
 

 های اجتماعی بر رفتار سازگارانه  تأثیر آموزش مهارت
 مانده ذهنی خفیف کودکان  عقب

 
 **، زهرا ارجمندی*زاده دکتر سیداکبر بیان
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  و67 تا  63ر  ه با هوشب  ،یاس واینلند قشدن م   های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی       های مهارت   مقیاسیین در خرده    ااری پ گساز
) n=14(و گـواه    ) n=14(صورت تصادفی به دو گروه آزمایش         انتخاب و به  ند،  بود ماه   10 سال و    11 سال تا    11در گروه سنی    
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 دوباره به کمک   ها   آزمودنی همه   آن، ماه پس از     2در پایان دوره آموزش و      . های گروه آزمایش اجرا شد        برای آزمودنی آموزشی  
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 مقدمه
های عمده آموزش و پرورش کودکان        یکی از هدف  

ایـن  . مانده ذهنی ایجـاد رفتـار سـازگارانه اسـت           عقب
برداری محض در برابـر       فرمان سازگاری شامل تطبیق یا   

توانـایی  عبـارت از افـزایش      بلکه  ت،  ساعمال قدرت نی  
ـ  فرد در سازش یافتن با موقعیت      ای بـدون نظـارت و      ه

ایـن سـازگاری شـامل رفتـاری        . رهبری دیگران است  
کند تا بـا کمتـرین میـزان          شود که به فرد کمک می       می

ها سازش پیدا کند و رفتاری اسـت        اضطراب با موقعیت  
مانـده    کودکـان عقـب   . دهد   رشد فرد را افزایش می     که

نیازهـای  از  ذهنی، مانند کودکان دیگر، دارای شـماری        
با آن که تمایل به امنیـت یـا احسـاس           . اساسی هستند 

احتماالً در کودکـان    (تعلق در همه کودکان قوی است       
امنیـت و   تر است زیـرا احسـاس         مانده ذهنی قوی    عقب
شـان سـرکوب      اجتماعی با شکست در گروه      آنهاتعلق  

بـا  ، هنگامی که کـودکی از سـازش یـافتن           )شده است 
ای که اجتماع برای او طرح کرده نـاتوان اسـت،             برنامه
گـروه  آن  ناپـذیر از      تواند خـود را جزیـی جـدایی         نمی

 .اجتماعی بداند
فقیت یکی دیگر از نیازهای این کودکان احساس مو       

مانـده ذهنـی در       کودکـان عقـب   . یا شایسـتگی اسـت    
اند کـه در آن بـه تناسـب           هایی قرار داده شده     یتعموق

 .معیارهای پایه تحصیلی خود به موفقیت دسـت یابنـد         
شان   مادران و آموزگاران آنها بیش از حد توانایی    ،پدران
انـد و     رفتاری همانند دیگران از آنها انتظار داشته      با  و یا   

اند موفق شوند یا از خود سازگاری نشان          هرگاه نتوانسته 
از این رو، میل    . اند  هند، به دیده حقارت نگریسته شده     د

به احساس شایسـتگی از راه کسـب موفقیـت نیـز در             
ــده ذهنــی ســرکوب شــده اســت  کودکــان عقــب  مان

 ).1983، 2و گروسمن 1،1983تزانش(
 ، انجـام شـده    هـای   هـای بررسـی     با توجه به یافتـه    

هـای اجتمـاعی کمبـود        که در زمینه مهـارت    کودکانی  
مدت و دراز مدت نتایج منفی ناشـی از           کوتاهدارند، در   

دهنـد و دچـار مشـکالت شـدیدتر در            آن را بروز مـی    
، 4 و مـارک   3ریـن (نوجوانی و بزرگسالی خواهند شـد       

 ).1993، 6 و باربارا5 به نقل از الول،1979

های اجتماعی بـا مشـکالت        همچنین کمبود مهارت  
شماری در سازش با محیط کالس همراه بوده اسـت            بی
 ).جا  به نقل از همان،1983، 9 و اسکات8، گریشام7امس(

کودکــان دارای مشــکالت ناســازگاری اجتمــاعی، 
هـای اجتمـاعی ماننـد          کمبودهایی را در زمینه مهـارت     

