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 چکیده

ر به نامناستتتی این افراد من  قابلیت اجتماعی و مطلوبی ندارند قابلیت اجتماعیتوان ذهنی، کم آموزاندانش بیشتتتترزمینهه و هد:  

 شاین پژوههدف وبی همراه است. مطلبا نتایج  نیسازی رواایمن آموزشکه  حالی در ،شودمیآنها شناختی در زندگی مشتکلا  روان

 .بود ذهنی یتوانکمبا  آموزاندانش قابلیت اجتماعیهای هی انی و واکنشبر  نیسازی رواایمن ثیر آموزشتأبررسی 

 رپس آموزاندانشبود. جامهه آماری را  گواهآزمون و گروه پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشهنیمپژوهش حاضتر، ی  مطالهه   روش

 آموزدانش 12شامل کنندگان شرکتتشکیل دادند.  3135-3131در ستا  تحصیلی تهران  هایستتانشتهر ستاله 38تا  35 توان ذهنیکم

ور  به صها آزمودنیند. دش انتخابگیری در دسترس نمونه نوراسلام ورامین و طاهر شهر ری به روش بود که از مدارس توان ذهنیکم

 51جلسه  31را در  سازی روانیایمنبرنامه ، گروه آزمایشنفر در هر گروه(.  31) گروه آزمایش و گواه جایدهی شدنددر دو تصتادفی 

 مقیاس افستتردگی، اضتتطراب و، استتتفاده شتتده های. ابزارنکرد این مداخله را دریافتواه در حالی که گروه گدریافت کردند ای دقیقه

تحلیل کوواریانس چندمتغیری آزمون  ها بادادهبود.  (3331 )فلنر، لیس و فیلیپس، قابلیت اجتماعیپرسشنامه و ( 3335، لاویباند) تنیدگی

  .شدتحلیل 

تر از مکگروه آزمایش به طور مهناداری  تنیدگیو  ،افسردگی، اضطراباز مداخله، میانگین نمرا   پسدر نتایج نشان داد که   هایافته

 بود گواهتر از گروه بیشتتتگروه آزمتتایش بته طور مهنتتاداری  قتتابلیتتت اجتمتتاعی همچنین میتتانگین نمرا  (.>113/1P) بود گواهگروه 

(113/1P<.) 

نین های عاطفی شتخصی وابسته است و بر فرایندهای شناختی و همچبه بهزیستتی فردی و ت ربه نیستازی رواایمن برنامه  گیرینتیجه

ابلیت قهای هی انی و واکنش بهبودنقش مهمی در  آموزش این برنامه رستتتد کهبه نظر می ؛ بنتابراینگتذاردروابط اجتمتاعی تتاثیر می

  . باشده داشت توان ذهنیکم آموزاندانش اجتماعی

 های هی انیواکنش ،توانی ذهنیکم، قابلیت اجتماعی، سازی روانیایمن  هاکلیدواژه
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 مقدمه
هستتتتند که برای دستتتتیابی به  گروهی ،بتا نیتازهای ویژه افراد

