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چکیده
زمینه و هدف :کمتوانیذهنی می تواند منجر به مشكالت رفتاري مختلفی از جمله پرخاشگري شود .مطالعات بسیاري نشان دادهاند که
آموزش مهارتهاي اجتماعی منجر به رفتارهاي مثبت در کودک میشود .پژوهش حاضر با هدف بررس ی ت أثیر آم وزش مه ارته اي
اجتماعی بر کاهش پرخاشگري کالمی و غیرکالمی در دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون بود .جامعه آماري ش ام تم امی دان شآم وزان پس ر ک مت وان
ذهنی شهر لردگان مشغول به تحصی در سال تحصیلی  89-90بودند که به صورت تصادفی خوشهاي  30دانشآموز از جامع ه م ذکور
انتخاب شدند .ابزار پ ژوهش پرسش نامه پرخاش گري کودک ان ک مت وان ذهن ی (قزلس فلو ،بهرام ی و داورم نش )1387 ،ب ود .آم وزش
مهارتهاي اجتماعی طی  11جلسه  60دقیقهاي و در هر هفته دو جلسه براي گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گ روه کنت رل ین ی
آموزشی را دریافت نكردند.آزمودنیهاي هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پ یشآزم ون و پ سآزم ون م ورد ارزی ابی ق رار
گرفتند.براي تحلی دادهها از تحلی کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی بر کاهش پرخاشگري ک ( ،)P<0/05پرخاشگري کالمی به خ ود
( ،)P<0/05کالمی به غیرخود ( ،) P<0/05غیرکالمی به خ ود ( )P<0/05و غی رکالم ی ب ه غیرخ ود ( )P<0/05دان شآم وزان پس ر
کمتوان ذهنی مؤثر است.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که دانشآموزان کمتوان ذهنی با یادگیري مهارتهاي اجتم اعی
در رویارویی با موقعیتهاي مختلف  ،از راهبردهاي پرخاشگرانه کمتري استفاده میکنند.
كلیدواژهها :کمتوانی ذهنی ،مهارتهاي اجتماعی ،پرخاشگري کالمی ،پرخاشگري غیرکالمی

 .1استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي ویژه ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
* .3نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي ویژه ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران ()zemestan.man@gmail.com
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اثربخشی آموزش مهارتهاي اجتماعی و....

پرخاشگرانه و آسیب به خ ود ،مش كالت معم ول در کودک ان و

مقدمه

ولیسی7

( )2005نیز بیان میکن د

کمتوانی ذهنی از جنبههاي مختلف روانشناختی ،زیستشناختی

بزرگساالن کمتوان ذهنی است.

و آموزش ی تعری ف و تبی ی پ ذیر اس ت .ب ر اس اس دهم ی

که رفتار پرخاشگرانه علت بیشتر مراجعات افراد کمتوان ذهنی به

ویرایش انجم ک مت وانی ذهن ی آمریك ا ،)2002( 1ک مت وانی

کلینینکهاي روانپزشكی است.

