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آهستهگام
دانشآموزان
اجتماعی
تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت
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آﺑﮑﻨﺎر5

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ.
روش :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶآزﻣﻮن -ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 11.داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم  19ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  91ﻧﻔﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ (ﯾﮏ
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ را در  2ﺟﻠ ﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزش اراﺋﻪ
ﻧ ﺸﺪ .اﺑﺰارﻫﺎي ا ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن ﻫﻮ ﺷﯽ وﮐ ﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﺮ ﺳ ﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده

از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ،

رﻓﺘﺎري ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و آﻣﺎﯾﻪ اﻧﮕﯿﺰﺷـــﯽ) اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷـــﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـــﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﻫﺎي دارد.

کلیدواژهها :دانشآموزان آهستهگام ،کفایت اجتماعی ،مهارت زندگی

مقدمه
اصلیترین کنش تعلیم و تربیت این است که کودکان عادی
را به رشــد ممکن و مطلوب رســانیده و کودکان اســتثنایی5
بهویژه کودکان آهســـتهگام 7را تحت آموزش و مراقبتهای
ویژه قرار دهد و به این طریق م سیر ر شد آنان را نیز هموار
سازد (افروز .)1992 ،هدف اساسی هر نظام آموزشی این است
که مهارت های الزم را به افراد ارا ئه کند تا بتوانند بهعنوان
عضـــوی مفید ،نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند (عاشـــوری،
جلیلآبکنار و افروز .)1929 ،آه ستهگامی از جنبههای گوناگون
از قبیل روان شناختی ،زی ست شناختی و آموز شی قابلتعریف
اســت .مطابق با دهمین ویرایش انجمن کمتوان ذهنی آمریکا

( )9119کمتوانی ذهنی یا آه ستهگامی عبارت ا ست از ناتوانی
که با محدودیتهای معنادار در حیطههای عملکرد هوشـــی و
رفتار سازشی مشخص می شود .در این تعریف ،رفتار سازشی9
به صورت مهارتهای سازشی مفهومی ،2اجتماعی 11و عملی11
بیان میشـــود و این ناتوانی قبل از ســـن  19ســـالگی ایجاد
میگردد (لوکاسون.)9119 ،19
انجمن کمتوانی ذهنی آمریکا ،)9117( 19رفتارهای سازشی را
به مع نای توا نایی ان جام ف عال یت های روزمره موردن یاز برای
زندگی شخصی و اجتماعی تلقی میکند .شرایط در حال گذر
جامعه ،زندگی اجتماعی کودکان آهســتهگام را با مســائل و
پیچیدگیهای خاص خود مواجه نموده ا ست ،در این شرایط