 ط،مرتببیشتتتترین توان بتالقوه خود به آموزش ویژه و خدما  

و  3)شتتوند گروه تقستتیم می 33نیاز دارند. مهمولاً این افراد به 

هستتتتنتتد کتته هتتا یکی از این گروه  3توان ذهنیکمافراد . (2

بهر )هوش 2وری هوشتتینشدر کچشتتمگیری های محدودیت

های ستتازشتتی تر( و رفتار ستتازشتتی )مهار پایینیا  15تا  11

 38)قبتتل از  تحو ( در دوره 5 و عملی 4، اجتمتتاعی  1مفهومی

 درصتتد قابل توجه توان ذهنیکم افراد. (4 و 1)دارند ستتالگی( 

ای را تشتتکیل درصتتد از افراد هر جامهه 1تا  2د حدو دریهنی 

بتته . در این راستتتتتا، بتتایتد والتتدین بتا توجتته (1و  5)دهنتد می

آموزش  ةدر زمین مداومی هایرهنمودهای متخصصان، فهالیت

تولد و حضتتور  زیرا ؛(1)داشتتته باشتتند  این کودکان و پرورش

، ختانواده را با مشتتتکلا  زیادی مواجه توان ذهنیکمکودک 

توان کم وجود فرزندرسد که همچنین به نظر می .(1)سازد می

 خانواده عملکردو  ستتاختار بر مداومی ، تأثیر نامطلوبذهنی

 افرادزندگی  ه،شتترایط در حا  گذر جامه. (8) داشتتته باشتتد

در  یهتتای ختتاصتتترا بتتا مستتتاپتتل و پیچیتتدگی توان ذهنیکم

های واکنش .(31و  3)استتت  ستتاختهمواجه های مختلف حوزه

 که تحت هستتتندحوزه مهمی دو  1قابلیت اجتماعیو  1هی انی

هتتا و موفقیتتتبر  د ونتتگیرقرار می تتوانی ذهنیکتمتتتأثتیتر 

 .(4)د نگذارتاثیر می توان ذهنیکم افرادهای توانمندی

یت و کوتاه به ی  موقه ،هی ان یهنی واکنشی کلی، شدید

بتته آورد و غیرمنتظره کتته ارگتتانیستتتم را بتته حرکتتت در می

های واکنشهای هی انی اشتتتاره دارد. احستتتاستتتا  و واکنش

لفه ؤکه سه م هستتتندشتناختی پیچیده روان هایحالتهی انی، 

د و شتتتامل نو رفتار آشتتتکار دار ،ت ربه ذهنی، پاستتتخ هی انی

 و و ته ی ،ادیهای اصلی مانند ترس، خشم، نفر ، شهی ان

و  ،های مرکی مانند مانند افستردگی، اضطرابهمچنین هی ان

                                                           
1. Individuals with intellectual disability 

2. Intellectual functioning  
3. Conceptual 

4. Social  

اصتتطلاحی پوشتتشتتی  ،های هی انیواکنشند. شتتومی 8تنیدگی

و نفر  یا برچستتبی  ،های ذهنی مانند عشتت ، ترسبرای حالت

ی، و شناختی مانند افسردگ ،برای عوامل محیطی، فیزیولوژیکی

های هی انی ابهاد واکنش(. 33) استتتت تنیدگیو  ،اضتتتطراب

سازه  ها به سهبخشتی از این واکنش و گیردمختلفی را در برمی

قرن حاضتتر یهنی  شتتای  هایاختلا و شتتناختی  ،روانی، عاطفی

 . (32) ، مرتبط هستندتنیدگی و، افسردگی، اضطراب

 است پزشکیروان اختلالا  ترینشای  از یکی افسردگی

بهید  .(31) شودمی نامیده روانی سرماخوردگی اصطلاح به که

 را افستردگی وقوع بتواند عامل ی  فقط که رستدمی به نظر

 مختلف عامل چندین تهامل از افستتتردگی زیرا کند؛ تبیین

 هشکا با که است اختلالی افستردگی. (34) شتودمی حاصتل

، اشتهاییبی تمرکز، در اشتکا  گناه، علاقه، احستاس و انرژی

 در تغییر با و شتتودمی مشتتخ  خودکشتتی و مرگ افکار و

 خواب، وضهیت تکلم، شتناختی، هایتوانایی فهالیت، ستط 

. (35) است همراه بیولوژی  هایآهنگضرب سایر و، اشتتها

های هی انی برخی متخصتتتصتتتان اعتقتاد دارنتد میزان واکنش

 هن اربتوان ذهنی چهار یا پنج برابر افراد نامطلوب در افراد کم

 41تا  31استتت. برآورد شتتده استتت که مشتتکلا  روانی در 

(. 31قتتابتتل تشتتتخی  استتتت ) ،توان ذهنیدرصتتتد افراد کم

بتا افستتتردگی رابطته دارنتد که  متهتددی عوامتلطورکلی بته

ترین عوامل استتتاستتتی محستتتوب از مهم تنیدگیو  اضتتتطراب

  .(35)شوند می

احستتتاس اضتتتطراب نیز در دوران مختلف زندگی، امری 

 و یهی انواکنش اضتتطراب نوعی  .(31)رایج و بهن ار استتت 

د بدنی به تهدی نوعی احساس و ادراک ذهنی است که با پاسخ

همراه استتتت. اضتتتطراب نوعی غریزه  ،واقهی یا ادراک شتتتده

چیزی و با چه  گوید از چهزنتدگی و بقتا استتتت کته بته ما می

اضتتتطراب ت ربه شتتتده در افراد  .(38)روشتتتی اجتناب کنیم 

5. Practical 

6. Psychological reactions  

7. Social competenc 

8. Stress  
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توان ذهنی به صتور  رریفی با مساپل محیطی گره خورده کم

 ،دتواند فراگیر باشتتاستتت و ارتبان نزدیکی با آن دارد ولی می

هم  تنیدگی. (31) بدون آن که علّت مشتتخصتتی داشتتته باشتتد

وجود شترایطی است که در نتی ه تهار  میان فرد و محیط به 

آیتد و بتاعا ای اد ناهماهنگی میان ملزوما  ی  موقهیت می

. (33)شتتتود و اجتمتتاعی فرد می ،و متنتتاب  زیستتتتی، روانی

ه را پاستتخ فرد ب تنیدگی، یدر حوزه ستتلامت روان پژوهشتتگران

وقتای  یا تغییراتی که با موقهیت اجتماعی او متضتتتاد و مخالف 

ها، ی  یا چند واکنش کننتد. این پتاستتتختهریف می ،استتتت

اگر  .(21)و جسمانی را در پی دارند  ،شناختی، عاطفی، رفتاری

برای متدتی طولتانی بته قو  خود بتتاقی  تنیتتدگیعوامتل بروز 

ختلتا  کته مهمولاً فیزیکی و بمتاننتد ممکن استتتت علتاپم این ا

کودکتتان و  .(23 و 32)عتتاطفی هستتتتنتتد در متتا بروز کننتتد 

تتوان ذهتنتی بتر اثتر انتزوای اجتتتمتتاعی، کتم آمتوزاندانتش

های اجتماعی ضتتهیف در مهر  خطر و مهار  ،زنیبرچستتی

 و ،های هی انی نامطلوب مانند افستتتردگی، اضتتتطرابواکنش

ذهنی  توانکودکان کمتهداد گیرند. در واق  قرار می تنیتدگی

شتر شوند بیشناختی تشخی  داده میکه دارای مشتکلا  روان

 .(31) با تحو  شناختی بهن ار استاز کودکان 

یر قابل ثهم تأ قتابلیت اجتماعیتوانتد بر توانی ذهنی میکم

 حالا  دربرگیرنده قابلیت اجتماعی(. 4توجهی داشتتته باشتتد )

شتتود: فرد استتت که در پنج احستتاس خلاصتته می  روانی مهم

 ،یا خودکارآمدی احستتاس شتتایستتتگی ی،دارااحستتاس مهن

. (31) اعتماد و ،احستتتاس خودتهیینی اثرگتذاری،احستتتاس 

توانایی عملکرد انستتتان در اجرای استتتتقلا   قتابلیتت اجتماعی

های مهار  و شامل است 3پذیری اجتماعیشخصی و مسئولیت

طور . به(22)شتتود انگیزشتتی میو  ،هی انی، رفتاری ،شتتناختی

که  داردو هفت مهار  لفته مؤ ستتته قتابلیتت اجتمتاعیکلی، 

که دو مهار   شتتتناختی هایییتوانا ها ومهار عبتارتند از: 

 یهتتامهتتار گیرد؛ را دربرمی آگتتاهیخود و گیریتصتتتمیم

                                                           
1. Social accountability 

2. Anger management 

3. Empathy 

 ارتباطی و اجتماعی لهئمستت حل که شتتامل دو مهار  رفتاری

 مدیریتکه ستتته مهار   هی تانی هتایکفتایتتو شتتتود؛ می

. (31)گیرد را دربرمی 4هی انا  با مقابله و 1همدلی ،2خشتتتم

ن داند. از آی با محیط مییافتگازشپیتاژه هوش را توانایی ستتت

تر از متوستتتط توان ذهنی پایینکودکتان کمهوش جتایی کته 

ر این، علاوه بمشکل دارند. نیز اجتماعی یافتگی سازشاست در 

افتگی یسازشتواند بر توانایی فردی در جهت میتوان ذهنی کم

ها و تکفایو همچنین  تأثیر گذارد ،با موقهیت جدید یا ناآشتتنا

توان افراد کمنتی ه این که  .های فردی را پنهان ستتتازدقتابلیت

  (.21) برخوردارندپایینی  قابلیت اجتماعی از ذهنی

مختلفی برای  و توانبخشتتی آموزشتتیهای از روشمروزه ا

ده افراد استتتتفا قابلیت اجتماعی هتای هی تانی وواکنش بهبود

و کاربردی  ایبرنامه که 5سازی روانیایمنبرنامه  .(2)شود می

ی گیرپیش و با هدف استشتناختی رفتاری  آوردرویمبتنی بر 

 محستتتوبها برنامه این ترینیکی از مهم طراحی شتتتده استتتت

ترکیبی از  ،ستتازی روانیایمن یآموزشتتبرنامه . (24) ودشتتمی

، تمرین زداییتنشله، آموزش ئبازستتتازی شتتتناختی، حل مستتت

و تقویت خود و  ،ستتتازی ذهنی و رفتاری، خودآموزیت ستتتم

هایی در جهت تغییر محیط استتت. با استتتفاده از همچنین تلاش

های رفتاری، انگیزش مثبت، مهار  روانیسازی آموزش ایمن

 شود و من ر به کاهشی تقویت میو اجتماع ،هی انی، شناختی

 دشتتومی دشتتوارتنش و ناآرامی و افزایش مقابله با رویدادهای 

به منظور گستتترش و  افرادکم  به  ،ستتازیهدف ایمن .(25)

 یندهای برای مشتتتکلا  کنونی و آمقابلههای کستتتی مهتار 

برنامه  اثربخشتتتیهای مختلفی در حوزه پژوهش .(21)استتتت 

را به طور که برخی از آنها  ان ام شده است نیستازی رواایمن

 مختصر شرح خواهیم داد.

( نشتتتان داد که آموزش 21بادی )آهای پژوهش جنایتافتته

، به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی تنیدگیمدیریت 

 هایمتادران کودکتان مبتلتا بته اختلتا  تنیتدگیو  ،اضتتتطراب

4. Cope with emotions 

5. Mental immunization 
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و فلج مغزی تاثیر چشتتتمگیری  ،هتای رفتتاریاختلتا  ،تحولی

نتایج پژوهش عاشتتوری، پورمحمدرضتتای ت ریشتتی،  .داشتتت

ثیر مثبت ( حاکی از تأ2و عظیمی گروسی ) ،آبکنار، فلاحجلیل

قتابلیتتت بر  ستتتازی روانیو قتابتتل توجتته آموزش برنتامته ایمن

بود.  فلج مغزی آموزاندانشو صتتتفا  شتتتخصتتتیت  اجتماعی

ی، مدرس غروی، ه، وقدربان ،مظلومهای مطالهه یافتههمچنین 

اثربخشتتی مهنادار  حاکی از (28) شتتاد و ،آبادیکاشتتانی لطف

های مقاسو خرده سازی بر سلامت عمومیبرنامه ایمنآموزش 

 عملکرد در ارستتایین اضتتطراب، جستتمانی، علایمآن از جمله 

لیمانی س در مطالهه دیگر، د.بوپرستتاران  افستردگی و اجتماعی

( 23)، اکبری دهکردی، کتتاکوجویبتتاری و مرادی دیتنتتانتی

یش زابر اف تنیدگیستتتازی در برابر آموزش ایمندریتافتنتد که 

ؤثر محرکتی  -جسمیبا ناتوانی آموزان دختر ابراز وجود دانش

کانگ، چوی و ریو  های تحقی یتافتهدر همین رابطته  .استتتت

ستتتازی ایمنبرنامه مثبت و مهنادار  حاکی از اثربخشتتتی( 11)

