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 چکیده

بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار پا هدف پژوهش حاضر بههدف: 

 جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد. نوجوانان و سازشی

  30پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل  -طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمونروش :  

 از شرکت کنندگان  نفر 15 .نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود

نفر دیگر  15که در گروه آزمایشی گماشته شدند به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند و  

که در گروه کنترل گمارش شدند هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها توسط مقیاس درجه بندی مهارت 

بل و بعد از (  قVABS، 1980لند )( و مقیاس رفتار سازشی واینSSRS، 1990گرشام و الیوت ) های اجتماعی

و سپس  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و  اجرای مداخله جمع آوری شد

 تحلیل قرار گرفت.

آزمودنی های گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت های حرفه نتایج نشان داد که در پس آزمون،  : یافته ها

را در مقایسه با  رفتار سازشیسطح باالتری از مهارت های اجتماعی و د به طور معناداری ای قرار گرفته بودن

آزمودنی های گروه کنترل نشان دادند.  یافته های پژوهش مؤید این است که آموزش مهارت های حرفه ای 

 ولی می شود.باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تح

 ناتوانی هوشی تحولی مهارت های حرفه ای، مهارت های اجتماعی، رفتار سازشی، آموزشواژه های کلیدی: 
  

                                                
 tahere.amin@yahoo.com، انشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد روانشناسی عمومی، د. 1

 ghanbarih@um.ac.ir ،) نویسنده مسئول( ،دانشگاه فردوسی مشهد ،. استاد گروه روانشناسی2

 دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه روانشناسی استاد. 3

بر مهارت  یحرفه ا یآموزش مهارت ها یاثر بخش(. 1399) یعل ،یمشهد ؛یبهرامعل هاشم آبادی، یقنبر ؛طاهره ،نیام

 .یتحول یهوش یناتوان ینوجوانان وجوانان پسر دارا یو رفتار سازش یاجتماع یها
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 مقدمه

هدف اساسی هر نظام آموزشی این است که مهارت الزم را به افراد آموزش دهد تا بتوانند به عنوان 

، مطالعات 1در زمینه ی آموزش کودکان استثناییعضوی مفید، نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند. در قرن اخیر، 

به دالیل گوناگونی از توجه  2بسیاری انجام شده است که در این میان، کودکان دارای ناتوانی هوشی تحولی

ویژه ای بهره مندند. کم توان ذهنی را از جنبه های گوناگون روان شناختی و زیست شناختی و آموزشی می 

ناتوانی هوشی تحولی هنگامی استفاده می شود که کنش وری ذهنی و نارسایی توان تعریف کرد. اصطالح 

، موجب شود کودک و 5و کنش وری اجتماعی 4و مراقبت از خود 3ارتباط در مهارت هایی مانند برقراری

نوجوان یادگیری و تحول کندتری از همساالنش داشته باشد. به افرادی که محدودیت های معنادار درکنش 

سالگی ایجاد شده باشد، افراد دارای ناتوانی  18داشته و مشکالت آن ها قبل از  7و رفتار سازشی 6وری هوشی

 .(Algozzine, Ysseldyke, & Khanzadeh, 2006) هوشی تحولی گویند

شرایط در حال گذر جامعه، زندگی اجتماعی نوجوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی را با مسایل و 

پیچیدگی های خاص خود مواجه نموده است، در این شرایط یکی از مهم ترین مهارت هایی که قادر است 

سازشی است آینده حفظ و تقویت نماید رفتار  بالندگی و بهداشت روانی آنان را در مواجهه با مشکالت

(Jalilabkenar, Ashoori, & Pourmohamadrezatajrishi, 2013) .از مهارت  یبه مجموعه ا یرفتار سازش

به  ی. برارندیگ یروزانه به کار م یشود که افراد آن را در زندگ یگفته م  یو عمل  یو اجتماع  یمفهوم یها

در قلمرو  دیبا یها در عملکرد کنون تی. محدود1است:  یفرض ضرور شیپنج پ ف،یتعر نیا یریکار گ

 یو زبان یفرهنگ یبا توجه به پراکندگ دیمعتبر با یابی. ارز2 ،باشدهمساالن  یاجتماع یها تیفرهنگ و محدود

ها در کنار  تی. معموال محدود3 ،باشد یو رفتار یو حرکت یموجود در ارتباطات و عوامل حس یو تفاوت ها

مورد  یها تیرخ حما مین یها، توسعه  تیمحدود فی. هدف مهم در توص4 ،فرد وجود دارد یها یتوانمند

فرد مبتال  یعملکرد زندگ ن،یمع یمناسب، در طول دوره ا یشده  یفرد یها تیحما ی. با ارائه 5 و است ازین

 .(Algozzine et al., 2006) افتیکامل بهبود خواهد  ،یتحول یهوش ییبه ناتوانا

                                                
1. Exceptional Children 

2. Intellectual and Developmental Disability (IDD) 

3. Communication 

4. Self-Care 

5. Social functional 

6. Intellectual Functional 

7. Adaptive Behavior 
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رفتار سازشی، مهارت های  ،(Foreman, 2007) در ویرایش دهم انجمن آمریکایی ناتوانی هوشی تحولی