 9داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ وراﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮا ،اﯾﺮان
 7داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ وراﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮا ،اﯾﺮان
 4داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ وراﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮا ،اﯾﺮان
1ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،واﺣﺪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،اﯾﺮ ان.
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮی روانﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان jalili.abkenar@gmail.com.
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یکی از مهمترین مهارت هایی که قادر اســـت بالندگی و
بهداشــت روانی آنان را در مواجهه با مشــکالت آینده حفظ
نماید مهارتهای زندگی 1اســت (اســمیت .)9111 ،9ســازمان
بهداشــت جهانی ( )1977مهارتهای زندگی را مجموعهای از
مهارت های روانی ،اجتماعی و میان فردی تعریف کرده که به
افراد کمک میکند تا آگاهانه تصـــمیم بگیرند ،مهارت های
ارتباطی ،شناختی ،هیجانی خوبی داشته باشند و زندگی سالم و
پرباری را همراه با اح ساس کفایت و ر شد شناختی و هیجانی
تجر به کن ند (مؤمنی1999 ،؛ ووقن ،ال بام و بوردمن.)9111 ،9
احتمال دارد آهستهگامی باعث محدودیت در تعامالت اجتماعی
و رشــد کفایت اجتماعی 1افراد شــود .نارســایی در مهارتهای
زندگی میتواند م شکالت تح صیلی ،اجتماعی و اثرات منفی
6
در زندگی آینده را به بار آورد (ترنر ،مکدونالد و ســامرســت ،
9119؛ کالدارال و مریل.)9119 ،5
درواقع ،کودکان آهســتهگام در کســب مهارتهای زندگی و
بهتبع آن در کفایت اجتماعی دچار مشــکل میگردند (هاالهان
و کافمن9119 ،7؛ آلگوزین و یســـ لدا یک .)9115 ،9ک فا یت
اجتماعی دربرگیرنده حاالت مهم روانی فرد اســت که در پنج
اح ساس خال صه می شود :اح ساس ر ضایت از خود ،اح ساس
شــایســتگی ،احســاس خودکارآمدی ،احســاس تأثیر ،احســاس
اعتماد و توانایی تصـــمیمگیری (مؤمنی .)1999 ،فلنر ،لیس و
فلیپس )1221( 2اعتقاد دارند که کفایت اجتماعی دربرگیر نده
چهار مؤلفه است :الف) مهارتهای شناختی 11که شامل خزانه
اطالعات ،مهارت های پردازش و کســـب اطالعات ،توا نایی
ت صمیمگیری ،باورهای کارآمد و سبکهای ا سنادی می شود.
ب) مهارت های رفتاری 11که مذاکره ،ایفای نقش ،ابراز وجود،
مهارتهای محاورهای ،شـــروع و تداوم تعاملهای اجتماعی و
مهارت های رفتار دوســـتانه را در برمیگیرد .ج) مهارت های
هیجانی 19و عاطفی که دربرگیرنده برقراری روابط با دیگران،
ایجاد و گســترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه ،پاســخدهی
مناســـب به عالئم هیجانی و مدیریت اســـترس اســـت .د)
مهارتهای انگیزشی 19که شامل سط رشد اخالقی و احساس
اثربخ شی و اح ساس خودکارآمدی می شود .به نظر میر سد

آموزش مهارتهای زندگی در ایجاد و افزایش توانمندیهایی
مانند ت صمیمگیری ،ایجاد انگیزه در خود ،پذیرش م سئولیت،
ارتباط مثبت با دیگران ،ایجاد عزتنفس 11مثبت ،حل مشکل،
خودنظمدهی و خودکفایتی دانشآموزان مؤثر باشــد (هیمن و
برگر9117 ،16؛ ووقن و همکاران .)9111 ،ازاینرو پژوهشهای
متعددی در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کفایت
اجت ماعی کود کان در ســـنین مختلف و گروه های مختلف
انجامشــده اســت و به مهارتهایی مانند همکاری (گرشــام،15
 ،)9111م شارکت (موری سون ،کامپز ،گار سیا و پارکر)9111 ،17
و شروع تعامالت (هیمن و مارگالیت )9111 ،19اشارهشده است.
باراس و کیشـــورکومار )9111( 12در پژوهش خود با آموزش
مهارتهای زندگی به دانشآموزان در مدرسهای در هند به این
نتیجه رسیدند که رفتار اجتماعی مثبت ،عزتنفس ،سازگاری و
مقابله مناسب آنان مخصوصاً با معلمان و در مدرسه بهبودیافته
ا ست .نتایج پژوهش پاول ،لیپکینگ و هیبرت )9116( 91ن شان
داد که آموزش مهارتهای تصمیمگیری و حل مسئله منجر به
افزایش احســـاس ک فا یت و ســـال مت روان فرز ندان طالق
می شود .اوا )9119( 91که سازگاری مدر سهای دانشآموزان
دیرآموز م شغول به تح صیل در مدارس عادی را برر سی کرد،
به این نتیجه ر سید که این د سته از دانشآموزان م شکالت
جدی در سازگاری مدر سهای و سالمت روان دارند .آنان در
دوره ابتدایی بهطور معناداری بی شتر از همکال سیهای عادی
خود غیبت میکنند .در ضمن میزان ترک تح صیل آنان نیز
بهطور معنادار در مقای سه با دانشآموزان عادی ،بی شتر ا ست.
همچنین دانشآموزان دیرآموز غالباً توســط همکالســیهای
عادی خود طرد میشـــوند .نتایج پژوهش آنجلس ،هیدالگو و
مندز ،)9119( 99نشــان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی،
موجب افزایش ســـازگاری نوجوانان میشـــود و روابط با
همســاالن را افزایش میدهد .مهوش ورنوســفادرانی ،ادیب و
موللی ( )1929در پژوهشـــی ،بــه بررســـی تــأثیر آموزش
مهــارتهــای زنــدگی بر میزان مهــارتهــای اجتمــاعی
دانشآموزان پسر کم شنوای فراگیر اول تا سوم راهنمایی شهر
اراک پرداختند .آنها گزارش کردند که مهارتهای اجتماعی،
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تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت اجتماع

