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 چکیده
 بر له اجتماعيئفردی و حل مسارتباطي بين هایمهارت آموزش تأثير ررسيب منظور به حاضر پژوهش

 انجام تدایي شهر قماب ذهني دورهيتوانکم آموزان دختر با دانش تحصيلي و پيشرفت اجتماعي سازگاری

بود.  کنترل گروه باپيگيری  _ آزمونپس _آزمون پيش نوع از آزمایشي پژوهش، روش این. شد

در  مدرسه به صورت 2مدارس استثنایي موجود،  نخست از همهانجام شد. در دسترس روش گيری به نمونه

های ورود را داشتند، انتخاب گردیدند و در دو آموزاني که مالکنفر از دانش 03انتخاب، سپس  دسترس

هوش وکسلر، مقياس  شامل آزمون مورد استفاده گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزارهای

 ارتباطي هایلند، فهرست اجتماعي ماتسون، و اجرای برنامه آموزشي مهارتنگاری اجتماعي وایساز

متغيره و تحليل واریانس چندها از آزمون تجزیه و تحليل دادهبرای  .له اجتماعي بودئمسفردی و حلبين

 سازگاری ميانگين در داریمعني تفاوت داد که نشان نتایج گيری مکرر استفاده شد.متغيره با اندازهتک

های دارد. آموزش مهارت وجود آزمایش و کنترل بين گروه(، 30/3pو پيشرفت تحصيلي ) اجتماعي

و افزایش سازگاری ذهني يتوانکم دختر با آموزانموجب کاهش رفتارهای نامناسب دانشارتباطي 

ها شده بود. عملکرد تحصيلي آنهای سازگاری اجتماعي و نيز بهبود ها در تمامي خرده آزموناجتماعي آن

 که گرفت نتيجه توانميهای زندگي نشان داد. این برنامه آموزشي بيشترین تأثير را بر بهبود مهارت

 پيشرفت و سازگاری اجتماعي بهبود موجب مسئله اجتماعيفردی و حلبين ارتباطي هایمهارت آموزش

 .شودميذهني يتوانکم با آموزاندانش تحصيلي

 پیشرفت اجتماعي، سازگاريمسئله، حل فردي،ارتباطي بین هايمهارت ژگان کلیدی:وا
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 al_1378@yahoo.comایميل: دانشگاه سمنان،  ، ارشد روانشناسي تربيتي کارشناس. 1

 khosravi913@yahoo.comه روانشناسي تربيتي، دانشگاه سمنان، استادیار گرو .2

 p_sabahi@yahoo.com،. استادیار گروه روانشناسي باليني، دانشگاه سمنان0



 1331تابستان ، 11، شمارة فصلنامة افراد استثنایی، سال پنجم                                                        102

 مقدمه

عني افرادی که به دالیل ذهني، یتوانآموزان کمبه شناخت و آموزش و پرورش دانش توجه

های ، از نشانهوندشمند ی عادی آموزشي به نحو مطلوب بهرههاتوانند از برنامهنميی ویژه

به نقل از  ؛2333)افروز،  ای استگ و نظام آموزش و پرورش هر جامعهپيشرفت و فرهن

مشکل جهاني است که در هر کشوری  نوعيذهني توانيکم (.1033 عاشوری و همکاران،

تنها یک مشکل پزشکي نيست بلکه یک مشکل آموزشي، ذهني يتوانکموجود دارد. 

انجمن  تعریف اساسبر (.2312، 1)جدال آیدبه حساب مي يزاني، اجتماعي نرو

 11از  پيشي که یک ناتوانذهني عبارت است از توانيکم ،ذهني و رشدی آمریکاتوانيکم

و رفتار سازشي  ليهای قابل توجهي که در عملکرد عقمحدودیت آغاز شده و باسالگي 

انجمن )شود  دهد، مشخص ميهای اجتماعي و عملي را پوشش ميکه مهارت

فقدان رفتارهای ارتباطي مناسب از مشخصه  (.2311، ذهني و رشدی آمریکاتوانيکم

، اعمال ویژههای ارتباطي آموزان ممکن است فاقد مهارتذهني است. این دانشتوانيکم

ار تو یا عدم آگاهي نسبت به یک رف ویژه رتباطي نامناسب در یک موقعيتیک رفتار ا

های کمبود مهارتهمچنين (. 2333، 2باشند )سورسي و نوتاویژه يت مناسب در یک موقع

از  نمودرونب تواند منجر به مشکالت رفتارهایمي در این کودکان،ارتباطي و اجتماعي 

از قبيل عدم اعتماد به  دنمورانه و ضد اجتماعي و مشکالت درونسازگارفتارهای ناقبيل 

 ، به نقل از براتي، پورتجریشي و2333، 0سر)هارول و مر شود ينفس، اضطراب و افسردگ

 (. 1031 سجادی،

پيش از بلوغ  ویژهسازگاری اجتماعي به عنوان یک معيار، سالمت روان انسان را به 

کند و عواملي مانند مهارت افراد در برقراری ارتباط با افراد جامعه و گروه تعيين مي

، ، طهماسيان و صالح صدق پورتيرحمافراد است )همساالن بخشي از سازگاری اجتماعي 

اجتماعي در  –سازشي هایدهد که شيوع اختاللشده نشان ميانجام های پژوهش (.2313

                                                           
1. Jedall  

2. Soresi, Nota  

3. Haroll & merser 
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 ؛1332، 0، بوهرا و مالکيت2نيگام ،1درصد است )باتيا 50تا  10ذهني  توانکمبين کودکان 

