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Abstract 
Introduction: Most of intellectually disabled students do not have appropriate adaptive 
behaviors. Their maladaptive behaviors lead to psychological problems in their life and affect 
their interactions negatively. Therefore, instructional interventions are required. This study 
aims to compare the effectiveness of cognitive-behavioral and social competency training 
methods on adaptive behavior of intellectually disabled boy students in Tehran.  
Method: This is an experimental study established in pretest and posttest design accompanied 
by control group; 60 boys were selected from intellectually disabled students aged 12-14 
years, using cluster sampling type. Subjects were randomly devided into 3 groups (2 
experimental groups and one control group; each group comprising 20 individuals). 
Experimental groups attended cognitive-behavioral and social competency training sessions 
(10 sessions of 50 minutes; weekly) but control group did not. All participants were assessed 
through Vineland’s Adaptive Behavior Scale before and after intervention sessions. Data was 
analyzed by analysis of covariance and post-hoc Tukey test.  
Results: Findings showed that there was significant difference between experimental groups 
and control group. The mean scores of the post-test belonged to cognitive-behavioral training 
group showed a major difference in comparison to the social competency and control groups. 
Furthermore, the difference of the mean scores pertaining to social competency training group 
was significantly more than the control one. 
Conclusion: The cognitive-behavioral and social competency training programs lead to 
improvement of adaptive behavior in intellectually disabled students. Therefore, devising 
such training programs is particularly advantageous to these students.  
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ان پسر آموزرفتاري و کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش -اثربخشی آموزش شناختیمقایسه 
 با کم توانی هوشی تحولی

 
 3محمد عاشوري، تجریشی، معصومه پورمحمدرضاي1آبکنارسیده سمیه جلیل

 
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانگروه روان .1
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانگروه روان 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران شناسی،دانکشده علوم تربیتی و روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،گروه روان .3
 

 20/5/1392تاریخ پذیرش:   9/6/1391تاریخ دریافت: 
 

 دهکیچ
جر به من آموزاندانشنایافته این توانی هوشی تحولی رفتارهاي سازشی مناسب ندارند. رفتارهاي سازشبا کمآموزان دانشاغلب : مقدمه

 گذارد. بنابراین، ضرورت مداخالت آموزشیها باقی میهاي آنشود و تأثیر نامطلوب بر تعاملشناختی در همه ابعاد زندگی میمشکالت روان
 پسرآموزان دانشکفایت اجتماعی بر رفتار سازشی  رفتاري و-شناختی آموزش مقایسه اثربخشیهدف این پژوهش  شود.به خوبی احساس می

  .بود هاي تهرانشهرستانکم توانی هوشی تحولی در با 
آموز دانش 60اي گیري تصادفی خوشهروش نمونهپس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از -در مطالعه تجربی حاضر با طرح پیش آزمون روش:

 20روه ؛ هر گکنترلیک گروه گروه آزمایش و و به طور تصادفی و مساوي به سه گروه (دو  انتخاب توانی هوشی تحولیبا کمساله  14تا  12
اي اي (هفتهدقیقه 50جلسه  01 کفایت اجتماعی در یارفتاري -شناختیهاي هاي آزمایش به یکی از روشبه هر یک از گروه. واگذار شدند نفر)

عد از برگزاري جلسات آموزشی با استفاده گروه قبل و ب 3هر . ها را دریافت نکرد، این نوع آموزشگروه کنترل لیو داده شدآموزش یک جلسه) 
 .ندتحلیل شدو آزمون تعقیبی توکی تحلیل کوواریانس با استفاده از  هادادهارزیابی شدند.  واینلند شیساز رفتار مقیاس از

روه وجود دارد. اختالف میانگین نمرات پس آزمون گ معنادارتفاوت  کنترل و آزمایش هايگروه بین رفتار سازشینتایج نشان داد که  ها:یافته
تر از گروه آموزش کفایت اجتماعی و کنترل بود. همچنین، اختالف میانگین نمرات گروه آموزش کفایت اجتماعی بیش رفتاري-شناختیآموزش 

 بود. تر از گروه کنترلبه طور معناداري بیش
شود. می ولیتوانی هوشی تحبا کمآموزان دانش رفتار سازشیباعث بهبود  کفایت اجتماعیو رفتاري -شناختیبرنامه آموزشی  گیري:نتیجه

 اي برخوردار است.توانی هوشی تحولی از اهمیت ویژهبا کم آموزاندانشبه  هاییچنین آموزشریزي براي ارائه بنابراین، برنامه
 

 کفایت اجتماعی، کم توانی هوشی  ،رفتاري-شناختیرفتار سازشی،  ها:واژهکلید
 
 
 

  :پست الکترونیک: . تجریشیپورمحمدرضايمعصومه نویسنده مسئولmpmrtajrishi@gmail.com 
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 مقدمه
 نظر از که افرادي توصــیف براي بســیاري عناوین زمان، گذر در

 در. اســت شــده برده کار به اند،مانده عقب ذهنی تحول و رشـد 
 و کودن ذهن، کور ذهنی، ضعف همچون اصطالحاتی از گذشته

شد، اما امروزه از اصطالحات متداول و رایج استفاده می ذهن کند
ــتفاده  معیار عنوانبه  ذهنی ماندگی عقـب  و ذهنی نقص اسـ

ــود می ــان  اخیراً. ]1[ش ــص ــتثنایی کودکان متخص واژه  نیز اس
ــتــه ــی تحولی Slow pace( گــامآهسـ ) یــا کم توانی هوشـ

)Developmental intellectual disability (ــورد را  م
 ینتواکم ییانجمن آمریکا . بر اساس تعریف]2[ اندداده قرار توجه

به . است توانی هوشیجدیدترین اصطالح پیشنهادي کم هوشـی 
ــی و رفتار هاي معنادار در افرادي کـه محـدودیـت    کارکرد هوشـ

سـالگی ایجاد شده   18ها قبل از و مشـکالت آن  رندداسـازشـی   
 ايرفتار سازشی مجموعه .گردداطالق می هوشیتوان باشد، کم

ــت، که افراد در  هـاي مفهومی، اجتماعی از مهـارت  و عملی اسـ
 یانتوکمامریکایی انجمن  .گیرندزنـدگی روزانـه آن را به کار می  

هاي توانایی انجام فعالیتبه معناي رفتارهاي سازشی را  هوشـی، 
 ند.کتلقی می شـخصی و اجتماعی  زندگیمورد نیاز براي  روزمره
رفتــار  عقــب مـانــدگی ذهنی  ییایش نهم انجمن آمریکـا در ویر

ــی، مهـارت  ــازشـ هاي گیرد: مهارتمی گانه را در برهـاي ده سـ
، هاي زندگی در خانهمهارت، خود هاي مراقبت ازمهارت، ارتباطی
، هاي مربوط به کاربرد منابع جامعهمهارت، هاي اجتماعیمهـارت 
، المت و ایمنیهاي مربوط به سمهارت، هاي خود رهبريمهارت
هاي مربوط مهارت، هاي مربوط به تحصـــیالت کارکرديمهارت

 .]3[ هاي مربوط به اشتغالمهارت، به اوقات فراغت
 و جامعـه  بـراي  را ايعدیـده  مشـکالت  هوشـی تـوانی  کـم 

تـوان  کـم  فرزنـد  و کنـد، مـی  ایجـاد  افـراد  ایـن  خانواده اًخصوص
از . ]2[ دارد خـود  خـانواده  عملکـرد  و سـاختار  بـر  مـداومی  تأثیر

یـک شـرایط بـالینی درمانـده      هوشـی تـوانی  کـه کـم  یی جا آن
اســت کــه بــا نقایصــی در عملکــرد شــناختی و اجتمــاعی   ســاز

عامــل اصــلی  از مواقــع،در بســیاري و  ]4[شــود مشــخص مــی
در برقـراري ارتبـاط    هوشـی تـوان  آمـوزان کـم  مشکالت دانـش 