نشـان  برقراری ارتباط، همکاری و روابط بـا همسـاالن          
 به نقل از    ،1980،  11 و سانتوگروسی  10الگریکا(دهند    می

 1 ).جا همان
ــه نقــل از الول و ،1990(کــاراناســکالس و هم  ب

هـای اجتمـاعی را بـه         آموزش مهـارت  ) 1993باربارا،  
آموزان   دالیل زیر عنوان بخشی از برنامه آموزشی دانش       

 :های ویژه معرفی کردند نیازمند آموزش
 اجتمـاعی    خواه در زمینه مهـارت      آموزان توان    دانش -1

کمبودهایی دارند و کمترین توجه را از همساالنشان      
 .کنند دریافت می

هـای    خواه به دلیل کمبود مهـارت       آموزان توان    دانش -2
 .کشند اجتماعی، بیشتر دست از کار می

هـای    خواه به دلیل کمبود مهـارت       آموزان توان    دانش -3
هـای مدرسـه شـرکت         کمتر در فعالیـت    ،اجتماعی

 .کنند می
هـای    خـواه در یـادگیری مهـارت        آموزان توان      دانش -4

  . جانشینی مشکل دارندهای همک تجرباجتماعی به ک
گونــه  از ایــن رو، یــک برنامــه خــوب بــرای ایــن

تواند احساس امنیت و شایستگی را در         آموزان می   دانش
تر احسـاس احتـرام بـه     آنها پرورش دهد و از همه مهم    

 در پــژوهش حاضــر . زنــده کنــدآنهــاخــویش را در 
 :دریگ میهای زیر مورد بررسی قرار  فرضیه

های   ا افزایش مهارت  بهای اجتماعی      مهارت  آموزش -1
هنی خفیف همراه   ذمانده    اجتماعی در کودکان عقب   

 .است
های اجتماعی بـر رفتـار سـازگارانه       آموزش مهارت -2

 .مانده ذهنی خفیف مؤثر است کودکان عقب
________________________________________ 
1- Shantz  2- Grossman 
3- Rinn   4- Mark 
5- Lowell  6- Barbara 
7- Summe  8- Gresham 
9- Scott   10- Lagreca 
11- Santogrossi 



 

 روش
ـ  از نوع پژوهش  این پژوهش    . ای آزمایشـی اسـت    ه

ده ذهنـی   مان  آموزان عقب   جامعه آماری پژوهش را دانش    
خفیفی که در آموزشگاه استثنایی وابسته به آمـوزش و          

مانـده ذهنـی      نایی ویـژه کودکـان عقـب      ثپرورش اسـت  
در شهرستان رباط کریم مشغول به تحصیل       پذیر    آموزش
انتخاب آموزشگاه یادشـده بـا      . دادند  میتشکیل  بودند،  

بـودن میـزان    آمـوزان، پـایین   توجه به شمار بیشتر دانش 
پژوهشگر با ایـن آموزشـگاه،      ، آشنایی   هنرفتار سازگارا 

همکاری مناسـب کارکنـان آموزشـی آموزشـگاه و در           
. بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز انجام شـد         دسترس

 نفر براسـاس معیـار سـن        31 نخست   ،گیری  برای نمونه 
سوم تـا   ( پایه تحصیلی    ،)ماه10 سال و    11 تا    سال 11(

هــوش  ر در مقیــاسه میــزان هوشــب،)چهــارم دبســتان
 سـطوح   ،)67 تـا    63( 1تجدیدنظرشده وکسلر کودکـان   

هـای    هـای مهـارت     در خـرده مقیـاس    (سازگاری پایین   
 نداشتن هـر     و )شدن  زندگی روزمره و مهارت اجتماعی    

گونه مشکل خـاص جسـمی حرکتـی و عضـوی مغـز            
ــده( ــی   براســاس پرون ــاری مرب ــتی، همک ــای بهداش ه

بخشــی و مربــی بهداشــت آموزشــگاه و گــرفتن  تــوان
آمـوزان از     ریخچه کوتاهی از وضعیت پزشکی دانـش      تا
ایـن افـراد بـه      . انتخـاب شـدند   ) آنهادران و مادران    پ

