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تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت اجتماعی دانشآموزان آهستهگام

فریده محمودي1 
سعیده بهروز سرچشمه2 

مسعود کریمی3 
مجتبی انصارى شهیدى4
سیده سمیه جلیل 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 19 تا 16 ساله که به 
روش نمونهگیري در دسترس انتخابشده بودند در این پژوهش شرکت داشتند. آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه 91 نفري تقسیم شدند )یک 
گروه آزمایش و یک گروه شاهد(. گروه آزمایش، آموزش مهارتهاي زندگی را در 2 جل 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. اطالعات 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. 

 زندگی مهارتکفایت اجتماعی،  ،گامآهستهآموزان دانش :هایدواژهکل

 مهمقد
صلی  عادی کودکان که است تربیت این و تعلیم کنش ترینا
ــد به را ــانیده مطلوب و ممکن رش ــتثنایی کودکان و رس  5اس
هایو مراقبت تحت آموزش را 7گامآهســـتهویژه کودکان به

سیر طریق این به و دهد قرار ویژه شد آنان م نیز هموار را ر

هدف اساسی هر نظام آموزشی این است  .(1992افروز، ) سازد
بهکه مهارت ند  تا بتوان ند  ئه ک به افراد ارا عنوان های الزم را 

)عاشـــوری،  عضـــوی مفید، نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند
سته. (1929آبکنار و افروز، جلیل ی گوناگون هااز جنبهگامی آه

ستاز قبیل روان شی شناختی، زی  فیرتعقابلشناختی و آموز
ــت. مطابق با دهمین ویرایش انجمن  ا آمریک توان ذهنیکماس

9 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین، پیشوا، ایران

7 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین، پیشوا، ایران

4 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین، پیشوا، ایران

ان. 1گروه روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایر

 jalili.abkenar@gmail.com. 7 .دانشجوي دکتری روانشناسي و آموزش كودكان استثنایي دانشگاه تھران

6. Exceptional children
7. Slow peace
8. Aduptive bihaver
9. Conceptual
10. Social
11. Practical
12. Lucksson
13. American Association of Mental Retardation

ستهیا  ذهنی یتوانکم( 9119) ست از ناتوانی  گامیآه عبارت ا
های عملکرد هوشـــی و های معنادار در حیطهکه با محدودیت

 9تعریف، رفتار سازشیشود. در این رفتار سازشی مشخص می
 11و عملی 11، اجتماعی2های سازشی مفهومیمهارت صورتبه

ســـالگی ایجاد  19شـــود و این ناتوانی قبل از ســـن بیان می
 .(9119، 19گردد )لوکاسونمی
سازشی را  ،(9117) 19آمریکا ذهنی یتوانکمانجمن   رفتارهای 

نای  یتبه مع عال جام ف نایی ان  برای ازیموردن روزمرههای توا
گذر حال در شرایطکند. تلقی می شخصی و اجتماعی زندگی
ــته اجتماعی کودکان زندگی جامعه، ــائل با راگام آهس و مس

ست، مواجه خود خاص هایپیچیدگی شرایط این در نموده ا

 گامآموزان آهستهدانش یاجتماع تیبر کفا یزندگ آموزش مهارت ریأثت
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ـــت که هاییمهارت ترینمهم از یکی ندگی قادر اس و بال
ــت ــکالت آینده با مواجهه در را آنان روانی بهداش حفظ مش

ســازمان  .(9111، 9اســمیت) اســت 1زندگی هایمهارت ایدنم
ای از های زندگی را مجموعه( مهارت1977بهداشــت جهانی )

های روانی، اجتماعی و میان فردی تعریف کرده که به مهارت
نه تصـــمیم بگیرند، مهارتافراد کمک می گاها تا آ های کند 

لم و اارتباطی، شناختی، هیجانی خوبی داشته باشند و زندگی س
ساس شد و کفایت پرباری را همراه با اح هیجانی  و شناختی ر

ند ) به کن بام و بوردمن1999ی، مؤمنتجر (. 9111، 9؛ ووقن، ال
 اجتماعی تعامالت در باعث محدودیت گامیآهسته احتمال دارد

 هایمهارت در نارســایی افراد شــود. 1کفایت اجتماعی رشــد و
شکالت تواندمی زندگی صیلی، م منفی اثرات و اعیاجتم تح

، 6دونالد و ســامرســترا به بار آورد )ترنر، مک آینده زندگی در
 (.9119، 5؛ کالدارال و مریل9119

های زندگی ومهارت کســب در گامآهســته کودکان ،درواقع 
گردند )هاالهان مشــکل می اجتماعی دچارآن در کفایت  تبعبه