، مهارت های زندگی در خانه، 2، مهارت های مراقبت از خود1زیر را در بر می گیرد: مهارت های ارتباطیده گانه 

، مهارت های مربوط 3مهارت های اجتماعی، مهارت های مربوط به کاربرد منابع جامعه، مهارت های خود رهبری

و  7مربوط به اوقات فراغت ، مهارت های6مهارت های مربوط به تحصیالت کارکردی ، 5و ایمنی 4به سالمت

مهارت های مربوط به اشتغال. تعریف رفتار سازشی، مورد پذیرش همگان نیست. مهارت های اجتماعی به عنوان 

یکی از ده مهارت الزم برای نشان دادن رفتار سازشی، در زندگی مراجعان از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 برقرار مثبت ارتباط دیگر افراد با دهد می امکان افراد به که است شده آموخته های رفتار اجتماعی های مهارت

 خود همدلی،: اند کرده دریافت را زیادی توجه خاص طور به اجتماعی مهارت چهار اخیر مطالعات در. کنند

. است دیگر فرد احساسات مورد در نگرانی دادن نشان و تشخیص توانایی همدلی. وجود ابراز و همکاری کنترلی،

 خود بر نظارت توانایی دهنده نشان کنترلی خود. است دیگر فرد منظر از ها دیدگاه درک توانایی دیگر عبارت به

 توانایی وجود ابراز. است دیگران به کردن کمک و کارکردن توانایی همکاری. است اجتماعی های موقعیت در

 .(Jenkins, Demaray, Fredrick, & Summers, 2016) است اجتماعی شرایط در جسارت و گفتگوها شروع

مهارت های اجتماعی به افراد اجازه می دهند تا تعامالت اجتماعی مثبتی را با دیگران شروع کرده و   

ادامه دهند و شامل مهارت هایی مانند برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن، حل مسئله، تصمیم گیری، جرأت 

و قابل اندازه گیری هستند که استقالل، ورزی و خود مدیریتی می باشد. این مهارت ها، رفتارهای قابل مشاهده 

قابلیت پذیرش و کیفیت مطلوب زندگی را بهبود می بخشد، برای سازش یافتگی و کارکرد بهنجار فرد مهم هستند 

. (Beh-Pajooh & Khanzadeh, 2012) و نارسایی در آنها با اختالل های روانی و مشکالت رفتاری مرتبط هستند

کودکانی که روابط مناسبی با همساالن ندارند، نه تنها مشکالت رفتاری بیشتری از خود نشان می دهند، بلکه در 

 .(Van Vugt, Deković, Prinzie, Stams, & Asscher, 2013) دارند مدرسه نیز عملکرد تحصیلی پایین تری

نقاط ضعف و ناتوانی در مهارت های اجتماعی می توانند به طور کامل بر فرصت های فردی برای پیشرفت زندگی، 

شرایط کاری و شغلی، فعالیت های اوقات فراغت، ارتباط با دیگران و فعالیت های کودکان دارای ناتوانی هوشی 

داخالت آموزشی متعددی با رویکردهای متفاوت، برای بهبود مهارت های تحولی تأثیر بگذارند. به همین منظور م

 .(Heidari, Pour, Makvandi, Naderi, & Hafezi, 2016)اجتماعی در کودکان انجام می شود 

                                                
1. Communication 

2. Self-Care 

3. Self-Direction 

4. Health 

5. Security 

6. Functional Education 

7. Leisure Times 
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افراد مبتال به ناتوانی هوشی تحولی، از لحاظ تاریخی دارای نرخ بیکاری باال و کمبود درآمد بوده و 

همچنان با موانع جدی برای دستیابی به اشتغال و حفظ آن مواجه هستند. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، افراد 

ش الزم برای به دست آوردن کار مواجه دارای ناتوانی هوشی تحولی اغلب با کمبود دسترسی به منابع و آموز

هستند. واضح است که داشتن دسترسی به هر نوع شغل، یک نگرانی عمده برای افراد مبتال به ناتوانی هوشی تحولی 

است. چندین عامل وجود دارد که احتمال استخدام و یافتن شغل افراد دارای ناتوانی هوشی تحولی را افزایش می 

ند از: داشتن ارتباطات قوی و مهارت های انطباق با زندگی، مهارت های اجتماعی مناسب، دهد. این عوامل عبارت

انتظارات باالی والدین فرد برای پیدا کردن شغل، حمایت ها و برنامه های آموزشی. هنگامی که افراد مبتال به 

ود. مطالعات نشان داده است ناتوانی هوشی تحولی دارای حمایت کافی هستند ممکن است تمایل آنها به کار باال ر

که مشارکت در هر گونه شغل و استخدام شدن، کیفیت زندگی افراد مبتال به ناتوانی هوشی تحولی را بهبود می 