. و گواه جای داده شـدند      تصادف در دو گروه آزمایش    
مانده ذهنی     آزمودنی عقب  16 نخست   ،در گروه آزمایش  

 یکـی بـه علـت       آنهـا  نفر از    2خفیف جای داشتند، اما     
درپـی در     هـای پـی     بیماری و دیگری به خـاطر غیبـت       
 به  آنها و شمار    شدندجلسات آموزشی، از گروه حذف      

 .صورت گروهـی بـود      آموزش به .  نفر کاهش یافت   14
)  جلسـه  15( مـاه    5/2 تا 2آموزشی به مدت     های  روش

در ایـن برنامـه     . کـار بـرده شـد       در گروه آزمـایش بـه     
 :کار برده شد های رفتاری زیر به شیوه

 :بودزیر رحله دارای سه م: 2مربیگری) الف
 معمول رفتاری توضـیح داده      های  ون برای کودک قان   -1

 . شد می
طور رفتاری همراه بـا       های اجتماعی هدف به      مهارت -2

 .گردید سن تمرین می مربی یا یار هم

ای را در طول تمـرین رفتـاری           مربی بازخورد ویژه   -3
و پیشنهادهایی را برای انجـام رفتـار در         انجام داده   

 .نمود ن میعنواآینده 
شـامل تحسـین، تصـدیق و       : 3بازخورد مثبـت  ) ب

صورت بازخورد کالمـی مربـی و یـا           تشویق بود که به   
 .گرفت گروه به عملکرد آزمودنی انجام میدیگر اعضای 
ــرای :  مشــارکتی4الگوســازی) ج ــه الگــویی ب ارائ

 و تقلیـد آن توسـط       ،وسیله مربـی    رفتارهای مطلوب به  
عنوان یک مربـی در       ند به توا   پژوهشگر نیز می   ؛آزمودنی

ارائه الگوی مناسبی برای رفتارهای اجتمـاعی شـرکت         
 به ویژه اگر الگوهای مناسبی در محیط آزمـودنی          ،نماید

 2 .وجود نداشته باشد
 تمرین رفتارهـایی بـود      ،این مرحله : 5ایفای نقش ) د

در . آیـد   کار می   که در زندگی واقعی به شکل مهارت به       
 نخست از افراد گـروه      ،فتگوایفای نقش مهارتی چون گ    

شد درباره مواردی کـه در زنـدگی واقعـی            خواسته می 
 .کار برد فکر کنند توان مهارت نمایش داده شده را به   می

شـد مراحـل گونـاگون         فرصـت داده مـی     آنهاسپس به   
ای که ممکن است روزی در زنـدگی          گونه  مهارت را به  

ی نقش، در این نوع ایفا. واقعی به کار رود، تمرین کنند    
ای از زنـدگی       گوشـه  ،اعضای دیگر گروه و نیز مربیـان      

 .ساختند و با هم همکاری داشتند واقعی را می
به هر آزمـودنی در گـروه آزمـایش         : دادن ژتون ) ه
هایی در برابر انجام درست مهارت اجتماعی داده          کارت

ها دارای امتیاز بودنـد و        با توجه به اینکه کارت    . شد  می
ای بـرای آزمـودنی درنظـر         جوایز ویـژه  برای هر امتیاز    

 بـود ، نخست درباره رفتارهایی که قرار       شده بود گرفته  
 سـپس همزمـان بـا        و تقویت شوند، آزمودنی راهنمایی   

شد و در مـورد        ژتونی به وی داده می     ، رفتار رخداد آن 
ای   هـای پشـتوانه     کننـده   ها بـه تقویـت      تبدیل این ژتون  

، کتـاب داسـتان،     بـازی   اسـباب . گردیـد   ریزی می   برنامه
________________________________________ 
1- Wechsler Intelligence Scale for Children- 
Revised (WISC-R) 
2- coaching  3- positive feedback 
4- modeling  5- role playing 
 



 

هــایی از  تماشــای کــارتون، تفــریح و خــوراک نمونــه
 .رفت ای به شمار می های پشتوانه کننده تقویت
هـای مثبـت و شـرکت فعاالنـه            پاسخ ، ترتیب این  به