کافمن یک؛ 9119، 7و  لدا یت ک(. 9115 ، 9آلگوزین و یســـ فا
فرد اســت که در پنج  روانی مهم حاالت اجتماعی دربرگیرنده
صه می ساس خال ساس: شوداح ضایت از خود، اح ساس  ر اح

 احســاس، احســاس تأثیر ،خودکارآمدی احســاس ،شــایســتگی
نایی تصـــمیم اعتماد (. فلنر، لیس و 1999گیری )مؤمنی، و توا
ده نیردربرگاجتماعی کفایت ( اعتقاد دارند که 1221) 2فلیپس

ست: الف( مهارت شناختیچهار مؤلفه ا شامل خزانه  11های  که 
نایی اطالعات، مهارت ـــب اطالعات، توا های پردازش و کس

صمیم سبکت سنادی میگیری، باورهای کارآمد و  شود. های ا
که مذاکره، ایفای نقش، ابراز وجود،  11های رفتاریب( مهارت

اجتماعی و  هایای، شـــروع و تداوم تعاملهای محاورهمهارت
نه را در مهارت تار دوســـتا های گیرد. ج( مهارتیبرمهای رف
و عاطفی که دربرگیرنده برقراری روابط با دیگران،  19هیجانی

 یدهپاســخایجاد و گســترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، 
ـــت. د(  ـــب به عالئم هیجانی و مدیریت اســـترس اس مناس

القی و احساس که شامل سط  رشد اخ 19های انگیزشیمهارت
ساس خودکارآمدی می شی و اح سدمی نظر شود. بهاثربخ ر

1. Life skills
2. Smith
3. Vaughn, Elbaum & Boardman
4. Social competency
5. Turner, Mc-Donald & Somerset
6. Caldarella & Merrell
7. Hallahan & Kauffman
8. Algozzine & Ysseldyke
9. Felner, Lease & Philips

1. Cognitive
11. Behavioral

هاییتوانمندی افزایش و ایجاد در زندگی هایمهارت آموزش
صمیم مانند سئولیت، پذیرش خود، در انگیزه گیری، ایجادت م
حل مشکل، مثبت، 11نفسعزت ایجاد دیگران، با مثبت ارتباط

ــد )هیمن و  مؤثر نآموزادانش خودکفایتی و دهیخودنظم باش
هایپژوهش روینازا(. 9111؛ ووقن و همکاران، 9117، 16برگر

کفایت  بر زندگی هایمهارتآموزش  تأثیر زمینه در متعددی
ماعی ک اجت  های مختلفان در ســـنین مختلف و گروهکود

، 15هایی مانند همکاری )گرشــامو به مهارت اســت شــدهانجام
سون، کامپز،9111 شارکت )موری سیا و پارکر (، م ( 9111، 17گار

است. شدهاشاره( 9111، 19و شروع تعامالت )هیمن و مارگالیت
( در پژوهش خود با آموزش 9111) 12باراس و کیشـــورکومار 

ای در هند به این آموزان در مدرسههای زندگی به دانشمهارت
اری و نفس، سازگنتیجه رسیدند که رفتار اجتماعی مثبت، عزت

 افتهیان مخصوصاً با معلمان و در مدرسه بهبودمقابله مناسب آن
ست شان 9116) 91، لیپکینگ و هیبرتنتایج پژوهش پاول. ا ( ن

منجر به  گیری و حل مسئلههای تصمیمداد که آموزش مهارت
ـــاس  افزایش یت احس فا ندان طالق ک و ســـالمت روان فرز

سه سازگاری که (9119) 91اوا شود.می آموزاندانش ایمدر
شغ دیرآموز سی عادی را مدارس در تحصیل به ولم کرد، برر

سید نتیجه این به سته این که ر شکالت آموزاندانش از د م

سه سازگاری در جدی سالمت روان ایمدر در آنان .دارند و 
شتر معناداری طوربه ابتدایی دوره سی از بی عادی هایهمکال
صیل ترک میزان ضمن کنند. درمی غیبت خود نیز آنان تح
سه در معنادار طوربه ست. عادی، آموزاندانش با مقای شتر ا بی

هایهمکالســی توســط غالباً دیرآموز آموزاندانش همچنین
، هیدالگو و آنجلسنتایج پژوهش  شـــوند.طرد می خود عادی
اجتماعی، هایمهارت داد که آموزش نشــان (،9119) 99مندز

ـــازگاری افزایش موجب نان س با روابط و شـــودمی نوجوا
ــفادرانی، ادیب و  .دهدمی افزایش ن راهمســاال مهوش ورنوس
آموزش ( در پژوهشـــی، بــه بررســـی تــأثیر1929موللی )
جتمــاعی هــایمهــارت میزان بر زنــدگی هــایمهــارت ا
شهر  راهنمایی سوم تا اولفراگیر  یشنواکمپسر  آموزاندانش

اجتماعی، هایمهارتگزارش کردند که  هاآناراک پرداختند. 