تاری دانش ویان پرس تنیدگیو  ،افستردگی، اضطراب بر روانی

 ،واهاردا، یوشتیکا، جسایج، فوکوی، انونتایج پژوهش کا و بود

 بر سازی روانی( حاکی از آن بود که برنامه ایمن21و کیشتی )

الها  مطثیر مهناداری ندارد. زنان خدمتگذار ژاپنی تأ تنیتدگی

دیگری نیز دربتاره این شتتتیوه ان تام شتتتده استتتت. برای مثا  

اثربخشتتی مهنادار  بیانگر (24) شتتهی و هورنپژوهش های یافته

 باورهای و اضتتطراب ،تنیدگیستتازی بر برنامه ایمنآموزش 

 ،استماعیلی، اسماعیلیهای تحقی  یافته؛ دانشت ویان غیرمنطقی

ستتازی برنامه ایمنحاکی از اثربخشتتی آموزش ( 13) و دباشتتی

شتتناختی بهزیستتتی روان افزایش و افستتردگی کاهشبر  روانی

نشان داد که نیز  (12)ستوانسون و مالون نتایج پژوهش  ؛ وزنان

با این که لزوماً هوش پایینی  رییادگینتاتوانی  بتاآموزان دانش

 خود همستتالانله اجتماعی از ئمستت در مهار  حلولی  ندارند

 .تر هستندفیضه

بر  ستتتتازی روانیایمنآموزش  ثیرتتتأحوزه اگرچتته در 

ست ا ان ام شده یهایپژوهش تنیدگیو  ،افستردگی، اضطراب

ش آموز یافت نشتتتد که به بررستتتی تاثیرای مطتالهه هیچ ولی

فراد ادر  تنیدگیو  ،بر افستردگی، اضطرابستازی روانی ایمن

که حاکی از خلاء پژوهشی در این  پرداخته باشد توان ذهنیکم

ستتتازی آموزش ایمنبا  رود، احتما  می. در واق استتتتحوزه 

 دستتت اطلاعا  جدید و مخالف افکار خودآیند، فرد به روانی

 اندو بتورا بررستتتی کرده تنش  ای تاد کنندهو موقهیتت  یتابتد

بتته نظر دین ترتیتتی . بتتهتتا را برطرف یتتا کتتاهش دهتتد تهتتار

 انتخابو  ،گزینی مطلوبشتتناختی، هدفله ئحل مستترستتد می

سازی روانی آموزش که از طری  برنامه ایمن راهبردی کارآمد

 و توان ذهنیکمدر بهبود روابط و عملکرد افراد شتتود داده می

که این موارد  مؤثر واق  شتتتود آنها افزایش رفتتارهای مطلوب

 علاوه بر این،اهمیت و ضترور  پژوهش حاضتر استت.  بیانگر

به  ستتازی روانیایمنمهار   آموزشدور از انتظار نیستتت که 

ت مقتتابلتته بتتا پتتتوان و جر ،توانی ذهنیبتتا کم آموزاندانش

ود شموجی و حل مشکلا  نیز به نوبه خود  بدهدمشتکلا  را 

س احستتا ،تری داشتتته باشتتدهای هی انی مطلوبفرد واکنشتا 

بنابراین  .بهتری داشتتته باشتتد قابلیت اجتماعیو  کند توانمندی

برنامه آموزش  این استتت که آیا حاضتتر پژوهش له اصتتلیئمستت

 قابلیت اجتماعیهتای هی انی و واکنشبر  نیستتتازی رواایمن

  ثیر دارد؟أت ذهنی یتوانکم با آموزاندانش

 روش
ز احاضتتر پژوهش   کنندگانالف( طرح پژوهش و شههرکت

آزمون پس و آزمونپیشآن از نوع طرح  وآزمایشتتی هنیمنوع 

 شتتتامتتلپژوهش این جتتامهتته آمتتاری  .استتتت گواهبتتا گروه 

نوراستتلام  مدارس استتتثنایی توان ذهنیکم پستتر آموزاندانش

 بود. 3135-3131ستتا  تحصتتیلی در ورامین و طاهر شتتهر ری 

گیری در دستتتترس هتتا از روش نمونتتهبرای انتختتاب آزمودنی

ین و وراممدارس نوراسلام ابتدا به این صور  که  ؛دشاستفاده 

 و شدند انتخاب های تهرانمدارس شهرستان از ری طاهر شتهر

 دامنه)های ورود و با توجه به ملاکلازم  یهایپس از هماهنگ

بر استتاس پرونده  ستتا  38تا  35دامنه ستتنی  ، 11تا  51 هوشتتی

 داشتتتن) خروجو  (و تمایل به شتترکت در پژوهش ،تحصتتیلی
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 هایجود آستتییو مانند ناشتتنوایی و نابینایی، یمشتتکلا  حستت

ه همزمان با مطاله شناحتیروانهای استفاده از برنامه و ،جسمانی

به منظور  .انتخاب شدنداعضتای گروه نمونه پژوهش  ،(حاضتر

و بتتا در نظر گرفتن احتمتتا  افتتت تهیین حتتداقتتل ح م نمونتته 

گروه دو در  توان ذهنیکم آموزاندانشنفر از  12ها، آزمودنی

شدند، به نحوی که اعضای هر گروه دهی جای گواهآزمایش و 

لازم به ذکر استتتت انتخاب ح م نمونه بر استتتاس  .نفر بود 31

های آزمایشی در طرحدیدگاه نظری متخصتصان روش تحقی  

  .(11)ان ام شد 

 ابزارب( 

 مقیاس را لاویباند این :3تنیدگیمقیاس افسردگی، اضطراب، . 3

در این پژوهش طراحی کرده است.  3335 ستا  در 2و لاویباند

ستتتوالی مقیاس استتتتاندارد افستتتردگی، اضتتتطراب،  23از فرم 

 اضتتطراب، مقیاسخرده شتتامل ستته که استتتفاده شتتد تنیدگی

دارد.  سوا  1س قیامشود و هر خردهمی افستردگی و، تنیدگی

 ر صتتو به تنیدگیمقیاس استتتاندارد افستتردگی، اضتتطراب، 

)نمره  اصتتلاً هایدارای گزینه و استتت شتتده طراحی لیکر 

 .است( 1)نمره  زیاد و، (2)نمره  متوسط ،(3)نمره  کم ،صفر(

 هاینمرا  سوا  م موع طری  مقیاس ازهر خرده نهایی نمره

( 15آنتونی و همکاران ) .(14)آید می دستتت به آن به مربون

مقیاس افستردگی، اضطراب، تنیدگی را از طری  تحلیل عاملی 

ای با روش آلفای کرونباخ برمقیاس اعتبار این  بررستتی کردند.

