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چکیده
مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی یكی از عمدهترین مسائل جوامع بشري و از پیچیدهترین و
دشوارترین مشكالت در کودکان و نوجوانان میباشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی میماند .از سوي دیگر
پژوهشهاي مربوط به مشكالت رفتاري به طور عمده در قالب الگوهاي کالسیک آماري انجام گرفته
است؛ درحالی که رابطهي بین متغیرهاي روانشناختی یک رابطهي نادقیق است .مقاله حاضر به بررسی نقش
خودکارآمدي ،تحول زبانی و مهارتهاي اجتماعی در مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی
براساس گزارش معلم برپایه روشهاي منعطف انجام شده است .بدین منظور همه دانشآموزان پسر کمتوان
ذهنی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی  21-29به عنوان جامعهآماري پژوهش حاضر انتخاب شد و
از بین آنها  92دانشآموز پسر به صورت نمونهگیري خوشهاي انتخاب شدند و معلم مربوطه چهار
پرسشنامه (خودکارآمدي عمومی شرر و همكاران ،تحول رشد زبان نیوکامبر و هامیل ،مهارتهاي اجتماعی
گرشام و الیوت و مشكالت رفتاري راتر) را براي هر دانشآموز تكمیل کرد .نتایج رگرسیون خطی فازي
پژوهش نشان داد که تحول زبان به طور تقریبی نقشی در مشكالت رفتاري دانشآموزان ندارد اما متغیر
خودکارآمدي عمومی و مهارتهاي اجتماعی به طور تقریبی سبب کاهش مشكالت رفتاري دانشآموزان
کمتوانذهنی میشود .از این یافتهها میتوان در زمینهي رفع مشكالت رفتاري دانشآموز کمتوانذهنی
استفاده کرد.