هدف پژوهش حا ضر برر سی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی
بر کفایت اجتماعی در دانشآموزان آهستهگام میباشد.

همکاری ،مهارت ابراز وجود و خویشتنداری در گروه آزمایش
بهطور مع ناداری افزایش یا فت .کاظمی ،مؤمنی و ک یامرثی
( )1921در پژوهش خود به مدت هشـــت جلســـه در یک ماه
در یافت ند که آموزش م هارت ز ندگی منجر به بهبود ک فا یت
اجتماعی و مؤلفه های آن در دانشآموزان با اختالل ریاضـــی
می شود .بیانزاده و ارجمندی ( ،)1999در پژوهش خود تأثیر
آموزش مهارتهای اجتماعی در کودکان آه ستهگام خفیف را
موردمطالعه قرار دادند .آنها  99دانشآموز آهســتهگام خفیف
را برگزیدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل
قرار دادند .یافتههای پژوهش آنان ن شان داد که گروه آزمایش
پس از پایان جلســات آموزشــی ،بهبود معناداری را در زمینه
مهارتهای اجتماعی پیداکرده اســـت و آموزش مهارتهای
اجتماعی ســبب بهبود رفتار ســازشــی در کودکان آهســتهگام
خفیف شده ا ست .حاج امینی ،اجلی ،فتحی آ شتیانی ،عبادی،
دیبایی و دلخوش ( )1972در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافت که آموزش مهارت ز ندگی میتوا ند میزان اســـترس و
اضطراب دانشآموزان را کاهش دهد.
بر اســاس یافتههای حاصــل از پژوهشها احتمال میرود که
آهستهگامی ،کفایت اجتماعی ضعیف را به همراه دا شته و افراد
آه ستهگام در مقای سه با هم ساالن عادی خود ،سط تحمل و
شــکســت پایینتری داشــته باشــند (آشــر و تایلر.)9111 ،1
بنابراین ،تردیدی نیســت که ضــعف شــناختی یا مشــکالت
هوشـــی باعث محدودیت در توانایی ها و کفایت اجتماعی
کود کان آهســـ ته گام شـــود .از طرف دیگر کود کانی که
مهارتهای زندگی منا سبی ک سب کردهاند در ایجاد رابطه با
همســـاالن (واکر و هوپس )9119 ،9و یادگیری در محیط
آموزشی (پاولس و الیوت )9111 ،9موفقتر از کودکانی هستند
که فاقد این مهارتها هســـتند ،اغلب کودکان ،مهارتهای
زندگی را بدون تالش و در اثر ارتباط با اطرافیان فرا میگیرند،
ولی کودکان آهســـتهگام در این زمینه مشـــکالتی دارند و با
عکسالعمل منفی از ســوی بزرگســاالن و کودکان دیگر
روبهرو میشـــوند (واکر و هوپس ،)9119 ،بااینوجود اهمیت
آموزش مهارتهای زندگی به کودکان آهســتهگام بیشازپیش
آشـــ کار میگردد .آن چه این پژوهش را از پژوهش های قبلی
متمایز میســـازد این اســـت که پژوهش حاضـــر برخالف
پژوهش های قبلی ،تأثیر آموزش م هارت ز ندگی را بر ت مام
مؤلفههای کفایت اجتماعی بهطور همزمان بررسی میکند و به
دنبال پا سخ به این سؤال ا ست که سهم هر مؤلفه را در تبیین
کفایت اجتماعی دانشآموزان آهســـتهگام تعیین کند؛ بنابراین،