ذهنی کمت وانی اس ت ب ا مح دودیته اي معن ادار در ک ارکرد

آنچه باعث توجه پژوهشگران به رفتارهاي پرخاشگرانه ش ده

هوشی و رفتار سازشی؛ به گونهاي که رفتار سازش ی ب ه ص ورت

است ،اثر ن امطلوب آن ب ر رفتاره اي ب ی ف ردي و همچن ی اث ر

مهارتهاي سازشی مفهومی ،اجتماعی و عمل ی بی ان م یش ود و

ناخوشایند آن ب ر حال ته اي درون ی و روان ی اف راد اس ت (.)4

قب از  18سالگی آغاز میش ود ( .)1اص طالح ک مت وانی ذهن ی

کودکان کمتوان ذهن ی ب ه س بب مح دودیته اي مختل ف ک ه

هنگ امی اس تفاده م یش ود ک ه ک ارکرد ذهن ی و نارس ایی در

غالب اً از مح دودیته اي ش ناختی آنه ا ناش ی م یش ود ،ب ا

مهارتهایی مانند برقراري ارتباط 2و مراقبت از خود 3و ک ارکرد

شكستهاي متع ددي روب رو م یش وند و پیام د هم ه ای

ع دم

اجتماعی 4موجب ش ود ک ودک ی ادگیري و تح ول کن دتري از

موفقیتها کامنایافتگی است ک ه خ ود س رآغاز پرخاش گري ب ه

همساالنش داشته باشد ( .)2مطابق با آمار دانشگاه علوم بهزیس تی

گونهه اي مختل ف خواه د ب ود ( .)10ب ه بی انی دیگ ر کودک ان

و توانبخشی در ایران ساالنه حدود  24ه زار ک ودک ب ا ن اتوانی

کم توان ذهنی تفكر سطحی دارند و ای مسئله موجب پاسخدهی

هوشی و کمتوانی ذهنی به جمعیت کشور افزوده میش ود .ک م-

آنی و تكانهاي آنها میشود .راه ح یک مشك هر یه به تفك ر

توانی ذهنی عالوه بر شیوع قاب توجه ،با نقصان تح ول در ابع اد

بیشتري نیازمند باشد ،فرد ک مت وان ذهن ی احتم اال در انج ام آن

مختلف جسمانی ،روانی ،تكاملی ،اجتماعی و تربیتی همراه است

خود را ناتوانتر احساس خواه د ک رد .نداش ت تفك ر عمی ق در

( .)3ای کودکان مشكالت رفت اري خ ود را ب ه ص ورت رواب

مورد مسائ موجب میشود تا افراد کمتوان ذهنی به سادهتری و

ضعیف با همس االن ،حرم ت خ ود پ ایی  ،ف رار از خان ه ،دزدي،

ابتداییتری راه ح یعنی پرخاشگري و زورگویی متوس ش وند

نقص توج ه و رفتاره اي اجتم اعی نش ان م یدهن د ( )4یك ی از

و نتوانند به نتایج مخرب اعمال خود بیندیشیند (.)11

متداولتری مشكالت رفتاري در کودکان به ویژه کودکان کم-

ت اکنون راهبرده اي درم انی مختلف ی ب راي درم ان

توان ذهنی ،پرخاشگري 5است (.)5
دالی

پرخاشگري افراد کمتوان ذهن ی ب ه ک ار رفت ه اس ت از جمل ه

پرخاشگري یكی از شایعتری مشكالت کودک ان و یك ی از

میتوان به ورزش درم انی ( ،)12 - 11مداخل هه اي ش ناختی

مه م ارج اع دادن آنه ا ب ه رواندرم انگران اس ت (.)6

(میر و همكاران) ،نقاشی (ن زادي کاش انی و همك اران)1387 ،
نمایش عروسكی ( )10و  ...اشاره کرد.

پرخاشگري عبارت است از هر گونه رفتار قاب مشاهدهاي که ب ه
رفتاره ا،

در درمانهاي گذشته به نقش و اهمیت مهارتهاي اجتماعی

مرتكب شونده باید باور داشته باشد که رفتارش با ه دف آس یب

در خصوص کاهش و درمان مشكالت رفتاري ای کودکان و به

رساندن به دیگري ب وده اس ت و پیام د آن ب ر انگیخ ت رفت اري

خصوص پرخاشگري کمتر توجه شده اس ت .مه ارت اجتم اعی

( )9اعتق اد دارن د ک ه رفتاره اي

به عنوان مهارتهاي الزم براي انطباق با نیازهاي اجتم اعی و نی ز

قص د آس یبرس انی باش د ( .)7در راس تاي مه ار ای

اجتنابی 6است ( .)8آدام و آل

حفظ رواب

ب ی ف ردي رض ایت بخ ش تعری ف م یش ود (.)2

مهارت ه اي اجتم اعی ،اغل ب ب ه عن وان مجموع ه پیچی دهاي از

)1. American Association on Mental Retardation (AAMR
2. Communication
3. Self-care
4. Social functional
5. Aggression
6. Avoidance

مهارتها در نظر گرفته شده است که شام ارتباط ،ح مسئله و
7. Lacy, B.
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خوشهاي انتخاب و به مقیاس پرسش نامه پرخاش گري کودک ان

ب ا همس االن و گ روه و

خودم دیریتی م یش ود ( .)13 - 2ویژگ یه اي مه ارته اي

کمتوان ذهنی پاسخ دادند .مالکهاي ورود عبارت از نداشت

اجتماعی عبارتند از :هدفمند بودن ،آموختنی بودن ،به هم مرتب

معلولیتهاي دیگر به جز کمتوانی ذهنی و دامنه سنی  10تا 16

بودن ،متناسب بودن با وضعیت و انتظارات دیگران ،مج زا ب ودن

سال بود.

