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 ذهنیتوانکم آموزان دختردانش در اجتماعی مسئلهحلتوانایی مقایسه 

 با تحول ذهنی بهنجار  همساالنو  

 3، ستاره شجاعی2*، قربان همتی علمدارلو1شمسی معصومه

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان. کارشناس ارشد روان5

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. دانشیار گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان2

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 9

 45/52/39تاریخ پذیرش:  40/41/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

و در هنگیام رنید اجتمیاعی عیعد دا مسیئلهاز جملیه افیراده هسیتند کیه در توانیایی حلتوان ذهنیی کمآموزان : دانشو هدف زمینه

 در اجتمیاعی مسیئلهتوانیایی حل شوند. هدف از پژوهش حاعر مقایسهمیهاه اجتماعی با مشکالت بسیاره روبرو با موقعیت رویارویی

 بود. آموزان با تحول ذهنی بهنجار و دانشهنی ن ذتواکم آموزان دختردانش

ذهنی و تیوانکم آموز نفر دانش 91نفر ) 590حجم نمونه این پژوهش شامل  اه بود.یسهمقا ی: روش پژوهش توصیفی از نوع علی روش

بیا روش با تحیول ذهنیی بهنجیار  هاهبه روش در دسترس و آزمودنیکم توان ذهنی هاه آزمودنی ( بودند کهبهنجارآموز نفر دانش 91

منظور سنجش میزان توانیایی  انتخاب شدند. بهراز از مراکز آموزش عمومی و ویژه شهر شی اه اه چندمرحلهگیره تصادفی خوشهنمونه

شیده هاه گردآوره( استفاده شد. داده2442اجتماعی دزوریال و همکاران ) مسئلهاجتماعی از نسخه تجدیدنظرشده سیاهه حل مسئلهحل

 با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد.

    اجتمیاعی و  مسیئلهکیل توانیایی حل در نمیرهتیوان ذهنیی و بهنجیار کیم آمیوزان دختیردانشبین دو گیروه  هنتایج نشان داد ک ها:یافته

 مسیئلهذهنی در نمره کل توانیایی حلتوانکمآموزان دانش؛ بدین معنا که (p<45/4)وجود دارد داره هاه آن تفاوت معنیمقیاسخرده

 بودند. با تحول ذهنی بهنجارآموزان دختر تر از دانشهاه آن ععیدمقیاساجتماعی و خرده

ده اجتمیاعی نییز تیأثیر ذهنی افزون بر تأثیرگذاره منفی بر عملکرد شناختی، بر توانمنتوانیتوان نتیجه گرفت که کممی :گیرینتیجه 

هیاه گونیاگون و همینیین ذهنی در محیطتیوانافیراد کم اجتمیاعی بیه مسیئلههاه توانیایی حل، آموزش مهارتگذارد. بدین ترتیبمی

 . است عروره این افرادهاه توانمندسازه خانواده

 آموزاندانش اجتماعی، مسئلهذهنی، توانایی حلتوانیکم ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 راهبردهییاه تییرینمهم از یکییی 5اجتمییاعی مسییئلهتوانییایی حل

 تیالش افیراد آن طریی  از کیه اسیت محییط بیا ییافتگیسازش

 مواجیه آن بیا زندگی در که خاصی هاهموقعیت براه کنندمی

. عقییده بیر (5)یابنید  دسیت یافتهسازش هاهپاسخ به شوند،می

مسئله، فرد هاه توانایی حلاین است که برخورداره از مهارت

کنید و بیه شیخ  هیا ییاره میرا براه مقابله مؤثر بیا موقعیت

هیا، و ر افیراد جامعیه، فرهن کند در رابطیه بیا سیایکمک می

یافته عمل کند و سیالمت اه مثبت و سازشگونهمحیط خود به

 انتخاب به قادر (. افراده که2شناختی خود را تأمین کند )روان

 در درازمیدت هستند اجتماعی مشکالت براه موثر هاهحلراه

اجتمییاعی بهتییره خواهنیید  عملکییرد و یافتگی شخصیییسییازش

 (.9داشت )

 مسییئلههییاه توانییایی حلبسیییاره از افییراد مهارتاگرچییه 

تواننید بیر آورنید و میاجتماعی را در طی زندگی به دست می

طور مشکالت اجتماعی غلبه کنند، اما افراده هم هستند که بیه

(. 0مسیئله اجتمیاعی نارسیایی دارنید )معناداره در توانایی حل

 در همالحظی قابیل محیدودیت از اسیت عبارت 2ذهنیتوانیکم

 9مفهیومی هیاهمهارت در که سازشی رفتار و ذهنی ورهکنش

 پییول، مفییاهیم نوشییتن، خوانییدن، بیییانی، زبییان دریییافتی، زبییان)

 فییییرده، بییییین هییییاهمهارت) 0اجتمییییاعی ،(خودهییییدایتی

 از اطاعت دستورات، از پیروه ،1حرمت خود پذیره،مسئولیت

 9عملیی و ،(گیرفتن قیرار استفادهسوء مورد از ممانعت و قوانین

 جایی،جابییه خییوردن، قبیییل از روزمییره زنییدگی هییاهفعالیت)