هـای کالمـی و       کننـده    بـه کمـک تقویـت      ،ها  آزمودنی
وسیله شکالت و خوراکی       به آنهاغیرکالمی تقویت و از     
 15گروه گواه دارای . شد رایی میدر پایان هر جلسه پذی   

مانده ذهنی خفیف بود که با انتقال یکـی           آزمودنی عقب 
 14 بـه    آنهـا  شمار   ،ها به آموزشگاهی دیگر     از آزمودنی 
ی کودکانه Ĥنهادر این جلسات پژوهشگر داست. نفر رسید

هـا ارزیـابی      در پایان دوباره همه آزمودنی    . خواند  را می 
ارزیـابی پیگیـری انجـام       ، ماه 2همچنین پس از    . شدند
 .شد

کـار     ابزار زیر بـه    ،های پژوهش   برای گردآوری داده  
 :برده شد
: وکسلر کودکان  هوشمقیاس تجدیدنظرشده   ) الف

 شـامل دو بخش کالمی و غیرکالمـی   این مقیاس دارای    
 ،اطالعــات عمــومی، درک و فهــم( خــرده آزمــون 11

 فراخنـای اعـداد،   خزانـه لغـات،      ،ها  محاسبات، شباهت 
ها، الحاق    طراحی مکعب تنظیم تصاویر،    ،یل تصاویر تکم

فـرم مکمـل مقیـاس      (مازهـا   و   )قطعات و رمزگردانی  
 . است)هوش وکسلر

دسـت آمـده در       برای این مقیاس ضریب پایایی بـه      
به روش بازآزمایی بین همه     ) 1371(شیراز توسط شهیم    

 متغیر بـوده و در روش      94/0 تا   44/0ها از     خرده آزمون 
 . در نوسان بوده است98/0 تا 42/0از ی نیز نصیفت

هنجاریابی فرم  : 1مقیاس رفتار سازگارانه واینلند   ) ب
یابی مقیاس رفتار سازگارانه واینلند در ایـران، در             زمینه
) 1376بلند، توکلی و بقولی،       قامت (1375-76های    سال

 ماده است و چهار     297این فرم دارای    . انجام شده است  
های زندگی روزمره،      مهارت ،اطیهای ارتب   حوزه مهارت 

گیـرد و     های حرکتی را دربرمی     شدن و مهارت    اجتماعی
. سـازد   یک ارزیابی از عملکرد سـازگارانه فـراهم مـی         

همچنین دارای یک حوزه اختیـاری رفتـار سـازگارانه           
 بخش نخست، انـواع  .باشد که دارای دو بخش است      می

 دارای  گیـرد و بخـش دوم        می  رفتار سازگارانه را اندازه   

هـایی اسـت کـه رفتارهـای سـازگارانه شـدید را               ماده
 .سنجد می

شده در  های هنجاریابی ضریب پایایی بازآزمایی نمره 
 ماه در هنجاریـابی     11 سال و    18تا  سال   11گروه سنی   

 ،بلند و همکـاران     قامت(لند  نمقیاس رفتار سازگارانۀ وای   
 3:استین صورت ا هب) 1376

، 84/0 با میـانگین  86/0ا  ت 8/0در حوزه ارتباطی از     
 87/0 تـا    79/0های زندگی روزمره از       حوزه مهارت در  

 تـا   82/0شدن از      و در حوزه اجتماعی    83/0با میانگین   
 .85/0 با میانگین 88/0

 :های اجتماعی فهرست مهارت) ج
نر، فتومـاس، اسـت   (هـای اجتمـاعی       فهرست مهارت 
هـای   ، بـرای ارزیـابی زمینـه      )1376هارتمن و لوکاس،    

مانـده    های اجتماعی کودکـان عقـب       ای از مهارت    ویژه
 ماده  24دارای  این فهرست   . کار برده شده است     ذهنی به 

رفتارهـایی در   :  از  اسـت  ترتیب عبـارت    باشد که به    می
ارتباط با محیط، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با خود           

 مـاده   24نین مقیاس دارای    چهم. و در ارتباط با تکلیف    
. باشد   جمله می  14 تا   3ها دارای     از این ماده   هر کدام    و