واحدهاي رفتاري و داشت مهارگري شناختی .بنابرای کسی ک ه

ب) ابزار :پرسشنامه پرخاشگري کودکان کمتوان ذهن ی :ای

از لحاظ اجتماعی کمبود دارد ،ممك است عناصر اصلی مهارت

پرسشنامه با ترکیب مقیاسهاي آیزن ک ،اخ تالله اي رفت اري

اجتماعی را فرا گرفته باشد  ،اما از فرآیندهاي فك ري الزم ب راي

رات ر ،)1967( 1پرخاش گري ب اس 2و پ ري )1992( 3و عالئ م

استفاده از ای عناصر در تعامالت خود بیبهره باشد ( .)14فقدان

مرضی کودکان ( )1984توس قزلسفلو  ،بهرام ی و داورم نش

مهارتهاي اجتماعی مناسب موجب مشكالت بعدي در زندگی،

در سال 1387طراحی ش ده اس ت ( .)16ای

مقی اس داراي 78

مانند شكست تحص یلی ،ع دم اس تخدام و از دس ت دادن ش غ ،

گوی ه و  4خ ردهمقی اس پرخاش گري کالم ی ب ه خ ود،

افس ردگی ،رفتاره اي ی الشبرانگی ز ،گوش هگی ري ،ان زواي

پرخاشگري غیرکالمی به خود ،پرخاشگري کالمی به غیرخود

اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه میش ود .از س وي دیگ ر آم وزش

و پرخاشگري غیرکالمی ب ه خ ود اس ت ک ه در ی ک مقی اس

مهارتهاي اجتماعی موجب بهبود رواب شخصی با همساالن و

لیك رت  4درج هاي (از هرگ ز ت ا همیش ه) ب ه ارزی ابی نظ ر

بزرگساالن ،کاهش رفتارهاي بزهكارانه و رفتارهاي نامناس ب در

پاسخگویان م یپ ردازد .دامن ه نم رهه اي پرخاش گري در ای

ک الس ،اف زایش یكهاری هس ازي اف راد اس تثنایی ب ا ع ادي و...

مقیاس از  0تا  3است.
پای ایی ای

میشود (.)15

پرس شنام ه ب ا اس تفاده از ض ریب آلف اي

کرونباخ به ترتیب پرخاشگري کالم ی ب ه خ ود ()α=0/884

بنابرای با توجه ب ه ش یوع و پای داري پرخاش گري در ب ی
کودکان کمتوان ذهنی و مشكالت همراه با ای اخ تالل ب راي

پرخاشگري غیر کالمی ب ه خ ود ( ،)α = 0/884پرخاش گري

خود ای کودک ان ،وال دی و جامع ه از ی ک س و؛ و از س وي

کالمی به غیرخود ( ،)α = 0/927پرخاشگري غیرکالم ی ب ه

دیگر اهمیت و تأثیر آموزش مهارتهاي اجتماعی در زن دگی

()α = 0/969

غیرخ ود ( )α = 0/957و پرخاش گري ک

پرسش نامه از طری ق ض ریب

کودکان کمتوان ذهنی و برطرف ک ردن مش كالت گون اگون

بدست آمده اس ت .روای ی ای

رفتاري آنها ،پژوهش حاض ر ب ا ه دف بررس ی ت اثیر آم وزش

همبستگی بی پرخاشگري کالمی به خود با ک پرخاشگري

مه ارته اي اجتم اعی ب ر ک اهش پرخاش گري کالم ی و

 0/67بدس ت آم د ک ه از هم ه کمت ر و می زان همبس تگی

غیرکالمی به خود و غیر خود در دانش آموزان پس ر ک مت وان

پرخاشگري غیرکالمی به غیر خود با ک پر خاش گري 0/98

ذهنی انجام گرفت.

بود که از همه ابعاد پرخاشگري بیشتر بود (.)16
روش اجراي پژوهش بدی گونه بود که ابت دا پرسش نامه

روش

پرخاش گري توس

الف) طرح پژووهش و شژرك كننژدگان :ط رح پ ژوهش

معلم ی قب

اجتماعی به دانشآموزان تكمی

آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنت رل ب ود.

