اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بینفردی و حلمسئله
اجتماعی بر بهبود رفتار سازگارانه و عمکرد تحصیلی دانشآموزان
دختر باکمتوانیذهنی
لیال فریس آبادی ،1معصومه خسروی ،2پرویز
تاریخ دریافت39/88/88/8:

صباحی3

تاریخ پذیرش39/89/18:

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير آموزش مهارتهای ارتباطي بينفردی و حل مسئله اجتماعي بر
سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر با کمتوانيذهني دوره ابتدایي شهر قم انجام
شد .روش این پژوهش ،آزمایشي از نوع پيشآزمون _ پسآزمون _ پيگيری با گروه کنترل بود.
نمونهگيری به روش در دسترس انجام شد .نخست از همه مدارس استثنایي موجود 2 ،مدرسه به صورت در
دسترس انتخاب ،سپس  03نفر از دانشآموزاني که مالکهای ورود را داشتند ،انتخاب گردیدند و در دو
گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند .ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون هوش وکسلر ،مقياس
سازگاری اجتماعي واینلند ،فهرست اجتماعي ماتسون ،و اجرای برنامه آموزشي مهارتهای ارتباطي
بينفردی و حلمسئله اجتماعي بود .برای تجزیه و تحليل دادهها از آزمون تحليل واریانس چندمتغيره و
تکمتغيره با اندازهگيری مکرر استفاده شد .نتایج نشان داد که تفاوت معنيداری در ميانگين سازگاری
اجتماعي و پيشرفت تحصيلي ( ،)p3/30بين گروه کنترل و آزمایش وجود دارد .آموزش مهارتهای
ارتباطي موجب کاهش رفتارهای نامناسب دانشآموزان دختر با کمتوانيذهني و افزایش سازگاری
اجتماعي آنها در تمامي خرده آزمونهای سازگاری اجتماعي و نيز بهبود عملکرد تحصيلي آنها شده بود.
این برنامه آموزشي بيشترین تأثير را بر بهبود مهارتهای زندگي نشان داد .ميتوان نتيجه گرفت که
آموزش مهارتهای ارتباطي بينفردی و حلمسئله اجتماعي موجب بهبود سازگاری اجتماعي و پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان با کمتوانيذهني ميشود.

واژگان کلیدی :مهارتهاي ارتباطي بینفردي ،حلمسئله ،سازگاري اجتماعي ،پیشرفت
تحصیلي ،کمتواني ذهني
 .1کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ،دانشگاه سمنان ،ایميلal_1378@yahoo.com :
 .2استادیار گروه روانشناسي تربيتي ،دانشگاه سمنانkhosravi913@yahoo.com ،
 .0استادیار گروه روانشناسي باليني ،دانشگاه سمنانp_sabahi@yahoo.com،
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مقدمه
توجه به شناخت و آموزش و پرورش دانشآموزان کمتوانذهني ،یعني افرادی که به دالیل
ویژهی نميتوانند از برنامههای عادی آموزشي به نحو مطلوب بهرهمند شوند ،از نشانههای
پيشرفت و فرهنگ و نظام آموزش و پرورش هر جامعهای است (افروز2333 ،؛ به نقل از
عاشوری و همکاران .)1033 ،کمتوانيذهني نوعي مشکل جهاني است که در هر کشوری
وجود دارد .کمتوانيذهني تنها یک مشکل پزشکي نيست بلکه یک مشکل آموزشي،
رواني ،اجتماعي نيز به حساب ميآید (جدال .)2312 ،1براساس تعریف انجمن
کمتوانيذهني و رشدی آمریکا ،کمتوانيذهني عبارت است از یک ناتواني که پيش از 11
سالگي آغاز شده و با محدودیتهای قابل توجهي که در عملکرد عقلي و رفتار سازشي
که مهارتهای اجتماعي و عملي را پوشش ميدهد ،مشخص مي شود (انجمن
کمتوانيذهني و رشدی آمریکا .)2311 ،فقدان رفتارهای ارتباطي مناسب از مشخصه
کمتوانيذهني است .این دانشآموزان ممکن است فاقد مهارتهای ارتباطي ویژه ،اعمال
یک رفتار ارتباطي نامناسب در یک موقعيت ویژه و یا عدم آگاهي نسبت به یک رفتار
مناسب در یک موقعيت ویژه باشند (سورسي و نوتا .)2333 ،2همچنين کمبود مهارتهای
ارتباطي و اجتماعي در این کودکان ،ميتواند منجر به مشکالت رفتارهای بروننمود از
قبيل رفتارهای ناسازگارانه و ضد اجتماعي و مشکالت دروننمود از قبيل عدم اعتماد به
نفس ،اضطراب و افسردگي شود (هارول و مرسر ،2333 ،0به نقل از براتي ،پورتجریشي و
سجادی.)1031 ،
سازگاری اجتماعي به عنوان یک معيار ،سالمت روان انسان را به ویژه پيش از بلوغ
تعيين مي کند و عواملي مانند مهارت افراد در برقراری ارتباط با افراد جامعه و گروه
همساالن بخشي از سازگاری اجتماعي افراد است (رحمتي ،طهماسيان و صالح صدق پور،
 .)2313پژوهشهای انجام شده نشان ميدهد که شيوع اختاللهای سازشي– اجتماعي در