بــا محــیط پیرامــونی، عــدم اســتفاده درســت از  ســازگارمــؤثر و 
هــاي مختلــف (ارتبــاط، مراقبــت از خــود، هــا در حیطــهمهــارت

ــري   ــود رهب ــه، خ ــدگی در خان ــی ، زن ــالمت و ایمن ــات ، س اوق
، از ایــن رو پیشــنهادهاي آموزشــی مختلفــی ]3[ فراغـت) اســت 
ــه ــن زمین ــان ارا ،در ای ــط متخصص ــهتوس ــده ئ ــه   ش ــت، ک اس

 و )Cognitive-behavioral( رفتـــاري-آمـــوزش شـــناختی
ــت اجتمــاعی ــه )Social competency( کفای ــایینمون از  ه

 . رودبه شمار میها آن
که زد وربر این نکته تأکید میرفتاري -اصطالح درمان شناختی

محیطی از اهمیت  تأثیراتفرایندهاي تفکر هم به اندازه 
رفتاري راهی مناسب براي -درمان شناختیو  ]5[رند برخوردا

هاي ذهنی افراد درباره احتمال رابطه بین کمک به حل چالش

رفتاري، -ناختیهاي شدرمان. ]6[افکار و رویدادهاي بیرونی است 
 هاي رواندر بطن موقعیتهستند که درمانی مبتنی  بر رفتار

منعکس کننده عالقه فزاینده اند و هوجود آمده درمانی سنتی ب
 ها وبر هیجان عامل مؤثردرمانگران به اصالح شناخت، به عنوان 

این رویکرد درمانی از انواع فنون رفتاري مانند  در .است ،رفتارها
ي تکالیف خانگی، و ایفا ها،یجی (گام به گام) فعالیتبرنامه تدر

 واقع هاي غیرنقش در کنار تالش براي شناسایی و اصالح شناخت
ح اصال رفتاري،-آموزش شناختیهدف  شود.گرایانه استفاده می

هاي مقابله و احساس کنترل بر غلط، تقویت مهارت تفسیرهاي
ان فراوان نششواهد  .استهاي سازنده زندگی و تسهیل خودگویی

بر  ات کندبه افراد کمک می رفتاري-آموزش شناختیکه اند داده
و  ]5[اي را افزایش دهند هاي مقابلهو مهارتغالب شوند بازداري 

 .]7[احساسی از فهم شخصی ، قدرت و اختیار را تجربه کنند 
 رفتاري و میزان-شناختی همداخل بین ارتباط بررسی در

 فعالیبیش ،رفتاري داراي اختالل نوجوانان جسمانی پرخاشگري
 انجام نوجوان 791 روي بر که همطالع 16 در خواندن، ناتوانی یا و

 لهمداخ تأثیر مؤید نتایج مورد بازبینی قرار گرفت. بود، شده
مطالعه . ]8[نوجوانان بود  پرخاشگري کاهش در رفتاري-شناختی
رفتارهاي داراي  کودکان روي بر زمینه این در دیگري

اول،  روشدر  پرداخت. آموزش روش دو به مقایسه ،پرخاشگرانه
 ،شناختی بازسازي فنون با اجتماعی مساله حل آموزش

 هدف مستقیماً خشونت و خشم اجتماعی در-شناختی کمبودهاي
 بر اجتماعی هايمهارت آموزش دوم، روشدر  و داده شد قرار
براي  استوار بود که پسخوراند و بیزاري ،دهیفنون سرمشق پایه

اي براي بیان هاي مقابلههاي بین فردي و مهارتحل تعارض
گرفت. هر دو روش تأثیر مناسب خشم مورد استفاده قرار می

 ماه 3 از بعدداشتند و  پرخاشگري و خشونت کاهش در معنادار
 درمان اثربخشی .]9[، این تأثیر در رفتار افراد پایدار بود پیگیري
کم توانی  با آموزدانش 40 پرخاشگري ر کاهشب رفتاري-شناختی

، کاهش ]10[درمان انفرادي  جلسه 18هوشی خفیف، در طی 
و کاهش  ]11[ختر دبیرستانی آموزان دعالئم اضطراب در دانش

 نیز نشان داده شد.   ]12[ ساله 7 و 6کودکان پرخاشگري 
 تقلبه طور مستوانایی عملکرد انسان به معناي کفایت اجتماعی 

 ،هاي شناختیمهارت و شامل پذیري اجتماعی استو مسئولیت
 3داراي  اجتماعی کفایت. شودانگیزشی می، هیجانی و رفتاري
: شناختی هايییتوانا ها ومهارت -1مهارت است:  7و مولفه 

: رفتاري يهامهارت -2؛ آگاهیخود و گیريتصمیممهارت 
: هیجانی هايکفایت -3؛ ارتباطی و اجتماعی مسئله حل مهارت
 . ]13[ها هیجان با مقابله و همدلی خشم، مدیریتمهارت 
هاي آموزش روشفراوان در زمینه به کارگیري  هايپژوهش

هاي مختلف انجام شده کفایت اجتماعی در سنین مختلف و حوزه
 هايو افزایش حمایت هاي زندگیبین مهارتاند که هو نشان داد
 آموزان دارايتقکر انتقادي و استدالل ریاضی در دانشاجتماعی، 

. همچنین، ]14[وجود دارد داري اناتوانی یادگیري ارتباط معن
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هاي اجتماعی موجب افزایش هوش هیجانی آموزش مهارت
 سازگاريدر بررسی  اوا. ]15[شود و جنس میکودکان هر د

در مدارس عادي نشان داد که این گروه از  دیرآموز آموزاندانش
 در ،دارند مدرسه با سازگاري در جدي مشکالت ،آموزاندانش
 خود عادي هايهمکالسی از تربیش معنادار طور به ابتدایی دوره

 با مقایسه درها آن تحصیل ترك میزان ،کنندمی غیبت
 هايهمکالسی توسط غالباً ، وتر استبیش عادي آموزاندانش
 نگرش کرد ادعا تواننمی این، وجود با شوند.طرد می خود عادي
 با مقایسه عادي، در مدارس در حاضر دیرآموز آموزاندانش

آنجلس، هیدالگو . ]16[باشد  ترمنفی عادي هايهمکالسی نگرش
و  اجتماعی هايمهارت فرزندپروري، هايشیوه به بررسی و مندز
 پرداختند و نوجوانان در اجتماعی سازگاري و همساالن با روابط

 والد اي در ارتباط واسطهعامل  عنوان به هاي اجتماعیمهارت به
اشاره کردند و نشان دادند که  همساالن با ناسازگاري و کودك
 نوجوانان سازگاري افزایش موجب اجتماعی، هايمهارت آموزش

ولش، پارك، . ]17[ دهدمی افزایش همساالن را با روابط و شودمی
و  تحصیلی پیشرفتمتوجه شدند که بین  ویدامن و اونیل

در  .]18[ دارد وجود مستقیم ارتباط افراد اجتماعی توانمندي
 ها وهاي اجتماعی بر نگرشتأثیر آموزش مهارتدیگر، مطالعات 
کاظمی، مومنی و  .]21،  19[ ها تأیید شده استآنبین یا رابطه 
توانستند با جلسه در یک ماه  8در پژوهش خود به مدت  کیامرثی

هاي آن را در زندگی، کفایت اجتماعی و مولفه آموزش مهارت
. ]22[ دهندآموزان با اختالل ریاضی به طور معنادار افزایش دانش

 اثربخشی کفایت اجتماعی در کاهش ]23[ آذرواحدي و فتحی
نشان دادند، هفته  13دبستانی را در مدت پسر پیش 6پرخاشگري 
 کامل طور به کودکان توسط شده کسب هايمهارتافزون بر آن 

بود و این آثار پس  یافته تعمیم کودكمهد و خانه هايموقعیت به
 ارجمندي و زادهبیان. شد حفظ ،پیگیرياز دو هفته و یک ماه 

