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  شنواي فراگير  آموزان كم هاي اجتماعي دانش هاي زندگي بر ميزان مهارت آموزش مهارتتأثير 
 

 2گيتا موللي، 1سرشكي اديب ، نرگس*ورنوسفادرانيعباس مهوش 

  
  چكيده
آموزش آموزان انجام شده است، اما در مورد اثربخشي  بر رفتار دانش هاي زندگي آموزش مهارتاي در مورد اثربخشي  مطالعات گسترده: مقدمه
آموزان به آموزش  با توجه به اين كه نياز اين گروه از دانش. هاي كمي وجود دارد آموزان داراي معلوليت پژوهش بر رفتار دانش هاي زندگي مهارت
آموزش هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي . اي دارد و اجرا در اين خصوص اهميت ويژه ريزي هها بيشتر از سايرين است، لزوم برنام مهارت
  .بودمدارس فراگير  راهنماييشنواي مقطع   آموزان پسر كم هاي اجتماعي دانش افزايش ميزان مهارت بر هاي زندگي مهارت

 38از ميان . همراه با دو گروه آزمايش و شاهد بودآزمون  آزمون و پس پيش آزمايشي باشبه  طرح پژوهش از نوع مطالعات :ها مواد و روش
مشغول  1390-91شهر اراك در سال تحصيلي  )تلفيقي( مدارس فراگيردر  سوم راهنماييتا  ي اولها ردهپسر داراي مشكل شنوايي كه در آموز  دانش

اي دو بار و  گروه آزمايشي هفته. نفري آزمايشي و شاهد تقسيم شدند 15دو گروه ها انتخاب و به  نفر از آن 30بودند، به صورت تصادفي به تحصيل 
هاي اجتماعي هر دو گروه قبل و بعد از آموزش با استفاده از مقياس  مهارت. هاي زندگي را آموزش ديدند جلسه دو ساعته، مهارت 16طي 
آزمون و  آوري شده از پيش هاي گرد براي تجزيه و تحليل داده. بي شدارزيا) Social skills rating scale(هاي اجتماعي  بندي مهارت درجه
  .استفاده شد ANCOVAو  Independent tهاي آماري  آزمون، آمار توصيفي و آزمون پس
  ).P > 001/0(هاي اجتماعي داشت  آزمون مهارت گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد عملكرد بهتري در پس :ها يافته
دار  اي معني را به گونه) مهار خود(داري  هاي اجتماعي، همكاري، مهارت ابراز وجود و خويشتن مهارت هاي زندگي، مهارت آموزش: گيري نتيجه

  .دهد افزايش مي
  شنوا، مدارس فراگير  آموزان كم هاي اجتماعي، دانش هاي زندگي، مهارت مهارت :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  12/12/90: تاريخ دريافت
  17/4/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
ترين حواس انسان است كه بدون  حس شنوايي يكي از مهم

 ،هاي انسان جهت سازگاري با محيط ن بسياري از تواناييآ
گيرد و باعث عقب ماندگي و ناتواني در  الشعاع قرار مي تحت

نقص  نيتر عيشا ييشنوا  مك). 1( گردد رشد ذهني و عقلي مي
 شيدر زمان تولد ب ييشنوا كم وعيش زانياست و م يمادرزاد

. كودكان است يابياختالالت قابل ارز گريمجموع دبرابر  2از 
آموز مقطع ابتدايي،  دانش 1999 لعهبا مطا ستوده و همكاران

ند دست آورد  درصد به 09/4ميزان شيوع اختالل شنوايي را 
اين اختالل ممكن است مربوط به گوش خارجي مانند ). 2(

وجود جسم خارجي در مجراي گوش و يا به علت تورم و 
شنوايي،  اصطالح كم). 3(در گوش مياني باشد عفونت 
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هاي شنوايي است كه ممكن است  نمايانگر آن عده از ناتواني
. درجات شدت و ضعف آن بين خفيف تا عميق متغير باشد

گيري  شود كه به طور كلي با بهره شنوا به كسي اطالق مي كم
از وسايل كمك شنوايي بتواند از باقيمانده شنوايي خود در 

زش و فرايندسازي اطالعاتي كه از طريق شنيدن به دست پردا
شنوايي باعث  كمترديدي نيست كه ). 4(آيد، استفاده كند  مي

هاي هوشي فرد و بالطبع محدوديت در  محدوديت در توانايي
اجتماعي فرد هاي  مهارتتعامالت اجتماعي و باالخره رشد 

اتواني در نوعي ن ،شنوا يكي از مشخصات بارز افراد كم. شود مي
. بخش با ساير افراد جامعه است برقراري روابط مؤثر و رضايت

هاي اجتماعي دچار مشكل  در واقع اين افراد در كسب مهارت
شنوا به دليل نقص شناختي دچار  كودك كم. گردند مي
هاي شناختي، موجب  محدوديت. كفايتي اجتماعي است بي

رفتار كردن در هدايت اين افراد به سوي عدم آگاهي از چگونه 
شنوا  كمافراد ). 5(شود  هاي گوناگون اجتماعي مي موقعيت

هاي  هاي داراي معلوليت از نظر مهارت همانند ديگر گروه
اساسي اجتماعي در سطح پاييني قرار دارند و به همين دليل 

رسد و در  به حداقل مي ها آن به تدريج احساس ارزشمندي
و به مرور  كنند دداري ميونتيجه از مواجه شدن با ديگران خ

معتقد  Celeste). 6( يابد كاهش مي ها آنتعامالت اجتماعي 
هايي كه افراد حمايت كننده زيادي وجود  حتي در محيط ،است

هاي اجتماعي را براي  اي از مهارت دارند، كودكان بايد خزانه
هاي اجتماع داشته باشند تا بتوانند تعامالتي  ورود به عرصه

