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چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی بود .روش
پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسهای بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان با و بدون
کمتوانیذهنی در سنین  44سال و باالترند که در سال تحصیلی  4294-93در مدارس شیراز مشغول به تحصیل
بودند .گروه نمونه شامل  431دانشآموز دختر و پسر ( 61دانشآموز با کمتوانیذهنی و  61دانشآموز بدون
کمتوانیذهنی) در سنین  44سال و باالتر بودند که به روش هدفمند از مدارس مربوط به دانشآموزان با و
بدون کمتوانیذهنی انتخاب شدند .خودتعیینگری و ابعاد آن به وسیلهی مقیاس خودگزارشی
خودتعیینگری گومز-وال ارزیابی شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل
واریانس طرحهای تکراری استفاده شد .نتایج نشان داد که دانشآموزان با کمتوانیذهنی نسبت به
دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی در خودتعیینگری و ابعاد آن نمره پایینتری به دست آوردهاند .در این
پژوهش تفاوت معناداری بر اساس جنسیت در نمره کل خودتعیینگری و ابعاد استقالل رفتاری و
توانمندسازی روانشناختی مشاهده نشد .تنها در بعد تحققخود بود که بین دختران و پسران تفاوت معنادار
مشاهده شد .از دیگر نتایج پژوهش آن بود که در ابعاد خودتعیینگری بین دو گروه دانشآموزان با و بدون
کمتوانیذهنی ،باالترین و پایینترین رتبه به ترتیب برای توانمندسازی روانشناختی و استقاللرفتاری به دست
آمد .همچنین با توجه به سطح تحصیالت والدین بین دو گروه دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی در نمره
کل خودتعیینگری و ابعاد آن تفاوت معناداری به دست آمد .بر اساس این یافتهها به متصدیان تعلیم و تربیت
پیشنهاد میشود در آموزش به دانشآموزان با کمتوانی ذهنی به مسأله خودتعیینگری توجه کنند و معلمان
سعی نکنند به صرف کمتوانی این افراد برنامههای آموزشی را به آنها تحمیل کنند.

واژگان کلیدی :دانشآموزان با کمتوانیذهنی ،دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی،

 .4کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
aseyeh.shahmoradi@yahoo.com
 .3دانشیار کودکان استثنایی دانشگاه شیراز shahlaalb@yahoo.com
 .2دانشیار آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز dseif @rose.shirazu.ac.ir
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خودتعیینگری.