واژگان کلیدی :خودکارآمدی ،تحول زبانی ،مهارتهایاجتماعی ،رگرسیون فازی.
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مقدمه
پدیده آسیبدیدگی تاریخچهاي به قدمت طول عمر بشر دارد و هزاران سال است که
کودکان با ناتوانی به عنوان جزء جداییناپذیر زندگی اجتماعی ما حضور داشتهاند و تاریخ
مدون بشري حاکی از آن است که از قرنها پیش ،آدمی با این پدیده آشنایی و سروکار
داشته است .در واقع از هنگامی که زندگی اجتماعی انسان آغاز گشته است ،او متوجه
تفاوتهاي فردي همنوعان خویش بوده و به خوبی پی برده است که برخی از همنوعانش
قادر به ایفاي وظایف خود در حیطه بقاء نیستند .کمتوانیذهنی یا به اصطالح دیگر نارسایی
رشد قواي ذهنی موضوع تازه و جدیدي نیست بلكه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع
وجود داشتهاند که از نظر فعالیتهاي ذهنی در حد عادي نبودهاند .به ویژه از روزي که بشر
زندگی اجتماعی را شروع کرده ،موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع
هماهنگ سازند مطرح بوده است و تا قرن هیجدهم این افراد مورد توجه نبوده و حتی
پزشكان از پذیرفتن و درمان آنها خودداري میکردند .براساس آمارهاي مختلف بین  1تا
 9درصد جمیت کشورها را کودکان با هوشبهر کمتر از هفتاد یعنی افراد کمتوان ذهنی
تشكیل میدهند .بر اساس گزارش سازمان بهزیستی ایران حدود  %3جمعیت ما را کوکان
کمتوانذهنی تشكل میدهد (کرمانشاهی .)1321 ،وقتی دو فرد با هم ازدواج میکنند و با
آرزوي داشتن کودکان سالم وسرزنده و بدون هیچ عیب و نارسایی تشكیل خانواده می-
دهند ،میخواهند به رسالت خود در تداوم نسل وبقاء جامعه ،جامهي عمل بپوشانند .این
افراد زمانی که صاحب کودکی نارسا میشوند ،یک باره تشویش وآزردگی خاطر
وجودشان را پرکرده و نظام خانوادگی آنان درجنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی و
عاطفی دستخوش آشفتگی و سردرگمی میشود .مشكالت رفتاري در این میان بیشتر نمود
پیدا میکند .در این میان برنامه آموزش و پرورش کودکان کمتوانذهنی دوران خردسالی
زمانی مفید است که به نیازهاي منحصر به فرد و روانشناختی کودکان توجه نمایند.
آگاهی از رشد و متغیرهاي روانشناختی کودک موجب افزایش امكان استفاده از برنامه
هاي فراگیر و با کیفیت براي همه کودکان میشود .تجاربی که کودکان از راه بازي و
زبان ،کسب میکنند ،اساس یادگیري آنها را تشكیل میدهد .آنچه بر تعامل ارتباط
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کودکان کمتوانذهنی با بزرگساالن و همساالن اثر میگذارد ،اعتماد به خود و اعتقاد به
خویشتن و طرز تلقی آنان از خویشتن است .همچنین همه کودکان به ویژه کودکان کم-
توانذهنی به شیوه خودشان یاد میگیرند و میزان رشد شناختی آنها از فردي به فرد دیگر
متفاوت است و عواملی چون ارث ،محیط ،تجربه ،عالقه ،توانائی ،انگیزه و خود باوري بر
رویكردهاي یادگیري اثر میگذارد (نادري و سیف نراقی.)1312 ،
ازجمله عوامل تأثیرگذار بر کودکان کمتوانذهنی را میتوان خودکارآمدي عنوان
کرد (اصغري1321،؛ کریمی طرقبه .)1322 ،خودکارآمدي را می توان "ارزیابی وضعیتی
از اطمینان افراد در مورد تواناییشان در انجام موفقیتآمیز تكمیل وظیفه "تعریف کرد
(هاکت وبتز ،1222،1ازپاجارس ،1224،9بندورا ( ،)1221مطرحمیکند که خودکارآمدي،