). 7(د كنند و از لحاظ اجتماعي مستقل شوند پايدار ايجا
 خصوصه هاي اجتماعي از نيازهاي اساسي همه افراد ب مهارت
هايي  به علت محدوديت شنوا كمافراد . باشد مي شنوا كم افراد

هاي اجتماعي دچار مشكل  كه دارند در كسب برخي از مهارت
ظ ضرورت برقراري ارتباط مفيد و سالم با ديگران، حف. هستند
گيري و شركت در تعامالت اجتماعي  استفاده، تصميم ءاز سو

  .)8(است  ها آننياز اساسي 
اي است  مجموعه رفتارهاي آموخته شده، مهارت اجتماعي
باشد سازد با ديگران رابطه اثربخش داشته  كه فرد را قادر مي

همكاري، . هاي نامعقول اجتماعي خودداري كند و از واكنش
كمك كردن، آغازگر رابطه بودن،  مشاركت با ديگران،

تقاضاي كمك كردن، تعريف و تمجيد از ديگران و قدرداني 
يادگيري رفتارهاي . هايي از اين نوع رفتار است كردن، مثال

ترين  فوق و ايجاد رابطه اثربخش با ديگران يكي از مهم
متأسفانه همه كودكان ). 9( دستاوردهاي دوران كودكي است

كودكاني كه  .شوند ها نمي اين مهارتموفق به فراگيري 
در ايجاد رابطه با  ،اند مهارت اجتماعي كافي كسب كرده

تر از  موفق) 11(آموزشي  يادگيري در محيطو ) 10( همساالن
 . باشند ميكودكاني هستند كه فاقد اين مهارت 

كند تا با ديگران  مهارت اجتماعي به كودك كمك مي
در ارتباط با  عاديكان كود. رابطه اثربخش داشته باشد

ين مهارت ا) والدين، خواهران، برادران و همساالن( اطرافيان
شنوا  كم اغلب كودكان اما ،)12( گيرند را بدون تالش فرا مي

هاي منفي از  العمل با عكس) به علت عدم ارتباط با اطرافيان(
در  .شوند ساالن و كودكان ديگر رو به رو مي سوي بزرگ

جه زيادي به مبحث مهارت اجتماعي شده هاي اخير تو سال
دهد كه كمبود  مي هاي متعدد نشان چرا كه بررسي؛ است

بر كاركرد تحصيلي  ي مخربهاي اجتماعي تأثير مهارت
هاي  و در روابط بين فردي و حوزه) 13( آموزان دارد دانش
 مشكالت ،)14(كند  عاطفي ايجاد مشكل مي -رفتاري

و  ودش ميكند، مانع پيشرفت كودك  يادگيري را تشديد مي
 . دگرد سرانجام منجر به عواقب نامطلوب در دوران تحصيل مي

هاي به عمل آمده، يكي  از طرفي ديگر بر اساس پژوهش
آموزان  دانشدر  هاي اجتماعي هاي افزايش مهارت از راه

در مدارس ها  حضور آن(آموزش فراگير گيري از  بهرهشنوا،  كم
مراكز آموزش استثنايي ما . باشد مي) تلفيقيعادي به صورت 

گوي تمام نيازهاي تحصيلي و اجتماعي افراد  توانند پاسخ نمي
شنوا باشند، در حالي كه در نظام آموزش تلفيقي اين  كم

شنوا  خورد و به عبارتي فرد كم مشكالت كمتر به چشم مي
خود را عضوي از جامعه تلقي كرده، ضمن تقويت عزت نفس، 

ي فردي و درك تعامالت اجتماعي حتي در پي رقابت باورها
  ). 15(آيد  نيز بر مي

Webb  وWalker  دريافتند كه تأثير آموزش تلفيقي بر
آموزان  هاي اجتماعي دانش پيشرفت تحصيلي و رشد مهارت

 Kluwinنتايج پژوهش ). 16(استثنايي از متوسط تا زياد است 
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آموزان  كرد دانشحكايت از آن دارد كه عمل) Moores )17و 
آموزاني كه در مدارس ويژه  شنواي تلفيقي نسبت به دانش كم

كودكاني كه به صورت كامل . خوانند، بهتر است درس مي
 توانند از استانداردهاي آموزشي كه در شوند، مي تلفيق مي

  ). 18(مند گردند  مدارس جريان دارد بهره
 و سازي اهداف اصلي يكپارچه كه يكي از با وجود اين
 و رشد اجتماعي رسيدن به سازگاري اجتماعي ،آموزش فراگير

در روابط  شنوا كم كودكان شود كه ، هنوز مشاهده مياست
شوند و داراي  اجتماعي با همساالن با مشكل مواجه مي

بنابراين به  .باشند قابل توجهي مي رفتارهاي سازش نايافته
ها  با ضعف آنتواند مرتبط  ها مي رسد اين محدوديت نظر مي

  ). 19(هاي اجتماعي باشد  در كسب مهارت
هاي زندگي به  رسد با آموزش مهارت به نظر مي

هاي اجتماعي ايشان را  شنوا بتوان مهارت آموزان كم دانش
هاي زندگي، آموزش  افزايش داد؛ چرا كه آموزش مهارت

اي است كه نسل  هاي گسترده ها و توانايي مبتني بر مهارت
هاي زندگي  اي برخورد مؤثر با نيازها و چالشجوان را بر

روزمره، به ويژه در زمينه بهداشت جسماني، عاطفي و 
  ). 20(سازد  اجتماعي توانمند مي

هاي  هاي زندگي داراي هدف آموزش مجموعه مهارت
گيرانه، مهار و مديريت مشكالت است و مانند يك  پيش

