
 

 

 956 2991 بهمن و اسفند/ 6شماره /9سال /پژوهش در علوم توانبخشی

 مقاله پژوهشی

 توانی ذهنی های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کم تأثیر آموزش مهارت
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  چكيده 

هایی که منجر بهبود  آموزش برنامهبر  بنابراین. توانی ذهنی دارد عزت نفس نقش اساسی در همه ابعاد زندگی افراد به ویژه نوجوانان با کم :مقدمه

توانی  های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کم آموزش مهارت بررسی اثربخشیهدف این پژوهش  .تأکید شده است شود عزت نفس می

 . ذهنی در استان مازندران بود

گیری تصادفی  روش نمونهکنترل، با استفاده از پس آزمون با گروه -حاضر با طرح پیش آزموننیمه تجربی در مطالعه  :هامواد و روش

 کنترلیک گروه آزمایش و و به طور تصادفی در یک گروه  ساله انتخاب 41تا  40توانی ذهنی  با کم دختر نوجوان 04ای  چند مرحله ای خوشه

گروه  لی بهو داده شدآموزش ای  دقیقه 04جلسه  1 های اجتماعی در آزمایش مهارت  به گروه. نفر بود 04به طوری که هر گروه جایگزین شدند، 

ارزیابی  نامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسش آزمون با استفاده از آزمون و پس ها در مرحله پیش همه آزمودنی. ارائه نشد  این نوع آموزش کنترل

 ,.version 16, SPSS Inc) 41نسخه  SPSSافزار  آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری، در نرم اطالعات جمع. شدند

Chicago, IL) تحلیل شد.  

گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از نشان داد که های عزت نفس  خرده مقیاسنتایج کلی تحلیل کواریانس چندمتغیری برای  :ها یافته

. (=4400/4P)داری دارند  ت معنیعزت نفس خود، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانواده یا عزت نفس تحصیلی تفاو چهار خرده مقیاس

عزت نفس اجتماعی ، (=4400/4P)عزت نفس خود های اجتماعی بر  تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش مهارتنتایج نهایی 

(4404/4P=)،  عزت نفس خانواده(4400/4P=)  عزت نفس تحصیلی و(4401/4P= )اری داشتد اثر مثبت و معنیتوانی ذهنی  نوجوانان با کم. 

بنابراین،  .دشتوانی ذهنی  آن در نوجوانان با کم های خرده مقیاسو عزت نفس  منجر به بهبودهای اجتماعی  مهارتبرنامه آموزشی  :گيری نتيجه

 .ای دارد اهمیت ویژهها   آنبه  های اجتماعی آموزش مهارتریزی جهت  برنامه

 ن ذهنیتوا عزت نفس، کم های اجتماعی، مهارت :ها كليدواژه
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 مقدمه
كودكان و نوجوانان ( Social skills)هاي اجتماعي  مهارت

بخشي از مسأله مسأله  اجتماعي شدن آنان است و اجتماعي 
ها،  ها، انگيزه شدن جرياني است كه در آن هنجارها، مهارت

عي هاي اجتما مهارت. گيرد ها و رفتار فرد شكل مي نگرش
هاي الزم براي تطبيق با نيازهاي  تواند به عنوان مهارت مي

بخش تعريف  اجتماعي و نيز حفظ روابط بين فردي رضايت
هاي اجتماعي اغلب به  در تعريفي ديگر، مهارت(. 1)شود 

ها در نظر گرفته شده  اي از مهارت عنوان مجموعه پيچيده
گيري،  است كه شامل ارتباط، حل مسأله و تصميم

، تعامل با همساالن (Asserative training)آموزي  تجرأ
محققاني (. 2)است ( Self-management)و خودمديريتي 

 توانايي اجتماعي را  مهارتGaura (2002 ) و  Slabyمانند 

 به اجتماعي، خاص زمينه ديگران در با متقابل ارتباط ايجاد

 باشد تعريف ارزشمند و قبول قابل جامعه عرف در كه طوري
 اغلب(. 2)دانند  اند و آن را مترادف سازگاري اجتماعي مي كرده

 و برادران خواهران، والدين،) اطرافيان با ارتباط در كودكان
تالش و به صورت  بدون هاي اجتماعي را مهارت (همساالن

ولي  ،(4) گيرند مي فرا( Self-initiated)خودانگيخته 
در ( Intellectual disability)ذهني  يتوان كمبا  كودكان

 هاي العمل عكس اين زمينه مشكالت زيادي دارند و اغلب با

. شوند مي رو به رو ديگر كودكان و بزرگساالن سوي از منفي
 ايجاد در مناسبي دارند هاي اجتماعي كه مهارت كودكاني

 (6)آموزشي  محيط در يادگيري و (5)همساالن  با رابطه

هدف . هستند مهارت ينا فاقد كه هستند تر از كودكاني موفق
هاي اجتماعي  اساسي هر نظام آموزشي اين است كه مهارت

ها  بتوانند به عنوان عضوي  الزم را به افراد آموزش دهد تا آن
در قرن اخير در زمينه . مفيد، نقش مؤثري در جامعه ايفا كنند

آموزش افراد استثنايي مطالعات بسياري انجام شده است كه 
اني ذهني به داليل گوناگوني از توجه تو در اين ميان كم

 (. 7)اي برخوردار است  ويژه
دار در كاركرد  يدار معن هاي معني به افرادي كه محدوديت

داشته و ( Adaptive behavior) هوش و رفتار سازشي
 يتوان سالگي ايجاد شده باشد، كم 11ها  قبل از  مشكالت آن

 به صورتازشي رفتار سدر اين تعريف . گردد ذهني اطالق مي
بيان شده  و عملي مفهومي، اجتماعي سازشي هاي مهارت

توانايي شخص براي رفتار سازشي  به عبارت ديگر،. است
هاي زندگي است به نحوي كه  يادگيري و به كارگيري مهارت

 گيري تعريف براي به كار (.1)فرد قادر به زندگي مستقل باشد 
ها در  محدوديت :ضروري است  فرض پنج پيش ذهني يتوان كم

اجتماعي همساالن و   كاركرد كنوني بايد در قلمرو محيط
فرهنگ فرد رخ دهد؛ ارزيابي معتبر بايد پراكندگي فرهنگي و 

هاي موجود در ارتباطات و عوامل حسي، حركتي  زباني، تفاوت
و رفتاري را مورد مالحظه قرار دهد؛ در يک فرد اغلب 