1. Jedall
2. Soresi, Nota
3. Haroll & merser
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بين کودکان کمتوان ذهني  10تا  50درصد است (باتيا ،1نيگام ،2بوهرا و مالکيت1332 ،0؛
کاسکلي و پاداس1332 ،4؛ سامساندارام1310 ،0؛ بروکس،گان و لویز 1314 ،6به نقل از
قنبری هاشم آبادی و سعادت .)1013 ،از سوی دیگر کودکان کمتوانذهني به دليل تفاوت
با سایر کودکان ،با مشکالت بسياری در زمينه آموزش و تحصيل روبرو هستند .اغلب
متخصصان براین باورند که با توجه به وجود کمتوانيذهني ،امکان باال بردن پيشرفت
تحصيلي ،رشد اجتماعي و سازگاری در این کودکان وجود ندارد .اما یافتههای به دست
آمده از پژوهشهای دهه اخير ،چنين استداللي را زیر سؤال ميبرد و تأثيرات مثبت و
ثمربخش آموزشهای ویژه بر رشد اجتماعي و تحصيلي این گروه را برجسته ميکند (پرت
و گریدانوس2335 ،5؛ بيان زاده و ارجمندی .)1013،در واقع ،پژوهشها نشان داده اندکه
شناخت آنان و استفاده از راهکارهای مناسب ،سبب بهبود یادگيری و پيشرفت تحصيلي در
این کودکان ميشود (خميس2335 ،1؛ خویي نژاد ،رجایي .)2332 ،مطالعه وضعيت
کودکان استثنایي و دشواری و پيچيدگي فرآیند انتقال آنها به زندگي اجتماعي نمایانگر
این حقيقت تلخ است که برنامههایي که در مدارس استثنایي اجرا ميشود بر سازگاری
اجتماعي دانشآموزان کمتوانذهني تأثير اندکي دارد و بيشترآنها بعد از اینکه این دوره
را به پایان رساندند ،ترک تحصيل کردهاند و یا در پایههای چهارم و پنجم ماندهاند و از
فرصتهای استخدامي و شغلي متناسب با توانمندیهای خود ،برخوردار نميشوند
(هولونيسکي.)1310 ،3
از آنجا که هدف آموزش به افراد دارای کمتوانيذهني ،آماده ساختن آنها برای
زندگي اجتماعي و فراگيری مهارتهای ضروری جهت داشتن یک زندگي مستقل یا با
کمترین وابستگي است ،برای رسيدن بدین منظور برنامههای کامالً کاربردی الزم است
1. Batia
2 .Nigam
3. Bohra & Malik
4. Cuskley & padas
5. Sumsundaram
6.Brooks-Gunn & Lewis
7. Pratt & Greydanus
8. khamis
9. Holonesky
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(بریگر و همکاران2333 ،1؛ تکين ارسالن و ساکوگلو2335،2؛ به نقل از سيف نراقي،
شریعتمداری ،نادری و ابطحي .)1011 ،یکي از برنامههایي که در این راستا مي تواند بسيار
مؤثر باشد ،مهارتهای زندگي 0است .مهارتهای زندگي عبارتند از توانایي تعيين اهداف
واقعبينانه ،حل مشکالت ،تصميمگيری ،ارزیابي نتایج خود و بهبود مهارتهای شخصي
است (بل.)1310 ،4
پژوهشهای متعددی بر مؤثر بودن این برنامه صحه ميگذارند و اثربخشي آن را
برکاهش شدت نشانههای رفتار اختالل سلوک و افزایش روابط بينفردی ،عزتنفس ،ابراز
وجود ،عزتنفس ،سازگاری اجتماعي ،ارتباط ميانفردی ،مهارت حلمسئله ،راهبردهای
مقابلهای و افزایش ميزان سالمت روان به تأیيد رساندهاند (باباپور خيرالدین1015 ،؛ هاپر،0
1336؛ تافریت1331،6؛ به نقل از ،بيرامي ،پور احمدی ،جاللي1016،؛ ،مکنيل و
همکاران1333،5؛ به نقل از سپاه منصور1016،؛ بوتوین .)23341 ،مهارتهای ارتباطي
بينفردی 3وحلمسئله13بخشي از مهارتهای زندگي هستندکه به واسطه آنها افراد
ميتوانند درگير تعامالت بين فردی و فرآیند ارتباط شوند (حسين چاری و آقا دالورپور،
 .)1010اسماعيلي نسب ،ملک محمدی ،غياثوند و بهرامي ( )2311آموزش این مهارت را
در افزایش مهارتهای الزم دانشآموزان در رفع مشکالت مدرسه و مشکالت آموزشي
آنها موثر دانستهاند .از سوی دیگر ،از آنجا که دانشآموزان با کمتوانيذهني اغلب از
مدرسه فرار کرده و مرتکب سرقت و بزهکاری ميشوند و از آنجا که شخصيت
تلقينپذیری دارند ،مورد سوءاستفاده تبهکاران قرار ميگيرند (عربي .)1011 ،این موضوع
اهميت داشتن مهارتهای ارتباطي در مورد کودکان کمتوانذهني را بيشتر ميکند ،زیراکه
1. Beriger
2 . Arsalan & Sucoglu
3. Life skill
4. Bell
5. Haper
6. Tafret
7. Macnill
8. Botvin
9. Interpersonal Communition skill
10. Problem solving
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موفقيت آنها در زندگي اجتماعي ،شغلي و زمينههای تحصيلي ،مشروط به داشتن
مهارتهای ارتباطي و اجتماعي است (سليماني.)2331 ،
همچنين پژوهشهایي بر لزوم آموزش مهارتهای ارتباطي به معلمان و تأثير مثبت آن
بر بهبود عملکرد تحصيلي دانشآموزان تأکيد داشتند (شهزاد ،ریاست و ضيغمي2311 ،؛
نانذیني وریموند .)2312،1حلمسئله یا مسئلهگشایي نيز فرآیندی است شناختي ،که به
وسيله آن فرد ميکوشد راه حل مناسبي برای مشکل پيدا کند (پرال و ادونل .)2334،2در
واقع فرآیند حل مسئله فرآیند تفکر منطقي و منظمي است که به فرد کمک ميکند تا
هنگام رویارویي با مشکالت ،راهحلهای متعددی جستجو و سپس بهترین راه حل را
انتخاب کند (قاسم آبادی1055 ،؛ به نقل از محمودی راد ،افقه ،براتي سده.)1016 ،
پژوهشهایي نيز بر اثربخش بودن آموزش مهارت حلمسئله بر پيشرفت تحصيلي اشاره
داشتهاند (بارکر2332 ،0؛ فورنلس و اليورس2333 ،4؛ احدی ،نریماني ،ميرزایي و
ابوالقاسمي .)1011 ،بنابراین انتظار از نظامهای آموزشي این است که افزون بر دروس
خواندن و نوشتن ،مهارتهای الزم برای زندگي روزمره و به ویژه نگهداری شغل را به این
کودکان بياموزد و از طرفي دیگر با برنامهریزی بهتر ،مانع از ترک تحصيل ،شکست و
بيشتر شدن مشکالت این کودکان و خانوادههای آنها شود .بدین منظور با در نظر گرفتن
مؤثر بودن این برنامه ،و عدم وجود پژوهشي مشابه در ایران ،پژوهش حاضر در پي آن
است تا با انجام پژوهشي آزمایشي ،اثربخشي برنامه آموزشي مهارتهای بينفردی و
حلمسئ له اجتماعي بر بهبود عملکرد تحصيلي و سازگاری اجتماعي دانشآموزان
کمتوانذهني خفيف را مورد مطالعه قرار دهيم .اميد است نتایج حاصل از این پژوهش
بتواند راهنمایي برای مربيان کودکان استثنایي ،به ویژه کودکان کمتوانذهني برای پربارتر
کردن کالسهای آموزشي و بهبود در نارسایي مهارتهای سازگاری و عملکرد تحصيلي
آنها باشد .فرضيههای اصلي در این تحقيق عبارت بودند از -1 :آموزش مهارتهای
1. Nanthini & Rhymend
2 .Perla & o, donnel
3. Barker
4. Fornells & Olivers
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ارتباطي بينفردی و حلمسئله اجتماعي موجب بهبود سازگاری اجتماعي دانشآموزان
کمتوانذهني ميشود  -2آموزش مهارتهای ارتباطي بينفردی و حلمسئله اجتماعي
موجب بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان کمتوانذهني ميشود.