هاي گروهي و هم فردي،  رويكرد آموزشي هم براي مداخله
هاي زندگي بر ابراز وجود،  آموزش مهارت). 21(مناسب است 

ثير مثبت دارد و اين أپذيري افراد ت وليتؤعزت نفس و مس
سبب جلب حمايت اجتماعي و توجه ديگران كه از عوامل 

 يها آموزش مهارت. )22( شود رواني هستند، مي كاهنده فشار
هايي مانند  موزد كه در زمينهآ ميشنوا  به افراد كم ي،زندگ

برقراري ارتباط صميمانه، موفقيت در مسايل شغلي و تحصيلي، 
پيشرفت  پذيري وليتؤو مس گري كاهش رفتارهاي خود تخريب

به . و در جامعه بهتر از عهده مسايل شخصي خود برآيند كنند
ي و افزايش زندگ يها آموزش مهارت ينرسد ب ينظر م
 طه وجود دارد و برخورداري ازي راباجتماع يها مهارت
 يها مهارتي نقش به سزايي در افزايش زندگ يها مهارت
  . داشته باشدشنوا  كم آموزان دانش ياجتماع

بيان كننده  مطالعات متعدد در داخل و خارج كشور نيز
 ي اجتماعيها مهارت هاي زندگي بر تراثربخشي آموزش مها

نفس  به اعتمادافزايش و  شناختي است هاي روان و ويژگي
، بر روابط بين )23(دختران نابينا را به دنبال داشته است 

است  بوده ابراز وجود دختران نابينا مؤثر فردي، عزت نفس و
آموزش  هاي ديگري، اثربخشي اين در پژوهش عالوه بر). 24(

از جمله باعث . هاي زندگي مورد تأييد قرار گرفته است مهارت
 ،شود توان ذهني مي كم كودكانكاهش فشار رواني مادران 

 آموزان دختر را سازگاري فردي و اجتماعي دانش سطح يارتقا
سوء مصرف  گيري از همچنين در پيش .)25( به دنبال دارد

در بهداشت رواني دانشجويان  ،مواد در دانشجويان تأثير دارد
  ). 27(ت اس مؤثر و سازگاري اجتماعي نوجوانان) 26(

زندگي براي به حداكثر رساندن  هاي آموزش مهارت
هاي  همچنين پژوهش. مورد نياز است هاي معلوالن توانايي

هاي زندگي  اند كه آموزش مهارت نيز نشان داده انجام گرفته
 افزايش مفهوم خود، خودشناسي و همدلي افراد نابينا موجب
 و در افراد داراي) 28(كمك كرده است  به استقالل آنان، شده

 هاي موجب افزايش تعامل مثبت و مهارتشكاف در كام 
كاهش رفتارهاي  همچنين). 29(اجتماعي شده است 

له در نوجوانان را به دنبال داشته أتوانايي حل مسو  ناسازگارانه
نابينايان كمك  اجتماعي -و به سازگاري رواني) 30( است

  ). 31(كرده است 
 كهاست هاي زندگي از فنوني تركيب شده  آموزش مهارت

صحيح  دار، ارتباط افراد براي كسب روابط بين فردي معني به
به رفتارهاي  و روشن، ارزيابي درست از خود و پاداش دادن

 هاي در برنامه آموزش مهارت. كند انطباقي خود كمك مي
مانند  هايي زندگي كه يونيسف طراحي كرده است، مهارت

هاي  ارزش هاي خود، توجه به ها و توانايي شناخت ويژگي
هاي  گرفتن روش كار شخصي، خانوادگي و اجتماعي و به

گيري صحيح، پرهيز از  تصميم صحيح برقراري ارتباط،
هاي  فعاليت. شود آموزش داده مي سالمت خشونت و حفظ

طرح شامل اجراي فنوني مانند نمايش ويديويي،  تجربي اين
 هاي كوچك، گروه گشايي گروهي، كار در نقش، مشكل ايفاي
مشكل،  هنري، سخنراني مهمان، سناريوهاي حل هاي برنامه
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استنباط از  با. پرسش و آزمون، تكليف خانه و غيره است
هاي زندگي بر  مهارت توان گفت كه آموزش مطالب فوق، مي

پژوهش حاضر  هدف .هاي اجتماعي تأثير دارد مهارت بهبود
افزايش  هاي زندگي بر مهارت بررسي اثربخش آموزش ،نيز

تا  12شنواي   آموزان پسر كم هاي اجتماعي دانش ميزان مهارت
  . بود رمدارس فراگي ساله 16

با وجود شيوع مشكالت شنوايي در كشور، مطالعه 
مورد  شنوا  و اثرات آن بر رفتار كودكان كمهاي زندگي  مهارت

با توجه به مطالب باال و . گران قرار گرفته است غفلت پژوهش
زندگي تا هاي  مهارتآموزش اين نكته كه در ايران در مورد 

جايي كه محقق اطالع دارد، هيچ پژوهشي بر روي كودكان 
انجام نشده است، لذا محقق در اين پژوهش تأثير  شنوا  كم

هاي اجتماعي  بر بهبود مهارتهاي زندگي  مهارتآموزش 
 مدارس فراگيردر  ساله 16 تا 12شنواي   پسر كمآموزان  دانش

  . بررسي نموده است را
 -آزمون بود و از طرح پيشآزمايشي  پژوهش حاضر از نوع

 .شاهد استفاده شدبا گروه آزمون  پس

  
  ها روشمواد و 

آموزان پسر  ماري شامل كليه دانشآدر اين پژوهش، جامعه 
  در سال تحصيلي  كه بود راهنماييمقطع  شنواي  كم
مشغول به تحصيل  )تلفيقي( فراگير در مدارس 91-1390

