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 چکیده

هیجانی  - هاي اجتماعی بر مشکالت رفتاري پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت
آزمون با  پس -آزمونآزمایشی با طرح پیش روش پژوهش، . ذهنی انجام شد توانی آموزان پسر با کم دانش

شهر شیراز که از بین  ذهنی توانی آموزان پسر با کم ي دانشآماري این پژوهش همه جامعه. گروه کنترل بود
گیري در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش  نفر به روش نمونه 30اي به حجم  ها نمونه آن

و گروه  آزمون به عمل آمداز هر دو گروه پیش. نفر بود 15و کنترل جاگماري شدند به طوري که هر گروه 
جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این  12در هاي اجتماعی را   آموزش مهارتآزمایش 

براي سنجش مشکالت رفتاري از . آزمون اجرا شد پسهر دو گروه در پایان براي آموزش ارایه نشد و 
ها با استفاده از دادهتحلیل . استفاده شد)  2002(هیجانی اینفلد و تونگ  - نامه مشکالت رفتاري پرسش

هاي آن در گروه  مقیاس  هاي مشکالت رفتاري و خرده نس نشان داد که میانگین نمرهروش تحلیل کواریا
هاي اجتماعی بر بهبود مهارتآموزش گر تأثیر  ها بیان یافته. داري کاهش یافته است آزمایش به طور معنی

شود با طراحی و  بنابراین پیشنهاد می. بود ذهنی نیتوا با کم آموزان پسر هیجانی دانش -مشکالت رفتاري
  .   ذهنی اقدام شود توانی با کمآموزان  هاي اجتماعی جهت بهبود مشکالت رفتاري دانش آموزش مهارتاجراي 
هاي  هیجانی، مهارت -ذهنی، مشکالت رفتاري توانی آموزان با کم دانش :هاي کلیدي واژه

 .اجتماعی
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  مقدمه
به محدودیت قابل مالحظه در کارکردهاي ذهنی و رفتار سازشی گفته  یذهن توانی کم

زبان دریافتی، زبان بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، (هاي مفهومی شود که در مهارت می
نفس، پیروي از  پذیري، عزت فردي، مسئولیت هاي بین مهارت(، اجتماعی)خودهدایتی

و ) رد سوء استفاده قرار گرفتندستورات، اطاعت از قوانین، ممانعت از مو
هاي زندگی روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و  فعالیت(عملی

هاي ابزاري زندگی روزمره یعنی رفتارهاي مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده  فعالیت
تلفن، کردن غذا، خانه داري، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، استفاده از 

انجمن (شود سالگی ظاهر می 18این ناتوانی قبل از . قابل مشاهده است) هاي شغلی مهارت
هاي اجتماعی به عنوان بخشی از  نارسایی مهارت). 2010ذهنی و رشدي آمریکا، توانی کم

ذهنی در پنجمین ویرایش  توانی هاي تشخیصی کم آسیب در کارکرد سازشی یکی از مالك
  ).2013پزشکی آمریکا،  انجمن روان(هاي روانی است ماري اختاللراهنماي تشخیصی و آ

ها، این کودکان توانایی و استعداد کافی براي یادگیري ندارند، با توجه به این ویژگی
شان سازگار شوند، در درك امور مربوط به زندگی توانند با شرایط و محیط اطرافنمی

). 1389افروز،(یت و آموزش بیشتر دارند شوند و نیاز به کمک، حما خود دچار مشکل می
ذهنی به صورت  توان هاي یاد شده درمان، مراقبت و نگهداري افراد کمبا توجه به ویژگی

ریزي و آید که سهم بزرگی از برنامهیکی از مسائل مهم اجتماعی دنیاي امروز در می
ی با مشکالت ذهن توانیکم. دهدگذاري بهداشت روانی را به خود اختصاص می بودجه

اي و فعالی، رفتارهاي کلیشهرفتاري از قبیل پرخاشگري، آسیب به خود، رفتار مخرب، بیش
که هم بر سالمتی و امنیت شخص  رفتارهاي اجتماعی و جنسی نامناسب همراه است

 ).2008وان تتچنر ،و  مایرباك( ها تأثیر داردذهنی و هم اطرافیان و مراقبان آن توان کم
درصد از افراد با  62در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که ) 2013( الندکوایست

در ) 2014(همچنین ویل و ویلسون . هیجانی هستند-ذهنی داراي مشکالت رفتاري توانی کم
ذهنی  توانی اند که میزان مشکالت رفتاري در بین کودکان با کم پژوهشی به این نتیجه رسیده

نظر از محل تحصیل  صرف. داري بیشتر است ینسبت به کودکان عادي به طور معن
ها در کنار آمدن با شرایط عادي  آن) مدارس ویژه یا تلفیقی(ذهنی  توان آموزان کم دانش
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، کالس درس را به )1390؛ به نقل از جنابادي، 2002آنه، (زندگی با مشکل مواجه هستند 
اوا، (شوند دیگر درگیر میآموزان  دهند و با دانشریزند، گستاخ هستند، دشنام می هم می
در پژوهشی به این نتیجه ) 2015(در تأیید این موضوع، نگاشانگوا و دات ).  2003
. ذهنی بسیار باال است توانی گرانه در کودکان با کم اند که شیوع رفتارهاي اخالل رسیده
ري است هاي رفتاذهنی منشأ بسیاري از اختالل توانیفرمایید کم گونه که مالحظه میهمان

یابد و این کودکان تقریباً از ها افزایش می ي آن ناسازگاري و پرخاشگري آن که در نتیجه
همان اوایل دوران کودکی با مشکالت جدي در تعامالت اجتماعی و ارتباطی مواجه 

متأسفانه چنین رفتارهایی ممکن است باعث انزواي اجتماعی و فرصت محدود این . هستند
این رفتارها نه تنها از  .اجتماعی و شغلی گردد هاي سیاسی،در فرصتکودکان براي شرکت 

آمیز این کودکان در لحاظ جسمی براي خود فرد خطرناك است، بلکه از حضور موفقیت
چنین مشکالت هم. هاي اجتماعی آنان استکند و مانع رشد مهارتجامعه جلوگیري می

هاي تفریحی این شی و فعالیتهاي آموزیابی به فرصت رفتاري ممکن است در دست
کودکان محدودیت ایجاد کند و در نتیجه کیفیت زندگی این کودکان را کاهش دهد 

  ).2010هیورت و همکاران،(
 هیجـانی کودکـان  -عدم مداخله براي پیشگیري، کـاهش و حـذف مشـکالت رفتـاري    

هـاي   خسارتو موکول کردن آن به زمان بروز بیماري و مراجعه درمانگاهی،  ذهنی توانی کم
در ایـن میـان   . باشـد  بسیاري را در پی داشته و به دور از اهداف بهداشتی و پیشگیرانه مـی 

ــاري هــاي مداخلــه طراحــی و اجــراي برنامــه  هیجــانی کودکــان-اي بــراي مشــکالت رفت
هیجانی -به عنوان راهبردي براي پیشگیري، کاهش و حذف مشکالت رفتاري ذهنی توانی کم