 اجتماعی هايمهارت آموزشبه این نتیجه دست یافتند که ، ]24[
 خفیفهوشی توان کودکان کم در سازشی رفتار بهبود سبب

 مشکالت و اجتماعی هايمهارت در بررسی ]25[ شهیم .شودمی
 هاياختالل به مبتال و عادي از کودکان گروه دو در رفتاري

 کسب زمینه در را عادي والدین، کودکانکه  داد نشان یادگیري
 اختالل به مبتال کودکان از بهتر خانه در اجتماعی هايمهارت

 در عادي کودکان نمرات میانگین، کنندمی ارزیابی یادگیري
 از تربیش معنادار طور پذیري بهمسئولیت و همکاري زمینه

 اختاللداراي کودکان و  است یادگیري اختالل با کودکان
 خانه در رفتاري مشکالت عادي کودکان از تربیش یادگیري

 .داشتند
یابیم که مطالعات فراوان در پژوهشی درمی با توجه به پیشینه 

 کفایت اجتماعی یا و رفتاري-آموزش شناختیمورد اثربخشی 
هاي شناختی، رفتاري، و کفایت هیجانی) هاي آن (مهارتمولفه

آموزان عادي و داراي اختالل یادگیري انجام شده است، در دانش
ت کفای و رفتاري-شناختیگرفت که آموزش  توان نتیجهمیو 

ولی  آموزان آثار مثبت داشته است.در این دانشاجتماعی 
-اثربخشی آموزش شناختیمقایسه  در موردهاي اندکی پژوهش
م با کآموزان بر رفتار سازشی دانشکفایت اجتماعی و رفتاري 

کم توان ذهنی خفیف  آموزاندانشتوانی هوشی تحولی (منظور 
از آن  .است شده انجام دارند) 75تا  50 است که بهره هوشی بین

توانی هوشی تحولی در با کمآموزان دانشجایی که اغلب 
رفتارهاي سازشی و برقراري تعامل مطلوب با همساالن، خانواده 

ا هنایافته آنو سایر افراد مشکالت جدي دارند، و رفتارهاي سازش
شود و شناختی در همه ابعاد زندگی میمنجر به مشکالت روان

به  گذارد، ضرورتتاثیر نامطلوبی بر تعامل با دیگران بر جاي می
تارهاي رف کارگیري مداخالت آموزشی به منظور بهبود بخشیدن به

هدف از این پژوهش شود. ها به خوبی احساس میسازشی آن
هاي آموزش افزون بر بررسی اثر بخشی هر یک از برنامه

موزان آر رفتار سازشی دانشرفتاري و کفایت اجتماعی ب-شناختی
از این  هر یکاثربخشی پسر با کم توانی هوشی تحولی، مقایسه 

 با توجه به سطح رشد عقلی، تفکر انتزاعیها با یکدیگر است. روش
ر د توانی هوشی تحولیبا کمآموزان و مشکالت انگیزشی دانش

 ،رفتاري و کفایت اجتماعی -شناختی هايیادگیري ضمنی مهارت
ر رفتاها موجب بهبود و ارتقاء رود که آموزش این مهارتار میانتظ

تواند به عنوان هاي ذیل میها گردد، بنابراین سوالآنسازشی 
 -آموزش شناختی هدف پژوهش حاضر در نظر گرفته شوند: آیا

وشی توانی هبا کمآموزان رفتاري سبب بهبود رفتار سازشی دانش
آموزش کفایت اجتماعی سبب بهبود رفتار  آیا ؟شودمی تحولی

آیا  ؟شودمی توانی هوشی تحولیبا کمآموزان سازشی دانش
 یر بیشتأثکفایت اجتماعی در مقایسه با  رفتاري-شناختیآموزش 

 حولیتوانی هوشی تبا کمآموزان رفتار سازشی دانشتري بر بهبود 
 دارد؟  

 روش 
ــر   -آزمونشطرح پی بــا تجربی یــک مطــالعــهپژوهش حــاضـ

ــت با گروه کنترلآزمون پس تمامی جامعه آماري پژوهش را . اس
 )ســال 14تا  12( با کم توانی هوشــی تحولیآموزان پســر دانش

-91که در سال تحصیلی دهند میهاي تهران تشکیل شهرستان
تفاده با اس. اندبودهاستثنایی مشغول به تحصیل  دارسدر م 1390

هاي شهرستان، (خوشـه  ايخوشـه گیري تصـادفی  روش نمونه از
ــه)،  ــخن دیگر،    60 مـدرسـ ــدنـد. به سـ از بین نفر انتخـاب شـ

(شهرري، اسالمشهر و شهرستان  3تهران، استان هاي شهرستان
و از هر شــهرســتان یک مدرســه به صــورت تصــادفی  ورامین) 
سال،  14تا  12داشتن سن (با توجه به معیارهاي ورود  انتخاب و

س نمره به دست آمده در آزمون هوش بر اسا 60-70بهره هوشی
ــتن هر( خروج از پژوهشو  )ریون ــی،  داشـ گونه معلولیت حسـ

ــمی،  ــم، جسـ  توانیاختالل رفتاري افزون بر کمحرکتی، اوتیسـ
که به  شــدآموز انتخاب دانش 20 از هر مدرســههوشــی تحولی) 

گروه  1گروه آزمایش و  2(گروه ســه  طور تصــادفی در یکی از  
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زمایش آ هايها به گروه، انتساب کاربنديشدندکنترل) جایگزین 
 .و کنترل نیز به تصادف صورت پذیرفت

 آموزاندانشدر این پژوهش، بهره هوشـی   آزمون هوش ریون:
ابی ارزیریون  هاي پیشروندهفرم اول آزمون ماتریسبا استفاده از 

براي  و تهیه شده است ریونتوسط  1938در سال این فرم شد. 
ــال 9 از باالتر کودکان ــال به کار می افراد و س رود. این بزرگس

 45زمان اجراي آن  ،شده تشکیل سیاه و سفیدآزمون از تصـاویر  
ــت 60داراي و دقیقـه   ــري ،آیتم اسـ تایی با  12هاي که به سـ

 شده مطرح هايسوالاند. ي دشـواري فزاینده، تقسیم شده درجه
پس  دانشده تشکیل انتزاعی تصاویر از یک سـري  ها،ماتریس در

ها با روش یافتن پاسـخ درسـت آشنا شدند، از   که آزمودنی از این
 8یا  6از میان  معینزمانی  شود که در محدودهها خواسته میآن

ــویر جداگانه که به عنوان گزینه احتمالی در زیر هر الگو قرار  تص
کند، را که الگوي ســـوال را کامل می گرفته اســـت، تصـــویري

پاسـخ صحیح،   هر . برايدر پاسـخنامه مشـخص کنند  انتخاب و 
 جمع گرفتن در نظر با سپس و شودمی داده اختصـاص  1 نمره

 جدول براســاس درصــدي وي رتبه او، ســن و آزمودنی نمرات
ــط  ریونآزمون  .گرددتعیین می نمرات ــید عباس زاده، توسـ سـ

ــیرزاد آموزان ایرانی ، براي دانش1382در ســـال   گنجی و شـ
ن آزمون با میانگی ضریب همسانی درونی اینهنجاریابی شـد که  

ــریب  98/0 ــت  82/0با میانگین آن بازآزمایی  اعتبارو ض به دس
ــتگی این آزمون با آزمونآمد ــی دیگر از قبیل. همبس  هاي هوش

 بینه، مازهاي پروتئوس و آدمک گودیناف در -وکسـلر، استنفورد 
  . ]26[ است گزارش شده 75/0تا  40/0اي از دامنه

 مقیاس شــده): (بازنگري واینلند ســازشــی رفتار مقیاس
 گرفت. قرار بازنگري مورد 1980سال در سـازشـی واینلند   رفتار
ــامل  مقیاس این ــترده فرم یابی،زمینه فرم 3شـ  فرم و گسـ