مقدمه
کمتوانیذهنی موضوع تازهای نیست؛ بلکه در همه دورههای زمانی افرادی در اجتماع وجود
داشتهاند که عملکرد ذهنی آنان در دامنه بهنجار نبوده است .کمتوانیذهنی مترادف با
عقبماندگیذهنی است و دانشآموز کمتوانذهنی کودکی است که بهطور همزمان در
عملکرد هوشی و رفتار سازشی نارسایی معنادار دارد .سن شروع کمتوانی ذهنی پایینتر از
 41سال است و در نتیجه عوامل جسمی ،ژنتیکی و اجتماعی به وجود میآید (اسکالوک 4و
همکاران.)3141 ،
امروزه بر لزوم افزایش خودتعیینگری 3در دانشآموزان کمتوانذهنی تأکید فراوان
شده است .خودتعیینگری به عنوان مجموعهای از رفتارها و مهارتها در نظر گرفته میشود
که از محیطهای خانه و مدرسه ناشی میشود و افراد را قادر میسازد تا در زندگی بهطور
مستقل تصمیمگیری کنند و مشکالت خود را حل نمایند (داودونی ،بنزور و امبار.)3113،2
خودتعیینگری به معنای عامل مهم و اتفاقی در زندگی فرد و تصمیمگیری و انتخاب بر
اساس شرایط زندگی بدون در نظر گرفتن دخالتهای بیرونی است (وهمیر.)4993 ،4
موضوع خودتعیینگری یکی از چالشهای جاری در زمینه آموزش و پرورش ویژه و
توانبخشی تا به امروز است .خودتعیینگری یعنی حق تصمیمگیری در مورد زندگی و آینده
خود که بهعنوان یک حق مسلم برای افراد بدون ناتوانی شناخته شده و در سالهای اخیر
برای افراد با ناتوانی نیز مطرح گردیده است(وهمیر ،پالمر ،آگران ،میتاج و مارتین.)3111 ،9
خودتعیینگری در برگیرنده احترام و ارزش برای همه مردم حتی افراد با کمتوانیذهنی است.
این گروه افراد از خودتعیینگری به عنوان یک راهبرد برای اثبات هویتشان ،احقاق حقوق
خود و تصمیمگیری برای انجام بهترین کار ممکن استفاده میکنند(پرنیا .)3116 ،6مفهوم
خودتعیینگری به عنوان پایه و اساس خدمات و برنامههای مرتبط با کمتوانیذهنی ،چندین
1. Schalock
2. Self-determination
3. Davdevany, Ben-zur &Ambar
4. Wehmeyer
5. Palmer, Agran, Mithaug & Martin
6. Pernia
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سال است که مورد استفاده قرار میگیرد .خودتعیینگری در ادبیات کمتوانی به عنوان حق
تعیین سرنوشت معرفی شده است (نیرجه .)4993 ،4دفتر آموزش و بخش توانبخشی،3
خودتعیینگری را به عنوان یک نتیجه آموزشی تعریف کرده است ،یعنی قدرت انتخاب و
کنترل زندگی به بیشترین حد ممکن بر اساس شناخت و ارزش نهادن به خود و پیگیری نیازها
و منافع خود(ولمنو کامپیو4992 ،2؛ به نقل از جئونگچو.)3119 ،4
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری و کمتوانیذهنی اغلب دارای یک سری ویژگیها
هستند که نگرش ،مهارتها و کسب خودتعیینگری در آنها با مشکل مواجه است (فیلد،
مارتین ،میلر ،وارد 9و وهمیر4991 ،؛ پرالتا و زیولیت .)3112 ،6در بسیاری از موارد افراد مبتال
به کمتوانیذهنی وابسته و تحت تأثیر دیگران هستند .همچنین عزتنفس و درک این افراد
از ظرفیتهای خود پایین است و در برنامهریزیها و اهداف نیز ضعیف عمل میکنند (فیلد
و هافمن .)3113 ،9این عوامل باعث میشود که افراد مبتال به کمتوانیذهنی در
خودتعیینگری نمرات پایینتری نسبت به افراد مبتال به کمتوانی خفیف ذهنی و یا
معلولیتهای رشدی بدون کمتوانیذهنی به دست آورند (وهمیر و گارنر .)3112 ،1گومز-
وال ،آلنسو ،گونزالس گیل و بادیا کوربال )3143( 9دریافتند که دانشآموزان با
کمتوانیذهنی اغلب در زمینه خودتعیینگری نمرات پایینتری نسبت به دانشآموزان بدون
کمتوانیذهنی به دست میآورند .وهمیر و گارنر ( )3112نیز به نتایج مشابهی رسیدند .از
دالیل این مشکل میتوان به فرصت کمتر این افراد برای انتخاب و بیان اولویتها و ترجیحات
در سراسر زندگی اشاره کرد (چمبرز و همکاران .)3119 ،41شوگرن و همکاران)3119( 44
نیز دریافتند که دانشآموزان با ناتوانی یادگیری در خودتعیینگری نمرات باالتری را نسبت
به دانشآموزان با کمتوانیذهنی خفیف و متوسط به دست میآورند .همچنین ،این
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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پژوهشگران دریافتند که سطح هوش به تنهایی نمیتواند خودتعیینگری را در افراد پیشبینی
کند؛ بلکه عوامل محیطی از قبیل ایجاد فرصتها و توانمندسازی ،پیشبینیکننده قابلتوجهی
برای خودتعیینگری است.
بسیاری از پژوهشهانشان دادهاند که هوشبهر عامل اصلی در خودتعیینگری نیست و یا
به عبارت دیگر هوشبهر بهطور مستقیم میزان خودتعیینگری را پیشبینی نمیکند .بااینحال،
هوشبهر پیشبینی کننده وضعیت اشخاص در محیطهای آموزشی ،خانه و محل کار است.
افرادی که هوشبهر پایینی دارند در محیطهای بستهتری زندگی یا کار میکنند که فرصت
انتخاب را برای آنها محدود میکند .این امر بهنوبه خود بر توانایی خودتعیینگری افراد
تأثیر میگذارند (وهمیر و گارنر)3112 ،؛ بنابراین ،یکی از مسائل مهم در ارتباط با افراد