12. Emotional
13. Motivational
14. Self-steam
15. Heiman & Berger
16. Gresham
17. Morrison, Camps, Garcia & Parker
18. Heiman & Margalit
19. Bharath & Kishore-Kumar
20. Paul, Lipking & Hiebert
21. Eva
22. Ingles, Hidalgo & Mendez
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آزمایش گروهدر  دارییشتنخو و وجود ابراز رتمها همکاری،
ن طوربه یامرثی  افزایشی دارامع کاظمی، مؤمنی و ک فت.  یا
( در پژوهش خود به مدت هشـــت جلســـه در یک ماه 1921)

هارت که آموزش م ند  یافت یت  در فا به بهبود ک ندگی منجر  ز
آموزان با اختالل ریاضـــی ی آن در دانشهامؤلفهاجتماعی و 

تأثیر خود پژوهش (، در1999) ارجمندی و زادهیانبشود. می
سته در اجتماعی هایمهارت آموزش را خفیف گامکودکان آه

خفیف  گامآهســته آموزدانش 99 هادادند. آن قرار موردمطالعه
کنترل و آزمایشی گروه دو در تصادفی صورتبه و برگزیدند را

شان پژوهش هاییافته دادند. قرار آزمایش  گروه داد که آنان ن
زمینه در را معناداری بهبود آموزشــی، جلســات پایان از پس

هایمهارت آموزش و اســـت داکردهیپ های اجتماعیمهارت
 گامکودکان آهســته در ســازشــی رفتار بهبود ســبب اجتماعی
ست. خفیف شتیانی، اجلی، حاج امینی، شده ا  ادی،عب فتحی آ
ن نتیجه دست ( در پژوهش خود به ای1972) و دلخوش دیبایی

که آموزش مهارت فت  ندگی می یا ند میزان اســـترس و ز توا
 آموزان را کاهش دهد.اضطراب دانش

ــاس یافته  ــل از بر اس  کهرود احتمال می هاپژوهشهای حاص
 افراد وشته دا همراه بهرا  ضعیف اجتماعی کفایت گامی،آهسته
سه در گامآهسته  و تحمل سط  ،عادی خود همساالن با مقای

ــت ــکس ــند تریپایین ش ــته باش ــر و تایلر داش (. 9111، 1)آش
ــت تردیدی ،اینربناب ــعف که نیس ــکالت  ض ــناختی یا مش ش

اجتماعیکفایت  و هاتوانایی در محدودیت باعث هوشـــی
ته کان آهســـ کانیشـــود گامکود که . از طرف دیگر کود

سبمهارت سبی ک با رابطه ایجاد در اندکرده های زندگی منا
محیط در یادگیری و (9119، 9و هوپسهمســـاالن )واکر 

هستند تر از کودکانیموفق (9111، 9)پاولس و الیوت آموزشی
های مهارت کودکان، هســـتند، اغلب هامهارت این فاقد که

گیرند، می فرا اطرافیان با ارتباط و در اثر تالش زندگی را بدون
با گام در این زمینه مشـــکالتی دارند وولی کودکان آهســـته

ــوی از منفی العملعکس ــاالنبزرگ س دیگر کودکان و س
وجود اهمیت ینباا(، 9119شـــوند )واکر و هوپس، می روروبه

ــتهآموزش مهارت  ازپیشیشبگام های زندگی به کودکان آهس
کار می چه این پژوهش را از پژوهشآشـــ های قبلی گردد. آن
مایز می حاضـــر برخالف مت که پژوهش  ـــت  ـــازد این اس س
مام های پژوهش ندگی را بر ت هارت ز تأثیر آموزش م قبلی، 
ه کند و بمیبررسی  زمانهمطور به اجتماعیکفایت ی هامؤلفه

سخ به این  سهم هر مؤلفه را در تبیین  سؤالدنبال پا ست که  ا
راین، بناب؛ تعیین کند گامآموزان آهســـتهدانشاجتماعی کفایت 

1. Asher & Taylor
2. Walker & Hopes
3. Powless & Elliot

سی تأثیر آموزش مهارتهد ضر برر گی های زندف پژوهش حا
 باشد.گام میآموزان آهستهاجتماعی در دانشکفایت بر 

