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های اجتماعی نوجوانان و مهارت نفسعزتآموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود  ریتأث 

 گامآهسته

 
 1ثمینه بهادری جهرمی

 2رودپور پیلهزهرا مهدی

 3سعیده بهروز سرچشمه

 4فریده محمودی

 5*بجنوردیالمیرا اعزازی 

 

 

       چكیده

 در استان گامآهستههای اجتماعی نوجوانان آموزش رفتارهای اجتماعی بر عزت نفس و مهارت بررسی اثربخشی با هدف این پژوهشهدف: 

ادفی گیری تصآزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونهپس -آزمونشبه آزمایشی با طرح پیشاین مطالعه در  :روش مازندران بود.

ساله انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل  41تا  40 گامآهستهنوجوان دختر  04ای ای چند مرحلهخوشه
ای آموزش داده شد ولی به دقیقه 04جلسه   1اجتماعی در رفتارهای آزمایش  نفر بود. به گروه 04به طوری که هر گروه ، جایگزین شدند

آزمون با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون و پسها در مرحله پیشارائه نشد. همه آزمودنی گروه کنترل این نوع آموزش

میانگین  :هایافتهیری تحلیل شدند. ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغتسون ارزیابی شدند. دادهاهای اجتماعی ممقیاس مهارت

های اجتماعی و های آن )عزت نفس خود، اجتماعی، خانواده و تحصیلی( و همچنین میانگین نمرات مهارتنمرات عزت نفس و خرده مقیاس
زیاد به خود  ، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و تکانشی، برتری طلبی و اطمینانهای اجتماعی مناسبهای آن )مهارتخرده مقیاس

 (. >4445/4Pآزمون به طور معناداری افزایش یافته بود )در مرحله پس گامآهستهداشتن، رابطه با همساالن( در نوجوانان 

های های اجتماعی و خرده مقیاسنتایج این پژوهش بیانگر تاثیر  برنامه آموزشی رفتارهای اجتماعی بر عزت نفس، مهارت گیری:نتیجه

 .بود گامآهستهآنها در نوجوانان 

 های اجتماعیمهارت ، گامآهستهعزت نفس، ، رفتارهای اجتماعی ها:کلید واژه
 

 
 مقدمه

در قرن اخیر در زمینه آموزش افراد استثنایی مطالعات بسیاری انجام  
به دالیل گوناگونی از توجه  6 یگامآهستهشده است که در این میان 

یکی از  گامآهسته(. افراد 0444، 7ای برخوردار است )اسمیتویژه
توجهی قرار های افراد جامعه هستند که همواره مورد بیگروه
عملکرد های وابسته به سال اخیر، مهارت 04ر طی اند ولی دگرفته

های اجتماعی آنها با تحول چشمگیر علوم پزشکی، مراقبت
                                                           

 شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران  . استادیار، گروه جامعه1

 پیشوا، ورامین، ایران  -شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامیندانشجوي کارشناسی ارشد روان ۲

 پیشوا، ورامین، ایران -شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامیندانشجوي کارشناسی ارشد روان 3

 پیشوا، ورامین، ایران -شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامیندانشجوي کارشناسی ارشد روان 4

  Elmira.ez@gmil.com) )نویسنده مسئول . کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران5

 16/7/1326تاریخ پذیرش مقاله:  ۲2/6/1326تاریخ ارسال مقاله: 
 

6. Slow paced 
7. Smith  

8. Umadevi 

2.  Roy  

یافته رشد قابل توجهی های انطباقبهداشتی، تکنولوژی و آموزش
انتظارات از این افراد باالتر  (، سطح0440، 1داشته است )امادوی
، 0عمل آمده است )رویبه ی گامآهستهتری از رفته و تعاریف دقیق

های معنادار در کارکرد هوشی و (. به افرادی که محدودیت0440
سالگی ایجاد شده  41رفتار سازشی داشته و مشکالت آنها قبل از 

mailto:Elmira.ez@gmil.com
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(. برای به 0440، 4گردد )لوکاسوناطالق میگام آهستهباشد، 
ها در ضروری است: محدودیت فرضگیری این تعریف پنج پیشکار

های اجتماعی همساالن و نونی باید در قلمرو محدودیتعملکرد ک
فرهنگ رخ دهد؛ ارزیابی معتبر باید پراکندگی فرهنگی و زبانی، 

های موجود در ارتباطات و عوامل حسی، حرکتی و رفتاری را تفاوت
ها در کنار مورد مالحظه قرار دهد؛ در یک فرد اغلب محدودیت

ها، در توصیف محدودیت ها وجود دارد؛ یک هدف مهمتوانمندی
 های فردیهای مورد نیاز است؛ با ارائه حمایتتوسعه نیمرخ حمایت

شده مناسب در طول یک دوره معین، عملکرد زندگی فرد با 
ی توانذهنی به طور کلی بهبود خواهد یافت )انجمن کمتوانیکم

نیز مانند  گامآهسته(. در اکثر جوامع کودکان 0447، 0ذهنی آمریکا
شوند ولی به اندازه آنها در امر کودکان عادی از آموزش برخوردار می

شناختی  هاییادگیری موفق نیستند. این عدم موفقیت هم به ویژگی
 ای و زبانیاین کودکان مانند دامنه توجه کوتاه، مشکالت حافظه

شناختی آنها مانند های اجتماعی و روانمربوط است و هم به ویژگی
شود )روی، مربوط می 0اجتماعی و عزت نفس برقراری تعامل

 هایها و طراحی و اجرای برنامه(. توجه به شناخت این ویژگی0440
های پیشرفت و فرهنگ نظام آموزشی موثر در این زمینه از نشانه

(. 0440 است )احقر، احمدی و قنبری،ای عهآموزشی هر جام
و ی گامآهستههای تعریف فرضبنابراین، با توجه به پیش

، گامآهستهشناختی نوجوانان های شناختی، اجتماعی و روانویژگی
بهبود  در زمینه توانبخشی و آموزشی، پرورشی هاینیاز به برنامه
برای این نوجوانان ضروری به  0های اجتماعیمهارت عزت نفس و

 (.0446، 5رسد )آلگوزین و یسلدایکنظر می
 طور به فرد که نگرشی و قضاوت از است نفس عبارت عزت   

