
و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون  گریخودتعیین مقایسه
 ذهنیتوانیکم

 3، دیبا سیف2، شهال البرزی1آسیه شامرادلو

 32/3/99تاریخ پذیرش: 6/9/94تاریخ دریافت:

 چکیده
 شذهنی بود. روتوانیآموزان با و بدون کمو ابعاد آن در دانش گریخودتعیینمقایسه  هدف از این پژوهش

آموزان با و بدون دانش تمامیجامعه آماری این پژوهش شامل  .بودای مقایسه-علیاز نوع  توصیفی پژوهش
مشغول به تحصیل مدارس شیراز  در 4294-93که در سال تحصیلی  باالترندسال و  44در سنین  ذهنیتوانیکم

آموز بدون دانش 61ذهنی و یتوانکم با آموزدانش 61آموز دختر و پسر )دانش 431 شاملنمونه گروه  .بودند
و  آموزان بادانش مربوط به سال و باالتر بودند که به روش هدفمند از مدارس 44سنین در ذهنی( توانیکم

 یمقیاس خودگزارش یبه وسیلهو ابعاد آن  گریخودتعیینانتخاب شدند. ذهنی توانیکم بدون
یل و تحل هدوراهواریانس ها از روش تحلیل جهت تجزیه و تحلیل داده. شدارزیابی وال -گومز گریخودتعیین

ذهنی نسبت به توانیکمآموزان با نتایج نشان داد که دانش. استفاده شدتکراری های واریانس طرح
ر این ند. دادهآوردست ه تری بو ابعاد آن نمره پایین گریخودتعیینذهنی در توانیکم آموزان بدوندانش

و ابعاد استقالل رفتاری و  گریخودتعیینداری بر اساس جنسیت در نمره کل اپژوهش تفاوت معن
دار ابود که بین دختران و پسران تفاوت معن خودتحققتنها در بعد  .توانمندسازی روانشناختی مشاهده نشد

ا و بدون آموزان بدو گروه دانشبین  گریخودتعییناز دیگر نتایج پژوهش آن بود که در ابعاد مشاهده شد. 
به دست  فتاریروانمندسازی روانشناختی و استقاللتترتیب برای  بهرتبه  ترینو پایین ذهنی، باالترینتوانیکم
نی در نمره ذهیتوانکمآموزان با و بدون گروه دانشن دو همچنین با توجه به سطح تحصیالت والدین بی .آمد
لیم و تربیت عت متصدیانها به بر اساس این یافته. دداری به دست آمتفاوت معناو ابعاد آن  گریخودتعیینکل 

و معلمان  دکننتوجه  گریخودتعیینبه مسأله توانی ذهنی آموزان با کمد در آموزش به دانششومی پیشنهاد
 .ها تحمیل کنندآموزشی را به آن یهااین افراد برنامه توانیکمسعی نکنند به صرف 

ذهنی، توانیکمآموزان بدون ذهنی، دانشتوانیکمآموزان با دانش :واژگان کلیدی

                                                           
نویسنده مسئول( ) شیراز کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه .4

aseyeh.shahmoradi@yahoo.com          
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  dseif @rose.shirazu.ac.ir. دانشیار آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز2
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 .گریخودتعیین

 مقدمه

د اجتماع وجوهای زمانی افرادی در بلکه در همه دوره ؛ای نیستذهنی موضوع تازهتوانیکم
ا ب مترادف ذهنیتوانیکم هنجار نبوده است.بذهنی آنان در دامنه  عملکرداند که داشته
در طور همزمان بهذهنی کودکی است که توانآموز کمذهنی است و دانشماندگیعقب

تر از نیپایتوانی ذهنی نارسایی معنادار دارد. سن شروع کم سازشیو رفتار  هوشیعملکرد 
و  4اسکالوک) یدآ، ژنتیکی و اجتماعی به وجود میجسمیسال است و در نتیجه عوامل  41

 (.3141همکاران، 
ذهنی تأکید فراوان توانآموزان کمدانشدر  3گریخودتعیینامروزه بر لزوم افزایش 

ود شها در نظر گرفته میاز رفتارها و مهارت ایمجموعه عنوان به گریخودتعیینشده است. 
 طوربهسازد تا در زندگی شود و افراد را قادر میهای خانه و مدرسه ناشی میکه از محیط

 .(2،3113امبارزور و نی، بندوداو) نمایندگیری کنند و مشکالت خود را حل مستقل تصمیم
بر  گیری و انتخاببه معنای عامل مهم و اتفاقی در زندگی فرد و تصمیم گریخودتعیین

 (.4993 ،4یروهماست )های بیرونی گرفتن دخالتاساس شرایط زندگی بدون در نظر 
جاری در زمینه آموزش و پرورش ویژه و های چالش یکی از گریخودتعیین موضوع

و آینده  گیری در مورد زندگییعنی حق تصمیم گریخودتعیینتا به امروز است.  بخشیتوان
یر های اخشناخته شده و در سال ناتوانییک حق مسلم برای افراد بدون  عنوانبهخود که 

 (.3111، 9، پالمر، آگران، میتاج و مارتین)وهمیرنیز مطرح گردیده است ناتوانیبرای افراد با 
است. هنی ذتوانیکمبا گیرنده احترام و ارزش برای همه مردم حتی افراد در بر گریخودتعیین

 اق حقوقاحقبرای اثبات هویتشان،  راهبردیک  عنوان به گریخودتعییناز  افرادگروه  این
مفهوم  (.3116، 6پرنیا)کننداستفاده می گیری برای انجام بهترین کار ممکنو تصمیم خود