 35/1و  32/1، 31/1 افستتردگی، اضتتطراب، تنیدگی به ترتیی

میان دو عامل  48/1گزارش شتتده استتت. همچنین همبستتتگی 

 28/1و  ،بین اضتتطراب و تنیدگی 51/1افستتردگی و تنیدگی، 

 بین اضتطراب و افستردگی به دستت آوردند. سامانی و جوکار

ر دمقیاس افسردگی، اضطراب، تنیدگی را ( روایی و اعتبار 11)

ی، افستتتردگ بررستتتی کردند. آنها اعتبار بازآزمایی برای ایران

 گزارش 11/1و  11/1، 81/1 اضتتتطراب، تنیدگی را به ترتیی

 نوع از عاملی آماری تحلیل شتتتیوهبا  را روایی آنکردند و 

                                                           
1. Depression anxiety stress scales 

2. Lawibund & Lawibund 

 دستتت آوردند.به  31/1 ،های اصتتلیلفهؤم روش به و ییدیتأ

مقیاس افستتتردگی، اضتتتطراب و  پایاییدر پژوهش حاضتتتر، 

با استفاده از آلفای کرونباخ برای افسردگی، اضطراب،  تنیدگی

 شتتتیوهبا  و روایی آن 13/1و  13/1، 31/1 به ترتیی تنیتدگی

های لفهمؤ روش به و ییدیأت نوع از عاملی آمتاری تحلیتل

 .به دست آمد 52/1محاسبه و مقدار  اصلی

فلنر، لیس و  را : این پرستتشتتنامه1قابلیت اجتماعیپرستتشتتنامه . 2

با چهار  گویه 41 کهاست  تدوین کرده 3331در سا   4فیلیپس

 ،یهی ان کفایت رفتاری، شناختی، مهار  مقیاس مهار خرده

های این آزمون به ها به گویهآزمودنیانگیزشتتتی دارد.  و آمایه

به این ترتیی  ؛دهندمیای پاستتخ درجه 1صتتور  ی  مقیاس 

، 3مخالفم را انتخاب کند نمره  کته اگر آزمودنی گزینته کتاملاً

، تا 4، نظری ندارم نمره 1، تا حدی مخالفم نمره 2مخالفم نمره 

 1موافقم نمره  و کتتاملتتاً،  1، موافقم نمره 5حتدی موافقم نمره 

، 35، 32، 33، 3، 8، 1، 1شتتتماره  هایگویهگیرد. همچنین می

بتته  45، و 44، 41، 18، 11، 11، 12، 28، 21، 25، 23، 31

 شناختی شوند. مقیاس مهار میگذاری صور  مهکوس نمره

و حداکثر  گویه 14رفتاری  نمره، مهار  23و حداکثر گویه  1

 و آمایه ،نمره 23و حداکثر  گویه 1هی انی  کفایت نمره، 241

 فلنر و همکاران .(2) نمره دارد 43و حداکثر  گویه 1انگیزشتی 

با روش آلفای  را قابلیت اجتماعیپرستتتشتتتنتامته ( اعتبتار 22)

و روایی آن بته روش تحلیل عاملی  33/1تتا  13/1کرونبتاخ از 

ستتن ی این های روانشتتاخ  گزارش کردند. 84/1 ،ییدیأت

بررسی شده که ضریی  (11) توسط پرندیندر ایران پرسشنامه 

و روایی آن به روش  88/1آن بتا روش آلفای کرونباخ  اعتبتار

 82/1برداری آن یید شده و مقدار کفایت نمونهأتحلیل عاملی ت

ا بپرسشنامه اعتبار این در پژوهش حاضر،  .گزارش شتده استت

و روایی آن بتته روش تحلیتتل  11/1روش آلفتتای کرونبتتاخ از 

 به دست آمد. 13/1 ،ییدیأعاملی ت

3. Social competencies scale 

4. Felner, Lease and Philips 
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 آوردروی کهستتازی روانی ایمن برنامه ای مداخلهبرنامه ج( 

ای دقیقه 51 آموزشتتی جلستته 31شتتامل دارد  شتتناختی رفتاری

 تنیدگی، آموزش دربارهند از: ااهداف آن عبار  و شتتتودمی

 بازسازی ،زداییتنش و دهیآرامش ،تصویرسازی ذهنی مثبت

های مهار  ،شتتتناختی خطاهای ،افکار خودآیند شتتتناختی،

 ،مدیریت زمان ،تمرکز ،شتتتده هدایت هایخودگویی، مقابله

. این و خودکارآمدی جوییخودنظم ،لته اجتمتاعیئحتل مستتت

که برگرفته  اندکرده( طراحی 2عاشوری و همکاران ) رابرنامه 

ای در محورهای این برنامه مداخله ( است.25از مد  مایکنبام )

 اراپه شده است. 3جدو  
 

 سازی روانیبرنامه ایمنمحتوای جلسات آموزش   1 جدو 

 محتوای جلسات هد: جلسه

آن  پیامدهای و علاپم تنیدگی، توصیف و سازیمفهوم 3

 و تصویرسازی ذهنی مثبت

ذهنی  به افراد ای اد تغییرا  و پردازدو تغییرا  ناشی از آن در افراد میشگر پژوهشگر به مهرفی شرایط تن

 دهد.مثبت را آموزش می

 دهد.را اراپه می آوردهی در شرایط تنشپژوهشگر الگوهای آرامش زداییتنش و دهیآرامش آموزش 2

 در افکار نقش شناختی، بازسازیمفاهیم  با آشنایی 1

 رفتار و احساسا  با افکار ارتبان و تنیدگی ای اد

 کند.هدایت میشگر به سمت شناسایی افکار و احساسا  موثر در شرایط تنپژوهشگر افراد را 

 و منفی خودآیند افکار هایویژگی با آشنایی 4

 شناختی خطاهای

 د.کند، هدایت مینشوپژوهشگر افراد را به شناسایی افکار منفی که به طور ناآگاهانه به ذهن وارد می

 منفی افکار با مقابله مقابله با تنیدگی و چگونگیهای مهار  آموزش های مقابلهمهار  5

 تنیدگی ای اد در منفی هایخودگویی نقش و شدههدایت هایخودگویی آموزش شده هدایت هایخودگویی 1

 دهد.آموزش می های توجه برگردانی و تمرکز فکر راپژوهشگر تکنی  های توجه برگردانیتمرکز فکر و تکنی  1

 له اجتماعیئآموزش مدیریت زمان در هنگام بروز تنیدگی و حل مس له اجتماعیئو حل مسمدیریت زمان    8

 جهت مقابله با تنیدگی در شرایط تنیدگی و نظار  بر خودکارآمدی جوییخودنظمهای آموزش مهار  و نظار  بر خودکارآمدی جوییخودنظمهای مهار  3

 نشگرت هایموقهیت با برخورد هنگام در هامهار  این کارگیری به لزوم و شده آموخته هایمهار  تمرین هامهار  تمرین 31

 