توان سازندهاي است که بدان وسیله ،مهارتهاي شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و رفتاري
انسان براي تحقق اهداف مختلف ،به گونهاي اثربخش سازماندهی میشود .به نظر وي
داشتن دانش ،مهارتها و دستاوردهاي قبلی افراد پیشبینیکنندههاي مناسبی براي عملكرد
آینده افراد نیستند ،بلكه باور انسان درباره تواناییهاي خود در انجام آنها بر چگونگی
عملكرد خویش موثر است (رفیق ایرانی.)1321،
متغیر تأثیرگذار دیگر براي کودکان کمتوانذهنی تحول زبانی است (پیاژه1211،3؛
دستجردي .)1322 ،پیاژه و دستجردي درپژوهشهاي جداگانه نقش تاثیرگذاري تحول
زبان را بر کودکان کمتوان ذهنی مورد تأیید قرار دادند .بهرشدکمی وکیفی زبان درطی
دوران رسش جسمی و شناختی تحول زبان میگویند .همچنین پیاژه ( ،)1211معتقد است
که رشد زبان ،تحت هدایت رشد شناختی بوده و بازتابی از آنهاست .بنابراین ،رشد زبان،
بستگی به رشد تفكر دارد .وي در تایید گفتهي خود ،اشاره میکند که درکودکان ،پیش از
آغاز زبان ،هوش حسی-حرکتی نمایان میشود .بنابراین ،هر اندازه آسیب ذهنی بارزتر
باشد ،رشد زبان کمتر خواهد بود (دادستان.)1312،
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متغیر تأثیرگذار دیگر براي کودکان کمتوانذهنی ،مهارتهاي اجتماعی است
(مارگالیت1223،1؛ راتر .)1211،9در پژوهشهاي جداگانه نقش تأثیرگذاري مهارتهاي
اجتماعی را برکودکان کمتوانذهنی مورد تأیید قرار دادند .رفتارهاي اکتسابی جامعه-
پسندي که فرد را قادر میسازد تا آنگونه با دیگران در تعامل باشد که واکنشهاي مثبت
آنها را فراخوانده و از واکنشهاي منفی آنها اجتناب ورزد ،مهارت اجتماعی میگویند
(الیوت 3و گرشام .)1223،بلر ( ،)9004در پژوهشی با بررسی  113کودک پیشدبستانی
کمتوانذهنی به این نتیجه رسید که گسترش مهارتهاي اجتماعی (توانایی کنترل هیجان و
استفاده از راهبردهاي مقابلهاي) به عنوان یک تكلیف کلیدي براي کودکان ،در جلوگیري
از مشكالت رفتاري برون نمود ،بسیار مؤثر میباشد .همچنین بایس و بیلی ( ،)1223از
طریق مقایسهاي بر روي  99پژوهش در زمینه پیامدهاي رفتاري و تحولی کودکان پیش
دبستانی آسیبدیده ساکن در محیطهاي آموزشی جداگانه و یكپارچه ،متوجه شدند که
قرار گرفتن این کودکان در محیطهاي یكپارچه ،تعامالت اجتماعی آنان را تسهیل کرده و
در نتیجه سبب کاهش مشكالت رفتاري و بهبود فرایند تحولی آنها میشود .بنابراین نوعی
رابطه مثبت میان مهارتهاي اجتماعی و مشكالت رفتاري کودکان کمتوانذهنی پیش-
دبستانی آشكار است.
متغیر مشكالت رفتاري یكی از رایجترین مسائل دوران کودکی است که رابطه بین
کودک و محیط را خدشهدار می سازد (گلدشتاین1221،4؛ کمپل 1و هالند ،)9003،1در
پژوهشهاي جداگانه خطر گسترش مشكالت رفتاري کودکان کمتوانذهنی را ارایه
دادند .به الگوهاي رفتاري که به محیط و فرصتهاي یادگیري خلل وارد میسازد،
مشكالت رفتاري میگویند (ساندز 9000،1و لوتز .)9009 2کودکان کمتوانذهنی  10تا 11
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درصد و در مواقعی 90 ،تا  31درصد (حدود یک سوم) از کودکان پیشدبستانی ،مشكل
رفتاري خفیف تا متوسط از خودشان نشان میدهند .مشكالت رفتاري در کودکان پیش
دبستانی مسالهاي جدي تلقی میشود .سینكلر این مشكالت را در این کودکان ،بین  9تا 10