نقل از  به 1314 ،6بروکس،گان و لویز ؛1310، 0سامساندارام؛ 1332، 4کاسکلي و پاداس

ذهني به دليل تفاوت تواناز سوی دیگر کودکان کم (.1013قنبری هاشم آبادی و سعادت، 

اغلب . زمينه آموزش و تحصيل روبرو هستنددر  بسياریبا مشکالت  ،سایر کودکان با

امکان باال بردن پيشرفت  ،ذهنيتوانيوجود کمبه با توجه باورند که ن براین متخصصا

دست  های بهاین کودکان وجود ندارد. اما یافته دراعي و سازگاری اجتم رشد ،تحصيلي

برد و تأثيرات مثبت و داللي را زیر سؤال مي، چنين استهای دهه اخيراز پژوهشآمده 

کند )پرت و تحصيلي این گروه را برجسته مي های ویژه بر رشد اجتماعيبخش آموزشثمر

که نشان داده اند هاپژوهش واقع، در (.1013بيان زاده و ارجمندی، ؛2335، 5و گریدانوس

در و پيشرفت تحصيلي  یادگيریسبب بهبود  ،کارهای مناسبشناخت آنان و استفاده از راه

مطالعه وضعيت  .(2332 ،خویي نژاد، رجایي ؛2335، 1)خميس شودمي این کودکان

گر تماعي نمایانبه زندگي اج هااری و پيچيدگي فرآیند انتقال آنکودکان استثنایي و دشو

شود بر سازگاری یي که در مدارس استثنایي اجرا ميهااین حقيقت تلخ است که برنامه

ها بعد از اینکه این دوره آنبيشتر تأثير اندکي دارد و ذهنيتوانکمآموزان دانشاجتماعي 

از و د انماندههای چهارم و پنجم اند و یا در پایهترک تحصيل کرده ،رساندند پایان را به

 شوندميبرخوردار ن، خود هایناسب با توانمندیتم شغليهای استخدامي و فرصت

 (.1310، 3)هولونيسکي

ها برای ، آماده ساختن آنذهنييتوانکماز آنجا که هدف آموزش به افراد دارای  

های ضروری جهت داشتن یک زندگي مستقل یا با زندگي اجتماعي و فراگيری مهارت

 های کامالً کاربردی الزم استبرای رسيدن بدین منظور برنامه ،گي استوابست کمترین

                                                           
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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سيف نراقي، ؛ به نقل از 2،2335؛ تکين ارسالن و ساکوگلو2333، 1)بریگر و همکاران

بسيار  هایي که در این راستا مي تواندیکي از برنامه (.1011 ،شریعتمداری، نادری و ابطحي

تند از توانایي تعيين اهداف های زندگي عبار. مهارتاست0های زندگي مهارت ،مؤثر باشد

های شخصي مهارت و بهبودارزیابي نتایج خود  ،گيریبينانه، حل مشکالت، تصميمواقع

  (.1310، 4است )بل

و اثربخشي آن را  گذارندثر بودن این برنامه صحه ميؤمتعددی بر م هایپژوهش

 نفس، ابرازفردی، عزتافزایش روابط بينرفتار اختالل سلوک و های نشانهبرکاهش شدت 

له، راهبردهای ئمسفردی، مهارت حلنفس، سازگاری اجتماعي، ارتباط ميانعزت ،وجود

، 0؛ هاپر1015اند )باباپور خيرالدین، یيد رساندهأای و افزایش ميزان سالمت روان به تمقابله

،مکنيل و  ؛1016،جالليل از، بيرامي، پور احمدی، به نق؛ 6،1133تافریت ؛1336

 های ارتباطيمهارت (.12334، ؛ بوتوین1016،به نقل از سپاه منصور ؛5،1333همکاران

ها افراد های زندگي هستندکه به واسطه آنخشي از مهارتب13لهئمسوحل 3فردیبين

، آقا دالورپور ی ودی و فرآیند ارتباط شوند )حسين چارتوانند درگير تعامالت بين فرمي

( آموزش این مهارت را 2311)بهرامي  وند وملک محمدی، غياث ،اسماعيلي نسب .(1010

مشکالت آموزشي  مشکالت مدرسه و رفع درآموزان الزم دانش هایدر افزایش مهارت

ذهني اغلب از يتوانکمآموزان با دانشاز آنجا که  ،سوی دیگر اند. ازآنها موثر دانسته

شوند و از آنجا که شخصيت و بزهکاری ميکرده و مرتکب سرقت  مدرسه فرار

این موضوع  (.1011 ،)عربيگيرند استفاده تبهکاران قرار ميمورد سوء ،پذیری دارندتلقين

که کند، زیراذهني را بيشتر ميتوانکمهای ارتباطي در مورد کودکان ن مهارتاهميت داشت

                                                           
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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مشروط به داشتن  ،های تحصيليو زمينهشغلي  ،ها در زندگي اجتماعيآنموفقيت 

 (.2331 ،ي و اجتماعي است )سليمانيهای ارتباطمهارت

های ارتباطي به معلمان و تأثير مثبت آن لزوم آموزش مهارتهایي بر پژوهشهمچنين 

 ؛2311 ریاست و ضيغمي، ،آموزان تأکيد داشتند )شهزاددانشبر بهبود عملکرد تحصيلي 

ت شناختي، که به گشایي نيز فرآیندی اسلهئسله یا مئمسحل (.1،2312ریموندنانذیني و

(. در 2،2334کوشد راه حل مناسبي برای مشکل پيدا کند )پرال و ادونلوسيله آن فرد مي

کند تا قي و منظمي است که به فرد کمک ميواقع فرآیند حل مسئله فرآیند تفکر منط

ل را ن راه حهای متعددی جستجو و سپس بهتریحلهنگام رویارویي با مشکالت، راه

 (.1016سده،  ، افقه، براتيبه نقل از محمودی راد؛ 1055انتخاب کند )قاسم آبادی، 

تحصيلي اشاره  پيشرفت برله ئمسبخش بودن آموزش مهارت حلهایي نيز بر اثرپژوهش

؛ احدی، نریماني، ميرزایي و 2333، 4فورنلس و اليورس ؛2332، 0)بارکر نداهداشت

بر دروس افزون است که این های آموزشي انتظار از نظامبراین بنا (.1011، ابوالقاسمي

نگهداری شغل را به این ویژه های الزم برای زندگي روزمره و به مهارت ،خواندن و نوشتن

شکست و  ،مانع از ترک تحصيل ،ریزی بهترياموزد و از طرفي دیگر با برنامهکودکان ب

بدین منظور با در نظر گرفتن  .شود هانآهای مشکالت این کودکان و خانوادهبيشتر شدن 

پژوهش حاضر در پي آن  مشابه در ایران، يوهشژپوجود و عدم  ،این برنامهمؤثر بودن 

فردی و های بينرنامه آموزشي مهارتب اثربخشي ،آزمایشي انجام پژوهشياست تا با 

آموزان دانشله اجتماعي بر بهبود عملکرد تحصيلي و سازگاری اجتماعي ئمسحل

 اميد است نتایج حاصل از این پژوهش. را مورد مطالعه قرار دهيمذهني خفيف توانکم

ذهني برای پربارتر توانبتواند راهنمایي برای مربيان کودکان استثنایي، به ویژه کودکان کم