آموزش و  متدیریتجهتت ان تام پژوهش از اجرا   روش د(

و با  نامه دریافت شتتتدتهران، مهرفی هایستتتتانپرورش شتتتهر

متدیریت محترم مدارس نوراستتتلام ورامین و طاهر شتتتهر ری 

اهمیت و ضرور  پژوهش حاضر برای مدیران  و هماهنگ شد

انتختتاب  بهتتد از شتتتتد. بیتتان دارس مورد نظرمتت مشتتتتاورانو 

و  و خروج پژوهشهتتای ورود ملتتاک بر استتتاسهتا آزمودنی

ها درباره ابتدا به آزمودنی، گواهگروه آزمایش و  در دهیجتای

در اولین  آنها .ها توضتتی  داده شتتدنحوه پر کردن پرستتشتتنامه

مقیتتاس افستتتردگی، اضتتتطراب، تنیتتدگی و  ،مرحلتته پژوهش

ش شتتدر  آزمونبه عنوان پیش را قابلیت اجتماعیپرستتشتتنامه 

 .به صتتتور  انفرادی تکمیل کردند گروه پنج یا شتتتش نفری

ر دها نظار  داشتتتند. پژوهشتتگران بر نحوه اجرای پرستتشتتنامه

ای دقیقه 51جلسته آموزشتتی  31گروه آزمایش در  ،مرحله بهد

که در مدرسته نوراستلام ورامین برگزار شد جلسته(  2ای )هفته

. دهیچ آموزشتی اراپه نش گواهولی برای گروه  ندشترکت کرد

ایفای  ،های ستتخنرانی، پرستتش و پاستتخبرای آموزش از روش

و روش نمایشتتی استتتفاده شتتد. در ضتتمن برای آموزش  ،نقش

 . رپوینت استفاده شدمفاهیم از فیلم و پاو

 ،هاپژوهش، از والدین آزمودنیبه منظور رعایت اخلاق در 

نامه کتبی گرفته شتتتد و به آنها اطمینان داده شتتتد که رضتتتایت

ها به صتتور  محرمانه اطلاعا  استتتخراج شتتده و نام آزمودنی

به منظور حفظ استرار شتخصی و عدم ت اوز به ماند و باقی می

نتایج حاصل از پژوهش در  ،کنندگانحریم خصتوصی شرکت

شود تا برای پیشبرد اهداف پژوهش در میستط  کلی گزارش 

از  ، پسهمچنینشتناستان و متخصصان قرار گیرد. اختیار روان

د گذاشته ش گواهپایان پژوهش کارگاهی دو روزه برای گروه 
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و ی  جزوه آموزشی درباره برنامه مداخلاتی به آنها داده شد. 

آزمون با وزش، هر دو گروه به عنوان پسدر پایان جلستتا  آم

شنامه پرستو  مقیاس افستردگی، اضتطراب، تنیدگیاستتفاده از 

ای به هدادهمورد ارزیابی قرار گرفتند.  م دداً قابلیت اجتماعی

آزمون(، آزمون و پسدستتتت آمتتده از این دو موقهیتتت )پیش

برای دو گروه با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد 

 22نستتتخه ها از . جهت تحلیل دادهگرفتت زیه و تحلیل قرار 

  استفاده شد. SPSSافزار آماری نرم

 هایافته
هتتای هی تتانی واکنش هتتای توصتتتیفی مربون بتتهشتتتتاخ  

 هار )م قابلیت اجتماعیو )افستتردگی، اضتتطراب و تنیدگی( 

ی( انگیزشتت و آمایه ،هی انی کفایت رفتاری، شتتناختی، مهار 

آزمون و در موقهیتتت پیش گتواهدر دو گتروه آزمتتایتش و 

 اراپه شده است.  2آزمون در جدو  پس

 

 قابلیت اجتماعیهای هیجانی و واکنشتوصیفی  هایشاخص  2 جدو 

 موقعیت متغیرها
 گواهگروه  گروه آزمایش

 نرمالیتی انحرا: معیار میانگین نرمالیتی انحرا: معیار میانگین

 های هی انیواکنش

 افسردگی
 35/1 81/2 13/31 31/1 21/2 11/31 آزمونپیش

 21/1 15/2 24/31 31/1 31/3 11/31 آزمونپس

 اضطراب
 31/1 13/2 14/31 34/1 53/3 14/31 آزمونپیش

 34/1 84/2 11/31 11/1 11/2 24/33 آزمونپس

 تنیدگی
 13/1 35/3 31/38 35/1 42/2 13/38 آزمونپیش

 32/1 31/3 11/38 11/1 11/2 11/31 آزمونپس

 قابلیت اجتماعی

 یشناخت مهار 
 45/1 31/3 24/31 23/1 11/2 12/31 آزمونپیش

 34/1 33/2 11/31 51/1 83/3 11/35 آزمونپس

 یرفتار مهار 
 43/1 13/1 45/321 32/1 54/5 44/333 آزمونپیش

 13/1 81/5 81/333 35/1 53/5 11/341 آزمونپس

 یهی ان کفایت
 33/1 23/2 31/33 34/1 11/2 21/33 آزمونپیش

 31/1 38/3 51/33 21/1 13/2 82/34 آزمونپس

 یانگیزش آمایه
 24/1 13/1 11/22 33/1 85/2 11/22 آزمونپیش

 22/1 11/2 44/21 23/1 14/1 14/23 آزمونپس

 

بته علتت وجود ی  متغیر آزمون و برای تهتدیتل اثر پیش

متغیر وابستتتته  ستتتهستتتازی روانی( و ایمنآموزش مستتتتقتل )

تقل ی  متغیر مس ( و همچنینتنیدگی و افستردگی، اضطراب)

 مهار )متغیر وابستتتته  چهتارستتتازی روانی( و ایمنآموزش )

از  (یانگیزش و آمایه ،هی انی کفایت رفتاری، شناختی، مهار 

 .آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استتتفاده شددو 

هتا بتا استتتتفاده از آزمون آماری ابتتدا نرمتا  بودن توزی  داده

ید قرار گرفت أیاستتتمیرنف مورد بررستتتی و ت -لموگروفاکت

(15/1P>). کوواریانس-آزمون باکس فر  همگنی واریانس 

 کتته برای تحلیتتل او  برابر بتتا ییتتد کردأرا تتت در هر دو تحلیتتل

(41/33=s M,Box   22/1و=P)  و برای تحلیل دوم برابر با

(58/33=s M,Box   21/1و=P) مفروضتته شتتیی خط . بود

رار بود. برقو خطی بودن رابطه متغیرها  برای متغیرها رگرستتیون

حاکی از وجود همبستتتتگی کافی بین آزمون کرویتت بارتلت 

تگی به بیان دیگر همبس ؛بوددر هر دو تحلیل  متغیرهای وابستته

نتایج آزمون  (.P=113/1) شتتدمهنادار  ،بین متغیرهای وابستتته
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 اها در همه متغیرهبیتانگر برقراری فر  همگنی واریتانس لون

آزمون های بنابراین مفروضتته ؛(<15/1P)بود  تحلیلدو در هر 

وان تمیو برقرار استتتت  آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری

 منظور، ها از این آزمون استتتتفاده کرد. بدینجهت تحلیل داده

های هی انی )افستتردگی، اضتتطراب و واکنشهای مقیاسخرده

 تاری،رف شناختی، مهار  )مهار  قابلیت اجتماعیو تنیدگی( 

نی توان ذهکم آموزاندانشانگیزشی(  هی انی و آمایه کفایت

فر  آمتتاری لتتامبتتدای آزمتتایش و گواه در پیش در دو گروه

ردگی، افسدر تحلیل او  )مورد محاسبه قرار گرفت که  ویلکز

 .بود 21/1اتا  م ذورو  18/1( مقدار لامبدا و تنیدگی ،اضطراب

 رفتاری، شتتتنتاختی، مهار  مهتار همچنین در تحلیتل دوم )

 و م ذور 11/1( مقدار لامبدا زشیانگی و آمایه ،هی انی کفایت

 گواهگروه آزمتتایش و بنتتابراین  ؛(>113/1P)بود  13/1اتتتا 

هتتای هی تتانی واکنشهتتای مقیتتاسخردهحتتداقتتل در یکی از 

ز حداقل در یکی ا و همچنین)افسردگی، اضطراب و تنیدگی( 

 شتتتناختی، مهار  )مهار  قابلیت اجتماعیهای مقیتاسخرده

اری تفاو  مهنادانگیزشتتتی(  و آمایه ،هی انی کفایت رفتاری،

دو بردن بتته این تفتتاو ، از . بتته منظور پی(>113/1P)دارنتتد 

 در جدو  هر ی استتتفاده شتتد که نتایج آزمون آماری مانکوا 

 آمده است. 4 و 1
 

 آزمونهای هیجانی با حذ: اثر پیشواکنشهای مقیاسبرای خردهنتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری  .3 جدو 

 
 آزمونبا حذ: اثر پیش قابلیت اجتماعیهای مقیاسبرای خردهنتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری  .4 جدو 