روش پژوهش
روش پژوهش :روش پژوهش آزمایشي با طرح پيشآزمون – پسآزمون و پيگيری با
گروه کنترل بود .جامعه آماری :شامل همه دانشآموزان دختر با کمتوانيذهني بودند که
در مدارس ویژه (شامل  4مدرسه) دانشآموزان با کمتوانذهني زیر نظر اداره آموزش و
پرورش استثنائي در سال تحصيلي  32 -31مقطع ابتدایي در شهر قم تحصيل ميکردند .به
منظور انتخاب نمونهها نخست از بين  4مدرسه استثنایي موجود در شهر قم 2 ،مدرسه به
صورت در دسترس انتخاب شدند ،و پس از غربالگری با استفاده از مقياس هوش وکسلر
چهار ،شرکت کنندگان به لحاظ هوشي (بهره هوشي  )53 -03یکسانسازی شدند و تعداد
 03نفر از آن ها انتخاب و پس از کسب رضایت آگاهانه از والدین شرکتکنندگان به طور
تصادفي در دو گروه  10نفره قرار داده شدند .مالکهای قرار گرفتن در این دو گروه
عبارت بودند از( :بهره هوشي بين  03تا ،53وضعيت اقتصادی متوسط ،عدم داشتن
معلویتهای دیگر از قبيل ناشنوایي و نارسایي جسمي ،عدم داشتن آسيبهای خانوادگي از
قبيل طالق یا فوت والدین ،تحصيل در پایههای چهارم ،پنجم و ششم ابتدایي ،جنسيت
دختر) .مالک خروج نيز در این پژوهش عبارت بود از غيبت بيش از دو جلسه ،عدم
همکاری مناسب و عدم شرکت در فعاليتهای کالسي ،که شامل این گروه نمونه نشد.
ابزار :در این پژوهش به منظور اندازه گيری پيشرفت تحصيلي از ميانگين ارزشيابي 0
ماه که سوالهای آن با توجه به جدول دو بعدی توسط  0نفر از معلمان و  2نفر از
سرپرستان آموزشي گروه کمتوانذهني با سابقه باالی  1سال طرح شده بود ،استفاده شد و
نيز به منظور یکسانسازی هوش و اندازهگيری سازگاری اجتماعي از سه مقياس ،به شرح
زیر بهره گرفته شد:
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الف) مقياس تجدید نظر شده هوش وکسلر1کودکان چهار ( :(WISC-IVنسخه اول
این مقياس در سال  1343توسط وکسلر و به منظور سنجش هوش کودکان تهيه شده
است.این مقياس دارای دو بخش کالمي و غير کالمي شامل 11خرده آزمون (اطالعات
عمومي ،درک وفهم ،محاسبات ،شباهتها ،خزانه لغات ،فراخنای اعداد ،تکميل تصاویر،
تنظيم تصاویر ،طراحي مکعب ها ،الحاق قطعات و رمز گرداني) و مازها (فرم مکمل مقياس
هوش وکسلر) است .پس از تعيين نمرههای خام همه خردهآزمون ها ،با مراجعه به
جدولهای هنجار ،نمرههای خام به نمرههای تراز تبدیل ميشود .ویرایش چهارم این نسخه
توسط صادقي و همکاران در سال  1033بر روی کودکان  6تا  16سال انجام شده است.
ویرایش چهارم این نسخه توسط صادقي و همکاران در سال  1033بر روی کودکان  6تا
 16سال هنجاریابي شده است .در ویرایش چهارم مقياس هوش وکسلر کودکان (وکسلر،
 ،2330به نقل از صادقي ،ربيعي و عابدی )1033 ،تعداد زیر مقياسها از  10به  10افزایش
یافته است .در این مقياس پنج نمرۀ شاخصهای درک کالمي ،استدالل ادراکي ،حافظۀ
فعال و سرعت پردازش و بهرۀ هوش کلي به دست ميآید .ضریب پایایي بهرۀ هوشي کلي
 3/31و در زیر مقياسهای دیگر ضرائب اعتبار از  3/11تا 3/13بدست آمده است.
روایي آزمون از طریق اجرای همزمان با وکسلر شهيم و ریون برای بهره هوش کلي
 3/01و برای چهار هوشبهر دیگر به ترتيب از 3/43تا  3/41به دست آمده که در سطح
مطلوبي قرار دارد (صادقي ،ربيعي و عابدی.)1033،
ب) مقياس رفتار انطباقي واینلند :2هنجاریابي فرم زمينهیابي رفتار سازگارانه واینلند در
ایران ،در سال های  1050-56انجام شده است (قامت بلند ،توکلي و بقولي .)1056،این
مقياس به وسيله سپارو و همکاران )1314(0ساخته شده است و دارای  0فرم زمينهیابي،
گسترده و آموزشگاهي است .این مقياس دارای  235گویه است و چهار حوزهی