های سازگاری و عملکرد تحصيلي مهارت آموزشي و بهبود در نارسایي هایکردن کالس

های آموزش مهارت -1 از: های اصلي در این تحقيق عبارت بودندفرضيه .باشد هاآن

                                                           
1. Nanthini & Rhymend 

2 .Perla & o, donnel 

3. Barker 

4. Fornells & Olivers 



 1331تابستان ، 11، شمارة فصلنامة افراد استثنایی، سال پنجم                                                        101

آموزان دانش له اجتماعي موجب بهبود سازگاری اجتماعيئمسفردی و حلارتباطي بين

له اجتماعي ئمسفردی و حلهای ارتباطي بينآموزش مهارت -2 شودذهني ميتوانکم

 .شودذهني ميانتوآموزان کمپيشرفت تحصيلي دانش موجب بهبود

 پژوهش روش

ری با آزمون و پيگيپس –آزمون پيشبا طرح آزمایشي روش پژوهش  پژوهش:روش 

که ذهني بودند توانيآموزان دختر با کمشامل همه دانش :جامعه آماری. بود گروه کنترل

ذهني زیر نظر اداره آموزش و توانکم با آموزاندانش مدرسه( 4شامل )ویژه در مدارس 

به  کردند.ي در شهر قم تحصيل ميمقطع ابتدای 32 -31 سال تحصيليستثنائي در پرورش ا

مدرسه به  2 در شهر قم، استثنایي موجود رسهمد 4از بين  نخست هامنظور انتخاب نمونه

وکسلر هوش با استفاده از مقياس  گریو پس از غربال، ندشدانتخاب  صورت در دسترس

شدند و تعداد سازی نیکسا( 53 -03)بهره هوشي  ظ هوشياشرکت کنندگان به لح ،چهار

به طور کنندگان والدین شرکت کسب رضایت آگاهانه از نفر از آن ها انتخاب و پس از 03

گروه این دو های قرار گرفتن در مالکند. شد قرار دادهنفره  10در دو گروه  تصادفي

وسط، عدم داشتن اقتصادی مت، وضعيت 53تا 03: )بهره هوشي بين عبارت بودند از

خانوادگي از های آسيب، عدم داشتن يجسم نارسایي های دیگر از قبيل ناشنوایي ومعلویت

 پنجم و ششم ابتدایي، جنسيت های چهارم،قبيل طالق یا فوت والدین، تحصيل در پایه

جلسه، عدم  غيبت بيش از دواز  بوداین پژوهش عبارت  در نيز (. مالک خروجدختر

 .، که شامل این گروه نمونه نشدهای کالسيشرکت در فعاليتعدم  و مناسب همکاری

 0ميانگين ارزشيابي  در این پژوهش به منظور اندازه گيری پيشرفت تحصيلي از: ابزار

از نفر  2ن و ااز معلم نفر 0آن با توجه به جدول دو بعدی توسط  هایماه که سوال

شد و سال طرح شده بود، استفاده  1االی ذهني با سابقه بتوانسرپرستان آموزشي گروه کم

گيری سازگاری اجتماعي از سه مقياس، به شرح سازی هوش و اندازهنيز به منظور یکسان

 بهره گرفته شد: ریز



 101 و ... اجتماعی همسئل حل و فردی بین ارتباطی های مهارت آموزش اثربخشی

نسخه اول  :IV-(WISC)کودکان چهار 1الف( مقياس تجدید نظر شده هوش وکسلر

دکان تهيه شده توسط وکسلر و به منظور سنجش هوش کو 1343این مقياس در سال 

خرده آزمون )اطالعات 11است.این مقياس دارای دو بخش کالمي و غير کالمي شامل 

ها، خزانه لغات، فراخنای اعداد، تکميل تصاویر، عمومي، درک وفهم، محاسبات، شباهت

تنظيم تصاویر، طراحي مکعب ها، الحاق قطعات و رمز گرداني( و مازها )فرم مکمل مقياس 

آزمون ها، با مراجعه به های خام همه خرده. پس از تعيين نمرههوش وکسلر( است

شود. ویرایش چهارم این نسخه های تراز تبدیل ميهای خام به نمرههای هنجار، نمرهجدول

 سال انجام شده است. 16تا  6بر روی کودکان  1033توسط صادقي و همکاران در سال 

تا  6بر روی کودکان  1033ن در سال ویرایش چهارم این نسخه توسط صادقي و همکارا

شده است. در ویرایش چهارم مقياس هوش وکسلر کودکان )وکسلر،  یابيسال هنجار 16

افزایش  10به  10ها از د زیر مقياس( تعدا1033، به نقل از صادقي، ربيعي و عابدی، 2330

، حافظۀ های درک کالمي، استدالل ادراکياست. در این مقياس پنج نمرۀ شاخصیافته 

هوشي کلي  رۀبهپایایي آید. ضریب فعال و سرعت پردازش و بهرۀ هوش کلي به دست مي

 بدست آمده است.  13/3تا 11/3های دیگر ضرائب اعتبار از و در زیر مقياس 31/3

ریون برای بهره هوش کلي  و شهيم وکسلر با همزمان اجرای طریق از آزمون روایي

در سطح به دست آمده که  41/3تا  43/3گر به ترتيب ازبهر دیو برای چهار هوش 01/3

 (.1033مطلوبي قرار دارد )صادقي، ربيعي و عابدی،

ند در یابي رفتار سازگارانه واینلیابي فرم زمينههنجار :2واینلند نطباقيب( مقياس رفتار ا

ن ای. (1056)قامت بلند، توکلي و بقولي، انجام شده است 1050-56ایران، در سال های 

یابي، فرم زمينه 0( ساخته شده است و دارای 1314)0مقياس به وسيله سپارو و همکاران

ی است و چهار حوزه گویه 235این مقياس دارای گسترده و آموزشگاهي است. 