 

ا دلیتل همبستتتتگی بتت آزمون بتتهپیشدر این تحلیتتل، متغیر 

، گروه 1آزمون تهدیل شتده است. با توجه به نتایج جدو  پس

 هتتای هی تتانی افستتتردگیواکتنشآزمتون بتر نتمترا  پتس

(11/33F=) اضتتطراب ،(12/22F=)، و تنیدگی (13/38F=) 

توان م ذور اتا می بر اساس .(>113/1P) داشتتاثر مهناداری 

 از یتت  هر تغییرا  ٪54 و ٪48 ،٪52ترتیتتی بیتتان کرد بتته 

له به علت اثر مداخ و تنیدگی ،افستتردگی، اضتتطراب متغیرهای

اثر مهناداری  ،گروه، 4با توجه به نتایج جدو   همچنین .استتت

در تتتمتتامی  قتتابتلتیتتت اجتتتمتتاعتی آزمتونبتر نتمترا  پتس

 رفتاری ، مهار (=41/3F) شتتناختی های مهار مقیاسخرده

(11/23F=)، هی انی کفتایت (11/1F=)، انگیزشتتتی و آمایه 

(18/33F=)  داشتتته استتت(113/1P<).  با توجه به م ذور اتا

 تغییرا  ٪13 و ٪54 ،٪51 ،٪43ترتیی توان بیان کرد به می

 کفایت رفتاری، شتتناختی، مهار  مهار  متغیرهای از ی  هر

 آموزاندانششتتترکت  مربون به انگیزشتتتی و آمایه ،هی تانی

 .استسازی روانی برنامه آموزش ایمندر  توان ذهنیکم

 مجذور اتا معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات ی وابستهمتغیرها 

ش
کن
وا

 
نی
 ا
هی

 52/1 113/1 11/33 42/23 3 42/23 افسردگی 

 48/1 113/1 12/22 54/21 3 54/21 اضطراب

 54/1 113/1 13/38 14/12 3 14/12 تنیدگی

 مجذور اتا معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات ی وابستهمتغیرها

عی
ما
جت
ت ا

ابلی
ق

 

 43/1 113/1 41/3 18/13 3 18/13 یشناخت مهار 

 51/1 113/1 11/23 55/313 3 55/313 یرفتار مهار 

 54/1 113/1 11/1 43/38 3 43/38 یهی ان کفایت

 13/1 113/1 18/33 31/311 3 31/311 یانگیزش آمایه
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 گیریو نتیجه بحث
 نیسازی رواایمن تاثیر آموزشبررسی  پژوهش حاضتر، هدف

بتتا  آموزاندانش قتتابلیتتت اجتمتتاعیهتتای هی تتانی و واکنشبر 

امه آموزش برن پژوهش نشتتان داد کهنتایج توانی ذهنی بود. کم

 قابلیت اجتماعیهتای هی انی و واکنشستتتازی روانی بر ایمن

 ثیر مهناداری داشتتتت. در واق ،أتت توان ذهنیکم آموزاندانش

لیت قاب های هی انی وواکنش بین میتانگین نمرا  پس آزمون

به دستتت تفاو  مهناداری  ،گواهدر گروه آزمایش و  اجتماعی

ی ستتتازتوان نتی ته گرفت که آموزش ایمنبنتابراین می آمتد؛

 هاآن قتابلیت اجتماعیهتای هی تانی و واکنشروانی در بهبود 

 داشته است.  هیقابل توجتأثیر 

هتای این پژوهش کته بیانگر اثربخشتتتی بخشتتتی از یتافتته

هتتای هی تتانی واکنش بر ستتتتازی روانیآموزش برنتتامتته ایمن

 توان ذهنیکم آموزاندانش و تنیدگی ،افستتردگی، اضتتطراب

 کانگ و همکاران پژوهشهای های پژوهش یافتهبود بتا یتافته

 شهی و هورن(، 21بادی )آجنا ،(12ستوانستون و مالون )(، 11)

همچنین این همستتتو استتتت. ( 28و همکاران ) مظلومو  ،(24)

اثربخشتتتی برنتتامتته  بتتارهبخش از نتتتایج پژوهش حتتاضتتتر در

تنیتدگی بتا نتتایج پژوهش کتاواهاردا و بر  ستتتازی روانیایمن

 است.( ناهمسو 21همکاران )

ی بر ستتتازی روانآموزش ایمنکه تبیین این یافته  به منظور

 توان ذهنیکم آموزاندانش افستتتردگیهتیت تتانی  واکتنتش

ه ک توان عنوان کردمی، و مهناداری داشت قابل توجهاثربخشی 

 گناه احساس علاقه، دادن دستت خل ، از کاهش افستردگی با

 و، انرژی کاهش اشتتتتها، و در خواب اختلا  ارزشتتتی،بی و

 آموزاندانشطبیهی استتت (. 35استتت ) همراه تمرکز ضتتهف

در مهر  افستتردگی  آموزاندانشمانند ستتایر  توان ذهنیکم

واند تزندگی و تحصتتیل میقرار گیرند. علاوه بر این، شتترایط 

 ذهنی توانکم آموزاندانش، زیرا تر کنداین وضهیت را پیچیده

های مفهومی، مهتار رفتتار ستتتازشتتتی، یهنی  ستتته حوزه در

این . (21) اجتماعی و عملی روزمره با مشتتکلاتی مواجه هستتتند

، های دیگرانآگاهی از ت ربهعملکرد پایینی در  آموزاندانش

فردی، توانایی در برقراری ی ارتبان بینهتاهمتدردی، مهتار 

 دارند که جوییو خودنظم ،روابط دوستتانه، قضاو  اجتماعی

در از سوی دیگر، (. 3کند )را تشدید می آنها افستردگیمیزان 

 ارتبان، اجتماعی لهئحتل مستتتبر ستتتازی روانی ایمن آموزش

جویی و خودنظم ،خودکارآمدی ،رفتار و احستتاستتا  با افکار

را این عوامل که  یسد آموزشربه نظر می. (25) شودکید میأت

ا در ر توان ذهنیکم آموزاندانشبتوانتد توان بالقوه دربرگیرد 

 های هی انی خود و دیگران بهبود بخشتتتد،آگتاهی از واکنش

 و توانتتایی در برقراری ،را تقویتت کنتتدفردی آنهتا ارتبتان بین

بنابراین، دور از انتظار نیستتت  ؛افزایش دهد را روابط دوستتتانه

واکنش هی انی  موجی کاهشستتازی روانی آموزش ایمن که

  شود. توان ذهنیکم آموزاندانشدر  نامطلوب افسردگی

 های پژوهش حاضر که حاکیبخشتی از یافتهتبیین  درباره

 انی هی واکنش بر سازی روانیآموزش برنامه ایمناز اثربخشی 

 زهامروتوان گفت بود می توان ذهنیکم آموزاندانش اضطراب

 هایحوزه ترینمهم از یکیعنوان بته  یاضتتتطرابمشتتتکلتا  

شود که انستان مطرح می نامطلوب های هی انیواکنش مطالهه

 تند.نیستتله مستتتثنی ئنیز از این مستت توان ذهنیکم آموزاندانش

ترین نوع اضطراب در این افراد از طری  رفتارهای ناآرام، رایج

و گتاهی اوقا  پرخاشتتتگری یا خودآزارگری قابل  ،اجتنتابی

های فراخوان اضطراب مشتاهده استت که در پاستخ به موقهیت

. هر چه ررفیت هوشتتی افراد محدودتر باشتتد (1) شتتودداده می

آور تری در هنگام پاستخ به شترایط اضطرابرفتارهای افراطی

توان کم افرادعلتاوه بر این، دهنتد. آزارنتده محیطی نشتتتان می

های مراقبت شتتتخصتتتی، مستتتئولیت هایی ماننددر زمینه ذهنی

شتتتغلی، متدیریتت متالی، تفری ، مدیریت رفتار شتتتخصتتتی، 

الیف تحصتتیلی و شتتغلی با مشتتکلا  بیشتتتری دهی تکستتازمان

که این عوامل اضتتتطراب آنها را تشتتتدید ( 18مواجه هستتتتند )