آمـوزش   ،هـا در ایـن زمینـه    یکی از مهمتـرین مداخلـه  . وردار استاز اهمیت ویژه اي برخ
هـاي گونـاگونی    هـاي اجتمـاعی نظریـه    در مورد رشد مهارت.  استهاي اجتماعی  مهارت

کودکان باید هر مرحلـه بحرانـی را بـا     ،پویشی فرویدبراي مثال در نظریه روان. وجود دارد
؛ترجمـه   1986کارتلج و میلبرن،(ثبت برسندموفقیت بگذرانند تا بتوانند به صفات یا رفتار م

در نظریه پیاژه تعـامالت بـا همسـاالن در تحـول شـناختی و اجتمـاعی       ). 1386نظري نژاد،
اجتماعی ویگوتسـکی،   –بر اساس نظریه فرهنگی ). 1389حسین خانزاده،(ضروري هستند 

ل اجتماعی هاي متقابکند و کودك بر اساس کنشرشد در زمینه فرهنگی اجتماعی بروز می
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بر اساس نظر اریکسون کودك در هر مرحله رشد بر ). 2009سیگلمن و ریدر،( یابدرشد می
بـه نظـر   . کنـد ها از طریق تحول رفتار اجتمـاعی تسـلط پیـدا مـی    اي از کشمکشمجموعه

اریکسون کودکی که به نحو مطلوب اجتماعی شده است تمام هشت مرحله را که با اعتماد 
گذارد و به شکل منطقی خود را در جامعـه   شود با موفقیت پشت سر میبه دیگران آغاز می

اجتمـاعی، افـراد از طریـق     -بر اساس نظریه شناختی). 1389حسین خانزاده،(کندمطرح می
پردازنـد   هاي اجتماعی میها به یادگیري مهارت مشاهده رفتار دیگران و تقلید رفتارهاي آن

بـر اسـاس نظریـه پـردازش اطالعـات      ). 1393جد، ؛ ترجمه امیري م2014نیومن و نیومن،(
هاي اجتماعی که حاصل تجربیات گذشته وي اجتماعی فرد با دانش و اطالعات و طرحواره

هـاي اجتمـاعی را   طبق این نظریـه فـرد نشـانه   . شوداست، وارد یک موقعیت اجتماعی می
گـونگی پـردازش   ها تابع چ هاي رفتاري آنکند و پاسخکند و سپس پردازش میدریافت می

  ).1393محسنی، (ها استآن نشانه
هاي اجتماعی، این کودکان را با مشکالت در واقع از آن جایی که کمبود مهارت

سازد و باعث عدم سازش در روابط بین فردي و مشکالت رفتاري میمتعددي مواجه می
این کودکان  گردد و بر سازگاري کودك با محیط تأثیر منفی دارد، در نتیجه الزم است تا

همان طور که مالحظه . هاي اجتماعی دریافت کنند ي مهارتهاي الزم را در زمینهآموزش
آورد  هاي اجتماعی مشکالت شدیدي را براي کودك به وجود می شود ضعف مهارت می

بنابراین با توجه به ضعف ). 2010 ریوت، ماهان و فودستد، هس، ماتسون، نیل،(
ها بسیار  هاي اجتماعی، آموزش این مهارت ی در حیطه مهارتذهن توان آموزان کم دانش

سیمسون، مایرز، اورت، سوگیل، اسپنسرولبرك،  کیهاك و فور، دیویس، بون،(است  ضروري
بهر  میزان هوش با اجتماعی هاي از سویی دیگر با توجه به اینکه بین مهارت). 2012

اجتماعی  هاي باالتر باشد مهارتبهر  همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی هر چه میزان هوش
بهر کمتري  ذهنی از هوش توان آموزان کم و چون دانش) 2012تورك، (یابد  نیز افزایش می

. هاي اجتماعی هستند برخوردار هستند، بنابراین نیازمند آموزش بیشتر در زمینه مهارت
هاي به عرصههاي اجتماعی براي ورود هایی از مهارت ذهنی باید خزانه توان کودکان کم

دهد اجتماعی داشته باشند تا بتوانند تعامالتی پایدار ایجاد کنند و شواهد نشان می
اند، در ایجاد رابطه با همساالن و هاي اجتماعی کافی کسب کردهآموزانی که مهارت دانش
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 باشندها میآموزانی هستند که فاقد این مهارت تر از دانشیادگیري در محیط آموزشی موفق

هاي اجتماعی، تأثیر  نارسایی در مهارت). 1390، به نقل از جنابادي، 2003هوپز،  و کرو(
کند و  گذارد، مشکالت یادگیري را تشدید می آموزان می منفی بر عملکرد تحصیلی دانش

متسون و (شود هاي روانی آتی می اغلب منجر به بروز مشکالت سازگاري یا اختالل
  ).1384؛ ترجمه به پژوه،1998اولندیک،

اند که سیر تحـول رشـد شـناختی    نشان داده) 1383(نتایج پژوهش پورمودت و بشاش
انـد کـه   گزارش کرده) 1996(ماتسون و هامیر . ذهنی کند است توان اجتماعی در کودکان کم

هـاي اجتمـاعی در   هاي مناسب به موقعیـت هاي اجتماعی و همچنین پاسخبازشناسی نشانه
هـاي  ذهنی در مهارت توان کودکان کم ).1995ماتسون،(ر دشوار استذهنی بسیا توان افراد کم

رو، کمتر مورد پذیرش قرار  باشند و از ایناجتماعی، داراي ضعف و محدودیت اساسی می
هاي اجتمـاعی بـراي ایـن کودکـان بسـیار مهـم و        به همین دلیل آموزش مهارت. گیرندمی

  ).2000ماتسون و همکاران، (ضروري است  
 رفتاري-سازي کنشگر، رویکرد یادگیري اجتماعی و رویکرد شناختی شرطی رویکرد 

رویکرد ).  1392خانزاده، حسین(هاي اجتماعی است سه رویکرد مهم براي آموزش مهارت
سازي کنشگر، بر رفتار آشکار و قابل مشاهده و رویدادهاي پیشایند و پسایند شرطی

در رویکرد یادگیري اجتماعی، ). 1991باس،الیوت و (کنند رفتارهاي اجتماعی تمرکز می
رویکرد . شود اي و یادگیري تقویت شده کسب میرفتار اجتماعی از طریق یادگیري مشاهده

). 1392خانزاده، حسین(اي داردیادگیري اجتماعی بر الگودهی و ایفاي نقش تأکید عمده
صورت ترکیبی مورد  هاي شناختی، عاطفی و رفتاري را به رفتاري مداخله-رویکرد شناختی
در این رویکرد تمرکز عمده بر مشارکت فعال کودك و آموزش . دهد استفاده قرار می

گري و دیگر راهبردهاي خود گیري، خودتقویت خوددرمانی از طریق راهبردهاي تصمیم
باید یادآوري شود که در پژوهش حاضر  ).1991الیوت و باس،(گیردبخشی صورت می نظم

 .رفتاري استفاده شد -هاي اجتماعی از رویکرد شناختی رتبراي آموزش مها

مانند (تواند باعث کاهش رفتارهاي نامناسبهاي اجتماعی میآموزش مهارت
خانزاده و  ؛ به نقل از حسین2002کامپز و همکاران، (در کالس درس شود) پرخاشگري