روش
پژوهش حاضر که از نوع مطالعات شبهآزمایشی است از طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه شــاهد اســتفاده شــد .جامعه
آماری این پژوهش را دانشآموزان پســر آهســتهگام  19تا 16
ســاله شــهرســتانهای تهران تشــکیل دادند که در مدارس
استثنایی شهرستانهای تهران مشغول به تحصیل بودند .برای
انتخاب آزمودنیها با ا ستفاده از روش نمونهگیری در د سترس
 11نفر از دو مدر سه وارد مطالعه شدند بهطوریکه با توجه به
معیارهای ورود و خروج از پژوهش و بهطور تصادفی در یکی از
دو گروه آزمایش و شاهد جایگزین شدند .انت ساب کاربندیها
به گروه آزمایش و شاهد نیز بهطور ت صادفی صورت پذیرفت.
حجم نمونه در اکثر مطالعات مشــابه  16تا  96نفر در هر گروه
بوده ا ست .در ضمن در ب سیاری از مطالعات ،پژوه شگران به
دل یل م حدود یت های ز مانی و مالی ت عداد آزمودنی های یک
نمو نه را م حدود میســـاز ند ،به همین دل یل بهمنظور تعیین
حـداقـل حجم نمونـه موردنیـاز برای تحقیقهـای تجربی و
شبهتجربی در هر گروه آزمایش و کنترل 16 ،نفر پی شنهاد شده
ا ست (گال ،بورگ و گال .)1217 ،1معیارهای ورود به پژوهش
دا شتن سن  19تا  16سال ،بهره هو شی  66-71بر ا ساس
آزمون هو شی وک سلر و تح صیل در مدارس ا ستثنایی و معیار
خروج از پژوهش داشـــتن هرگونه معلولیت حســـی ،حرکتی و
رفتاری بها ستثنای آه ستهگامی بود .برای جمعآوری اطالعات
از ابزارهای زیر استفادهشده است.
6
 -1مقیاس هوشی وکسلر کودکان تجدیدنظر شده :
این مقیاس در ســال  1212تهیه شــد و در ســالهای  1271و
 1295مورد تجدیدنظر قرار گرفت ،م شتمل بر  19خرده آزمون
ا ست که به صورت فردی اجرا می شود و سه نمره هوشبهر
کالمی ،غیرکالمی و کلی ارائه میدهد .مقیاس فارســـی آن
برای دانشآموزان سنین  5تا  15سال و  11ماه تهیه گردیده
ا ست .ضریب پایایی آن به شیوه دونیمه کردن با ا ستفاده از
ضریب همب ستگی ت صحی شده ا سپیرمن ــــ براون محا سبه
گردیده که از  1/19تا  1/29در نوســـان و میانه ضـــرایب نیز
 1/52ذکرشــده اســت .همچنین ضــریب پایایی این مقیاس
هو شی از طریق باز آزمایی محا سبه گردیده ا ست که دامنهای
از  1/11تا  1/21داشــته و میانه ضــرایب پایایی آن نیز 1/79
بهدســتآمده اســت .جهت تعیین روایی ،شــهیم ( )1979این

1
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_______________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