 زنییدگی ابییزاره هییاهفعالیت و پوشیییدن لبییاس و دستشییویی

 آمیاده قبییل از مستقل زندگی با مرتبط رفتارهاه یعنی روزمره

 دارو، درسییت مصییرف ونقییل،حمل داره،خانییه غییذا، کییردن

   ظییاهر  (شییغلی هییاهمهارت و تلفیین از اسییتفاده پییول، مییدیریت

                                                            
1. Social problem solving  

2. Intellectual disability 

3. conceptual  

4. Social   

5. Self esteem  

6. practical  

 .(1) افتیداتفیا  میی سیالگی 51 از قبل توانیکم این ؛شودمی

از جملیه افیراده هسیتند کیه در تیوان ذهنیی کمآموزان دانش

اجتماعی ععد دارنید و در هنگیام برخیورد  مسئلهتوانایی حل

ها و مشکالت بسیاره روبیرو هاه اجتماعی با چالشبا موقعیت

(. در تأیید این موعیوع، لفیرت، سیسرسیتاین و 9-21شوند )می

(، در پژوهشی به این نتیجه رسییدند کیه کودکیان 29میلیکان )

ویژه در شناخت و تفسییر ذهنی در ادراک اجتماعی، بهتوانکم

 دارنید، آنهیا بیهشارات اجتماعی و اهیداف همسیا ن مشیکل ا

مسائل اجتمیاعی زیاد داراه راهبردهاه کمتره در حلاحتمال 

مسائل اجتمیاعی بیه دیگیران نییاز داشیته و در بوده و براه حل

. همینیین جیاکوبس، ععد دارنیدپردازش شناختی اجتماعی 

 مسیئلهحل( در بررسی توانیایی 21تورنر، فاوست و اسیتوارت )

ذهنی در تفسییر تیواناجتماعی گزارش کردند که کودکان کم

، بهنجیارهاه اجتماعی، در مقایسیه بیا همسیا ن هدف موقعیت

هیاه خصیمانه بیشیتره بیه کیار حلدقت کمتیره دارنید و راه

مندانه را کمتر به کیار تهاه جراحلند. افزون بر این، راهبرمی

شوند. با توجیه قدرتی متوسل میهاه حلبرند و بیشتر به راهمی

در  کم توان ذهنییتوان گفت که افراد شده میهاه بیانبه یافته

اجتماعی نارسایی دارند و این ععد  مسئلهمهارت توانایی حل

نایافته بیشیتره از سیوه منجر به بروز رفتارهاه منفی و سیازش

 (.21شود )آنها می

از سییویی دیگییر، بییا توجییه بییه تییأثیر مثبییت برخییورداره از 

تحصییلی،  یافتگیشسازاجتماعی بر  مسئلهمهارت توانایی حل

(، ارتقیاء 23تنیدگی، سالمتی، انگییزش و عملکیرد تحصییلی )

و بهزیسیییتی  1آوره(، ارتقیییاه تیییاب94بهداشیییت روانیییی )

(، کییییاهش رفتارهییییاه عییییداجتماعی، 95شییییناختی )روان

افزایش مهار خود، افزایش سطح سالمت روانی و پرخاشگره، 

هییاه اجتمییاعی و ( و افییزایش مهارت92رعییایت از زنییدگی )

(، توجییه بییه مهییارت توانییایی 99کییاهش مشییکالت رفتییاره )

تیوان کمآموزان ویژه دانشآموزان بهاجتماعی دانش مسئلهحل

هاه ترین هیدفبسیار مهم و عروره است. یکی از مهم ذهنی

                                                            
7. Resilience 
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سازه افراد براه یک اه آمادهپرورش در هر جامعه و آموزش

مسئله اجتماعی است. امیا زندگی مستقل و آموزش توانایی حل

هیاه رفتیاره هسیتند و در دچیار اخیتاللتیوان ذهنیی کمافراد 

هاه خود مشکل دارند، بیه عنیوان مثیال از خشیم تنظیم هیجان

صییورت بهکننیید و همینییین مسییائل را بیشییتر زیییاد اسییتفاده می

(. در واقی  ایین افیراد در بسییاره از 90کننید )تکانشی حل می

 ذهنیتوانها دچار مشکل هستند. درک و درمان افراد کمزمینه

در گذر زمان بسییار تغیییر کیرده اسیت و در ایین مسییر دچیار 

تیوان هایی شده است تا اینکه امیروزه تقریبیام میافراط و تفریط

راد در جامعه مشخ  شیده اسیت گفت که ماهیت دقی  این اف

ذهنی براه اینکه بتوانند خود را بیا زنیدگی توان(. افراد کم91)