خانی،  صفیخانزاده و  ؛ به نقل از حسین2005،و فراسر و همکاران 1387خانی،  صفی
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در پژوهشی تحت عنوان آموزش ) 2002( ناگل و همکاراندر همین راستا، ).  1387
هاي اجتماعی به کودکان و نوجوانان پرخاشگر به این نتیجه رسیدند که از طریق مهارت

ها را از خطر مبتال شدن به رفتارهاي توان آنهاي اجتماعی میها و فعالیتآموزش مهارت
هاي اجتماعی باعث بهبود روابط شخصی  چنین  آموزش مهارتهم .یدضد اجتماعی رهان

خانزاده  ؛ به نقل از حسین2002کامپز و کاي،(شود آموزان با همساالن و بزرگساالن می دانش
هاي اجتماعی باعث تحول عاطفی و به سخن دیگر آموزش مهارت). 1387خانی،  و صفی

هاي تحصیلی  را براي تمرکز بر فعالیت آموزان شود و ظرفیت دانشاجتماعی کودکان می
شناختی و کاهش مشکالت رفتاري مؤثر است دهد و بر سالمت روانافزایش می

به بررسی تأثیر آموزش ) 1389(پژوه و همکاران در همین راستا به). 2007هنسی،(
آموزان دیرآموز  هاي اجتماعی بر سازگاري اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش مهارت

ي مداخله اثر معناداري بر بهبود سازگاري اجتماعی و  و نتیجه نشان داد برنامه پرداختند
  . آموزان پسر دیرآموز در گروه آزمایش داشته است عملکرد تحصیلی دانش

رسد تاکنون هاي انجام شده به نظر میدر کشور ما بر اساس بررسیبا وجود این 
 -ر مشکالت رفتاريبهاي اجتماعی  اثربخشی برنامه آموزش مهارت يپژوهشی در زمینه

ها بعد تحصیلی  ذهنی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش توان کم آموزان هیجانی دانش
و  2؛ آگران2012، 1براي مثال باك و جوشی(اندذهنی را مورد توجه قرار داده توان افراد کم

تماعی بر هاي اجبه همین دلیل پژوهش مطالعه تأثیر آموزش مهارت). 2010همکاران، 
-ذهنی بسیار ضروري است تا ضمن پر کردن خالء توان آموزان کم مشکالت رفتاري دانش

در . ذهنی باشد توان آموزان کم هاي پژوهشی، گامی در جهت بهبود مشکالت رفتاري دانش
هاي اجتماعی بر مشکالت  واقع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت

  .ذهنی انجام شد توانی با کم  آموزان هیجانی دانش-رفتاري
  

  روش
آزمون با گروه کنترل   پس -آزمون  روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش

مشکالت (بر متغیر وابسته ) هاي اجتماعی آموزش مهارت(بود که در آن اثر متغیر مستقل
  .مورد بررسی قرار گرفت) هیجانی -رفتاري
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  شرکت کنندگان در پژوهش
ذهنی دوره ابتدایی توانیپسر با کم آموزان  پژوهش حاضر را همه دانش جامعه آماري

 1392 -93داد که در مدارس استثنایی این شهر در سال تحصیلی شهر شیراز تشکیل می
  .مشغول به تحصیل بودند

بودند که  ذهنی دوره ابتدایی توانی با کمپسر  30هاي مورد مطالعه در این پژوهش نمونه
ها پس از گرفتن مجوز  براي انتخاب نمونه. گیري در دسترس انتخاب شدند به روش نمونه

آموزان  یکی از  مدارس دانش( ي آموزش و پرورش استثنایی به مدرسه امام حسن از اداره
هاي  مراجعه نموده و پس از طی فرایند اداري و انجام هماهنگی) ذهنی شهر شیراز توان کم

آموزانی که  عاون و مشاور مدرسه درخواست شد تا دانشاولیه در مرحله نخست از مدیر، م
در مرحله دوم، از معلمان . نمود داشتند را معرفی کنند نمود و برون مشکالت رفتاري درون

نامه مشکالت رفتاري راتر را براي  آموزان معرفی شده خواسته شد تا پرسش دانش
نامه مشکالت  بر اساس پرسشآموزانی که  سپس دانش. آموزان مورد نظر تکمیل کنند دانش

نفر از  30در مرحله سوم، . رفتاري راتر، داراي مشکالت رفتاري بودند، شناسایی شدند
شان براي مشارکت این افراد در پژوهش رضایت  آموزان شناسایی شده که والدین دانش

 طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند و گروه آزمایش تحت دادند، به
شایان ذکر است که پیش از  .هاي اجتماعی قرار داده شدند اي مهارت ي مداخله برنامه

آزمون مشکالت هاي اجتماعی از هر دو گروه کنترل و آزمایش پیش اجراي آموزش مهارت
هاي اجتماعی براي گروه  هیجانی به عمل آمد و پس از اجراي آموزش مهارت-رفتاري

باید . هیجانی براي هر دو گروه اجرا شد-ت رفتاريآزمون مشکال آزمایش، دوباره پس
یادآوري کرد که براي رعایت اصول اخالقی پژوهش، پس از پایان یافتن پژوهش برنامه 

  .هاي اجتماعی براي گروه کنترل نیز اجرا شد آموزش مهارت
هاي ورود به این پژوهش پسر بودن، قرارداشتن در دوره ابتدایی، دارا بودن مالك

، داشتن مشکالت )ها ثبت شده باشد ذهنی در پرونده آن توانی تشخیص کم(ذهنی  یتوان کم
نامه راتر، عدم وجود معلولیت دیگر و رضایت خانواده براي  رفتاري بر اساس پرسش

کودکانی که شروط باال را داشتند به پژوهش وارد شدند و . همکاري در برنامه مداخله بود
حرکتی و مشکالت  -همراه مانند اختالالت شدید حسی هايسرانجام کودکانی که بیماري
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میانگین سنی شایان ذکر است که  .بینایی و شنوایی داشتند از پژوهش خارج شدند
  .ساله بود 6/15ساله تا 9/8ها بین  ساله و دامنه سنی آن 7/11ها  کننده شرکت

  
 برنامه آموزشی و ابزار پژوهش

براي شناسایی  )1976(فتاري راترنامه مشکالت ر پرسشدر پژوهش حاضر از 
هاي  ي آموزش مهارت برنامههیجانی،   -ذهنی داراي مشکالت رفتاري توان آموزان کم دانش

ي مشکالت رفتاري اینفلد و نامه پرسش هاي اجتماعی و از اجتماعی براي آموزش مهارت
  .استفاده شد هیجانی -مشکالت رفتاريبراي  سنجش ) 2002(تونگ 

هاي اجتماعی در ایـن   ي آموزش مهارت برنامه :هاي اجتماعی زش مهارتي آمو برنامه
هاي مکمل آموزش داده  رفتاري بود که به همراه فعالیت -پژوهش مبتنی بر رویکرد شناختی