وجود دارد؛ هدف از توصيف ها  ها در كنار توانمندي  محدوديت
هاي مورد نياز است؛ با ارائه  ها، توسعه نيمرخ حمايت   محدوديت

هاي فردي شده مناسب در طول يک دوره معين،  حمايت
ذهني به طور كلي بهبود خواهد  تواني  كاركرد زندگي فرد با كم

ها يعني  فرض با توجه به پنج نكته موجود در پيش(. 9)يافت 
ها، توسعه  جتماعي، ارزيابي معتبر، توانمنديهاي ا محدوديت

كه نياز  است ها و بهبود كاركرد زندگي، بديهي رخ حمايت نيم
بهبود  در زمينه توانبخشي و آموزشي، پرورشي هاي به برنامه

تواني ذهني  نوجوانان با كم( Self-esteem)عزت نفس 
 (.10) شود احساس مي

 طور به فرد هك نگرشي و قضاوت از است نفس عبارت عزت

كند و از چهار  مي بيان خود هاي ارزش از و مداوم پيوسته
 مؤلفه عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعي، عزت نفس

 نفس عزت. آيد مي وجود به تحصيلي نفس عزت و خانواده
 درک خود، به اعتماد به نسبت فرد كه نگرشي و باور خود،
 عزت. دارد شخصي هاي گيري تصميم و آرزوها ها، انگيزه خود،
 ترجيحات، به نسبت فرد نگرش و ديدگاه اجتماعي، نفس

 عزت. است جامعه برابر در خويش وجود ابراز و وظايف عالئق،
 احساسات، به نسبت فرد كه قضاوتي و برداشت خانواده، نفس
 تحصيلي، نفس عزت. دارد خانواده از خود انتظارات و روابط

 صيلي،تح امور به نسبت فرد كه نگرشي و قضاوت
 كه عقيده دارند محققان. دارد مدرسه و معلم ها، همكالسي

 به انسان در رفتار كننده تعيين عوامل از كه انسان نفس عزت

 چگونگي از متأثر مختلف زندگي مراحل در رود، مي شمار
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 با صميمي و گرم روابط ايجاد(. 11) است ديگران با او ارتباط

 است انساني هر سايشآ و اعتماد، ايمني منبع ديگر، انسان

 احساس كاهش و نفس عزت در رشد تواند مي آن تبع به كه

 معتقدند شناسان روان. شود واقع او مؤثر ارزشي بي و كمرويي

 ريشه نفس عزت فقدان يا ارزشي عميق بي احساس كه

 افراد ميان در كه است هاي رواني نابهنجاري از بسياري

 اند داده علمي نشان هاي پژوهش(. 12)شود  مي ديده انساني

 شديد احساس كمرويي با منزوي تنها، گير، گوشه افراد در كه

 بيشتر و جسماني رواني هاي بيماري ضعيف، نفس عزت و

 كمتر اجتماعي بيشتر، ارتباطات با افراد كه حالي در است،

 تحقيقات(. 12)شوند  مي جسماني و رواني هاي بيماري دچار

 افراد در نقص بدني يب ياآس گونه هر كه است داده نشان

 و گردد خويشتن مي از ها  آن منفي تصوير و برداشت موجب
 واقع، در. گذارد مي منفي اثر ها  آن عملكرد و كارايي بر

 طرز در بلكه معلول، افراد در جسم فقط نه معلوليت يا ناتواني

 موانع و منفي هاي اين نگرش. دارد وجود ها آن  نگرش و فكر

 تحت را ناتواني به مبتال رواني افراد سالمت ،اجتماعي رواني

 ساير به نسبت ها  آن كه شود باعث مي و دهد مي قرار تأثير

 باشند، در داشته تري پايين به نفس اعتماد و نفس عزت افراد،

 اجتماعي تعامالت نكنند و احساس راحتي اجتماعي ارتباطات

 فرايند بر درازمدت در تواند مي معلوليت .داشته باشند كمتري

 پيدايش موجب و بگذارد ناخوشايند فرد تأثيري زندگي

 اين و وي شود اطرافيان و معلول فرد منفي در هاي نگرش

سازد  اختالل دچار را او مثبت عزت نفس گيري شكل موضوع
 اجتماعي تعامالت و برقراري ارتباط در افراد اين تا جايي كه

 بنابراين .ندكن حقارت و احساس ضعف است ممكن ديگران با

 شرط او اطرافيان و توسط خود معلول فرد مثبت پذيرش

 فرد بهتر سازگاري و نفس عزت مثبت رشد براي اساسي

 (.   14)است 
 و نوجوانان كودكانعزت نفس  ، وضعيتاخير هاي سال در   

قرار  تربيت و تعليم و شناسي روان متخصصان توجه مورد
تاثير  زمينه در عدديمت هاي پژوهش رو اين از. است گرفته

و  انكودكاجتماعي بر بهبود عزت نفس  هاي مهارتآموزش 
 شده انجام هاي مختلف در سنين مختلف و گروهنوجوانان 

در Montgomery (2007 )و   Taylorدر اين راستا،. است
نتايج پژوهش خود اظهار داشتند كه آموزش شناختي رفتاري 

نتايج (. 15)ده شد سبب افزايش عزت نفس در نوجوانان افسر
نشان داد كه بين ( 2007)و همكاران    Franckپژوهش

دار ي وجود دارد  افسردگي و كاهش عزت نفس رابطه معني
هاي  نتايج مطالعات نشان داد كه آموزش مهارت(. 16)

اجتماعي موجب بهبود عزت نفس در بيماران اسكيزوفرني 
 ژوهش در نتيجه پ. شود مي( 11)و بيماران رواني ( 17)

Craig  اضطراب  عنوان شد كه ميزان( 2002)و همكاران
 هراس مانند منفي عواطف افزايش با لكنت به مبتال كودكان

بود و همچنين اين  بيشتر هاي اجتماعي موقعيت خجالت در و
تري داشتند  عادي عزت نفس پايين گروه به كودكان نسبت

 كه داد نشان پژوهشي درTeri (2002 )همچنين (. 19)

 ممكن كه مشكالتي از پيشگيري براي نفس عزت افزايش

 آيد وجود به نوجوانان براي پايين نفس عزت اثر بر است

در پژوهشي به ( 1290)يزدخواستي (. 20)است  ضروري
 شخصيت هاي ويژگي و اجتماعي هاي مهارت رابطه بررسي

 و پنجم چهارم زبان پايه لكنت داراي و عادي آموزان دانش

 او نتيجه گرفت كه گروه. پرداخت اصفهان شهر دبستان در

هاي اجتماعي ضعيف و از  لكنت، به علت مهارت به مبتال
 تري پايين نفس عزت از هاي اجتماعي دست دادن فرصت