 روش
آزمایشی است از طرح پژوهش حاضر که از نوع مطالعات شبه 

ــد. پس -آزمونپیش ــتفاده ش ــاهد اس جامعه آزمون با گروه ش
 16تا  19 گامآموزان پســر آهســتهآماری این پژوهش را دانش

ــتان ــهرس ــاله ش ــکیل دادند های تهرانس  دارسر مکه د تش
. برای دبودنهای تهران مشغول به تحصیل استثنایی شهرستان
ستفاده ازها انتخاب آزمودنی سترس نمونهروش  با ا گیری در د

شدند  11 سه وارد مطالعه  با توجه به که یطوربهنفر از دو مدر
طور تصادفی در یکی از به وخروج از پژوهش و معیارهای ورود 

شدند.جا شاهدگروه آزمایش و دو  ساب کاربندی یگزین  ها انت
صورت پذیرفت. نیز به شاهدآزمایش و  به گروه صادفی  طور ت

ــابه  نفر در هر گروه  96تا  16حجم نمونه در اکثر مطالعات مش
ست.  ضمنبوده ا شگران به  در  سیاری از مطالعات، پژوه در ب

یت یل محدود عداد آزمودندل مالی ت مانی و  یک  یهایهای ز
نه را محدو بهد مینمو یل  به همین دل ند،  ـــاز منظور تعیین س

هـای تجربی و برای تحقیق ازیـحـداقـل حجم نمونـه موردن
 شنهادشدهینفر پ 16تجربی در هر گروه آزمایش و کنترل، شبه

ست )  معیارهای ورود به پژوهش(. 1217، 1گال، بورگ و گالا
سن  شتن  ش 16تا  19دا ساس  66-71 یسال، بهره هو بر ا
ش ستثنایی وک یآزمون هو صیل در مدارس ا ار و معیسلر و تح

و  داشـــتن هرگونه معلولیت حســـی، حرکتی خروج از پژوهش
ستثنابهرفتاری  سته یا  آوری اطالعاتبرای جمع بود.ی گامآه

 است. شدهاستفادهاز ابزارهای زیر 

 :6هشد دنظریتجدمقیاس هوشی وکسلر کودکان  -1
و  1271های تهیه شــد و در ســال 1212این مقیاس در ســال 

 خرده آزمون 19 مشتمل بر ،قرار گرفت دنظریمورد تجد 1295
ست سه نمره هوشصورت فردی اجرا میکه به ا بهر شود و 

ئه می وغیرکالمی کالمی،  فارســـی آن کلی ارا دهد. مقیاس 
سنین برای دانش ماه تهیه گردیده  11سال و  15تا  5آموزان 

ضریب پایایی ست.  شیوه دون آن ا ستفاده اک مهیبه  ز ردن با ا
صح ستگی ت ـــ براون شده یضریب همب سپیرمن ـ سب ا ه محا

در نوســـان و میانه ضـــرایب نیز  29/1تا  19/1گردیده که از 
این مقیاس ضــریب پایایی همچنین ذکرشــده اســت.  52/1

شی ست که دامنه ییاز طریق باز آزما هو سبه گردیده ا  ایمحا
ــرایب پای 21/1تا  11/1از  ــته و میانه ض  79/1نیز  آن اییداش
ــتبه ــتدس ــهیم ) ،جهت تعیین روایی .آمده اس ( این 1979ش

4. Gall, Borg & Gall
5. Wechsler intelligence scale for children-

Revised 
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ستانشیمقیاس را با مقیاس پ سلر مقای یدب ستانی وک سه و دب
کالمی،  یبهرهاکرده اســت و ضــرایب همبســتگی بین هوش

ه ب 96/1و  71/1، 91/1و کلی در مقیاس به ترتیب غیرکالمی 
آموزان نتساب دانشقبل از ا (.1979شهیم، ) دست آورده است

تا کردن گروهدر گروه مایش و کنترل برای هم به های آز ها 
ــد ــتفاده ش ــلر اس ــی از آزمون هوش وکس تا  لحاظ بهره هوش

 شوند.سط  همآموزان هر دو گروه دانش

: این پرسشنامه بر اساس 1پرسشنامه کفایت اجتماعی -9

ای ه( برای بررسی نیمرخ ظرفیت1221)نظریه فلنر و همکاران 
آیتم در چهار مقیاس  17که  است شدهساختهکودک و نوجوان 

ناختی، مهارت مهارت تاری، شـــ یت رف فا یه ک ما جانی و آ  هی
ــی دارد و مهارت ــنجد. آزمودنیهای فوق را میانگیزش ها به س