های حرکتي را های زندگي روزمره، اجتماعي شدن و مهارتهای ارتباطي، مهارتمهارت

کند. ضریب بازآزمایي نمره کرد سازگارانه فراهم ميگيرد و یک ارزیابي از عملدر بر مي

                                                           
1. Wechsler  

2. Vineland Adaptive Behavior Scales (Revised) 

3. Sparo  
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یابي مقياس رفتار سازگارانه ماه در هنجار 11سال و  11تا  11یابي شده در گروه سني هنجار

؛ در حوزه 14/3با ميانگين  16/3تا  13/3واینلند به این صورت است: در حوزه ارتباطي از 

؛ در حوزه اجتماعي شدن از 10/3ا ميانگين ب 15/3 تا 53/3های زندگي روزمره از مهارت

با ميانگين  11/3تا  53/3های حرکتي از ؛ و در حوزه مهارت10/3با ميانگين  11/3تا  12/3

دار معني 31/3ذهني در سطح توانمکدر تغيير بود. تفاوت ميانگين دو گروه بهنجار و  10/3

اس در ایران است )قامت بلند و گر روایي تفکيکي مناسب در مورد این مقيبوده که بيان

 (. 1056همکاران، 

 و : ماتسون1ماتسون کودکان اجتماعي هایمهارت بررسي ارزیابي ج( فهرست

این  سال، 11تا  4 افراد اجتماعي هایمهارت سنجش برای 1310 سال در همکاران

 و خودگزارشي فرم ماتسون، دو بررسي کردند. فهرست تدوین را بررسي فهرست

 این در .دارند هایيمقياسخرده نيز هاآن از کدام هر که دارد را معلم دهي توسطگزارش

 بررسي فهرست پایایي. شده است گرفته بهره معلم توسط دهيفرم گزارش از پژوهش

 آلفای ضرایب مقدار تنصيف محاسبه شده است و و کرونباخ آلفای ضرایب با ماتسون

 تحليل روش آماری .است 16/3 با برابر و انیکس مقياس، کل برای تنصيف و کرونباخ

است که ضریب  رفته کار به اجتماعي هایمهارت مقياس سازه روایي تعيين برای عوامل

/. برای عامل دوم به 00تا  03/3برای رفتارهای مناسب و ضریب عاملي  51/3تا  04/3عاملي 

ی کاربرد در ایران ست که این مقياس روایي خوبي براا دست آمده که نشان دهنده این

 (.1011دارد )یوسفي و خير،

فردی و های ارتباطي بيندر این پژوهش به منظور آموزش برنامه مهارت روش اجرا:

های راهنمای اجرای این برنامه از سوی یونيسف و کتاببراساس اجتماعي  لهئمسحل

قش، نمایش، (، از روش های بارش مغزی، ایفای ن1031امامي نائني، ) راهنمای مدرس 

که از گراني پژوهش. از جمله شدپرسش و پاسخ به صورت گروهي و انفرادی استفاده 

خود استفاده کرده اند  هایپژوهشتوان ذهني در روش بارش مغزی در مورد کودکان کم

 ( اشاره1033ميکائيلي منيع، عيسي زادگان، نقوی هرزند،  ( و1013)بهرامگيری  بهتوان مي

                                                           
1. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY)  
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کنندگان در گروه آزمون به عمل آمد. سپس شرکتپيش هاهمه آزمودنياز نخست  .کرد

ساعته، آموزش  جلسه یک 2جلسه، در هر هفته 12آموزشي به مدت هاهآزمایش در جلس

دریافت کردند، در حاليکه گروه گواه چنين آموزشي را دریافت نکردند. همچنين پس از 

پس آزمون بر روی هر  دوبارهت آن گذشت یک ماه از پایان آموزش، برای پيگيری اثرا

برنامه مداخله و شيوه اجرای برنامه آموزشي مهارت  .شددو گروه آزمایش و گواه اجرا 

اساس آن  برنامه آموزشي که در این پژوهش بر :های ارتباطي و حل مسأله اجتماعي

( ترجمه 1353ی زندگي یونيسف )ها، از راهنمای آموزش مهارتشدارایه  آموزش

 .زاده اقتباس شداهللعبد

هایي که در این زمينه تأليف شده است از جمله کتاب سال اول همچنين از کتاب

های زندگي، ( و کتاب سال چهارم و پنجم مهارت1033های زندگي، نيک پرور )مهارت

آموزان فردی مورد نياز دانشهای بينهمچنين مقاله شناسایي مهارت (،1014) لواساني

 .( نيز کمک گرفته شد1033ني )خانزاده و آقا رود برده،ذهتوانکم

 يآموزش جلسات در شده ارائه مطالب خالصه. 1 جدول

شماره 

 هاهجلس
 فهرست محتوای ارائه شده

تا نخست 

 سوم

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

 ها و موانع ارتباطي، آشنایي با مفهوم خانواده و اهميت آنآموزان، آشنایي با پلدانش

چهارم تا 

 ششم

 هایو راههای دوست در خانواده، مفهوم دوستي و ویژگيهای هر کس آشنایي با وظایف و مسئوليت

و خوب صحبت های تداوم دوستي: از قبيل خوب گوش کردن مختلف دوست یابي، آشنایي با راه

 کردن

هفتم تا 

 نهم

ا مفهوم گروه و ریزی، آشنایي بطلبي درسي و غير درسي و برنامهآشنایي با نحوه صحيح رفتار کمک

