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تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش ناسازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر 

 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
 سلطانیامان اهلل آذردخت مددی ، 
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 هچکید

دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش کاهش ناسازگاری های اجتماعی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر 

بود. جامعه آماری این پژوهش پس آزمون با گروه کنترل –پذیر شهر کرمان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون 

مشغول به تحصیل می  49-49ی دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مدارس استثنایی شهر کرمان بود که در سال تحصیلی تمام

ر تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و که اختالل رفتاری داشتند به طو  نفر 03بااشند. و به منظور انجام این پژوهش از جامعه ی فوق 

دقیقه ای آموزش مهارت های زندگی دریافت کردند. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس  43جلسه  03کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 

 ای معنادار کاهش می دهد. نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی ، ناسازگاری اجتماعی را به گونه
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 مقدمه 

کم توان ذهنی از جنبه های مختلف روان شناسی، زیست شناسی و آموزشی تعریف و تبیین پذیر است.براساس دهمین ویرایش انجمن کم توان 

شی و رفتار سازشی، به گونه ای که رفتار سازشی (، کم توان ذهنی، کم توانی است با محدودیت های معنادار در کارکرد هو2332ذهنی آمریکا)

سالگی آغاز می شود.اصطالح کم توان ذهنی هنگامی  01به صورت مهارت های سازشی مفهومی، اجتماعی و عملی بیان می شود و قبل از 

کرد اجتماعی موجب شود کودک استفاده می شود که کارکرد ذهنی و نارسایی در مهارت هایی مانند برقراری ارتباط و مراقبت از خود و کار

یادگیری و تحول کندتری از همساالنش داشته باشد.کم توان ذهنی عالوه بر شیوع قابل توجه، با نقصان تحول در ابعاد مختلف 

وعی در ن جسمانی،روانی،تکاملی،اجتماعی و تربیتی همراه است.اکثر این کودکان دارای نقصهای رفتاری، شناختی و ناسازگاریهایی هستند که به

می گذارد و باعث ایجاد رفتارهای نادرستی می گردد.برخی از مشکالتی که همواره با این دانش  عملکرد رفتاری روزمره آنها تاثیر مخرب بجا

ی رآموزان عقب مانده ذهنی همراه است اختالالت رفتاری شامل اختالل در تمرکز ،دقت پایین و محدود،پرخاشگری، گوشه گیری، ضعف در برقرا

(.اختالالت رفتاری معموال 0011ارتباط با دیگران ، نگرانی، ناسازگاری اجتماعی و سرانجام رفتارهای ضد اجتماعی می باشد)رابینسون و رابینسون،

ابل سالگی به اوج می رسند. اختالالت رفتاری به طور ق 09تا 1نخستین بار در سال های آغازین دوره ابتدایی مشاهده می شوند و بین سنین 

ا رمالحظه ای بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و حرفه ای کودکان و نوجوانان تاثیر منفی گذاشته و احتمال ابتال به بیماری روانی در بزرگسالی 

افزایش می دهد. یکی از روشهای موثر و کارآمد در میان رویکردهای درمانی جهت کاهش اختالالت رفتاری روش آموزش مهارتهای زندگی است. 

الش چ هارت های زندگی به عنوان توانایی روانی اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر که افراد را قادر می سازد تا به طور موثری با مقتضیات وم

های زندگی روزمره مقابله کنند بیان می شود. همچنین مهارت شناخت ارزش ها و انتخاب هدف، حل مسئله، تفکر خالق، تصمیم گیری، ارتباط 

اری دثر و مفید ،خود آگاهی، مقابله با هیجانات و استرس ، تفکر انتقادی از مهارت های اصلی و اساسی هستند.بنابراین با توجه به شیوع و پایمو

 سوکاختالالت رفتاری در بین دانش آموزان کم توان ذهنی و مشکالت همراه با این اختالالت برای خود این دانش آموزان ، والدین و جامعه از ی

و از سوی دیگر اهمیت آموزش مهارتهای زندگی در زندگی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و برطرف کردن مشکالت گوناگون 

در دانش آموزان دختر  ناسازگاری های اجتماعیرفتاری آنها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش 

 ش پذیر برآمده است.عقب مانده ذهنی آموز

 روش پژوهش

پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش -روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون

نمونه  باشند.مشغول به تحصیل می  49-49آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مدارس استثنایی شهر کرمان که در سال تحصیلی 

دارای  هآماری : به منظور انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر که توسط معلمین تکمیل شد ،دانش آموزانی را ک

مایش و کنترل نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آز 03مشکالت رفتاری بودند جدا نموده و سپس از بین آنها 

 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. 09نفر در گروه آزمایش و 09تقسیم شدند.