 هایی را که بیشتر در حیوزهاجتماعی سازش دهند، باید مهارت

و  رو هدف اصلی آمیوزشخودیاره است، کسب کنند. از این

یییافتگی ازشد بییا هییدف سییذهنی بایییتییوانپییرورش افییراد کم

( در همیییین راسیییتا، اگرچیییه در اییییران 99) اجتمیییاعی باشییید

 مسئلههاه توانایی حلهاه متعدده در رابطه با مهارتپژوهش

ویژه انجام شده اسیت امیا بیر  هاهنیاز و بدون اجتماعی افراد با

 هاه پژوهشییگران، پژوهشییی کییه بییه مقایسییهاسییاس بررسییی

 دختیر آمیوزاناجتمیاعی دانش مسیئلههاه توانیایی حلمهارت

پرداختیه  آموزان با تحیول ذهنیی بهنجیارو دانش ذهنیانتوکم

 مقایسیه بیه دنبیالبنیابراین پیژوهش حاعیر  ؛باشد، یافیت نشید

ایییین دو گیییروه اجتمیییاعی  مسیییئلههیییاه توانیییایی حلمهارت

آموزان بود تا افزون بر پر کیردن خالءهیاه پژوهشیی در دانش

 زم  هییاهریزه و آموزشبرنامیه یادشییده، بتوانید زمینییه حیطیه

در افیراد اجتمیاعی  مسیئلههیاه توانیایی حلبراه بهبود مهارت

 فراهم کند. توان ذهنی راکم

 روش
روش پیژوهش  :کنندگانالف( طرر  پرهوهش و شررکت

آمیاره  اه بیود. جامعیهیسیهمقا –حاعر توصیفی از نیوع علیی

ذهنی و تیوانآموزان دختر کمدانشآموزان شامل تمامی دانش

مدارس آموزش  در که بودآموزان با تحول ذهنی بهنجار دانش

 و میدارس آمیوزش عمیومی ذهنیتیوانکم آموزانویژه دانش

مشیغول بیه تحصییل  5930-31شهر شییراز در سیال تحصییلی 

نفییر  91نفییر ) 590حجییم نمونییه اییین پییژوهش شییامل  بودنیید.

با تحول ذهنیی آموز نشنفر دا 91و کم توان ذهنی آموز دانش

 بود که به شرح زیر انتخاب شدند. (بهنجار

کمیته علمی و اخالقی  از  زم مجوزهاه اخذ از ابتدا پس 

اسییتثنایی و آمییوزش و پییرورش  پییرورش و آمییوزش سییازمان

 آموزاندانش مدارس به نامه،معرفی گرفتن همینین عمومی، و

 مراجعیه ،آموزان با تحول ذهنیی بهنجیاردانش توان ذهنی وکم

بییه روش در دسییترس تییوان ذهنییی کییمکننییدگان شیید. شییرکت

هاه دخترانیه انتخاب شدند. بدین صورت که به همه دبیرسیتان

)ناحیه معرف( شیهر  5ناحیه کم توان ذهنی آموزان ویژه دانش

آنها بر حسب شرایط ورود به پژوهش شیراز مراجعه شد و همه 

 آمیوزانها توسط دانشعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه به

بیه صیورت انفیراده خوانیده و تکمییل شید. کم تیوان ذهنیی 

ها مشیکل داشیتند آموزانی که در خواندن سوالهمینین دانش

ها بییراه آنهییا بییه صییورت انفییراده خوانییده شیید و سییوال

هایشان ثبت شد. براه انتخاب نمونیه دختیران دبیرسیتانی پاسخ

گیره تصیییییادفی ذهنی از روش نمونیییییهتیییییوانیبیییییدون کم

بییه اییین صییورت کییه فهرسییت  ؛اه اسییتفاده شییدچندمرحلییه

 0طور تصییادفی شییهر شیییراز تهیییه و بییه 5هاه ناحیییه دبیرسییتان

هاه دبیرستان دخترانیه انتخیاب شید و بیا مراجعیه بیه دبیرسیتان

از نظییر پایییه  دو گییروههمتاسییازه شییرایط  یادشییده بییا رعایییت

 ،تحصیلی، شغل والدین، درآمد خانواده و تحصییالت والیدین

 5نفر به عنوان نمونیه انتخیاب شیدند. علیت انتخیاب ناحییه  91

آموزش و پرورش شهر شییراز، همگیونی وعیعیت اقتصیاده، 

بدین معنا که  ؛اجتماعی، آموزشی، و فرهنگی جامعه هدف بود

در از نظر اقتصاده، اجتماعی، آموزشیی، و فرهنگیی این ناحیه 

 طبقه متوسط هستند. 

 ابزار  ب(

 سیاهه این: 5 اجتماعی مسئلهشده سیاهه حلنسخه تجدیدنظر -5

                                                            
1. Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R) 
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 ایین. شد تهیه 2442 سال در الیورز -دزوریال، نزو، میدو توسط