 .(Petner-Arrey, Howell-Moneta, & Lysaght, 2016)بخشد و تعامل اجتماعی شان را ارتقاء می دهد 

ی تحولی آموزش حرفه ای مؤثر یک جنبه ضروری برای آماده سازی دانش آموزان دارای ناتوانی هوش

برای پیدا کردن شغل و ورود به دنیای اشتغال است. اگرچه بسیاری از جوانان و نوجوانان دارای ناتوانی هوشی 

تحولی مایل به بدست آوردن شغل هستند، فرصت هایی که برای آن ها پس از دوره دبیرستان وجود دارد محدود 

پیدا کردن شغل برای نوجوانان و جوانان دارای  یکی از موانع اولیه .(Gilson, Carter, & Biggs, 2017)است 

ناتوانی هوشی تحولی، فقدان آموزش مهارت های اشتغال در مدارس متوسطه است. بسیاری عقیده دارند که چون 

نوجوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی نمی توانند در موضوعاتی نظری نظیر خواندن، نوشتن، و غیره شایستگی 

به دست آورند، لذا بهترین برنامه آموزشی برای ایشان آن است که آنها را به کالس کار کسب کنند و موفقیتی 

آموزی حرفه ای بگمارند، تا از طریق این کالس  نوجوانان دارای ناتوانی هوشی  بتوانند به توانمندی شغلی دست 

 .(Beh-Pajooh, Osareh, & Abolhasani, 2011) پیدا کنند و درآینده شغلی را برای خود فراهم آورند

، دریافتند که آموزش مهارت مشبک (Khani, Imani, & Salehi, 2015)خانی، ایمانی و صالحی 

سال به گونه ای معنادار در افزایش عزت  18تا  14بری بر روی چوب به دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 

نفس و شادکامی این دانش آموزان مؤثر بوده است و افزایش عزت نفس و شادکامی می تواند در بهبود 

و  تجریشی یرضارفتار اجتماعی و رفتارهای سازشی این دانش آموزان مؤثر باشد. جلیل آبکنار، پورمحمد

در پژوهشی شیوه های فرزند پروری، مهارت های اجتماعی و روابط  ،(Jalilabkenar et al., 2013)عاشوری 

ساالن و سازگاری اجتماعی را در نوجوانان بررسی کردند. یافته های این مطالعه نشان داد که وجود با هم

مهارت های اجتماعی، موجب افزایش سازگاری نوجوانان می شود و روابط با همساالن را افزایش می دهد. 
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 هایمهارت آموزش در مطالعه ی خود تأثیر ،(Baianzadeh & Arjmandi, 2003)بیان زاده و ارجمندی 

خفیف را بررسی کردند. یافته های پژوهش آنها نشان  ذهنی ماندهعقب کودکان سازگارانه رفتار بر اجتماعی

اد که بهبود  مهارت های اجتماعی سبب بهبود رفتار سازشی در کودکان کم توان ذهنی خفیف می شود. د

اثربخشی یادگیری  ،(Hosseininasab & Soltani, 2011)در پژوهشی دیگر، حسینی نسب و سلطانی 

جه دست یافتند که مهارت مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان را سنجیده اند و به این نتی

یکپارچگی اجتماعی در جامعه بدون شکل  .های اجتماعی گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بیشتر بود

گیری روابط اجتماعی امکان پذیر نیست. بسیاری از روابط اجتماعی در محیط کار می تواند یکی از شکل 

 .(Khanzadeh & Yaghoobnezhad, 2010)های اصلی ارتباط اجتماعی برای افراد کم توان ذهنی باشد 

بنابراین با توجه به نقش آموزش مهارت های حرفه ای در ابعاد ارتقای مهارت های زندگی، خود 

اجتماعی و اقتصادی، ایجاد انگیزش و حرمت خود نوجوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی و  کفایی فردی،

اجتماعی کارگران دارای ناتوانی هوشی تحولی نیمه  -همچنین تأثیر رویکرد های شغلی بر تجارب روانی

شدید و خفیف، پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت اجتماعی و رفتار سازشی 

پژوهش حاضر به این سؤال پژوهشی پاسخ خواهد  .نوجوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی را بررسی می کند

داد که آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان دارای ناتوانی هوشی 

 تحولی تا چه حد تأثیر دارد؟

 

 روش پژوهش

طرح پژوهش، از حیث هدف در طبقه  پژوهش های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها در  

 پس آزمون با گروه کنترل( جای دارد. -دسته ی پژوهش های آزمایشی )شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

و  جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، تمامی نوجوانانجامعه، نمونه، و روش نمونه گیری: 

نمونه ی این پژوهش  سال پذیرفته شده در مرکز روان پویش شهر مشهد را تشکیل می دهد. 15-31جوانان 

نفر از نوجوانان این مرکز که به دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند و به صورت نمونه گیری  30شامل

وه کنترل جایگزین می نفر در گر 15نفر در گروه آزمایش و  15در دسترس هدفمند و انتصاب تصادفی 