گـران بـراي    اي بود کـه توسـط پـژوهش    هاي اجتماعی، برنامهي آموزش مهارتبرنامه. شد
. ذهنـی تـدوین شـد    تـوانی  موزان پسر بـا کـم  آ هیجانی دانش -مداخله در مشکالت رفتاري

هاي اجتماعی مورد نیـاز   هاي اجتماعی بر اساس فهرست مهارت هاي آموزش مهارت هدف
ي آموزشی بر اسـاس آن   انتخاب و برنامه) 1389خانزاده،  حسین(ذهنی  توان آموزان کم دانش
هـایی از قبیـل   هاي اجتماعی انتخاب شده با اسـتفاده از روش مهارت. ها طراحی شد هدف

 و مثبت تقویت گروهی، بحث بازخورد، مرورذهنی، نقش، بازي گیري، سرمشق کالمی، بیان
  60تـا   45جلسـه   12در شایان ذکـر اسـت کـه مداخلـه      .پاسخ آموزش داده شد و پرسش

طرح کلـی جلسـات   . و در طول چهار هفته و هر هفته سه جلسه آموزش داده شد اي دقیقه
هاي آموزشی کل خالصه و به تفکیک بر حسب جلسه، مهارت و هدفبرنامه مداخله به ش
 .ارایه شده است 1در جدول شماره 
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  برنامه مداخله 1جدول 

 مشخصات کلی برنامه

  
  

  هاي اجتماعیآموزش مهارت: موضوع
  جلسه  12: تعداد جلسات 

  دقیقه 60الی  45: زمان
  نفر 15: کنندهتعداد افراد شرکت 

  خانه مدرسه نماز:  شمکان آموز   
  مباحث هر جلسه  موضوع  

ول
سه ا

جل
  

آشنایی با عناصر 
  برنامه

  دقیقه 45:زمان

، آشنایی با )دقیقه 5(حضور و غیاب افراد گروه آزمایش . آمدگوییپرسی، خوشسالم و احوال
  ).دقیقه 40) (کنندگان  و چارچوب برنامه مربی، شرکت(عناصر برنامه 

دوم
سه 

جل
  

و شیوه معرفی 
  سالم و احوالپرسی

  دقیقه 60:زمان

 بـه  خـود  معرفـی  ،  پرداختن به مهارت شـیوه )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب سالم و احوال

  ).دقیقه 55(دیگران و دادن تکلیف مناسب  با برخورد در کردن پرسی احوال و و سالم دیگران
  .ازخوردالگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، پرسش و پاسخ و دادن ب:  روش آموزش

سوم
سه 

جل
  

شرکت در 
هاي دسته  بازي

  جمعی
  دقیقه 60: زمان

، )دقیقـه  10(، گـزارش تکلیـف جلسـه قبـل     )دقیقـه  5(پرسی، حضور و غیـاب  سالم و احوال
 45(هاي دسته جمعی با دوستان و دادن تکالیف مناسب هاي مربوط به شرکت در بازيمهارت

  ).دقیقه
  اي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخوردالگو سازي، تمرین و ایف: روش آموزش

ارم
چه

سه 
جل

  
هاي مربوط  مهارت

هاي  شناسایی راه
کنترل و غلبه  بر 

  پرخاشگري
  دقیقه 60: زمان

،  )دقیقـه  10(، گـزارش تکلیـف جلسـه قبـل     )دقیقـه  5(پرسی، حضور و غیـاب  سالم و احوال
ترل و غلبه پرخاشـگري و دادن تکـالیف   هاي کن هاي مربوط به شناسایی راهپرداختن به مهارت

  .مناسب
  .الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخورد: روش آموزش

جم
ه پن

لس
ج

  

هاي مربوط مهارت
به آسیب نزدن به 

  اموال عمومی
  دقیقه 60: زمان

گـزارش تکلیـف   ، )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب، گزارش تکلیف جلسه قبل سالم و احوال
هاي مربوط به آسیب نزدن به اموال عمومی و دادن  ، پرداختن  به مهارت)دقیقه 10(جلسه قبل 

  ).دقیقه 45(تکالیف مناسب 
  .الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخورد: روش آموزش

شم
ه ش

لس
ج

  

هاي مربوط  مهارت
استفاده از مذاکره 

ارد براي حل مو
  اختالفی

  دقیقه 60:زمان

،  )دقیقـه  10(، گـزارش تکلیـف جلسـه قبـل     )دقیقـه  5(پرسی، حضور و غیـاب  سالم و احوال
 45(پرداختن به مهارت استفاده از مذاکره براي حل   موارد اختالفی و دادن تکـالیف مناسـب   

  ).دقیقه
  .و دادن بازخورد  الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ: روش آموزش
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فتم
ه ه

لس
ج

  

هاي مربوط مهارت
به مربوط به پیدا 
کردن دوست 

  جدید
  دقیقه 60:زمان

، پرداختن )دقیقه 5(، گزارش تکلیف جلسه قبل )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب سالم و احوال
  ).دقیقه 50(مربوط به پیدا کردن دوست جدید و دادن تکالیف مناسب  به مهارت

  .لگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخوردا: روش آموزش

شتم
ه ه

لس
ج

  

برقراري ارتباط 
ارتباط با (چشمی 

  )نگاه و حفظ آن
  دقیقه 45:زمان

،پرداختن )دقیقه 10(، گزارش تکلیف جلسه قبل )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب سالم و احوال
 30(و دادن تکلیـف مناسـب   ) اط با نگـاه و حفـظ آن  ارتب(به مهارت برقراري ارتباط چشمی 

  ).دقیقه
  الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخورد: روش آموزش

هم
سه ن

جل
  

  

هاي مربوط مهارت
به اجتناب از آزار 

و اذیت 
  آموزان دانش

  دقیقه 60: زمان

، )دقیقـه  10(رش تکلیـف جلسـه قبـل    ، گـزا )دقیقـه  5(پرسی، حضور و غیـاب  سالم و احوال
آموزان در محیط مدرسه و دادن  هاي مربوط به اجتناب از آزار و اذیت دانشپرداختن به مهارت

  ).دقیقه 45(تکالیف مناسب 
  .الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخورد: روش آموزش

هم
ه د

لس
ج

  
  

هاي مربوط مهارت
انین رعایت قو
  بازي

  دقیقه 60: زمان

، پرداختن )دقیقه 5(، گزارش تکلیف جلسه قبل )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب سالم و احوال
  ).دقیقه 50(هاي مربوط به  رعایت قوانین بازي و دادن تکالیف مناسب   به مهارت

  .خوردالگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن باز: روش آموزش

هم
ازد

ه ی
لس

ج
  

  

هاي مربوط  مهارت
به رد تقاضاهاي 

  نامعقول
  دقیقه 45: زمان

، )دقیقـه  10(، گـزارش تکلیـف جلسـه قبـل     )دقیقـه  5(پرسی، حضور و غیـاب  سالم و احوال
 تقاضاهاي به )نه گفتن(در مورد  هاي مربوط به رد تقاضاهاي نامعقول، بحث  پرداختن به مهارت

  ).دقیقه 30(مناسب نامقعول و دادن تکلیف 
  .الگو سازي، تمرین و ایفاي نقش، مرور ذهنی، پرسش و پاسخ  و دادن بازخورد: روش آموزش