 ههییامهارت کییه اسییت خودگزارشییی پرسشیینامه یییک سیییاهه

 اسیت بعید 1 داراه و سینجدیم را اجتمیاعی مسئلهتوانایی حل

 یرهگانییدازه را مسییئله بییه نسییبت گیرهجهییت آن بعیید دو کییه

 و مسییئله بییه نسییبت مثبییت گیرهجهییت شییامل کییه کنییدیم

 ههاسیبک آن بعید 9 و مسئله است به نسبت منفی گیرهجهت

 شییامل سییبک کییه کننییدیم یرهگانییدازه را مسییئلهتوانییایی حل

 و اجتنیابی، مسیئلهتوانیایی حل سبک منطقی، مسئلهتوانایی حل

 مقییاس ایین .اسیت تکانشیی -دقتیب مسئلهتوانایی حل سبک

 بین ییبازآزمابا روش  مقیاس این اعتبار .است گویه 21 داراه

 بیه 31/4 تیا 93/4 کرونبیا  آلفاه از استفاده با و 35/4 تا 91/4

تعیییین  منظوربییه (94یییانی )ب و. بیییانی (91)اسییت آمییده  دسییت

 بیاروایی واگرا و همگرا این مقیاس، عیریب همبسیتگی آن را 

قییاس رعیایت از شادزیستی، م -نسخه کوتاه مقیاس افسردگی

طور زندگی، سیاهه افسردگی بک و سیاهه هراس اجتمیاعی بیه

ه هیانمرههمزمان محاسبه کردند و نتایج نشیان داد همبسیتگی 

           هییییاه رعییییایت از زنییییدگی، یاسمقاییییین مقیییییاس بییییا 

شادزیستی، افسردگی و هراس اجتماعی بیه ترتییب  -افسردگی

 در این پژوهش نییز .است -93/4، و 05/4، 91/4، 21/4برابر با 

 تیا( مشیکل بیه مثبیت گیرهجهت) 19/4 از همبستگی عرایب

 اعتبیار .به دسیت آمید( اجتنابی مسئلهتوانایی حل سبک) 11/4

 کرونبیا  آلفیاه طریی  از پیژوهش ایین در نییز پرسشینامه این

 مسیئلهتوانیایی حل سبک ترتیب به آن عرایب که شد محاسبه

 ،(15/4) مسیئله بیه نسیبت منفیی گیرهجهیت ،(12/4) اجتنابی

 مسیئلهتوانیایی حل سبک ،(19/4) مشکل به مثبت گیرهجهت

 تکانشیی -دقتییبی مسیئلهتوانایی حل سبک و ،(91/4) منطقی

 .آمد دست به( 93/4)

هیا، پیس از انتخیاب ه دادهآورجمی جهیت ج( روش اجرا: 

عنوان ناحیه معیرف از نیواحی چهارگانیه آمیوزش و به 5ناحیه 

 ادارهمجوزهییاه  زم از  اخییذش شییهر شیییراز و پییس از پییرور

نامییه بییه همییه یمعرفو همینییین گییرفتن  پییرورش و آمییوزش

 5ناحیه توان ذهنی کمآموزان هاه دخترانه ویژه دانشدبیرستان

ایین ناحییه توان ذهنی کممراجعه شد و همه دختران دبیرستانی 

         روش انتخیییاب نمونیییه  بیییه عنیییوان نمونیییه انتخیییاب شیییدند.

بییه صییورت تصییادفی آمییوزان بییا تحییول ذهنییی بهنجییار دانییش

اه انجام شد و دو گروه نیز با یکدیگر همتیا شیدند. چندمرحله

تکمیل شید. اده و توسط پژوهشیگرها به صورت انفرپرسشنامه

 زم بییه ذکییر اسییت کییه عییالوه بییر گییرفتن مجوزهییاه  زم از 

در سییایر مالحظییات اخالقییی  ،سییازمان آمییوزش و پییرورش

میدیر رعیایت کامیل  بیا هماهنگی از بعد پژوهش رعایت شد.

آمییوزان بییراه آمییوزان و همینییین خییود دانشوالییدین دانش

شید.  ها و همینین مشیارکت در پیژوهش گرفتیهانتخاب نمونه

همینین به آنها اطمینان داده شد که اطالعات بیه دسیت آمیده 

انیه رود و کیامالم محرمبیه کیار میی یپژوهش هداففقط براه ا

نیازه به ذکیر نیام تکمیل پرسشنامه ماند و همینین در باقی می

 نیست.

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهیاه وابسیته در  5در جدول 

ارائه شده  و بهنجار ذهنیتوانیآموزان دختر کمدو گروه دانش

 است.
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 نرمال بررسی جهت اسمیرنوف -لموگروفاک آموزان و نتایج آزمونجدول میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته در دو گروه دانش :1جدول 

 نمرات توزیع بودن

 متغیر

توان کمآموزان دانش

 ذهنی

با تحول ذهنی آموزان دانش

 بهنجار
  

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 z آماره

–کولموگرف

 اسمیرنف

 معناداری سطح

 110/4 995/4 51/9 19/99 15/2 11/11 مسئله اجتماعینمره کل توانایی حل

هاه توانایی خرده مقیاس

 مسئله اجتماعیحل

 543/4 91/5 91/5 41/1 09/5 11/0 مسئله به مثبت گیره جهت

 411/4 91/5 21/5 01/51 10/5 04/51 مسئله به منفی گیره جهت

 491/4 19/5 11/5 95/1 90/5 15/0 منطقی مسئله حل

 550/4 53/5 13/5 59/59 11/5 11/51 تکانشی سبک

 559/4 51/5 09/5 51/59 42/2 09/51 اجتنابی سبک
 

شود بین مییانگین دو مشاهده می 5طور که در جدول همان

بیییراه بررسیییی تفیییاوت هیییایی وجیییود دارد. گیییروه تفاوت

آمییوزان بییا تحییول دانییش و ذهنیتییوانکمآمییوزان دختییر دانش

مسئله اجتماعی از آزمون در نمره کل توانایی حل ذهنی بهنجار

 شیایان ذکیر اسیت کیه نتیایج د.نمونه مستقل استفاده ش تی دو

هیا در اسمیرند نشان داد که توزیی  داده-لموگروفاآزمون ک

همینیین بیراه  (.<41/4Pهمه متغیرهاه پژوهش نرمیال بیود )