مرادي و همكاران (. 21)برخوردارند  عادي گروه به نسبت
، (1216)پژوه و همكاران  ، به(1217)نژاد  ، اكبري(1211)

 در( 1211)و شيراني ( 1212)ران مستعلمي و همكا

 هاي مهارت آموزش كه عنوان كردند هاي خود پژوهش

-Self)اجتماعي به ترتيب بر بهبود عزت نفس، خودكارآمدي 

efficieny )و نفس عزت افزايش ،(22)گرايي  و پيشرفت 
 25، 24)و بهبود عزت نفس افراد نابينا ( 22)پذيري  مسئوليت

  . ري داشتدا اثر مثبت و معني (26و 
يابيم كه مطالعات  پژوهشي درمي  هاي با توجه به پيشينه

اجتماعي بر  هاي مهارتآموزش فراواني در مورد اثربخشي 
به صورت كلي هاي مختلف و  بهبود عزت نفس افراد در گروه
اين زمينه در هاي بسيار اندكي  انجام شده است ولي پژوهش

از طرف . است افتهاختصاص يتواني ذهني  با كم نوجوانان به
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شود  به عنوان يک سازه مطرح ميوقتي كه عزت نفس  ديگر،
عزت نفس خود، عزت نفس )هاي آن  بررسي هر يک از مؤلفه

تر  جامع( اجتماعي، عزت نفس خانواده و عزت نفس تحصيلي
دهد و همين امر موجب بديع  بوده، اطالعات بيشتري به ما مي

ميت اين پژوهش را آنچه اه. گردد بودن پژوهش حاضر مي
تواني  كماي است كه  گسترده مشكالت سازد تر مي برجسته

كند  مي ايجاد افراد اين خانواده اًخصوص و جامعه براي ذهني
تواني  با كم فرزنداست كه وجود  مداومي نامطلوب تأثيرو 

از طرفي (. 27)گذارد  مي خانواده عملكرد و ساختار ذهني بر
ان با نوجوانعامل اصلي مشكالت  از مواقعدر بسياري  ديگر،

با محيط  سازگارتواني ذهني در برقراري ارتباط مؤثر و  كم
در  هاي اجتماعي مهارتعدم استفاده درست از  و پيراموني

ارتباط، مراقبت از خود، زندگي در خانه، )هاي مختلف  حيطه
بنابراين، . است( خود رهبري، سالمت و ايمني، اوقات فراغت

شناختي  ها  منجر به مشكالت روان نايافته آن شرفتارهاي ساز
ها   شان شده و تأثير نامطلوبي بر تعامل آن در همه ابعاد زندگي

هايي  بر اين اساس به آموزش برنامه. گذارد با ساير افراد مي
تواني  ان با كمنوجوانعزت نفس تأكيدتأكيد شده است كه 

ن رو از اي(. 21)را به نحو مطلوبي بهبود بخشد ذهني 
بهبود عزت نفس  پيشنهادهاي آموزشي مختلفي در زمينه

 آموزشاست، كه  شده توسط متخصصان ارائهها   آن
. رود به شمار مياين موارد از  اي  نمونهاجتماعي  هاي مهارت

تاثير آموزش اثربخشي بنابراين، هدف از اين پژوهش بررسي 
يين اجتماعي بر بهبود عزت نفس با تأكيد بر تع هاي مهارت

 11تا  14تواني ذهني  با كم هاي آن در نوجوانان سهم مؤلفه
و به دنبال پاسخ به اين سؤاالت . استان مازندران بود ساله

 : است كه
آيا آموزش رفتارهاي اجتماعي تأثيري در بهبود عزت نفس . 1

  تواني ذهني دارد؟ نوجوانان با كم
عزت  ايه مؤلفهآموزش رفتارهاي اجتماعي چه تأثيري بر . 2

 دارد؟تواني ذهني  نفس نوجوانان با كم
 

 ها مواد و روش
 -آزمون طرح پيش بانيمه تجربي  يک مطالعهپژوهش حاضر 

جامعه آماري پژوهش را . است با گروه كنترلآزمون  پس

استان سال  11تا  14تواني ذهني  تمامي نوجوانان دختر با كم
در  1290-91كه در سال تحصيلي دادند تشكيل مازندران 

اي، خدمات آموزشي و توانبخشي  مراكز توانبخشي حرفه
گيري تصادفي  روش نمونه با استفاده از. كردند دريافت مي

نفر  40 ،(هاي شهرستان، مركز خوشه)اي  دو مرحله اي خوشه
استان ها ي  از بين شهرستآنبه عبارت ديگر، . انتخاب شدند

شهرستان يک  و از هر( نكاء و بهشهر)شهرستان  2، مازندران
رشد و  اي مركز توانبخشي حرفه) اي مركز توانبخشي حرفه

شدند كه مكان به صورت تصادفي انتخاب ( فرداي روشن
فرمول زير و در نظر گرفتن با توجه به  .مطالعه نيز بودند

به طور  وانتخاب  نفر 20 ركزاز هر مها،  احتمال افت آزمودني
، نترل جايگزين شدندآزمايش و كگروه دو تصادفي در يكي از 

آزمايش و كنترل نيز به تصادف    انتساب كاربندي به گروه
 . صورت پذيرفت

 = ( 65/21 )
2
 × ( 96/1 )

2
/ (10)

2
= 00/11  

و بهره  تواني ذهني كمداشتن : معيارهاي ورود به مطالعه
بر اساس نمره به دست آمده از آزمون ) 70تا  50هوشي 

سال، حضور در مراكز  11تا  14، دامنه سني (هوش ريون
اي، زندگي با والدين، نداشتن هر گونه  توانبخشي حرفه

بر اساس پرونده )معلوليت حسي، حركتي يا اختالل رفتاري 
 (.موجود در مراكز

هاي آموزشي،  غيبت در جلسه: معيارهاي خروج از  مطالعه
هاي يادگيري،  هاي شنوايي، بينايي، اختالل داشتن آسيب

هاي  داشتن ساير اختالل هاي هيجاني و رفتاري و اختالل
بر اساس )همبود مانند صرع كه منجر به وقفه آموزشي شود 

همچنين اميد است كه عواملي مانند (. پرونده موجود در مراكز
ها كه احتماالٌ                        هاي آزمودني اجتماعي خانواده -سطح اقتصادي