دارای کمتوانیذهنی ،فراگیرسازی آنها در محیط مدرسه و اجتماع است؛ بهطوریکه این
افراد مورد پذیرش قرار گیرند .این امر باعث پرورش حس استقالل و خودتعیینگری در آنها
میشود (توما ،ویلیامز و دیوز .)3119 ،4در این راستا نتایج برخی پژوهشها اثربخشی
برنامههای آموزشی و مدلهای آموزشی را برای ترویج و توسعه خودتعیینگری ،به اثبات
رساندهاند (تست ،کارونن ،وود ،برودر و ال گوزین3111 ،3؛ وهمیر و گارنر .)3112 ،برخی
از پژوهشها نیز نشان دادهاند که مشارکت دانشآموزان در برنامهریزیهای آموزشی و انتقال
باعث نتایج مثبتی در زمینه خودتعیینگری میشود (مارتین و همکاران .)3116 ،2همچنین
سولبرگ ،هاوارد ،گرشام و کارتر)3143( 4در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچقدر
دانشآموز کمتوانذهنی در معرض کیفیت یادگیری یا آموزش مناسب قرار گیرد،
خودتعیینگری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی او بهبود مییابد .در این راستاپژوهشها نشان
دادهاند دانشآموزانی که با مهارتهای خودتعیینگری مدرسه را ترک میکنند در مقایسه
با همساالن خود که این مهارت را کسب نکردهاند ،پیامدهای بهتری در بزرگسالی کسب
میکنند (وهمیر و اسکوادز.)4999 ،9
هیانگلی ،پالمر ،ترنبال 6و وهمیر ( )3116به این نتایج دست یافتندکه محدودکردن
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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فرصتها و امکانات الزم برای خودتعیینگری درسالهای اولیه میتواندمانع پیشرفت و بهبود
رفتارهای خودتعیینگری در بزرگسالی شود .بنابراین ،اقدامات جهت ترویج و توسعه
خودتعیینگری باید از دوران کودکی شروع شود .پژوهشی در رابطه با این موضوع در ایران
در دسترس نبود .به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با مقایسه خودتعیینگری
و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی ضمن پر کردن خالءهای پژوهشی به
روشن شدن این مسأله کمک کند و با یافتن پاسخ علمی برای این فرضیه که دانشآموزان
عادی در خودتعیینگری نمرات باالتری نسبت به دانشآموزان کمتوانیذهنی به دست
میآورند ،اقدامات الزم جهت افزایش خودتعیینگری دانشآموزان انجام شود .بنابراین،
هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون
کمتوانیذهنی است .اهداف جزیی نیز بهصورت مقایسه خودتعیینگری و ابعاد آن در
دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی با توجه به جنسیت و سطح تحصیالت والدین و
همچنین بررسی ابعاد خودتعیینگری در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی تعیین شدند
.با توجه به اهداف پژوهش ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر طرح شدند:
 -4آیا بین خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی با توجه
به جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -3آیا بین خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی با توجه
به سطح تحصیالت والدین تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -2آیا در ابعاد مختلف خودتعیینگری در دانشآموزان با کمتوانیذهنی تفاوت وجود
دارد؟
 -4آیا در ابعاد مختلف خودتعیینگری در دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی تفاوت
وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان با
و بدون کمتوانیذهنی در سنین  44سال و باالتر که در سال تحصیلی  4294-93در مدارس
شیراز مشغول به تحصیل بودند .گروه نمونه شامل  431نفر از دانشآموزان با و بدون
کمتوانیذهنی در سطح سنی  44سال و باالتر شهر شیراز بودند .در این پژوهش61 ،
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دانشآموز ( 21دختر 21 ،پسر) با کمتوانیذهنی و  61دانشآموز ( 21دختر 21 ،پسر) بدون
کمتوانی در دامنه سنی  44سال و باالتر شرکت کردند .گروه نمونه با کمتوانیذهنی ،از چهار
مرکز دختران و پسران ناحیه یک و چهار آموزش و پرورش تحت پوشش سازمان استثنایی
استان فارس بهصورت هدفمند انتخاب شدند .روند اجرا و تکمیل مقیاس خودتعیینگری در
مدارس مربوط به دانشآموزان با کمتوانیذهنی بهصورت انفرادی و مصاحبهای انجام شد.
گروه دانشآموزان بدون کمتوانی نیز از میان چهار دبیرستان دخترانه و پسرانه که در همان
دامنه سنی با وضعیت اقتصادی -اجتماعی مشابه با چهار مرکز دانشآموزان با کمتوانیذهنی
بودند که به صالحدید کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه یک و چهار شهر شیراز انتخاب
شدند .از هر آموزشگاه یک کالس بهصورت هدفمند انتخاب شد و تمامی دانشآموزان آن
کالس ابزار پژوهش را تکمیل کردند.
برای جمعآوری دادهها از مقیاس خودتعیینگری استفاده شد .فرم اولیه مقیاس
خودتعیینگری دارای  93گویه است و توسط وهمیر در سال ( )4999تهیه و تنظیم شده است.
چهار زیر مقیاس آن شامل استقالل رفتاری ،4خودتنظیمی ،3توانمندسازی روانشناختی