 های مشکل زاهي، تعریف مشکل و مسأله و موقعيتهای گروقوانين و مسئوليت

دهم تا 

 دوازدهم

از طریق بارش مغزی، شناخت و  های متعددحلعات در مورد مشکالت ارایه راهآوری اطالجمع

ها اجرای راه حل و سئله، بيان مزایا و معایب راه حلشناسایي منابع حمایتي جهت کمک کردن و حل م

ف داده بندی از مطالب گفته شده و بازبيني تکاليب بهترین راه حل و اجرای آن، جمعباز بيني؛ انتخا

 های کارشده و انتخاب بهترین پوشه
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 ها پژوهشافتهی

آزمون، ک متغير وابسته و سه مرحله ) پيشن پژوهش با توجه به این که بيش از یدر ای

متغيره با اندازه متغيره و تکوجود داشت از تحليل واریانس چندآزمون و پيگيری( پس

 با اندازه گيری مکرر، . به منظور استفاده از آزمون تحليل واریانسشد گيری مکرر استفاده

ها و کوواریانسها با استفاده از آزمون لوین و کرویت ریانسفرض همگني واپيشنخست 

 ورد بررسي و تأیيد قرار گرفت.م وخليم

 کنترل و شیآزما گروه دو نیب استاندارد انحراف و نیانگیم. 2 جدول

های توصيفي را نشان داده است که شامل داده 1شود جدول طور که مالحظه ميهمان 

آزمون، آزمایش و کنترل در سه مرحله )پيشه دو گرو و انحراف استاندارد ميانگين

ميانگين عملکرد تحصيلي در گروه  1باشد. با توجه به جدول آزمون و پيگيری( ميپس

 گروه ها 

 

 مقياس ها

خرده مقياس 

 ها

 نفر( 10کنترل )  نفر( 10آزمایش ) 

 ميانگين

 انحراف استاندارد

 ميانگين

 انحراف استاندارد

پيش 

 آزمون

پس 

 آزمون
 پيگيری

پيش 

 آزمون

پس 

 آزمون
 پيگيری

 عملکرد تحصيلي
43/11 

35/1 

51/11 

30/3 

14/11 

30/3 

55/15 

55/3 

00/15 

20/1 

20/15 

33/1 

 فهرست ماتسون

 رفتار مناسب
23/04 

56/10 

66/65 

10/13 

23/65 

36/12 

50/60 

4/3 

23/03 

11/12 

13/43 

20/12 

 رفتار نامناسب
30/132 

06/02 

43/33 

12/20 

33/13  

12/24 

33/123 

61/00 

36/121 

46/01 

00/141 

05/22 

مقياس سازگارانه 

 واینلند

مهارت 

 زندگي

00/03 

31/12 

43/45 

53/3 

46/41 

11/3 

23/00 

14/13 

43/03 

55/1 

00/23 

11/3 

مهارت 

 اجتماعي

36/23 

05/1 

30/40 

33/3 

66/41 

46/1 

46/40 

60/5 

00/05 

53/6 

33/06 

64/4 

 نمره کل سازگاری اجتماعي
33/65 

33/10 

43/13 

22/11 

10/35 

30/10 

66/55 

01/10 

43/61 

60/12 

00/60 

04/11 
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 و 14/11، 51/11، 43/11آزمایشي در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری به ترتيب، 

که روند  دهنده اینستاست که نشان 10/35، 43/13، 33/65ميانگين سازگاری اجتماعي 

 در سه مرحله تفاوت داشته است. هاهميانگين نمر

 (يکل هوش کنترل با)يگروهنیب سهیمقا يبرا مکرر يریگاندازه با رهیچندمتغ انسیوار لیتحل. 9 جدول

 توان مجذورنسبت اتا معناداری F مقدار اثر

 33/3 51/3 3331/3 45/6 51/3 اثر پيالیي

 /.33 51/3 3331/3 45/6 21/3 ویلکز المبدای

 33/3 51/3 3331/3 45/6 03/0 اثر هاتلينگ

 33/3 51/3 3331/3 45/6 03/0 بزرگترین ریشه ری

متغيری با های حاصل از تحليل واریانس چندشود یافتهمشاهده مي 0چنانچه در جدول  

 331/3p( در سطح 45/6متغيری )چند Fگيری مکرر حاکي از این است که مقدار اندازه

گيری( شامل: بزرگترین اثر پيالپي، المبدای ویلکز، اثر ها )به ترتيب سختهمه آزموندر 

مي توان گفت بين گروه کنترل و  باشد. بنابرایندار ميترین ریشه ری معنيهاتلينگ و بزرگ

عي( آزمایش از لحاظ ترکيب خطي متغيرهای وابسته )پيشرفت تحصيلي و سازگاری اجتما

ی به این ااشارهشود در این جدول ور که مالحظه ميطتفاوت معنادار است. اما همان

ها به طور مجزا از هم نشده است. بنابراین به منظور مقياسها و خردهتفاوت در مقياس

ها در دو گروه آزمایش و کنترل در هر سه ها و سطح تفاوت آنبررسي تک تک آزمون

گروهي با کنترل هوش کلي استفاده گردید که  متغيره بين تکسطح از تحليل واریانس 

 شده است. آورده( 4نتایج در )جدول 

 (يکل هوش کنترل با) مکرر يریگ اندازه با يگروه نیب رهیمتغ تک انسیوار لیتحل. 9 جدول

 نام آزمون
مجموع 

 مجذورات
Df 

ميانگين          

 مجذورات
F 

معني 

 یدار

مجذور 

 نسبت اتا
 توان

13/00 پيشرفت تحصيلي  1 13/00  41/10  331/3  00/3 34/3 

فهرست 

 ماتسون

رفتار 

 مناسب
11/023  1 11/023  03/1  21/3  30/3 21/3 

رفتار 

 نامناسب
44/21634  1 44/21634  36/12  331/3  02/3 30/3 
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مقياس 