با انتخاب نمونه تصادفي تا شود،  ها  مي باعث تفاوت آن
 .حدودي كنترل شده باشد

و  راكزن ميمسئولمنظور رعايت مالحظات اخالقي، به به 
شركت كننده در پژوهش اطمينان داده  هاي آزمودنيوالدين 

به صورت محرمانه  به دست آمده از پژوهششد كه اطالعات 
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حفظ اسرار  به منظورو بي نام مورد استفاده قرار گيرد، 
سطح  نتايج در ،ي و عدم تجاوز به حريم خصوصي افرادشخص

در  شود و براي مقاصد تربيتيها گزارش  گروه( ميانگين) كلي
و  ، بهزيستيمتخصصان آموزش و پرورش ،شناسان اختيار روان

 قرارتواني ذهني  با كمكودكان  و توانبخشي مراكز آموزش
ت در همچنين، در مورد عدم ضرر و زيان ناشي از شرك .گيرد

پژوهش، اطالعات كامل در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت 
ها  آزاد بودند كه هر زمان كه بخواهند از ادامه همكاري  و آن

در پايان پژوهش نيز كارگاهي سه . با پژوهشگر، اجتناب ورزند
هاي  روزه براي گروه كنترل برگزار و در مورد رفتارها و مهارت

در همين راستا يک جزوه  شد و ها  بحث اجتماعي با آن
 .ها  قرار گرفت آموزشي تهيه و در اختيار آن

  گیری ابزار اندازه

 Raven’s Intelejence) آزمون هوش ریون( 1

Test):  با استفاده از  ها آزمودنيدر اين پژوهش، بهره هوشي
اين . ارزيابي شدريون   هاي پيشرونده فرم اول آزمون ماتريس

براي  كه ريون تهيه شده استتوسط  1921در سال فرم 
اين . رود بزرگسال به كار مي افراد و سال 9 از باالتر كودكان

زمان  ،با تصويرهاي سياه و سفيد تدوين شده آزمون هوشي
هاي  كه به سري ،است سؤال 60داراي و  دقيقه 45اجراي آن 

 هاي سؤال. اند دشواري فزاينده، تقسيم شده  تايي، با درجه12
 انتزاعي تصاوير از يک سري ها، ماتريس رد شده  مطرح

ها با روش يافتن پاسخ  كه آزمودني پس از اين اند شده تشكيل
  شود كه در محدوده ها  خواسته مي درست آشنا شدند، از آن

تصوير جداگانه كه به عنوان  1يا  6شده از ميان  زماني تعيين
ي را احتمالي در زير هر الگو قرار گرفته است، تصوير  گزينه

كند، انتخاب نموده و در  ال را كامل ميؤكه الگوي س
 اين به نيز آزمون گذاري نمره نحوه. پاسخنامه مشخص كنند

 و شود مي داده نمره يک پاسخ صحيح هر به كه است ترتيب
 رتبه او، سن و آزمودني نمرات جمع گرفتن نظر در با سپس

 آزمون .گردد تعيين مي نمرات جدول براساس درصدي وي
، براي 1212زاده و همكاران در سال  توسط سيد عباس ريون
ضريب همساني دروني آموزان ايراني هنجاريابي شد كه  دانش

با آن و ضريب پايايي بازآزمايي  91/0آزمون با ميانگين  اين

همبستگي اين آزمون با . به دست آمد 12/0ميانگين 
 ه،بين -وكسلر، استنفورد هاي هوشي ديگر از قبيل آزمون

تا  40/0اي از  مازهاي پروتئوس و آدمک گوديناف در دامنه
 (. 29)است  گزارش شده 75/0
 Cooper)نامه عزت نفس کوپر اسمیت  پرسش( 2

Smith’s self-esteem questionare :) براي ارزيابي
نامه استفاده شد كه  ها از اين پرسش نفس آزمودني عزت

امه مذكور توسط كوپر ن پرسش. كردند ها آن را تكميل  آزمودني
. تهيه و تدوين شده است 1967اسميت و همكاران در سال 

سنج  ماده آن دروغ 1سؤال يا ماده دارد كه  51نامه  اين پرسش
ماده ديگر آن به  50. شود گذاري محاسبه نمي است و در نمره

مقياس عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعي، عزت  خرده  4
دامنه . لي تقسيم شده استنفس خانواده و عزت نفس تحصي

است يعني به هر پاسخ مناسب نمره  50و  0نمرات آن بين 
گيرد به طوري  يک و در غير اين صورت نمره صفر تعلق مي

. دهنده عزت نفس باالتر است كه اكتساب نمره باالتر نشان
نامه عزت نفس كوپر اسميت به روش  ضريب پايايي پرسش

محاسبه شده  62/0نصيف و به روش ت 67/0آلفاي كرونباخ 
ضرايب اعتبار ( 1272)در تحقيق شكركن و نيسي (. 20)است 

هاي آزمون براي پسران  از طريق روش همبسته كردن نمره
بوده و همچنين ضرايب پايايي  71/0و براي دختران  69/0

آزمون به روش بازآزمايي براي دانش آموزان پسر و دختر به 
 (.21)است گزارش شده  92/0و  90/0ترتيب 

 روش اجرای پژوهش

مراكز  ضرورت پژوهش حاضر براي مديرانپس از توضيح 
و والدين آنان در  ها آزمودنيمورد نظر، به  اي توانبخشي حرفه

نامه  ها  رضايت از آن رابطه با مطالعه اطالعات الزم داده شد و
ابتدا تمامي  .كتبي مبني بر شركت در پژوهش اخذ شد

را تكميل ه عزت نفس كوپر اسميت پرسشنام ها آزمودني
. آزمون در نظر گرفته شد ها  به عنوان پيش كردند و نمرات آن

آزمايش يا كنترل   سپس به طور تصادفي در يكي از دو گروه
هاي اجتماعي توسط  مهارت .قرار گرفتند( نفر 20هر گروه )

شناسي  شناس كه داراي مدرک كارشناس ارشد روان يک روان
هاي الزم در  ان استثنايي بود و آموزشو آموزش كودك
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هاي اجتماعي را در سه جلسه يک ساعتي فرا  خصوص مهارت
گرفته بود به عنوان مربي با استفاده از روش ايفاي نقش 

(Role playing ) اي طي يک ماه و  دقيقه 90جلسه  1در
در . اي دو جلسه به گروه آزمايش آموزش داده شد هفته

ارائه ها  اين آموزشهيچ يک از رل گروه كنتبه صورتي كه 
هاي آزاد  ها در گروه كنترل به فعاليت در واقع، آزمودني. نشد
هر جلسه . پرداختند، به نحوي تحت كنترل و مراقبت بودند مي