ها از آزمون لیوین اسیتفاده فرض همگنی واریانسبررسی پیش

مسیئله اجتمیاعی کل توانیایی حل شد که این آزمون براه نمره

آزمیون (، بنابراین استفاده از ≤91/5F= ،41/4P)  دار نبودمعنی

نتایج آزمیون تیی مسیتقل  2در جدول بالمان  است.  تی مستقل

اجتمییاعی در  مسییئلهتوانییایی حل کییل نمییره بییراه مقایسییه

 ارایه شده است. و بهنجار ذهنیتوانآموزان کمدانش

 

 آموزان انشو گروه داجتماعی در د مسئلهتوانایی حل کل نمره نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه: 2جدول

 سطح معناداری T درجه آزادی تعداد متغیر

 445/4 24/51 592 590 اجتماعی مسئلهتوانایی حل کل نمره

 

شیود آزمیون تیی مالحظیه می 2گونه که در جیدول همان

دهیید کییه تفییاوت دو گییروه  معنییادار اسییت مسییتقل نشییان می

(45/4>p؛) تیییوان کیییمآمیییوزان بیییدین صیییورت کیییه دانش

مسییئله اجتمییاعی ( در نمییره کییل توانییایی حل�̅�=11/11)ذهنییی

( �̅�=19/99)آمییوزان بیا تحییول ذهنیی بهنجییار دانیشنسیبت بییه 

 تر هستند. ععید

ذهنی در تیوانآموزان دختیر کمبراه بررسی تفاوت دانش

مسیئله اجتمیاعی از آزمیون توانیایی حلهیاه مقیاسخردهنمره 

. پییش از انجیام تحلییل استفاده شیدتحلیل واریانس چندمتغیره 

فییرض همگنییی واریییانس چنییدمتغیره ابتییدا بییراه بررسییی پیش

ها از آزمون لوین استفاده شید کیه ایین آزمیون بیراه واریانس

نتیجه استفاده  (، در≤41/4Pدار نبود )کدام از متغیرها معنیهیچ

آزمون تحلیل واریانس بالمان  است. همینین بیراه بررسیی از 

بیاکس ها از آزمیون امهمگنی ماتریس واریانس و کوواریانس

دار نیست باکس معنیاستفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار ام

 (41/9 F= 41/4P≥و در نتیجیییه پیش ) فیییرض تجیییانس بیییین

همینیییین نتیییایج آزمیییون  هیییا برقیییرار اسیییت.کوواریانس

هیا در همیه زیی  دادهاسمیرند نشان داد کیه تو -لموگروفاک

نتیایج  9در جیدول  (.<41/4Pمتغیرهاه پژوهش نرمیال بیود )

              آزمییییون معنییییاداره تحلیییییل واریییییانس چنییییدمتغیره بییییر 

اجتمییاعی در دو گییروه  مسییئلههییاه توانییایی حلمقیاسخییرده

 ارائه شده است. آموزان دختردانش
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 آموزان اجتماعی در دو گروه دانش مسئلههای توانایی حلمقیاسنتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره بر خرده :3جدول 

 المبدا ویلکز

 منبع
 P Eta خطا Df فرضیه F dF مقدار

 19/4 445/4 521 1 95/5 599/4 گروه

 

 بیر گیروه اثیر 9 جیدول در شیدهمشاهده هاهداده براساس

 ،=95/5Fاسییت )  دارمعنییی وابسییته متغیرهییاه خطییی ترکیییب

45/4>(P کیدام بیر تیاثیر این اینکه بررسی براه دلیل همین به 

 واریییانس تحلیییل از اسییت دارمعنییی وابسییته متغیرهییاه از یییک

 ارائیه 0 جیدول در آن نتیایج کیه است شده استفاده چندمتغیره

 .است شده

متغیره بیراه نتایج آزمون تحلیل واریانس تک 0در جدول 

در دو  اجتمیاعی مسیئلههیاه توانیایی حلمقایسه خیرده مقیاس

اراییه شیده  و بهنجیار ذهنیتیوانکم آموزان دختیرگروه دانش

 است.

 آموزان در دو گروه دانش اجتماعی مسئلههای توانایی حلمقیاسمتغیره برای مقایسه خرده نتایج آزمون تحلیل واریانس تک :4جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع 

 911/4 445/4 14/13 91/591 5 91/591 گیره مثبتجهت

 015/4 445/4 92/551 11/299 5 11/299 گیره منفیجهت

 123/4 445/4 04/501 19/231 5 19/231 مسئله منطقیحل

 905/4 445/4 29/291 11/931 5 11/931 سبک تکانشی

 949/4 445/4 11/242 54/949 5 54/949 سبک اجتنابی

 