ــورتبههای این آزمون آیتم ــخ درجه 7یک مقیاس  ص ای پاس
را  کامالً مخالفم ترتیب که اگر آزمودنی گزینهینابهدهند. می

، 9تا حدی مخالفم نمره  9، مخالفم نمره 1انتخاب کند نمره 
ندارم نمره  و  5، موافقم نمره 6تا حدی موافقم نمره  1نظری 
شماره می 7کامالً موافقم نمره  سؤاالت  ، 5، 9گیرد. همچنین 

9 ،2 ،11 ،19 ،16 ،15 ،91 ،96 ،95 ،99 ،99 ،95 ،97 ،99 ،
شوند. مقیاس گذاری میمعکوس نمره رتصوبه 16و  11، 19

 91رفتاری  نمره، مهارت 91سؤال و حداکثر  9شناختی  مهارت
سؤال و حداکثر  9هیجانی  کفایت نمره، 917سؤال و حداکثر 

نمره دارد.  12ســـؤال و حداکثر  7انگیزشـــی  نمره و آمایه 91

ــاخص ــنجروانهای ش ــنامه س ــش ــط پرندین،ی این پرس  توس
 99/1 کرونباخضریب پایایی آن با روش آلفای  شده کهیبررس

 ید شــده که مقدار کفایتتائو روایی آن به روش تحلیل عاملی 
 (.1995، پرندیناست ) شدهگزارش 99/1برداری آن نمونه

ـــتثنایی جهت انجام پژوهش، از مدیریت آموزش  وپرورش اس
دریافت  مدارسنامه برای ورود به های تهران، معرفیشهرستان

ضر برای مدیران و معلمان شد ضرورت پژوهش حا ، اهمیت و 
ای توجیهی برای سپس در جلسه شد.موردنظر تشری  دارس م

شری  اهداف پژوهش از آن ضمن ت سته والدین،  تا  شدها خوا
ــایت ــرکت فرزندان خود در پژوهش را رض نامه کتبی جهت ش

ـــه و والدین در ضـــمن تکمیل نمایند.  به مســـئوالن مدرس
کننده در این پژوهش اطمینان داده شد که ان شرکتآموزدانش

ستخراج صورت محرمانه آموزان بهشده و نام دانشاطالعات ا
 حفظ منظوربه ســط  کلی باشــد، نتایج حاصــل از پژوهش در

صی افراد گزارش  صو شخصی و عدم تجاوز به حریم خ سرار  ا
یار وشـــ یت در اخت هداف تعلیم و ترب تا برای پیشـــبرد ا د 
صان آموزششناروان ص وپرورش و مراکز آموزش سان و متخ

عی اجتماکفایت برای ارزیابی  گیرد. قرار گامکودکان آهســـته
شنامهاز  هاآزمودنی س  ونآزمپیشعنوان بهاجتماعی کفایت  پر

جلسه آموزشی شرکت  2، گروه آزمایش در استفاده شد. سپس
شی کردند.  سات آموز شرح گروه آزمایش برای محتوای جل به 

سه  2بخش به مدت  1که در  ر بودزی شی جل ای دقیقه 16آموز
 به شرح زیر آموزش داده شد. گروهی صورتبه

 های زندگی در گروه آزمایشمحتوای جلسات آموزش مهارت. 1جدول 

 رئوس مطالب جلسات هامهارت

 های زندگی و اهداف آنآشنایی با برنامه مهارت 1 

 خود رشد
 

 بودن خطاکار و کردن بین خطا آموزان، تشخیصدانش بتمث هایویژگی شناسایی 9
 مختلف مقاطع در هاانسان احساس ندارد، رشد و تغییر یا دارد دوست را هاآن فرد که هاییویژگی 9

 هیجانی رشد
 

 تنهایی، نقش خود در ابراز احساسات با آمدن کنار اثربخش هایشدن، روش طرد درک حس 1
 شدن طرد مسخره و با کنار آمدنهیجانات،  با کنار آمدن هایخوشایند، شیوهنا شناسایی هیجانات 6

 رشد اجتماعی
 

 گیری درستو تصمیم روابط بین فردی مؤثرهستند،  همکاری بیانگر که رفتارهایی شناسایی 5
 دیگران نگاه از بیرونی دنیای علت طرد، اندیشیدن به اختالفات، شناسایی مدیریت مهارت 7

 اختیشن رشد
 

 پیامدها به نامعقول، توجه معقول و باورهای ، جداسازیهاآن اهمیت تشخیص و انتخاب 9
 بندی کلی برنامه آموزشیمقابله با استرس و هیجان، جمع 2

های داده مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. کفایت اجتماعی پرسشنامهآزمون توسط عنوان پس، هر دو گروه بهیدر پایان جلسات آموزش 

ستبه ستفاده از تحلیل کوواریانس  آمده از این دو موقعیت آزمون برای هر دود  لیوتحلهیتجز 12SPSSافزار چند متغیری در نرمگروه با ا
 شد.