بنابراین اگر به آنها آموزشتی داده شود که این عوامل  ؛کندمی

شتتان کاهش یابد. از قرار دهد احتمالاً اضتتطرابورد توجه را م

ای بتته توجتته ویژه ستتتازی روانیایمنآموزش آن جتتایی کتته 

شتتتناختی و هی انی ناشتتتی از عوامل مختلف روان مشتتتکلا 
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 بنتتابراین غیرطبیهی نیستتتتت کتته ،فردی داردفردی و بیندرون

 اضتتطراب موجی کاهشآموزش این برنامه شتتناختی رفتاری 

   شود. توان ذهنیکم آموزاندانش

 بر ستتتازی روانیاین یافته که آموزش برنامه ایمنتبیین  در

بود  توان ذهنیکم آموزاندانش تنیتتدگیهی تتانی  واکتنتش

 در توان ذهنیکم آموزاندانشاز آن جایی که توان گفتت می

های اساسی کارکردهای هوشتی و رفتار ستازشی با محدودیت

ا  مشکلو از سوی دیگر، با توجه به این که  (4) رو هستندروبه

 ؛وجود دارد توان ذهنیو هوشتتتی در افراد کم شتتتناختیروان

از  ، ستتطوح بالاتریآموزاندانشستتایر بنابراین، آنها نستتبت به 

رستتد (. به نظر می1)دهند را نشتتان می هی انی تنیدگی واکنش

های هی انی من ر بهره هوشتی پایین و درک نامناسی واکنش

بر  توان ذهنی شود. علاوهکم آموزاندانشبیشتتر در  تنیدگیبه 

و ن یتان عتامل هوش پاییرود چرخته مهیوبی ماین، احتمتا  می

از د. کنای را تقویت میپتدیتد آیتد کته چنین رابطته تنیتدگی

ست اکاربردی  ایبرنامهسازی روانی ایمندیگر، برنامه  ستویی

 (24)تدوین شده است شناختی رفتاری  آوردکه بر مبنای روی

 زداییآموزش تنش و لهئشتتامل بازستتازی شتتناختی، حل مستتو 

ستتازی روانی ستتبی بهبود آموزش ایمنشتتود. علاوه بر این، می

د شتتوهی انی می و ،های رفتاریتقویت انگیزش مثبت، مهار 

بنتتابراین، دور از  ؛(25)دهتتد و تنش و نتتاآرامی را کتتاهش می

 موجی کاهشستتتازی روانی آموزش ایمن انتظتار نیستتتت که

 آموزاندانشدر  هتتای هی تتانی نتتامطلوب تنیتتدگیواکتنتش

   شود. توان ذهنیکم

شتتتی اثربخ دربارهپژوهش حاضتتتر  راستتتتای تبیین یافتهدر 

ژوهش پ هاییافتهبا که  تنیدگیبر  ستتتازی روانیبرنتامته ایمن

توان عنوان کرد که می ( ناهمسو بود21کاواهاردا و همکاران )

توان ذهنی بود که در کم آموزاندانشنمونه پژوهش حاضتتتر 

مدارس استتثنایی مشتغو  به تحصیل بودند ولی نمونه پژوهش 

کتاواهتاردا و همکاران زنان ژاپنی بودند که دوران نوجوانی را 

سپری کرده و مشکلا  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشتند. 

 ی در جایگاه پایینیعلتاوه بر این، آنهتا به لحام موقهیت شتتتغل

هیچ گونه پیشتترفتی را در زندگی شتتخصتتی و قرار داشتتتند و 

و  یکردند و نگرشتتی منفی به زندگشتتغلی خود احستتاس نمی

ده ثیر ترکیبی این عوامل سبی شرسد تأخود داشتند. به نظر می

سازی روانی بر میزان تنیدگی آنها است که آموزش برنامه ایمن

 تاثیر مهناداری نگذارد.

که حاکی از  های پژوهش حاضتتتربخشتتتی دیگری از یافته

 عیقابلیت اجتما بر ستتازی روانیاثربخشتی آموزش برنامه ایمن

عاشتتتوری و بود با نتایج پژوهش  توان ذهنیکم آموزاندانش

اسماعیلی و و  ،(23ستلیمانی دینانی و همکاران ) ،(2همکاران )

توان میتبیین این یافته  به منظورهمستتو استتت.  (13) همکاران

هتتای در برخی از جنبتته توان ذهنیکم آموزاندانش کرد بیتتان

 رفتاری، شتتتنتاختی، مهار  مهتار ویژه در زمینته  تحو ، بته

ا ر قابلیت اجتماعیکه  انگیزشتتتی و آمتایه ،هی تانی کفتایتت

حو  با ت نستتتبت به افراد و مشتتتکلاتی دارنددهند تشتتتکیل می

 کنندبیشتری را ت ربه میشتناختی بهن ار، مشتکلا  و مستاپل 

(4.)  

 هایستتتازی روانی بر مهار تبیین اثر آموزش ایمن درباره

توان از آن جایی که افراد کمتوان گفت شناختی و رفتاری می

هستتتند،  15یا  11تا  51دارای بهره هوشتتی پذیر ذهنی آموزش

و  (3) اندبا محدودیت مواجههوشتتتی وری هوشتتتی کنشدر 

ر د. دارند همچنین عملکرد ضتتتهیفی در رفتارهای ستتتازشتتتی

 بستتیاری اوقا  عامل اصتتلی مشتتکلا  آنها در برقراری ارتبان

ز ا صتتتحی عتدم استتتتفاده  و مؤثر و انطبتاق بتا محیط پیرامون

از ستتوی دیگر،  (.4 و 1) استتت ی شتتناختی و رفتاریهامهار 

نها توان آآموختنی هستند و می ،و رفتاریهای شناختی مهار 

زش امر مستلزم آمواین البته را از طری  آموزش بهبود بخشتید. 

 ه بهک استتت رفتاری شتتناختیآورد ی  برنامه منستت م با روی

جویی، ، خودنظمتصتتتویرستتتازی ذهنی مثبتحوزه شتتتناخت، 

انگیزش،  ،له اجتماعیئحل مستت ،مدیریت زمانخودکارآمدی، 

های رفتاری توجه داشتتته باشد. و مهار  ،ایهای مقابلهمهار 

بنتتابراین  ؛نیز این ویژگی را دارد ستتتتازی روانیایمن آموزش

 توانبستتازی روانی ایمن برنامه آموزش نیستتت که باغیرطبیهی 
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را در حوزه  توانی ذهنیکم آموزاندانش قتتابلیتتت اجتمتتاعی