کند و از چهار مولفه عزت می بیان خود هایارزش از و مداوم پیوسته
نفس خود، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانواده و عزت نفس 

 (. ایجاد4011 ،6هال و کرید)پاپ، مک آیدتحصیلی به وجود می
 که است انسانی هر و امنیت اعتماد منبع صمیمی، و مطلوب روابط

شود )بیابانگرد،  واقع مؤثر نفس عزت در رشد تواندمی آن تبع به
منزوی،  گیر،گوشه افراد در که اندداده ها نشان(. پژوهش4010
 و جسمانی روانی هایبیماری پایین، نفس عزت و دارای کمرو
 دچار کمتر تعامل اجتماعی بیشتر، با افراد که حالی در است، بیشتر
 (. تحقیقات0440، 7شوند )دروتیمی جسمانی و روانی هایبیماری
 معلول، افراد در جسم فقط نه معلولیت یا که ناتوانی است داده نشان
 وجود جامعه افراد دیگر و وینگرش  و فکر طرز در بیشتر بلکه

                                                           
1. Luckasson 

۲. American Intellectual Disability Association  
3. Self-esteem 

4. Social skills  

5. Algozzine & Ysseldyke 
6. Pope, McHale & Craighead 

7. Drouty 

8. Loannis & Efrosini 

روانی  سالمت اجتماعی، روانی موانع و منفی هایدارد. این نگرش
باعث کاهش  و دهدمی قرار تأثیر تحت را ناتوانی به مبتال افراد

شود نفس می و کاهش عزت تعامل اجتماعی، احساس حقارت
 (. 4070)نوری، 

ها ای از مهارتهای اجتماعی به عنوان مجموعه پیچیدهمهارت   
گیری، شود که شامل ارتباط، حل مساله و تصمیمدر نظر گرفته می

النیس و شود )ورزی، تعامل با همساالن و خود مدیریتی میجرات
اطرافیان،  با ارتباط از طریق کودکان (. اغلب0441، 1فروستینی
ولی کودکان  گیرندمی فرا تالش بدون را اجتماعی هایمهارت

توان ذهنی در این زمینه مشکالتی دارند به همین دلیل اغلب کم
 و بزرگساالن سوی از منفی هایالعملعکس با کودکان این

 (، کودکانی0444، 0شوند )پاولس و الیوتمی رو به رو دیگر کودکان
، 44همساالن )آشر و تایلر با رابطه ایجاد در دارند اجتماعی مهارت که

 (0444، 44آموزشی )واکر و هوپس محیط در یادگیری و (0444
های سال هستند. در مهارت این فاقد که هستند تر از کودکانیموفق

 مورد کودکان و نوجوانان اجتماعی اخیر، بهبود عزت نفس و مهارت
 است از تربیت قرار گرفته و تعلیم و شناسیروان متخصصان توجه
 است.  شده انجام زمینه در این متعددی هایپژوهش رو این
( حاکی از این بود که 0440در این راستا، نتایج بررسی امادوی )   

خفیف بهتر از  گامآهستهبزرگساالن  اجتماعی های عملکردمهارت
و  ایمتوسط و شدید است و آموزش مدرسه گامآهستهرگساالن بز

های های حضور در مدرسه سبب بهبود مهارتافزایش تعداد سال
دنالد و نتایج پژوهش ترنر، مک شود.اجتماعی آنان می عملکرد

های زندگی و افزایش ( نشان داد که بین مهارت0441) 40سومرست
زان آمواجتماعی، تقکر انتقادی و استدالل ریاضی در دانش حمایت

 40با ناتوانی یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد. تایلر و مونتگمری
( در نتایج پژوهش خود اظهار داشتند که آموزش شناختی 0447)

نوجوانان افسرده شد. نتایج  رفتاری سبب افزایش عزت نفس در
( نشان داد که بین 0447) 40ردت و هاورپژوهش فرانک، دی

 و افسردگی و عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد. ماتسودا
 مهارت آموزش مورد را بیمار چهار ( در پژوهشی0446) 45اچیاما

 الگو برایپیش یک آموزش دادند. این قرار وجود اجتماعی ابراز
 مهارت بود. آنها در پایان، آموزش اجتماعی هایتمهار توسعه

بیلت، سرا، لوتیجن، کریجر، اجتماعی را مثبت ارزیابی کردند. دی
به این نتیجه رسیدند که  پژوهشی ( در0445) 46سیتما و میندرا

 اجتماعی هایسبب بهبود مهارت آموزش رفتارهای اجتماعی

2. Powless  & Elliot 

10. Asher  & Taylor 
11. Walker  & Hopes 

1۲. Turner, Mc-Donald & Somerset  

13. Taylor  & Montgomery 
14. Franck, De-Raedt & Houwer 

15. Matsuda  & Uchiyama  

16. De-Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, Sytema & Mindera  
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( عنوان کرد که 0445) 4شود. بتلومی هوشی هایناتوانی با کودکان
های اجتماعی موجب افزایش هوش هیجانی کودکان آموزش مهارت

( نیز در نتیجه 0440) 0شود. کریج، هنکک و تراندر هر دو جنس می
 به مبتال اضطراب کودکان پژوهش خود عنوان کردند که میزان

 خجالت در و هراس مانند منفی عواطف افزایش با لکنت
 به بود و همچنین این کودکان نسبت بیشتر های اجتماعیموقعیت
( در پژوهش 0440) 0تری داشتند. اواعادی عزت نفس پایین گروه

 در جدی مشکالت دیرآموز، آموزانخود عنوان کرد که دانش
 از بیشتر معنادار طور به ابتدایی دارند، در دوره مدرسه سازگاری با
آنها  تحصیل ترك کنند، میزانمی غیبت خود عادی هایهمکالسی

 توسط غالبا   عادی، بیشتر است، و آموزاندانش با مقایسه در
 0شوند. آنجلس، هیدالگو و مندزطرد می خود عادی هایهمکالسی

 هایمهارت (  در مطالعه خود نتیجه گرفتند که آموزش0440)
 با روابط و شودنوجوانان می سازگاری افزایش موجب اجتماعی،