 
 

                                                           
1. Social competency questionnaire 
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 هایافته

د آزمایش و شاه گروه یشناخت یتجمعهای بررسی ویژگی منظوربه 

فاده شد که مستقل است tآماری در متغیرهای هوش و سن از آزمون 
 است. شدهارائه 1نتایج آن در جداول 

 

 . مقایسه میانگین هوش و سن در گروه آزمایش و شاهد2جدول 

 t Pآماره  گروه شاهد گروه آزمایش 

   انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیرها

 69/1 11/1 96/1 91/51 29/1 17/59 هوش

 91/1 99/1 29/1 25/19 19/1 19/11 سن

( t=99/1و  =91/1P( و سن )t=11/1و  =69/1Pها در گروه آزمایش و شاهد، در متغیرهای هوش )شود که آزمودنی، مشاهده می9با توجه به جدول  
، میانگین 9 ها نیست. جدولناشی از اختالف متغیرهای هوش و سن آزمودنی هاآنبنابراین، اختالف نمرات کفایت اجتماعی ؛ تفاوت معناداری ندارند

های آزمایش و انگیزشی( گروه هیجانی و آمایه کفایت رفتاری، شناختی، مهارت اجتماعی )مهارتکفایت آزمون  یهاخرده مقیاس و انحراف معیار
 دهد.را نشان می آزمونپسو  آزمونپیشدر شاهد 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش و شاهد3جدول 

 

 متغیرها

 

 موقعیت

 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 15/1 56/9 99/1 21/9 آزمونپیش شناختی مهارت

 91/1 11/2 59/1 91/19 آزمونپس

 79/5 19/191 11/6 51/192 آزمونپیش رفتاری مهارت

 99/6 29/191 19/6 19/169 آزمونپس

 کفایت هیجانی

 

 26/1 65/9 99/9 57/9 آزمونپیش

 19/9 91/9 19/1 79/19 آزمونپس

 انگیزشی آمایه

 

 91/9 11/99 61/9 95/91 آزمونپیش

 59/9 15/99 91/9 29/97 آزمونپس

انگیزشی(  ی و آمایههیجان کفایت رفتاری، شناختی، مهارت های زندگی( و چهار متغیر وابسته )مهارتبه علت وجود یک متغیر مستقل )آموزش مهارت 

(. قبل از تحلیل واریانس چندمتغیری، مفروضه 1217گال و همکاران، ( استفاده شد )MANOVAچندمتغیری )از آزمون آماری تحلیل واریانس 
، فرض یگردعبارت؛ بهبود تربزرگ 16/1از  شدهمحاسبهقرار گرفت که در تمامی متغیرها سط  معناداری  یموردبررسها، با آزمون لون برابری واریانس
، نتایج کلی تحلیل واریانس 1در جدول  چندمتغیری استفاده کرد. توان از آزمون آماری تحلیل واریانسین میاها برقرار است، بنابرهمگنی واریانس

های توسط آزمون یش و شاهدهای کفایت اجتماعی در گروه آزماآزمون در خرده مقیاسآزمون و پسهای پیشچندمتغیری روی میانگین تفاوت نمره

 است. شدهارائه MANOVAبا روش چهارگانه تحلیل واریانس 
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شاهدی تحلیل واریانس چندمتغیری در گروه آزمایش و . نتایج کل4جدول 

سط  معناداریF آمارهخطا dfیهفرض df مقدارنوع آزمون

>61/119699/11111/1اثر پیالیی

>92/119699/11111/1المبدای ویلکز

>795/119699/11111/1اثر هاتلینگ

>795/119699/11111/1ریشه روی ینتربزرگ

 =99/11F)تفاوت معناداری دارند  کفایت اجتماعی گروه آزمایش و شاهد حداقل در یکی از چهار خرده مقیاساست که حاکی از آن  ،1جدول نتایج  

آزمون و های پیشروی میانگین تفاوت نمره MANOVAاوت، چهار تحلیل واریانس یک راهه در متن به این تف بردن یپ. جهت (>111/1Pو 
آمده است. 6شاهد انجام گرفت که نتایج آن در جدول در گروه آزمایش و  کفایت اجتماعیهای آزمون در خرده مقیاسپس