شــاخصهای روانســنجی این پرســشــنامه توســط پرندین،
مقیاس را با مقیاس پیشدب ستانی و دب ستانی وک سلر مقای سه
بررسی شده که ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 1/99
کرده اســت و ضــرایب همبســتگی بین هوشبهرهای کالمی،
و روایی آن به روش تحلیل عاملی تائید شــده که مقدار کفایت
غیرکالمی و کلی در مقیاس به ترتیب  1/71 ،1/91و  1/96به
نمونهبرداری آن  1/99گزارششده است (پرندین.)1995 ،
دست آورده است ( شهیم .)1979 ،قبل از انتساب دانشآموزان
جهت انجام پژوهش ،از مدیریت آموزشوپرورش اســـتثنایی
در گروه های آز مایش و کنترل برای هم تا کردن گروه ها به
شهرستانهای تهران ،معرفینامه برای ورود به مدارس دریافت
لحاظ بهره هوشــی از آزمون هوش وکســلر اســتفاده شــد تا
شد ،اهمیت و ضرورت پژوهش حا ضر برای مدیران و معلمان
دانشآموزان هر دو گروه همسط شوند.
مدارس موردنظر تشری شد .سپس در جلسهای توجیهی برای
 -9پرسشنامه کفایت اجتماعی :1این پرسشنامه بر اساس
والدین ،ضمن ت شری اهداف پژوهش از آنها خوا سته شد تا
نظریه فلنر و همکاران ( )1221برای بررسی نیمرخ ظرفیتهای
رضــایتنامه کتبی جهت شــرکت فرزندان خود در پژوهش را
کودک و نوجوان ساخته شده است که  17آیتم در چهار مقیاس
تکمیل نمایند .در ضـــمن به مســـئوالن مدرســـه و والدین
مهارت شـــناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه
دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش اطمینان داده شد که
انگیزشــی دارد و مهارتهای فوق را میســنجد .آزمودنیها به
اطالعات ا ستخراج شده و نام دانشآموزان به صورت محرمانه
آیتمهای این آزمون بهصــورت یک مقیاس  7درجهای پاســخ
باشــد ،نتایج حاصــل از پژوهش در ســط کلی بهمنظور حفظ
میدهند .بهاینترتیب که اگر آزمودنی گزینه کامالً مخالفم را
ا سرار شخ صی و عدم تجاوز به حریم خ صو صی افراد گزارش
انتخاب کند نمره  ،1مخالفم نمره  9تا حدی مخالفم نمره ،9
شـــود تا برای پیشـــبرد ا هداف تعلیم و ترب یت در اخت یار
نظری ندارم نمره  1تا حدی موافقم نمره  ،6موافقم نمره  5و
روان شنا سان و متخ ص صان آموزشوپرورش و مراکز آموزش
کامالً موافقم نمره  7میگیرد .همچنین سؤاالت شماره ،5 ،9
کودکان آهســـتهگام قرار گیرد .برای ارزیابی کفایت اجتماعی
،99 ،97 ،95 ،99 ،99 ،95 ،96 ،91 ،15 ،16 ،19 ،11 ،2 ،9
آزمودنیها از پر س شنامه کفایت اجتماعی بهعنوان پیشآزمون
 11 ،19و  16به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند .مقیاس
استفاده شد .سپس ،گروه آزمایش در  2جلسه آموزشی شرکت
مهارت شناختی  9سؤال و حداکثر  91نمره ،مهارت رفتاری 91
کردند .محتوای جل سات آموز شی برای گروه آزمایش به شرح
سؤال و حداکثر  917نمره ،کفایت هیجانی  9سؤال و حداکثر
زیر بود که در  1بخش به مدت  2جل سه آموز شی  16دقیقهای
 91نمره و آمایه انگیزشـــی  7ســـؤال و حداکثر  12نمره دارد.
بهصورت گروهی به شرح زیر آموزش داده شد.
جدول  .1محتوای جلسات آموزش مهارتهای زندگی در گروه آزمایش
مهارتها

جلسات
1

رئوس مطالب
آشنایی با برنامه مهارتهای زندگی و اهداف آن

رشد خود

9
9

شناسایی ویژگیهای مثبت دانشآموزان ،تشخیص بین خطا کردن و خطاکار بودن
ویژگیهایی که فرد آنها را دوست دارد یا ندارد ،رشد و تغییر احساس انسانها در مقاطع مختلف

رشد هیجانی

1
6

درک حس طرد شدن ،روشهای اثربخش کنار آمدن با تنهایی ،نقش خود در ابراز احساسات
شناسایی هیجانات ناخوشایند ،شیوههای کنار آمدن با هیجانات ،کنار آمدن با مسخره و طرد شدن

رشد اجتماعی

5
7

شناسایی رفتارهایی که بیانگر همکاری هستند ،روابط بین فردی مؤثر و تصمیمگیری درست
مهارت مدیریت اختالفات ،شناسایی علت طرد ،اندیشیدن به دنیای بیرونی از نگاه دیگران

رشد شناختی

9
2

انتخاب و تشخیص اهمیت آنها ،جداسازی باورهای معقول و نامعقول ،توجه به پیامدها
مقابله با استرس و هیجان ،جمعبندی کلی برنامه آموزشی

در پایان جلسات آموزشی ،هر دو گروه بهعنوان پسآزمون توسط پرسشنامه کفایت اجتماعی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادههای
بهد ستآمده از این دو موقعیت آزمون برای هر دو گروه با ا ستفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرمافزار  SPSS12تجزیهوتحلیل
شد.