 ابزار پژوهش

 ابزار سنجش ناسازگاری اجتماعی :
سوال( 03سوال( و معلم)00( ساخته شده و شامل دو فرم والدین)0491پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر فرم ب: این پرسشنامه توسط مایکل راتر)

سوال  03ن پرسشنامه به منظور اندازه گیری میزان اختالالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده می شود که این آزمون شامل است.ای

( درجه بندی شده و اختالالت بیش فعالی،پرخاشگری، افسردگی ،اضطراب،ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای 2تا3است و برحسب درجه از )

زیر گروه طبقه بندی شده که هر گروه سواالت خاصی را در  9ی و کمبود توجه را ارزیابی می کند. این پرسشنامه به ضداجتماعی و حواس پرت

(مربوط به ناسازگاری 24، 09، 09، 00، 9، 03( مربوط به پرخاشگری و خشم می باشدو سواالت )20، 04، 1، 9،  0،2،0بر می گیرد. سواالت )

،به 0419ایی این ابزار در مطالعات مختلفی بررسی و تایید شده. در مطالعه اولیه این پرسشنامه ؛ راتر و همکاران )اجتماعی می باشد. روایی و پای

 43و از طریق بازآزمایی بر روی  %14( با به کار بردن روش دو نیمه کردن پرسشنامه راتر، پایایی آن را در حدود 0012نقل از فروغ الدین عدل،

( پایایی پرسشنامه راتر)فرم معلم( را به ترتیب در سطح 0012گزارش کردند. . در ایران ، فروع الدین ) %19ایایی آن را هفته پ 00نفر به مدت 

مطابق نتایج شهیم و  %11( و 0019براساس گزارش یوسفی) %43،گزارش کرد و از طریق بازآزمایی ضریب 19/3و  91/3، 330/3اطمینان 

به دست آمده است. به منظور اجرای آزمایش در آزمودنی ها،ابتدا آزمون راتر برای همه نمونه ها توسط  ( 0014( و جناآبادی )0011یوسفی)
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دقیقه ای آموزش مهارتهای زندگی ارائه شد .پس از خاتمه ی دوره آزمایش ، برای 43جلسه  03معلمین دانش آموزان تکمیل شد درادامه طی 

 آموزان اجرا گردیدبار دوم آزمون راتر به وسیله معلمین دانش 

 یافته های پژوهش 
 برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در دو گروه آزمایش)ناسازگاری اجتماعی( و کنترل .0جدول  

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین مرحله

 -09/0 34/3 14/0 09/9 پیش آزمون

 -40/3 91/3 14/0 29/9 پس آزمون

 های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترلاسمیرنف برای بررسی بهنجاری داده -مون کلموگروف.از2جدول 

 سطح معناداری اسمیرنف-مقدار کلموگروف نوع آزمون

 03/3 41/3 پیش آزمون

 20/3 39/0 پس آزمون

 

 های تحلیل کواریانسآزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس داده .0جدول

 معنی داری 2درجه آزادی  0درجه آزادی  آماره آزمون لوین آزمون همگنی واریانس

 42/3 21 0 91/3 پیش آزمون

 03/3 21 0 03/0 پس آزمون

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و گواه.0جدول 

میانگین نمرات پیش  گروهها

 آزمون

میانگین نمرات پس  انحراف استاندارد

 آزمون

 انحراف استاندارد

 91/0 10/9 12/0 93/9 آزمایش

 40/0 13/9 40/0 00/9 کنترل
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 های آزمایش)ناسازگاری اجتماعی( و کنترل در پس آزمون با کنترل پیش آزموننتایج تحلیل کوواریانس گروه.9جدول

 شاخص

 گروه

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 0/000 90/90 11/94 1 پیش آزمون

 گروه ها

 

1 93/4 41/4 339/3 

   49/3 27 خطا

 

 بحث و نتیجه گیری 
یافته های تحقیق بیانگر آن است که آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش ناسازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر عقب مانده ی ذهنی آموزش 

گروه آزمایش و گواه در نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود پذیر موثر بوده است، و نتایج نشان داد که بین میانگین های دو 

وزش آم» دارد.و تفاوت میانگینها نشان می دهد که نمرات پس آزمون گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر است. بنابراین این فرضیه پژوهش که 