درصد میداند که کمتر از یک درصد آنانها ،براي خدمات ویژه ،مورد شناسایی قرار می-
گیرند (فیل و بكر.)1223،
در بیشتر پژوهشهاي انجام گرفته در حوزه علوم تربیتی ،دادهها و اطالعات به طور
دقیق اندازهگیري و در قالب فرمولهاي دقیق ،تحلیل میشوند .این در حالی است که در
بسیاري از مسائل کاربردي و عملی با متغیرها ،دادهها و اطالعاتی مواجه هستیم که نادقیق
هستند .براي مثال اگر از یک آزمودنی سوال کنید که درآمد ماهیانه شما چقدر است و او
به شما پاسخ دهد که حقوقش  220000تومان است ،صرف نظر از اینكه این پاسخ چقدر
منطبق با واقعیت است ،وي دادهاي دقیق را در اختیار شما قرار داده است و به طور قطعی
درآمد خود را مشخص کرده است .حال اگر همین فرد در پاسخ به پرسش شما بگوید که
حدود  200000تومان درآمد ماهیانه دارد میتوان گفت که پاسخ وي قطعی و دقیق نیست.
پاسخ وي منعطف یا غیر دقیق و به اصطالح فازي است .شاید بر اساس واژه «حدود» درآمد
ماهیانه را بین  210000تومان تا  200000تومان برآورد کنیم .در علوم تربیتی در برخی
موارد روابط بین عوامل مختلف ،نیز یک رابطه نادقیق و تقریبی است .براي مثال عبارت
زیر را که در محاورههاي انسان بسیار رایج است ،در نظر بگیرید« :اگر یک دانشآموز هر
روز  4ساعت در منزل مطالعه داشته باشد ،معدل وي حدوداً  1/1نمره افزایش خواهد
داشت" .در این عبارت رابطه ي بین ساعت مطالعه و معدل یک رابطه نادقیق و به اصطالح
فازي است .به هر حال امكان تفسیري منعطف در این باره وجود دارد .پژوهش حاضر به
دنبال الگوي تازهاي است که در آن هم مفاهیم نادقیق و هم روابط نادقیق بین متغیرها الگو-
سازي شود.
در سنجش و اندازهگیري متغیرهاي این پژوهش از واژههاي ذهنی از قبیل کامالً
مخالفم ،مخالفم تا حدي مخالفم ،موافقم و کامالً موافقم بهره گرفته شده است که مفاهیم
کیفی و ذهنی هستند و تبدیل آنها به مقادیر عینی مورد قبول همگان مبهم و نادقیق است،
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یعنی آزمودنیهایی که گزینه موافقم را انتخاب کرده ارزش عددي به طور دقیق چهار ()4
نمیگیرد بلكه عاقالنه است که به این آزمودنیها ارزش عددي به طور تقریبی چهار ()4
داده شود نه به طور دقیق چهار .از این رو نمرهگذاري توسط شیوههاي قطعی و کالسیک
به دلیل ابهام مرتبط با قضاوتهاي افراد و تغییرات ارزش آنها هنگام انتقال به اعداد دچار
ابهام است .منطق فازي ابزار مفیدي را براي برخورد با مسائلی که مبهم و سر بسته هستند،
فراهم میآورد .با بهرهگیري از مفاهیم فازي پژوهشگران میتوانند عبارتهاي کالمی را
به صورت عباراتی با زبان طبیعی براي بررسی متغیرهاي مورد پژوهش به کار برند و
تحلیلهاي مناسبتر و دقیقتري را براي بررسی روابط این متغیرها فراهم آورند
(استارزوسكی .)9013 ،در نتیجه زمانی که پژوهش در فضاي کیفی و واژههاي زبانی انجام
میشود و اطالعات نمیتواند به صورت اعداد قطعی و دقیق بیان شود به طوري که در
بیشتر پژوهشهاي رفتاري آزمودنیها نمیتوانند یک عدد دقیق را براي بیان عقیده خود
ارایه دهند به همین جهت از ارزیابیهاي کالمی به جاي ارزشهاي عددي ویژه استفاده
میگردد .در نتیجه منطق فازي به پژوهشگر این امكان را میدهد که دادههاي کیفی
حاصل از مشاهده و مصاحبههاي ساختار نایافته و پرسشنامههاي با گزینههاي مبهم را تحلیل