شاهدو در گروه آزمایش  MANOVA یک راهه در متن. نتایج تحلیل واریانس 5جدول 

مجذور اِتاسط  معناداریF آمارهمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجذورات مجموعمتغیرها

٪55>97/96197/9619/7111/1شناختی مهارت

٪61>19/192119/19266/91111/1رفتاری مهارت

٪51>11/91111/9197/1116/1کفایت هیجانی

٪59>79/111179/11191/19111/1انگیزشی آمایه

 هیجانی کفایت ،(>111/1P)رفتاری  مهارت (>111/1P) شناختی های زندگی بر مهارتآموزش مهارت آمده است 6 جدولنتایجی که در با توجه به 
(116/1P<) انگیزشی  و آمایه(111/1P<دانش ) در هر یک از  که توان گفتبا توجه به مجذور اتا، می اثر مثبت و معناداری داشت. گامآهستهآموزان

 تأثیراین تغییرات ناشی از  ٪59و  ٪51، ٪61 ،٪55به ترتیب  انگیزشی هیجانی و آمایه کفایت رفتاری، شناختی، مهارت مهارتهای خرده مقیاس
مداخله است.

گیرینتیجهو  بحث

های زندگی بر آموزش مهارت تأثیراین پژوهش با هدف بررسی  
گام انجام شد. نتایج این مطالعه آموزان آهستهنشکفایت اجتماعی دا

های زندگی بر همه خرده آموزش مهارت حاکی از آن بود که
گام اثر مثبت و آموزان آهستهدر دانش کفایت اجتماعی یهامقیاس

ر های زندگی بآموزش مهارتمعناداری داشت. جهت تبیین اثربخشی 
کرد که یکی از توان عنوان می شناختی خرده مقیاس مهارت

های آموزان، نقص در فراگیری و انجام مهارتاین دانش هایمشخصه
 طوربههای زندگی را ، این افراد مهارتدیگرعبارتبهزندگی است. 
اند هایی که قبالً فراگرفتهگیرند و یا در انجام مهارتضمنی یاد نمی
ی اهخورند، از طرفی دیگر توانایی کمی در فهم جنبهشکست می

)هاردمن، درو و  کالمی و مشکالتی در کارکردهای شناختی دارند
های زندگی به این افراد بنابراین، آموزش مهارت؛ (1221، 1ایگان

های شناختی دارد. نتایج این بخش از نقشی مهمی در کسب مهارت

1. Hardman, Drew & Egan

و  پاولو ( 9111باراس و کیشورکومار )مطالعه  پژوهش با نتایج
بر بهبودهای زندگی آموزش مهارت تأثیر مبنی بر( 9116) همکاران

( 1921کاظمی و همکاران )و همچنین آموزان دانش مهارت شناختی
مهارت  بر بهبودزندگی  مهارت برنامه آموزش در خصوص اجرای

 آموزان همخوانی دارد.دانش شناختی

 های زندگی بر خرده مقیاسآموزش مهارتدر رابطه با اثربخشی  
توان عنوان کرد که گام میآموزان آهستهر دانشدرفتاری  مهارت

گام که منجر به آموزان آهستهای از مشکالت دانشبخش عمده
شود، در ارتباط با عملکرد و رفتار در سازی در آنان میخودناتوان

 به این دلیل ،آموزاناست. این دانش هاآنزندگی شخصی و اجتماعی 
ای هو بدون کمک دیگران مهارتخود به خودی  طوربهتوانند مین که

در صورت برخورداری از آموزش مناسب فقط ، رفتاری را بیاموزند
به برخی از سطوح  همانند همتایان عادی خودخواهند توانست 
. نتایج این (9111)اسمیت، دست یابند رفتاری های اکتسابی مهارت
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 مهوش ورنوسفادرانی و همکارانپژوهش  قسمت از پژوهش با یافته
در خصوص اثربخشی آموزش ( 1921و کاظمی و همکاران )( 1929)

آموزان و نتایج پژوهش های رفتاری دانشزندگی بر مهارت مهارت
( در مورد اثربخشی آموزش 9111) 1رینولد و ویست نابورز،
افزایش افسردگی، پرخاشگری، بر کاهش زندگی هایمهارت
آموزان دانش پذیریتمسئولی انطباقی و هایمهارت ،نفساعتمادبه

 .همخوانی دارد

 آموزشآخرین بخش از نتایج پژوهش حاضر در رابطه با اثربخشی  
 هیجانی و آمایه کفایتهای های زندگی بر خرده مقیاسمهارت