ترتیب ایـن اسـت کـه         های یک، دو و سه به       معنی نمره 
گـاهی    دهـد، گـاه     طور مطلوب انجـام مـی       مهارت را به  

گـاه مهـارت را انجـام         دهد و هـیچ     مهارت را انجام می   
دسـت    بـه  420 تـا    140 نمره این فهرسـت از       .دهد  نمی
ی انجــام مطلــوب تمــام  بــه معنــ140نمــره . آیــد مــی

هـا    هاست و چنانچه هیچگاه هیچکدام از مهارت        مهارت
بررسـی روایـی    . آید  دست می    به 420انجام نگیرد، نمره    

ــون ــوای آزمــ ــ ،محتــ ــان92/0ریب ضــ   را نشــ
  داد و ضــــریب پایــــایی بــــه روش بازآزمــــایی 

 . بود90/0
 tهای آماری آزمون    های پژوهش به کمک روش      داده

گیری مکـرر     نس چندمتغیره با اندازه   ابسته، تحلیل واریا  و
 مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار          2و آزمون تعقیبی توکی   

 .گرفتند
________________________________________ 
1- Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) 
2- Tukey 



 

 ها يافته
هـا در خـرده       این بررسی نشـان داد کـه آزمـودنی        

  هـای زنـدگی روزمـره و مهـارت          های مهـارت    مقیاس
شدن واینلند دارای سـطوح رفتـار سـازگارانه           اجتماعی

 .پایینی هستند
های دو    شود، آزمودنی   دیده می  1جدول که در  چنان

در زمینـه  را داری   تفـاوت معنـی  ،گروه آزمایش و گواه  
 ،>01/0p(هــای اجتمــاعی نشــان دادنــد     مهــارت

همچنین مقایسـه میـزان تغییـر       ). df  ،349/11=F=26و1
هـای    ها در دفعات مختلـف ارزیـابی مهـارت          آزمودنی

 ها نشان داد    ا بین ارزیابی  رداری    اجتماعی، تفاوت معنی  
)01/0 p<، 252و=df ،523/191=F( . ــأثیر در ــزان ت می

داری میـان     تفاوت معنی نیز  های اجتماعی     تعامل مهارت 
 ).df ،319/164=F=52وp<، 2 01/0 (وجود داشتدو گروه 

در گروه آزمایش   های اجتماعی     متغیر مهارت بررسی  
داری را    تفـاوت معنـی   ) 2جدول(آزمون توکی   کمک    به

 ).>01/0p(آزمون نشان داد  شآزمون نسبت به پی در پس
 

ــدول ــانس  -1ج ــل واری ــایج تحلی ــا چ نت ــدمتغیره ب ن
های اجتمـاعی در دو      گیری مکرر در زمینه مهارت      اندازه

 گروه آزمایش و گواه
 جمع  منابع تغییرات

 مجذورات
 میانگین
 مجذورات

 درجه
 آزادی

  Fنمره

  27  344/2681 ها آزمودنی بین
 349/11* 1 34/11213 34/11213 ها گروه

مجموع مجذورات 
 )خطا(ها  درون گروه 

 
1/25690 

 
081/988 

 
26 

 

  56  66/62490 ها آزمودنیدرون 
 523/191 2 94/15671 88/31343 های اجتماعی مهارت
های  مهارت

 ها گروه×اجتماعی
 

74/26891 
 

87/13445 
 
2 

 
319/164 

های  مهارت
 مجموع×اجتماعی

    

ها  مجذورات آزمودنی
ها  گروه دروندر 

 )خطای درونی(

 
 

04/4255 

 
 
828/81 

 
 
52 

 

  83  004/65172 کل

*p< 01/0  

 
کمـک   های اجتماعی در سه مرحله ارزیابی بـه   گروه آزمایش و گروه گواه در زمینه مهارت   های   مقایسه میانگین  -2جدول

 آزمون توکی

آزمون  پیش منبع تغییرات
 گروه آزمایش

آزمون پیگیری 
 گروه آزمایش

  گروه گواهآزمون پیش
93/259=X 

  گروه گواهآزمون پس

36/256=X 
 گروه گواه پیگیری آزمون

71/257=X 

آزمون گـروه     پیش
 آزمایش

14/270=X 

 
 