از آم وزش مه ارته اي
گردی د .پ س از اس تخرا

نتایج پ یشآزم ون ،دان شآم وزانی ک ه می زان پرخاش گري

جامعه آماري شام تمامی دانشآموزان پس ر ک مت وان ذهن ی

ب االیی داش تند را ب ا توج ه ب ه س  ،پای ه تحص یلی ،می زان

مشغول به تحصی شهر لردگان در س ال تحص یلی  89-90ب ود
ک ه نمون هاي ب ه حج م  30نف ر ب ا اس تفاده از روش تص ادفی

1. Rutter Behavior Questionar
2. Buss, F.
3. Prry, G.L.
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دانشآموزان در دو گروه همتا ق رار داده و

نهم :مهارت همدلی ،جلسه دهم :مهارت تفكر انتقادي ،جلسه

به تصادف یكی از دو گروه به عنوان گ روه کنت رل و گ روه

یازدهم :جمعبن دي و م رور جلس ات قب  .در زم ان اج راي

دیگ ر ب ه عن وان گ روه آزم ایش انتخ اب ش دند .س هس

جلسات آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی ،گروه کنترل

دانشآموزان گروه آزمایش طی 11جلسه  60دقیق هاي و در

در هیچ کالس آموزشی شرکت نداشتند و پاسخهاي مثب ت

هر هفته دو جلسه تحت آموزش مهارته اي اجتم اعی ق رار

و شرکت فعاالنه آزمودنیها به کمک تقوی ته اي کالم ی،

آم وزشه ا از کت اب آم وزش مه ارته اي

غیرکالم ی و اجتم اعی م ورد تش ویق ق رار م یگرف ت48 .

گرفتن د .ای

س اعت بع د از آم وزش ،پ سآزم ون پرخاش گري توس

اجتماعی به کودکان (کارتلج و میلب رن )1386،اقتب اس ش ده
اس ت .موض وع آم وزش جلس ات گروه ی مه ارته اي

معلمان تكمی و میزان اثربخشی ای

اجتماعی در  11جلسه عبارتند از :جلسه اول :آشنایی اعض ا

پرخاشگري دانشآموزان اندازهگیري شد.

با یكدیگر و قوانی گروه ،جلسه دوم  :افزایش مه ارت خ ود

یافتههای پووهش

آگاهی ،جلسه سوم :افزایش مهارت گوش دادن فعال ،جلسه
یهارم :افزایش مه ارت رواب

اطالعات به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که دامنه

ب ی ف ردي ،جلس ه پ نجم:

افزایش مهارت تص میمگی ري و ح

آم وزشه ا در ک اهش

سنی دانشآموزان کمتوان ذهنی ای پژوهش از  9تا  14سال

مس ئله ،جلس ه شش م:

و تحصیالت مادران آنها از بیسواد تا دیهلم بود.

افزایش مهارت تفكر خالق ،جلس ه هف تم :اف زایش مه ارت
مقابله با هیجانات ،جلسه هش تم :مه ارت اب راز وج ود جلس ه

جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای پووهش در دو گروه آزمایش و كنترل
مولفه
گروه

پیش آزمون
انحراف

میانگی

استاندارد

پس آزمون
میانگی

انحراف
استاندارد

آزمایش
كنترل

کالمی به خود

3 /4

1/ 121

2/066

0/961

غیرکالمی به خود

11/2

5/722

4/266

2/ 631

کالمی به غیرخود

25/333

9/092

22/333

7/943

غیرکالمی به غیرخود

59/333

30/190

53/866

25/866

ک

90/866

39/770

82/533

32/013

کالمی به خود

3/466

1/767

3/066

1/222

غیرکالمی به خود

7/066

6

6/666

5/205

کالمی به غیر خود

25/666

11/648

25/133

10/398

غیرکالمی به غیر خود

53/266

17/106

51/266

15/219

ک

89/466

32/938

86/133

28/585

همانطور که در جدول  1مش اهده م یش ود می انگی و

گروه آزمایش ( 90/866و  )39/770و پس آزم ون (82/533

انحراف معیار نمرات ک در پیشآزم ون و پ سآزم ون در

و  )32/013اس ت و می انگی و انح راف معی ار نم رات
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فرضیههاي پ ژوهش از آزم ون تحلی

در پ یشآزم ون و پ سآزم ون در گ روه

کوواری انس اس تفاده

کنترل به ترتیب ( 89/466و ) 32/938و ( 86/133و )28/585

شد .به منظور بررسی فرضیههاي پژوهش ،ابتدا ب ا اس تفاده از

است.

آزم ون کولم وگروف -اس میرنوف ف رم نرم الیتی توزی ع

از آنجایی که طرح پژوهش حاضر پیش آزم ون _ پ س

نمرات پرخاش گري در دو گ روه آزم ایش و کنت رل تعی ی
گردید که نتایج آن در جدول  2آمده است.