، چندین ذهنیتوانیکمهای مرتبط با پایه و اساس خدمات و برنامه عنوان به گریخودتعیین

                                                           
1  . Schalock 

2. Self-determination 

3. Davdevany, Ben-zur &Ambar 

4. Wehmeyer 

5. Palmer, Agran, Mithaug & Martin 

6. Pernia 
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حق  عنوان هب توانیکمدر ادبیات  گریخودتعیین گیرد.قرار میت که مورد استفاده سال اس
، 3بخشیتوان(. دفتر آموزش و بخش 4993، 4)نیرجه سرنوشت معرفی شده است تعیین

یک نتیجه آموزشی تعریف کرده است، یعنی قدرت انتخاب و  عنوان بهرا  گریخودتعیین
کنترل زندگی به بیشترین حد ممکن بر اساس شناخت و ارزش نهادن به خود و پیگیری نیازها 

 (.9311، 4چونگجئوبه نقل از  ؛4992، 2ولمنو کامپیو)و منافع خود
ا هسری ویژگیذهنی اغلب دارای یک توانیآموزان با ناتوانی یادگیری و کمدانش

یلد، فاست )در آنها با مشکل مواجه  گریخودتعیینها و کسب ند که نگرش، مهارتهست
در بسیاری از موارد افراد مبتال  (.3112، 6؛ پرالتا و زیولیت4991وهمیر،  و 9مارتین، میلر، وارد

این افراد  و درک نفسعزتهمچنین  هستند. ذهنی وابسته و تحت تأثیر دیگرانتوانیبه کم
یلد فکنند )ها و اهداف نیز ضعیف عمل میریزیهای خود پایین است و در برنامهاز ظرفیت

ذهنی در توانیشود که افراد مبتال به کماین عوامل باعث می .(3113، 9هافمنو 
و یا  توانی خفیف ذهنیتری نسبت به افراد مبتال به کمنمرات پایین گریخودتعیین

-گومز (.3112، 1و گارنر وهمیرند )آورذهنی به دست توانیهای رشدی بدون کممعلولیت
آموزان با ( دریافتند که دانش3143) 9و بادیا کوربال گونزالس گیلوال، آلنسو، 

موزان بدون آتری نسبت به دانشنمرات پایین گریخودتعیینذهنی اغلب در زمینه توانیکم
دند. از به نتایج مشابهی رسی( نیز 3112و گارنر ) وهمیرند. آورمی ذهنی به دستتوانیکم

رجیحات ها و تتوان به فرصت کمتر این افراد برای انتخاب و بیان اولویتدالیل این مشکل می
( 3119) 44و همکاران شوگرن (.3119، 41و همکاران چمبرزکرد )در سراسر زندگی اشاره 

ری را نسبت نمرات باالت گریخودتعیینآموزان با ناتوانی یادگیری در نیز دریافتند که دانش
این  ،آورند. همچنینذهنی خفیف و متوسط به دست میتوانیآموزان با کمبه دانش

                                                           
1. Nirje 

2. Ofice of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS) 

3.Volman &Campeau 

4. Jeong cho 

5. Field, Miller & Ward 

6. Peralta &Zulueta 

7. Hoffman 

8. Garner 

9. Gomez-Vela, Alonso, Gonzalez Gill& Badia Corbella 

10. Chambers 

11. Shogren 
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بینی راد پیشرا در اف گریخودتعیینتواند پژوهشگران دریافتند که سطح هوش به تنهایی نمی
 توجهیقابلننده کبینیها و توانمندسازی، پیشبلکه عوامل محیطی از قبیل ایجاد فرصت کند؛
 است. گریخودتعیینبرای 

و یا  تیسن گریخودتعییناند که هوشبهر عامل اصلی در نشان دادههاپژوهشبسیاری از 
 ،حالبااین کند.بینی نمیرا پیش گریخودتعیینمستقیم میزان  طوربهبه عبارت دیگر هوشبهر 

. ستاهای آموزشی، خانه و محل کار بینی کننده وضعیت اشخاص در محیطهوشبهر پیش
ه فرصت کنند کتری زندگی یا کار میبسته هایمحیطکه هوشبهر پایینی دارند در  افرادی

افراد  گریخودتعیینخود بر توانایی  نوبهبه. این امر کندها محدود میانتخاب را برای آن
یکی از مسائل مهم در ارتباط با افراد  ،بنابراین؛ (3112، و گارنر وهمیرگذارند )تأثیر می

ین ا کهطوریبه ؛ها در محیط مدرسه و اجتماع استسازی آنذهنی، فراگیرتوانیدارای کم
در آنها  یگرخودتعیینافراد مورد پذیرش قرار گیرند. این امر باعث پرورش حس استقالل و 

 اثربخشی هانتایج برخی پژوهش در این راستا (.3119، 4، ویلیامز و دیوزشود )تومامی
بات ، به اثگریخودتعیینهای آموزشی را برای ترویج و توسعه های آموزشی و مدلبرنامه
برخی  .(3112، گارنرو  وهمیر؛ 3111، 3گوزین ال، کارونن، وود، برودر و تستاند )هرساند

 های آموزشی و انتقالریزیآموزان در برنامهاند که مشارکت دانشنیز نشان داده هاپژوهشاز 
چنین م(. ه3116، 2و همکاران مارتینشود )می گریخودتعیینباعث نتایج مثبتی در زمینه 

که هرچقدر  ندخود به این نتیجه رسید پژوهشدر (3143) 4م و کارترا، هاوارد، گرشسولبرگ
د، مناسب قرار گیر ذهنی در معرض کیفیت یادگیری یا آموزشتوانآموز کمدانش

نشان  هاژوهشپتاراس ایندر  د.یاباو بهبود می، انگیزه و پیشرفت تحصیلی گریخودتعیین
 کنند در مقایسهمدرسه را ترک می گریخودتعیینهای آموزانی که با مهارتاند دانشداده

بهتری در بزرگسالی کسب  پیامدهای ،اندبا همساالن خود که این مهارت را کسب نکرده
 (.4999، 9و اسکوادز وهمیرکنند )می