جهت انجام پژوهش، ابتدا به اداره آموزش و پرورش . بودند
استثنايي استان مركزي مراجعه شد و پس از دريافت اسامي 

شنواي فراگير شهر اراك و مشخص   آموزان كم تمامي دانش
نمودن مدارس، براي ورود به مدارس و استفاده از امكانات و 

سپس از ميان تمامي . ها مجوز دريافت گرديد نمونه
سوم تا  اول ردهپسر داراي مشكل شنوايي موزان آ دانش

مشغول به شهر اراك  )تلفيقي( كه در مدارس فراگير راهنمايي
ورود به  يطكه شرا ها از آننفر  30 تعدادبودند،  تحصيل

يلي، طبق پرونده تحص ييشنوا  كم وجودشامل (مطالعه 
 يگرد يحس يدشد يصفقدان نقا و يمدارس عاد در يلتحص
را داشتند ) يسماختالالت زبان، اوت ي،، حركتيييناب مانند

  يشي ساده به دو گروه آزما يانتخاب و به صورت تصادف

)15  =n ( شاهدو )15  =n( اي  در ادامه جلسه. شدند يمتقس
شنوا به منظور هماهنگي و   آموزان كم با حضور والدين دانش

بعد از جلب رضايت . دعوت به همكاري ترتيب داده شد
آموزان به همكاري، با هماهنگي مديران  والدين و دانش
هاي اجتماعي توسط معلمان  نامه مهارت مدارس، پرسش

زمايشي، طي به گروه آ. آموزان منتخب تكميل گرديد دانش
اي دو جلسه، برنامه  چهارده جلسه به مدت دو ماه و هفته

آموزش داده  Karollو  Hanterهاي زندگي  آموزش مهارت
روش آموزش به صورت ايفاي نقش، سخنراني و ). 32(شد 

هر . آموزان به صورت فعال در جلسات بود مشاركت دانش
جلسات آموزش . جلسه آموزش دو ساعت به طول انجاميد

هاي زندگي در شانزده جلسه تنظيم گرديد كه جلسه  مهارت
آزمون و چهارده جلسه  اول آن معارفه، مقدمه و اجراي پيش
بر  Hanter هاي زندگي بعد محتوي برنامه آموزشي مهارت

بعد از اتمام آموزش با انجام  .گروه آزمايش، آموزش داده شد
آموزان، با  هاي اجتماعي دانش آزمون، دوباره ميزان مهارت پس

هاي اجتماعي  بندي مهارت استفاده از مقياس درجه
Gresham  وElliott پس از پايان جلسات . گيري شد اندازه

آزمون، به منظور رعايت اصول اخالقي  آموزشي و اجراي پس
هاي زندگي براي  يك جلسه آموزشي با موضوع آموزش مهارت

هاي  ارتترين مه آموزان گروه شاهد برگزار شد و مهم دانش
آموزش برنامه  .ها آموزش داده شد زندگي به طور مختصر به آن

فصل  9در  و همكاران Hanterتوسط كه هاي زندگي  مهارت
  :باشد موارد زير مي ، شامل)32(است  تهيه شده

اهداف من  -2توانم بكنم؟،  من كه هستم و چه مي -1
هاي خانوادگي و اجتماعي من چيست؟،  ارزش -3چيست؟، 

روابط من با  -5گونه با ديگران ارتباط برقرار كنم؟، چ -4
جامعه براي من چه مفهومي دارد؟،  -6سايرين چگونه است؟، 

آيا  -8هاي خوبي بگيرم؟،  توانم تصميم چگونه مي -7
توانم در  چگونه مي -9توانم از خشونت پرهيز كنم؟ و  مي

هاي  مقابل مواد مخدر، دخانيات، مشروبات الكلي و بيماري
   از خود مراقبت كنم؟... رواني مثل افسردگي، اضطراب و 

هاي اجتماعي  در اين تحقيق براي سنجش مهارت
هاي اجتماعي  بندي مهارت آموزان از مقياس درجه دانش
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د و داراي ه شساخت 1990اين مقياس در سال . استفاده شد
آموزان است و براي سه دوره  سه فرم والدين، معلمان و دانش

دبستان، راهنمايي و دبيرستان  -دبستاني پيشتحصيلي 
فرم ويژه . طراحي و بر پايه رشد كودك تنظيم شده است

هاي اجتماعي  بندي مهارت درجهمقياس  يكودكان راهنماي
)Social skills rating scale  ياSSRS ( براي كاربرد در

در پژوهش حاضر فرم . ايران ترجمه شده و انطباق يافته است
 يهاي اجتماعي دوره راهنماي بندي مهارت درجه معلم مقياس

گويه سه  30فرم معلمان، داراي . گيرد مورد استفاده قرار مي
هاي هرگز، بعضي اوقات و بيشتر اوقات  اي با پاسخ نمره
اين مقياس شامل سه خرده مقياس همكاري . باشد مي

)Cooperation( ابراز وجود ،)Assertion(داري  ، و خويشتن
)Self-control (شوند  است كه در ذيل توضيح داده مي)33.(  

شامل رفتارهايي ) گويه 12(اين خرده آزمون  :همكاري - 1
  . ها است نظير مشاركت با ديگران، پيروي از مقررات و راهنمايي

مشتمل بر ) گويه 10(اين خرده آزمون  :ابراز وجود - 2
رفتارهاي آغازگر نظير كسب اطالع از ديگران، معرفي خود به 

  . ديگران و پاسخ مناسب به رفتار ديگران است
اين خرده آزمون شامل مجموعه  :داري خويشتن - 3

پذيري  است كه ميزان كنترل و سازش) گويه 8(هايي  گويه
  . گيرد غير تعارضي اندازه ميهاي تعارضي و  فرد را در موقعيت