( 0444) 5دهد. ولش، پارك، ویدامن و اونیلمی افزایش همساالن را
 اجتماعی افراد و توانمندی تحصیلی اظهار داشتند که بین پیشرفت

های دیگری، تأثیر آموزش دارد. در پژوهش مستقیم وجود ارتباط
ها و یا رابطه بین آنها تأیید شده است های اجتماعی بر نگرشمهارت

الف، اسمیت و ؛ وایت0440، 7؛ پویرازلی0445، 6)پاجارس و شانک
های اجتماعی بر (. همچنین تأثیر آموزش مهارت0444، 1کروون
های هیجانی به ویژه مدیریت استرس را مورد تأیید قرار مهارت
(. 0444، 44؛ گیلمارتین0444، 44و ایمونز ؛ آلبرتی0440، 0)لین اندداده

لکنت  به مبتال ( نشان داد که گروه4004نتایج بررسی یزدخواستی )
عادی، به علت رفتارهای اجتماعی ضعیف و از دست  گروه به نسبت

برخوردارند.  تریپایین نفس عزت از های اجتماعیدادن فرصت
( از پژوهش خود نتیجه گرفتند 4010مستعلمی، حسینیان و یزدی )

های اجتماعی سبب بهبود عزت نفس دختران که آموزش مهارت
 نابینا شد.

 یابیم که مطالعات زیادیپژوهشی درمی هایهبا توجه به پیشین   
در مورد اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت نفس 

های اجتماعی به طور جداگانه و به صورت کلی انجام شده و مهارت
های اندکی بررسی تأثیر آموزش رفتارهای است ولی پژوهش

های ولفههای اجتماعی و ماجتماعی بر بهبود عزت نفس و مهارت
است. وقتی که عزت  اختصاص یافته گامآهستههر یک در نوجوانان 

های اجتماعی هر یک به عنوان یک سازه مطرح نفس و مهارت
تر بوده، اطالعات بیشتری های هر یک جامعشوند بررسی مولفهمی

گردد. دهد و همین امر موجب بدیع بودن پژوهش حاضر میبه ما می

                                                           
1. Betlow  

۲. Craig, Hancock & Tran 

3. Eva 
4. Ingles, Hidalgo & Mendez 

5. Welsh, Parke, Widaman & Oneil 

6. Pajares  & Schunk  

ای گسترده سازد مشکالتتر میپژوهش را برجستهآنچه اهمیت این 
 ایجاد افراد این خانواده خصوصا   و جامعه برای یگامآهستهاست که 

 بر گامآهسته است که وجود فرزند مداومی کند و تأثیر نامطلوبمی
(. از طرفی دیگر، 4010گذارد )مومنی، می خانواده و عملکرد ساختار

ر د گامآهستهی مشکالت نوجوانان در بسیاری از مواقع عامل اصل
برقراری ارتباط مؤثر و سازگار با محیط پیرامونی و عدم استفاده 

های مختلف )ارتباط، مراقبت درست از رفتارهای اجتماعی در حیطه
از خود، زندگی در خانه، خود رهبری، سالمت و ایمنی، اوقات 

ه نی کتوان ذهفراغت( است، چرا که سطح رشد عقلی نوجوانان کم
تر بوده و دیرتر به سال پایین 0تا  0نسبت به همساالن عادی خود 

( و این مساله نتایج 0440رسند )امادوی، میسطح تفکر انتزاعی 
های اجتماعی آنان بر جای نامطلوبی در عزت نفس و مهارت

نایافته آنها منجر به مشکالت بنابراین، رفتارهای سازش گذارد.می
شان شده و تاثیر نامطلوبی بر شناختی در همه ابعاد زندگیروان

د هایی تاکیگذارد. بر این اساس به آموزش برنامهتعامالت آنها می
 امگآهستههای اجتماعی نوجوانان شده است که عزت نفس و مهارت

(. از این رو 0440، 40شد )آرلن و گابلرا به نحو مطلوبی بهبود بخ
پیشنهادهای آموزشی مختلفی در این زمینه، توسط متخصصان ارائه 

ای از این موارد به شده است، که آموزش رفتارهای اجتماعی نمونه
رود. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی شمار می

های آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت نفس و مهارت
ر های هر یک از این دو متغیاجتماعی با تاکید بر تعیین سهم مولفه

 ساله استان مازندران بود. 41تا  40 گامآهستهدر نوجوانان 
 

 روش 
 -آزمونآزمایشی با طرح پیش شبه یک مطالعهپژوهش حاضر    
جامعه آماری پژوهش را تمامی آزمون با گروه کنترل است. پس

سال استان مازندران تشکیل  41تا  40 گامآهستهنوجوانان دختر 
ای، خدمات آموزشی و توانبخشی دادند که در مراکز توانبخشی حرفه

ای گیری تصادفی خوشهکردند. با استفاده از روش نمونهدریافت می
نفر انتخاب شدند.  04های شهرستان، مرکز(، ای )خوشهدو مرحله

شهرستان  0استان مازندران،  هایبه عبارت دیگر، از بین شهرستان
 ای)نکاء و بهشهر( و از هر شهرستان یک مرکز توانبخشی حرفه

ای رشد و فردای روشن( به صورت تصادفی )مرکز توانبخشی حرفه
سال،  41تا  40داشتن سن با توجه به معیارهای ورود ) انتخاب و

بر اساس نمره به دست آمده در آزمون هوش  54-74بهره هوشی
داشتن هر گونه معلولیت حسی، جسمی، و خروج از پژوهش ) ریون(

7. Poyrazli  

8. Weitlauf, Smith & Cervone 

2. Lin  
10. Alberti  & Ernons 

11. Gilmartin 

1۲. Arllen  & Gabel 
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از هر ( یگامآهستهحرکتی، اوتیسم، اختالل رفتاری افزون بر غیر از 
نفر انتخاب شد که به طور تصادفی در یکی از دو گروه  04 مرکز

آزمایش  آزمایش و کنترل جایگزین شدند، انتساب کاربندی به گروه
 پذیرفت. و کنترل نیز به تصادف صورت

به منظور رعایت مالحظات اخالقی، به مسئولین مراکز و والدین    
های شرکت کننده در پژوهش اطمینان داده شد که آزمودنی