 فرم ]28[ بقولی و توکلی قامت بلند،اســت.  ]27[ یآموزشــگاه
 گروه براي ایران را در واینلند ســازشــی رفتار مقیاس یابیزمینه
 رفتار کردند. مقیاس هنجاریابی ماه 11 و سال 18 تا 11 سـنی 

 هايمهارت حوزه چهار که است ماده 297داراي  واینلند شیساز
 شدن هاي اجتماعیمهارت روزمره، زندگی هايمهارت ارتباطی،

 عملکرد از ارزیابی یک و گیردبرمی در را حرکتی هايمهارت و
ــازگارانه ــریب د.کن می فراهم س  هاينمره بازآزمایی اعتبار ض

ــده یابیرهنجا ــنی این گروه در شـ  هايحوزه مهارت در ،سـ
 هايمهارت حوزه ، در84/0با میانگین  86/0تا  80/0 از ارتباطی
 حوزه ، در83/0 میانگین با 87/0تا  79/0 از روزمره زنـدگی 
 و 85/0 میانگین با 88/0تا  82/0 از شدن هاي اجتماعیمهارت

 85/0 میانگین با 88/0تا  79/0 از حرکتی هايمهارت حوزه در
 استانداردهاي هنمر بازآزمایی اعتبار ضرایب است. شـده  گزارش
 89/0با میانگین  92/0تا  85/0 ازســازشــی رفتار  مرکب بخش
 توانکم و بهنجار دو گروه هايهنمر میانگین تفاوت بود. متغیر
ــطح  در ذهنی  دار بود کـه بیانگر روایی تفکیکی امعنـ  01/0سـ

 حاضر، پژوهش درت. اسـ  ایران در مقیاس این مورد در مناسـب 

ــریــب حوزه  در بــازآزمــاییمقیــاس بــه روش  اعتبــار این ضـ
، 74/0 روزمره زندگی هاي، مهارت81/0 ارتباطی هايمهـارت 
ــدن هاي اجتماعیمهارت  79/0 حرکتی هايمهارت و 87/0 ش

بود. همچنین روایی آن به روش تحلیل عاملی تایید شد که مقدار 
 هايحوزه از هر یک به دست آمد. 77/0برداري آن نمونهکفایت 
ــت  به رااي جداگانه و مختلف هايهنمر واینلنـد  مقیـاس  دسـ

ــاس مقیاس تکمیل و آغاز نقطه بنابراین دهد،می ــن براس  س
ــت. آزمودنی ذهنی ــر در اس هر یک از  در هاماده پژوهش حاض
 روزمره، زندگی هايمهارت ارتباطی، هايمهـارت  هـاي حوزه

ــدن هاي اجتماعیمهارت روش  به این حرکتی هايمهارت و ش
 صورت به و معمول به طور فعالیت آن اگرد، که شـ گذاري نمره

 جزئی موفقیت اوقات با گاهی اگر ،2د نمره شــمی انجام عادي
صفر به آن د نمره شمین انجام هرگز اگر و 1د نمره شـ می انجام

نداشت  را انجام مهارت فرصتآزمودنی  چنانچه گرفت.تعلق می
 اطالع باشدبی مهارت دادن انجام از که صـورتی  در و  Nامتیاز

 خرده هر در واینلند مقیاس . میانگینگرفـت می DK امتیـاز 
 مقیاس این. اســت 15 انحراف اســتاندارد آن و 100 مقیاس

و  کودك ســرپرســت  یا والدین ،گرتواند به وســیله آزمونمی
به  موزانآدانش والدین ،حاضر پژوهش درشـود.   تکمیل نوجوان

 تکمیل این مقیاس پرداختند.
از مدیریت آموزش و پرورش استثنایی  نامهپس از دریافت معرفی

ــتان ــهرسـ ــاس نمونههاي تهران، شـ ــهبر اسـ اي، گیري خوشـ
هاي شهرري، اسالمشهر و ورامین و از هر شهرستان، شـهرستان 

با کم توانی هوشــی  آموزدانش 20یک مدرســه و از هر مدرســه 
تحولی و بـا توجـه بـه معیارهاي ورود به و خروج از پژوهش، به    

ضرورت پژوهش حاضر تصـادف انتخاب شـدند. پس از توضـیح    
دارس مورد نظر، از دانش آموزان و براي مــدیران و معلمــان مــ

نامه کتبی مبنی بر شــرکت در پژوهش اخذ ها رضــایتوالدین آن
 نیمسئولمالحظات اخالقی، به  منظور رعایتبه در ضـمن   شـد. 

کننده در پژوهش اطمینان آموزان شرکتمدرسـه و والدین دانش 
ــد که اطالعات  ــت آمده از پژوهشداده شـ ــورت  به دسـ به صـ

 حفظ اسرار به منظورو بی نام مورد اسـتفاده قرار گیرد،  محرمانه 
سطح  نتایج در ،شـخصـی و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد  

ــد تربیتی ها گزارش ) گروهمیانگین( کلی ــود و براي مقاص ر د ش
ــان اختیار روان ــناس ــان آموزش و پرورش و مراکز   ،ش ــص متخص

ــی تحولیبا کمآموزش کودکان  ، همچنین گیرد. قرار توانی هوش
در مورد عدم ضـرر و زیان ناشی از شرکت در پژوهش، اطالعات  

هر  ندها آزاد بودکنندگان قرار گرفت و آنکامل در اختیار شرکت
زمان که بخواهند از ادامه همکاري با پژوهشـــگر، اجتناب ورزند. 

ــرکـت کننده در پژوهش،  ابتـدا تمـامی والـدین دانش    آموزان شـ
ان به آموزرا تکمیل کردند و دانش واینلندمقیاس رفتار ســازشــی 

 20آزمایش یا کنترل (هر گروه  طور تصادفی در یکی از دو گروه
ــدند. ــتفاده از  هايگروه نامعلم نفر) جایگزین شـ آزمایش با اسـ

هاي الزم در این تجربه و تخصــص پژوهشــگر (که خود آموزش

 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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یکی از هاي الزم در خصوص ) آموزشبودزمینه را دریافت کرده 
کفایت اجتماعی را در طی یا رفتاري -آموزش شناختیهاي روش

ها در نمودند و سپس هر یک از آناي دریافت دقیقه 90جلسه  3
ــ 10 ــه) بــه آموزش  اي (هفتـه دقیقـه  50 هجلسـ اي یـک جلسـ

آموزان گروه کنترل با که دانشدر صورتی آموزان پرداختند، دانش
هاي آزاد می پرداختند و هیچ مراقبت و نظارت معلمان به فعالیت

 ی را دریافت نکردند. آموزشهاي برنامهاین یک از 
ــناختی  ــوزش ش ــه آم ــاري:-برنام ــینه   رفت ــه پیش ــا مطالع ب

هــاي خــارجی و داخلــی مربــوط بــه برنامــه آموزشــی  پــژوهش

آمــوزان سازشــی دانــش رفتــاري کــه در بهبــود رفتــار-شــناختی
ــم ــا ک ــولی ب ــی تح ــوانی هوش ــه   ت ــت، از برنام ــوده اس ــؤثر ب م

ــر  ]11[ آشــتیانیفــرد و سپاســیایــزديآموزشــی  کــه مبتنــی ب
ــنهادي  روش ــایلرپیش ــاران  ت ــت   ]10[و همک ــده اس ــه ش تهی

ــد. ــتفاده ش ــی   اس ــته آموزش ــن بس ــشای ــر در دان ــوزان دخت آم
رایب روایـی  مقطع دبیرسـتان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و ضـ      

ــارو  86/0 آن، ــت   80/0آن  اعتبـ ــده اسـ ــزارش شـ . ]11[ گـ
ــوزش  ــات آم ــواي جلس ــناختی محت ــاري -ش ــک   رفت ــه تفکی ب