 .های شناختی و رفتاری بهبود بخشیدمهار 

ه کتتپژوهش حتتاضتتتر مبنی بر این یتتافتتته  آخرینتبیین  در

 شیانگیز هی انی و آمایه کفایتستازی روانی بر آموزش ایمن

 ،مثبت و مهناداری داشتاثربخشی  توان ذهنیکم آموزاندانش

یی هاترین حوزهگفت ضتتتهف انگیزشتتتی یکی از مهمتوان می

توان ذهنی با آن مواجه کم آموزاندانشاستتتت که کودکان و 

انس انند شهستند. این افراد مشکلا  خود را به عوامل بیرونی م

ی دارند و حتدست از تلاش برمی به ستادگی دهند ونستبت می

ها و شوند. همچنین در ابراز هی انمی استتیصا  اکتسابیدچار 

. آنها در (1) کننداحستتاستتا  خود به نحو مناستتبی عمل نمی

هتتای خود و دیگران و همچنین متتدیریتتت آگتتاهی از هی تتان

لازم به ذکر استتتت که کودکان و هتا مشتتتکتل دارنتد. هی تان

توان دهنی توان بتتالفهتتل پتتایین و توان بتتالقوه کم آموزاندانش

نستتبتاً خوبی دارند و تنها از طری  آموزش مناستتی و کاربردی 

ان نزدی  شتتتوان ررفیت بالقوه پایین آنها را به توان بالفهلمی

شتتناستتایی افکار و شتتامل ستتازی روانی ایمنبرنامه  .(31) کرد

ی، شتتتناخت خطاهای و منفی خودآیند افکتار، احستتتاستتتا 

 مهارگریه، شتتد هدایت هایخودگوییای، های مقابلهمهار 

و  ،هتتااحستتتتاس مهتتارگری، بترقتراری ارتبتتان، تتنتیتتدگتی

ستتاختار  ستتویی دیگرو از ( 25و  24)شتتود می مهارگریخود

 و گیرددربرمینیز و خودکارآمدی را  ،اخلاقی تحو ارزشتتی، 

 خودتوانمندستتتازیدر اثر تهتامتل شتتتخ  بتا محیط من ر به 

 هی انی و آمایه کفایت یارتقاباعا و در نهتایتت  ،شتتتودمی

 شود.می انگیزشی

 قابلیت اجتماعیهای هی انی و بهبود واکنشدر راستتتتای 

که بیش از پیش اهمیت  موضوعی ،توان ذهنیکم آموزاندانش

ر بتوان اگ واق . در ستتتازی روانی استتتتآموزش ایمن یابدمی

 مستتیر برنامه آموزشتتی بهاین را با  توان ذهنیکم آموزاندانش

 قابلیت اجتماعیعوامل تهدید کننده  از کردمناستتتی هدایت 

 یتوانی ذهنکمکه  را شود و برخی از مشکلاتیمی کاسته آنان

 کاهش، دکنمی ای اد افراد این خانواده خصوصاً و جامهه برای

رنامه ب توان ذهنیکم آموزاندانشبنابراین اگر برای  ؛یتابتدمی

در رود که آموزشتتتی مناستتتبی تدارک دیده شتتتود احتما  می

ه عملکرد بهتری داشتتت انگیزشتتی آمایههی انی و کفایت حوزه 

 رب همواره سازی روانیایمن آموزش . پیشتنهاد دهندگانباشتند

 آموخته هایمهار  و تمرین تکرار و هاآموزش تداوم لزوم

 توانب اگر بنابراین ؛اندکرده کیدأت کامل تستتتلط حد تا شتتتده

 برای کافی زمان ،آن قالی در که کرد طرح را مدونی برنامه

 و شود فراهمستازی روانی ایمن مختلف برنامه اجزای آموزش

 شتتاهد توانمی گیرد، قرار هاآزمودنی اختیار در لازم فرصتتت

ت قابلیهتای هی انی و واکنشدر  قتابتل توجتهمطلوب و  تغییر

 د.بو توان ذهنیکم آموزاندانش اجتماعی

ن ا آشناختی بهایی که این پژوهش از نظر روشمحدودیت

استتتتفتتاده از ابزارهتتا یتتا ز: نتتد اامواجتته بوده استتتتت، عبتتار 

 ،گیری در دستتترسروش نمونههای خودگزارشتتی، پرستتشتتنامه

و ، 11تا  51با بهره هوشتتتی  فقط توان ذهنیکمبررستتتی افراد 

ا هاین محدودیت که ؛آزمایشینیمه استتفاده از طرح پژوهشتی

ا ب همچنین دهد.قتابلیت تهمیم نتایج را کاهش می در م موع،

برای اجرای آزمون پژوهشتتتگر توجته بته محتدودیتت زمانی، 

یج احتیان باید در تهمیم نتا بنابراین ؛فرصتتتتی نیتافت ،پیگیری

بر علاوه شتتتود که هتای آتی پیشتتتنهتاد میپژوهش برایکرد. 

ا بپژوهش استتفاده شود، پرستشتنامه از مشتاهده و مصتاحبه نیز 

هر دو جنس پستتتر و دختر در ح م نمونه بیشتتتر ان ام شتتتود، 

 ردپژوهش شتترکت داشتتته باشتتند، اثربخشتتی برنامه مداخلاتی 

توان ذهنی با بهره هوشتتی متفاو  و در دامنه کم آموزاندانش

ر بو همچنین پژوهش  ،ستتنی مختلف مورد بررستتی قرار گیرد

ر و د ،شودان ام  ویژهکودکان با نیازهای  هایروی سایر گروه

 .گیری تصتتادفی استتتفاده شتتودنمونه روشصتتور  امکان از 

های هی انی و واکنشدر بررستتی  شتتودهمچنین پیشتتنهاد می

تأثیر  و های آموزشی توجه شودبه انواع برنامه قابلیت اجتماعی

توان ذهنی در هتای افراد کمویژگیمتداخلتا  بر روی ستتتایر 

ای هبر استتتاس یافته ستتتنین مختلف مورد بررستتتی قرار گیرد.

فاده از شود استکاربسته پیشنهاد میپژوهش حاضتر در سط  به
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 هایای هم به صتور  مستقیم در قالی دورهاین برنامه مداخله

ای هفوق برنامه و هم به صتتور  غیرمستتتقیم در تلفی  با برنامه

  رسمی، مورد توجه قرار گیرد.  آموزش

 تشکر و قدردانی

به صتور  مستتقل اجرا شتده است و م وز اجرای آن بر  این مطالهه

روی افراد نمونته از ستتتوی متدیریتت آموزش و پرورش استتتتثنایی 

 21/1/3131در تاریخ  251148های تهران با شماره م وز شتهرستتان

توان ذهنی که در آموزان کمبدین وسیله از تمامی دانش ؛صتادر شد

 .شوداجرای این پژوهش مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می

 توستتط منافهی تهار  گونههیچ پژوهش این در منافع  تضههاد

 است. نشده گزارش نویسندگان
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Abstract 

Background and Purpose: The most of students with intellectual disability have not appropriate 

social competency. Inappropriate social competency leads to psychological problem in their life, 

while mental immunization training has been associated with desirable outcomes. The purpose of 

this research was to investigation of the effectiveness of mental immunization training on 

psychological reactions and social competency of students with intellectual disability.  
Method: The present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with 

control group. The study population included of boy students with intellectual disability aged 15-

18 years old in Tehran during the academic year 2017-2018. The participants were 32 students 

with intellectual disability that selected by convenient sampling method from Nour eslam in 

Varamin and Taher in Rey city. Subjects were divided into two groups and assigned into two 

experimental and control groups randomly and each group consisting of 16 students. Experimental 

group received psychological immunization program in 10 sessions for 50 minutes while the 

control group did not receive this intervention. The instruments of present research were 

depression anxiety stress scales (Lawibund and Lawibund, 1995) and social competencies scale 

(Felner, Lease and Philips, 1990). Data were analyzed by using multivariate analysis of covariance 

(MANCOVA).  

Results: The results showed that mean scores of depression, anxiety, and stress in experimental 

group was significantly decreased in the post intervention in comparison with control group 

(P<0.001). Also, the mean social performance scores of the experimental group were significantly 

higher than the control group (P <0.001). 

Conclusion: The mental immunization program is related to subjective well-being and 

individual’s affective experiences, and that it influences cognitive processes as well as social 

relationships. Therefore, it seems that the training of this program plays an important role in 

improving the emotional reactions and social capability of students with intellectual disability. 

Keywords: Mental immunization, psychological reactions, social competency, intellectual 

disability 
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