2

وتحقق خود 4است .نسخه تجدیدنظر شده این مقیاس ،توسط گومز  -وال و همکاران ()3143
برای افراد کمتوانی ذهنی اجرا گردید و دارای سه زیر مقیاس که شامل استقالل رفتاری،
توانمندسازی روانشناختی و تحقق خود است و دارای  62گویه میباشد .بعد خودتنظیمی به
دلیل نامفهوم بودن برای دانشآموزان با کمتوانی ذهنی در مقیاس تجدیدنظر شده ،استفاده
نشده است .در پژوهش حاضر از مقیاس گومز  -وال و همکاران ()3143استفاده شد .برای
استفاده در این پژوهش،در ابتدا این مقیاس به وسیله پژوهشگر به زبان فارسی ترجمه و سپس
به وسیله یکی از اساتید بخش زبان انگلیسی دانشگاه شیراز به انگلیسی برگردانده شد .با
مقایسه این نسخه بانسخه اصلی ،اشکاالتی که در متن فارسی وجود داشت رفع و برای استفاده
آماده گردید.
این مقیاس دارای سه بعد به شرح زیر است .بعد اول مربوط به استقالل رفتاری است که
 23گویه دارد .برای هر گویه  2پاسخ ممکن وجود دارد که پاسخدهنده باید مناسبترین
1. Behavioral autonomy
2. Self-regulated
3. Psychologically empowered
4. Self-realization
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پاسخ نسبت به موقعیت زندگیاش را انتخاب کند .پاسخها از  1تا  3نمرهگذاری میشوند.
بعد دوم مربوط به توانمندسازی روانشناختی است که  46گویه دارد .برای هر گویه  3پاسخ
ممکن وجود دارد که پاسخدهنده باید مناسبترین پاسخ نسبت به موقعیت زندگیاش را
انتخاب کند .پاسخها از  1تا  4نمره داده میشوند .بعد سوم مربوط به تحقق خود است که
 49گویهدارد .برای هر گویه  3پاسخ ممکن وجود دارد که پاسخدهنده باید مناسبترین
پاسخ نسبت به موقعیت زندگیاش را انتخاب کند .پاسخها از  1تا  4نمره داده میشوند .به
علت آنکه نمرهگذاری ابعاد متفاوت دارد ،جهت مقایسه آسانتر ابعاد با یکدیگر ،نمره کل
و نمره هر کدام از ابعاد به مقیاس  1تا  411تبدیل شد (گومز-وال و همکاران.)3143 ،
پایایی مقیاس خودتعیین گری توسط وهمیر ( )4999با روش آلفای کرونباخ احراز شده
است .ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل  1/91وابعاد استقالل رفتاری  ،1/91توانمندسازی
روانشناختی  1/92و تحقق خود  1/63گزارش شده است .روایی این مقیاس از طریق تحلیل
عاملی محاسبه شد که نتایج نشان داد مقیاس روایی قابل قبولی دارد .گومز -وال و همکاران
()3143با استفاده ازروش ضریب آلفای کرونباخ پایایی  1/13برای کودکان با نیازهای ویژه
و  1/99برای کودکان عادی به دست آوردند .روایی سازهای این پژوهش از طریق تحلیل
عاملی محاسبه شده است .در پژوهش حاضر ،روایی این مقیاس از طریق محاسبه ضریب
همبستگی نمره هرگویه با ابعاد مربوطه و همبستگی درونی بین ابعاد و نمره کل خودتعیین
گری احراز شد .در بعد استقالل رفتاری این ضرایب از  1/34تا  ،1/94توانمندسازی
روانشناختی از  1/39تا  1/93و تحقق خود از  1/36تا  1/49متغیر بود .نتایج نشان داد که
تمامی ضرایب در سطح  1 /14معنادار است .در پژوهش حاضر ،پایایی این مقیاس از طریق
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ احراز شد .ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل  1/94وابعاد
استقالل رفتاری  ،1/91توانمندسازی روانشناختی  1/93و تحقق خود  1/49به دست آمد.
شایان ذکر است که ضریب آلفای کرونباخ در بعد تحقق خود اندکی پایین ( )1/49است.که
گیل رول فر )3144( 4بیان میکند پایین بودن این بعد خدشهای به پژوهش وارد نمیکند و
معتقد است که مقیاسهایی که اعتقاد و باورهای هر فرد را میسنجد ،ممکن است سطح
پایایی آن پایین باشد.

1. Gail Rohlfer
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یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد نمره کل خودتعیینگری و ابعاد آن در گروهها بر اساس جنسیت
در جدول  4آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان در نمره کل خودتعیینگری و ابعاد آن بر
اساس گروه و جنسیت
کمتوانیذهنی

بدون کمتوانیذهنی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پسر

21

26/16

4/19

21

91/42

9/69

61

92/91

تعداد

میانگین

دختر

21

44/92

3

21

61/36

9/16

61

99

6
3/49

4/26

4/16

4

استقالل رفتاری
جمع

61

29/21

دختر
پسر

21
21

61/92
69/26

جمع

61

61/99

4/29
2

1
61

69/31

21
21

19/42
19/31

4/13
توانمندسازیروان
شناختی

9
4/12
9
4/39
6

9/99

431

94/39

61
61

99/12
99/31

4/94
2
4/96

61

11/46

4/16
3

4/94
1
4/24

1

4/92

9
4/64
9

431

91/99

4/31

4/42
9
4/69

دختر

21

66/31

2

21

94/32

2

61

61/94

2

پسر

21

61/61

4/93

21

14/12

4/62

61

94/14

4/61

تحقق خود

نمره کل

انحراف استاندارد

متغیر

کل

جمع

61

69/41

9

3

6

4/96

4/92

4/46

9

61

49/46

2/16

دختر

21

6

4

21

پسر

21

49/12

4/11

21

4

4

جمع

61

49/69

2/96

61

96/42

2

431

33/62

3/34

6

4

61

34/26

3/49

61

1

4

32/91

3/99

431

94/96

9

31/99

2/49

4

9

31/61

4/63

9

6

31/99

4/33
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4

3

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

 )X̅=29/21است .در بعد توانمندسازی روانشناختی نیز میانگین نمرات گروه بدون کمتوانی
ذهنی( )X̅=11/46 ،SD=43/16بیشتر از میانگین نمرات گروه با کمتوانیذهنی (،SD=46/39

 )X̅=61/99است .در بعد تحقق خود نیز میانگین نمرات گروه بدون کمتوانیذهنی
( )X̅=96/42 ،SD=42/92بیشتر از میانگین نمرات گروه با کمتوانیذهنی (،SD=49/96
 )X̅=69/41به دست آمده است .در نمره کل هم میانگین گروه بدون کمتوانیذهنی
( )X̅=322/91 ،SD=32/99بیشتر از میانگین نمرات گروه با کمتوانیذهنی (،SD=26/96