اختصاص به يک موضوع خاص داشت، موضوع جلسات به 
معارفه و آشنايي با اعضاي : جلسه اول: ترتيب عبارت بودند از

مهارت آغاز : جلسه دومفي كلي برنامه آموزشي، گروه و معر
جلسه كردن گفتگو در مكالمات روزمره و مهارت گوش دادن، 

: جلسه چهارممهارت ابراز احساسات مثبت و منفي، : سوم
مهارت درخواست كمک و تقاضا و نيز كمک كردن به 

مهارت رد تقاضاي نامعقول و مهارت نه : جلسه پنجمديگران، 
مهارت معذرت خواهي كردن از ديگران و : مجلسه ششگفتن، 

مهارت حل مسأله  : جلسه هفتمپذيرفتن عذرخواهي ديگران، 
هاي  مرور و تمرين مهارت: جلسه هشتمو مقابله با ناكامي، 

مراحل انجام آموزش بر اساس پروتكل . آموخته شده
است كه  Olendickو  Matsonهاي اجتماعي  مهارت

اين برنامه با . است شدهطراحي ( 24)پژوه و همكاران  توسط به
توجه به پيشينه پژوهشي و با تأييد تعدادي از متخصصان و 

هاي متعددي  شناسي طراحي شده و در پژوهش استادان روان
ها در برنامه آموزشي  ترتيب آموزش مهارت. به كار رفته است

مذكور بر اساس رويكرد يادگيري شناختي و اجتماعي است و 
هاي اجتماعي را افزايش دهد، موجب  هم مهارتكوشد تا ف مي

ها شود و بر تعميم  ارتقاي عملكرد اجتماعي آزمودني
 .هاي اجتماعي تأكيد دارد مهارت

شيوه كار در هر جلسه به اين ترتيب بود كه ابتدا مربي 
داد، مهارت مورد نظر  توضيحاتي پيرامون محور هر جلسه مي

مورد بحث قرار  در هر جلسه توسط مربي و اعضاي گروه

گرفت، سپس مهارت آموزش داده شده توسط اعضاي  مي
شد، بازخورد و تصحيح رفتار توسط  گروه اجرا و تمرين مي

آمد، مهارت مربوط به هر  اعضاي گروه و مربي به عمل مي
جلسه پس از اصالح و تصحيح رفتار، تشويق و تقويت 

 شد و در نهايت رفتارهاي صحيح به طور مجدد اجرا مي
بندي قرار گرفته و در  محتواي آموزشي هر جلسه مورد جمع

راستاي مهارت آموخته شده تكليفي براي منزل جهت تعميم 
 . شد ارائه مي

  با ها همه آزمودني اً، مجددپس از پايان جلسات آموزشي   
مورد ارزيابي نامه عزت نفس كوپر اسميت  پرسشاز استفاده 

عنوان پس آزمون در نظر ها  به  گرفتند و نمرات آنقرار 
از هاي به دست آمده  دادهبراي تجزيه و تحليل . گرفته شد

 ,version 16)16نسخه   SPSSافزار نرماين پژوهش از 

SPSS Inc., Chicago, IL) از ميانگين و . استفاده شد
 از تحليل كوواريانسانحراف استاندارد در سطح توصيفي و 

ون به منظور مقايسه آزم چندمتغيري براي تعديل اثر پيش
 .آزمون استفاده شد ها در پس ميانگين نمرات گروه

 ها یافته

41تا41هادردامنهآزمودنیسنهایتوصیفیبیانگریافته
میانگینسال 27/41±72/4با هوشیو با17-27بهره

 هوش87/11±81/7میانگین و سن که طوری به بود،
نفسآزمودنی عزت بر آنها ها نداشتدارنیمعاثر ی به.

مهارت آموزش تأثیر بررسی عزتمنظور بر اجتماعی های
توانیذهنیازتحلیلکوواریانساستفادهنفسنوجوانانباکم

ییدنرمالبودنمتغیرهایپژوهش،بهأبعدازبررسیوت.شد
واریانس همگنی مفروضه رعایت لونمنظور آزمون از ها

هارادرمتغیرعزتریواریانساستفادهشدکهنتایجآن،براب
(. =118/0P)ییدکردأنفست
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 تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عزت نفس گروه آزمایش و کنترل.  1جدول 

متغیر

 وابسته

مجموع منبعاثر

 مجذورات

درجه

 آزادی

میانگین

 مجذورات

مقدار Fآماره

 احتمال

مجذور

 اِتا



 عزتنفس

 744/7 7777/7 772/7 111/2 4 111/2 پیشآزمون

 721/7 7772/7 887/4 712/4777 4 712/4777 گروه

    278/7 72 187/77 واریانسخطا

     77 721/4724 واریانسکل



کنترلدر4درجدول کوواریانسگروهآزمایشو تحلیل ،

آزموندراینتحلیل،متغیرپیش .پسآزمونارایهشدهاست

پسبهدلیلهمبستگ آزمونکنترلشدهاستیبا توجه. با

آزمونداشتهیبرنمراتپسدارمعنی،گروهاثر4بهجدول

  =F 887/4)است =7772/7Pو به(. پاسخ در بنابراین،

الپژوهشمبنیبراینکهآیاآموزشرفتارهایؤنخستینس

کم با عزتنفسنوجوانان بهبود تأثیریدر توانیاجتماعی

درنظراسخمثبتاستومیذهنیداردپ توانگفتکهبا

تغییراتدرعزتنفسناشیازتأثیر٪71گرفتنمجذوراِتا،

.آزمایشاستبرنامهمداخلهدرگروه

هایاجتماعیبراکنونبهبررسیاثربخشیآموزشمهارت

مقیاس میخرده نفس عزت شاخصهای هایپردازیم،

ایعزتنفسدردوگروههتوصیفیمربوطبهخردهمقیاس

پیش موقعیت در کنترل پسآزمایشو و درآزمون آزمون

 .،ارائهشدهاست7جدول



 (=04n)های عزت نفس  خرده مقیاس آماری های شاخص.  2جدول

متغیر
 

 هاخردهمقیاس

 مرحله

 گروهکنترل گروهآزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین







 تنفسعز

 


 

