. كيلي )

الن و ورود به گاروه همسااالن( در   اطالعات اجتماعي را در دو حوزۀ اجتماعي )تحريک همسا

بيناي ساازگاري   دهد كه اين مدل در پاي  كودكان بدرفتار بررسي كرده است. نتايج نشان مي

اجتماعي كودكان موثر است و بايد به آموزش بر اساس اين مدل به كودكان و نوجوانان توجه 

 كرد.

سلط در رشد شناختي اين روش بر اساس نظريه پردازش اطالعات است كه از راهبردهاي م

عنوان يک سامانه شناختي كه قابل قياس باشد. در رويكرد پردازش اطالعات ذهن آدمي بهمي

هااي  شود. ايان ساامانه، اطالعاات را باه شايوه     هاي ديجيتال است در نظر گرفته ميبا رايانه

ات ذخيره، مختلف، نظير رمزگذاري، رمزگشايي، مقايسه يا تركيب اطالعات جديد با ديگر اطالع

(. 1377كناد )فاالول،   بازيابي و با قراردادن اطالعات در محور توجه يا هوشياري، پردازش مي

پردازش اطالعات پي  از آنكه به توصيف كلي بپردازد، به بررسي قدم به قدم آنچه در برخورد 

 هادو مطلاوب  (.1388مند است )خانجاني به نقال از خانجااني،   دهد عالقهبا تكاليف رخ مي

يافتن به چنان الگوي دقيق و صريحي از پاردازش اطالعاات   رويكرد پردازش اطالعات، دست

اي عمل كند. اين الگاو  عنوان يک برنامه كارآمد رايانهآميزي بهطور موفقيتاست كه بتواند به

هاي خاص تكلياف و  همچنين بايد بتواند دربارۀ نحوۀ رفتار آزمودني تحت شرايط و محدوديت

در هماين  (.1377عمال آورد )فاالول،   هاي دقيقي بهبينيبه دروندادهاي ويژه، پي در پاسخ 

نمايد. بنابراين آماوزش مراحال   گونه عمل ميراستا مدل پردازش اطالعات اجتماعي نيز همين

هااي  تواند در شناخت و سازگاري اجتماعي موثر باشد. از آنجا كه در آموزش گاام اين مدل مي
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اي قارار بگيارد، شارايط را بشناساد،     هاي سااده آموز در موقعيتد، دان شواين مدل سعي مي

تواند پاي  رو داشاته باشاد بررساي و     هاي مختلف را كه ميحلنظرات خود را ابراز نمايد، راه

دست هاي ساده، تجربه بهكند تا از موقعيتحل را برگزيند و كمک ميتفسير نمايد، بهترين راه

هااي  آموز متوجاه سارنخ  هاي دشوارتر تعميم دهد. در اين مدل دان يتآورده و آن را به موقع

هاا ساعي در كنتارل    شود شده و با پردازش آناجتماعي كه در هر موقعيت براي وي ايجاد مي

عالوه بر اين كودكان و نوجوانان از همساالن خود رفتارهاي شدن بر آن دارد.موقعيت و مسلط

داده و در تحكيم توانند تجربيات خود را انتقالمل با يكديگر ميآموزند و در تعااجتماعي را مي

هااي  كارگيري آن در موقعيتها گام بردارند. طبق پژوه  حاضر آموزش اين مدل و بهدوستي

تر و ايجاد صميميت شده و از احساس تنهايي كه در برانگيز منجر به برقراري رابطۀ قويچال 

 تواند ايجاد شود جلوگيري نمايد.مياثر برخورد نامناسب در روابط 

آموزان مبتال به اخاتالل ياادگيري   ها بايد اشاره كرد كه برخي از دان در تبيين اين يافته

ها نسبت به همتاياان عاادي خاود در    اي دارند. آنمشكالت هيجاني و اجتماعي قابل مالحظه

تماعي قرار داشته و آمادگي معرض خطر بيشتري براي ابتال به انواعي از مشكالت هيجاني و اج

بيشتري براي طردشدن از سوي همساالن خود دارند و داراي خودپنداره ضعيفي هستند )احدي 

همچنين كودكاني كه در يادگيري خواندن مشكل دارند معموالً نسابت باه   (.1387و كاكاوند، 

شوند )ماک  عالقه ميكنند و نسبت به مسايل تحصيلي بيشايستگي خود ديدي منفي پيدا مي

عنوان عامل حمايتي براي تواند به؛ به نقل از هاالن و كافمن(. بنابراين دوستي مي2003نالي، 

تواند فرد را در سازگاري بيشتر ياري شخص مطرح باشد. حمايت اجتماعي از طريق دوستان مي

 (.1382داده و محرک بسياري از رفتارهاي انطباقي در وي گردد )عابديني، 

مشكالت مداومي در ايجاد و حف  ارتباط با ديگران دارند و در ارضاي نيازهاي  افرادي كه

شاود و باه   شان با مشاكل مواجاه ماي   شان مشكل دارند، رشد هيجاني و اجتماعيپذيريتعلق

(. 2009شوند )گاوزنز و همكااران،   شناختي از قبيل احساس تنهايي دچار ميهاي روانآشفتگي

وجب عدم برقراري روابط صميمي شده و فرد را دچاار اضاطراب   احساس تنهايي در كودكان م

توان بياان  شود. بر اين اساس ميكند كه به نوبۀ خود باعث افزاي  مشكالت تحصيلي ميمي

هاا باا   آماوزان و آشانايي آن  هاي پردازش اطالعات اجتماعي به دانا  كرد كه آموزش مهارت

تواند موجب شيابي پاسخ و اجراي عمل( ميمراحل )رمزگرداني، تفسير، جستجوگري پاسخ، ارز

كاه  مشكالت اجتماعي و افزاي  دوستي و صميميت در بين كودكان و نوجوانان شود، تا با 

هاي اجتماعي كنتارل و هادايت   گيري از اين آموزش بتوانند رفتارهاي خود را در موقعيتبهره

 آميزي با ديگران داشته باشند.كنند و تعامل موفقيت
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آموزان پسر انجام گرفتاه، بناابراين   توجه به اين كه پژوه  حاضر بر روي نمونۀ دان با 

كناد. همچناين متغيرهااي محبوبيات     براي تعميم نتايج به جامعه دختران محدوديت ايجاد مي

تواند با آماوزش ايان مادل    اجتماعي، درک عاطفي، نگرش مثبت و ساير متغيرهاي مرتبط مي

پذيري اين موارد را با اجراي مجدد و تعميمتواند،هاي آتي ميپژوه  مورد بررسي قرار بگيرد.

 نتايج ياري رساند.

 تشکر و قدردانی

اصفهان و مدارس اختالل يادگيري شاكوفه و   3وسيله از مسئوالن آموزش و پرورش ناحيه بدين

-قدرداني باه اي در راستاي اجراي پژوه  داشتند، تشكر و شهداي قائميه كه همكاري صميمانه
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