 )X̅=499/69است.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس دوراهه بعد تحقق خود (جنسیت و نوع گروه)
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

p

گروه

3311/42

4

3311/42

41/99

1/114

جنسیت

4446/21

4

4446/21

9/39

1/13

تعامل گروه و جنسیت

441/91

4

441/91

4/92

N.S

خطا

34624/22

446

343/29

کل

646914/11

431

کل تصحیحشده

31449/46

449

نتایج جدول  3نشانگر آن است که در بعد تحقق خود ،تأثیر مستقیم گروه معنادار است

( 446 ، p>1/114و  .)F=41/99 ،df=4بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات گروه بدون

کمتوانیذهنی ( )X̅=96/42 ،SD=42/92بیشتر از میانگین نمرات گروه با کمتوانیذهنی
( )X̅=69/41،SD=49/96است .تأثیر جنسیت نیزمعنادار است ( 449 ،p>1/13و ،df=4
 .)F=9/39بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات پسران ( )X̅=94/14 ،SD=46/61بیشتر از
میانگین نمرات دختران ( )X̅=61/94 ،SD=42/69است؛ اما تعامل گروه و جنسیت در بعد
تحقق خود معنادار نبود .همچنین ،در نمره کل خودتعیینگری و ابعاد استقالل رفتاری و
توانمندسازی روانشناختی تأثیر جنسیت معنادار نبود.
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس دوراهه نمره کل (سطح تحصیالت مادر و نوع گروه)
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

گروه

19992/99

4

19992/99

96/91

p
1/114

سطح تحصیالت مادر

469/32

4

469/32

1/49

N.S

2999/94

4

2999/94

2/14

1/19

939/21

446

939/21

تعامل گروه و تحصیالت
مادر
خطا
کل

431

کل تصحیحشده

449

نتایج جدول  2نشانگر آن است که در نمره کل خودتعیینگری ،تأثیر مستقیم گروه
معنادار است ( 446 ،p>1/114و  .)F=96/91 ،df=4بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات
گروه بدون کمتوانیذهنی ( )X̅=322/91 ،SD=32/99بیشتر از میانگین نمرات گروه با
کمتوانیذهنی ( )X̅=499/69 ،SD=26/96است .در نمره کل خودتعیینگری تفاوت
معناداری در سطح تحصیالت مادر به دست نیامده؛ اما تعامل گروه و تحصیالت مادر معنیدار

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

نمودار  .1میانگین نمره کل با توجه به تحصیالت مادر
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس دوراهه در بعد توانمندسازی روانشناختی (سطح تحصیالت پدر و نوع
گروه)
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

گروه

1911/99

4

1911/99

43/64

p
1/114

سطح تحصیالت پدر

1/94

4

1/94

1/114

تعامل گروه و تحصیالت

993/69

4

993/69

4/14

N.S
1/12
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پدر
32936/99

446

خطا
کل

996949/11

431

کل تصحیحشده

26499/99

449

316/36

نتایج جدول  4نشانگر آن است که در بعد توانمندسازی روانشناختی ،تأثیر مستقیم گروه
معنادار است ( 446 ،p>1/114و  .)F=43/64 ،df=4بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات
گروه بدون کمتوانیذهنی ( )X̅=11/46 ،SD=43/16بیشتر از میانگین نمرات گروه با
کمتوانیذهنی ( )X̅=61/99 ،SD=46/93است .در این بعد تفاوت معناداری در سطح
تحصیالت پدر به دست نیامد؛ اما تعامل گروه و تحصیالت پدر معنیدار است (،p>1/12

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

نمودار  .2میانگین نمره بعد توانمندسازی روانشناختی با توجه به تحصیالت پدر
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس دوراهه در بعد توانمندسازی روانشناختی (سطح تحصیالت مادر و نوع
گروه)
درجه

میانگین مجذورات

مقدار F

p

41449/34

91/91

1/114

1/14

N.S

9/99

1/14

منبع واریانس

مجموع مجذورات

گروه

41449/34

4

سطح تحصیالت مادر

9/31

4

9/31

4411/22

4

4411/22

32146/94

446

319/93

کل

996949/11

431

کل تصحیحشده

26499/99

449

تعامل گروه و تحصیالت
مادر
خطا

آزادی
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نتایج جدول  9نشانگر آن است که در بعد توانمندسازی روانشناختی ،تأثیر مستقیم گروه
معنادار است ( 446 ،p>1/114و  .)F=91/91 ،df=4بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات
گروه بدون کمتوانیذهنی ( )X̅=11/46 ،SD=43/16بیشتر از میانگین نمرات گروه با
کمتوانیذهنی ( )X̅=61/99 ،SD=46/93است .در این بعد تفاوت معنیداری در سطح
تحصیالت مادر به دست نیامد؛ اما تعامل گروه و تحصیالت مادر معنادار است (،p>1/14