و نتیجه دقیق به دست آورد .همچنین باید یادآوري شود که نظریه آماري کالسیک براي
بررسی الگوها و سیستمهاي شامل عدم قطعیت آماري (پیشامد تصادفی) که منجر به خطاي
نمونهگیري می شود ،ارایه گردیده است .در شرایطی که احساس میشود عدم اطمینان
حاکم از نوع امكانی (مبهم بودن مشاهدات و متغیرها) است ،باید از نظریه مجموعههاي
فازي بهره گرفت (اسمیتسون و ورکولن .)9001 ،از آنجایی که بیشتر متغیرهاي یاد شده ،به
طور ذاتی نادقیق هستند و یا در عمل نادقیق گزارش میشوند ،براي بررسی روابط بین این
متغیرها از رویكرد فازي استفاده شده است .گفتنی است تا جایی که نویسندگان آگاهی
دارند ،استفاده از این رویكرد در تحلیل متغیرهاي پژوهش حاضر براي نخستین بار صورت
میگیرد .در نتیجه بر اساس مبانی نظري پژوهش هدف پژوهشگر مطالعه نقش خود کار-
آمدي ،تحول زبان و مهارتهاي اجتماعی در مشكالت رفتاري دانش آموزان کمتوان-
ذهنی در محیط فازي میباشد.
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روش پژوهش
جامعه آماري این پژوهش شامل همه دانشآموزان کمتوانذهنی در مدارس استان
آذربایجانشرقی درسال تحصیلی  21- 29بود .براساس آمار دریافتی از اداره آموزش و
پرورش استثنایی آذربایجان شرقی این تعداد برابر  941نفر پسر بود .نمونه شامل  31دانش-
آموز کمتوانذهنی بود که به روش نمونه گیري تصادفی خوشهاي انتخاب گردید .بدین
نحو که نخست از بین شهرستانهاي تبریز ،شبستر ،اهر ،آذر شهر ،اسكو ،مرند ،،ورزقان،
سراب ،بناب ،مراغه ،میانه ،بستان آباد ،شهرستان مرند بهصورت تصادفی انتخاب و تعداد
 31دانشآموز به صورت تصادفی ساده برگزیده شد .بعد از جمعآوري دادهها از این تعداد
 2نفر به دالیل عدم پاسخگویی به بیش از نصف شاخصها کنار گذاشته شدند و دادهها با
استفاده از پاسخهاي  92دانشآموز ،تحلیل شد .در این پژوهش به منظور بررسی سوال
آماري از روش الگوي رگرسیون فازي امكانی بهره گرفته شد .این روش به منظور بررسی
پیشبینی متغیرهاي تأثیرگذار بر مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی مورد مطالعه
به کار گرفته میشود .اساس تحلیل در الگو ،بر مبناي روابط بین متغیرها میباشد .براي
تحلیل دادهها از رگرسیون خطی امكانی به روش سیمپلكس با ضرایب فازي و و مشاهدات
دقیق بهره گرفته شد و تحلیل حساسیت نیز بر پایه سطح اعتبار و با توجه مقدار ابهام و
مقدار شاخص اطمینان الگوها انجام شد .رگرسیون فازي این امتیاز را دارد که فاقد فرض-
هاي محدودکننده رگرسیون کالسیک است و به ویژه در نمونههاي کوچک ،به علت عدم
پایایی فرضهاي رگرسیون کالسیک ،به کار بردن رگرسیون فازي معقولتر است.
براي جمعآوري دادهها با توجه به ماهیت پژوهش حاضر که به روش کمی و از نوع
پیمایشی بود از پرسشنامه استفاده شد .در این روش پژوهشگر با حضور در میدان مورد
پژوهش ،اطالعات را از آزمودنیهاي پژوهش کسب و مورد پردازش قرار میدهد .در
پژوهش حاضر ،نخست پروندههاي تحصیلی و بهداشتی آزمودنیهاي پژوهش ،مورد
بررسی قرار گرفته و اطالعات الزم استخراج شد .آنگاه بر اساس این اطالعات و با استفاده
از راهنماییهاي معلمان ،کودکان مبتال به نارساییهاي گفتاري و شنوایی ،مشخص شده و
از نمونهگیري حذف شدند .سپس ،اطالعات پروندهاي آزمودنیها (شامل اسم ،جنسیت،