اطالعات به دست آمده از پژوهش به صورت محرمانه و بی نام مورد 
استفاد ه قرار گیرد، به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به 

ا گزارش هنتایج در سطح کلی )میانگین( گروهحریم خصوصی افراد، 
شناسان، متخصصان شود و برای مقاصد تربیتی در اختیار روان

آموزش و پرورش، بهزیستی و مراکز آموزش و توانبخشی کودکان 
قرار گیرد. همچنین، در مورد عدم ضرر و زیان ناشی از  گامآهسته

 ندگان قرارشرکت در پژوهش، اطالعات کامل در اختیار شرکت کن
گرفت و آنها آزاد بودند که هر زمان که بخواهند از ادامه همکاری 
با پژوهشگر، اجتناب ورزند. در پایان پژوهش نیز کارگاهی سه روزه 

های اجتماعی برای گروه کنترل برگزار و در مورد رفتارها و مهارت
با آنها بحث شد و در همین راستا یک جزوه آموزشی تهیه و در 

آوری اطالعات از ابزارهای زیر برای جمع آنها قرار گرفت. اختیار
 استفاده شد.

ها با استفاده از فرم : بهره هوشی آزمودنی4الف( آزمون هوش ریون
ریون رنگی ارزیابی شد. این فرم  های پیشروندهدوم آزمون ماتریس

توسط ریون مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که  4056در سال 
رود. زمان اجرای به کار میگام آهستهسال و  44تا  7برای کودکان 

تایی، با  40های سری آیتم است، که به 06دقیقه و دارای  04آن 
 آزمون گذارینمره اند. نحوهی دشواری فزاینده، تقسیم شدهدرجه
 داده نمره یک پاسخ صحیح هر به که است ترتیب این به نیز
 او، سن و آزمودنی نمرات جمع گرفتن نظر در با سپس و شودمی
آزمون  .گرددتعیین می نمرات جدول براساس درصدی وی رتبه

آموزان ایرانی هنجاریابی شده است که ضریب ریون برای دانش
 -روایی همگرای این آزمون با مقیاس نقاشی آدمک گودیناف

 00/4و ضریب پایایی بازآزمایی آن در دامنة  50/4تا  00/4هریس از 
 (. 4017گزارش شده است )رجبی،  17/4تا 

بی عزت نفس : برای ارزیا0ب( پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
ها از این پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مذکور  توسط آزمودنی

تدوین شده است. این  4067کوپر اسمیت و همکاران در سال 
سنج است و در  ماده آن دروغ 1ماده دارد که  51پرسشنامه 

مقیاس خرده  0ماده دیگر آن به  54شود. گذاری محاسبه نمینمره
س اجتماعی، عزت نفس خانواده و عزت عزت نفس خود، عزت نف

است.  54و  4نفس تحصیلی تقسیم شده است. دامنه نمرات آن بین 

                                                           
1. Raven intallejence test 

۲. Cooper Smith self-esteem questionnaire 

به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر تعلق 
گیرد. ضریب پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به روش می

محاسبه شده است  %60و به روش تنصیف  %67آلفای کرونباخ 
( ضرایب اعتبار 4070(. در تحقیق شکرکن و نیسی )4014وجدانی، )

و  %60های آزمون برای پسران از طریق روش همبسته کردن نمره
بوده و همچنین ضرایب پایایی آزمون به روش  %74برای دختران 

 %00و  %04آموزان پسر و دختر به ترتیب بازآزمایی برای دانش
ضریب پایایی این پرسشنامه گزارش شده است. در پژوهش حاضر، 

و روایی آن با استفاده از روش همبسته  %70به روش آلفای کرونباخ 
 محاسبه شد. %61های آزمون کردن نمره

: جهت ارزیابی 0های اجتماعی ماتسونج( مقیاس مهارت
ها از این مقیاس استفاده شده است. های اجتماعی آزمودنیمهارت

برای  4010لندیک در سال مقیاس مذکور توسط ماتسون و او
سلیمانی، افروز و پژوه، ده است )بهساله تهیه ش 41تا  0کودکان 
(. در این تحقیق از فرم خودگزارشی هنجاریابی شده 4004، لواسانی

های آن سوال دارد و مولفه 56توسط یوسفی و خیر استفاده شده که 
اعی، های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتمعبارتند از: مهارت

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی و اطمینان زیاد به 
ای درجه 5خود داشتن، رابطه با همساالن. این مقیاس یک مقیاس 

( تا 4مقوله از هیچ وقت ) 5است که هر آزمودنی خود را در یکی از 
تا  56کند. دامنه نمرات در این آزمون از بندی می( درجه5همیشه )

های اجتماعی ماتسون، با پایایی مقیاس مهارت است. ضریب 014
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی محاسبه شده که 

گزارش شده است. برای تعیین روایی  %16مقدار هر دو روش برابر با 
ی های اصلسازه آن نیز از روش آماری تحلیل عاملی با شیوه مولفه

بوده  %16برداری برابر با مونهاستفاده شده که مقدار ضریب کفایت ن
(. در این پژوهش ، ضریب پایایی این 4014است )یوسفی و خیر، 

و روایی آن به روش تحلیل  %10پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 
 به دست آمد. %61عاملی 

شناس رفتارهای اجتماعی توسط روانجهت اجرای پژوهش برنامه 
با و متخصص در حوزه آموزش کودکان استثنایی  آموزش دیده 

ای طی یک ماه دقیقه 04جلسه  1استفاده از روش ایفای نقش در 
 ای دو جلسه آموزش داده شد.و هفته

هر جلسه اختصاص به یک موضوع خاص داشت، موضوع جلسات 
به ترتیب عبارتند از: معارفه و آشنایی با اعضای گروه و معرفی کلی 

ی، مهارت آغاز کردن گفتگو در مکالمات روزمره و برنامه آموزش
مهارت گوش دادن، مهارت ابراز احساسات مثبت و منفی، مهارت 
درخواست کمک و تقاضا و نیز کمک کردن به دیگران، مهارت رد 
تقاضای نامعقول و مهارت نه گفتن، مهارت معذرت خواهی کردن 