شوند. بنابراین در مرحله اول از روش نمونه گیری در دسترس و در مرحله دوم از روش نمونه گیری تصادفی، 

استفاده شد. بدین صورت که در مرحله اول با ارائه اطالعات الزم، آزمودنی هایی که مایل به شرکت در 

صورت تصادفی در شرایط مختلف تحقیق جایگزین پژوهش هستند انتخاب شده و در مرحله دوم آن ها به 

متوسط  ای فیخف یتحول یهوش یناتوان یپژوهش نوجوانان و جوانان پسر دارا نیورود به ا یمالک ها شدند.
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 یناتوان ینوجوانان و جوانان دختر دارا عبارت از خروج یمالک ها ی بود.حرکت -یجسم تیبدون معلول ایبا 

 تیمعلولبدون  ایبا  قیو عم دیشد یتحول یهوش یناتوان یانان پسر دارانوجوانان و جو ی،تحول یهوش

 باشد. یم ی )مانند اسکیزوفرنی(روان دیشد یماریبداشتن و  یحرکت -یجسم

 ابزار های پژوهش

گرشام  مقیاس های درجه بندی مهارت های اجتماعیدر این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله، 

، توسط مربیان تکمیل شدند. در ذیل به (VABS، 1980)و رفتار سازشی واینلند  (SSRS، 1990)و الیوت 

 معرفی این دو مقیاس و ضرایب پایایی و روایی آن ها پرداخته شده است.

برای سنجش مهارت های  :(1SSRS ,1990مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت )

جتماعی استفاده می شود. این مقیاس را گرشام و الیوت اجتماعی از مقیاس درجه بندی مهارت های ا

(Gresham & Elliot, 1990)  ساختند و دارای سه فرم از دو بخش مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری

تشکیل شده است. )الف( بخش مهارت های اجتماعی که خرده مقیاس های این بخش از مقیاس عبارتند از 

ی رفتارهای همکاری، قاطعیت و خویشتن داری. )ب( بخش مشکالت رفتاری که شامل خرده مقیاس ها

می باشد. هر مقیاس مهارت های اجتماعی شامل سه فرم ویژه  4و بیش فعالی 3و رفتارهای درون زا 2برون زا

ارزیابی توسط والدین، معلمان ودانش آموزان است. این سواالت در دو بعد فراوانی دارای طیف لیکرتی سه 

درجه اهمیت دارای گزینه های بسیار مهم، مهم و ( و در 2( و همیشه )1)( گاهی از اوقات 0نقطه ای هرگز )

ر پژوهش حاضر فرم معلمان این مقیاس د .(Shahim, 2005) بی اهمیت، پاسخ ها را درجه بندی می کند

ال تنظیم شده که همگی در ارتباط با مهارت های مورد استفاده قرار می گیرد که در بیست و هشت سو

 28اجتماعی از دیدگاه معلم نسبت به نوجوان است. بنابراین تعداد سواالت مورد استفاده در پژوهش حاضر 

سوال مربوط به مهارت های اجتماعی می باشد. این پرسشنامه توسط معلمان نوجوانان دارای ناتوانی هوشی 

تا  74/0انتخاب شدند، پاسخ داده شد. اعتبار درونی مقیاس برای فرم معلمان از  تحولی که به عنوان نمونه

. خصوصیات روان سنجی این مقیاس در فرهنگ های غیر امریکایی (Gresham & Elliot, 1990) است 95/0

کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه ای در ایران مهارت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی را با 

ته است. میزان اعتبار این مقیاس در این مطالعه  برای مهارت استفاده از این مقیاس مورد بررسی قرار گرف

برآورده شده است. در این تحقیق  68/0و خویشتن داری  72/0، قاطعیت 76/0، همکاری 87/0اجتماعی 

                                                
1. Social Skills Rating Scale  

2. Xternalizing 

3. Internalizing 

4. Hyperactivity 
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به دست آمد، که پایایی نسبتا  81/0نفر از آزمودنی ها  10پایایی کل این مقیاس پس از دو هفته بر روی 

 .(Shahim, 2005) باالیی است

مورد بازنگری قرار گرفت.  1980مقیاس رفتار سازشی واینلند در سال  )بازنگری شده(: 1مقیاس رفتار سازشی واینلند

 و فرم آموزشگاهی. مقیاس رفتار سازگارانه واینلند دارای این مقیاس سه فرم دارد که عبارتند از: فرم زمینه یابی، فرم گسترده

ماده است که چهار حوزه مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی روز مره، مهارتهای اجتماعی شدن و مهارتهای  297

د در ایران حرکتی را در بر می گیرد و یک ارزیابی از عملکرد سازگارانه فراهم می نماید. فرم مقیاس رفتار سازشی واینلن

ماه هنجاریابی شده است. ضریب اعتبار باز آزمایی نمره های هنجاریابی شده در این  11سال و  18تا  11برای گروه سنی 

تا  %79، در حوزه مهارت های زندگی روزمره از %84با میانگین   %86تا  %80گروه سنی در حوزه مهارت های ارتباطی از 