 محدودکردن ( به این نتایج دست یافتندکه3116) و وهمیر 6بال، پالمر، ترنلیهیانگ

                                                           
1. Thoma, Williams & Davis 

2. Test, Karvonen, wood, Browder & Alogzzine 

3. Vandycke, Christensen, Greene, Gardner & Lovett 

4. Solberg, Howard, Gresham & Carter 

5. Schwartz 

6. Hyang lee& Turnbull 
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 بهبود و پیشرفت تواندمانعاولیه می هایدرسال گریخودتعیین برای الزم امکانات و هافرصت
 ترویج و توسعه جهت اقدامات ،نبنابرای .شود بزرگسالی در گریخودتعیین رفتارهای
ان در رابطه با این موضوع در ایر پژوهشی شود. شروع کودکی دوران از باید گریخودتعیین

 گریعیینخودتحاضر به دنبال آن است تا با مقایسه  پژوهشدر دسترس نبود. به همین دلیل 
های پژوهشی به ذهنی ضمن پر کردن خالءتوانیکمآموزان با و بدون و ابعاد آن در دانش

موزان آروشن شدن این مسأله کمک کند و با یافتن پاسخ علمی برای این فرضیه که دانش
ت ذهنی به دستوانیموزان کمآنمرات باالتری نسبت به دانش گریخودتعیینعادی در 

بنابراین،  شود. انجامآموزان دانش گریخودتعییناقدامات الزم جهت افزایش  ،آورندمی
آموزان با و بدون عاد آن در دانشو اب گریخودتعیینپژوهش حاضر مقایسه  هدف کلی

 و ابعاد آن در گریخودتعیینمقایسه  صورتبهی نیز است. اهداف جزیذهنی توانیکم
ذهنی با توجه به جنسیت و سطح تحصیالت والدین و توانیکمآموزان با و بدون دانش

 دشدنین تعیذهنی توانیکمآموزان با و بدون در دانش گریخودتعیینهمچنین بررسی ابعاد 
 :ندزیر طرح شدهای پژوهش به شرح .با توجه به اهداف پژوهش، پرسش

ا توجه ذهنی بتوانیکم آموزان با و بدونو ابعاد آن در دانش گریخودتعیینآیا بین  -4
 به جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟

ا توجه ذهنی بتوانیکمآموزان با و بدون و ابعاد آن در دانش گریخودتعیینآیا بین  -3
 به سطح تحصیالت والدین تفاوت معناداری وجود دارد؟

جود و ذهنی تفاوتتوانیکمآموزان با در دانش گریخودتعیینآیا در ابعاد مختلف  -2
 دارد؟

ت ذهنی تفاوتوانیکمآموزان بدون در دانش گریخودتعیینآیا در ابعاد مختلف  -4
 وجود دارد؟

 پژوهش روش

آموزان با دانش تمامی. جامعه آماری شامل بودای مقایسه -علی روش پژوهش حاضر از نوع
مدارس  در 4294-93که در سال تحصیلی  باالترسال و  44ذهنی در سنین توانیکمو بدون 

آموزان با و بدون نفر از دانش 431 شاملنمونه گروه  .بودندشیراز مشغول به تحصیل 
 61. در این پژوهش، ندسال و باالتر شهر شیراز بود 44در سطح سنی  ذهنیتوانیکم
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 پسر( بدون 21دختر،  21آموز )دانش 61و  ذهنییتوانکمپسر( با  21دختر،  21آموز )دانش
ز چهار ا ،ذهنییتوانکمسال و باالتر شرکت کردند. گروه نمونه با  44در دامنه سنی  توانیکم

مرکز دختران و پسران ناحیه یک و چهار آموزش و پرورش تحت پوشش سازمان استثنایی 
در  ریگخودتعیین روند اجرا و تکمیل مقیاس هدفمند انتخاب شدند. صورتبهاستان فارس 

. دشای انجام انفرادی و مصاحبه صورتبهذهنی توانیآموزان با کممدارس مربوط به دانش
 ننیز از میان چهار دبیرستان دخترانه و پسرانه که در هما توانیکمآموزان بدون گروه دانش

 ذهنیوانیتکمآموزان با اجتماعی مشابه با چهار مرکز دانش -دامنه سنی با وضعیت اقتصادی
تخاب ان ن آموزش و پرورش ناحیه یک و چهار شهر شیرازید کارشناسابودند که به صالحد

 آموزان آنی دانشتمامشد و  انتخابهدفمند  صورتبه. از هر آموزشگاه یک کالس شدند
 د.را تکمیل کردنکالس ابزار پژوهش 

فرم اولیه مقیاس  استفاده شد. گریخودتعیینمقیاس ها از آوری دادهبرای جمع
( تهیه و تنظیم شده است. 4999سال )در  وهمیراست و توسط  گویه 93دارای  گریخودتعیین

 2، توانمندسازی روانشناختی3، خودتنظیمی4چهار زیر مقیاس آن شامل استقالل رفتاری
( 3143همکاران )و  وال -توسط گومز  این مقیاس،شده  تجدیدنظراست. نسخه  4تحقق خودو

زیر مقیاس که شامل استقالل رفتاری، اجرا گردید و دارای سه  ذهنی یتوانکمبرای افراد 
ه بباشد. بعد خودتنظیمی میگویه  62 دارای و توانمندسازی روانشناختی و تحقق خود است

تفاده شده، اس تجدیدنظردر مقیاس  توانی ذهنیکمآموزان با مفهوم بودن برای دانشدلیل نا
 برای .استفاده شد(3143وال و همکاران ) -در پژوهش حاضر از مقیاس گومز است.  نشده