3. Matson social skills scale 

 گامآهسته نوجوانان اجتماعی هایمهارت و نفسعزت بهبود بر اجتماعی رفتارهای آموزش تأثیر
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ه مساله و مقابلاز دیگران و پذیرفتن عذرخواهی دیگران، مهارت حل 
های آموخته شده. شیوه کار در هر با ناکامی، مرور و تمرین مهارت

جلسه به این ترتیب بود که ابتدا مربی توضیحاتی پیرامون محور هر 
داد، مهارت مورد نظر در هر جلسه توسط مربی و اعضای جلسه می

گرفت، سپس مهارت آموزش داده شده گروه مورد بحث قرار می
شد، بازخورد و تصحیح رفتار ی گروه اجرا و تمرین میتوسط اعضا

آمد، مهارت مربوط به هر توسط اعضای گروه و مربی به عمل می
جلسه پس از اصالح و تصحیح رفتار، تشویق و تقویت رفتارهای 

شد و در نهایت محتوای آموزشی هر صحیح به طور مجدد اجرا می
ی مهارت آموخته شده بندی قرار گرفته و در راستاجلسه مورد جمع

  شد.تکلیفی برای منزل جهت تعمیم ارائه می
های به دست آمده از این پژوهش از برای تجزیه و تحلیل داده   
استفاده شد. از میانگین و انحراف استاندارد در  04SPSSافزار نرم

سطح توصیفی و از تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعدیل اثر 

زمون آها در پسمقایسه میانگین نمرات گروه آزمون به منظورپیش
 استفاده شد.

    

 هایافته
سال  41تا  40ها در دامنه سن آزمودنیهای توصیفی بیانگر یافته   

با میانگین  54-74هوشی بهره و 70/45 ±060/4با میانگین 
بود. به منظور بررسی تأثیر آموزش رفتارهای  60/51 676/0±

 گامآهستههای اجتماعی نوجوانان اجتماعی بر عزت نفس و مهارت
از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بعد از بررسی و تایید نرمال بودن 

ا از همتغیرهای پژوهش، به منظور رعایت مفروضه همگنی واریانس
و ها را در هر دآن، برابری واریانس آزمون لون استفاده شد که نتایج
های اجتماعی تایید کرد )به ترتیب متغیر عزت نفس و مهارت

710/4=P  040/4و=P تحلیل  کوواریانس گروه 4(. در جدول ،
 آزمون ارایه شده است.آزمایش و کنترل در پس

 

گروه آزمایش و کنترلهای اجتماعی مهارتو  عزت نفس آزمونپستحلیل کوواریانس نمرات  .1جدول   
ی وابستهمتغیرها مجموع  منبع اثر 

 مجذورات
میانگین  درجه آزادی

 مجذورات
 مجذور اِتا مقدار احتمال Fآماره 

نفسعزت آزمونشیپ   156/7  4 156/7  600/0  440/4>  040/4  
041/4040 گروه  4 041/4040  640/4  4445/4>  071/4  

414/00 واریانس خطا  06 144/4     
075/4074 واریانس کل  00     

های مهارت
 اجتماعی

آزمونپیش  011/44  4 754/11  050/0  40/4>  446/4  
571/06070 گروه  4 571/06070  101/0  4445/4>  006/4  

060/07 واریانس خطا  06 740/0     
075/07000 واریانس کل  00     

 آزمونسپبه دلیل همبستگی با  آزمونپیشدر این تحلیل، متغیر  
، گروه اثر معناداری بر نمرات 4است. با توجه به جدول  شدهکنترل

که با در نظر گرفتن مجذور  (>4445/4Pآزمون داشته است )پس

 در تغییرات ٪00 و نفسعزت در تغییرات ٪07توان گفت اِتا، می
 آزمایش گروه در مداخله برنامه تأثیر از ناشی اجتماعی هایمهارت
شی پژوهش مبنی بر اثربخ سؤال، در پاسخ نخستین بنابراین؛ است

های و مهارت نفسعزتآموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود 
توان گفت که آموزش رفتارهای اجتماعی سبب بهبود اجتماعی می

های اجتماعی ( و مهارت=4445/4Pو  =640/4F) نفسعزت

(101/0F=  4445/4وP= نوجوانان )شود.می گامآهسته 
اکنون به بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی بر خرده  

پردازیم، های اجتماعی میو مهارت نفسعزتهای مقیاس

و  نفسعزتهای های توصیفی مربوط به خرده مقیاسشاخص
های اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت مهارت
 است. شدهارائه، 0در جدول  آزمونپسو  آزمونپیش
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 های اجتماعیو مهارت نفسعزتهای خرده مقیاس آماری هایشاخص .2جدول 
هاخرده مقیاس متغیر  گروه کنترل گروه آزمایش  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین مرحله  
نفس خودعزت  آزمونپیش    65/6  17/4  15/6  14/4  
آزمونپس    55/44  75/4  15/6  67/4  
اجتماعینفس عزت  آزمونپیش    65/0  01/4  74/0  07/4  
آزمونپس    45/1  75/4  74/0  07/4  

خانواده نفسعزت آزمونپیش   04/0  07/4  04/0  54/4  
آزمونپس  45/5  06/4  04/0  50/4  

تحصیلی نفسعزت آزمونپیش   55/0  54/4  55/0  54/4  
آزمونپس  54/0  54/4  64/0  54/4  

ت
هار

م
ها

 ی
عی

ما
جت
ا

 

 

های اجتماعی مناسبمهارت آزمونپیش   05/06  10/4  44/07  40/4  
آزمونپس  45/55  00/4  05/06  00/4  

آزمونپیش رفتارهای غیراجتماعی  15/05  17/4  04/06  60/4  
آزمونپس  44/00  60/4  04/06  64/4  

آزمونپیش پرخاشگری و رفتارهای تکانشی  55/07  11/4  05/07  14/4  
آزمونپس  45/07  61/4  65/07  00/4  

و اطمینان زیاد به خود یطلبیبرتر آزمونپیش   15/44  14/4  05/44  17/4  
آزمونپس  44/41  56/4  44/44  71/4  

آزمونپیش رابطه با همساالن  04/00  15/4  14/00  10/4  
آزمونپس  04/00  60/4  14/00  17/4  

دهد میانگین هر نه خرده مقیاس پیش از ، نشان می0نتایج جدول  
است. به علت وجود یک متغیر  افتهیرییتغمداخله و پس از مداخله 

 از آزمونرفتارهای اجتماعی( و نه متغیر وابسته آموزش مستقل )
 آزمون باکس .آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد

(. P=404/4کرد ) دییتأکوواریانس را -فرض همگنی واریانس

، در  گامآهستههای اجتماعی نوجوانان و مهارت نفسعزتهمچنین 
ای هفرضدر پیشها تمام خرده مقیاسو کنترل در  آزمایش دو گروه
ریشه  نیتربزرگاثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هاتلینگ و »آماری 
 شدهارائه، 0که نتایج آن در جدول قرار گرفت  موردمحاسبه «روی
 است.