در اين مقياس به گزينه هرگز نمره صفر، به گزينه بعضي 
. گيرد تعلق مي 2و به گزينه بيشتر اوقات نمره  1اوقات نمره 

هاي  ها، نمره مهارت هاي اين خرده آزمون از جمع همه نمره
هاي  بندي مهارت مقياس درجه. آيد اجتماعي به دست مي

ن، رفتار اجتماعي را در محيط مدرسه مورد اجتماعي فرم معلما
شهيم پايايي آن را طي چند بررسي بر . دهد سنجش قرار مي

 99/0و  77/0مانده ذهني  روي يك گروه از كودكان عقب
گزارش كرده است و در يك گروه از كودكان عادي اين 

هاي معلمين و والدين  براي فرم 96/0تا  49/0ضرايب از 
براي  Cronbach's alphaضرايب ). 33(متغير بوده است 

بود  88/0و  94/0هاي اجتماعي و مشكالت رفتاري  مهارت
در ايران توسط خانزاده  نامه همچنين روايي پرسش). 34(

 160فيروزجاه و پرند از طريق تحليل عاملي با نمونه 

تحليل عاملي به روش . شنوا انجام شده است  آموز كم دانش
عامل از  3هاي اصلي و بر اساس  مؤلفهتجزيه و تحليل به 

 863/0طريق چرخش واريماكس انجام شده است و ضريب 
  ). 35(بخش است  دار و رضايت به دست آمد كه معني

هاي آمار توصيفي  از روش ها تجزيه و تحليل داده براي
شامل فراواني، حداقل و حداكثر، ميانگين، انحراف معيار و 

هاي  داده از آزمون درصد، و براي براي استنباط
Independent t  وANCOVA استفاده شده است.   

  
  ها يافته

هاي مورد مطالعه از نظر سن و هوش  همگني واريانس گروه
. مورد مقايسه قرار گرفت Independent tبا استفاده از آزمون 

  . درج شده است 1هاي مربوط به اين آزمون در جدول  داده
ده از آزمون آماري با استفا 1با توجه به جدول 

Independent t دار آماري بين  مشخص شد كه تفاوت معني
گروه شاهد ) P/ = 38(بهر  و هوش) P=  93/0(ميانگين سني 

  . و آزمايش وجود ندارد
شود، در موقعيت  مشاهده مي 2همان طور كه در جدول 

هاي آزمايش و  هاي گروه آزمون، ميانگين نمرات آزمودني پيش
كليه متغيرها نزديك به هم است، اما ميانگين نمرات شاهد در 
هاي گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد در كليه  آزمودني

 . آزمون افزايش يافته است متغيرها در موقعيت پس

هاي زندگي  براي بررسي اين فرضيه كه آموزش مهارت
شنوا   آموزان كم هاي اجتماعي در دانش موجب بهبود مهارت

  . چند متغيره استفاده شد ANCOVAش شود، از رو مي
دهد كه تفاوت دو گروه  نشان مي 3مندرجات جدول 

  دار است  مورد مطالعه در مهارت اجتماعي از نظر آماري معني
)240  =F 001/0، در سطح < P .( مبتني بر اين نتايج

عالوه بر اين، . گيرد فرضيه پژوهشي مورد تأييد قرار مي
درصد از  91دهد كه  نشان مي) 91/0(مقدار ضرايب اتا 

هاي  تغييرات متغير مهارت اجتماعي به وسيله آموزش مهارت
  . شود زندگي تبيين مي

آموزش "اول پژوهش كه به منظور تحليل سؤال 
  آموزان  هاي زندگي موجب افزايش ابراز وجود در دانش مهارت
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  هاي آزمايش و شاهد از نظر متغيرهاي سن و هوش مقايسه همگني گروه. 1جدول 
 d  داري سطح معني t  درجه آزادي  انحراف معيار ±ميانگين   گروه  متغيرها

  11/0  93/0  298/0 28 91/14±84/1 شاهد  سن
        49/14±89/1 آزمايش

  09/1  38/0  422/0 28 01/94±12/7 شاهد  هوش
        84/94±67/6 آزمايش

  
 هاي آزمايش و شاهد در موقعيت  هاي اجتماعي در گروه هاي مهارت هاي توصيفي مؤلفه شاخص. 2جدول 

  آزمون  آزمون و پس پيش
  آزمون پس  آزمون شيپ  

  يارمع انحراف ±يانگين م  يارمع انحراف ±يانگين م  گروه  متغير

  همكاري
  6/15 ±18/3 20/9±66/2 آزمايش
  85/9 ±01/3 81/8±9/2 شاهد

  ابراز وجود
  40/13 ±27/3 13/9±56/2 آزمايش
  90/8 ±71/2 32/9±0/3 شاهد

  داري خويشتن
  73/10 ±26/2 8±55/2 آزمايش
  36/8 ±89/2 47/7±61/2 شاهد

  73/39 ±03/8 33/26±87/7 آزمايش  اجتماعي كليمهارت 
  11/27 ±93/6 60/25±39/7 شاهد

  
 هاي آن هاي اجتماعي و مؤلفه هاي آزمايش و شاهد در مهارت چند متغيره تفاوت گروه ANCOVAنتايج . 3جدول 

 مجموع  تغيير منبع
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 ميانگين
 f  مجذورات