و در حوزه مهارت های حرکتی  %85با میانگین  %88تا  %82ارت های اجتماعی شدن از ، در حوزه مه%83با میانگین  87%

گزارش شده است. ضرایب اعتبار بازآزمایی نمرات استاندارد بخش مرکب رفتار سازشی از  %85با میانگین  %88تا  %79از 

معنی دار  %1و عقب مانده ذهنی در سطح  در تغییر بود. تفاوت میانگین نمرات دو گروه بهنجار %89با میانگین  %92تا  85%

بود که بیانگر روایی تفکیکی مناسب در مورد این مقیاس در ایران است. این مقیاس را شخص مورد ارزیابی، والدین یا 

 .(Jalilabkenar et al., 2013) سرپرست کودک و نوجوان تکمیل می کند

 اجرا روش

طرح تحقیق حاضر یک طرح شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه است. در این  

بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. در ابتدا مقیاس مهارت اجتماعی  طرح متغیرهای وابسته قبل و

گرشام و الیوت و مقیاس رفتار سازشی واینلند بر روی دو گروه آزمایش و کنترل از آزمودنی ها به عنوان 

آموزان پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تقریبا به مدت سه ماه و طی هفت مرحله آموزشی حرفه 

در کارگاه چرم دوزی مشغول به فراگیری این مهارت شدند که تعداد جلسات آموزش و زمان مهارت در 

 نشان داده شده است. 1جدول 

 : خالصه جلسات و چهارچوب و ساختار کلی جلسات1جدول

 عنوان و روند و هدف جلسات جلسات درمان

پژوهش با مربیان و یکدیگر، توضیح در مورد اهداف پژوهش برای مربیان،  آشنایی شرکت کنندگان جلسه اول

 پر کردن پرسشنامه ها به عنوان پیش آزمون توسط مربیان

آموزش جهت توجیه دانشی مددجویان آموزش پذیر و هدف، آمادگی شناختی و روانی مددجویان  جلسه دوم

 اول دوره و به مدت یک ساعتدر زمینه ی کسب مهارت حرفه ای مربوطه و زمان، روز 

                                                
1. Vineland Adaptive Behavior Scales (Revised) 



 63  ...بر یحرفه ا یآموزش مهارت ها یاثر بخش                                                       1399 بهار و تابستان ،1، شماره 10سال 

آموزش الگو کشی روی مقوا و نحوه ی استفاده از الگو و هدف، مهارت در اندازه گیری و تسلط و  جلسه سوم

تمرکز با رسم خطوط هدف دار و زمان، سه ساعت و به صورت متقاطع، برای کسب مهارت در این 

 مرحله تقریبا یک هفته تا ده روز زمان الزم بود.

آموزش قرار دادن الگوی روی چرم و برش طرح و قطعات و هدف، دقت در به دست گرفتن صحیح  چهارمجلسه 

قیچی و برش و زمان، سه ساعت و به صورت متقاطع،برای کسب مهارت در این مرحله تقریبا یک 

 هفته تا ده روز زمان الزم بود.

آموزش آستر کشی و هدف، باال بردن دقت مددجویان در مطابقت وقرار دادن دو شئ بر روی هم و زمان،  پنجم جلسه

 سه ساعت و به صورت متقاطع، برای کسب مهارت در این مرحله تقریبا ده روز تا دو هفته زمان الزم بود.

هدف،کسب مهارت در دیدن آموزش عالمت زدن دقیق محل دوخت با وسایل مخصوص مربوطه و    جلسه ششم

دقیق و هماهنگی چشم ودست و زمان، سه ساعت و به صورت متقاطع،برای کسب مهارت در این 

 مرحله تقریبا ده روز تا دو هفته زمان الزم بود.

آموزش لبه دوزی و دور دوزی و هدف، مهارت در حرکات ظریف دست و چشم و زمان، سه ساعت  جلسه هفتم

 برای کسب مهارت در این مرحله تقریبا ده روز تا دو هفته زمان الزم بود.و به صورت متقاطع، 

 

 یافته ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد 

آزمایش ) های مربوط به گروه و نیز روش آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده 

نفر با میانگین سنی  15( و گروه کنترل ) شامل 68/6و انحراف معیار  33/26نفر با میانگین سنی  15شامل 

، میانگین و انحراف 2( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جدول شماره 47/5و انحراف معیار  73/20

عی در دو گروه آزمایش و کنترل را های مهارت اجتماآزمون مؤلفهپس -استاندارد نمرات پیش آزمون 

 نشان می دهد.
 آزمون متغیرهای پژوهشپس -: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون 2جدول 

 (n=15گروه کنترل ) (n=15گروه آزمایش ) زمان متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 06/3 53/19 39/3 93/20 پیش آزمون همکاری

 04/3 57/19 33/2 20/23 پس آزمون

 53/3 06/15 41/2 46/15 پیش آزمون قاطعیت

 80/2 45/15 76/1 86/18 پس آزمون

 30/4 33/20 76/3 26/20 پیش آزمون خویشتن داری

 01/4 64/20 65/4 33/26 پس آزمون
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 80/9 67/53 55/8 76/76 پیش آزمون رفتار سازشی