1

. Social competency questionnaire
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کودکان استثنایی
وانمندسازی
فصلنامه
_______________________________________________________
آهستهگام
دانشتآموزان
اجتماعی
تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت

یافتهها
بهمنظور بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی گروه آزمایش و شاهد
در متغیرهای هوش و سن از آزمون آماری  tمستقل استفاده شد که
نتایج آن در جداول  1ارائهشده است.

جدول  .2مقایسه میانگین هوش و سن در گروه آزمایش و شاهد
گروه آزمایش
متغیرها

P

آماره t

گروه شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هوش

59/17

1/29

51/91

1/96

1/11

1/69

سن

11/19

1/19

19/25

1/29

1/99

1/91

با توجه به جدول  ،9مشاهده میشود که آزمودنیها در گروه آزمایش و شاهد ،در متغیرهای هوش ( P=1/69و  )t=1/11و سن ( P=1/91و )t=1/99
تفاوت معناداری ندارند؛ بنابراین ،اختالف نمرات کفایت اجتماعی آنها ناشی از اختالف متغیرهای هوش و سن آزمودنیها نیست .جدول  ،9میانگین
و انحراف معیار خرده مقیاسهای آزمون کفایت اجتماعی (مهارت شناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی) گروههای آزمایش و
شاهد در پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.

جدول  . 3میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش و شاهد
گروه آزمایش
متغیرها
مهارت شناختی

مهارت رفتاری

کفایت هیجانی

آمایه انگیزشی

گروه کنترل

موقعیت

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

9/21

1/99

9/56

1/15

پسآزمون

19/91

1/59

2/11

1/91

پیشآزمون

192/51

6/11

191/19

5/79

پسآزمون

169/19

6/19

191/29

6/99

پیشآزمون

9/57

9/99

9/65

1/26

پسآزمون

19/79

1/19

9/91

9/19

پیشآزمون

91/95

9/61

99/11

9/91

پسآزمون

97/29

9/91

99/15

9/59

به علت وجود یک متغیر مستقل (آموزش مهارتهای زندگی) و چهار متغیر وابسته (مهارت شناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی)
از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری ( )MANOVAاستفاده شد (گال و همکاران .)1217 ،قبل از تحلیل واریانس چندمتغیری ،مفروضه
برابری واریانسها ،با آزمون لون موردبررسی قرار گرفت که در تمامی متغیرها سط معناداری محاسبهشده از  1/16بزرگتر بود؛ بهعبارتدیگر ،فرض
همگنی واریانسها برقرار است ،بنابراین میتوان از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده کرد .در جدول  ،1نتایج کلی تحلیل واریانس
چندمتغیری روی میانگین تفاوت نمرههای پیشآزمون و پسآزمون در خرده مقیاسهای کفایت اجتماعی در گروه آزمایش و شاهد توسط آزمونهای
چهارگانه تحلیل واریانس با روش  MANOVAارائهشده است.
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کودکان استثنایی
وانمندساز
نامه ت
فصل
_______________________________________________________
آهستهیگام
آموزان
دانش
اجتماعی
تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت

جدول  .4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری در گروه آزمایش و شاهد
مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

آماره F

سط معناداری

اثر پیالیی

1/61

1

96

11/99

<1/111

المبدای ویلکز

1/92

1

96

11/99

<1/111

اثر هاتلینگ

1/795

1

96

11/99

<1/111

بزرگترین ریشه روی

1/795

1

96

11/99

<1/111

نوع آزمون

نتایج جدول  ،1حاکی از آن است که گروه آزمایش و شاهد حداقل در یکی از چهار خرده مقیاس کفایت اجتماعی تفاوت معناداری دارند (F=11/99
و  .)P<1/111جهت پی بردن به این تفاوت ،چهار تحلیل واریانس یک راهه در متن  MANOVAروی میانگین تفاوت نمرههای پیشآزمون و
پسآزمون در خرده مقیاسهای کفایت اجتماعی در گروه آزمایش و شاهد انجام گرفت که نتایج آن در جدول  6آمده است.