161

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،11تابستان 1931

سن ،نوع ناتوانی و شغل و سطح سواد والدین) ثبت شد .در این پژوهش  11معلم همكاري
داشتند که سابقه تدریس آنان از  9تا  91سال ،متغیر بود .آزمون تحول زبان (TOLD-
 )P3پس از تدارک محیط مناسب و بر قراري رابطه همدلی با آزمودنیها ،براي آزمودنی-
ها به صورت انفرادي اجرا شد .براي انجام پژوهش چند پرسشنامه به شرح زیر استفاده
شد:
 )1پرسشنامه خودکارآمدي عمومی شرز و همكاران :این پرسشنامه در مقیاس لیكرت
و با  11سوال تدوین شده است که در مقابل هر سوال  1گزینه ،از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم وجود دارد که نمرات آنها نیز از  1تا  1تغییر میکند .سوالهاي  13 ،2 ،2 ،3 ،1و
 11از چپ به راست امتیازاتشان افزایش مییابد و بقیه سوالها به صورت معكوس یعنی
از راست به چپ امتیازاتشان افزایش مییابد .پایینترین نمره  11و باالترین نمره  21می-
باشد .براي سنجش اعتبار سازهاي مقیاس خودکارآمدي ،نمرههاي بدست آمده با اندازه-
هاي چندین ویژگی شخصیتی همبسته شده است .این اندازههاي شخصیتی دربرگیرنده
کنترل درونی-بیرونی راتر ،خرده مقیاس کنترل شخصی ،مقیاس ( IEگورین و الئودتینی)،
مقیاس درجه اجتماعی (مارلو-کراون) و شایستگی بین فردي (روزنبرگ) می باشند.
احمدیان )1324( ،و راثی ( )1329در پژوهش خود ،ضریب پایایی این آزمون را 0/14
بدست آورد .این پرسشنامه در بین جمعیت گروه نمونه ،ضریب آلفايکرانباخ 0/19
بدست آمد که حاکی از ضریب باال و ثبات اندازهگیري است.
 )9آزمون رشد زبان-نسخه اولیه تجدید نظر شده :این پرسشنامه توسط
نیوکامبروهامیل ( )1222تهیه شده است .پرسش نامه یاد شده ،توسط حسن زاده و مینایی
( )1320هنجاریابی شده و براي  1931کودک ( 102دختر و  191پسر) در دامنه سنی 4
ساله تا  2سال و  11ماه در شهر تهران هنجاریابی شده است .پایایی مقیاس با استفاده از
روش همسانی درونی ،با میانگین ضریب آلفا  /110براي خرده آزمون واژگان
تصویري 0/22،براي خرده آزمون واژگان ربطی 0/22،براي خرده آزمون واژگان
شفاهی 0/14،براي درک دستوري 0/20،براي خرده آزمون واژگان تقلید جمله0/21،
براي خرده آزمون واژگان تكمیل دستوري 0/20،براي خرده آزمون تمایز گذاري
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کلمه 0/24،براي خرده آزمون تحلیل واجی و  /290براي خرده آزمون تولید کلمه گزارش
شده است و با استفاده از روش بازآزمایی ،ضرایب  /120براي خرده آزمون واژگان
تصویري 0/12،براي خرده آزمون واژگان ربطی 0/21،براي خرده آزمون واژگان
شفاهی 0/29،براي درک دستوري 0/21،براي خرده آزمون واژگان تقلید جمله0/21،
براي خرده آزمون واژگان تكمیل دستوري 0/21،براي خرده آزمون تمایز گذاري
کلمه 0/24،براي خرده آزمون تحلیل واجی و  /290براي خرده آزمون تولید کلمه بدست
آمده است .روایی آزمون نیز با استفاده از روشهاي روایی محتوا ،روایی مالک و روایی
سازه مورد بررسی قرار گرفته است که مطلوب بوده است .درمجموع با توجه به ضرایب
معنیدار بیان شده میتوان گفت که این آزمون از نظر پایایی و روایی درسطح قابل قبولی
قرار دارد .پایایی این پرسشنامه در بین جمعیت گروه نمونه ،ضریب آلفاي کرانباخ 0/13
بدست آمد که حاکی از ضریب باال و ثبات اندازه گیري است.
 )3مقیاس مشكالت رفتاري راتر :این مقیاس توسط راتر ( ،)1211براي سنجش
مشكالت رفتاري و عاطفی کودکان  1-13ساله در قالب دو فرم معلم و والدین طراحی
شده است .یوسفی ( ،)1311نسخه تجدید نظر شده  30سوالی فرم معلم این مقیاس را براي
 1100دانش آموز ( 200دختر و  200پسر) 1،تا  11ساله پایههاي اول تا پنجم مدارس
ابتدایی شهر شیراز هنجاریابی کرده است( .میانگین وانحراف معیار نمرات هنجار برحسب
جنسیت آزمودنیها ،کالس آزمودنیها ،سن آزمودنیها ،سواد والدین و شغل پدر ،ارایه