 10/9 34/53 43/4 86/84 پس آزمون

 76/2 69/7 90/2 11/10 پیش آزمون سن اجتماعی

 50/2 80/7 98/1 83/12 پس آزمون

 16/16 18/39 19/16 20/41 پیش آزمون بهره اجتماعی

 90/15 02/40 34/16 03/51 پس آزمون

، بیانگر آن است که در گروه آزمایش، میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه 2نتایج ارائه شده در جدول 

نتایج   3های مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش یافته است. در جدول 

 ی اجتماعی ارائه شده است.تحلیل کواریانس چندمتغیره مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر مهارت ها
 

 : نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر مهارت های اجتماعی3جدول 

 ضریب اتا معناداری Fمقدار  خطا df فرضیه  df مقدار المبدا

18/0 3 23 02/34 01/0 81/0 

بیانگر آن است که با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، در متغیر مهارت های اجتماعی  3نتایج جدول 

که از ترکیب خطی نمرات پس آزمون مؤلفه های آن تشکیل شده است، بین دو گروه آزمایش و کنترل 

اداری دارند. اما در ادامه الزم است که مشخص شود کدام مؤلفه ها تفاوت معنتفاوت معناداری وجود دارد. 

 اجتماعی را نشان داده است. های مهارت های مؤلفه نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها در 4جدول 
 

 : نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها در مؤلفه های مهارت های اجتماعی4جدول 

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورت

F  سطح

 معناداری

 ضریب اتا

 57/0 00/0 14/33 11/49 1 11/49 همکاری

 49/0 00/0 83/24 41/80 1 41/80 قاطعیت

 62/0 00/0 24/41 09/269 1 09/269 خویشتن داری

نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها برای مقایسه گروه ها در تک تک مولفه های همکاری، قاطعیت 

همکاری، مشاهده شده برای متغیر های فوق معنادار است و در مولفه های  Fو خویشتن داری نشان داد که 

آموزش مهارت و  قاطعیت و خویشتن داری تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل وجود دارد

های حرفه ای باعث بهبود همکاری، قاطعیت و خویشتن داری در جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می 

توان و میانگین گروه ها در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری با هم دارند. بنابراین اینگونه می (P<05/0شود )
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گیری کرد که آموزش مهارت های حرفه ای درمقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری بر افزایش مهارت نتیجه

 های اجتماعی افراد دارای ناتوانی هوشی تحولی داشته است. 

 
 تحلیل کواریانس چندمتغیره جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر رفتار سازشی: نتایج 5جدول

 ضریب اتا معناداری F خطا df فرضیهdf  مقدار المبدا

41/0 2 25 64/17 01/0 58/0 

بیانگر آن است که با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، در متغیر رفتار سازشی  که از ترکیب  5نتایج جدول 

خطی نمرات پس آزمون مؤلفه های آن تشکیل شده است، بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری 

 شی را نشان داده است.ساز رفتار های مؤلفه نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها در 6جدول وجود دارد. 

 

 : نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها در مؤلفه های رفتار سازشی6جدول 

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورت

F  سطح

 معناداری

 ضریب اتا

 58/0 00/0 39/36 59/61 1 59/61 سن اجتماعی

 50/0 00/0 18/26 52/993 1 52/993 بهره اجتماعی

نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها برای مقایسه گروه ها در مولفه های سن اجتماعی و بهره اجتماعی 

مشاهده شده برای متغیر های فوق معنادار است و در مولفه های سن اجتماعی و بهره اجتماعی  Fنشان داد که 

ای حرفه ای باعث افزایش آموزش مهارت هتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و 

( و میانگین گروه P<05/0بهره اجتماعی و سن اجتماعی در جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود )

 ها در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری با هم دارند. 

 

 نتیجه 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار 

نتایج پژوهش حاضر در خصوص  سازشی نوجوانان و جوانان پسر دارای ناتوانایی هوشی تحولی انجام گردید.

 یناتوان یرابه نوجوانان و جوانان دا ،یحرفه ا یها آموزش مهارتمتغیر مهارت های اجتماعی نشان داد که 

 شیافزا یآنان را نسبت به گروه کنترل به طور معنادار یاجتماع یمهارتها ش،یدرگروه آزما یتحول یهوش

،  (Khanzadeh & Yaghoobnezhad, 2010)نتیجه با نتایج پژوهش های خانزاده و یعقوب نژاد این  دهد. یم
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 ,.Khani et al)خانی، ایمانی و صالحی  ،(Hosseininasab & Soltani, 2011)حسینی نسب و سلطانی 

 خوانی دارد.، هم (Petner-Arrey et al., 2016)و پیتنر و همکاران  (2015

الزم برای زندگی روزمره که به  یاجتماع یهامهارتبرای تبیین چنین نتیجه ای می توان گفت که  