 سطح
 داري معني

 ضريب
 اتا

 توان
 آزمون

 00/1 93/0 001/0 72/30 21/307 1 21/307  وجود ابراز

  0/10 24 38/8 خطا
 00/1 91/0 001/0 12/64 54/368 1 54/368  همكاري

  07/9 24 35/90 خطا
 00/1 84/0 001/0 47/32 43/259 1 43/259  داري خويشتن

  09/8 24 14/71 خطا
 00/1 92/0 001/0 240 1/1498 1 1/1498  اجتماعي مهارت

 240/6 24 83/174  خطا
  
دهد كه  نشان مي 3، مندرجات جدول "؟شود شنوا مي  كم

تفاوت دو گروه مورد مطالعه در مؤلفه ابراز وجود از نظر آماري 
بدين ). P > 001/0، در سطح F=  72/30(دار است  معني

هاي زندگي موجب افزايش ابراز  مهارتمعني كه آموزش 
مبتني بر اين نتايج . شنوا شده است  آموزان كم وجود دانش

توان در خصوص اين فرضيه پژوهش عنوان كرد كه  مي

هاي زندگي تأثير مثبت در افزايش ابراز وجود  آموزش مهارت
عالوه بر اين، مقدار ضريب . شنوا داشته است  آموزان كم دانش

دهد كه اين مقدار از تغييرات متغير ابراز  شان مين) 93/0(اتا 
به . شود هاي زندگي تبيين مي وجود به وسيله آموزش مهارت

هاي  آموزش مهارت"منظور تحليل سؤال دوم پژوهش كه 
شنوا   آموزان كم زندگي موجب افزايش همكاري در دانش
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دهد كه تفاوت دو گروه  نشان مي 3، مندرجات جدول "شود مي
دار است  العه در مؤلفه همكاري از نظر آماري معنيمورد مط

)72/30  =F 001/0، در سطح < P .( بدين معني كه آموزش
آموزان  هاي زندگي موجب افزايش همكاري دانش مهارت

توان در خصوص  مبتني بر اين نتايج مي. شنوا شده است  كم
هاي زندگي  اين فرضيه پژوهش عنوان كرد كه آموزش مهارت

شنوا داشته   آموزان كم بت در افزايش همكاري دانشتأثير مث
دهد كه  نشان مي) 91/0(عالوه بر اين، مقدار ضريب اتا . است

اين مقدار از تغييرات متغير همكاري به وسيله آموزش 
به منظور تحليل سؤال سوم . شود هاي زندگي تبيين مي مهارت

هاي زندگي موجب افزايش  آموزش مهارت"پژوهش كه 
، مندرجات "؟شود شنوا مي  آموزان كم داري در دانش خويشتن
دهد كه تفاوت دو گروه مورد مطالعه در  نشان مي 3جدول 

  دار است  داري از نظر آماري معني مؤلفه خويشتن
)72/30  =F 001/0، در سطح < P .( بدين معني كه آموزش

آموزان  داري دانش هاي زندگي موجب افزايش خويشتن مهارت
توان در خصوص  مبتني بر اين نتايج مي. ده استشنوا ش  كم

هاي زندگي  اين فرضيه پژوهش عنوان كرد كه آموزش مهارت
شنوا  آموزان كم داري دانش تأثير مثبت در افزايش خويشتن

نشان ) 93/0(عالوه بر اين، مقدار ضريب اتا . داشته است
 داري به وسيله دهد كه اين مقدار از تغييرات متغير خويشتن مي

  .شود هاي زندگي تبيين مي آموزش مهارت
  

  بحث
هاي  اثربخشي آموزش مهارت بررسي حاضر، پژوهش هدف

آموزان  هاي اجتماعي دانش افزايش ميزان مهارت زندگي بر
 هاي يافته. بود مدارس فراگير ساله 16تا  12شنواي   پسر كم
 هاي زندگي بر بهبود مهارت آموزش داد كه نشان پژوهش
 )تلفيقي( مدارس فراگيرشنوا در   كم افرادهاي اجتماعي  مهارت

انجام  هاي پژوهش اگر چه. داري دارد معني و تأثير مثبت
بر  زندگي هاي مهارت آموزش اثربخشي درباره گرفته

 حيث از، خاص هاي گروه و افراد در شناختي روان متغيرهاي
 اكثر در آن جا كه از ولي دارند، تفاوت پژوهش اين با روش
 مورد هاي زندگي مهارت آموزش اثربخشي ها، پژوهش اين

 ها آن با را اين پژوهش نتايج توان مي اند، گرفته قرار تأييد
به طوري كه نتيجه پژوهش با نتيجه دانست؛  همخوان

 22( ،Morris( Fillerو  Hyatt، )21( قاجانيآتحقيقات 
)35(، Hatfield )36( ،Botvin  وGriffin )37 ( و سپاه

نشان داد  در پژوهشي Morris. همخواني دارد) 38(منصور 
احساس يادگيرنده را در مورد  ،هاي زندگي كه آموزش مهارت

دهد و اين مطلب اثر  خود و ديگران تحت تأثير قرار مي
همكاري و ابراز  ،هاي رهبري و مديريت داري بر توانايي معني

 Hatfieldقيقي ديگر در تح). 35(آموزان دارد  وجود دانش
تواند تأثيرات مثبتي  هايي از اين قبيل مي نشان داد كه آموزش

در ارتباطات خانواده به جا گذارد و موجب رشد احساساتي از 
قبيل انسان دوستي و همكاري در افراد شركت كننده بشود 

)36 .(Hyatt  وFiller  آموزش در پژوهشي عنوان كردند كه
راز وجود، عزت نفس و هاي زندگي بر اب مهارت

سپاه منصور تأثير ). 22( ثير مثبت داردأپذيري افراد ت وليتؤمس
پيشرفت، ابراز وجود و   هاي زندگي بر انگيزه آموزش مهارت

نتايج . سازگاري اجتماعي را در پژوهشي مورد بررسي قرار داد
هاي زندگي در ارتقاي  پژوهش او نشان داد كه آموزش مهارت