آزمون با گروه کنترل است ،بر اي تعیی تاثیر متغیر همهراش
بر پ سآزم ون و تعی ی اث ر نه ایی روش مداخل ه و بررس ی
جدول  .2آزمون كولموگرف اسمیرنوف جه
مولفهها

بررسی نرمال بودن نمرات پرخاشگری
كنترل

آزمایش
مقداراحتمال

z

Z

مقداراحتمال

پیش آزمون
پس آزمون

کالمی به خود

0/669

0/762

0/532

0/939

غیرکالمی به خود

0/709

0/696

0/694

0/721

کالمی به غیر خود

0/683

0/739

0/865

0/443

غیرکالمی به غیر خود

1/205

0/941

0/109

0/339

ک

0/987

0/284

1/ 045

0/225

کالمی به خود

0/774

0/587

0/807

0/532

غیرکالمی به خود

0/802

0/541

0/750

0/627

کالمی به غیر خود

0/886

0/412

0/814

0/522

غیرکالمی به غیر خود

0/956

0/320

0/931

0/352

ک

0/671

0/758

1/019

0/250

هم انگون ه ک ه در ج دول 2مش اهده م یش ود ،مق ادیر

جهت انجام تحلی واریانس به بررسی مفروضه کروي ب ودن

احتمال بیانگر ای مطلب هس تند ک ه توزی ع تم ام متغیره اي

مولفه پرخاشگري ک با استفاده از آزم ون م ویلی پرداخت ه

پژوهش نرمال است ،بنابرای جهت تحلی دادهه ا از آزم ون

شد .مقادیر حاص از آزمون م ویلی ک ه در ج دول  3ارائ ه

پارامتریک تحلی کوواریانس استفاده شد.

شده است نشان داد که فرم کروي بودن پرخاش گري ک
در گروه آزمایش و کنترل رد میشود.

جدول  .3نتیجه آزمون كروی

مولفه پرخاشگری كل

مجذوركای

درجه

مقدار

تقریبی

آزادی

احتمال

1

0/000

1

0/016

گروه

wموچلی

آزمایش

0/136

23/924

كنترل

0/532

8/210
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ب راي بررس ی مفروض ه تحلی

گیتا مولّلی  ،روح اهلل براتی  ،محمد طاهري

همچنی به منظور برسی همگنی ش یب رگرس یون از آزم ون

کواری انس از آزم ون ام

تجزیه و تحلی کواریانس استفاده شد که مقدار آماره Fای

باکس استفاده ش د .آم اره ام ب اکس براب ر ب ا  2/34و مق دار
آم اره Fای

آزم ون براب ر ب ا 1/31و س طم معن اداري براب ر

آزمون برابر با  0/79و سطم معناداري برابر با  0/46و بزرگتر

ب ا 0/21و بزرگت ر از  0/05ب ود .بن ابرای مفروض ه همگن ی

از  0/05بود ،بنابر ای مفروضه همگن ی ش یب رگرس یون در

م اتریس ه اي واری انس-کواری انس رعای ت ش ده اس ت.

خصوص متغیر پرخاشگري رعایت شده است.

جدول .4آزمون لوین جه
Df2
Sig
28
0/697

همگنی واریانس
Df1
1

F
0/155

جدول  .5آزمونهای آماری پیش فرض تساوی واریانس خردهمقیاسهای پرخاشگری
آزمون

ارزش

نسب f

المبداي

0/042

122/280

سطح

ضریب

توان

درجه آزادی

معناداری

اتا

آزمون

0/001

0/982

1

4

ویلكز

براي بررسی تفاوت موجود بی عملك رد دان شآم وزان

پرخاشگري کالمی به غیرخود پیش ف رم آم اري المب داي

کمتوان ذهنی آموزشپذیر در دو گ روه کنت رل و آزم ایش

ویلكز محاسبه و مشخص شد .تفاوت بی عملكرد دو گ روه

در خردهمقیاسهاي پرخاشگري کالمی به خود ،پرخاشگري

در سطم  0/001معنادار است.