آید:جلسات، به ترتیبی است که در پی می

 رفتاري -شناختی محتواي جلسات آموزش .1جدول
 جلساتمحتواي  تعداد جلسات

 رفتاري و روش به کارگیري آن-آموزان با آموزش شناختیآشنایی دانش اولجلسه 
 روزانه هاينهاي رفتاري و ارائه تمریتسلط بر نشانه جلسه دوم

 هاآن بنديها و اولویت، انجام فعالیتتناثبات خویشافتند، کار کردن بر علل رویدادهایی که اتفاق می ومسجلسه 
 )احساس و استفاده از ثبت افکار ،شامل چگونگی فکر(هاي احساسی کار روي نشانه مچهارجلسه 
 کار روي خطاهاي شناختی  هاي ثبت افکار ومبارزه با افکار منفی، مهارت مپنججلسه 
 مثبتهاي هاي منفی، آموزش براي جایگزین کردن خودگوییهاي منفی شامل پیدا کردن خودگوییشناسایی خودگویی مششجلسه 
 یادداشت کردن آنها، ثبت افکار، آموزش مهارت حل مساله دور ریختن افکار با استفاده ازرها کردن افکار منفی شامل  مهفتجلسه 
 اهشفاف ساختن آن، زیر سوال بردن باورها و هاي قبلیآموختهباورهاي خود، پیدا کردن تغییر و اصالح باورهاي نادرست شامل  مهشتجلسه 
 آمادگی براي تکمیل آموزش و جایگزین کردن افکار منفی با احساسات مثبت منهجلسه 

 باره راهبردهاي جانشین ها و بحث کردن درخالصه کردن پیشرفت آزمودنی مهجلسه د

ا وابرنامه آموزشی کفایت اجتماعی: این برنامه آموزشی توسط 
آموزان در دانش ]23[ آذرفتحی واحدي وتدوین شده و توسط  ]16[

ب روایی و ضرایاست. دبستانی مورد استفاده قرار گرفته پسر پیش

 .گزارش شده است 79/0و  82/0به ترتیب در ایران، آن  اعتبار
 جلسه 10و  بخش 4در  جلسات آموزشی کفایت اجتماعی محتواي

 آید:به ترتیبی است که در پی می

 کفایت اجتماعی محتواي جلسات آموزش .2جدول
 محتواي جلسات هابخش تعداد جلسات

 است ارزش با فرد یک ويو پی بردن به این مساله که  آموزان با اهداف برنامهآشنایی دانش آگاهید مهارت خو اولجلسه 
 تواند یا دوست دارد که انجام دهدآموز میکه یک دانش ییکارهاگزارش  جلسه دوم

 خود به احترام و بدن از مراقبتآموزش در خصوص  ومسجلسه 
 دیگران و خود از مراقبت آموزش در خصوص مهارت همدلی مچهارجلسه 
 آموز نسبت به این نکته که وي عضو کالس استآگاه شدن دانش فردي ارتباط بین مهارت برقراري مپنججلسه 
 ددار ايوظیفه و نقش ،کالس درآگاه شدن نسبت به این که وي  مششجلسه 
 یابیدوستآموزش  مهفتجلسه 
 دیگران با گی برقراري ارتباطچگونآموزش  مهشتجلسه 
 گوناگون هاياحساسآگاه شدن و بیان  منفی هايهیجان با مهارت مقابله منهجلسه 

 هاها و واکنش مناسب در برابر آنگیري هیجانآگاه شدن از چگونگی شکل مهجلسه د

از گروه با استفاده  3هر  اً، مجددپس از پایان جلسات آموزشی
منظور  گرفتند و بهلند مورد ارزیابی قرار نمقیاس رفتار سازشی وای

جلسه توجیهی در مورد دو روش  2رعایت مالحظات اخالقی، 
رفتاري و کفایت اجتماعی براي گروه کنترل به  -آموزش شناختی

قبل و بعد از هاي به دست آمده دادهطور اجمالی برگزار شد. 
گروه با استفاده از تحلیل  3براي هر  برگزاري جلسات آموزشی

رار قتجزیه و تحلیل تعقیبی توکی مورد ، و آزمون کوواریانس
 .گرفت

 هایافته
ــن آزمودنی   و  42/13ها به ترتیب میـانگین و انحراف معیـار سـ

ها به ترتیب و همچنین میانگین و انحراف معیار هوش آن 11/1
آزمایش و یک گروه  هـا در دو گروه بود. آزمودنی 65/2و  84/65

ــن  و هوش  )F=87/0و  =43/0P(کنترل، در متغیرهــاي سـ
)95/0P=  36/0و=F(      ،ــتنـد. بنابراین تفـاوت معنـاداري نـداشـ

ــیاختالف نمرات  ــازشـ ــی از اختالف آزمودنی رفتار سـ ها ناشـ
ــن آن ــت. هامتغیرهاي هوش و س ــاخص نیس ــیفی ش هاي توص
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 ها در جدولآزمودنی رفتار سازشی(میانگین و انحراف استاندارد) 
 ارائه شده است. 3

بیانگر آن است که مقادیر میانگین در هر یک از  3نتایج جدول 
 وکفایت اجتماعی رفتاري،  -هاي آزمایشی آموزش شناختیگروه

 است.  آزمون تغییر یافتهآزمون به پسگروه کنترل از موقعیت پیش
ــی تـأثیر    ــناختیبـه منظور بررسـ کفایت  رفتاري و-آموزش شـ

لی هوشی تحو توانیبا کمآموزان دانش اجتماعی بر رفتار سازشی
هاي این بایستی ابتدا مفروضهمیتحلیل کوواریانس  و استفاده از

ــی قرار گیرنــد. بــه منظور رعــایــت  آزمون آمــاري مورد بررسـ
ــه نرمــال بودن  هــاي تحلیــل کوواریــانس، ابتــدا فرضمفروضـ

 سپس با استفاده از آزمون، شدمتغیرهاي پژوهش بررسی و تایید 

 =17/0P(مورد تأئید قرار گرفتها مفروضه همگنی واریانس لون
فرض همگنی شـیب رگرسـیون به عنوان مفروضه    .)F=83/1و 

دیگر تحلیل کوواریانس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت که نتایج 
 ، گزارش شده است.4آن در جدول 

 آزمون بهآزمون و پسهاي توصیفی رفتار سازشی در پیششاخص .3جدول
 هاتفکیک گروه

 آزمونپیش گروه
M  SD 

 آزمونپس
M SD 

 60/4      05/277 52/3      25/254 رفتاري-شناختی
 80/5      30/269 83/3      05/254 کفایت اجتماعی

 98/4      55/255 48/4       10/251 کنترل

آزمون همگنی شیب رگرسیون .4جدول  
 مقدار احتمال Fآماره  میانگین مجذورات آزاديدرجه  مجموع مجذورات منابع اثر

 37/0 022/1 39/12 2 78/24 گروه
 0001/0 36/64 36/780 1 36/780 آزمونپیش
 47/0 76/0 19/9 2 37/18 آزمونپیش*گروه

   12/12 54 70/654 واریانس خطا
    60 4293216 واریانس کل

 هاي رفتار سازشینتایج تحلیل کوواریانس نمره .5جدول
 مقدار احتمال مجذور اتا Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع اثر

 >0005/0 56/0 14/70 022/843 1 022/843 پیش آزمون
 >0005/0 87/0 07/195 63/2344 2 25/4689 گروه

    20/12 56 078/673 واریانس خطا
     60 4293216 واریانس کل

 آزمون رفتار سازشیهاي پسنتایج آزمون توکی براي مقایسه میانگین نمره .6جدول 
 مقدار احتمال هااختالف میانگین گروه مورد مقایسه گروه هدف

 >0005/0 75/7 کفایت اجتماعی رفتاري-شناختی
 >0005/0 50/21 کنترل

 >0005/0 75/13 کنترل کفایت اجتماعی

ــانی واریانس    بـا توجـه به نرمال بودن متغیرهاي پژوهش، یکسـ
هاي آزمون تحلیل رگرسـیون، مفروضه  ها و همگنی شـیب گروه