 سپس و رجمهت فارسی زبان به پژوهشگر وسیله به مقیاس این ابتدا پژوهش،در این در استفاده
 با. شد رگرداندهب انگلیسی به انگلیسی دانشگاه شیراز زبان بخش اساتید از یکی وسیله به

 استفاده برای و رفع داشت وجود فارسی متن در که اشکاالتی اصلی، بانسخه نسخه اینه مقایس
 .گردید آماده

ست که ا رفتاری بعد اول مربوط به استقاللیاس دارای سه بعد به شرح زیر است. این مق
ترین باید مناسب دهندهپاسخپاسخ ممکن وجود دارد که  2برای هر گویه . دارد گویه 23

                                                           
1. Behavioral autonomy 

2. Self-regulated 

3. Psychologically empowered 

4. Self-realization 
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 شوند.میگذاری نمره 3تا  1ها از اش را انتخاب کند. پاسخپاسخ نسبت به موقعیت زندگی
پاسخ  3برای هر گویه . دارد گویه 46سازی روانشناختی است که بعد دوم مربوط به توانمند

ش را اترین پاسخ نسبت به موقعیت زندگیباید مناسب دهندهپاسخممکن وجود دارد که 
است که  تحقق خودبعد سوم مربوط به . شوندمینمره داده  4تا  1ها از انتخاب کند. پاسخ

ترین باید مناسب دهندهپاسخپاسخ ممکن وجود دارد که  3برای هر گویه . داردیهگو 49
به . شوندنمره داده می 4تا  1ها از اش را انتخاب کند. پاسخپاسخ نسبت به موقعیت زندگی

ل تر ابعاد با یکدیگر، نمره کآسان، جهت مقایسه داردگذاری ابعاد متفاوت علت آنکه نمره
 (.3143وال و همکاران، -گومزشد )تبدیل  411تا  1و نمره هر کدام از ابعاد به مقیاس 

آلفای کرونباخ احراز شده  با روش( 4999) یروهمتوسط  خودتعیین گریپایایی مقیاس 
، توانمندسازی 91/1 یرفتارابعاد استقالل و 91/1کل نمره  است. ضریب آلفای کرونباخ برای

گزارش شده است. روایی این مقیاس از طریق تحلیل  63/1تحقق خود و  92/1 یروانشناخت
مکاران هوال و  -گومز. داردروایی قابل قبولی  به شد که نتایج نشان داد مقیاسعاملی محاس

 های ویژهبرای کودکان با نیاز 13/1 پایایی ضریب آلفای کرونباخ با استفاده ازروش(3143)
ای این پژوهش از طریق تحلیل . روایی سازهدست آوردنده ب عادیبرای کودکان  99/1و 

روایی این مقیاس از طریق محاسبه ضریب  ،در پژوهش حاضر .محاسبه شده استعاملی 
ودتعیین خهمبستگی نمره هرگویه با ابعاد مربوطه و همبستگی درونی بین ابعاد و نمره کل 

 توانمندسازی، 94/1تا  34/1از  ضرایبقالل رفتاری این احراز شد. در بعد است گری
متغیر بود. نتایج نشان داد که  49/1تا  36/1تحقق خود از  و 93/1تا  39/1روانشناختی از 

طریق مقیاس از پایایی این  ،. در پژوهش حاضراستدار معنا 1/ 14در سطح  ضرایبتمامی 
وابعاد  94/1 کلبرای نمره . ضریب آلفای کرونباخ احراز شد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

 .به دست آمد 49/1خود تحقق  و 93/1 یروانشناخت، توانمندسازی 91/1 یرفتاراستقالل 
 .کهاست (49/1) اندکی پایین تحقق خودشایان ذکر است که ضریب آلفای کرونباخ در بعد 

ند و کای به پژوهش وارد نمیپایین بودن این بعد خدشه کند( بیان می3144) 4گیل رول فر
سنجد، ممکن است سطح هایی که اعتقاد و باورهای هر فرد را میمعتقد است که مقیاس

 آن پایین باشد.پایایی 
 

                                                           
1. Gail Rohlfer 
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 های پژوهشیافته
 جنسیت بر اساس هاو ابعاد آن در گروه گریخودتعییننمره کل  استانداردمیانگین و انحراف 

 آمده است. 4ول در جد

بر  و ابعاد آن گریخودتعییندر نمره کل  کنندگانشرکتنمرات  استانداردمیانگین و انحراف  .1جدول 
 اساس گروه و جنسیت

 متغیر

وه
گر

 

 کل ذهنیتوانیکمبدون  ذهنیتوانیکم

داد
تع

ین 
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

داد
تع

ین 
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

داد
تع

ین 
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

 
 رفتاریاستقالل 

 دختر
 پسر

21 
21 

92/44 
16/26 

26/4
3 
19/4
4 

21 
21 

36/61 
42/91 

16/9 
69/9 

61 
61 

99 
91/92 

16/4
6 
49/3
1 

 21/29 61 جمع
29/4
2 

61 31/69 99/9 431 39/94 
94/4
1 

روانتوانمندسازی
 شناختی

 دختر
 پسر

21 
21 

92/61 
26/69 

13/4
9 
12/4
9 

21 
21 

42/19 
31/19 

94/4
2 
96/4
1 

61 
61 

12/99 
31/99 

24/4
9 
64/4
9 

 99/61 61 جمع
39/4
6 

61 46/11 
16/4
3 

431 99/91 
42/4
9 

 
 تحقق خود

دختر 
 پسر

21 
21 

31/66 
61/61 

92/4
2 
93/4
9 

21 
21 

32/94 
12/14 

31/4
2 
62/4
3 

61 
61 

94/61 
14/94 

69/4
2 
61/4
6 

 41/69 61 جمع
96/4
9 

61 42/96 
92/4
2 

431 96/94 
46/4
9 

 
 نمره کل

 دختر
 پسر

21 
21 

46/49
6 
12/49

4 

16/2
4 
11/4
4 

21 
21 

62/33
6 
26/34

1 

34/3
4 
49/3
4 

61 
61 

99/31
4 
61/31

9 

49/2
9 
63/4
6 

99/3133/4 91/3299/3431 69/4996/261 61 جمع
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9 6 2 2 4 3 