 وایلند

مهارت 

 زندگي
10/4366  1 10/4366  36/10  3331/3  05/3 35/3 

مهارت 

 اجتماعي
60/315  1 60/315  56/6  31/3  23/3 53/3 

نمره کل سازگاری 

 اجتماعي وایلند
34/4131  1 34/4131  46/1  335/3  20/3 13/3 

شود تفاوت بين گروه آزمایش و کنترل در مشاهده مي 4ول طور که در جدهمان 

زندگي، مهارت  مهارتهای لي، رفتار سازگارانه، خرده مقياسهای عملکرد تحصيمقياس

نيز  2اجتماعي و خرده مقياس رفتار نامناسب، معنادار است. همان طور که در جدول 

مشاهده شد ميانگين رفتارهای مناسب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته 

کوتاه بودن از جمله دالیل آن  این افزایش در سطحي معنادار نبوده است. 4اما در جدول 

به منظور مقایسه وضعيت شرکت کنندگان . بود ، به دليل محدودیت زماني ماموزشآ زمان

در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری، از تحليل واریانس درون آزمودني با 

  ست.شده ا ارایه 0اندازه گيری مکرر استفاده شد که نتایج در جدول 

 مکرر يریگاندازه با ها يمودنآز درون سهیمقا. 5 جدول

 پرسشنامه ها

خرده 

 آزمون ها

 

مجموع 

 مجذورات
Df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

معني 

 داری

 مجذور

نسبت 

 اتا

 توان

عملکرد 

 تحصيلي
 31/0 1 31/0 55/12 331/3 02/3 30/3 

فهرست 

 ماتسون

رفتار 

 مناسب
10/0143 1 10/0143 03/02 3331/3 66/3 33/1 

رفتار 

 نامناسب
03/4511 1 03/4511 10/15 3331/3 03/3 31/3 

رفتار 

سازگارنه 

 لندنوای

مهارت 

 زندگي
30/120 1 30/120 63/03 3331/3 00/3 33/1 

مهارت 

 اجتماعي
05/0233 1 05/0233 55/13 3331/3 54/3 33/1 
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شامل عملکرد تحصيلي  هاريتغيمهمه شود در مالحظه مي 0که در جدول  طورهمان

(55/12=Fو رفتار سازگارانه وای )ن( 10/50لند=F و خرده مقياس مهارت زندگي )

(63/03=F( و مهارت اجتماعي )55/13=Fو خرده مقياس )( 0/02های رفتار مناسب=F و )

( وجود 331/3p، تفاوت معناداری )( از فهرست بررسي ماتسونF=10/15رفتار نامناسب )

های ارتباطي بين فردی و حل گر این است که برنامه آموزشي مهارتدارد. این تفاوت بيان

مسئله اجتماعي موجب تغييرات مثبت در عملکرد تحصيلي و سازگاری اجتماعي و کاهش 

 رفتارهای نامناسب گروه آزمایش شده است.

 گیریونتیجه بحث

اجتماعي بر  مسئلهفردی و حلهای بينهدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش مهارت

. فرضيه ذهني بودتوانآموزان کمبهبود سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش

مسئله اجتماعي، فردی و حلپژوهش این بود که آموزش مهارت های ارتباطي بين نخست

دهد. این فرضيه طي تجزیه و را افزایش مي ذهنيتوانکمآموزان سازگاری اجتماعي دانش

های سازگاری تحليل انجام شده، تأیيد گردید. نتایج نشان دادند بين نمره خرده مقياس

در سه مرحله   زمایشاجتماعي و نمره کل آن بين گروه کنترل و آ

ه با نتایج داری وجود دارد و این نتيجآزمون و پيگيری( تفاوت معنيپس_آزمون)پيش

، 2؛ چن لين وتو2336، 1های پيشين که بر روی افراد عادی انجام شده بود )گامبلپژوهش

(، 1016؛ سپاه منصور،1014یيالق، ؛ عطاری و شهني1011؛ سخندان و توماچ ، 2336

های متعدد نشان پژوهشطور که داشت. در این رابطه مي توان گفت همان همخواني

ذهني از کودکي تا بزرگسالي دارای فقر یا ناکامي اجتماعي در تعامل نتوااند، افراد کمداده

های بيشتر با دیگران هستند. عدم داشتن مهارت ارتباطي مناسب و محدود کردن فرصت

                                                           
1. Gamble  

2. Chen, Lin & Tu  

نمره کل مقياس سازگارانه 

 لندنوای
60/5314 1 60/5314 10/50 3331/3 50/3 33/1 
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، 1)داجشود برای دوستي، مانع از بهبود سازگاری اجتماعي و حتي پيشرفت تحصيلي مي 

2331.) 

ری است که توسط خود رفتا _رآیند شناختي مسئله یک فاز سویي دیگر، مهارت حل

های سازگارانه برای مسائل حلشود و فرد سعي مي کند با کمک آن راهفرد هدایت مي

نيز  پژوهش طور که در پيشينه(. همان2331، يزرون 2روزمره خود پيدا کند )دروزیال و 

هستند.  زندگي هایتمسئله اجتماعي بخشي از مهارهای ارتباطي و حلاشاره شد مهارت

های مختلفي از جمله سازگاری ها به صورت جداگانه در برنامهالبته اثربخشي این مهارت

( در یک بررسي 2331) 0اجتماعي، بيشتر در افراد عادی به اثبات رسيده است. فيلي و جونز

مداخله ی مبتني بر رفتار  راهبردهای داون، موثر بودنبا نشانگان موردی بر روی کودکان 

های برخي از چنين یافتهاند. همت رفتاری این کودکان موثر دانستهرا در کاهش مشکال

( 1015؛ به نقل از باباپور خيرالدین، 2335، 0؛ چانگ و همکاران4،2336ها )اسپنسرپژوهش

های که آموزش مهارتراد عادی انجام شده است، همگي تأکيد مي کنند که بر روی اف

فردی، موجب افزایش سازگاری اجتماعي و های ارتباطي بينارتباطي، از جمله مهارت

بسياری نيز گران پژوهششود. ان و کاهش سطح استرس در افراد ميافزایش سالمت رو

ذهني توانآموزان کمهای اجتماعي را بر بهبود سازگاری اجتماعي دانشآموزش مهارت

؛ خلعتبری و 1012و ارجمندی، ؛ بيان زاده 2336، 6اند )ماتسودا و اوچاماموثر دانسته

 (. 2311، 1؛ نستلر و گولدیک2333و همکاران،  5؛ ارایلي1013همکاران، 

؛ به نقل از (2331) 13تگالسي و راتمن( و 2331) و همکاران 3از سوی دیگر گرانت

های نادرست در پردازش اطالعات اجتماعي، و معتقدند الگو( 1011) احدی و همکاران

                                                           
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 
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ای را ایفا نایافتگي نقش عمدهگيری سازش ه اجتماعي، در شکلمسئلهبردهای حلرا