هم
ازد

 دو
سه

جل
  

  

  بندي مطالب جمع
  دقیقه 45: زمان

 ، ارایـه )دقیقه 10(، گزارش تکلیف جلسه قبل )دقیقه 5(پرسی، حضور و غیاب سالم و احوال

  ).دقیقه 40(رزشیابی بندي و امطالب، جمع از ايخالصه

  
براي سنجش مشکالت  ):2002(مشکالت رفتاري اینفلد و تونگ  نامه پرسش

این .  ي مشکالت رفتاري اینفلد و تونگ استفاده شد نامه هیجانی از پرسش -رفتاري
هیجانی در کودکان  -با هدف سنجش مشکالت رفتاري 2002نامه در سال  پرسش

نامه داراي دو فرم معلم و والدین  این پرسش .شده است ساله تهیه 18تا  4ذهنی  توان کم
گویه 92این فرم داراي . ي فرم معلم استفاده شدنامه است که در این پژوهش از پرسش
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است که داراي پنج بعد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اختالل ارتباطی، اضطراب و 
ها، نمره مشکالت ده آزمونهاي این خرباشد که از جمع همه نمرهارتباط اجتماعی می

اي گزینه 5نامه به صورت لیکرت  گذاري این پرسشنمره. آیدهیجانی به دست می -رفتاري
. ندرت و هرگز است هاي همیشه، بیشتر اوقات، برخی اوقات، به است که داراي گزینه

و  اینفلد(گزارش شده است  95/0پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  
یاد شده، اینفلد و  نامه پرسشدر رابطه با روایی ). 1392نقل از ویسی، ؛ به2002تونگ، 

هاي نامه با نمره سایر مقیاس بین نمره کل این پرسش اندگزارش کرده) 2000(تونگ
 عاطفی از قبیل مقیاس رفتار سازشی لمبرت و ویندمیلر، -گیري مشکالت رفتاري اندازه

ویدرمان و هیل،  وودکاك،  و با مقیاس رفتار مستقل برونیکس، 86/0، همبستگی )1981(
در پژوهش حاضر براي احراز روایی مقیاس . وجود دارد 70/0همبستگی  ،)1984(

مشکالت رفتاري از روش همبستگی هر بعد با نمره کل استفاده گردید، که براي هر یک از  
، اضطراب و ارتباط اجتماعی به ابعاد رفتار ضد اجتماعی، درخودماندگی، اختالل ارتباطی

همچنین براي . به دست آمد 57/0و  66/0، 88/0، 92/0،  90/0ترتیب ضریب همبستگی 
بنابراین . به دست آمد 96/0کلاحراز پایایی مقیاس با محاسبه آلفاي کرونباخ براي نمره 

نامه براي  از این پرسش. نامه است دهنده روایی و پایایی قابل قبول این پرسشنتایج نشان
  . آزمون استفاده شد آزمون و پس سنجش مشکالت رفتاري در پیش

نامه در انگلستان توسط مایکل راتر  این پرسش :نامه مشکالت رفتاري راتر پرسش    
این مقیاس . منظور ارزیابی و تعیین مشکالت رفتاري در کودکان تهیه شده است به) 1976(

 –پرتی و بعد اضطراب  حواس -جنبشی بیش -گريگویه  و دو بعد، بعد پرخاش 30شامل 
ً  هاي کامالاي با گزینههاي سه نمرههاي این مقیاس داراي پاسخهر یک از گویه. ترس است

کند و اصالً در مورد کودك  کند، تاحدي در مورد کودك صدق می در مورد کودك صدق می
پایایی این مقیاس  .گیرد میو صفر تعلق 1، 2کند که به ترتیب براي هر عبارت،  صدق نمی

همچنین در رابطه با روایی . گزارش شده است 85/0هفته  13از طریق بازآزمایی به مدت 
 و نامه پرسش بین توافق درصد) 1976(نامه، در پژوهش راتر و همکاران  این پرسش

در پژوهش حاضر براي احراز روایی  .اند درصد گزارش کرده 6/76روانپزشک را  تشخیص
وش همبستگی هر بعد با نمره کل استفاده گردید و ضریب همبستگی براي ابعاد از ر
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 .بدست آمد 73/0ترس نیز  -و بعد اضطراب 95/0پرتی  حواس -جنبشی بیش -پرخاشگري
. به دست آمد 97/0همچنین پایایی مقیاس با استفاده از آلفاي کرونباخ براي نمره کل

از این ابزار براي . نامه است ایی قابل قبول پرسشدهنده روایی و پایبنابراین نتایج نشان
هیجانی بودند، استفاده  -ذهنی که داراي مشکالت رفتاري توان آموزان کم شناسایی دانش

  .شد
  

  شیوه اجراي پژوهش
ها به دو گروه آزمایش و کنترل،   آن هاي پژوهش و تقسیم تصادفی  پس از انتخاب نمونه

آزمون براي هر دو جانی اینفلد و تونگ به عنوان پیشهی -ي مشکالت رفتاري نامه پرسش
جلسه، در مجموع 3اي  هفته(جلسه  12سپس گروه آزمایش به مدت . گروه اجرا شد

هاي اجتماعی را  ي مهارت دقیقه برنامه مداخله 60تا   45و هر جلسه به مدت ) هفته4
جلسه،  12س از پایان پ. اي را دریافت نکردنددریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله

آزمون براي هر هیجانی اینفلد و تونگ به عنوان پس -ي مشکالت رفتاري نامه دوباره پرسش
آزمون مورد آزمون و پسهاي گردآوري شده در مرحله پیش دو گروه اجرا شد و داده

  .تحلیل آماري قرار گرفت
 spssفزارآماري ها از نرم ا به منظور تحلیل داده :روش تجزیه  وتحلیل اطالعات

هاي آمار توصیفی از قبیل میانگین و  هاي توصیفی از شاخصه براي داده. استفاده گردید
هاي پژوهش از آزمون تحلیل  انحراف استاندارد استفاده شد و براي آزمون فرضیه

 .کوواریانس تک متغیره استفاده شد

  
  ها یافته

شده است و سپس نتایج ارایه ها  نخست اطالعات توصیفی آزمودنی در این بخش
هاي اجتماعی بر  براي بررسی تأثیر آموزش مهارتآزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره 

   .ارایه شده استذهنی  توانی آموزان پسر با کم هیجانی دانش -مشکالت رفتاري
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  آزمون میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس: 1جدول 
  مرحله