 

های و مهارت نفسعزتهای متغیری برای خرده مقیاس نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند .3جدول 

 اجتماعی
هیفرض مقدار نوع آزمون   معناداری سطح Fآماره  آزادی خطای درجه آزادی درجه 
 

 گروه
007/4 اثر پیالیی  0 04 105/7  4445/4< 

440/4 المبدای ویلکز  0 04 105/7  4445/4< 
040/006 اثر هاتلینگ  0 04 105/7  4445/4< 

ریشه روی نیتربزرگ  040/006  0 04 105/7  4445/4< 

، آمده 0های چهارگانه تحلیل واریانس که در جدول نتایج آزمون 
است، نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از خرده 

های اجتماعی تفاوت معناداری دارند و مهارت نفسعزتهای مقیاس

(4445/4P< .)به این تفاوت، از آزمون آماری  بردن یپ منظوربه
 ، آمده است.0ایج آن در جدول مانکوا استفاده شد که نت
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های و مهارت نفسعزتهای متغیری برای خرده مقیاس نتایج تفكیكی تحلیل کوواریانس چند .4جدول 

 اجتماعی
منابع 
 تغییر

ی وابستهمتغیرها مجموع  
 مجذورات

 درجه
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 مجذور اتا معناداری سطح Fآماره 

ت
عز

س
نف

خود نفسعزت   400/400  4 400/400  007/604  4445/4  055/4  
اجتماعی نفسعزت  445/440  4 445/440  006/040  4445/4  040/4  
خانواده نفسعزت  544/05  4 544/05  164/404  4445/4  160/4  
تحصیلی نفسعزت  006/04  4 006/04  444/414  4445/4  164/4  

ت
هار

م
عی

ما
جت
ی ا

ها
اجتماعی مناسبهای مهارت   555/0141  4 555/0141  560/0  4445/4  000/4  

440/505 رفتارهای غیراجتماعی  4 440/505  004/4  4445/4  014/4  
040/700 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی  4 040/700  401/4  4445/4  070/4  

و اطمینان زیاد به خود یطلبیبرتر  704/005  4 704/005  405/4  4445/4  076/4  
704/040 رابطه با همساالن  4 704/040  764/4  4445/4  010/4  

 عنوانبهآزمون ، با در نظر گرفتن نمرات پیش0جدول به  با توجه 
های اجتماعی و مهارت نفسعزتهمپراش، تفاوت بین  متغیرهای
در های تمامی خرده مقیاسساله در  41تا  40 گامآهستهنوجوانان 

. در خصوص (>4445/4P)دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است 

 هایو مهارت نفسعزتدوم پژوهش مبنی بر سهمی از بهبود  سؤال
شود، این دو متغیر تبیین می یهامؤلفهاجتماعی که توسط هر یک از 

در هر یک از خرده توان گفت که با توجه به مجذور اتا می
خانواده  نفسعزتاجتماعی،  نفسعزتخود،  نفسعزت هایمقیاس

و  تغییرات ٪16و  ٪16، ٪04 ،٪05به ترتیب تحصیلی  نفسعزتو 
های اجتماعی مناسب، های مهارتدر هر یک از خرده مقیاس

رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، 
به و اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همساالن  یطلبیبرتر

تغییرات ناشی از تأثیر مداخله  ٪01و  ٪07، ٪07 ،٪01 ،٪00ترتیب 
 یا آموزش رفتارهای اجتماعی است.

 

 گیریجهینتو  بحث
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تاثیر آموزش رفتارهای  

های اجتماعی با تاکید بر اجتماعی بر بهبود عزت نفس و مهارت
های هر یک از این دو متغیر در نوجوانان تعیین سهم مولفه

ساله استان مازندران بود. بررسی نتایج پژوهش  41تا  40 گامآهسته
ارهای اجتماعی بر بهبود عزت حاضر بیانگر آن است که آموزش رفت

های هر یک از این دو متغیر های اجتماعی و مولفهنفس و مهارت
تأثیر مثبت معناداری داشت. نتیجه این  گامآهستهدر نوجوانان 

( مبنی بر اثربخشی 0440های روی )هش با نتایج پژوهشپژو
آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود سازگاری اجتماعی و عزت نفس 

(  و کریج و همکاران 0447، تایلر و مونتگمری )گامآهستهوانان نوج

                                                           
1. Swann, Chang-Schneider & Larsen  

( مبنی بر اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت 0440)
ی و ستعلمنفس نوجوانان همسو است. همچنین با نتایج پژوهش م

یکتا پژوه، خانجانی، حیدری و شکوهی( و به4010همکاران )
های اجتماعی در بهبود عزت ارت( مبنی بر تاثیر آموزش مه4016)

( در مورد تاثیر 4011بینا و پژوهش جاللی و نظری )نفس افراد نا
زان آموآموزش الگوی یادگیری اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش

  همخوان است. 
 توان گفت از آن جایی که رفتاردر راستای تبیین این یافته می   

 دهد و رشدمی تشکیل را فرد هر زندگی اساس و پایه اجتماعی
گردد )سوان، س میعزت نف عقالنی رشد اعتالی اجتماعی سبب

توان ذهنی به (، ولی کودکان کم0447، 4چانگ، اسچیندر و الرسن
شناختی مانند کودکان عادی به طور ضمنی علت مشکالت روان

آموزند و مفهوم خود و عزت نفس در های اجتماعی را نمیمهارت
یابد )احقر و همکاران، نمی شان تحولن عادیآنها مانند همساال