 نظر از کنترل و آزمایش هایگروه بين نشان داد که پژوهش این دیگر کنند. نتيجهمي

دارد و این تفاوت به نفع گروه آزمایش  وجود داری معني تفاوت پيشرفت تحصيلي متغير

 و ؛ ماینز22313سوملي، و مهپاره ؛1،2335 وها )نوگنتایج برخي از پژوهش با یافته بود. این

؛ 2332؛ بارکر، 02334آکي و دوک کروسون، گرین، ؛23304پهليوان،  ؛2336 0همکاران،

، به نقل از 2332)6های آگرین و همکاران یافتهباشد. مي ( همسو1011احدی و همکاران، 

ئله به مسهای حلدهد که آموزش مهارت( نشان مي1033م آبادی و مالولي، معروفي، خر

تواند موجب برقراری ارتباط مناسب، افزایش مشارکت در ذهني ميتوانآموزان کمدانش

، 5ک )گارسيمس های کالسي شودعملی کالسي و افزایش پيروی از دستورهابحث

 (.1031؛ به نقل از احمدی، حاتمي، اسد زاده، 2331

 آموزش بهبود در آموزاندانش و معلم بين ارتباطات ( تأثير2333)1 همکاران و کيگدم

با  معلم ارتباط نيازمند آموزش، فرآیند آنها نظر دادند. به قرار بررسي مورد یادگيری را و

 بتواند آموزشي نظام است. از طرفي اگر یکدیگر با آموزانطور دانشو همين آموزاندانش

 است. هرچه یافته دست خود هایهدف به دهد، یاد به فراگيران را لهئمسحل توانایي

 هاآن یابد، افزایش در فراگيران مطلوب هایحلراه گزینش و گيریتصميم قدرت

له در ئو این مس بود خواهند ترموفق و کنندمي رفع ترراحت را خود یروزمره نيازهای

ها مهارت کمتری در رمز آنزیرا  ،ذهني بيشتر صدق مي کندتوانآموزان کممورد دانش

های مسئله و گزینش پاسخفسير اشارات اجتماعي، توليد راهبردهای حلگرداني و ت

 حاضر های پژوهش(. از جمله محدودیت3،1361اجتماعي مناسب دارند )گارمز هازلدین

ذهني دختر در توانمربوط به جامعه آماری گروه کمفقط های حاصل، این بود که یافته

                                                           
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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های دورهها در ها و سایر گروهبه سایر شهر شود و قابليت تعميمابتدایي شهر قم ميدوره 

های استثنایي و ای در سایر گروههای مشابهشود پژوهشباالتر را ندارد. لذا پيشنهاد مي

جا که از آن همچنين عادی در مقاطع مختلف انجام شود تا نتایج قابليت تعميم داشته باشند.

طلبد، زمان بيشتر و آموزش مداومي را مي ذهنيتوانيجاد رفتار مناسب در کودکان با کمای

با توجه به مؤثر بودن کلي انجام شود. به طورها باید در طول سال تحصيلي مهاین گونه برنا

ذهني پيشنهاد توانآموزان کماین برنامه بر بهبود عملکرد تحصيلي و رفتار سازگارانه دانش

فردی و مطابق با نيازهای الزم برای های ارتباطي بينشود برنامه مدون آموزشي مهارتمي

آموزش و های ه ویژه سازمانمستقل شدن این دانش آموزان، توسط سازمان های مرتبط، ب

های آموزشي نيز برای احي شود. همچنين دورهریزی و طرپرورش و بهزیستي، برنامه

های نامهن و والدین این کودکان به منظور اثربخشي بيشتر و بهبود کيفيت این برمعلما

 .دشوآموزشي برگزار 

 منابع

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

 پژوهش .کمرو آموزان دانش تحصيلي عملکرد و اجتماعي برسازگاری اجتماعي

 . 232-130 ،(0)3 ،استثنایي کودکان درحيطه

 بر ارتباطي های مهارت آموزش تأثير(. 1031. )ح زاده، اسد و ر؛ م ح، س؛ م احمدی،

 .زنجان شهر متوسطه مقطع آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و اجتماعي سازگاری

 .110-33 ،2 ،اجتماعي شناسي روان های پژوهش

 امور معاونت تهران، .زندگي های مهارت مدرس راهنمای(. 1031. )ن نائيني، امامي

 . بهزیستي پيشگيری

 حل ی شيوه بر ارتباطي های مهارت آموزش اثربخشي(. 1015. )ج ،خيرالدین پور بابا

 . 20-3(: 13)0 ،تبریز دانشگاه پژوهشي _علمي فصلنامه .آموزان دانش مسئله

 بر زندگي های مهارت آموزش تاثير(. 1016. )م جاللي، و ا؛ پوراحمدی، م؛ بيرامي،

 .پسر آموزان دانش( ODD) اعتنایي بي و ای رفتارمقابله اختالل عالیم شدت کاهش

 .02-10 ،2 ،روانشناختي نوین های پژوهش
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 مهارت بهبود بر اجتماعي مسأله حل مهارت آموزش تأثير بررسي(. 1013. )ف بهرامگيری،
 الزهرا، دانشکده ارشد، کارشناسي نامه پایان .ذهنينتواکم آموزان دانش اجتماعي

 .تربيتي علوم و شناسي روان دانشکده

 آموزش تأثير(. 1031. )ا پژوه، به و م؛ ساجدی، م؛ تجریشي، رضای محمد ورپ ه؛ براتي،

 ویژه ،داون سندروم دختران روزمره و زندگي های مهارت بر اجتماعي های مهارت
 .123_114 ،10 ،اطفال اعصاب توانبخشي نامه