ــت و می  ــده اسـ توان از این آزمون براي کوواریـانس رعایت شـ
ــتفاده کرد.  تحلیـل داده  ــی تأثیر هـا اسـ آموزش به منظور بررسـ

آموزان دانش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی رفتاري و-شناختی
ه ک از تحلیل کوواریانس اسـتفاده شد توانی هوشـی تحولی  با کم

 شده است. ئهارا ،5 نتایج آن در جدول
توان بیــان کرد کــه آموزش ، می5بــا توجــه بــه نتــایج جــدول 

رفتاري و کفایت اجتماعی در بهبود رفتار ســـازشـــی -شـــناختی
ــته موزان با کمآدانش توانی هوشـــی تحولی تأثیر معناداري داشـ

 87دهد ). همان طور که ضریب اتا نشان می>0005/0pاسـت ( 
کت ناشی از شر رفتار سازشیاز تغییرات مربوط به بهبود  درصـد 

ه برفتاري و کفایت اجتماعی است. -در جلسات آموزشی شناختی

ــدن تغییرات در  ــخص ش ون گروهی از آزمون تعقیبی منظور مش
اوت ها تفتوکی استفاده شد تا مشخص شود در کدام یک از گروه

 است. آمده ،6 که نتایج آن در جدولمعناداري وجود دارد 
هــاي نتــایج آزمــون تــوکی نشــان داد کــه بــین میــانگین نمــره

و  رفتـاري  -شـناختی گـروه آمـوزش   رفتـار سازشـی   آزمون پس
). بــه >0005/0pي وجــود دارد (تفــاوت معنــادار کنتــرلگــروه 

ــر، روش  ــان دیگ ــناختیبی ــوزش ش ــود  -آم ــبب بهب ــاري س رفت
ــا کــمآمــوزان رفتــار سازشــی دانــش  تــوانی هوشــی تحــولی ب

رفتـار  آزمـون  هـاي پـس  بین میـانگین نمـره  همچنین،  شود.می
ــی  ــوزش  سازش ــروه آم ــاعی  گ ــت اجتم ــروه کفای ــرلو گ  کنت

ــاداري وجـــود داشـــت (  ). در واقـــع، >0005/0pتفـــاوت معنـ
ــت اجتمــاعی  ــوزش کفای ــز آم ــار سازشــی  نی ــود رفت ســبب بهب

  شود.می توانی هوشی تحولیبا کمآموزان دانش
 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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شود ، استنباط می6همان طور که از نتایج جدول در نهایت، 
رفتار  آزمونهاي پستوان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرهمی

فاوت ت ماعیکفایت اجتو  رفتاري-شناختیگروه آموزش سازشی 
آموزش  ). به عبارت دیگر،>0005/0pمعناداري وجود دارد (

 یر بیشتأثآموزش کفایت اجتماعی در مقایسه با  رفتاري-شناختی
 ولیتوانی هوشی تحبا کمآموزان رفتار سازشی دانشتري در بهبود 

 . دارد

 بحث 
هاي که هر یک از روش پژوهش حاضر بیانگر آن استنتایج 

ازشی رفتار سبهبود کفایت اجتماعی بر و رفتاري -شناختیآموزش 
تأثیر مثبت و معناداري توانی هوشی تحولی با کمآموزان دانش

 آموزشداشته است. همچنین، نتایج حاصله نشان داد که روش 
ثیر تأ آموزش کفایت اجتماعیدر مقایسه با رفتاري  -شناختی

خیر با نتایج هاي افتهداشته است. یارفتار سازشی بیشتري بر بهبود 
 سوخودولسکی، ،]8[ جونز و آلول سمپل، کاب،هاي پژوهش
،  ]10[ ترن و تایلر، نواکو، گیلمر، رابرتسون، ]9[ جورمن و کازینوف

مبنی بر  ]12[ عسگرنیاو  ]11[آشتیانی فرد و سپاسیایزدي
 بر رفتار سازشی همسو است. رفتاري-شناختیآموزش اثربخشی 

به ا توجه که بتوان به این نکته اشاره کرد در تبیین این یافته می
توانی هوشی تحولی به عملکرد هوشی زیر متوسط اشاره اینکه کم

هاي تحولی و رفتاري که در پی دارد دارد که به وسیله اختالل
وجود مشکل در  ،]29[شود سبب مشکالتی در رفتار سازشی می

 الًاحتما و توانی هوشی تحولیبا کمآموزان دانشرفتار سازشی 
هاي آنان در رفتار سازشی به دلیل نقص در اکتساب، محدودیت

واند بر تنقص در عملکرد یا نقص در عوامل انگیزشی است که می
ه این نظر بتأثیر بگذارد.  ي مرتبط با رفتار سازشیهاانجام مهارت

لکرد عم رفتار و در اکتسابرفتاري -شناختیموزشی برنامه آکه 
 نقش موثري دارد موجبدر عوامل انگیزشی  فرد و همچنین

 مخرب پیامدهايشده و مناسب  مسیربه آموزان هدایت دانش
از سوي  .]9[ها را کاهش داده است نایافته آنرفتارهاي سازش

اي هتسلط بر نشانهمنجر به رفتاري -شناختیآموزش دیگر، 
چگونگی فکر  ها،آن بندياولویتل رفتار و عل، درك رفتاري
مبارزه با افکار منفی، آموزش مهارت ، مهارت ثبت افکار کردن،

راهبردهاي ، استفاده از اصالح باورهاي نادرست ،حل مساله
شود یجانی میکاهش اضطراب و بهزیستی ه ]10, 9[ جانشین

دور از انتظار آموزان رفتار سازشی دانشبهبود  بنابراین. ]30[
 نخواهد بود. 

فایت آموزش ک که روش پژوهش حاضر بیانگر آن است یافته دیگر
ه کنترل، تأثیر مثبت و معناداري بر در مقایسه با گرواجتماعی 

اشته دتوانی هوشی تحولی با کمآموزان رفتار سازشی دانشبهبود 
 رستسامو  دونالدترنر، مک هايبا نتایج پژوهش است. این یافته

ولش، ، ]17[ ، هیدالگو و مندزاینگلز ،]16[ اوا، ]15[ بتلو ،]14[
، ]22[ کاظمی، مومنی و کیامرثی، ]18[ پارك، ویدامن و اونیل

مبنی بر  ]24[ ارجمندي و زادهبیان، ]23[ آذرواحدي و فتحی
 هايگروهآموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی اثربخشی 

توان آموزان، همخوان است. در تبیین یافته فوق، میمختلف دانش
توانی با کمآموزان دانشدر  ز آن جایی کهچنین مطرح کرد؛ ا

هاي اجتماعی هاي رفتاري با نقص در مهارتچالش هوشی تحولی
اي اخیر بر آموزش با هدف هدر سال، ]31[و انطباقی همراه است 

آموزان بسیار تأکید شده است. بهبود رفتارهاي سازشی در دانش
اند که بخش مهمی از رفتارهاي سازشی ها نیز نشان دادهپژوهش
با توجه به قابلیت آموختنی بودن  .]24, 17, 16[هستند  آموختنی

هاي و در نظر گرفتن این مسأله که مهارترفتارهاي سازشی 
 آموزانبه بهبود رفتارهاي سازشی دانش کفایت اجتماعیمربوط به 

 توان بعضی از اینکند، میکمک می توانی هوشی تحولیبا کم
آموزش کفایت . ]24, 16[آموزان آموزش داد ها را به دانشمهارت

 برقراريو  همدلی، آگاهیخود هايمهارتباعث بهبود اجتماعی 
هاي مهارت آموزشاز سوي دیگر، . ]9[شود می فردي بین ارتباط

و  کندکمک میسازشی  هايرفتارتساب و حفظ به اک اجتماعی
اغلب دانش آموزان با کم توانی هوشی تحولی بدون آموزش 

ها ، از این مهارتاجتماعیهاي ها و مهارتمستقیم شایستگی
آموزان در واقع، گروهی از دانش .]24, 17, 16[کنند استفاده نمی

ود از خ بهتري سازشی هايرفتاراند گرفتهها را فرا که این مهارت
آموزان برخوردار از . بنابراین، دانش]24, 17[دهند نشان می

تري خواهند مطلوب سازشی هايرفتار ،آموزش کفایت اجتماعی
 داشت. 