يشرفت، ابراز وجود و سازگاري اجتماعي ميزان انگيزه پ
  . )38(آموزان مؤثر است  دانش

Botvin  وGriffin در پژوهشي به بررسي تأثير برنامه   
هاي زندگي بر كاهش ميزان پرخاشگري در  آموزش مهارت

اي كه به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و شاهد  مدرسه 41
دريافتند كه گروه  ها در پايان آن. تقسيم شده بود، پرداختند
داري در پرخاشگري كالمي و جسمي،  آزمايش با كاهش معني

در تحقيقي به  قاجانيآ). 37(نزاع و بزهكاري روبرو شد 
هاي زندگي بر سالمت روان  ثير آموزش مهارتأبررسي ت

آموزان دبيرستاني پرداخت و دريافت كه آموزش  دانش
شيوه مقابله و هاي زندگي موجب افزايش سالمت روان  مهارت

 ؛گردد مي شاهدزمايشي در مقايسه با گروه آميز گروه آ مسالمت
هاي زندگي بر نوع شيوه  به طوري كه آموزش مهارت

 كنترل خشم ثير دارد و باعث باالتر شدن نمرات درأاي ت مقابله
  ). 21( گردد مي داري خويشتنو 

  آموزش  تأثير ديگري هاي پژوهش در همچنين
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اين . است گرفته قرار توجه مورد زندگي هاي مهارت
 به هاي زندگي مهارت آموزش كه اند داده نشان نيز ها پژوهش

 كودكان در اين "خود مفهوم" افزايش موجب نابينا، افراد
 افزايش ايشان را همدلي و خودشناسي سطح و شود مي
 كمك ها آن استقالل ا بهه همچنين اين آموزش .دهد مي
 افراددر ). 39( شناسند بهتر مي را خود تكاليف ها و آنكند  يم

 تعامل افزايش موجبها  اين آموزش نيز در كام شكاف داراي
در  نيز Hoge ).40( است شده هاي اجتماعي مهارت و مثبت

 حل آموزش مهارت رسيد كه نتيجه خود به اين پژوهش
 و كند مي كمك اجتماعي نابينايان -رواني سازگاري به مسأله
 رضايت و شود مي ها آن رواني و فشار افسردگي كاهش موجب

پژوهش  در احمديان همچنين. )41(دارد  به دنبال را زندگي از
 زندگي موجب هاي مهارت آموزش كه گرفت نتيجه خود

 مديريت و بين فردي روابط خودشناسي، هاي مهارت افزايش
  .)42( شود يم ذهني خفيف توان كم كودكان در خشم

Pamela و آموزش درسي برنامه نقش در بررسي 
 به انتقال براي آموزان دانش ورزي جرأت زندگي بر هاي مهارت

توانمندسازي،  ارتباط، انتقادي، تفكر هاي جامعه، مهارت
 را مورد خود مفهوم و اجتماعي يكپارچگي احترام، استقالل،

 همان معلوالن به گرفت كه نتيجه داد و قرار توجه
 زندگي در براي موفقيت سايرين كه دارند جاحتيا هايي مهارت

هاي  مهارت آموزش Bouck ).43(دارند  احتياج ها آن به
از  پسدوران در  ناتواني داراي افراد موفقيت براي را زندگي
 آموزان دانشدر پژوهشي نشان داد  ي،و .داند مي مهم مدرسه
 كسب را زندگي هاي مهارت در مدرسه كه ذهني ناتواني داراي
 مستقالنه زندگي و اشتغال در از مدرسه پس بودند، كرده
  . )44(بودند  تر موفق
 گزارش به توان مياين پژوهش  نتايج تبيين در

Kingsnorth  در گرفته انجام مطالعات در بررسيو همكاران 
 بعد نيز به 2006از سال  زندگي هاي آموزش مهارت زمينه
 براي زندگي هاي مهارت آموزش دهد مي نشان كرد كه اشاره

 و اين است نياز مورد معلوالن هاي توانايي رساندن به حداكثر
 براي ورود آمادگي در ها آن مستقالنه عملكرد يبرا ها مهارت

 . )45(هستند  ضروري و الزم زندگي، به

دهد كه آموزش تخصصي  نتايج اين تحقيق نشان مي
هاي اجتماعي  تواند باعث بهبود مهارت هاي زندگي مي مهارت
هاي آموزش زندگي  هر قدر افراد بيشتر در معرض برنامه. شود

تر باشند، اثربخشي  ها منسجم قرار گيرند و هر چقدر اين برنامه
در ). 46(ها خواهد داشت  تري در بهبود وضعيت رواني آن بيش
هاي زندگي و  شنوا تداوم آموزش مهارت  آموزان كم دانش

اجتماع الزم و  ساالن و داشتن تعامل مثبت با همساالن، بزرگ
تواند شامل  هاي زندگي مورد نظر مي مهارت. ضروري است

برقراري تماس اجتماعي، رعايت نوبت، استفاده از آداب 
هاي گروهي، آموختن  اجتماعي، پيوستن و مشاركت در فعاليت

هاي معمول در مدارس و  ها و قواعد آن، فعاليت انواع بازي
اشد كه در نتيجه گيري ب همچنين آموزش انتخاب و تصميم

هاي  تواند مهارت اجتماعي را افزايش دهد و كفايت مي
هاي زندگي،  اكتساب مهارت. ريزي كند اجتماعي بعدي را پايه

سازد و  هاي رشدي و تربيتي مثبت را فراهم مي زمينه
توانمندي حاصل از اين اكتساب، موجب كسب تجارب مثبت 

روابط با همساالن و مانند موفقيت در ابراز وجود،خود كنترلي، 
  ). 47(گردد  هاي جديد مي موقعيت