که در بعد استقالل رفتاری میانگین گروه بدون  این است نشانگر 4 نتایج جدول
، SD=29/42) یذهنتوانیکم( بیشتر از میانگین گروه با SD ،31/69=X̅=99/9)ذهنیتوانیکم

21/29=X  توانیمبدون ک گروهاست. در بعد توانمندسازی روانشناختی نیز میانگین نمرات ( ̅
، SD=39/46)ذهنی توانیکمبا  گروهبیشتر از میانگین نمرات  (SD ،46/11=X̅=16/43)ذهنی

99/61=X  ذهنیتوانیکمبدون  گروهمیانگین نمرات  نیز تحقق خوداست. در بعد  (̅
(92/42=SD ،42/96=X̅)  96/49)ذهنی توانیکمبا  گروهبیشتر از میانگین نمرات=SD ،

41/69=X  ذهنیتوانیکم بدون گروهدر نمره کل هم میانگین . به دست آمده است (̅
(99/32=SD ،91/322=X̅)  96/26)ذهنی توانیکمبا  گروهبیشتر از میانگین نمرات=SD ،

69/499=X̅) .است 

 )جنسیت و نوع گروه( تحقق خودبعد  دوراههنتایج تحلیل واریانس . 2جدول 

 F pمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس

 114/1 99/41 42/3311 4 42/3311 گروه

 13/1 39/9 21/4446 4 21/4446 جنسیت

 N.S 92/4 91/441 4 91/441 تعامل گروه و جنسیت

   29/343 446 22/34624 خطا

    431 11/646914 کل

    449 46/31449 شدهتصحیحکل 

است ادار معن، تأثیر مستقیم گروه تحقق خودنشانگر آن است که در بعد  3نتایج جدول 
(114/1> p ،446  4و=df ،99/41=F) .میانگین نمرات گروه بدون  4نتایج جدول  بر اساس

 یذهنتوانیکمبیشتر از میانگین نمرات گروه با  (SD ،42/96=X̅=92/42) ذهنیتوانیکم
(96/49=SD،41/69=X̅) 13/1)است معنادار است. تأثیر جنسیت نیز>p ،449  4و=df ،

39/9=F). 4 بر اساس نتایج جدول ( 61/46میانگین نمرات پسران=SD ،14/94=X̅ بیشتر از )
 اما تعامل گروه و جنسیت در بعد؛ است (SD ،94/61=X̅=69/42)میانگین نمرات دختران 

 و ابعاد استقالل رفتاری و گریخودتعییندر نمره کل  ،همچنین معنادار نبود. تحقق خود
 توانمندسازی روانشناختی تأثیر جنسیت معنادار نبود.
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 مادر و نوع گروه( نمره کل )سطح تحصیالت دوراههنتایج تحلیل واریانس . 3جدول 
 F pمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس

 114/1 91/96 99/19992 4 99/19992 گروه
 N.S 49/1 32/469 4 32/469 سطح تحصیالت مادر

تعامل گروه و تحصیالت 
 مادر

94/2999 4 94/2999 14/2 19/1 

   21/939 446 21/939 خطا
    431  کل

    449  شدهتصحیحکل 

وه ، تأثیر مستقیم گرگریخودتعییننشانگر آن است که در نمره کل  2نتایج جدول 
میانگین نمرات  4بر اساس نتایج جدول . (df ،91/96=F=4و  p ،446<114/1)دار است معنا

گروه با بیشتر از میانگین نمرات  (SD ،91/322=X̅=99/32)ذهنی توانیکمگروه بدون 
SD ،69/499=X=96/26)ذهنی توانیکم تفاوت  گریخودتعییناست. در نمره کل  (̅
دار عنیماما تعامل گروه و تحصیالت مادر ؛ به دست نیامدهداری در سطح تحصیالت مادر معنا

 است. نمایش داده شده 4نمودار در که (df ،14/2=F=4و  p ،446<19/1است )

 
 میانگین نمره کل با توجه به تحصیالت مادر .1نمودار 

و نوع  پدر سطح تحصیالت) یروانشناختسازی در بعد توانمند دوراههنتایج تحلیل واریانس . 4جدول 
 گروه(

 F pمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس
 114/1 64/43 99/1911 4 99/1911 گروه

 N.S 114/1 94/1 4 94/1 تحصیالت پدرسطح 
 12/1 14/4 69/993 4 69/993تعامل گروه و تحصیالت 
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 پدر
   36/316 446 99/32936 خطا
    431 11/996949 کل

    449 99/26499 شدهتصحیحکل 

روه سازی روانشناختی، تأثیر مستقیم گنشانگر آن است که در بعد توانمند 4نتایج جدول 
میانگین نمرات  4بر اساس نتایج جدول . (df ،64/43=F=4و  p ،446<114/1)است معنادار 

بیشتر از میانگین نمرات گروه با ( SD ،46/11=X̅=16/43)ذهنی ینتواکمگروه بدون 
داری در سطح در این بعد تفاوت معنااست.  (SD ،99/61=X̅=93/46) ذهنیتوانیکم

، p<12/1)دار است معنیتعامل گروه و تحصیالت پدر  اما به دست نیامد؛تحصیالت پدر 

 است.داده شده  نشان 3نمودار در که  (df ،14/4=F=4و  446

 
 ناختی با توجه به تحصیالت پدرانگین نمره بعد توانمندسازی روانشمی .2نمودار 

نوع  مادر و سازی روانشناختی )سطح تحصیالتدر بعد توانمند دوراههتحلیل واریانس  یجنتا .5جدول 
 گروه(