  
  متغیر آماره

  آزمون پس پیش آزمون گروه
انحراف    میانگین  تعداد

 استاندارد

 انحراف  میانگین

  استاندارد
 کل مشکالت

  رفتاري
 آزمایش

30/35 
70/5  00/32 76/8 15 

  
 15 51/4 13/77 39/5 46/37  کنترل

 15 09/19 83/61 95/20 43/78 آزمایش اجتماعی رفتار ضد

 15 54/12 13/77 35/14 20/93  کنترل

  
  درخودماندگی

 15 45/9 36/45 46/6 83/49 آزمایش

 15 19/7 26/46 53/5 93/51  کنترل

  
  اضطراب

 15 68/6 86/15 99/3 13/17 آزمایش

 15 37/8 73/18 42/4 20/18  کنترل

  
  اختالل ارتباطی

  15  52/5  23/29  99/4 20/36 آزمایش
  15  37/4  46/32  88/3 86/36  کنترل

  
  اط اجتماعیارتب

 آزمایش
40/17 17/5  26/14  75/3  

15  
  

  15  94/3  80/14  40/4 33/16  کنترل
  

هـاي گـروه آزمـایش و کنتـرل در کـل      شـود میـانگین  دیده مـی ) 1(چنانچه در جدول 
هیجانی، و ابعاد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اضـطراب، اخـتالل    -مشکالت رفتاري

آزمون تقریباً برابر اسـت، امـا پـس از اجـراي مداخلـه      ارتباطی و ارتباط اجتماعی در پیش
آزمون گروه آزمایش در ابعاد مشکالت رفتاري و نمره کل آن افزایش یافتـه  میانگین در پس

حال براي اینکه مشخص شود تغییرات حاصل شده از نظر آماري معنـادار اسـت یـا     .است
هاي پژوهش مورد آزمون قـرار   هخیر با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره فرضی

  .هاي زیر قابل مشاهده است گرفته است که نتایج آن در جدول
هیجانی  -بر مشکالت رفتاري هاي اجتماعی مهارتآموزش :  فرضیه اول
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  .ذهنی تأثیر معناداري دارد توانی آموزان پسر با کم دانش
هیجانی  -اريهاي اجتماعی بر مشکالت رفت آموزش مهارت به منظور بررسی تأثیر

ذهنی  از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شده که  توانی آموزان پسر با کم دانش
  .قابل مشاهده است 2نتایج آن در جدول

 

آزمون مشکالت رفتاري  هاي پس براي نمره متغیره  نتایج آزمون آماري تحلیل کوواریانس تک: 2جدول
  در گروه آزمایش و کنترل

  منبع تغییرات
جموع م

 مجذورات
 درجه آزادي

مجموع  میانگین
 مجذورت

F 
سطح 

 معناداري

ضریب 
 تفکیکی اتا

  30/0  002/0  55/11  801/184  1 801/184 )آزمونپیش(پراشهم
  70/0  01/0  55/11  26/1011  1 26/1011  گروه

  

- آزمون به عنوان متغیر همهاي پیش دهد با در نظر گرفتن نمرهنشان می 2نتایج جدول 

هیجانی -بر کل مشکالت رفتاريهاي اجتماعی  آموزش مهارتمداخله ) کمکی(پراش 
و میزان ) >01/0P(باعث تفاوت معناداري بین دو گروه آزمایش و کنترل شده است

آموزش آزمون مربوط به مداخله درصد واریانس پس70/0یعنی. بوده است 70/0تأثیر
توان گفت آموزش  شود و می بنابراین فرضیه اول تأیید می. استهاي اجتماعی  مهارت
آموزان پسر با  هیجانی دانش-هاي اجتماعی سبب بهبود مشکالت رفتاري مهارت

  .ذهنی شده است توانی کم
هاي مشکالت  بر خرده مقیاس هاي اجتماعی مهارتآموزش :  ي دوم فرضیه 

  .أثیر معناداري داردذهنی ت توانی آموزان پسر با کم هیجانی دانش -رفتاري
منظور بررسی این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در   به 

  .آورده شده است 3جدول 
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  هاي مشکالت رفتاري مقیاس براي خردهنتایج تحلیل کوواریانس : 3جدول
منبع 

  تغییرات
  متغیرهاي وابسته

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
   میانگین     

 مجموع مجذورت
F 

سطح 
 معناداري

ضریب 
 تفکیکی اتا

  گروه

رفتار 
 ضداجتماعی

93/1626 1  93/1626  06/15  01/0 35/0  

  46/0  01/0  59/23  77/712 1 77/712  درخودماندگی

  22/0  01/0  61/7  17/12  1 17/12  اضطراب
  34/0  01/0  35/14  04/272  1 04/272  اختالل ارتباطی
  10/0  09/0  05/3  98/28  1 98/28  ارتباط اجتماعی

  

هاي  مقیاس بر خردههاي اجتماعی  مهارتدهد مداخله نشان می 3نتایج جدول 
هیجانی به جزء ارتباط اجتماعی، باعث تفاوت معناداري بین دو گروه -مشکالت رفتاري

توان گفت  شود و می بنابراین فرضیه دوم تأیید می. )>01/0P(آزمایش و کنترل شده است
آموزان  هیجانی دانش -مشکالت رفتاري ابعادهاي اجتماعی سبب بهبود  مهارتآموزش 

  .ذهنی شده است توانی پسر با کم
  گیريبحث و نتیجه

هاي اجتماعی بر مشکالت  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت
آموزش نتایج نشان داد . ذهنی انجام شدتوانی آموزان پسر با کم هیجانی دانش -رفتاري
هیجانی و ابعاد رفتار ضداجتماعی،  -هاي اجتماعی بر مشکالت رفتاريمهارت

این یافته . آموزان تأثیرگذار بوده است درخودماندگی، اضطراب و اختالل ارتباطی این دانش
 ، ناگل و همکاران)2003(، دیبلت و همکاران )2004(نتایج پژوهش بیدول و رفلت با 

و بتلو ) 2006(، گرشام، باون و کوك )2007(راستد و پیجل ، ف)2004(، اسکوین )2002(
هاي اجتماعی  دهند که افراد فاقد مهارت ها نشان می به طور کلی یافته. همسو است) 2005(

همچنین این افراد در درك اجتماعی ضعیف . دهنداغلب رفتارهاي ناسازگارانه بروز می
در تأیید این موضوع ماتسون و  ).2000لرنر، (بوده و فاقد قضاوت و همدلی هستند

هاي اجتماعی و مشکالت رفتاري  اند که بین مهارت در پژوهشی نشان داده) 2009(همکاران
هاي اجتماعی افزایش  یعنی هر چه مهارت. دار منفی و معکوس وجود دارد همبستگی معنی
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ابد، هاي اجتماعی کاهش ی یابد و برعکس هر چه مهارت یابد، مشکالت رفتاري کاهش می
در پژوهشی نشان ) 2011(همچنین کانی و مازورك .کند مشکالت رفتاري افزایش پیدا می

بینی  هاي اجتماعی پیش هاي ارتباطی و مهارت اند که نارسایی در هوش کالمی، مهارت داده
در پژوهش حاضر نیز اثربخشی . کننده مشکالت رفتاري از قبیل پرخاشگري هستند

احتماالً ناشی از این  هیجانی -در کاهش مشکالت رفتاريهاي اجتماعی آموزش مهارت
توانند تعاملی مثبت در روابط  هاي اجتماعی، می آموزان با اکتساب مهارت است که دانش

پژوه و  به(اي از رفتار مقبول را از خود نشان دهند  خود با دیگران داشته باشند و دامنه
ی فرصت تعامل دوجانبه و ارتباط با هاي اجتماع زیرا آموزش مهارت). 1389همکاران، 