شیود نتیایج تحلییل مالحظه می 0همان گونه که در جدول 

دهد که اثرات بدست آمده بیراه متغیره نشان میواریانس تک

، =F 14/13گیره مثبییت )هییاه جهییتمقیاسخییردهگییروه در 

41/4>pجهت ) (92/551گیره منفیF=  ،41/4>p) توانیایی ،

(، سییییییبک F= ،41/4>p 04/501مسییییییئله منطقییییییی)حل

، =11/242F(، و سبک اجتنابی) 29/291F= ،41/4>pتکانشی)

41/4>p)گیییریم کییه بییین بنییابرین نتیجییه مییی ، معنییادار اسییت؛

ها تفیاوت مقیاسمقایسه در تمام خردههاه مورد میانگین گروه

گیره مثبت داره وجود دارد. بدین صورت که در جهتمعنی

آمیوزان مسیئله منطقیی دانشمسئله و توانایی حلبه توانایی حل

آمیوزان بیا دانیش( نسبت بیه �̅�=15/0؛ �̅�=11/0)توان ذهنیکم

تر هسییتند. ( عییعید�̅�=95/1؛ �̅�=41/1)تحییول ذهنییی بهنجییار 

گیره منفی به مسئله، سبک هاه جهتمقیاسدر خردههمینین 

کییییم تییییوان آمییییوزان تکانشییییی و سییییبک اجتنییییابی دانش

آموزان دانش( نسبت به �̅�=09/51؛ �̅�=11/51؛ �̅�=04/51)ذهنی

( �̅�=51/59؛ �̅�=59/59؛ �̅�=01/51)بییا تحییول ذهنییی بهنجییار 

آمیوزان دهنده عیعد دانشنمرات با تره دارند که این نشان

آمیوزان بیا تحیول ذهنیی دانیشنسبت بیه  وان ذهنیکم تدختر 

 هاه یاد شده است.مقیاسدر خردهبهنجار 

 گیریبحث و نتیجه

اجتمیاعی بیین  مسیئلههدف پژوهش حاعر مقایسه توانایی حل

آمییوزان بییا تحییول و دانییش ذهنیتییوانکم دختییر آمییوزاندانش

آمیییوزان بیییود. نتیییایج نشیییان داد کیییه دانش ذهنیییی بهنجیییار

اجتمیاعی نسیبت  مسئلهذهنی در نمره کل توانایی حلتوانیکم

 نتیایج تر هستند. ازذهنی ععیدتوانیآموزان بدون کمبه دانش

 بییه تییوانمی پییژوهش اییین بییا همسییو تقریبییام و غیرمسییتقیم

 ،(9) وسیییم نلسییون ،(55) همکییاران و تیمییور هییاهپژوهش

و  (50) همکیاران و عطادخیت ،(59) همکیاران و ایکتشکوهی

در تبییین ایین یافتیه  کیرد. اشیاره( 1) کیازانتزیس و آندرسیون

به دلیل نارسایی  توان ذهنیکمآموزان توان گفت که دانشمی

 ریزه،برنامیه مسیئله،توانایی حل مثال ععد در براه)شناختی 

کفایتی اجتماعی و خودمحیوره دچار بی (قضاوت و استد ل،
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هاه شییناختی باعییم عییدم آگییاهی از شییوند و محییدودیتمی

شیود هیاه گونیاگون اجتمیاعی میچگونگی رفتار در موقعیت

(. بارزترین خصوصیت این کودکان، توانایی اندک آنها در 9)

هیاه جا که یکیی از مهارت(، و ازآن29برقراره ارتباط است )

اجتمیاعی توانیایی برقیراره  مسیئلهایی حلعروره بیراه توانی

ییل (، درنتیجه بیه دل1ارتباط و کمک گرفتن از دیگران است )

ذهنی در توانییایی تییوانکمها، افییراد وجییود اییین محییدودیت

شیوند. افیزون بیر ایین، اجتماعی دچار مشیکالتی می مسئلهحل

ها و مشیکالت اجتمیاعی براه تعامل، افراد باید بتوانند موقعیت

طور مناسییب تفسیییر کییرده و بییراه مواجهییه بییا موقعیییت ا بییهر

 در ولی را انتخیاب و آن را اجیرا کننیید ومیوردنظر راهبیرد مقبیی

منید باشید امیا مسیئله بهرهواق  از توانایی و مهارت توانیایی حل

هاه معمول افیراد مسئله از ویژگینقای  مربوط به توانایی حل

در مواجهییه بییا  (، بییه همییین دلیییل54اسییت ) تییوان ذهنیییکییم

دارنید و مسئله دارد، مشکل هایی که نیاز به توانایی حلموقعیت

کننید تر را انتخاب میرفتاره آشناتر و آساناغلب یک سبک 

توان گفت این شده، میهاه بیان(. افزون بر تبیین52و  55، 54)

هاه هاه اعطرابی نییز هسیتند کیه بیه شیکلافراد دچار اختالل

له پرخاشگره، عصبانیت، ترس و گریه خیود را مختلفی از جم

مسیئله ( و منجر به ععد مهارت توانیایی حل59دهد )نشان می

کهتیره شود. همینین احسیاس عیعد و اجتماعی در آنها می

( نیز در بین افراد 51( و داشتن نگرش منفی نسبت به خود )50)