مهارتهای ارتباطي ،مهارتهای زندگي روزمره ،اجتماعي شدن و مهارتهای حرکتي را
در بر ميگيرد و یک ارزیابي از عملکرد سازگارانه فراهم ميکند .ضریب بازآزمایي نمره
1. Wechsler
)2. Vineland Adaptive Behavior Scales (Revised
3. Sparo
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هنجاریابي شده در گروه سني  11تا  11سال و  11ماه در هنجاریابي مقياس رفتار سازگارانه
واینلند به این صورت است :در حوزه ارتباطي از  3/13تا  3/16با ميانگين 3/14؛ در حوزه
مهارتهای زندگي روزمره از  3/53تا  3/15با ميانگين 3/10؛ در حوزه اجتماعي شدن از
 3/12تا  3/11با ميانگين 3/10؛ و در حوزه مهارتهای حرکتي از  3/53تا  3/11با ميانگين
 3/10در تغيير بود .تفاوت ميانگين دو گروه بهنجار و کمتوانذهني در سطح  3/31معنيدار
بوده که بيانگر روایي تفکيکي مناسب در مورد این مقياس در ایران است (قامت بلند و
همکاران.)1056 ،
ج) فهرست بررسي ارزیابي مهارتهای اجتماعي کودکان ماتسون :1ماتسون و
همکاران در سال  1310برای سنجش مهارتهای اجتماعي افراد  4تا  11سال ،این
فهرست بررسي را تدوین کردند .فهرست بررسي ماتسون ،دو فرم خودگزارشي و
گزارشدهي توسط معلم را دارد که هر کدام از آنها نيز خردهمقياسهایي دارند .در این
پژوهش از فرم گزارشدهي توسط معلم بهره گرفته شده است .پایایي فهرست بررسي
ماتسون با ضرایب آلفای کرونباخ و تنصيف محاسبه شده است و مقدار ضرایب آلفای
کرونباخ و تنصيف برای کل مقياس ،یکسان و برابر با  3/16است .روش آماری تحليل
عوامل برای تعيين روایي سازه مقياس مهارتهای اجتماعي به کار رفته است که ضریب
عاملي  3/04تا  3/51برای رفتارهای مناسب و ضریب عاملي  3/03تا  ./00برای عامل دوم به
دست آمده که نشان دهنده این است که این مقياس روایي خوبي برای کاربرد در ایران
دارد (یوسفي و خير.)1011،
روش اجرا :در این پژوهش به منظور آموزش برنامه مهارتهای ارتباطي بينفردی و
حلمسئله اجتماعي براساس راهنمای اجرای این برنامه از سوی یونيسف و کتابهای
راهنمای مدرس ( امامي نائني ،)1031 ،از روش های بارش مغزی ،ایفای نقش ،نمایش،
پرسش و پاسخ به صورت گروهي و انفرادی استفاده شد .از جمله پژوهشگراني که از
روش بارش مغزی در مورد کودکان کمتوان ذهني در پژوهشهای خود استفاده کرده اند
ميتوان به بهرامگيری ( )1013و ميکائيلي منيع ،عيسي زادگان ،نقوی هرزند )1033 ،اشاره
)1. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY
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کرد .نخست از همه آزمودنيها پيشآزمون به عمل آمد .سپس شرکتکنندگان در گروه
آزمایش در جلسهها آموزشي به مدت12جلسه ،در هر هفته  2جلسه یک ساعته ،آموزش
دریافت کردند ،در حاليکه گروه گواه چنين آموزشي را دریافت نکردند .همچنين پس از
گذشت یک ماه از پایان آموزش ،برای پيگيری اثرات آن دوباره پس آزمون بر روی هر
دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد .برنامه مداخله و شيوه اجرای برنامه آموزشي مهارت
های ارتباطي و حل مسأله اجتماعي :برنامه آموزشي که در این پژوهش بر اساس آن
آموزش ارایه شد ،از راهنمای آموزش مهارتهای زندگي یونيسف ( )1353ترجمه
عبداهللزاده اقتباس شد.
همچنين از کتابهایي که در این زمينه تأليف شده است از جمله کتاب سال اول
مهارتهای زندگي ،نيک پرور ( )1033و کتاب سال چهارم و پنجم مهارتهای زندگي،
لواساني ( ،)1014همچنين مقاله شناسایي مهارتهای بينفردی مورد نياز دانشآموزان
کمتوانذهني (خانزاده و آقا رود برده )1033،نيز کمک گرفته شد.
جدول  .1خالصه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشي
شماره
جلسهها