 آموزش که روشآخرین یافته پژوهش حاضر حاکی از آن است 
تري بر شتأثیر بی کفایت اجتماعیدر مقایسه با  رفتاري -شناختی

اشته دبا کم توانی هوشی تحولی آموزان رفتار سازشی دانشبهبود 
هاي انجام شده در رابطه با تأثیر است. با مروري بر پژوهش

 ازشیرفتار سدر بهبود کفایت اجتماعی و رفتاري -شناختیآموزش 
هاي مختلف، متوجه تعداد اندك در گروهآموزان دانش

که به طور همزمان به مقایسه تأثیر آموزش شویم هایی میپژوهش
رفتار سازشی در بهبود کفایت اجتماعی و رفتاري  -شناختی

 هاي اخیر با نتایجاند. یافتهتوان هوشی پرداختهکمآموزان دانش
فرد ایزديو   ]9[ جورمن و کازینوف سوخودولسکی،هاي پژوهش

اري رفت-آموزش شناختیمبنی بر اثربخشی  ]11[ آشتیانیو سپاسی
که  شودهمسو است. در تبیین یافته اخیر، این نکته مطرح می

هاي به اکتساب و حفظ واقعیت رفتاري-شناختیزش استفاده از آمو
بنابراین،  .]32[کند هاي عملی در زندگی روزمره کمک میمهارت

م کآموزان با به دانش رفتاري-شناختیهاي بدون آموزش برنامه
کنند، این راهبردها استفاده نمیها اغلب از ، آنتوانی هوشی تحولی

آموزانی که این راهبردها را فرا در حالی که آن دسته از دانش
اند عملکرد بهتري در رفتارهاي سازشی از خود نشان گرفته

-شناختیهاي آموزان برخوردار از مهارتدهند. در واقع، دانشمی
. با ]33[کنند ، مشکالت زندگی روزمره را بهتر حل میرفتاري

توجه  دامنه توانی هوشی تحولیکمآموزان با توجه به این که دانش
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تري نسبت به همساالن عادي خود دارند و همچنین در کم
هاي کلیدي اطالعات موجود در مسأله مشکل شناسایی جنبه

تري دارند، فرایند تحلیل تکلیف یعنی شکستن آن به بیش
هاي نده و آموزش مطالب درسی در گامهاي تشکیل دهمؤلفه

کند. ها تسهیل میریزي شده، یادگیري را براي آنپیاپی و برنامه
در  آموزانموجب باالبردن توانایی دانش رفتاري-شناختیآموزش 
هاي سازشی در ارتباط با تکالیف شناختی بندي الگوسازمان

راي ب رفتاري-شناختی. بنابراین، استفاده از آموزش ]34[شود می
در  توانی هوشی تحولیکمآموزان با افزایش کارآمدي دانش

رد با مشکالت زندگی و تالش در جهت حل آن اهمیت دارد. برخو
ب باعث کس رفتاري-شناختیهاي افزون بر آن، استفاده از مهارت

آمیز، تحریک عالقه و انتقال مثبت رفتارهاي تجارب موفقیت
 شود.   می هوشی تحولی توانیآموزان با کممطلوب در دانش

اي از مداخله ع ویژهمحدود شدن پژوهش به استفاده از الگو و نو
آموزشی، گروه خاصی از کودکان، ابزار مورد استفاده براي 

گیري رفتار سازشی و عدم اجراي آزمون پیگیري به دلیل اندازه
سازد. پذیري آن را با دشواري مواجه میمحدودیت زمانی، تعمیم

آتی ضمن توجه به سایر  هايشود که پژوهشلذا پیشنهاد می
 شی و بررسی رفتار سازشی با استفاده از سایر فرمهاي آموزبرنامه

 هاي مقیاس رفتار سازشی واینلند، مصاحبه و مشاهده در محیط
بر روي را  هاي آموزشی از این قبیللهتأثیر مداخهاي مختلف، 

 تحولی در سنین توانی هوشیبا کمهاي کودکان سایر ویژگی
 شود برايپیشنهاد می همچنین،د. دهنمورد بررسی قرار مختلف 

 آموزشهاي برنامه توانی هوشی تحولی،با کمآموزان دانش
 خدمات آموزشی، به صورت کفایت اجتماعی و رفتاري-شناختی

طور رسمی در مراکز خاص به  شناختی و درمانی تدوین و بهروان
ا هتا بتوان از بسیاري از مشکالت رفتار سازشی آن شود ارائهها آن

 لی جلوگیري به عمل آورد.در بزرگسا

 گیرينتیجه
 و اريرفت -شناختی آموزشهاي برنامهکه  دادنشان  بررسی نتایج

 14تا  12آموزان در بهبود رفتار سازشی دانش کفایت اجتماعی
ی اثربخشهمچنین  توانی هوشی تحولی موثر است.با کمه سال

 کفایت اجتماعی در مقایسه با آموزش رفتاري -شناختی آموزش
ت. از تري داشاثربخشی بیشآموزان در بهبود رفتار سازشی دانش

 آموزاندانشهاي آموزشی در حیطه بسیاري از مداخلهکه  آن جایی

ا هبا هدف بهبود رفتارهاي سازشی آن توانی هوشی تحولیبا کم
 ریزيهایی که بر مبناي این هدف پایهگیرد، آموزشصورت می

 آموزان منجر میسازگاري این دانششده باشند، به خودکفایی و 
. در ]17 ، 7[شود و از ارزش باالیی برخوردار خواهد بود 

ترین و شاید ب معمولیهاي آموزشی مدارس، اغلفعالیت
هاي عملی ترین اهداف آموزشی، کسب دانش و مهارتعمومی

روزمره است. با توجه به این نکته که بین دانستن و توانستن و 
اي وجود دارد، تأکید بر محفوظات قابل مالحظه انجام دادن فاصله

یک روند کامل آموزشی باشد. اگر معلمان و  تواند بیانگرنمی
ز سطوح مختلف اهداف آموزشی و نقش مهم عملیاتی مربیان ا

کردن یادگیري آگاه باشند، آموزش را متناسب با سطح توانایی 
تدارك خواهند دید و در  توانی هوشی تحولیبا کمآموزان دانش

هاي ضمن، به یادگیرنده نیز فرصت خواهند داد که مهارت
یی، رفتار یادگیري را در خود پرورش دهد و در نتیجه این توانا

هدف از . ]2[یابد ها بهبود میهاي اجتماعی آنسازشی و مهارت
ر ها دکمک به آن توانی هوشی تحولی،با کمآموزان آموزش دانش

هاي مورد نیاز براي زندگی روزمره است، در این یادگیري مهارت
 کفایت و رفتاري-شناختی آموزشهاي برنامهمیان استفاده از 

وزان بسیار مفید خواهد بود. آموزش آماجتماعی براي این دانش
و  همدلی، آگاهیخود هايمهارتباعث بهبود کفایت اجتماعی 

آموزش از سوي دیگر، . ]9[شود می فردي بین ارتباط برقراري
ل علك ، درهاي رفتاريبر نشانهتسلط منجر به رفتاري  -شناختی
، کارمهارت ثبت اف کردن،چگونگی فکر  ها،آن بندياولویترفتار و 

اصالح باورهاي  ،مبارزه با افکار منفی، آموزش مهارت حل مساله
. ]10 ، 9[شود می راهبردهاي جانشیناستفاده از  ونادرست 

بنابراین، آگاهی دادن به والدین و مربیان در خصوص نقش و 
هاي اجتماعی، هاي رفتاري و شایستگیاهمیت آموزش مهارت