بخش در  دهد و منجر به نتایج رضایت هاي اجتماعی آموزش می را در موقعیت دیگران
، گاندرسن 2002، سینگ و همکاران، 1994مورگان و همکاران، (شود  ارتباط با دیگران می

نشان داد که آموزش ) 2002(در همین راستا، پژوهش خلیل  ).2006و اسواردلدت،
بنابراین احتماالً . شود می هاي بین فردي افراد هاي اجتماعی باعث بهبود مهارت مهارت

اي براي تقویت استفاده از رفتارهاي  هاي اجتماعی با فراهم کردن زمینه آموزش مهارت
مثبت و اجتناب از بروز رفتارهاي منفی در ارتباط با دیگران منجر به کاهش مشکالت 

  .در این پژوهش شده استذهنی توانی زان پسر با کمآمو دانشهیجانی -رفتاري
هـاي اجتمـاعی منجـر بـه کـاهش       افزون بر این، نتایج نشان داد کـه آمـوزش مهـارت   

بـه طـور کلـی    . ذهنـی شـده اسـت   تـوانی  آمـوزان پسـر بـا کـم     رفتار ضد اجتمـاعی دانـش  
ــد        ــدم تأیی ــرد و ع ــاایمنی، ط ــاس ن ــم و احس ــت ک ــت محب ــل دریاف ــکالتی از قبی مش

ــش ــم آ دانـ ــا کـ ــوزان بـ ــوانی مـ ــالل  تـ ــار اخـ ــروز رفتـ ــتعد بـ ــی  را مسـ ــه ذهنـ گرانـ
ــی ــازد م ــورج،  دي(س ــالل ). 1998ج ــاي اخ ــت  رفتاره ــث شکس ــتاخانه باع ــه و گس گران

شـود  شـود و ایـن رفتارهـا منـتج بـه آن مـی      مـی ذهنـی   توانی آموزان با کم دانشتحصیلی 
ــته باشـــد و در رفتا  ــیط و موقعیـــت آن نداشـ ــرد درك درســـتی از محـ ــاي کـــه فـ رهـ

ــد    ــرکت کن ــتري ش ــداجتماعی بیش ــر ، (ض ــرزي و خی ــاهش). 1379الب ــد   ک ــار ض رفت
ممکـن اسـت بـه ایـن دلیـل       در ایـن پـژوهش  ذهنـی  تـوانی  آموزان بـا کـم   اجتماعی دانش

ــارت   ــوزش مه ــه آم ــد ک ــل      باش ــاعی مث ــت اجتم ــد کفای ــث رش ــاعی، باع ــاي اجتم ه
نادهاي صــحیح هــاي پرخاشــگري، اســ هــاي معقوالنــه از دیگــران، کنتــرل راه درخواســت
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شـود و بـدین    هـا، توانـایی محـاوره کـردن و حـل مشـکالت بـین فـردي مـی          از موقعیت
). 2006بــیلمن و لــوزل،(کنــد  ترتیــب از رشــد رفتارهــاي ضــد اجتمــاعی جلــوگیري مــی

ــاران    ــل و همک ــتا، ناگ ــین راس ــوزش    ) 2002(در هم ــه آم ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
توانـد از بـروز رفتارهـاي     رخاشـگر، مـی  هاي اجتمـاعی بـه کودکـان و نوجوانـان پ     مهارت

در ) 2003(همچنــین الســل و بلمــان   . ضــداجتماعی در ایــن افــراد پیشــگیري کنــد    
هــاي  هــاي  انجــام شــده در مــورد تــأثیر برنامــه  پژوهشــی فراتحلیــل بــه مــرور پــژوهش

ــه  -شــناختی ــان پرداخت ــار ضــداجتماعی کودک ــاري در پیشــگیري رفت ــن   رفت ــه ای ــد و ب ان
رفتــاري در پیشــگیري رفتــار ضــداجتماعی -هــاي شــناختی برنامــه انــد کــه نتیجــه رســیده

هـاي یـاد شـده، در آمـوزش      افـزون بـر تبیـین   . دار دارد کودکان  تـأثیر بسـیار قـوي معنـی    
ــه دانــش هــاي اجتمــاعی مهــارت ــوانی آمــوزان بــا کــم ب ــاگون  از روش ذهنــیت هــاي گون

ــأثیر تقویــت تفکیکــی اســتفاده شــد کــه احتمــاالً در  کــاهش رفتارهــاي ضــداج   تماعی ت
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      ) 2008(در تأییـد ایـن موضـوع، اسـپانگ بـرگ      .  داشته اسـت 

ذهنـی خفیـف و    تـوان  استفاده از تقویت تفکیکی در کـاهش رفتارهـاي مخـرب افـراد کـم     
  .متوسط در کالس درس مؤثر است

هـاي اجتمـاعی باعـث     هـاي پـژوهش نشـان داد کـه آمـوزش مهـارت       همچنین یافتـه 
بـه   .شـده اسـت   ذهنـی تـوانی  آمـوزان پسـر بـا کـم     دانـش  الت درخودمانـدگی مشکبهبود 

کننـد و انـزواي    گیـري مـی   شـان کنـاره  از همسـاالن  ذهنـی توانی طور معمول کودکان با کم
همچنـین ایـن کودکـان    ). 1994پـالومبو، (نماینـد  اجتماعی متوسط تـا شـدید را تجربـه مـی    

ــاالن  ــان و همس ــط معلم ــب توس ــ  اغل ــت واق ــورد غفل ــان م ــزوا و  ش ــار ان ــده و دچ ع ش
هــاي اجتمــاعی  اثربخشــی آمــوزش مهــارت). 1998جــورج،  دي(شــوندگیــري مــی گوشــه

ذهنـی در ایـن پـژوهش را    تـوانی  آمـوزان بـا کـم    دانـش  مشکالت درخودمانـدگی در بهبود 
هـایی را فـراهم    هـاي اجتمـاعی فرصـت    توان این طور تبیین کرد کـه آمـوزش مهـارت    می
لـد،  (ذهنی امکـان برقـراري تعامـل بـا سـایر افـراد را تجربـه کننـد          توان کند تا افراد کم می

ــارت). 1990 ــوزش مه ــه در واقــع آم ــا   هــاي اجتمــاعی زمین ــل مهی ــن تعام ــراي ای اي را ب
ي ایـن   شـود کـه در نتیجـه     ذهنـی بـا دیگـران مـی     تـوان  نموده و منجر به تعامل افـراد کـم  

کننـد و در   آن را تمـرین مـی  هـاي ارتبـاطی و حفـظ     ذهنـی مهـارت   تـوان  تعامل، افراد کـم 
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در همـین  . شـود  ي این تعامـل، از مشـکالت درخودمانـدگی ایـن افـراد کاسـته مـی        نتیجه
هـاي   بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آمـوزش مهـارت       ) 1392(راستا عاشـوري و همکـاران   

هـاي   بنـابراین آمـوزش مهـارت   . شـود  اجتماعی منجر به برقـراري تعامـل بـا دیگـران مـی     
هــایی کــه کــودك بتوانــد بــه تعامــل بپــردازد و پاســخگوي  موقعیــت اجتمــاعی بــا ایجــاد