فهرست محتوای ارائه شده

نخست تا

معارفه و تشخيص موقعيت کلي؛ آشنایي با مفهوم ارتباط و اهميت آن با زباني ساده و متناسب با درک

سوم

دانشآموزان ،آشنایي با پلها و موانع ارتباطي ،آشنایي با مفهوم خانواده و اهميت آن

چهارم تا
ششم

آشنایي با وظایف و مسئوليتهای هر کس در خانواده ،مفهوم دوستي و ویژگيهای دوست و راههای
مختلف دوست یابي ،آشنایي با راههای تداوم دوستي :از قبيل خوب گوش کردن و خوب صحبت
کردن

هفتم تا

آشنایي با نحوه صحيح رفتار کمکطلبي درسي و غير درسي و برنامهریزی ،آشنایي با مفهوم گروه و

نهم

قوانين و مسئوليتهای گروهي ،تعریف مشکل و مسأله و موقعيتهای مشکل زا
جمعآوری اطالعات در مورد مشکالت ارایه راهحلهای متعدد از طریق بارش مغزی ،شناخت و

دهم تا

شناسایي منابع حمایتي جهت کمک کردن و حل مسئله ،بيان مزایا و معایب راه حلها اجرای راه حل و

دوازدهم

باز بيني؛ انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن ،جمعبندی از مطالب گفته شده و بازبيني تکاليف داده
شده و انتخاب بهترین پوشههای کار
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یافتهها پژوهش
در این پژوهش با توجه به این که بيش از یک متغير وابسته و سه مرحله ( پيشآزمون،
پسآزمون و پيگيری) وجود داشت از تحليل واریانس چندمتغيره و تکمتغيره با اندازه
گيری مکرر استفاده شد .به منظور استفاده از آزمون تحليل واریانس با اندازه گيری مکرر،
نخست پيشفرض همگني واریانسها و کوواریانسها با استفاده از آزمون لوین و کرویت
موخلي مورد بررسي و تأیيد قرار گرفت.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد بین دو گروه آزمایش و کنترل
گروه ها