 مجموع مجذورات منبع واریانس
درجه 
 آزادی

 F pمقدار  میانگین مجذورات

 114/1 91/91 34/41449 4 34/41449 گروه
 N.S 14/1 31/9 4 31/9 سطح تحصیالت مادر

تعامل گروه و تحصیالت 
 مادر

22/4411 4 22/4411 99/9 14/1 

   93/319 446 94/32146 خطا
    431 11/996949 کل

    449 99/26499 شدهتصحیحکل 
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روه سازی روانشناختی، تأثیر مستقیم گنشانگر آن است که در بعد توانمند 9نتایج جدول 
نمرات  یانگینم 4بر اساس نتایج جدول . (df ،91/91=F=4و  p ،446<114/1)معنادار است 
از میانگین نمرات گروه با  یشترب (SD ،46/11=X̅=16/43)ذهنی توانیکمگروه بدون 

داری در سطح است. در این بعد تفاوت معنی (SD ،99/61=X̅=93/46)ذهنی توانیکم
، p<14/1)معنادار است تعامل گروه و تحصیالت مادر  اما به دست نیامد؛تحصیالت مادر 

 است.نمایش داده شده  2در نمودار ( که df ،99/9=F=4و  446

 
 میانگین نمره بعد توانمندسازی روانشناختی با توجه به تحصیالت مادر .3نمودار 

 مادر و نوع گروه( )سطح تحصیالت تحقق خوددر بعد  دوراههنتایج تحلیل واریانس  .6جدول 
 F pمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس

 112/1 92/9 31/3193 4 31/3193 گروه
 N.S 69/1 64/441 4 64/441 تحصیالت مادرسطح 

تعامل گروه و تحصیالت 
 مادر

13/991 4 13/991 44/4 12/1 

   32/349 446 21/34969 خطا
    431 11/646914 کل

    449 46/31449 شدهتصحیحکل 

دار است امعن، تأثیر مستقیم گروه تحقق خودنشانگر آن است که در بعد  6نتایج جدول 
(112/1>p ،446  4و=df ،92/9=F) . میانگین نمرات گروه بدون  4بر اساس نتایج جدول

 ذهنیتوانیکمبیشتر از میانگین نمرات گروه با ( SD ،42/96=X̅=92/42)ذهنی توانیکم
(96/49=SD،41/69=X داری در سطح تحصیالت مادر حاصل در این بعد تفاوت معنااست. ( ̅

 در که (df ،44/4=F=4و  p ،446<12/1)معنادار است اما تعامل گروه و تحصیالت مادر ؛ نشد
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 نشان داده شده است. 4نمودار 

 
 میانگین نمره بعد تحقق خود با توجه به تحصیالت مادر .4نمودار 

 ذهنیتوانیکم آموزان بادر دانش گریخودتعیینابعاد  انحراف استانداردمیانگین و  .7جدول 
 انحراف استاندارد میانگین خودتعیین گریابعاد 

 93/46 99/61 توانمندسازی روانشناختی
 96/49 41/69 تحقق خود

 29/42 21/29 استقالل رفتاری

آموزان انشدر د گریخودتعیینبین ابعاد  بدای ویلکس بیانگر تفاوت معنادارمقدار الم
(. چنانچه در جدول p< ،99/449 =f ،311/1  =Wilks Lambda 114/1)بود ذهنی توانیکمبا 
باالترین نمره را در بعد توانمندسازی  ذهنیتوانیکمآموزان با د، دانششومالحظه می 9

 ند.اهترین نمره را در بعد استقالل رفتاری به دست آوردروانشناختی و پایین

 ذهنیتوانیکمآموزان بدون در دانش گریخودتعیینابعاد  انحراف استانداردمیانگین و  .8جدول 
 انحراف استاندارد میانگین خودتعیین گریابعاد 

 16/43 46/11 توانمندسازی روانشناختی
 92/42 42/96 تحقق خود

 99/9 31/69 استقالل رفتاری

آموزان ر دانشد گریخودتعیینمقدار المبدای ویلکس بیانگر تفاوت معناداری بین ابعاد 
چنانچه در  (.p< ،66/62 =f ،242/1  =Wilks Lambda 114/1)بود ذهنی توانیکمبدون 
باالترین نمره را در بعد  ذهنیتوانیکمآموزان بدون د، دانششومی مالحظه 1جدول

 ند.اهترین نمره را در بعد استقالل رفتاری به دست آوردتوانمندسازی روانشناختی و پایین
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 گیریونتیجه بحث
 آموزان با و بدونو ابعاد آن در دانش گریخودتعیینهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

نسبت  ذهنیتوانیکمآموزان بدون دانشهای پژوهش نشان داد که یافتهبود. ذهنی توانیکم
ند. دورآو ابعاد آن نمره باالتری به دست  گریخودتعییندر  ذهنیتوانیکمآموزان با به دانش

و  وهمیر (،3113همکاران )نی و وداود (،4992) یروهم هایپژوهش با پژوهشنتایج این 
-گومز (،3119) شوگرن و همکاران (،3119) یروهم و 4ارسی، فراری، سنوتا (،3112گارنر )
انجام شده افراد مبتال به  هایپژوهشبا توجه به  .استهمسو ( 3143همکاران )وال و 

ا در ر ریگخودتعیینها و صفاتی هستند که کسب دارای یک سری ویژگی ذهنیتوانیکم
این افراد به (. 3112؛ پرالتا و زیولیت،4991، فیلد و همکارانکند )ها با مشکل مواجه میآن

ستند ند، معموالً وابسته و تحت تأثیر دیگران هتری دارعملکرد پایین دلیل اینکه از نظر هوشی
من، فیلد و هافندارند ) باورهای خود و ظرفیت هاو به توانایی استها پایین آن نفسعزتو 