  .کاهد تعامل دیگران باشد از میزان مشکالت درخودماندگی این افراد می
هـاي اجتمـاعی در    هاي یاد شده، نتایج نشان داد کـه آمـوزش مهـارت    افزون بر یافته  

به طور کلی کودکان . ستدار داشته ا ذهنی اثر معنیتوانی آموزان با کم کاهش اضطراب دانش
اغلب اضطراب مفرط دارند، ناکامی زیادي را تجربه می کننـد و عـزت نفـس     ذهنی توان کم

ها به صورت یک چرخه معیوب منجر به بیشـتر شـده    دهند که همه اینپایینی را  نشان می
هـاي   اثربخشـی آمـوزش مهـارت   ). 1994پـالومبو، (شود  می ذهنی توان کماضطراب کودکان 

ذهنی ممکن است ناشی از این باشـد  توانی آموزان با کم عی در کاهش اضطراب دانشاجتما
اي براي تعامل به صورت گروهی و   هاي اجتماعی با فراهم نمودن زمینه آموزش مهارتکه 

اي مهم براي رشد اجتماعی و عاطفی افراد را فراهم  با قرار دادن افراد در بافت گروه، زمینه
هـاي اجتمـاعی بـه صـورت      در واقـع آمـوزش مهـارت   ). 2005کاران، آدام و هم(آورد  می

شود و از تجربیات منفی مثل اضطراب و  گروهی می گروهی، باعث رشد برخوردهاي درون
افزون بر ایـن، قـرار گـرفتن در    ). 2007مندوز و همکاران، (کند  پرخاشگري جلوگیري می

هـاي تعامـل و برقـراري     مهـارت  کاهد و باعث رشد گروه از میزان اضطراب  این افراد می
اي مهم را بـراي رشـد    طور کلی پیوستن به گروه همساالن زمینه به. شود ها می ارتباط در آن

. آورد هاي اجتماعی و عاطفی فراهم مـی  ها در زمینه هاي اجتماعی  و تمرین مهارت مهارت
ی، بـه کـاهش   به این نتیجه رسید که آموزش گروه)  1390(در همین راستا کیخاي فرزانه 

) 2002(لـوئیز . شـود  آموزان منجر می هاي اجتماعی دانش اضطراب اجتماعی و رشد مهارت
آموزان مـی   ی دانشاجتماعهاي  هاي گروهی باعث رشد مهارت فعالیتکند که  نیز تأیید می

فرصت تعامل و کار بـا همسـاالن را فـراهم مـی     در واقع کارهاي گروهی مشارکتی،  .شود
-به نوبه خود باعث رشـد مهـارت هـاي اجتمـاعی و ارتبـاطی آنـان مـی        سازد که این امر

  ).  2007سیگل،(شود
هاي اجتماعی باعث بهبود  هاي پژوهش نشان داد که آموزش مهارت همچنین یافته
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- احتماالً مشکالت رفتاري. شده است ذهنیتوانی آموزان پسر با کم دانش اختالل ارتباطی
االن چنین کودکی را طرد کنند و عدم ارتباط با شود که همس هیجانی کودك باعث می

باك، (هاي ارتباطی مناسب در این کودکان رشد نکند همساالن باعث شود که مهارت
هاي  بخش با همساالن، مهارت ، افراد از طریق تعامالت موفق و رضایتدر واقع  ).2010

سازي  راین فراهمبناب. هاي خود را بهبود می بخشند کنند و مهارت ارتباطی را کسب می
ذهنی با همساالن باید مورد مالحظه  توان بخش کودکان کم آمیز و رضایت تعامل موفقیت

آلساپ و (قرار گیرد و راهبردهاي مداخله اي الزم در این زمینه تدوین گردد
آموزش به همین دلیل در این پژوهش احتماالً ). 1990؛ استونی و الگریکا،2000همکاران،

شده  ذهنیتوانی آموزان پسر با کم دانش اختالل ارتباطیاعی باعث بهبود هاي اجتم مهارت
اي است که منجر به برقراري ارتباط و  هاي اجتماعی زمینه در واقع آموزش مهارت. است

و ) 2002؛ سینگ و همکاران، 1994مورگان و همکاران، (شود  تعامل دوجانبه با دیگران می
در همین . آورد کان برقراري دوستی در افراد را فراهم میاین تعامل و پبوند با دیگران ام

هاي اجتماعی با فراهم نمودن  به این نتیجه رسید که آموزش مهارت) 2004(راستا، اسکوین 
هاي ارتباطی  اي براي برقراري ارتباط و ایجاد دوستی با دیگران، امکان رشد مهارت زمینه

ن طریق از بروز مشکالت ارتباطی جلوگیري آورد و از ای صحیح را در افراد به وجود می
هاي اجتماعی با فراهم آوردن  توان گفت آموزش مهارت در این پژوهش هم می. کند می

اي براي ایجاد دوستی و برقراري ارتباط با همساالن امري مهم درکاهش اختالل  زمینه
  .ارتباطی اعضاي گروه بوده است

هاي اجتماعی بر  که آموزش مهارتان داد هاي پژوهش نش شایان ذکر است که یافته  
. . بهبود بعد ارتباط اجتماعی اثر مثبت داشته است اما این تأثیر از نظر آماري معنی دار نبود

این افراد اغلب در مهارت هاي بین فردي نارسایی دارند و به طور کلی فاقد ابزارهاي 
ین دانش آموزان در بسیاري از در نتیجه، ا. اجتماعی ضروري براي این نوع تعامالت هستند

) هم در درون محیط مدرسه و هم در بیرون از محیط مدرسه(هاي اجتماعی زندگی موقعیت
توان  در تبیین این یافته می). 1994هارنادك و رورکی، (هاي بسیاري مواجه هستندبا چالش

علت هاي اجتماعی بر بعد ارتباط اجتماعی نیز اثربخش است و  گفت که آموزش مهارت
در واقع با توجه به . باشد دار نشدن آن شاید ناشی از تعداد جلسات آموزشی می معنی
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یافت، احتمال بهبودي  بهبودي بعد ارتباط اجتماعی اگر تعداد جلسات آموزشی تداوم می
دست آمده و تأثیر بنابراین با توجه به نتایج به. شد ایجاد شده از نظر آماري نیز معنادار می

هیجانی کودکان  -هاي  اجتماعی بر مشکالت رفتاري آموزش مهارت بسزایی که
هاي آموزشی مورد توجه  عنوان بخشی از برنامه تواند به ذهنی دارد، این روش می توان کم

محدود بودن نمونه به توان به هاي پژوهش حاضر می از جمله محدودیت .قرار گیرد
هاي آموزش  کارگاه شودهمچنین پیشنهاد می. اشاره کردذهنی  توانی آموزان پسر با کم دانش

-ذهنی برگزار شود و کالس توان هاي اجتماعی براي والدین و معلمان کودکان کم مهارت

هاي اجتماعی در کنار  هاي مداخله جانبی مانند آموزش مهارتهایی تحت عنوان کالس
  .ذهنی برگزار شود توان آموزان کم هاي آموزشی دائمی براي دانشکالس
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