خرده مقياس
ها

مقياس ها

آزمایش (  10نفر)

کنترل (  10نفر)

ميانگين

ميانگين

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

پيش

پس

آزمون

آزمون

11/43

11/51

11/14

1/35

3/30

3/30

3/55

04/23

65/66

65/23

60/50

03/23

10/56

13/10

12/36

3 /4

12/11

12/20

132/30

33/43

13/33

123/33

121/36

141/00

02/06

20/12

24/12

00/61

01/46

22/05

مهارت

03/00

45/43

41/46

00/23

03/43

23/00

مقياس سازگارانه

زندگي

12/31

3/53

3/11

13/14

1/55

3/11

واینلند

مهارت

23/36

40/30

41/66

40/46

05/00

06/33

اجتماعي

1/05

3/33

1/46

5/60

6/53

4/64

65/33

13/43

35/10

55/66

61/43

60/00

10/33

11/22

10/30

10/01

12/60

11/04

عملکرد تحصيلي
رفتار مناسب
فهرست ماتسون
رفتار نامناسب

نمره کل سازگاری اجتماعي

پيگيری

پيش

پس

آزمون

آزمون

15/55

15/00

15/20

1/20

1/33
43/13

پيگيری

همانطور که مالحظه ميشود جدول  1دادههای توصيفي را نشان داده است که شامل
ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله (پيشآزمون،
پسآزمون و پيگيری) ميباشد .با توجه به جدول  1ميانگين عملکرد تحصيلي در گروه
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آزمایشي در پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری به ترتيب 11/14 ،11/51 ،11/43 ،و
ميانگين سازگاری اجتماعي  35/10 ،13/43 ،65/33است که نشاندهنده اینست که روند
ميانگين نمرهها در سه مرحله تفاوت داشته است.
جدول  .9تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازهگیري مکرر براي مقایسه بینگروهي(با کنترل هوش کلي)
اثر

مقدار

F

معناداری

مجذورنسبت اتا

توان

اثر پيالیي

3/51

6/45

3/3331

3/51

3/33

المبدای ویلکز

3/21

6/45

3/3331

3/51

./33

اثر هاتلينگ

0/03

6/45

3/3331

3/51

3/33

بزرگترین ریشه ری

0/03

6/45

3/3331

3/51

3/33

چنانچه در جدول  0مشاهده ميشود یافتههای حاصل از تحليل واریانس چندمتغيری با
اندازهگيری مکرر حاکي از این است که مقدار  Fچندمتغيری ( )6/45در سطح p3/331
در همه آزمونها (به ترتيب سختگيری) شامل :بزرگترین اثر پيالپي ،المبدای ویلکز ،اثر
هاتلينگ و بزرگترین ریشه ری معنيدار ميباشد .بنابراین مي توان گفت بين گروه کنترل و
آزمایش از لحاظ ترکيب خطي متغيرهای وابسته (پيشرفت تحصيلي و سازگاری اجتماعي)
تفاوت معنادار است .اما همانطور که مالحظه ميشود در این جدول اشارهای به این
تفاوت در مقياسها و خردهمقياسها به طور مجزا از هم نشده است .بنابراین به منظور
بررسي تک تک آزمونها و سطح تفاوت آنها در دو گروه آزمایش و کنترل در هر سه
سطح از تحليل واریانس تک متغيره بين گروهي با کنترل هوش کلي استفاده گردید که
نتایج در (جدول  )4آورده شده است.
جدول  .9تحلیل واریانس تک متغیره بین گروهي با اندازه گیري مکرر (با کنترل هوش کلي)
نام آزمون
پيشرفت تحصيلي
رفتار
فهرست

مناسب

ماتسون

رفتار
نامناسب

معني

مجذور

مجموع

داری

نسبت اتا

00/13

1

00/13

10/41

3/331

3/00

3/34

023/11

1

023/11

1/03

3/21

3/30

3/21

21634/44

1

21634/44

12/36

3/331

3/02

3/30

مجذورات

Df

ميانگين
مجذورات

F

توان
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مهارت

مقياس

زندگي

وایلند

مهارت
اجتماعي

نمره کل سازگاری
اجتماعي وایلند

4366/10

1

4366/10

10/36

3/3331

3/05

3/35

315/60

1

315/60

6/56

3/31

3/23

3/53

4131/34

1

4131/34

1/46

3/335

3/20

3/13

همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود تفاوت بين گروه آزمایش و کنترل در
مقياسهای عملکرد تحصيلي ،رفتار سازگارانه ،خرده مقياسهای مهارت زندگي ،مهارت
اجتماعي و خرده مقياس رفتار نامناسب ،معنادار است .همان طور که در جدول  2نيز
مشاهده شد ميانگين رفتارهای مناسب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته
اما در جدول  4این افزایش در سطحي معنادار نبوده است .از جمله دالیل آن کوتاه بودن
زمان آموزش ،به دليل محدودیت زماني ما بود .به منظور مقایسه وضعيت شرکت کنندگان
در سه مرحله پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری ،از تحليل واریانس درون آزمودني با
اندازه گيری مکرر استفاده شد که نتایج در جدول  0ارایه شده است.
جدول  .5مقایسه درون آزمودني ها با اندازهگیري مکرر
خرده
پرسشنامه ها