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن  MANOVAدر گروه آزمایش و شاهد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سط معناداری

مجذور اِتا

مهارت شناختی

96/97

1

96/97

7/19

<1/111

٪55

مهارت رفتاری

192/19

1

192/19

91/66

<1/111

٪61

کفایت هیجانی

91/11

1

91/11

1/97

<1/116

٪51

آمایه انگیزشی

111/79

1

111/79

19/91

<1/111

٪59

متغیرها

با توجه به نتایجی که در جدول  6آمده است آموزش مهارتهای زندگی بر مهارت شناختی ( )P<1/111مهارت رفتاری ( ،)P<1/111کفایت هیجانی
( )P<1/116و آمایه انگیزشی ( )P<1/111دانشآموزان آهستهگام اثر مثبت و معناداری داشت .با توجه به مجذور اتا ،میتوان گفت که در هر یک از
خرده مقیاسهای مهارت شناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی به ترتیب  ٪51 ،٪61 ،٪55و  ٪59این تغییرات ناشی از تأثیر
مداخله است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
کفایت اجتماعی دانشآموزان آهستهگام انجام شد .نتایج این مطالعه
حاکی از آن بود که آموزش مهارتهای زندگی بر همه خرده
مقیاسهای کفایت اجتماعی در دانشآموزان آهستهگام اثر مثبت و
معناداری داشت .جهت تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر
خرده مقیاس مهارت شناختی میتوان عنوان کرد که یکی از
مشخصههای این دانشآموزان ،نقص در فراگیری و انجام مهارتهای
زندگی است .بهعبارتدیگر ،این افراد مهارتهای زندگی را بهطور
ضمنی یاد نمیگیرند و یا در انجام مهارتهایی که قبالً فراگرفتهاند
شکست میخورند ،از طرفی دیگر توانایی کمی در فهم جنبههای
کالمی و مشکالتی در کارکردهای شناختی دارند (هاردمن ،درو و
ایگان)1221 ،1؛ بنابراین ،آموزش مهارتهای زندگی به این افراد
نقشی مهمی در کسب مهارتهای شناختی دارد .نتایج این بخش از
1