غیرکالمی به خ ود ،پرخاش گري غیرکالم ی ب ه غیرخ ود و
جدول  . 6نتایج آزمون تحلیل كوواریانس یك متغیری جه

خطا

پیشآزمون

گروه

منابع تغییر

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر متغیرهای وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسب

F

مقدار
احتمال

مجذورات

توان
آزمون

1068/409

1

1068/409

27/115

0/000

0/50

0/99

7/029

1

7/029

9/475

0/005

0/26

0/84

پرخاشگري غیرکالمی به خود

128/756

1

128/756

13/996

0/001

0/341

0/95

پرخاشگري کالمی به غیرخود

47/376

1

47/376

9/637

0/004

0/26

0/84

پرخاشگري غیرکالمی به غیرخود

67/916

1

67/916

4/823

0/037

0/15

0/56

24723/594

1

24723/594

627/459

0/000

0/95

1

پرخاشگري کالمی به خود

13/838

1

13/838

18/655

0/000

0/40

0/99

پرخاشگري غیر کالمی به خود

227/879

1

227/879

24/771

0/000

0/478

0/99

پرخاشگري کالمی به غیر خود

2264/337

1

2264/337

460/614

0/000

0/94

1

پرخاشگري غیر کالمی به غیرخود

10060/445

1

10060/445

856/427

0/000

0/96

0/96

پرخاشگري ک

1063/837

27

39/403

پرخاشگري کالمی به خود

20/028

27

0/742

پرخاشگري غیر کالمی به خود

248/388

27

9/200

پرخاشگري ک
پرخاشگري کالمی به خود

پرخاشگري ک

62

دوره  ،1شماره  ،1زمستان 1393

فصلنامه تحول روانشناختی کودک
پرخاشگري کالمی به غیر خود

132/729

27

4/916

پرخاشگري غیر کالمی به غیرخود

380/221

27

14/082
() P<0/05

نت ایج ج دول .6نش ان م یده د اث ر آم وزش گروه ی

فرآیند اجتماعی ب ه منظ ور اف زایش توان ایی اجتم اعی و ک اهش

مهارتهاي اجتماعی بر پرخاشگري ک  ،پرخاش گري کالم ی

رفتارهاي اجتماعی توس

مارک و همكاران مورد بررس ی ق رار

به خود ،غیرکالمی به خود ،پرخاشگري کالمی ب ه غیرخ ود و

گرفت .هدف از ای بررسی افزایش توانایی و قابلیت اجتم اعی و

پرخاشگري غیرکالمی به غیرخود در دان شآم وزان ک مت وان

کاهش پرخاشگري به وس یله اف زایش مه ارته اي کودک ان در

ذهنی از لحاظ آماري معنادار است ،در نتیجه میتوان گفت که

یک فرایند اطالعات اجتماعی و قاعدهمند کردن هیج انه ا ب ود.

متغیر مس تق آم وزش گروه ی مه ارته اي اجتم اعی باع ث

در ای پژوهش گروهی که برنامه ح مسائ اجتماعی و گروهی

کاهش معنادار پرخاشگري (ک  ،پرخاشگري کالمی به خ ود،

که تحت حمایتهاي فعالیت معلمان و والدی ق رار داش تند ،ه ر

غیرکالم ی ب ه خ ود ،پرخاش گري کالم ی ب ه غیرخ ود و

دو گروه نسبت به گروه کنترل در پس آزمون ک اهش معن اداري

پرخاشگري غیرکالمی به غیرخ ود ) در گ روه آزم ایش ش ده

در پرخاشگري اجتماعی داشتند و هر دو گروه افزایش معن اداري

است (.)P<0/05

در قابلیتها و توان اجتماعی داشتند (.)18
بتل و ( )19در پ ژوهش خ ود ب ه بررس ی ت أثیر آم وزش

بحث و نتیجهگیری

مهارتهاي اجتماعی بر هوش هیج انی دان شآم وزان  7ت ا 12

پ ژوهش حاض ر ب ا ه دف بررس ی ت اثیر آم وزش مه ارته اي

ساله پرداخت .نتایج نشان داد که آموزش مهارته اي اجتم اعی

اجتم اعی ب ر ک اهش پرخاش گري کالم ی و غیرکالم ی دان ش

بر روي دانشآموزان دختر و پسر ،موجب افزایش هوش هیجانی

آموزان پسر کمتوان ذهنی صورت پذیرفت .یافت هه اي پ ژوهش

م ؤثر آنه ا م یش ود .انجل س و همك اران ( )21در پژوهش ی،

نشان داد که آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی باعث کاهش

ش یوهه اي فرزن دپروري ،مه ارته اي اجتم اعی و رواب

پرخاش گري کالم ی و غیرکالم ی ب ه خ ود و غی ر خ ود در

همس االن و س ازشی افتگی اجتم اعی را در نوجوان ان بررس ی

دانشآموزان پسرکم توانذهنی میشود.