مسیئله تواننید بیر توانیایی حلتوان ذهنی رایج است کیه میکم

تییأثیر گییذارد و باعییم حییل ناکارآمیید مسییائل  آنهییا جتمییاعیا

 شود.اجتماعی

مسیئله هیاه توانیایی حلمقیاسهمینین در رابطیه بیا خرده

 کیم تیوان ذهنییآمیوزان هاه پژوهش نشان داد که دانشیافته

                    درآمیییوزان بیییا تحیییول ذهنیییی بهنجیییار دانیییشنسیییبت بیییه 

مسییئله و بیه توانییایی حل گیره مثبییتهییاه جهیتمقیاسخیرده

هیاه مقیاسکمتیر و در خیرده مسئله منطقی نمراتتوانایی حل

گیره منفی به مسئله، سبک تکانشیی، و سیبک اجتنیابی جهت

دهنده عییعد توانییایی نمییرات بیشییتره گرفتنیید کییه اییین نشییان

نسیبت بیه   تیوان ذهنییکمآموزان اجتماعی در دانش مسئلهحل

 است. آموزان با تحول ذهنی بهنجار دانش

مسئله در افیراد گیره مثبت به در تبیین ععید بودن جهت

افیییراد  ایییین تیییوان گفیییت کیییه از سیییوییذهنی میتیییوانکم

( و از سییویی دیگییر، 59یینی دارنیید )خودکارآمدپنییداره پییا

خودکارآمدپنیییداره یکیییی از متغیرهیییاه مهیییم و میییؤثر در 

تیوان ایین بنیابراین می (؛51گیره مثبت به مسئله اسیت )جهت

ذهنی بیییه دلییییل تیییوانطیییور اسیییتنباط کیییرد کیییه افیییراد کم

گیره مثبت به مسئله دچار خودکارآمدپنداره پایین، در جهت

 ععد هستند.

مسیئله در افیراد گیره منفیی بیه در تبیین با تر بودن جهت

توان گفت هرگونه آسیب )جسمی یا ذهنیی( ذهنی میتوانکم

برداشییت و تصییویر منفییی آنهییا از خویشییتن در افییراد موجییب 

(. 51گیذارد )شود و بر کارایی و عملکرد آنها اثر منفیی میمی

شیود اجتماعی باعیم می ی هاه منفی و موان  روانیاین نگرش

، حرمیت خیود و اعتمیاد بیه بهنجارکه این افراد نسبت به افراد 

راره کیه ایین افیراد در برقیتره داشته باشند تا جاییخود پایین

ی بییا دیگییران ممکیین اسییت احسییاس ارتبییاط و تعامییل اجتمییاع

گیره منفیی کنند و در مواجهه با مسائل اجتماعی جهت ععد

 (. 51و  50داشته باشند )

مسیئله منطقیی در افیراد در تبیین ععید بودن توانیایی حل

 تییوان ذهنیییکییمآمییوزان تییوان گفییت دانشذهنی میتییوانکم

شییک دارنیید، در نتیجییه تفکییر  هییاه خییودمعمییو م بییه توانایی

هاه جدیید در برخیورد حلپذیره براه پیدا کردن راهانعطاف

شییود کییه اییین بییا مسییائل را ندارنیید و همییین عامییل سییبب می

مسئله غیرمنطقی استفاده هاه توانایی حلآموزان از سبکدانش

آمییوزان در اسییتفاده از دانشهمینییین، اییین  (.29و  1کننیید )

( کیه 24و  53راهبردهاه شناختی و فراشناختی ععد دارنید )

هیاه نتواننید مهارتشیود این مشیکل بیه نوبیه خیود باعیم می

کار ببرنید و مسئله را به صیورت مینظم بیهمربوط به توانایی حل

به صورت منطقی دچیار مشیکل  مسئلهدر نتیجه در توانایی حل

 شوند.می
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ـ  دقتییبیی مسیئلهن با تر بیودن سیبک توانیایی حلدر تبیی