 یهامندی کمتر از آموزشبهره ،یو نداشتن مهارت شغل یتحول یهوش یاز جمله ناتوان ییهاتیعلت محدود

، محدودیت روابط هوشی تحولینسبت به افراد دارای ناتوانایی  منفی افراد سالم یهاکالسیک، نگرش

ها را نشده و بدین ترتیب آن جادیا یتحول یهوش یناتوان یدارا اددر افر که اجتماعی و عواملی از این قبیل

. آموزش مهارت های حرفه ای می تواند کندیروبرو م یشناختـ روان یبا تنوع گسترده از مشکالت اجتماع

افراد  نیا یاجتماع یهابهبود مهارت یبه عبارت .و پرورش دهد ادجیامهارت های اجتماعی را در این افراد 

ها مهارت نیاز فقدان ا یناش یـ اجتماع یفرد یهابیمنجر به کاهش آس تواندیم ،آموزش افتیاز در یناش

 .در درازمدت گردد

به نوجوانان  ،یحرفه ا یآموزش مهارتهانتایج پژوهش در خصوص متغیر رفتار سازشی نشان داد که 

آنان را نسبت به گروه کنترل به طور  یرفتار سازش ش،یدرگروه آزما یتحول یهوش یناتوان یو جوانان دارا

با نتایج پژوهش های بیان زاده و ارجمندی   در پژوهش حاضر نتیجه به دست آمده دهد. یم شیافزا یمعنادار

(Baianzadeh & Arjmandi, 2003) جلیل آبکنار، پورمحمدی و عاشوری ،(Jalilabkenar et al., 2013) ،

، هم خوانی دارد. برای تبیین چنین تنیجه ای می توان گفت (Khani et al., 2015)و خانی، ایمانی و صالحی 

 .اثر مثبت و معنادار داشته استنوجوانان و جوانان  یدر بهبود رفتار سازش یحرفه ا یآموزش مهارت هاکه 

 یرفتارها نهیدر زم ژهیرشد و تحول، به و یدر اکثر  جنبه ها یتحول یهوش ینوجوانان و جوانان مبتال به ناتوان

هستند، بلکه نسبت به نوجوانان  یافتگیو رشد نا ریدچار تأخ یشدارند و نه تنها از نظر ساز یمشکالت یسازش

پس از آموزش مهارت  یتحول یهوش یناتوان یدارند. افراد دارا یشتریب یمشکالت رفتار یو جوانان عاد

در رفتار از خود نشان دادند و پس  یقابل مالحظه ا یو اشتغال به کار در کارگاه مخصوص، بهبود یحرفه ا

مشاهده شد که در این افراد مهارت های ارتباطی مانند برخورد با مربیان و کارگاه،  نیکار در ا یاز مدت

دوستان، مهارت های مراقبت از خود، مهارت های خود رهبری که شامل کنترل خود و مهار پرخاشگری 

خود در برابر رفتار ناصحیح دوستانشان که در مرکز حضور داشتند ولی جزو گروه آزمایش نبودند، مهارت 

مت و ایمنی مانند استفاده درست از وسایل کار مانند قیچی و سوزن ،  به طور چشمگیری بهبود های سال

موفق  یمردم در انجام کار ریکه بالخره مانند سا تیواقع نیآنان از ا رایو کنترل آنها ساده تر شد. زیافته 

 .کردند یم یو خشنود تیاند، احساس رضا دهیواقع گرد دیجامعه مف یشده و برا
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 توانسته ای حرفه های مهارت آموزش که است این از حاکی حاضر، پژوهش در آمده دست به تایجن

 افزایش مؤثری نحو به را است داری خویشتن و قاطعیت همکاری، شامل که اجتماعی های مهارت است،

 آماری لحاظ از هم را معناداری تفاوت مستقل، متغیر اثرگذاری از پیش مرحله به نسبت افزایش این و دهد

 کمتر مداخله، اولیه مراحل در و اثرگذاری از قبل ها آزمودنی اکثر زیرا. دهد می نشان بالینی لحاظ از هم و

 صورتی در دادند می قرار دیگران اختیار در کمتر را، کار به مربوط وسایل و کردند می پیروی ها راهنمایی از

 و کمتر نشان داده می شد، ها رفتار گونه این مداخله، امر اواسط در حتی و مداخله پایانی روزهای در که

 گروه به ها آزمودنی معموال آموزش هنگام در زیرا. شد می مشاهده وضوح به ها آزمودنی بین همکاری

 می باعث خود این و شد می خواسته آنان از نفری دو صورت به ها تکلیف و شدند می تقسیم نفره دو های

 آزمودنی از بعضی که شد مشاهده اولیه جلسات در همچنین و. شود تقویت آنان در همکاری مهارت که شد

 مشخصات مورد در آنان از سوال از بعد و زدند می سرباز دیگران به خود معرفی حتی و همکاری از ها

 مشاهده کمتر رفتارها این مداخله پایان در ولی دادند، می نشان خود از پرخاشگرانه رفتار گاهی حتی فردی،