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

نمودار  .3میانگین نمره بعد توانمندسازی روانشناختی با توجه به تحصیالت مادر
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس دوراهه در بعد تحقق خود (سطح تحصیالت مادر و نوع گروه)
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

گروه

3193/31

4

3193/31

9/92

p
1/112

سطح تحصیالت مادر

441/64

4

441/64

1/69

N.S

991/13

4

991/13

4/44

1/12

خطا

34969/21

446

349/32

کل

646914/11

431

کل تصحیحشده

31449/46

449

منبع واریانس

تعامل گروه و تحصیالت
مادر

نتایج جدول  6نشانگر آن است که در بعد تحقق خود ،تأثیر مستقیم گروه معنادار است
( 446 ،p>1/112و  .)F=9/92 ،df=4بر اساس نتایج جدول  4میانگین نمرات گروه بدون
کمتوانیذهنی ( )X̅=96/42 ،SD=42/92بیشتر از میانگین نمرات گروه با کمتوانیذهنی
( )X̅=69/41،SD=49/96است .در این بعد تفاوت معناداری در سطح تحصیالت مادر حاصل
نشد؛ اما تعامل گروه و تحصیالت مادر معنادار است ( 446 ،p>1/12و  )F=4/44 ،df=4که در
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نمودار  4نشان داده شده است.

نمودار  .4میانگین نمره بعد تحقق خود با توجه به تحصیالت مادر
جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد ابعاد خودتعیینگری در دانشآموزان با کمتوانیذهنی
ابعاد خودتعیین گری

میانگین

انحراف استاندارد

توانمندسازی روانشناختی

61/99

46/93

تحقق خود

69/41

49/96

استقالل رفتاری

29/21

42/29

مقدار المبدای ویلکس بیانگر تفاوت معنادار بین ابعاد خودتعیینگری در دانشآموزان
با کمتوانیذهنی بود ( .)Wilks Lambda = 1/311 ،f =449/99 ،p< 1/114چنانچه در جدول
 9مالحظه میشود ،دانشآموزان با کمتوانیذهنی باالترین نمره را در بعد توانمندسازی
روانشناختی و پایینترین نمره را در بعد استقالل رفتاری به دست آوردهاند.
جدول  .8میانگین و انحراف استاندارد ابعاد خودتعیینگری در دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی
ابعاد خودتعیین گری