 06/1   

گـروه   آزمـون   پس
 آزمایش

93/185=X 

25/10* 42/1  58/11*  

ــری  ــون پیگی  آزم
 گروه آزمایش

86/198=X 

    07/10* 

* p< 01/0  



 

آزمـون    دو گروه آزمـایش و گـواه در پـس         همچنین  
دار بودنـد     های اجتمـاعی دارای تفـاوت معنـی         مهارت

)01/0p< .(         در آزمون پیگیری گـروه آزمـایش تفـاوت
 ،این گروه دیـده نشـد  با ارزیابی پس آزمون  داری    معنی

اما در مقایسه با آزمـون پیگیـری گـروه گـواه تفـاوت              
 ).>01/0p (وجود داشتداری  معنی

شود مقایسه رفتار   دیده می3گونه که در جدول همان
داری را نشـان داد       سازگارانه در دو گروه تفاوت معنـی      

)01/0p<، 126و=df ،8/6=F( . در مقایســـه همچنـــین
آزمـون،    هـای پـیش     ها در ارزیـابی     زان تغییر آزمودنی  می

داری   آزمون و پیگیری رفتار سازگارانه تفاوت معنی        پس
تعامل ). df  ،797/293=F=52و01/0p<  ،2 (مشاهده شد 

در میـان   داری را      تفاوت معنی  نیزمتغیر رفتار سازگارانه    
 ).df ،044/288=F=52وp< ،2 01/0(نشان داد دو گروه 
، گـروه   شـود    دیـده مـی    4 در جـدول   گونه که  همان

آزمـون رفتـار      در پـس  را  داری    آزمایش تفـاوت معنـی    
). >01/0p(آزمـون نشـان داد        سازگارانه نسبت به پیش   

آزمـون رفتـار      همچنین در مقایسه با گروه گواه در پس       
). >01/0p(داری دیـده شـد    سـازگارانه تفـاوت معنـی   

در داری را      تفاوت معنـی   ،آزمون پیگیری گروه آزمایش   
 اما در مقایسه    ،نشان نداد این گروه   آزمون   مقایسه با پس  

 بـود دار    با آزمون پیگیـری گـروه گـواه تفـاوت معنـی           
)05/0p<.( 

ــدول ــدمتغیره   -3ج ــانس چن ــل واری ــایج تحلی ــ نت ا ب
رفتارهای سازگارانه در   متغیر  گیری مکرر بر روی       اندازه

 دو گروه آزمایش و گواه

 جمع  منابع تغییرات

 مجذورات

 گینمیان

 مجذورات

 درجه

 آزادی

  Fنمره

  27  14/13640 ها آزمودنی بین

 8/6* 1 19/1737 19/1737 ها گروه

 مجـذورات  عومجم
درون   ها در   آزمودنی

 )خطا(ها  گروه

 

 

95/11902 

 

 

81/457 

 

 

26 

 

  56  6173911 ها آزمودنیدرون 

 797/293* 2 33/3084 667/6168 انهررفتارهای سازگا

ــای  رفتارهـــــــ
 ها گروه×ازگارانهس

 

095/4788 

 

048/2394 

 

2 

 

*044/228 

ــای  رفتارهـــــــ
 مجموع×سازگارانه

    

مجـــــــــذورات 
ــودنی ــا در  آزمـ هـ

خطای (ها    گروه  درون
 )درونی

 

 

 

905/455 

 

 

 

5/10 

 

 

 

52 

 

  83  14/6187551 کل

* p< 01/0  

 

 سازگارانه در سه مرحله ارزیابی به کمـک         های گروه آزمایش و گروه گواه در متغیر رفتار           مقایسه میانگین نمره   -4جدول
 آزمون توکی
آزمون  پیش منبع تغییرات

 گروه آزمایش
آزمون پیگیری 
 گروه آزمایش

  گروه گواهآزمون پیش
57/237=X 

  گروه گواهآزمون پس
36/256=X 

  گروه گواهرییپیگ آزمون
71/257=X 

آزمون گـروه     پیش
 آزمایش

71/225=X 

   
18/1 

  