کردند .یافتهها نشان داد آموزش مهارته اي اجتم اعی ،موج ب

نتایج ای پژوهش با سایر پ ژوهشه ا ک ه در زمین ه ک اهش

افزایش س ازشی افتگی نوجوان ان ش ده و رواب

پرخاشگري و مشكالت رفتاري در گروههاي مختلف انجام شده

ب ا همس االن را

افزایش میدهد.

همسو است که از آن جمله میتوان به پژوهشه اي ترن ر ،م ک

در پژوهش دیگري که ی

دونالد و سامرست ( ،)17م ارک و همك اران (  ، )18بتل و (،)19

و همك اران ( )23انج ام دادن د،

نشان دادند ک ه رابط ه مثبت ی می ان پیش رفت تحص یلی و رهب ري

پاجارس و شانک ( ،)20انجلس و همكاران ( ،)21اوا ( ،)22ی

اجتماعی ،تحم کامنایافتگی ،مهارت اجتماعی ،جرئ تورزي و

و همكاران ( ،)23آبكنار ،عاشوري و پورمحمد رضاي تجریش ی

رواب

( )1392و قزل سفلو ( )16اشاره کرد.

دوس تانه ب ا همس االن و نی ز رابط ه منف ی می ان پیش رفت

تحصیلی و پرخاشگري ،سازشنایافتگیه اي تحص یلی و رواب

ترن ر ،م ک دونال د و سامرس ت ( ،)17در پ ژوهش خ ود ب ه

نامطلوب با همساالن وجود دارد .آبكنار ،عاش وري و پورمحم د

بررسی تأثیر آم وزش مه ارته اي زن دگی ب ر اف زایش حمای ت
اجتماعی کودکان پرداختن د ک ه نت ایج ای

با

رضاي تجریشی ( )1392در بررسی خود به ای نتیجه رسیدند که

مطالع ه بهب ود رفت ار

آم وزش کفای ت اجتم اعی ب ه کودک ان ک مت وان ذهن ی باع ث

اجتماعی در کودکان را تأیی د نم ود .ت أثیر آم وزش اطالع ات و
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خودشان کمک کنند و حتی میتوانند راهح هاي اعضاي دیگ ر

افزایش رفتار سازشی ،مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي زن دگی

گروه را قرم بگیرن د ک ه هم ه ای

و اجتماعی ای کودکان میشود.

عوام

تغیی ر در تع امالت

در تبیی یافته پژوهش حاضر میتوان بیان کرد ک ه آم وزش

دانشآموز را تسهی میکند .بدی ترتیب به نظر م یرس د م دل

مه ارته اي اجتم اعی مناس ب و ف راهم ک ردن فرص ته ا و

آم وزش گروه ی مه ارته اي اجتم اعی توانس ته اس ت ب ه

تجرب هه ایی ک ه تع امالت اجتم اعی را اف زایش ده د ،موج ب

دانشآموزان کمتوان ذهنی براي تعیی اه داف قاب

دس ترس و

میشود دانشآموزان بتوانند راهبردها و مهارتهاي اجتم اعی را

روش کمک و احتم ال رخ داد رفتاره اي مثب ت وال دگري را

در تمام محی ها و موقعیتهاي واقعی زندگی تمری کنن د و ب ه

اف زایش ده د .و ای

ام ر ب ه نوب ه خ ود توانس ته اس ت ک اهش

ک ار بندن د .کودک ان و نوجوان انی ک ه قواع د اجتم اعی گ روه

مشكالت پرخاشگري دانشآموزان را به دنبال داشته باشد.