پژوهش با نتایج مطالعه باراس و کیشورکومار ( )9111و پاول و
همکاران ( )9116مبنی بر تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود
مهارت شناختی دانشآموزان و همچنین کاظمی و همکاران ()1921
در خصوص اجرای برنامه آموزش مهارت زندگی بر بهبود مهارت
شناختی دانشآموزان همخوانی دارد.
در رابطه با اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاس
مهارت رفتاری در دانشآموزان آهستهگام میتوان عنوان کرد که
بخش عمدهای از مشکالت دانشآموزان آهستهگام که منجر به
خودناتوانسازی در آنان میشود ،در ارتباط با عملکرد و رفتار در
زندگی شخصی و اجتماعی آنها است .این دانشآموزان ،به این دلیل
که نمیتوانند بهطور خود به خودی و بدون کمک دیگران مهارتهای
رفتاری را بیاموزند ،فقط در صورت برخورداری از آموزش مناسب
خواهند توانست همانند همتایان عادی خود به برخی از سطوح
اکتسابی مهارتهای رفتاری دست یابند (اسمیت .)9111 ،نتایج این
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قسمت از پژوهش با یافته پژوهش مهوش ورنوسفادرانی و همکاران
( )1929و کاظمی و همکاران ( )1921در خصوص اثربخشی آموزش
مهارت زندگی بر مهارتهای رفتاری دانشآموزان و نتایج پژوهش
نابورز ،رینولد و ویست )9111( 1در مورد اثربخشی آموزش
مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری ،افسردگی ،افزایش
اعتمادبهنفس ،مهارتهای انطباقی و مسئولیتپذیری دانشآموزان
همخوانی دارد.
آخرین بخش از نتایج پژوهش حاضر در رابطه با اثربخشی آموزش
مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای کفایت هیجانی و آمایه
انگیزشی در دانشآموزان آهستهگام است .جهت تبیین این یافته
میتوان عنوان کرد که مهارتهای هیجانی که نظمبخشی به عاطفه،
کنترل فشار روانی ،برقراری ارتباط ،کنترل احساسها و خودکنترلی را
در برمیگیرد و از طرفی مهارتهای انگیزشی که شامل ساختار
ارزشی ،رشد اخالقی و خودکارآمدی میشود در اثر تعامل شخص با
محیط منجر بهکفایت اجتماعی دانشآموزان آهستهگام میگردد
(عاشوری و همکاران) .نتایج این بخش از پژوهش حاضر با یافته
پژوهش کاظمی و همکاران ( )1921در خصوص اثربخشی آموزش
مهارت زندگی بر کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی دانشآموزان و
فری )9116( 9مبنی بر اینکه چنانچه فرد در ارتباط عاطفی و کنترل
هیجانی خود ناکام گردد ،انطباق اجتماعی وی در مرحله رشد دچار
مشکل شده و پیامدهای منفی ماندگاری ایجاد و فرد بخصوص ازنظر
کسب استقالل ،معاشرت سازنده با گروه همسال و حل کارآمد
موضوعهای مختلف دچار مشکل میگردد همخوانی دارد.
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم نظامهای آموزشوپرورش
مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالت
خود در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی بهآسانی غلبه کنند
(سلکوک ،کالیسکان و ارول )9117 ،9و این نظامهای آموزشی به
افراد کمک میکنند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر
مشکالت را کسب کنند (آلتون )9119 ،1ولی به نظر میرسد که هنوز
دانشآموزان آهستهگام در مورد ارزیابی کفایت اجتماعی و آموزش
مهارتهای زندگی مورد بیتوجهی قرارگرفتهاند ،بیشتر پژوهشها که
در مورد کفایت اجتماعی انجامشده این مسئله را در گروه دانشآموزان
با ناتوانی در یادگیری یا کمشنوا بررسی کرده یا فقط به مقایسه کفایت
اجتماعی آنها در گروههای مختلف پرداخته و درنهایت آنها را با
همتایان عادیشان مقایسه کردهاند؛ بهعبارتدیگر ،به آموزش
مهارتهای زندگی به دانشآموزان آهستهگام نپرداختهاند و از
برنامههای آموزشی و توانبخشی در این زمینه به نحو مطلوبی
استفادهنشده است .بدیهی است که بدون تعیین و ارزیابی کفایت
اجتماعی دانشآموزان آهستهگام و پی بردن به نقاط ضعف آنان،
تهیه و تنظیم برنامههای آموزشی ،پرورشی و توانبخشی مفید و

1

جامع ،امکانپذیر نخواهد بود ،البته در این زمینه نیاز به پژوهشهای
بیشتری است.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که عوامل مختلفی
مانند ساختار کالس ،سن ،سابقه و نگرش معلمان ،پذیرش
دانشآموزان آهستهگام از طرف مدرسه ،خانواده و جامعه بر کفایت
اجتماعی این دانشآموزان تأثیر میگذارند و احتمال میرود این
متغیرها در مدارس شهرستانهای استان تهران با سایر استانها
متفاوت باشد ،نکته مهم دیگر این است که احتمال دارد آزمودنیهای
این پژوهش که با روش نمونهگیری در دسترس انتخابشدهاند نمونه
معّرف برای جامعه دانشآموزان آهستهگام نباشند؛ بنابراین باید در
تعمیم یافتههای این مطالعه احتیاط شود .پیشنهاد میگردد که در
پژوهشهای آتی هر دانشآموزان پسر و دختر در محدوده سنی
مختلف و با حجم نمونه بیشتر ،موردبررسی قرار گیرند و به مقایسه
نتایج حاصل از آن پرداخته شود .آخرین پیشنهاد اینکه بعد از پایان
پژوهش مراحل زمانی مختلفی ،جهت پیگیری میزان اثربخشی نتایج
در نظر گرفته شود.
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