آزمون ها

عملکرد
تحصيلي
رفتار
فهرست

مناسب

ماتسون

رفتار
نامناسب

رفتار
سازگارنه
واینلند

مهارت
زندگي
مهارت
اجتماعي

مجموع
مجذورات

Df

ميانگين
مجذورات

F

معني
داری

مجذور
نسبت

توان

اتا

0/31

1

0/31

12/55

3/331

3/02

3/30

0143/10

1

0143/10

02/03

3/3331

3/66

1/33

4511/03

1

4511/03

15/10

3/3331

3/03

3/31

120/30

1

120/30

03/63

3/3331

3/00

1/33

0233/05

1

0233/05

13/55

3/3331

3/54

1/33
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نمره کل مقياس سازگارانه
واینلند

5314/60

1

5314/60

50/10

3/3331

3/50

1/33

همانطور که در جدول  0مالحظه ميشود در همه متغييرها شامل عملکرد تحصيلي
( )F=12/55و رفتار سازگارانه واینلند ( )F=50/10و خرده مقياس مهارت زندگي
( )F=03/63و مهارت اجتماعي ( )F=13/55و خرده مقياسهای رفتار مناسب ( )F=02/0و
رفتار نامناسب ( )F=15/10از فهرست بررسي ماتسون ،تفاوت معناداری ( )p3/331وجود
دارد .این تفاوت بيانگر این است که برنامه آموزشي مهارتهای ارتباطي بين فردی و حل
مسئله اجتماعي موجب تغييرات مثبت در عملکرد تحصيلي و سازگاری اجتماعي و کاهش
رفتارهای نامناسب گروه آزمایش شده است.

بحث ونتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش مهارتهای بينفردی و حلمسئله اجتماعي بر
بهبود سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان کمتوانذهني بود .فرضيه
نخست پژوهش این بود که آموزش مهارت های ارتباطي بينفردی و حلمسئله اجتماعي،
سازگاری اجتماعي دانشآموزان کمتوانذهني را افزایش ميدهد .این فرضيه طي تجزیه و
تحليل انجام شده ،تأیيد گردید .نتایج نشان دادند بين نمره خرده مقياسهای سازگاری
اجتماعي و نمره کل آن بين گروه کنترل و آزمایش

در سه مرحله

(پيشآزمون_پسآزمون و پيگيری) تفاوت معنيداری وجود دارد و این نتيجه با نتایج
پژوهشهای پيشين که بر روی افراد عادی انجام شده بود (گامبل2336 ،1؛ چن لين وتو،2
2336؛ سخندان و توماچ 1011 ،؛ عطاری و شهني یيالق1014،؛ سپاه منصور،)1016،
همخواني داشت .در این رابطه مي توان گفت همانطور که پژوهشهای متعدد نشان
دادهاند ،افراد کمتوان ذهني از کودکي تا بزرگسالي دارای فقر یا ناکامي اجتماعي در تعامل
با دیگران هستند .عدم داشتن مهارت ارتباطي مناسب و محدود کردن فرصتهای بيشتر

1. Gamble
2. Chen, Lin & Tu
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برای دوستي ،مانع از بهبود سازگاری اجتماعي و حتي پيشرفت تحصيلي مي شود (داج،1
.)2331
از سویي دیگر ،مهارت حلمسئله یک فرآیند شناختي _ رفتاری است که توسط خود
فرد هدایت ميشود و فرد سعي مي کند با کمک آن راهحلهای سازگارانه برای مسائل
روزمره خود پيدا کند (دروزیال و  2نيزرو .)2331 ،همانطور که در پيشينه پژوهش نيز
اشاره شد مهارتهای ارتباطي و حلمسئله اجتماعي بخشي از مهارتهای زندگي هستند.
البته اثربخشي این مهارتها به صورت جداگانه در برنامههای مختلفي از جمله سازگاری
اجتماعي ،بيشتر در افراد عادی به اثبات رسيده است .فيلي و جونز )2331( 0در یک بررسي
موردی بر روی کودکان با نشانگان داون ،موثر بودن راهبردهای مداخله ی مبتني بر رفتار
را در کاهش مشکالت رفتاری این کودکان موثر دانستهاند .همچنين یافتههای برخي از
پژوهشها (اسپنسر2336،4؛ چانگ و همکاران2335 ،0؛ به نقل از باباپور خيرالدین)1015 ،
که بر روی افراد عادی انجام شده است ،همگي تأکيد مي کنند که آموزش مهارتهای
ارتباطي ،از جمله مهارتهای ارتباطي بينفردی ،موجب افزایش سازگاری اجتماعي و
افزایش سالمت روان و کاهش سطح استرس در افراد ميشود .پژوهشگران بسياری نيز
آموزش مهارتهای اجتماعي را بر بهبود سازگاری اجتماعي دانشآموزان کمتوانذهني
موثر دانستهاند (ماتسودا و اوچاما2336 ،6؛ بيان زاده و ارجمندی1012 ،؛ خلعتبری و
همکاران1013 ،؛ ارایلي 5و همکاران2333 ،؛ نستلر و گولدیک.)2311 ،1
از سوی دیگر گرانت 3و همکاران ( )2331و تگالسي و راتمن)2331( 13؛ به نقل از
احدی و همکاران ( )1011معتقدند الگوهای نادرست در پردازش اطالعات اجتماعي ،و
1. Dodge
2. Nezro
3. Feeley & Jones
4. Spencer
5. Chang
6. Matsuda & Uchiyama
7. O’Reilly
8. Nestles & Gold beck
9. Grant
10. Teglasi & Rittman