 دهد مورد قبول واقع شد.نده ذهنی آموزش پذیر را کاهش میمهارتهای زندگی میزان ناسازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر عقب ما

(، موت، اسمیت و 0019(، ساجدی)0011(، آزادنیا)0042(، مظفری)0011های انجام شده توسط ترک الدانی وهمکاران)ها با پژوهش این یافته

توان گفت آموزش گ است. در تبیین این نتایج می( همسو و هماهن2331(، فورنس، دانیش و اسکات)2331( و ترنر و همکاران )0444وودارسکی)

ی ها و موقعیت های زندگااجتماعی می گردد. این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش_مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی

و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را تامین  یاری می بخشد و به او کمک می کند تا با سایر انسانها ،جامعه، فرهنگ  و محیط خود مثبت

 گردد. در نتیجه با پدید آمدن رفتارهاینماید.بدین ترتیب ، تمرین مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان می

ای ای است که سودمندیهای آن در پژوهشهدگی برنامهمثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. آموزش مهارتهای زن

                                                                                   ها                                                                                                                           متعدد به اثبات رسیده است. پژوهش

توان به ارتقاء سطح سالمت روانی و سازگاری کودکان و نوجوانان همت گماشت. مهارتهای حاکی از آنند که از رهگذر آموزش مهارتهای زندگی می

ریهای ئولیتهای اجتماعی، تصمیم گیشود که کابرد آنها در تنظیم و بهبود روابط بین فردی، پذیرش مسای از توانشها گفته میزندگی به مجموعه

ها تاثیر فراوان دارد. دستیابی به این هدفها عمال امکان پذیر نیست. مگر آن که مهارتهای اساسی به کودکان و نوجوانان صحیح وحل تعارض

راری تصمیم گیری ، تفکر و برقآموزش داده شود. اگر بخش اندکی از برنامه تفصیلی مدارس به آموزش کنترل هیجانهای منفی،فرایند حل مساله،

(. 0014روابط بین فردی مناسب اختصاص داده شود،از بروز بسیاری از اختاللها و کژ رفتاریها پیشگیری به عمل خواهد آمد.)نیسی شهنی ییالق،

دست به گریبان هستند، لذا ایجاد و از آنجا که بسیاری از مشکالت و دشواریهای زندگی امروزه اجتناب ناپذیر بوده و افراد جامعه همواره با آنها 

ای گونه هتقویت تواییها و مهارتهای که در شرایط دشوار ضامن سالمت روانی افراد باشد، ضروری است . توانایی انجام رفتارهای سازگارانه و مثبت ب

واند تت که افراد باید بیاموزند.آموزش مهارتهای میکه فرد بتواند با چالشها و ضرورتهای زندگی روزمره کنار بیاید یکی از اصولی ترین اقداماتی اس

ها تاثیر مثبتی بر سطح احساس، طرز فکر و نحوه رفتار افراد جامعه خواهد داشت. مهارتهای کمکی برای رسیدن به این هدف باشد. این آموزش

یررفتار در تک تک افراد جامعه باعث ارتقاء جامعه توانند با تغیزندگی مربوط به نحوه عمل و رفتارند و اگر به صورت عملی آموخته شوند می

ها و تجاربی که مهارتهای زندگی را افزایش (. آموزش مهارتهای زندگی مناسب و فراهم کردن فرصت0014شوند)مهرابی زاده و همکاران،

های واقعی زندگی تمرین کنند و به کار ها و موقعیتشود دانش آموزان بتوانند راهبردها و مهارتهای زندگی را در تمام محیطدهد،موجب می

ای هبندند. بدیهی است فراهم آوردن این گونه فرصتها،مسئولیت تمام کسانی است که به نحوی با این دانش آموزان در ارتباط هستند و برنامه
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رنامه، منظم و به طور مستمر در طول دوران اند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر آموزش مهارتهای زندگی با بآموزش تلفیقی و فراگیر را باور کرده

آموزش دانش آموزان تداوم داشته باشد،موجب رشد همه جانبه دانش آموزان و همکاری و مشارکت همه جانبه میان خانواده،معلملن و مربیان 

 خواهد شد.

 منابع
 هران : هنر آبی.(. مهارت های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. ت0014امامی نایینی، ن. )

(.بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر اختالالت رفتاری و ناسازگاری اجتماعی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد. 0011آزادنیا، ا)

 دانشگاه اضفهان.