 14/7 11/8 12/7 81/8 پیشآزمون عزتنفسخود

 82/7 11/8 21/7 11/44 پسآزمون

 12/7 27/1 11/7 81/1 پیشآزمون عزتنفساجتماعی

 12/7 27/1 21/7 71/1 پسآزمون

 17/7 17/7 12/7 77/7 پیشآزمون عزتنفسخانواده

 17/7 17/7 78/7 41/1 پسآزمون

 14/7 11/7 14/7 11/7 پیشآزمون صیلیعزتنفستح

 17/7 87/7 14/7 17/1 پسآزمون

 جدول می7نتایج نشان خرده، چهار هر میانگین دهد
به.مقیاسپیشازمداخلهوپسازمداخلهتغییریافتهاست

(هایاجتماعیمهارتآموزش)علتوجودیکمتغیرمستقل
عزتنفسخود،عزتنفساجتماعی،)ارمتغیروابستهوچه

عزتنفستحصیلی و عزتنفسخانواده آزمونآماریاز(
 کوواریانسچندمتغیری MANCOVA)تحلیل استفاده(

کوواریانسرا-آزمونباکسفرضهمگنیواریانس(.77)شد
أت کرد P=787/7)یید نوجوانان(. نفس عزت همچنین



 969 637 2991 بهمن و اسفند/ 6شماره/9سال /توانبخشی پژوهش در علوم

2991مهر و آبان / 4شماره /9سال/پژوهش در علوم توانبخشی

 

100 

2991مهر و آبان / 4شماره /9سال/پژوهش در علوم توانبخشی

 

 محمد عاشوری و همکاران    q    ...های اجتماعی بر تأثیر آموزش مهارت

 
    

 969 

آزمایشوکنترلدرتمامخردهگروهتوانذهنی،دردوکم
پیشمقیاس در فرضها آماری پیالیی»های  Pillai's)اثر

trace) المبدایویلکز ،(Wilks Lambda)هاتلینگ اثر ،

Hottelling's trace) روی( ریشه بزرگترین  Roy's)و

largest root)»موردمحاسبهقرارگرفتکهنتایجآندر
.ت،ارائهشدهاس7جدول



 های عزت نفس  نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده مقیاس.  3جدول
 سطح Fآماره آزادیخطا درجه آزادیفرضیه درجه مقدار نوعآزمون 

 یدارمعنی

 

 گروه

 >7771/7 182/7 74 1 727/7 اثرپیالیی

 >7771/7 182/7 74 1 774/7 المبدایویلکز

 >7771/7 182/7 74 1 117/12اثرهاتلینگ

 >7771/7 182/7 74 1 117/12 بزرگترینریشهروی



،7هایچهارگانهتحلیلواریانسکهدرجدولنتایجآزمون

کنترلحداقلدر نشاندادکهگروهآزمایشو آمدهاست،

یدارنددارمعنیهایعزتنفستفاوتیکیازخردهمقیاس

(71/7P<.)اینتفاوت،ازآزمونآماریبردنبهبهمنظورپی

.،آمدهاست1مانکوااستفادهشدکهنتایجآندرجدول



 های عزت نفس  نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده مقیاس.  0جدول

مجموع متغیرهایوابسته منابعتغییر

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین

 مجذورات

 سطح Fآماره

 یدارمعنی

مجذور

 اات





 عزتنفس

 711/7 7777/7 127/221 788/772 788/7724 عزتنفسخود

 778/7 7714/7 177/777 411/477 4 411/477 عزتنفساجتماعی

 171/7 7777/7 217/417 227/77 4 227/77 عزتنفسخانواده

144/7 7778/7 727/418 744/71 4 744/71 عزتنفستحصیلی



همان دریتحلیلکواریانسچندمتغیرینتایجنهایکهطور
آزموندهدبادرنظرگرفتننمراتپیش،نشانمی1جدول

عنوانمتغیرهای هایاجتماعیآموزشمهارتهمپراش،به
عزتنفس،( =12/771Fو=7777/0P)عزتنفسخودبر

=7714/0P)اجتماعی ( =17/229Fو عزتنفسخانواده،
(7777/0P= تحصیلیعزتو(=21/417Fو نفس
(7777/0P=72/418وF= )توانیذهنیاثرنوجوانانباکم

الؤبنابراین،درپاسخبهدومینس .یداشتدارمعنیمثبتو

پژوهشدرخصوصاینکهآموزشرفتارهایاجتماعیچه
مأت کملفهؤثیریبر توانیذهنیهایعزتنفسنوجوانانبا

توجهبهمجذوداردمی با یکازتوانگفتکه هر در اتا، ر
مقیاس خرده اجتماعی،های نفس عزت خود، نفس عزت

عزتنفستحصیلی و ترتیبعزتنفسخانواده ،٪78به
تغییرات،ناشیازتأثیرمداخلهیاآموزش٪14و17٪،77٪

.هایاجتماعیاستمهارت
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 بحث

 هاي مهارتآموزش پژوهش حاضر بيانگر آن است كه نتايج 
با  هاي آن در نوجوانان بهبود عزت نفس و مؤلفهاجتماعي بر 

نتايج اين . داري داشت تأثير مثبت و معنيتواني ذهني  كم
، Montgomery (15)و   Taylorپژوهشمطالعه با نتايج 

Ji-Min  و ( 17)همكاران  وKlose   و Tinius  (11)، 
Craig   و ( 19)و همكاران Teri (20 )از . همخواني داشت
اجتماعي  هاي مهارت آموزش ديگر كه اثربخشيهاي  پژوهش

توان به نتايج  نفس نشان دادند مي عزت افزايش بر
و ( 22)، مرادي و همكاران (22)نژاد  هاي اكبري پژوهش

در نهايت نتايج مطالعه حاضر . اشاره كرد( 22)جاللي و نظري 
، مستعلمي و (24)پژوه و همكاران  هاي به با نتايج پژوهش

مبني بر اثربخشي آموزش ( 26)و شيراني ( 25)همكاران 
هاي اجتماعي در بهبود عزت نفس افراد نابينا همسو  مهارت

 . بود
 آموزش كه گفت توان هاي پژوهشي مي بر اساس پيشينه

 نفس عزت توجهي قابل حد تا تواند هاي اجتماعي مي مهارت

 به تنها هاي اجتماعي نه مهارت آموزش. دهد را افزايش افراد

 كند، مي كمک ها  كنوني آن زندگي در افراد مند ساختنتوان

 چنانچه .دارد تأكيد نيز ها  بهبود عزت نفس آن بر بلكه

 خود اجتماعي زندگي اوليه مراحل در و جوانان نوجوانان

 سالمت به بگيرند هاي اجتماعي قرار آموزش مهارت تحت

 آموزش كه چرا است؛ شده جامعه كمک و خانواده

 هاي توانمندي افزايش به منجر تماعي مؤثرهاي اج مهارت

 زندگي براي را ها آن و گردد افراد مي در رواني و اجتماعي

آنچه پژوهش حاضر را از . سازد آماده مي مفيد و اثربخش
سازد بررسي اثربخشي آموزش  هاي پيشين متمايز مي پژوهش
هاي اجتماعي در گروه خاصي از افراد يا به عبارت  مهارت