گام است. جهت تبیین این یافته آموزان آهستهدر دانش انگیزشی
ه، ه عاطفبخشی بهای هیجانی که نظمتوان عنوان کرد که مهارتمی

رلی را ها و خودکنتکنترل فشار روانی، برقراری ارتباط، کنترل احساس
های انگیزشی که شامل ساختار و از طرفی مهارت ردیگیبرمدر 

شود در اثر تعامل شخص با و خودکارآمدی می ارزشی، رشد اخالقی
 گرددگام میآموزان آهستهاجتماعی دانش تیکفابهمحیط منجر 
 کاران(. نتایج این بخش از پژوهش حاضر با یافته)عاشوری و هم

در خصوص اثربخشی آموزش ( 1921کاظمی و همکاران ) پژوهش
 آموزان ودانش انگیزشی هیجانی و آمایه کفایتزندگی بر  مهارت
چنانچه فرد در ارتباط عاطفی و کنترل  کهنیا( مبنی بر 9116) 9فری

ی وی در مرحله رشد دچار هیجانی خود ناکام گردد، انطباق اجتماع
 زنظراشده و پیامدهای منفی ماندگاری ایجاد و فرد بخصوص مشکل 

کسب استقالل، معاشرت سازنده با گروه همسال و حل کارآمد 
گردد همخوانی دارد.های مختلف دچار مشکل میموضوع

وپرورشآموزش هاینظام مهم اهداف از یکی کهنیابا توجه به  
 مشکالت و مسائل بر باشند قادر که است ادیافر پرورش مدرن،
 کنند غلبه یآسانبه اجتماعی محیط در و روزمره زندگی در خود

به آموزشی هاینظام این ( و9117، 9)سلکوک، کالیسکان و ارول
 بر غلبه برای الزم نگرش و مهارت دانش، تا کنندمی کمک افراد

رسد که هنوز ر میبه نظ( ولی 9119، 1)آلتون کنند کسب را مشکالت
آموزش کفایت اجتماعی و  یارزیاب در موردگام آموزان آهستهدانش
ها که پژوهش ، بیشتراندقرارگرفتهتوجهی زندگی مورد بیهای مهارت
وزان آمرا در گروه دانش مسئلهاین  شدهانجامکفایت اجتماعی در مورد 

کفایت  قایسهبه مفقط  بررسی کرده یا شنواکمبا ناتوانی در یادگیری یا 
با  را هاآن تیدرنهاپرداخته و های مختلف در گروه هاآناجتماعی 

به آموزش  ،گریدعبارت؛ بهاندکردهشان مقایسه همتایان عادی
از و  اندنپرداختهگام آهستهآموزان به دانشزندگی های مهارت
در این زمینه به نحو مطلوبی  یبخشتوان آموزشی و یهابرنامه
کفایت  یارزیاب و تعیین بدون که است یاست. بدیه نشدهادهاستف

آنان، ضعف نقاط به بردن یپ و گامآهسته آموزاندانشاجتماعی 
و مفید یبخشتوان و ی، پرورشیآموزش یهابرنامه تنظیم و تهیه

1. Nabors, Reynold & Weist Frey
2. Frey

ای ه، البته در این زمینه نیاز به پژوهشبود نخواهد پذیرامکان ،جامع
 بیشتری است.

های پژوهش حاضر این است که عوامل مختلفی محدودیت هازجمل 
مانند ساختار کالس، سن، سابقه و نگرش معلمان، پذیرش 

گام از طرف مدرسه، خانواده و جامعه بر کفایت آهستهآموزان دانش
رود این گذارند و احتمال میمی تأثیرآموزان اجتماعی این دانش

ها هران با سایر استانهای استان تمتغیرها در مدارس شهرستان
های متفاوت باشد، نکته مهم دیگر این است که احتمال دارد آزمودنی

مونه ن اندشدهانتخابگیری در دسترس این پژوهش که با روش نمونه
در  دبای بنابراین؛ گام نباشندآموزان آهستهمعّرف برای جامعه دانش

ه در گردد کمی. پیشنهاد های این مطالعه احتیاط شودتعمیم یافته
آموزان پسر و دختر در محدوده سنی های آتی هر دانشپژوهش

ه قرار گیرند و به مقایس یموردبررسمختلف و با حجم نمونه بیشتر، 
ایان بعد از پ کهنیانتایج حاصل از آن پرداخته شود. آخرین پیشنهاد 

پژوهش مراحل زمانی مختلفی، جهت پیگیری میزان اثربخشی نتایج 
گرفته شود. در نظر
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