همساالن را به خوبی یاد میگیرند و نیز رواب قوي و مستحكمی

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که آم وزش

با اعضاي خانواده و اجتم اع برق رار م یکنن د ،ب ه احتم ال زی اد،

گروهی مه ارته اي اجتم اعی باع ث ک اهش پرخاش گري در

سطم باالیی از سازشیافتگی اجتماعی را از خ ود ب روز خواهن د

دانشآموزان پسر کمتوان ذهن ی م یش ود .شخص ی ک ه داراي

داد؛ دانشآم وزان ک مت وان ذهن ی ک ه ب ه خ وبی مه ارته اي

مهارت اجتماعی است م یتوان د ب ه انتخ اب و ارائ ه رفتاره اي

اجتم اعی را ب ه دس ت م یآورن د و از نظ ر اجتم اعی رفتاره اي

مناسب در زمان و وضعیت مع ی دس ت بزن د .ب ه هم ی جه ت

مطلوبتري از خود نشان میدهند ،مفهوم خود مثبتتري دارند و

آموزش مهارتهاي اجتماعی را نمیتوان از زمینههایی که رفتار

ای امر موجب میشود محدودیتها و توان اییه اي خ ود را ب ه

در آن واقع میشود جدا کرد.
از مح دودیته اي پ ژوهش حاض ر م یت وان ب ه داش ت

شیوه صحیمتري ارزیابی ،درک و پذیرش کنند (.)28

محدودیت زمانی براي آموزش و اجراي مهارتهاي اجتماعی و

همچنی احتماال محدودیتهاي آنها در رفتار سازشی (مانن د
پرخاشگري) به دالی نق ص در اکتس اب ی ا عملك رد ی ا عوام
انگیزش ی اس ت ک ه ممك

عدم پیگیريهاي بعدي پژوهش اشاره کرد .پیشنهاد میشود ک ه

اس ت ب ر فعالی ته اي م رتب ب ا

در پژوهشهاي آین ده ب ه بررس ی ت أثیر آم وزش مه ارته اي

مه ارته اي اجتم اعی ت أثیر بگ ذارد .آم وزش مه ارته اي

اجتماعی بر روي دختران کمتوان ذهنی آم وزشپ ذیر پرداخت ه

اجتم اعی ،ی ون ب ر اکتس اب رفت ار و عملك رد ف رد و عوام

شود .همچنی میزان اثربخش ی روشه اي مداخل هاي دیگ ر ب ه

انگیزشی نقش م وثري دارد ،دان شآم وزان را ب ه مس یر مناس ب

همراه آموزش مهارتهاي اجتماعی ب راي ک اهش پرخاش گري

هدایت میکند و از پیام دهاي مخ رب رفتاره اي س ازشنایافت ه

کودکان کمتوان ذهنی مورد مطالعه قرار گیرد.

(مانند پرخاشگري) آنها میکاهد (.)2

سپاسژژژگزاری :نویس ندگان پ ژوهش حاض ر از همك اري

به عالوه حضور دانشآموزان در گروه باع ث م یش ود ک ه
آنه ا مش كالت را فق

دان شآم وزان ک مت وان ذهن ی و معلم ان و م دیران م دارس

منحص ر ب ه خ ود ندانن د ،تص دیق

پیشرفتهاي اعض اي گ روه راه ح

کمتوان شهر لردگان ،اس تاد مرح وم آق اي داورم نش ،و هم ه

مح ور در حض ور همتای ان

کسانی که به نحوي در ای پژوهش ما را یاري نمودند ،مراتب

اعتماد به خود آنها را بیشتر میکند و شرکتکنندگان فعال گروه

سهاسگزاري و قدردانی را بجا میآورند.

می توانند ب ه ه ر عض و ب راي بیش تر آگ اه ش دن از راهح ه اي
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Abstract
Background and purpose: intellectual disability can lead to behavioral problems such as
aggression. Various studies have shown that social skills training have positive effects on
children’s behaviors. The purpose of the current study was to investigate the effects of social
skills training on the reduction of verbal and nonverbal aggression in male students with
intellectual disability.
Method: current research was an experimental study with pretest- posttest control group design.
The population consisted of all male students with intellectual disability in 2010-2011 academic
year in Lordegan. Sample consisted of 30 male students that were selected using random cluster
sampling method. Data were collected using the Inventory of Aggression for Children with
Intellectual Disability (QezelSeflo, Bahrami, Davarmanesh, 2007). The students in experimental
group participated in an eleven-session social skills training program (consisted of two one-hour
sessions per week), while control group received no training program. Both groups participated
in pretest and posttest. Univariate analysis of covariance was used for data analysis.
Results: Results showed that participating in social skills training program could significantly
decrease aggression in the areas of total aggression (p < .05), self-verbal and nonverbal
aggression (p < .05), and verbal and nonverbal aggression towards others (p < .05) in male
students with intellectual disability.
Conclusion: According to our findings, by learning social skills, students with intellectual
disability show less aggressive strategies in facing different situations.
Keywords: Intellectual disability, social skills training, verbal aggression, nonverbal aggression.

1. Assistant Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, University of Social Welfare &
Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2. MA in Rehabilitation Counseling, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3. *Corresponding Author: MA in Education of Exceptional Children, University of Social Welfare & Rehabilitation Science,
Tehran, Iran (zemestan.man@gmail.com)

6