توان ذهني است عالوه بر اين، در اين  نوجوانان با كمديگر در 
مطالعه به چهار مؤلفه عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعي، 

هاي  عزت نفس خانواده و عزت نفس تحصيلي كه از مؤلفه
ها  به  اي شده و هر يک از آن عزت نفس هستند توجه ويژه

 .اند طور جداگانه مورد بحث و تحليل قرار گرفته

 بر هاي اجتماعي مهارت آموزش برنامه اثربخشي تبيين در 

 گفت توان ميتواني ذهني  با كم بهبود عزت نفس نوجوانان

 رفاه در رسد مي نظر به كه اي است خصيصه نفس عزت كه

 اثرات كه چرا دارد؛ بر عهده اساسي نقش شناختي روان

 و اقتصادي لحاظ اجتماعي و از كه را محيطي نامطلوب

با توجه  (.20)كند  مي را خنثي نيستند، ندهكن حمايت آموزشي
و نهايي  اصلي اهداف از افزايش عزت نفس، به اين كه

 احتماالٌ با آموزش. است اجتماعي هاي مهارت برنامه آموزش

در نوجوانان با  مثبت ويژگي اين اجتماعي هاي مهارت
از آن جايي كه افراد با . تواني ذهني بهبود خواهد يافت كم
 احتماالً و هني در رفتار سازشي مشكل دارندذ يتوان كم

ها  در رفتار سازشي به داليل نقص در  هاي آن محدوديت
. اكتساب، نقص در عملكرد يا نقص در عوامل انگيزشي است

 در اكتساب هاي اجتماعيآموزش رفتار توجه به اين كهبا 
نقش در عوامل انگيزشي  فرد و همچنينعملكرد  رفتار و

 ازشود و  ميمناسب  مسيربه  فردهدايت  جبمؤثري دارد، مو

از  (.24)كاهد  مينايافته  رفتارهاي سازش مخرب پيامدهاي
تسلط بر منجر به  هاي اجتماعيآموزش رفتارسوي ديگر، 

 ها ، آن بندي اولويتي رفتار و ها علت، درک هاي رفتاري نشانه
مبارزه با افكار منفي، ، مهارت ثبت افكار كردن،چگونگي فكر 

 واصالح باورهاي نادرست  ،موزش مهارت حل مسأله آ
 بنابراين. (24و21)شود  مي راهبردهاي جانشيناستفاده از 
 هاي اجتماعي، منجر بهآموزش رفتاررود كه  احتمال مي

از طرف مراكز تواني ذهني  نوجوانان با كمپذيرش بيشتر 
توانبخشي، خانواده و جامعه شود و به اين ترتيب بر عزت 

  .ها  اثر مطلوبي بر جاي گذارد نفس آن
 بر هاي اجتماعي مهارت آموزش برنامه اثربخشي تبيين در

عزت نفس خود، عزت نفس يا به عبارتي هاي  مؤلفهبهبود 
عزت نفس اجتماعي، عزت نفس خانواده و عزت نفس 

احتماالٌ با آموزش  كه عنوان كرد توان تحصيلي مي
باور و نگرشي اني ذهني، تو هاي اجتماعي به افراد با كم مهارت

 شخصي داردو خودكارآمدي  ها خود، انگيزه كه فرد نسبت به
وقتي . شود مي خودبهبود يافته و منجر به افزايش عزت نفس 
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هاي اجتماعي كاربردي مطلوبي داشته باشد  كه فرد مهارت
نسبت به ترجيحات، عالئق، وظايف و  ويديدگاه و نگرش 

تعديل شده و به تبع آن امعه ابراز وجود خويش در برابر ج
برداشت و در اين راستا،  .يابد او رشد مي اجتماعيعزت نفس 

قضاوتي فرد نسبت به احساسات، روابط و انتظارات خود از 
 .يابد تغيير كرده و عزت نفس خانواده در وي بهبود ميخانواده 

تواني ذهني به كمک يادگيري  وقتي كه نوجوان با كم
از توان بالقوه و ظرفيت هوشي خود  هاي اجتماعي مهارت

نسبت به امور  كهقضاوت و نگرشي يابد در  آگاهي مي
دارد تغيير مثبتي ها، معلم و مدرسه  تحصيلي، همكالسي

كه  تحصيليحاصل خواهد شد، بنابراين بهبود عزت نفس 
  .يكي از نتايج پژوهش حاضر است دور از انتظار نخواهد بود

 گیری نتیجه
تأثير آموزش اثربخشي پژوهش بررسي هدف از اين 

اجتماعي بر بهبود عزت نفس با تأكيد بر تعيين  هاي مهارت
تواني  با كم هاي اين متغير در نوجوانان سهم هر يک از مؤلفه

 بررسي نتايج. استان مازندران بود ساله 11تا  14ذهني 
در هاي اجتماعي  آموزش مهارتكه  داد نشانپژوهش حاضر 

موثر بود، تواني ذهني  با كم نوجوانان بهبود عزت نفس
همچنين در عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعي، عزت نفس 
خانواده و عزت نفس تحصيلي گروه آزمايش تغيير قابل 

 .توجهي حاصل شد
 تشكيل را فرد هر زندگي اساس و پايه اجتماعي هاي مهارت

 رشد اعتالي سبب خود نوبه به نيز اجتماعي  دهد و رشد مي

از جمله عزت نفس  فرد رشدي هاي ساير جنبه و نيعقال
هاي اجتماعي به نوجوانان  آموزش مهارت(. 25و21)گردد  مي

تواني ذهني سبب احساس ارزشمندي و خودكارآمدي  با كم
شده و اين امر به نوبه خود منجر به بروز رفتارهاي پسنديده 

هاي بنابراين رفتار(. 22)شود  بر مبناي هنجارهاي اجتماعي مي
فردي و اجتماعي مطلوب منجر به كارآمدي شخصي و 
اجتماعي بيشتر شده و در نتيجه بهبود عزت نفس خود، عزت 
نفس اجتماعي، عزت نفس خانواده و عزت نفس تحصيلي در 