میانگین

انحراف استاندارد

توانمندسازی روانشناختی

11/46

43/16

تحقق خود

96/42

42/92

استقالل رفتاری

69/31

9/99

مقدار المبدای ویلکس بیانگر تفاوت معناداری بین ابعاد خودتعیینگری در دانشآموزان
بدون کمتوانیذهنی بود ( .)Wilks Lambda = 1/242 ،f =62/66 ،p< 1/114چنانچه در
جدول 1مالحظه میشود ،دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی باالترین نمره را در بعد
توانمندسازی روانشناختی و پایینترین نمره را در بعد استقالل رفتاری به دست آوردهاند.
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بحث ونتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون
کمتوانیذهنی بود .یافتههای پژوهش نشان داد که دانشآموزان بدون کمتوانیذهنی نسبت
به دانشآموزان با کمتوانیذهنی در خودتعیینگری و ابعاد آن نمره باالتری به دست آوردند.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای وهمیر ( ،)4992داودونی و همکاران ( ،)3113وهمیر و
گارنر ( ،)3112نوتا ،فراری ،سارسی 4و وهمیر ( ،)3119شوگرن و همکاران ( ،)3119گومز-
وال و همکاران ( )3143همسو است .با توجه به پژوهشهای انجام شده افراد مبتال به
کمتوانیذهنی دارای یک سری ویژگیها و صفاتی هستند که کسب خودتعیینگری را در
آنها با مشکل مواجه میکند (فیلد و همکاران4991 ،؛ پرالتا و زیولیت .)3112،این افراد به
دلیل اینکه از نظر هوشی عملکرد پایینتری دارند ،معموالً وابسته و تحت تأثیر دیگران هستند
و عزتنفس آنها پایین است و به تواناییها و ظرفیتهای خود باور ندارند (فیلد و هافمن،
 .)3113همچنین ،از دالیل پایین بودن نمره این افراد در خودتعیینگری میتوان به فرصت
کمتر آنها در زندگی برای انتخاب ،تصمیمگیری و بیان نظرها و پیشنهادهایشان اشاره کرد
(چمبرز و همکاران .)3119 ،وهمیر و گارنر ( )3112معتقدند که این افراد به دلیل پایین بودن
بهره هوشی ،معموالً در محیطهای بستهتری زندگی میکنند و همچنین برنامههای آموزشی
این افراد نیز محدود است که این عوامل باعث میشود دانشآموزان با کمتوانیذهنی در
3
خودتعیینگری نمره پایینتری به دست آورند .بر اساس مدل بومشناختی ابری و استنکلیفی
(4996؛ به نقل از وهمیر ،ابری ،ژانگ 2و وارد )3144 ،میتوان اظهار داشت که
خودتعیینگری ،هم محصول فرد و هم محیط زندگی است .در این مدل ،شخص با استفاده
از دانش ،مهارتها و اعتقادات خود و با هدف به دست آوردن نتایج با ارزش و موردنظر در
محیط اقدام به عمل میکند؛ بنابراین میتوان گفت که افرادبا کمتوانیذهنی معموالً به دلیل
اینکه تأخیرهایی در رشد ذهنی دارند نسبت به افراد بدون کمتوانیذهنی در جامعه کمتر
مورد پذیرش قرار میگیرند .همچنین ،این افراد فرصتهای کمتری برای رفتارهای
خودتعیینگری مثل انتخاب ،تصمیمگیری ،حلمسأله دارند و به اولویتها و ترجیحات این
افراد نیز اهمیت داده نمیشود .اکثر افراد با کمتوانیذهنی نسبت به افراد بدونکمتوانی تحت
1. Nota, Ferrari & Soresi
2. Abery & Stancliffe
3. Zhang
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شرایط برابر از نظر آموزشی ،اشتغال ،زندگی اجتماعی ،تفریحی و سرگرمی نیستند .همه این
عوامل منجر میشود که افراد با کمتوانذهنی نسبت به افراد بدونکمتوانی در خودتعیینگری
و ابعاد آن نمره کمتری به دست بیاورند .بدیهی است وقتی افراد خود را در سرنوشت خویش
سهیم بدانند ،آگاهانه و آزادانه اهداف و ارزشهای را برای خودشان برمیگزینند.
در خصوص کسب خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی
با توجه به جنسیت ،نتایج نشان داد که بین دو گروه دختران و پسران فقط در بعد تحقق خود
تفاوت معنادار است.از مقایسه میانگین مشخص شد پسران در بعد تحقق خود نمره باالتری
از دختران به دست آوردند که این نتایج با پژوهش گومز -وال و همکاران ()3143همسو
است .تحقق خود به معنای خودآگاهی ،پذیرش خود ،اعتماد بهنفس و خودشکوفایی است.
بر اساس یافتههای پژوهشها میتوان اظهار کرد که درک پسران از تواناییهایشان مثبتتر
از دختران است (نوم ،دیکاویک و میوس .)3114 ،4همچنین ،پسران نسبت به دختران اعتماد
بهنفس بیشتری دارند و پذیرش خود آنها نسبت به دختران باالتر است .این عوامل باعث
میشود که پسران در بعدتحقق خود نمره باالتری نسبت به دختران کسب کنند.
در خصوص کسب خودتعیینگری و ابعاد آن در دانشآموزان با و بدون کمتوانیذهنی
با توجه به سطح تحصیالت والدین ،نتایج نشان داد که در نمره کل خودتعیینگری (تعامل
گروه و تحصیالت مادر) ،در بعد توانمندسازی روانشناختی (تعامل گروه و تحصیالت پدر)،
(تعامل گروه و تحصیالت مادر) و در بعد تحقق خود (تعامل گروه و تحصیالت مادر) معنادار
است .داودونی و همکاران ( )3113معتقدند که خودتعیینگری مجموعهای از رفتارها و
مهارتهاست که از محیطهای مدرسه و خانه ناشی میشود و چگونگی ارتباط و برخورد
والدین در کسب خودتعیینگری مؤثر است .محیط اولیهی که کودک در آن رشد میکند
و چگونگی ارتباط والدین با فرزندان از عوامل مهم ایجاد خودتعیینگری است .انسانها
معموالً بر اساس محیطهای اجتماعی و خانوادگی که در آن رشد میکنند و عمل میکنند
به افراد فعال یا برعکس منفعل تبدیل میشوند (دسی و ریان3111،3؛ به نقل از البرزی،
 .)4216بر اساس نظریهی خودتعیینگری ،زمانی که والدین به فرزندان خود اجازه میدهند