 بر اجتماعي های مهارت آموزش تأثير(. 1012. )ز ارجمندی، و ا؛ س زاده، بيان

 شناسي روان و روانپزشکي مجله خفيف، ذهني مانده عقب کودکان ازگارانهرفتارس
 .25_00 ،00 ،ایران باليني

 اند، ارتباطي های مهارت فاقد کمرو افراد آیا(. 1010. )م پور، دالور آقا و م؛ چاری، حسين

 .120_100 ،13 ،ایراني شناسان روان فصلنامه

 دانش نياز مورد فردی بين های مهارت اسایيشن(. 1033. )ف برده، آقارود و ع؛ خانزاده،

 نوین های اندیشه ،متخصصان و والدین معلمان، دیدگاه از ذهني توان کم آموزان

 .33-60 ،0،تربيتي

 اثر ی مقایسه(. 1013. )م فرزانه، کيخاني و خ؛ طارمسری، ر؛ شيرودی، قربان ج؛ خلعتبری،

 آموزان دانش روان سالمت و وجود ابراز بر اجتماعي های مهارت آموزش بخشي

 .51_16 ،4 ،تنکابن آزاد دانشگاه تربيتي شناسي روان ذهني، توان کم

 ميزان بررسي(. 1011. )ا م ابطحي، ؛...ا عزت نادری، ع؛ شریعتمداری، م؛ نراقي، سيف

 دیدگاه از ذهني، توان کم آموزان دانش درسي برنامه در شغلي سازی توانمند

 علوم مجله ذیربط، دبيران و درسي ریزی برنامه نمتخصصا ستادی، کارشناسان

 163-100 ،(0)2 ،تربيتي

 بر اجتماعي های مهارت ی گروه آموزش اثربخشي بررسي(.  1013. )ر توماج، سخندان

 نامه پایان.  کاووس گنبد شهرستان دبستاني کودکان عاطفي  -رفتاری مشکالت

 .اصفهان دانشگاه مشاوره، ارشد کارشناسي
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 خود پيشرفت، انگيزه بر زندگي های مهارت آموزش تأثير(. 1016. )م ور،منص سپاه

 .30-10 ،6،رفتار و اندیشه مجله اجتماعي، سازگاری و احترامي،

 چهارمين اعتباریابي و رواسازی(. 1033. )ر م عابدی، و عابدی؛ م؛، ربيعي، ا؛ صادقي،

 ،ایراني ناسيش روان: تحولي شناسي روان. وکسلرکودکان هوش مقياس ویرایش

 . 010ـ055 ،(21)5

 تأثير بررسي(. 1014. )ک ليده، بش و م؛ عاشور، کوچکي م؛ یيالق، شهني ی؛ عطاری،

 نوجوانان اجتماعي -فردی سازگاری در اجتماعي های مهارت گروهي آموزش

 .03-20 ،0 شناسي روان و تربيتي علوم مجله گنبدکاووس، شهرستان در بزهکار

 .اراک واحد آزاد دانشگاه ،شناسي جرم درس ميمهض(. 1011. )ف عربي،

 موسوی و ج؛ عاشوری، س؛ آبکنار، جليل م؛ تجریشي، رضای محمد پور م؛ عاشوری،

 و منابع مدیریت راهبردهای شخصيت، صفات ارتباط بررسي(. 1033. )م خطاط،

 ذهني، توان کم آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بيني پيش و انگيزشي راهبردهای

 .1-14 ،1 ،ناتواني مطالعات مجله

 تعامالت بر یوگا ریتميک تأثير بررسي(. 1013. )م سعادت، و ع؛ ب آبادی، هاشم قنبری

 مطالعات خواف، سنگان شهر ابتدایي مقطع پسر ذهني توان کم کودکان اجتماعي
 . 111ـ151 ،11 ،شناسي روان و تربيتي

 سازگارانه رفتار مقياس یابي هنجار(. 1056. )ح بقولي، و ع؛ م توکلي، ر؛ ح بلند، قامت

 .06-25 ،4 ،رفتار و اندیشه. ایران در ماه 11و سال 11 تا11 سني گروه در واینلند

 بهزیستي سازمان معاونت: تهران ،پنجم کتاب زندگي های مهارت(. 1033. )هيمهف لواساني،

 .کشور

 تفکر های رتمها آموزش تأثير(. 1033. )ز مالولي، و ی؛ آبادی، خرم ی؛ معروفي،

. ذهني توان کم پنجم و چهارم های پایه آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر استقرایي

 .132ـ115 ،(2)11 ،استثنایي کودکان فصلنامه
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 مهارتهای آموزش نقش بررسي(. 1016.)ف سده، براتي و س؛ افقه، م؛ راد، محمودی

 کارکردهای اب آن رابطه و نفس عزت ارتقای در اجتماعي مسأله حل و ارتباطي

 . 54_63 ،2 ،توانبخشي .آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و هوشي

 مبتني آموزش اثربخشي(. 1033. )م هرزند، نقوی و ع؛ زادگان، عيسي ف؛ منيع، ميکائيلي

 ذهني، توان کم دختران اجتماعي مهارت رشد بهبود بر فلنر اجتماعي کفایت مدل بر

 . 153_236 ،24 ،شناختي روان نوین های پژوهش فصلنامه

 پيشگيری و فرهنگي امور معاونت: تهران .زندگي های مهارت(. 1010. )ریحانه پرور، نيک

 . بهزیستي سازمان

 های مهارت سنجش مقياس روایي و پایایي بررسي(. 1011. )م خيّر، ؛ وف یوسفي،

 مجله. مقياس این در دبيرستان پسران و دختران عملکرد مقایسه و ماتسون اجتماعي
 .101 -145 ،(2)11 ،شيراز دانشگاه انساني و اجتماعي لومع

. زاده عبداهلل نگين، ترجمه، .زندگي مهارتهای آموزش راهنمای ،(1353. )یونيسف

  . بهزیستي سازمان: تهران، ،(1051)
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