با توجه . تواني ذهني دور از انتظار نخواهد بود نوجوانان با كم

با  واناننوجبسياري از اقدامات آموزشي در حيطه به اين كه  
آنان صورت عزت نفس با هدف بهبود تواني ذهني  كم
هايي كه بر مبناي اين هدف  گيرد، بنابراين آموزش  مي
 نوجوانانشوند به خودكفايي و سازگاري اين  ريزي مي پايه

در (. 2و  26)منجر شده و از ارزش بااليي برخوردار هستند 
ايد ترين و ش هاي آموزشي مدارس، اغلب معمولي فعاليت
هاي  هاي آموزشي، كسب دانش و مهارت ترين هدف عمومي

عملي روزمره است، اما از آنجايي كه بين دانستن و توانستن و 
ي چشمگيري وجود دارد، تأكيد بر  انجام دادن فاصله

يک روند كامل آموزشي باشد   تواند بازگوكننده محفوظات نمي
پژوهش حاضر بنابراين، برنامه آموزشي به كار رفته در (. 27)

ها   هاي آموزش داده شده و كاربرد آن بر عملياتي كردن مهارت
در بافت زندگي واقعي تأكيد دارد چرا كه مشكل اصلي 

هاي  تواني ذهني در تعميم مهارت كودكان و نوجوانان با كم
به اين . ها  در زندگي روزمره است آموخته شده و كاربرد آن

ها و كاربردي كردن  ترتيب سعي شده است كه بين آموخته
توان  كم نوجوانانهدف از آموزش . ها  ارتباط برقرار شود آن

هاي مورد نياز براي  ها  در يادگيري مهارت كمک به آن ،ذهني
هاي  برنامهزندگي روزمره است، در اين ميان استفاده از 

با تأكيد بر افزايش عزت نفس اجتماعي  هاي ي مهارتآموزش
هدف كاربردي ديگر . مفيد خواهد بودبسيار  افرادبراي اين 

پژوهش حاضر، آگاه كردن معلمان، مربيان از سطوح مختلف 
هاي آموزشي و نقش مهم عملياتي كردن يادگيري  هدف

هاي اجتماعي است، كه تنها در اين صورت بهبود  مهارت
هاي آموزشي و توانبخشي آنان  چشمگيري در نتايج فعاليت

هاي  يابد كه مهارت فرصت ميحاصل خواهد شد و يادگيرنده 
كاربردي را در خود پرورش دهد، در نتيجه اين توانايي، منجر 

بنابراين، آگاهي دادن . گردد ها  مي در آنعزت نفس به بهبود 
به والدين و مربيان در خصوص نقش و اهميت آموزش 

عزت هاي اجتماعي كاربردي، تأثير بسزايي در بهبود  مهارت
 . خواهد داشتتواني ذهني  با كم نفس نوجوانان
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 ها محدودیت
ها، گروه  محدود شدن پژوهش به تعداد اندكي از آزمودني

و عزت نفس خاصي از كودكان، ابزاري خاص براي ارزيابي 
عدم اجراي آزمون پيگيري به دليل محدوديت زماني، 

. سازد پذيري نتايج اين پژوهش را با دشواري مواجه مي تعميم
گر پژوهش حاضر اين است، تفاوت در هاي دي از محدوديت

كه البته سن و سابقه مربيان گروه آزمايش و كنترل است 
گيري تصادفي اين مشكل تا  سعي بر اين است كه با نمونه

به هر حال، بايد تعميم نتايج اين . حدي برطرف شده باشد
ها  يا  پژوهش به مراكز توانبخشي ديگر در ساير شهرستآن

  .ط صورت گيردها  با احتيا استآن
 

 پیشنهادها
هاي آتي به بررسي اثربخشي  شود كه پژوهش پيشنهاد مي
تواني ذهني  هاي آموزشي بر عزت نفس افراد با كم ساير برنامه

هاي اجتماعي  شايسته است كه تأثير آموزش مهارت. بپردازند

تواني  هاي كودكان و نوجوانان با كم بر روي ساير ويژگي
همچنين مطالعه حاضر در . ر گيردذهني مورد بررسي قرا

هاي ديگري از جوامع با بافتار اقتصادي و اجتماعي  نمونه
براي بررسي ماندگاري در مداخله ارائه . متفاوت انجام شود

شده، مراحل زماني مختلفي، جهت پيگيري ميزان اثربخشي 
شود كه  در نهايت پيشنهاد مي. مداخله در نظر گرفته شود

هاي اجتماعي به صورت خدمات  رتآموزش مها  برنامه
شناختي تدوين و در مراكز توانبخشي به افراد  آموزشي و روان

 .تواني ذهني ارائه گردد با كم
 

 تشکر و قدردانی 
نويسندگان مراتب قدرداني و تشكر خود را از  بدين وسيله

اي رشد و فرداي روشن  مديريت محترم مراكز توانبخشي حرفه
 . دارند ش ما را ياري كردند، اعالم ميكه در اجراي اين پژوه
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Abstract 
Introduction: Self-esteem play essential roles in all of life aspects of peoples, particularly adolescents 

with intellectual disablity. Therefore, emphasized on instruction of programs that led to improvement of 

self-esteem. This study was aimed to investigate of the effctiveness of social skills training on self-esteem 

of adolescents with intellectual disability in Mazandaran province. 

Materials and Methods: In this semi-experimental study with pretest and posttest design with control 

group, were selected fourty girls adolescents with intellectual disablity of 14-18 years old through multi–

stage cluster sampling method. Subjects allocated randomly into two groups (experimental and control) 

and each group consist of 20 individuals. Experimental group attended in social skills training in the 8 

sessions lasting for 90 minutes, but control group did not. All the participants were assessed through 

Cooper Smith’s self-esteem questionare. The obtained data were statistically analyzed by MANCOVA 

using SPSS software (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL). 

Results: The results of MANCOVA for subscales of self-esteem showed that experimental and control 

group had significant difference, At least in one of the subscales of the self-esteem of self, social, familly 

or academic (P= 0/0027). The final results of MANCOVA showed that social skills training had 

significant and positive effect on the self-esteem of self (P= 0/0033), self-esteem of social (P= 0/0041), 

self-esteem of familly (P= 0/0039) and self-esteem of academic (P= 0/0026).  

Conclusion: Social skills training program led to improvement of the self-esteem and their subscules on 

adolescents with intellectual disability. So planning for Social skills training is of particular importance for 

adolescents with intellectual disability. 

Keywords: social skills, self-esteem, intellectual disability. 
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