 به مناسب پاسخ دیگران، به خود معرفی و کردن سالم مانند آغازگر های رفتار مداخله پایانی مراحل در. شد

 بخصوص آموزش در پیشرفت. کرد پیدا بهبود ای مالحظه قابل نحوه به مداخله از قبل به نسبت دیگران، رفتار

 کار اولیه مراحل ها آزمودنی آموزش، ابتدای در که طوری به شد، دیده وضوح طور به ها آزمودنی اکثر در

 مداخله پایان در دادند، می انجام سختی به را بود ساده دوخت و چرم برش و گیری اندازه که( دوزی چرم)

 به را پیچیده های دوخت و ها برش ها، کشی الگو جمله، از را کار دشوار و پیشرفته مراحل ها آزمودنی

 آموزش که، کرد تبیین و گرفت نتیجه چنین توان می بالینی و آماری های داده این از. دادند می انجام راحتی

 کننده تایید تواند و می کند می فراهم فرد برای اجتماعی و ای حرفه و شغلی های مهارت ای، حرفه مهارت

 حرفه های مهارت آموزش در انسانی و علمی و هدفمند های راهبرد و ها شیوه گیری بکار با که باشد این

 افراد در را شود می مشخص ناسازگارانه های رفتار عنوان به که اجتماعی نامناسب های رفتار توان می  ای،

 را سازشی و اجتماعی اساسی های مهارت دیگر سوی از و. داد تقلیل و کاهش تحولی هوشی ناتوانی دارای

 .بخشید بهبود و کردتقویت  آنان در

 های مهارت بهبود در ای حرفه های مهارت آموزش که داد نشان پژوهش این های یافته کلی طور به

 از هدف که این به توجه با دارد، زیادی تأثیر تحولی هوشی ناتوانی دارای جوانان سازشی رفتار و اجتماعی

 نهایت در و شغلی های مهارت یادگیری در ها آن به کمک تحولی هوشی ناتوانی دارای جوانان آموزش

 حرفه های مهارت آموزش ی برنامه از استفاده میان این در است، روزمره زندگی برای نیاز مورد های مهارت
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 برنامه از استفاده اهمیت بر پژوهش از حاصل نتایج مجموع در. بود خواهد مفید بسیار جوانان این برای ای

 ارائه و سازشی رفتار و اجتماعی های مهارت بهبود و کارآیی افزایش جهت ای حرفه های مهارت آموزشی

 پیشرفت و شغلی مسیر با مطابق مشاغل انتخاب در را تحولی هوشی ناتوانی دارای نوجوانان که راهبردی ی

 با افراد از بسیاری چه اگر. کند می تأکید رساند، یاری آینده به نگاهی ی پایه بر اشتغال در پایدار های

 با شغلی ریزی برنامه در کامل مشارکت برای ارتباطی و اجتماعی مشکالت خاطر به تحولی هوشی ناتوانایی

 مؤثر گروه این برای برنامه طراحی در تواند می خوب ای حرفه تیم یک این، وجود با هستند رو به رو چالش

 .باشد

پژوهش  تیفیبود که ممکن است بر ک رو برو  ییها تیپژوهشگر در روند پژوهش حاضر با محدود

اشاره کرد: پژوهش حاضر فقط  ریتوان به موارد ز یپژوهش م نیا یتهایگذاشته باشند. از جمله محدود ریتأث

 جهیو در نت یریگیآزمون پ نگرفتن، شده در کشور دییو تأ کسانیپروتکل  نداشتن، جنس پسر بود یبر رو

 انیپا یحاضر در راستا قیطرح تحق نکهیبا توجه به ا، ها یمداخله بر آزمودن یداریپا زانیمشخص نشدن م

اثر  جیدهد که آموزش بلند مدت تر، نتا یمختلف نشان م قاتیتحق جیو نتار بوده پژوهشگ یلینامه تحص

 مشکالت رفت و آمد. لیها در گروه به دل یاز آزمودن یو حضور نامرتب تعداد، خواهد داشت یبخش تر

رفتار  یو بررس یآموزش یمه هابرنا  ریضمن توجه به سا یآت یشود که پژوهش ها یم شنهادیپ

 یرا بر رو لیقب نیاز ا یآموزش یمداخله ها ریمختلف، تأث یها طیمصاحبه و مشاهده در مح نلند،یوا یسازش

برنامه  ریتأث قرار دهند. یمختلف مورد بررس نیدر سن ،یتحول یهوش ییناتوانا یافراد دارا  یها یژگیو ریسا

نوجوانان و جوانان ناشنوا،  ژه،یو یازهاین افراد با  گریبر عزت نفس د یحرفه ا یمهارت ها یآموزش یها

 یحرفه ا یآموزش مهارت ها یاثر بخش یآت قاتیشود در تحق یم شنهادیپ و .ردیقرار گ یمورد بررس نایناب

قرار  یمورد بررس یتحول یهوش یناتوان یعزت نفس و کاهش اختالل سلوک در نوجوانان دارا شیبر افزا
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