محیطشان را کشف کنند ،در تصمیمگیریهای مربوط به خود مشارکت کنند ،قدرت انتخاب
1. Noom, Dekovic & Meeus
2. Deci & Ryan
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داشته باشند و همچنین زمانی که امکانات را برای انجام رفتارهای مستقالنه در فرزندان ایجاد
میکنند ،محیطی را فراهم می سازند که به تأیید خود استقاللی در فرزندان میانجامد
(گرالنیک ،گارلند ،دیکوسی و جی کوب3113 ،4؛ گرالنیک3112 ،؛ به نقل از البرزی،
 .)4216این والدین سعی دارند از نظرها و ایدههای فرزندان خود آگاه شوند و درک و فهم
خود را از آنان افزایش دهند و این امر با کاهش فشارهای رفتاری و روانی همراه میشود و
موجب کسب پیامدهای مثبت بسیاری از جمله پیشرفت تحصیلی ،احساس بهزیستی و نگرش
مثبت به تحصیل و مدرسه میگردد (گرین وود و هیکمن4994 ،3؛ به نقل از البرزی،
.)4216والدین معموالً اولین فرصت انتخابگری ،تمرین کنترل و به نمایش گذاشتن
شایستگیها را برای فرزندان مهیا میکنند (کوک ،برادسن ،ویجل گری و مایز4996،2؛ به
نقل از مسندجم)4219 ،؛ اما والدین با سطح تحصیالت پایین دارای نگرش و دیدگاه منفی
نسبت به ناتوانی فرزند خود هستند .این افراد به شدت تابع وضعیت ذهنی فرزندان خود هستند
و اجازه مستقل شدن را به فرزند با کمتوانیذهنی خود نمیدهند و این کودکان را وابسته به
خود بار میآورند .هرچقدر وابستگی این افراد به والدین بیشتر باشد ،استقالل و خوداتکایی
آنها نیز کمتر میشود (ولف ،پاتر ،کریگ و لف.)4996 ،4
در بررسی تفاوت معنادار بین ابعاد مختلف خودتعیینگری در دانشآموزان با
کمتوانیذهنی ،نتایج نشان داد که باالترین نمره در میان ابعاد مختلف خودتعیینگری به
توانمندسازی روانشناختی و کمترین نمره به استقالل رفتاری مربوط است .این نتایج با
پژوهش گومز وال و همکاران ( )3143همسو است .توانمندسازی روانشناختی اشاره به اهمیت
رفتارهای شناختی در دستیابی به رفتارهای خودتنظیمی ،از جمله استفاده از فراشناخت،
آموزش خود ،اعتمادبهنفس و تقویت راهبردهای یادگیری است (زیمرمن .)4991 ،9میتوان
اظهار داشت که وضعیت افراد با کمتوانیذهنی نسبت به گذشته تا حدودی بهبود یافته و
برای این افراد فرصتهای آموزشی و فعالیت در اجتماع بیشتر شده است و در مدارس معموالً
توانایی تصمیمگیری و انتخاب کردن را یاد میگیرند که این عوامل باعث میشود به
تواناییهای خود پی ببرند و تا حدودی بر وقایع مهم زندگی خود کنترل داشته باشند و در
1. Grolnick, Gurland, DeCourcey & Jacob
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بعد توانمندسازی روانشناختی به نسبت دیگر ابعاد نمره باالتری به دست بیاورند .استقالل
رفتاری به معنای عدم وابستگی به والدین ،مراقبت از خود و خانواده شامل مراقبتهای
شخصی روزمره مثل تهیه غذا ،خرید است .همچنین ،مدیریت فعالیتهای تفریحی و اوقات
فراغت را نیز شامل میشود (سیگافوس4919 ،4؛ به نقل از وهمیر .)4999 ،استقالل وابسته به
سن است و با افزایش سن دانشآموزان ،استقالل آنها نیز افزایش مییابد و افراد مستقلتر
میشوند (وهمیر .)4996 ،افراد با کمتوانیذهنی وابستگی بیشتری به والدین خود دارند و
همچنین والدین آنها بخصوص مادران این کودکان تابع وضعیت ذهنی فرزند خود هستند
و به آنها اجازه مستقل شدن بهطور کامل را نمیدهند که همه این عوامل باعث میشود در
بعد استقالل نمره پایینتری کسب کنند.
در بررسی تفاوت معنادار بین ابعاد مختلف خودتعیینگری در دانشآموزان بدون
کمتوانیذهنی ،نتایج حاکی از آن بود که باالترین نمره در میان ابعاد مختلف خودتعیینگری
به توانمندسازی روانشناختی و کمترین نمره به استقالل رفتاری اختصاص یافت .این نتایج با
پژوهش گومز وال و همکاران ( )3143همسو است .نتایج حاصل نشانگر آن است که افراد
بدون کمتوانی در میان ابعاد مختلف خودتعیینگری برای توانمندسازی روانشناختی اهمیت
بسزایی قائل هستند؛ اما کسب استقالل وابسته به سن است و با افزایش سن دانشآموزان
استقالل آنها نیز افزایش مییابد (وهمیر .)4999 ،همچنین ،میتوان گفت که در فرهنگ ما
وابستگی فرزندان به والدین نسبت به سایر فرهنگها بیشتر است .والدین نیز اجازه استقالل
را در سنین نوجوانی به فرزندان خود نمیدهند .همچنین تفاوتهای مربوط به این ابعاد بیشتر
به الگوهای رشد مربوط است.
شایان ذکر است که نمونه پژوهش شامل گروه سنی  44سال و باالتر بود؛ بنابراین ،تعمیم
نتایج به سایر گروههای سنی باید با احتیاط صورت گیرد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد
میشود که در آموزش به دانشآموزان با کمتوانی ذهنی به موضوع خودتعیینگری توجه
شود و معلمان سعی نکنند به صرف کمتوانی این افراد ،برنامههای آموزشی را به آنها تحمیل
کنند؛ بلکه این افراد را نیز در تصمیمگیریهای آموزشی شرکت دهند و حق انتخاب به آنها
داده شود .ایجاد راهکارهایی جهت باال بردن اعتماد بهنفس نوجوانان با کمتوانیذهنی و باور
داشتن خود و همچنین توانمندسازی آنها برای زندگی مستقل و حرفهای،وجود مراکز
1. Sigafoos
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مشاورهای مناسب برای والدین نوجوانان با کمتوانیذهنی جهت آشنایی با توانمندیها و
مسائل مربوط به این نوجوانان و چگونگی برخورد با این افراد میتواند در کسب
.خودتعیینگری افراد با کمتوانیذهنی مفید باشد
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