توانی مبا کآموزان تأثیر بسزایی در بهبود رفتارهاي سازشی دانش
 خواهد داشت.  هوشی تحولی

 
بدین وسیله نویسندگان مراتب قدردانی و : تشکر و قدردانی

تشکر خود را از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم بهزیستی 
توانی هوشی تحولی، با کمآموزان دانشو توانبخشی تهران، 

معلمان و مدیریت محترم آموزش و پرورش استثنایی 
هاي تهران که در اجراي این پژوهش از هیچ کوششی شهرستان

دارند. ي نکردند اعالم میفروگذار

منابع
1. Milanifar B, editor. Exceptional children and 
adolescents psychology. Tehran: Ghomes; 2007. 
2. Afrooz GA, editor. Educational and training 
programs of mentally retarded children. Tehran: 
Tehran University; 2000. 
3. Algozzine R, Ysseldyke J. Teaching students with 
mental retardation. Tehran: Roshd-e-Farhang; 2006. 
4. Andrea MF, Maheshwari T, Solomon FD. 
L1CAM-A neural cell adhesion molecule implicated 

in X-linked mental retardation. Adv Bio Tech. 2013; 
12(10):14-8. 
5. Brewin CR, editor. Theoretical foundations of 
cognitive behavior therapy for anexiety and 
depression. In J. T. Spank, J.M. Barely, and D. J. 
Foes(47 ed). Palo Alto, CA: Annual Reviews; 1996. 
6. Bassak Nejad S, Hatami Sarbarzeh M, Zargar Y. 
The effect of cognitive-behavioral group therapy on 
thought-action fusion, thought suppression, and guilt 

 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 



 197 / یتحول یهوش یآموزان پسر با کم تواندانش یبر رفتار سازش یاجتماع تیو کفا يرفتار -یآموزش شناخت یاثربخش سهیمقا

feeling in university students. J Behav Sci. 2013; 
7(1):7-12. 
7. Rezaee Z, Peyvastegar M, Ghadiri F. Impact of 
cognitive-behavioral play therapy with parents 
involvement in reducing children’s social phobia. J 
Behav Sci. 2013; 6(4):355-61. 
8. Cobb B, Sample P, Alwell M, Johns  N. Cognitive 
behavioral interventions, Dropout and youth with 
disabilities: A Systematic review Rem Spec Educ. 
2006; 27:259-71. 
9. Sukhodolsky B, Kassinove H, Gorman B. 
Cognitive behavioral therapy for anger in children 
and adolescents: a meta-analysis. J Aggress Violent  
Behav. 2005; 9:247-69. 
10. Taylor JL, Novaco RW, Gillmer BT, Robertson 
A, Thorne I. Individual cognitive- behavioral anger 
for people with mild-borderline intellectual 
disabilities and histories of aggression: A controlled 
trial. Brit J Clin Psychol 2005; 44(3):367-83. 
11. Izadifard R, Sepasi-Ashtiyani M. Investigation 
the effectiveness of cognitive-behavioral therapy 
with problem solving skill training in reducing test 
anxiety. J Behav Sci. 2010; 4(1):23-7. 
12. Asgarnia R. The effect of play therapy with 
cognitive-behavioral approach in decreasing 
aggression in children aged 6-7 years [Dissertation]. 
Mashhad: Ferdowsi University; 2000. [Persian] 
13. Felner R, Lease A, Philips R, editors. Social 
competence and the language of adequacy as a 
subject matter for psychology: A quadripartite travel 
framework. In TP Gullotta, GR Adams, R 
Montemayor (Eds), the development of social 
competence. Beverly Hills, CA Sage; 1990. 
14. Turner NE, Mc Donald J, Somerset M. Life 
skills, mathematical reasoning and critical thinking: 
A curriculum for the prevention of problem 
gambling. J Gambl Stud. 2008; 24(3):169-81. 
15. Betlow M. The effect of social skills intervention 
on the emotional intelligence of children with 
limited social skills New Jersey: Hall Univ; 2005. 
16. Eva B. School adjustment of borderline 
intelligence pupils: Cluj- Napoca University; 2003. 
17. Ingles FX, Hidalgo MD, Mendez CJ. The 
Matson evaluation of social skills with 
youngsters. Psychometric properties of the 
Spanish translation in the adolescent 
population. Eur J Pyschol Assess. 2002; 
18(1):30-42. 
18. Welsh M, Parke R, Widaman K, Oneil R. 
Linkages between children social and academic 
competence: Longitudinal analysis. J School 
Psychol. 2001; 39(6):463-82. 
19. Marsh HW. Causal ordering of academic Self-
concept and academic achievement. J Educ Psychol. 
1990; 82(4):646-56. 
20. Poyrazli S. Relation between assertiveness, 
academic self-efficacy, and psychological 
adjustment among international graduate students. J 
Coll Student Dev. 2003; 7(3):195-205. 

21. Weitlauf JC, Smith RE, Cervone D. 
Generalization effects of coping-skills training: 
Influence of self-defense training on women's 
efficacy beliefs, assertiveness and aggression. J Appl 
Psychol. 2000; 85(4):625-33. 
22. Kazemi R, Momeni S, Kiamarsi A. The 
effectiveness of life skills training on social 
competency in students with dyscalculia. J Learn 
Disabil. 2011; 1(1):94-108. 
23. Vahedi SH, Fathiazar A. Social competence 
training in reducing aggression of preschool boys. J 
Fund Ment Health. 2006; 8(31, 32):131-40. 
24. Bayanzade A, Arjmandi Z. The effect of social 
skills training on adaptive behaviors of children with 
mental retardation. J Thought Behav. 2003; 1(9):27-
34. 
25. Shahim S. Comparison of social skills and 
behavioral problems in normal students and students 
with learning disabilities in home and school. J 
Psychol Educ Sci: Tehran University. 2003; 
1(33):121-38. 
26. Seyedabbaszadeh M , Ganji M, Shirzad A. 
Investigate the relationship between 
intelligence and academic achievement of 9th 
grade gifted students in Ardebil Province. 
Ardebil: Management and Planning 
Organization of Ardebil Province; 2002. 
27. Sparrow S, Balla D, Cicchetti D .Vineland 
adaptive behavior scales. New York: 
American Guidance Service; 1984. 
28. Ghamatboland H, Tavakkoli M, Bagholi 
H. Normalization of vineland adaptive 
behavior scale [Dissertation]. Tehran: Tehran 
Psychiatry Institute, Iran Medical Sciences 
University; 1997. [Persian] 
29. Sanja K, Vesna SJ, Martina SP, Slaven Z. 
Reproductive rights of mentally retarded persons. 
Psychiatr Danubina. 2012; 24(1):38-43. 
30. Vahidi-Motlagh L, Kajbaf MB, Salehzade M. 
The effectiveness of cognitive-behavioral and 
religious cognitive therapy on anxiety in students. J 
Behav Sci. 2011; 5(3):195-201. 
31. Deirdre S, Kearney A, Olive Healy B. 
Investigating the relationship between 
challenging behavior, comorbid 
psychopathology and social skills in adults 
with moderate to severe intellectual 
disabilities in Ireland. Res Dev Disabil. 2011; 
32(5):1556-63. 
32. Sarah HA, Tanya RF, Arthur MN. Modifying a 
social problem-solving program with the input of 
individuals with intellectual disabilities and their 
staff. Res Nurs Health 2012; 35(6):610-23. 
33. Taghavi T, Aliakbarzadeh-Arani Z, Khari-Arani 
M. Adaptation in mothers of educable mentally 
retarded children. Nurs Midwifery Stud. 2012; 
1(1):41-4. 
34. Solaz J. Representations in problem solving in 
science. Pac Sci Learn Teach. 2007; 8(2):102-6.

 

 

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 7, No. 3, Autumn 2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یادداشت:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


	Absrtact 1
	1