(. نگرش و اسنادهای آنها به خود جنبه منفی و مخرب دارد 0440
ای و هدفمند رفتارهای اجتماعی به رود  آموزش برنامهاحتمال می
، سبب تحول عملکرد اجتماعی آنان شده و این گامآهستهنوجوانان 

نواده، همساالن و سایر امر به نوبه خود منجر به تغییر نگرش خا
 گامآهسته(. در این صورت افراد 0440عه گردد )امادوی، افراد جام

های خویش اعتماد خواهند کرد و احساس ارزشمندی به توانمندی
 گامهآهستشود. در نتیجه بهبود عزت نفس نوجوانان در آنها احیا می

 دور از انتظار نخواهد بود.
ی از آن بود که آموزش رفتارهای یافته دیگر پژوهش حاضر حاک   

 گامآهستههای اجتماعی نوجوانان اجتماعی سبب بهبود مهارت
( مبنی بر 0440های امادوی )اخیر با نتایج پژوهش شود. یافتهمی

های حضور در مدرسه بر بهبود ای و سالتاثیر آموزش مدرسه
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اچیاما  و ، ماتسوداگامآهستههای اجتماعی بزرگساالن مهارت
 هایمهارت توسعه اجتماعی جهت مهارت آموزش ( در مورد0446)

( مبنی بر 0445همکاران ) و بیلتدی و اجتماعی در بیماران روانی
 گامآهسته رفتارهای کودکان بر اجتماعی هایآموزش مهارت تأثیر

(، 0445های بتلو )ه با نتایج پژوهشهمسو است. همچنین این یافت
(، 0444(، ولش و همکاران )0440اران )(، آنجلس و همک0440اوا )

 زاده(، بیان4015آذر )تحی(، واحدی و ف4004کاظمی و همکاران )
( مبنی بر اثربخشی 4004پژوه و همکاران )( و به4010و ارجمندی )

آموزش رفتارهای اجتماعی همخوانی دارد. در تبیین یافته اخیر 
ن ذهنی، تواتوان به این نکته اشاره کرد که افراد کممی

تار سازشی دارند های معناداری در کارکرد هوشی و رفمحدودیت
های آنان در رفتار سازشی ( و احتماال  محدودیت0440)لوکاسون، 

به دالیل نقص در اکتساب، نقص در عملکرد یا نقص در عوامل 
های های مرتبط با مهارتتواند بر فعالیتانگیزشی است که می
ماعی تبا توجه به این که آموزش رفتارهای اجاجتماعی تأثیر بگذارد. 

در اکتساب رفتار و عملکرد فرد و همچنین در عوامل انگیزشی نقش 
 پیامدهای مناسب شده و از موثری دارد موجب هدایت آنان به مسیر

(. 0444ته آنها خواهد کاست )اسمیت، نایافمخرب رفتارهای سازش
منجر به تسلط بر  اجتماعیاز سوی دیگر، آموزش رفتارهای 

بندی آنها، های رفتار و اولویتهای رفتاری، درك علتنشانه
چگونگی فکر کردن، مهارت ثبت افکار، مبارزه با افکار منفی، 
آموزش مهارت حل مساله، اصالح باورهای نادرست و استفاده از 

( 0440؛ آرلن و گابل، 0444)اسمیت، شود  راهبردهای جانشین می
های ماعی مهارتترود که آموزش رفتارهای اجال میبنابراین احتم

 ارتقاء بخشد. را  گامآهستهاجتماعی نوجوانان 
های الزم را هدف اساسی هر نظام آموزشی این است که مهارت   

به افراد ارائه کند تا بتوانند به عنوان عضوی مفید، نقش مؤثری در 
نای این هدف هایی که بر مبجامعه ایفا کنند. بنابراین، آموزش

ی های اجتماعشوند منجر به بهبود عزت نفس و مهارتریزی میپایه
االیی برخوردار هستند )روی، شده و از ارزش ب گامآهستهنوجوانان 

ترین و شاید های آموزشی مدارس، اغلب معمولی(. در فعالیت0440
های عملی های آموزشی، کسب دانش و مهازتترین هدفعمومی

اما از آنجایی که بین دانستن و توانستن و انجام دادن  روزمره است،
تواند ی چشمگیری وجود دارد، تأکید بر محفوظات نمیفاصله

یک روند کامل آموزشی باشد. اگر معلمان و مربیان از  بازگوکننده
های آموزشی و نقش مهم عملیاتی کردن سطوح مختلف هدف

آموزان طح توانایی دانشیادگیری آگاه باشند، آموزش را متناسب با س
تدارك خواهند دید و در ضمن، به یادگیرنده نیز فرصت  گامآهسته

های یادگیری را در خود پرورش دهد و در خواهند داد که مهارت
ماعی های اجتنتیجه این توانایی، منجر به بهبود عزت نفس و مهارت

(. هدف از آموزش 0446گردد )آلگوزین و یسلدایک، یدر آنها م

 های مورد نیاز، کمک به آنها در یادگیری مهارتگامآهستهنوجوانان 
های برای زندگی روزمره است، در این میان استفاده از برنامه

آموزشی رفتارهای اجتماعی برای این افراد بسیار مفید خواهد بود. 
 بنابراین، آگاهی دادن به والدین و مربیان در خصوص نقش و اهمیت
آموزش رفتارهای اجتماعی، تأثیر بسزایی در بهبود عزت نفس و 

خواهد داشت. محدود  گامآهستههای اجتماعی نوجوانان مهارت
ای از مداخله شدن پژوهش حاضر به استفاده از الگو و نوع ویژه

آموزشی، گروه خاصی از نوجوانان، ابزار مورد استفاده برای ارزیابی 
ماعی و عدم اجرای آزمون پیگیری به های اجتعزت نفس و مهارت

پذیری آن را با دشواری مواجه دلیل محدودیت زمانی، تعمیم
 سازد. می
، های آتی ضمن توجه به سنشود که پژوهشپیشنهاد می   

های شخصیتی و ویژگی یگامآهستهجنسیت، سطوح متفاوت 
تر با حجم نمونه بیشتری انجام شود تا دقیق گامآهستهنوجوانان 

ها پی برد و بهتر بتوان نتایج را تعمیم داد، از بتوان به تفاوت
های مداخالتی دیگری در جهت بهبود عزت نفس و برنامه
بهره گرفت و نتایج آنها را  مگاآهستههای اجتماعی نوجوانان مهارت

توانه تر و با پشهای منسجمبا هم مقایسه کرد به نحوی که به برنامه
 شود تا برایتری دست یابیم. همچنین، پیشنهاد میعلمی قوی
های آموزش رفتارهای اجتماعی به ، برنامهگامآهستهنوجوانان 

طور  شناختی و درمانی تدوین و بهصورت خدمات آموزشی، روان
رسمی در مراکز خاص به آنها ارائه شود تا بتوان از بسیاری از 

های اجتماعی آنها در بزرگسالی مشکالت عزت نفس و مهارت
 جلوگیری به عمل آورد.