صت توان به فرمی گریخودتعییناز دالیل پایین بودن نمره این افراد در  ،(. همچنین3113
کرد شاره اهایشان رها و پیشنهادگیری و بیان نظها در زندگی برای انتخاب، تصمیمکمتر آن

( معتقدند که این افراد به دلیل پایین بودن 3112گارنر )و  وهمیر(. 3119چمبرز و همکاران، )
شی های آموزکنند و همچنین برنامهتری زندگی میهای بستهبهره هوشی، معموالً در محیط

ر دذهنی توانیکم آموزان باشود دانشاین افراد نیز محدود است که این عوامل باعث می
 3ستنکلیفیابری و ا شناختیبومبر اساس مدل  تری به دست آورند.نمره پایین گریخودتعیین

توان اظهار داشت که ( می3144 و وارد، 2، ابری، ژانگوهمیر؛ به نقل از 4996)
ه شخص با استفاد ،. در این مدلاست محیط زندگی، هم محصول فرد و هم گریخودتعیین

در  موردنظربا ارزش و خود و با هدف به دست آوردن نتایج ها و اعتقادات از دانش، مهارت
موالً به دلیل معذهنی توانیکمبا توان گفت که افرادبنابراین می؛ کندمحیط اقدام به عمل می

متر کدر جامعه  ذهنیتوانیکمی در رشد ذهنی دارند نسبت به افراد بدون اینکه تأخیرهای
رفتارهای  کمتری برایی هااین افراد فرصت ،همچنینگیرند. د پذیرش قرار میمور

ات این ها و ترجیحو به اولویتمسأله دارند حلگیری، انتخاب، تصمیممثل  گریخودتعیین
تحت توانی کمنسبت به افراد بدون ذهنیتوانیکمبا شود. اکثر افراد افراد نیز اهمیت داده نمی
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مه این هشرایط برابر از نظر آموزشی، اشتغال، زندگی اجتماعی، تفریحی و سرگرمی نیستند. 
 گریتعیینخوددر  توانیکمنسبت به افراد بدون ذهنیتوانکمبا شود که افراد عوامل منجر می

بدیهی است وقتی افراد خود را در سرنوشت خویش  و ابعاد آن نمره کمتری به دست بیاورند.
 گزینند.میرا برای خودشان بر هایارزشسهیم بدانند، آگاهانه و آزادانه اهداف و 

 هنیذتوانیکمآموزان با و بدون و ابعاد آن در دانش گریخودتعییندر خصوص کسب 
 تحقق خودعد در بفقط بین دو گروه دختران و پسران  نتایج نشان داد که ،با توجه به جنسیت

االتری نمره ب تحقق خوداز مقایسه میانگین مشخص شد پسران در بعد دار است.تفاوت معنا
همسو (3143همکاران )وال و  -با پژوهش گومزه دست آوردند که این نتایج از دختران ب

. ستاو خودشکوفایی  نفسبه اعتماد، پذیرش خودبه معنای خودآگاهی،  تحقق خوداست. 
تر تهایشان مثبییدرک پسران از تواناتوان اظهار کرد که ها میهای پژوهشبر اساس یافته

 اعتماد نسبت به دخترانپسران  ،(. همچنین3114، 4میوس، دیکاویک و نوماست )از دختران 
ل باعث این عوام نسبت به دختران باالتر است.آنها  پذیرش خودو دارند بیشتری  نفسبه

 نمره باالتری نسبت به دختران کسب کنند. تحقق خوددر بعدپسران شود که می
 هنیذتوانیکمآموزان با و بدون و ابعاد آن در دانش گریخودتعییندر خصوص کسب 

تعامل ) یرگخودتعیینبا توجه به سطح تحصیالت والدین، نتایج نشان داد که در نمره کل 
در(، تعامل گروه و تحصیالت پ) یروانشناختدر بعد توانمندسازی  ،گروه و تحصیالت مادر(

ادار تحصیالت مادر( معنتعامل گروه و خود )تحقق )تعامل گروه و تحصیالت مادر( و در بعد 
ای از رفتارها و مجموعه گرییینخودتع( معتقدند که 3113) همکاراننی و وداود .است

شود و چگونگی ارتباط و برخورد های مدرسه و خانه ناشی میهاست که از محیطمهارت
ند کی که کودک در آن رشد میمحیط اولیه. استمؤثر  گریخودتعیینوالدین در کسب 

ها است. انسان گریخودتعیینو چگونگی ارتباط والدین با فرزندان از عوامل مهم ایجاد 
 کنندکنند و عمل میهای اجتماعی و خانوادگی که در آن رشد میمعموالً بر اساس محیط

، ؛ به نقل از البرزی3،3111دسی و ریانشوند )به افراد فعال یا برعکس منفعل تبدیل می
هند د، زمانی که والدین به فرزندان خود اجازه میگریخودتعیینی نظریهس بر اسا .(4216

رت انتخاب ، قدهای مربوط به خود مشارکت کنندیگیرمحیطشان را کشف کنند، در تصمیم
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داشته باشند و همچنین زمانی که امکانات را برای انجام رفتارهای مستقالنه در فرزندان ایجاد 
مد انجاسازند که به تأیید خود استقاللی در فرزندان میمی کنند، محیطی را فراهممی

؛ به نقل از البرزی، 3112، ؛ گرالنیک3113، 4، گارلند، دیکوسی و جی کوبگرالنیک)
های فرزندان خود آگاه شوند و درک و فهم این والدین سعی دارند از نظرها و ایده (.4216

شود و کاهش فشارهای رفتاری و روانی همراه میخود را از آنان افزایش دهند و این امر با 
موجب کسب پیامدهای مثبت بسیاری از جمله پیشرفت تحصیلی، احساس بهزیستی و نگرش 