 مختلف آموزش هاي پژوهش در كه گونه همان
 هاي به مهارت مربوط هاي مؤلفه آموزش( زندگي هاي مهارت
 هاي ناتواني افراد داراي باالخص و افراد عملكرد بر) زندگي
 بوده مؤثر عاطفي و يا رفتاري و حسي ذهني، جسمي، خاص
 نيز بر زندگي هاي مهارت كه آموزش گفت توان مي است،

 و است بوده مؤثر شنوا  هاي اجتماعي افراد كم افزايش مهارت
در  اين افراد توانايي افزايش موجب اي مداخله شيوه اين

. داري شده است هاي همكاري، ابراز وجود و خويشتن مهارت
 نگرش و تغيير موجب آموزش كه طور همان گفت شايد بتوان

 دنبال را به رفتار تغيير نيز نگرش در تغيير و شود مي باورها
 و مداخله شيوه و محتوا نظر گرفتن در با نيز برنامه اين دارد،
 گرفت، انجام هاي مختلف به صورت كه آموزش روش نيز

رفتار  در تغيير نيز و باورها و نگرش در تغيير به توانسته است
  . كند كمك شنوا  كم افراد

از جمله محدوديت  هايي محدوديت حاضر پژوهشچه  اگر
هاي اجتماعي  نامه سنجش مهارت گيري پرسش ابزار اندازه
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Gresham  وElliott و عدم امكان تعميم نتايج به دختران و 
با خود به همراه داشت، در را  نيز به ساير مقاطع تحصيلي

 ساير راستاي در پژوهش هاي حاصل از اين مجموع يافته
روان و همچنين  سالمت بهبود و زمينه توانمندسازي رتحقيقات د
بر  زندگي هاي مهارت آموزشي مداخله اثربخشي تأييد كننده

 براي يافته اين. بود شنوا  كم افراد هاي اجتماعي مهارت
 كمك تواند مي درمانگران و والدين سالمت روان، اندركاران دست
 كار گرفته شده به آموزشي مداخله طرفي از .و راهنما باشد كننده

 و منسجم برنامه آموزشي و نظري مباني داراي پژوهش اين در
 به آموزش قابل و هاي اجتماعي مهارت بهبود براي اجرايي قابل

   .است و مشاوران روان درمانگران والدين،
اكنون در ايراني شنواي   بخش عظيمي از كودكان كم

به تعداد  كنند و هر ساله تحصيل مي) فراگير(مدارس عادي 
هاي جهاني و ملي،  هدف سياست. شود اين كودكان افزوده مي

اما . شنوا در مدارس فراگير است  تحصيل همه كودكان كم
اند و  سازي نشده هنوز مدارس براي ورود اين كودكان آماده

هاي صحيح براي آموزش اين كودكان در  ريزي برنامه
ن پژوهش نتايج اي. تبيين نگرديده است هاي مختلف جنبه

شنوا در   آموزان كم بيانگر آن است كه صرف جايابي دانش
هاي  مدارس عادي به صورت تلفيق براي رشد مهارت

  ها كافي نيست، بلكه طبق نظر ماريا به طور  اجتماعي آن

 آموزان هاي اجتماعي را به دانش رسمي و با برنامه، بايد مهارت
مربيان و دست لذا . معلول در بافت مدرسه عادي آموزش داد

هاي  توانند با آموزش مهارت اندركاران تعليم و تربيت مي
هايي را فراهم آورند تا  شنوا، فرصت  آموزان كم زندگي به دانش

ها افزايش يابد و با همساالن و جامعه  هاي اجتماعي آن مهارت
عالوه بر همچنين ضرورت دارد . خود بيشتر به تعامل بپردازند

هاي زندگي به عنوان  رنامه آموزش مهارتبهاي درسي،  برنامه
ربط در برنامه  برنامه از سوي مراجع ذييك ماده درسي فوق 

درسي مدارس استثنايي و عادي گنجانده شود تا بتوان 
آموزان را براي ورود به دنياي واقعي پيچيده و نامتجانس  دانش

  .خارج از مدرسه آماده كرد
  
  گيري نتيجه
 آموزش( تحقيق كار رفته در اينبه اي  مداخله برنامه
هاي  مهارت بهبودتواند اثر مثبتي بر  مي) هاي زندگي مهارت

  .داشته باشد) تلفيقي( مدارس فراگيرشنوا در   كم افراداجتماعي 
  

  تشكر و قدرداني
يي استان آموزش و پرورش استثنا يريتاز مد ين وسيلهبد

 ياريپژوهش  ينا يما را در اجرا كه يزانيو تمام عز مركزي
  .گردد قدرداني مي و كرتش يمانهصم ،نمودند
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of this research was to determine the effectiveness of life skills training on 
enhancing the social skills of 12-to-16 year-old male students with hearing impairment in inclusive schools. 

Materials and Methods: Thirty 12-to-16 year-old male students with hearing impairment attending 
inclusive schools of Arak (Iran) were randomly selected and assigned to either an experimental (n = 15) or 
a control group (n = 15). The Social Skills Rating Scale (SSRS) was completed by students’ teacher at the 
basel. The experimental group received a 14-week life skills training program consisting of 16 sessions of 
2 hours each, two times a week. The same questionnaire (SSRS) was used after & weeks training 
Independent t test and ANCOVA were conducted for the statistical analysis of data. 

Results: The experimental group showed better performance in social skills in comparison with the 
control group. Our results showed significantly higher scores in cooperation, self control and assertion 
skills in expremintal group compared with the control group (P < 0.001). 

Conclusion: Life skills training can significantly increase those aspects of social skills that concern social 
life and cooperation, self control, and assertion in male students with hearing impairment attending 
inclusive schools. 
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