تیییوان گفیییت کیییه می کیییم تیییوان ذهنییییتکانشیییی در افیییراد 

توجیه کمتیره نسیبت بیه  دامنیه تیوان ذهنییکیمآموزان دانش

شیود آنهیا همسا ن بهنجار خود دارند که همین امر باعیم می

هاه کلیده اطالعات موجود در مسیئله دچیار مشیکل در جنبه

هاه رایند تحلیل تکلید یعنی شکستن آن به مؤلفهشوند و در ف

. به همین دلیل از سبک (25دهنده، دچار مشکل شوند )تشکیل

تکانشییی کییه یکییی از ابعییاد  -دقتیییبی مسییئلهتوانییایی حل

کننید. مسیئله اسیت، بیشیتر اسیتفاده مییحل توانایی غیرسازنده

همینییین مشییکالت رفتییاره ماننیید اعییطراب و پرخاشییگره و 

شیود کیه ذهنی باعیم میتوانخودمهارگره پایین در افراد کم

مسیئله گیره بیراه توانیایی حلاین افراد نتوانند قبل از تصیمیم

تمام جوانب را به صورت منظم در نظیر بگیرنید و در نتیجیه از 

 (.22تکانشی استفاده کنند)ـ دقتیبی مسئلهسبک توانایی حل

ذهنی در مقایسه با توانکمدر تبیین این یافته که چرا افراد  

تیوان کنند میافراد بهنجار از سبک اجتنابی بیشتره استفاده می

 نگوناگو هاهتیودمحد سبب به ذهنیتوانکم گفت که افراد

 با د،میشو ناشی آنهیییا شناختی هیییاهتیودمحد از غالبیییام که

 معد ینا میییهه پیامد و میشوند روبهرو دهمتعد هیییاهتشکس

 راه در کوششیی در نتیجیه آنهیا ؛ستا نایافتگیکام ها،تموفقی

 دیگیییر از دهنییید،نمی نشیییان خیییود از مسیییئلهتوانیییایی حل

 جسیتجو را راهیی گونیههیچ و گیرندنمی کمک آموزاندانش

مسیئله بیه . به همین دلیل این افراد از توانایی حل(29) کنندنمی

بیراین، یکیی دیگیر از کنند. افزونصورت کارآمد اجتناب می

ذهنی پایین بودن سطح انگیزش آنهیا توانکم هاه افرادویژگی

افییراد نیییز ممکیین اسییت در  اییین (، اییین ویژگییی در20)اسییت 

مسیئله اجتنیابی میؤثر باشید استفاده آنهیا از سیبک توانیایی حل

(21 .) 

 هاه پییژوهش حاعییر اییین بییود کییه نمونییهاز محییدودیت

بیود،  آمیوزان مقطی  دبیرسیتانپژوهش حاعر محدود به دانش

بنابراین تعمیم نتایج آن به سایر مقاط  تحصیلی باید بیا احتییاط 

توانایی  مقایسه شود بهصورت گیرد. به پژوهشگران پیشنهاد می

 ریسیییا و ذهنیتیییوانکم آمیییوزاناجتمیییاعی دانش مسیییئلهحل

بیا توجیه بیه  .وییژه بسردازنید نیازهاه با آموزاندانش ههاگروه

 مسیئلهتر بیودن توانیایی حلیافته این پژوهش مبنی بیر عیعید

ه هیاکارگاهذهنی، برگیزاره تیوانآمیوزان کمدانش اجتماعی

 مسیئلهتوانیایی حلهاه جهت بهبود مهارت آنها آموزشی براه

آنها بسیار عروره است. همینین برگیزاره کارگیاه  اجتماعی

در میورد  معلمیان و والیدین مربییان، و افزایش دانش و آگاهی

مسیئله اجتمیاعی آموزش توانایی حلنقش، عرورت و اهمیت 

ها، هیاه سیازمانذهنی بایید از اولویتتوانکمآموزان به دانش

 اندرکاران متولی آموزش و توانبخشینهادها، مسئو ن و دست

آگاهی دادن به والیدین و نتیجه این که  آموزان باشد.دانش این

در  مسیئلههیاه توانیایی حلمربیان در خصوص عیعد مهارت

ذهنی و اهمیت نقیش آمیوزش در بهبیود توانکمآموزان دانش

 تواند مفید واق  شود.آنها می

نامه کارشناسی این پژوهش برگرفته از پایان: تشکر و قدردانی

وزش شناسیی و آمیارشد خانم معصومه شمسیی در رشیته روان

اسییت. همینییین مجییوز  2910159کودکییان اسییتثنایی بییا کیید 

اجراه آن بر روه افراد نمونه از سوه اداره آموزش و پرورش 

و از سیوه  1/2510/30استثنایی استان فارس بیا شیماره مجیوز 

شییراز بیا شیماره مجیوز  5مدیریت آمیوزش و پیرورش ناحییه 

و صادر شد. از همیه معلمیان، والیدین  52/301913/2945ص/

آمیوزان بیا تحیول و  دانیش ذهنیتیوانیآموزان دختر کمدانش

آموزش و پیرورش شیهر شییراز کیه میا را در  در ذهنی بهنجار

اجراه این پژوهش یاره رسیاندند و همینیین اسیتاد راهنمیا و 

  شود.مشاور این پژوهش صمیمانه سساسگزاره می
 

گونیه تضیاد این پیژوهش بیراه نویسیندگان هیچ: ضاد منافعت

 منافعی نداشته است. 
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Abstract 

Background and Purpose: Students with intellectual disabilities are among those who are weak 

in the ability to cope with social problems and encounter many problems when confront with 

social situations. The purpose of the present study was to compare the social problems solving 

ability in girl students with intellectual disability and normally developing peers. 

Method: The research method was causal-comparative study. The sample size of this study 

included 134 subjects (67 students with intellectual disability and 67 normally developing 

students) that subjects with intellectual disability were selected by convenience sampling method 

and normally developing subjects were selected by multi-stage random sampling method from 

public and special education centers. Social problem-solving inventory-revised (SPSI-R) 

(D’Zurilla et al, 2002) was used to gather of data. The collected data were analyzed using 

independent t-test and multivariate analysis of variance.  

Results: The results showed that girl students with intellectual disability and normally 

developing peers had a significant difference in the total score of social problem solving ability 

and its subscales (P<0.01). This means that students with intellectual disability in the total score 

of social problem solving and its subscales were weaker than normally developing peers. 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that intellectual disability, in addition to the negative 

effect on cognitive function, also affects social development. Therefore, the teaching of the 

ability to solve social problems to students with intellectual disabilities in different environments 

as well as the empowerment of their families is necessary. 
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