؛ به نقل از البرزی، 4994، 3گردد )گرین وود و هیکمنمثبت به تحصیل و مدرسه می
ن ش گذاشتگری، تمرین کنترل و به نمای.والدین معموالً اولین فرصت انتخاب(4216

؛ به 2،4996، برادسن، ویجل گری و مایزکوککنند )ها را برای فرزندان مهیا میشایستگی
والدین با سطح تحصیالت پایین دارای نگرش و دیدگاه منفی اما ؛ (4219نقل از مسندجم، 

ند این افراد به شدت تابع وضعیت ذهنی فرزندان خود هستسبت به ناتوانی فرزند خود هستند. ن
ه دهند و این کودکان را وابسته بخود نمیذهنی توانیکمبا و اجازه مستقل شدن را به فرزند 

 وداتکاییخ. هرچقدر وابستگی این افراد به والدین بیشتر باشد، استقالل و آورندمیخود بار 
 .(4996، 4کریگ و لف، پاتر، ولفشود )مینیز کمتر  هاآن

آموزان با در دانش گریخودتعیینابعاد مختلف در بررسی تفاوت معنادار بین 
به  گریخودتعیینکه باالترین نمره در میان ابعاد مختلف ، نتایج نشان داد ذهنیتوانیکم

تایج با این ن. است مربوطتوانمندسازی روانشناختی و کمترین نمره به استقالل رفتاری 
توانمندسازی روانشناختی اشاره به اهمیت  است.همسو  (3143همکاران )گومز وال و  پژوهش

یابی به رفتارهای خودتنظیمی، از جمله استفاده از فراشناخت، رفتارهای شناختی در دست
توان می(. 4991، 9زیمرمناست )و تقویت راهبردهای یادگیری  نفساعتمادبهآموزش خود، 

و  نسبت به گذشته تا حدودی بهبود یافته ذهنیتوانیکمبا وضعیت افراد اظهار داشت که 
های آموزشی و فعالیت در اجتماع بیشتر شده است و در مدارس معموالً برای این افراد فرصت

د به شوگیرند که این عوامل باعث میگیری و انتخاب کردن را یاد میتوانایی تصمیم
و تا حدودی بر وقایع مهم زندگی خود کنترل داشته باشند و در  پی ببرندهای خود توانایی
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ستقالل ابعد توانمندسازی روانشناختی به نسبت دیگر ابعاد نمره باالتری به دست بیاورند. 
ای هرفتاری به معنای عدم وابستگی به والدین، مراقبت از خود و خانواده شامل مراقبت

ت های تفریحی و اوقامدیریت فعالیت ،همچنین است.شخصی روزمره مثل تهیه غذا، خرید 
(. استقالل وابسته به 4999، وهمیربه نقل از  ؛4919، 4سیگافوسشود )فراغت را نیز شامل می

تر تقلسیابد و افراد مها نیز افزایش میآموزان، استقالل آنو با افزایش سن دانش استسن 
وابستگی بیشتری به والدین خود دارند و  ذهنیتوانیکمبا افراد (. 4996، وهمیرشوند )می

ها بخصوص مادران این کودکان تابع وضعیت ذهنی فرزند خود هستند همچنین والدین آن
شود در دهند که همه این عوامل باعث میکامل را نمی طوربهها اجازه مستقل شدن و به آن

 تری کسب کنند.بعد استقالل نمره پایین
 وندآموزان بدر دانش گریخودتعیینابعاد مختلف بین  در بررسی تفاوت معنادار

 گریدتعیینخوذهنی، نتایج حاکی از آن بود که باالترین نمره در میان ابعاد مختلف توانیکم
ین نتایج با ابه توانمندسازی روانشناختی و کمترین نمره به استقالل رفتاری اختصاص یافت. 

آن است که افراد  نشانگرنتایج حاصل  است. همسو (3143همکاران )پژوهش گومز وال و 
یت برای توانمندسازی روانشناختی اهم گریخودتعیینتوانی در میان ابعاد مختلف بدون کم

موزان آو با افزایش سن دانش استاما کسب استقالل وابسته به سن ؛ قائل هستند بسزایی
در فرهنگ ما  توان گفت کهمی ،(. همچنین4999، وهمیر) یابدها نیز افزایش میاستقالل آن

اجازه استقالل  والدین نیز بیشتر است. هافرهنگوابستگی فرزندان به والدین نسبت به سایر 
شتر های مربوط به این ابعاد بیدهند. همچنین تفاوتدان خود نمیرا در سنین نوجوانی به فرزن

 .استمربوط به الگوهای رشد 
یم تعم ،بنابراین؛ سال و باالتر بود 44گروه سنی  شامل نمونه پژوهش شایان ذکر است که

هش پیشنهاد توجه به نتایج پژو با های سنی باید با احتیاط صورت گیرد.نتایج به سایر گروه
وجه ت گریخودتعیین موضوعبه توانی ذهنی آموزان با کمدر آموزش به دانش د کهشومی

ا تحمیل ههای آموزشی را به آنبرنامه ،این افراد توانیکم شود و معلمان سعی نکنند به صرف
 هاآنبه  و حق انتخاب دهند شرکت های آموزشیگیریبلکه این افراد را نیز در تصمیم کنند؛

و باور  ذهنیتوانیکمبا نوجوانان  نفسبه اعتماد باال بردنداده شود. ایجاد راهکارهایی جهت 
مراکز وجود ای،برای زندگی مستقل و حرفه هاداشتن خود و همچنین توانمندسازی آن
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ا و هجهت آشنایی با توانمندی ذهنیتوانیکمبا ای مناسب برای والدین نوجوانان مشاوره
تواند در کسب مسائل مربوط به این نوجوانان و چگونگی برخورد با این افراد می

 مفید باشد.ذهنی توانیکمبا  افراد گریخودتعیین
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