 ان، انتشارات:سخن، چاپ سوم.(.راهنمای تشخیصی وآماری اختاللهای روانی.مترجم: محمدرضا نیکخو و همکار0449انجمن روانپزشکی آمریکا ) 

. 0، شماره 2های زندگی بر واکنشهای هیجانی نوجوانان، مجله علوم رفتاری، دوره (، بررسی تاثیر آموزش مهارت0011اجلی، ا. حاج امینی، ز. )

 .0011پاییز 

 .241-039(: 2)9ان ایران(. (. آموزش مهارتهای زندگی برای کاهش افسردگی. روانشناسی تحولی)روانشناس0011امیر برمکوهی،ع. )

( اثربخشی آموزش برنامه مهارتهای زندگی بر بهبود ارتباط اجتماعی و کنترل خشم کودکان آهسته گام. پایان نامه کارشناسی 0042باغبانی،ح.)

 ارشد. دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.

 (.9.)0تحان و عملکرد تحصیلی. فصلنامه روان شناسی کاربردی .(. تاثیر آموزش مهارتهای مقابله با هیجانها در اضطراب ام0011پاشایی، ز.)

(. تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان.مجله دانش و پژوهش 0011ترک داالنی،ف. ملک پور،پ. گل پرور، م. )

 99-12. 01در روانشناسی.

ه درسی نظام آموزش متوسطه نظری از منظر متخصصان تعلیم وتربیت. پایان (. آسیب شناسی مهارت های زندگی در برنام0019خسروی، ر.)

 نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 های زندگی. قم: هاجر (. مهارت0019خنیفر، ح. پور حسینی، م. )

ی بر افزایش میزان مشارکت اجتماعی کودکان، رفاه اجتماعی. فصلنامه روانشناسی (. تاثیر آموزش مهارتهای زندگ0011رحیمی،ع. سلیمانی نیا، ل.)

 .00-03(. 1کاربردی. )

های زندگی. ترجمه ربابه نوری و پروانه محمدخانی. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری (. برنامه آموزش مهارت0014سازمان بهداشت جهانی)

 سازمان بهزیستی کشور. 

 ( . مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی همدان: انتشارات کرشمه. 0019سرخوش،س.)

 سازان. روانپزشکی بالینی. مترجم:نصرت ا... پورافکاری.تهران:شهر آب،آینده-(.خالصه روانپزشکی:علوم رفتاری0400سادوک،بنجامین )

 (. راهنمای مهارتهای زندگی. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت. 0019علیلو، م. )

 (. مهارت مدیریت خشم : کتاب کار دانشجو. تهران : دانژه.0011فتی، ن. موتابی، ف. ) 

ه مرکز بیماران روانی پرهام در (. تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان افکار خودکار و احساس کهتری بیماران افسرد0040قاسم زادگان، د. ) 

 شهر کاشان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده ادبیات. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.

 (.رفتار درمانی: زمینه، مسائل و دورنما. تهران: انتشارات ارجمند.0042قاسم زاده، ح. )

 خانی، تهران : اسپند هنر.های زندگی. ترجمه شهرام محمد (. مهارت0011کلینکه، کریس ال. ) 

بررسی "(.0011. کجباف، باقر )(. آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. تهران: دانژه0019کاظم زاده عطوفی، م. )

شکده تری، دان. رساله دک"تطبیقی ـ تشخیص عقب ماندگی ذهنی براساس نظام تحولی پیاژه و معیارهای انجمن آمریکایی عقب ماندگی ذهنی

 علوم انسانی، تربیت مدرس .

 

 (. آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان: کتاب ویژه راهنمای مدرس. تهران: دانژه.0019موتابی، ف. و }دیگران{.)

اجتماعی.  (.تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم0042مظفری،م. )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 (. راهنمای آموزش مهارتهای زندگی ویژه مددجویان. تهران: انتشارات دانژه.0019مهدی زاده،م. و همکاران. )
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پایان نامه کارشناسی ( . بررسی سودمندی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان دختر شهر تهران. 0040میرزمانی،ا. دولتشاهی،م عسگری،و )

 ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (. مهارتهای زندگی برای مقطع پیش دبستانی .تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. 0010نیک پور،ر )

 ی مدرس. تهران: دانژه.های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنما(. مهارت0019ناصری،ح )

 (.کودک عقب مانده ذهنی.ترجمه:فرهادماهر.مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی موسسه چاپ ونشر.0011رابینسون )بیرابینسون، هالبرتنانسی

ت ورای تحقیقا(. بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود، خشم ، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش اموزان دختر. ش0019وردی،م)

 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
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