گـروه   آزمـون   پس
 آزمایش

264=X 

 
69/16** 

 
2 

  
72/5** 

 

ــری  ــون پیگی  آزم
 گروه آزمایش

57/252=X 

     
96/3* 

*p< 05/0  ** p< 01/0    



 

 بحث
ضر در رابطه با فرضیه نخست      های پژوهش حا    یافته

هـای    پژوهش، نشان داد که به دنبـال آمـوزش مهـارت          
هـای   های مهـارت  اجتماعی، تغییرات ایجادشده در نمره    

تـوان گفـت کـه        یعنـی مـی   . دار اسـت    اجتماعی معنی 
کار گرفته شده در مـورد گـروه آزمـایش            های به   روش

 پس از   ،های گروه آزمایش     نمره بررسی. مؤثر بوده است  
 نشـان داد کـه تفـاوت        ،های اجتمـاعی    وزش مهارت آم

مقایسه بـا گـروه      ها در   مهارتاین  داری در زمینه     معنی
هـای    در زمینه اهمیت آموزش مهارت    . گواه وجود دارد  

  بـه نقـل از الول و باربـارا،         ،1987 (1سـر  مر ،اجتماعی
مانده ذهنی خفیف     باور داشت که کودکان عقب    ) 1993 

هـای بهداشـتی،      رعایت عادت نیاز به آموزش در زمینه      
فردی، اسـتقالل و      رفتار مسئوالنه اجتماعی، روابط میان    

 .های اجتماعی دارند مهارت
 های پـژوهش    ، یافته رابطه با فرضیه دوم پژوهش    در  

هـای    بـه دنبـال آمـوزش مهـارت       که  حاضر نشان داد    
هـای رفتـار      تغییـرات ایجـاد شـده در نمـره        اجتماعی،  

تـوان   یعنی مـی . دار است نیمعسازگارانه گروه آزمایش  
های   در آزمودنی های اجتماعی     گفت که آموزش مهارت   

گــروه آزمــایش، در زمینــه رفتــار اجتمــاعی و رفتــار 
سازگارانه، در مقایسه با گروه گواه بهبود چشمگیری را         

فرضیه دوم پـژوهش تأییـد      بنابراین  . ایجاد نموده است  
، 3، فوسـتر  2هـای نیهیـرا     ها بـا یافتـه      این یافته . گردد  می

ــل ــاس ش ــد4ه ــویی دارد) 1974 (5 و للن ــن . همس ای
هــای  نشــان دادنـد کــه افـزایش مهــارت  پژوهشـگران  

اجتماعی، استقالل و سازگاری کامل یا نسبی فرد را بـه      
 6گـرو   همچنین در این راسـتا بررسـی مـک        . دنبال دارد   

مانـدگی    بر روی بزرگسـاالن دارای عقـب      که  ) 1992(
های رفتار    بر اهمیت مهارت   انجام شده، متوسط تا شدید    

مانده تأکید    سازگارانه در سازگاری اجتماعی افراد عقب     
 به  ها  مهارتبرای آموزش   را  ریزی    برنامهه و انجام    نمود

 .ه است پیشنهاد کرد این جمعیت

در پژوهش حاضر بـه منظـور بررسـی میـزان دوام            
هـای اجتمـاعی و رفتـار         دستاوردهای آموزش مهـارت   

 ماه پس از پایـان برنامـه        2ابی پیگیری   سازگارانه، ارزی 
ها نشان داد که تغییرات ایجـاد         یافته. آزمایش انجام شد  

هـای    شده در اثر آموزش در گـروه آزمـایش در زمینـه           
 4 .اند یادشده همچنان پایدار مانده

های اجتماعی توانسته است      هارتمبنابراین آموزش   
ای   ا اندازه این یافته ت  . اثرات نسبتاً درازمدت داشته باشد    

، به نقل از    1987 (7رگبهای پژوهش گانز    همسو با یافته  
گانزبرگ در یک شهر صـنعتی      . است) 1990گانزبرگ،  

 16-25کوچک گروهی از نوجوانـان و جوانـان سـنین       
 - را در زمینه امـور شـغلی       55ر کمتر از    هسال با هوشب  