 

 منابع
توان آموزان کمتدریس دانش(. 4017جیم ) باب و یسلدایک، آلگوزین،
. )ترجمه علی حسین خانزاده فیروزجاه و علیرضا محمدی ذهنی

ه بآریا(، چاپ اول. تهران: انتشارات رشد فرهنگ. )تاریخ انتشار 
 (.0446 زبان اصلی،

پژوه، احمد؛ خانجانی، مهدی؛ حیدری، محمود و شکوهی یکتا، به
های (. بررسی اثربخشی آموزش مهارت4016غالمحسین )

مجله پژوهش در آموزان نابینا. اجتماعی بر عزت نفس دانش
 .00-07(: 0)4، شناختیسالمت روان

پژوه، احمد؛ سلیمانی، منصور، افروز، غالمعلی و لواسانی، مسعود به
های اجتماعی بر سازگاری (. تأثیر آموزش مهارت4004غالمعلی )

مجله  .آموزان دیرآموزاجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش
 .460-410 (:4)00، های آموزشینوآوری

های تقویت عزت نفس در کودکان روش(. 4010بیابانگرد، اسماعیل )
 . چاپ هفتم، تهران: انتشارات کارنج.و نوجوانان

 ذهنی توانکم نوجوانان اجتماعی هایمهارت و نفسعزت بهبود بر اجتماعی رفتارهای آموزش تأثیر
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 آموزش (. تأثیر4010زهرا ) ارجمندی، و زاده، سید اکبر بیان

 ذهنی مانده عقب کودکان رفتار سازشی بر اجتماعی هایمهارت

 .07 -00(: 0)4، رفتار و اندیشه مجله .خفیف
(. تأثیر آموزش الگوی یادگیری 4011جاللی، داریوش و نظری، آذر )

اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس، رفتارهای خودابزاری و 
جله مآموزان کالس سوم دوره ابتدایی. پیشرفت تحصیلی دانش
 .07-00(: 4)7، تحقیقات علوم رفتاری

های اجتماعی به مهارت(. آموزش 4010سمیه )آبکنار، سیده جلیل
، مجله تعلیم و تربیت استثنایی آموزان آسیب دیده شنوایی.دانش
440 :66- 70. 

های اساسی زندگی در کلیدهای پرورش مهارت(. 4004)دروتی، ریج 
)ترجمه اکرم قیطاسی(، چاپ اول. تهران:  کودکان و نوجوانان

 .(0440 به زبان اصلی،انتشارات صابرین. )تاریخ انتشار 
های پیشرونده (. هنجاریابی آزمون ماتریس4017رجبی، غالمرضا )

شناسی مجله روانآموزان شهر اهواز. ریون رنگی کودکان در دانش
 .00-00(:4)0، معاصر

(. تأثیر عزت نفس بر 4070شکرکن، حسین و نیسی، عبدالکاظم )
ی و شناسمجله روانآموزان پسر و دختر. پیشرفت تحصیلی دانش

 .46-07(: 4)4، تربیتیعلوم 
 اثربخشی (.4004کاظمی، رضا؛ مومنی، سوئل و کیامرثی، آذر )

 اجتماعی کفایت بر زندگی هایمهارت آموزش

مجله ناتوانی ریاضی.  یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش
 . 00-441(: 0)4. یادگیری

های تحقیق روش(. 4010گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس )
صر ، ترجمه احمدرضا نشناسیو کیفی در علوم تربیتی و روان کمی

)تاریخ انتشار به  تهران: انتشارات سمت.چاپ اول. و همکاران. 
 (.4007زبان اصلی، 

(. 4010مستعلمی، فروزان؛ حسینیان، سیمین و یزدی، سیده منوره )
های اجتماعی بر افزایش عزت نفس دختران تأثیر آموزش مهارت
 ،مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایینابینای شهر تهران. 

5(0 :)054-007. 
های زندگی بررسی اثربخشی آموزش مهارت(. 4010مومنی، سویل )

آموزان با اختالل های ارتباطی دانشو مهارت بر کفایت اجتماعی
شناسی، دانشگاه آزاد نامه کارشناسی ارشد روان. پایانریاضی

 اسالمی واحد اردبیل.
شناختی ناتوانی جسمی: های روان(. جنبه4070نوری، ابوالقاسم )
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Abstract 

Aim: This study was aimed to effctiveness of social behaviors training on self-esteem and 

social skills of adolescents with intellectual disability in Mazandaran province. 

Methods: In this semi-experimental study with pretest and posttest design with control group, 

were selected fourty girls adolescents with intellectual disablity of 14-18 years old through 

multi–stage cluster sampling method. Subjects allocated randomly to two groups (experimental 

and control) and each group consist of ۲0 individuals. Experimental group attended in social 

behaviors training in the 8 sessions lasting for 20 minutes, but control group did not. All the 

participants were assessed through Cooper Smith’s self-esteem and Matson’s social skills 

scales. Data were analyzed by MANCOVA test. 

Results: there was a significantly increase in the mean scores of self-esteem and subscales 

(self-esteem of self, social, familly & academic) and also social skills and subscales 

(appropreate social skills, asocial behaviors, impulsive & aggression, superiority & high self-

confident and relation with peers) in adolescents with intellectual disability in experimental 

and control groups in the post interventional stage (P<000005).  

Conclusion: The results indicated that social behaviors training program lead to improve self-

esteem, social skills and their subscules on adolescents with intellectual disability. 

Key words: Intellectual disability, Self-esteem, Social behaviors, Social skills 
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