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی و حل مسئله اجتماعی و ...

111

راهبردهای حلمسئله اجتماعي ،در شکلگيری سازش نایافتگي نقش عمدهای را ایفا
ميکنند .نتيجه دیگر این پژوهش نشان داد که بين گروههای آزمایش و کنترل از نظر
متغير پيشرفت تحصيلي تفاوت معني داری وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه آزمایش
بود .این یافته با نتایج برخي از پژوهشها (نوگو 2335،1؛ مهپاره و سوملي23132،؛ ماینز و
همکاران2336 0،؛ پهليوان42330 ،؛ گرین ،کروسون ،دوک و آکي23340؛ بارکر2332 ،؛
احدی و همکاران )1011 ،همسو ميباشد .یافتههای آگرین و همکاران  ،2332(6به نقل از
معروفي ،خرم آبادی و مالولي )1033 ،نشان ميدهد که آموزش مهارتهای حلمسئله به
دانشآموزان کمتوانذهني مي تواند موجب برقراری ارتباط مناسب ،افزایش مشارکت در
بحثها ی کالسي و افزایش پيروی از دستورعملهای کالسي شود (گارسيمس ک،5
2331؛ به نقل از احمدی ،حاتمي ،اسد زاده.)1031 ،
کيگدم و همکاران  )2333(1تأثير ارتباطات بين معلم و دانشآموزان در بهبود آموزش
و یادگيری را مورد بررسي قرار دادند .به نظر آنها فرآیند آموزش ،نيازمند ارتباط معلم با
دانشآموزان و همينطور دانشآموزان با یکدیگر است .از طرفي اگر نظام آموزشي بتواند
توانایي حلمسئله را به فراگيران یاد دهد ،به هدفهای خود دست یافته است .هرچه
قدرت تصميمگيری و گزینش راهحلهای مطلوب در فراگيران افزایش یابد ،آنها
نيازهای روزمرهی خود را راحتتر رفع ميکنند و موفقتر خواهند بود و این مسئله در
مورد دانشآموزان کمتوانذهني بيشتر صدق مي کند ،زیرا آنها مهارت کمتری در رمز
گرداني و تفسير اشارات اجتماعي ،توليد راهبردهای حلمسئله و گزینش پاسخهای
اجتماعي مناسب دارند (گارمز هازلدین .)1361،3از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
این بود که یافتههای حاصل ،فقط مربوط به جامعه آماری گروه کمتوانذهني دختر در
1. Newago
2. Mehpare & Sumeli
3. Mainz
4. Pahlavin
5. Green, Crowson, Duke, & Akey
6. Agran
7. Garsemiss
8. Cigdem, Ozdamli, & Ozciar
9. Gomez & Hazeldine
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دوره ابتدایي شهر قم ميشود و قابليت تعميم به سایر شهرها و سایر گروهها در دورههای
باالتر را ندارد .لذا پيشنهاد ميشود پژوهشهای مشابهای در سایر گروههای استثنایي و
عادی در مقاطع مختلف انجام شود تا نتایج قابليت تعميم داشته باشند .همچنين از آنجا که
ایجاد رفتار مناسب در کودکان با کمتوانيذهني زمان بيشتر و آموزش مداومي را ميطلبد،
این گونه برنامهها باید در طول سال تحصيلي انجام شود .به طورکلي با توجه به مؤثر بودن
این برنامه بر بهبود عملکرد تحصيلي و رفتار سازگارانه دانشآموزان کمتوانذهني پيشنهاد
ميشود برنامه مدون آموزشي مهارتهای ارتباطي بينفردی و مطابق با نيازهای الزم برای
مستقل شدن این دانش آموزان ،توسط سازمان های مرتبط ،به ویژه سازمانهای آموزش و
پرورش و بهزیستي ،برنامهریزی و طراحي شود .همچنين دورههای آموزشي نيز برای
معلما ن و والدین این کودکان به منظور اثربخشي بيشتر و بهبود کيفيت این برنامههای
آموزشي برگزار شود.

منابع
احدی ،ب؛ ميرزایي ،پ ،نریماني ،م؛ و ابوالقاسمي ،ع .)1016( .تاثير آموزش حل مسئله

اجتماعي برسازگاری اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان کمرو .پژوهش
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