 را در    افراد آزمودنی این پژوهشگر   . صنعتی آموزش داد  
در خوابگـاه همـراه بـا آمـوزش      فـراد مقـیم     دو گروه ا  
های اجتماعی و گروه ساکن در خانه همـراه بـا             مهارت

ارزیـابی پـس از آمـوزش    . آموزش والـدین جـای داد   
ــارت ــاعی مه ــای اجتم ــی،ه ــزایش معن داری را در   اف
هـای    آموزش مهارت گیرندۀ  های اجتماعی گروه      مهارت

سه بـا  اجتماعی نسبت به گروه ساکن در خانه و در مقای 
 5/2پیش از آموزش نشان داد و حتی پـس از گذشـت             

هـای اجتمـاعی،      آمـوزش مهـارت   گیرنـدۀ    گروه   ،سال
 نسبت بـه گـروه سـاکن در         بیشتریپیشرفت اجتماعی   

 .خانه داشت
های مربوط به بهبود رفتار سازگارانه  با توجه به یافته

هـای اجتمـاعی و همچنـین پایـداری نسـبی             و مهارت 
تـوان گفـت کـه         می ،در اثر آموزش  تغییرات ایجادشده   

کـار گرفتـه شـده در پـژوهش حاضـر، روش              روش به 
 بهبود رفتار   جهتهای آموزشی     سودمندی برای مداخله  

 .باشد سازگارانه می
گفتنــی اســت کــه ایــن پــژوهش تنهــا در مــورد  

مانـدگی ذهنـی خفیـف        های پسر دارای عقـب      آزمودنی
________________________________________ 
1- Mercer  2- Nihira 
3- Foster   4- Shellhas 
5- Leland  6- McGrew 
7- Gunzburg 
 



 

ــاره   ــن بررســی درب ــه اســت و انجــام ای انجــام گرفت
مانـده ذهنـی در       های دختر و کودکـان عقـب        زمودنیآ

 .شود های استثنایی سایر مناطق پیشنهاد می آموزشگاه
 

 منابع
لوکـاس  .  اچ ؛ هـارتمن، ویرجینیـا    کـارل؛ . توماس، ام؛ اسـتفنز، ا    

 ترجمـه   .های اجتمـاعی    آموزش مهارت : آموزش کودکان ). 1376(
ش کتابخانه سـازمان آمـوزش و پـرور       : تهران. صدیقه فالحی 
 .استثنایی کشور

انطباق و هنجاریابی مقیاس تجدیدنظرشده هوشـی        ).1377(شهیم، سیما   

 مرکز نشر دانشگاه شـیراز،      چاپخانه:  شیراز .وکسلر برای کودکان  
 .چاپ دوم

). 1376(بلند، حمیدرضا؛ توکلی، محمدعلی؛ بقولی، حسـین          قامت
 سال و   18تا   11قیاس رفتار سازگارانه واینلند در گروه سنی        مهنجاریابی  

. ارشد روانشناسی بـالینی   نامه کارشناسی     پایان . ماه در ایران   11
 .انستیتو روانپزشکی تهران

Grossman,H. (1983). Classification in mental re-

tardation. Washington, D.C.: American Associa- 

tion on Mental Deficiency.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunzburg,H.(1990). Social competence and mental  

handicap: An introduction to social education. 

New York: Williams & Wilkins Company. 

Lowell, M., & Barbara, M. (1993). Teaching secon- 

dary students with mild learning and  behavior 

problems. New York: Mori Allen.  

McGrew,K. (1992). Relationship between measures 

of adaptive functioning and community adjustment 

for adult with retardation. Journal of exception-

al children, 58, 517-529. 

Nihira,K.,Foster,R.,Shellhas,M.,& Leland,H. (1974). 

AAMD Adaptive Behavior Scale (Rev. ed.). Wa- 

shington, DC: American Association on Mental 

Deficiency. 

Shantz,C.(1983). Social Cognition. in:J.H.Flarell & 

Markman (Eds.). Handbook of child Psycholo-

gy: Cognitive Development. New York: Wiley 

& Sons.  

 