شده است ).وضریب پایایی /200با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله  9ماه براي یک
نمونه  30نفري از آزمودنیها حاصل شد .از لحاظ روایی نیز از طریق همبستگی با نمرات
 )1آزمون هوشی گودیناف-هریس )9،آزمون بینایی-حرکتی بندرگشتالت )3،معدل
درسی )4 ،نمرات دروس اساسی دوره ابتدایی (دینی ،ریاضی ،امالء ،علوم و فارسی) و )1
ارزیابی معلم از پیشرفت تحصیلی ،هوش و عالقه به درس دانشآموزان ،ضرایب معنیدار
بدست آمده است؛ ضرایب همبستگی این مقیاس با نمرات مقیاسهاي گودیناف-هریس و
بندرگشتالت ،به ترتیب-0/11،و  -/910وبا معدل درسی -0/31،بود؛ همچنین ضرایب
همبستگی مقیاس رفتاري راتر با نمرات دروس دینی  ،-0/19وریاضی  ،-/920امالء -/920
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 ،علوم  -/300و فارسی  -/390می باشد؛ و ضرایب همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی
 ،-0/49با هوش عمومی  -0/91وبا عالقه به دزس  -0/32است .همچنین براي تعیین
روایی سازه مقیاس از طریق تحلیل عوامل با چرخش واریماکس ،معلوم گردید که این دو
پرسشنامه ،دوعامل عمده الف) پرخاشگري ،حواسپرتی وب) اضطراب و ترس را مورد
سنجش قرار میدهدکه عامل اول 14/1 ،درصد از کل واریانس و عامل دوم  12/1درصد
از کل واریانس را تبیین کردند .در مجموع موارد یاد شده بیانگر آن است که این مقیاس،
از نظر پایایی و روایی در سطح مطلوب میباشد .محاسبه پایایی این پرسشنامه در بین
جمعیت گروه نمونه ،ضریب آلفايکرانباخ  0/21بدست آمد که حاکی از ضریب باال و
ثبات اندازه گیري است.
 )4مقیاس نظام درجه بندي مهارتهاي اجتماعی :این مقیاس بوسیله گرشام و الیوت
( ،)1220براي ارزشیابی سه حیطه مهارتهاي اجتماعی؛ مشكالت رفتاري وکفایت
تحصیلی تهیه شده است .شهیم ( ،)1323فرم معلم این مقیاس را بر روي  100کودک
پیشدبستانی ( 310دختر و  310پسر) در دامنه سنی  3تا  1/1ساله در شهر شیراز هنجاریابی
کرده است که پایایی آن از چند روش ،محاسبه شده است؛ بدین ترتیب که ضرایب
آلفايکرانباخ براي بخشهاي مهارتهاي اجتماعی فرم معلمان 0/20 ،بود که این ضرایب،
با ضرایب ثبات درونی زیر مقیاسهاي مشابه در مقیاس اصلی (گرشام والیوت ،)1220،قابل
مقایسه بود ..همچنین روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عوامل با مؤلفههاي اصلی
وسپس چرخش ایلیمن (مایل) مورد بررسی قرار گرفت که تحلیل عوامل بخش مهارت-
هاي اجتماعی در فرم معلم ،منجر به استخراج عوامل مشابه مقیاس اصلی (گرشام
والیوت ،)1220،گردیدکه پس از چرخش ایلیمن ،سه عامل خویشتنداري ،قاطعیت و
همكاري استخراج شد .تحلیل عوامل در بخش مشكالت رفتاري معلم منجر به استخراج دو
عامل رفتارهايبروننمود و رفتارهاي دروننمود گردید .نتایج بیانشده ،همگی نمایانگر
آن است که مقیاس درجهبندي مهارتهاي اجتماعی ،از روایی و پایایی کافی بر خوردار
است .محاسبه پایایی این پرسشنامه در بین جمعیت گروه نمونه ،ضریب آلفايکرانباخ
 0/21بدست آمد که حاکی از ضریب باال و ثبات اندازهگیري است.
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یافتههای پژوهش
براي بررسیی نقیش متغییرهیاي خودکارآمیدي ،تحیول زبیانی و مهیارتهیاي اجتمیاعی در
مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوان ذهنی نخست آمار توصیفی در جدول ( )1و سیپس
نتایج آمار استنباطی در طی جدول ( )9ارایه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

میانگین
متغیر ها
رشد زبان

0/19

مهارتهاي

مشكالت

انحراف

رشد

اجتماعی (فرم

رفتاري (فرم

خود کارامدي

معیار

زبان

معلم)

معلم)

(فرم معلم)

0/99

1

مهارتهاي
اجتماعی (فرم

0/32

0/12

**0/12

1

معلم)
مشكالت رفتاري
(فرم معلم)
خود کارامدي
عمومی (فرم معلم)

0/41

0/14

-0/01

*-0/41

1

0/10

0/11

**0/11

*0/41

*-0/32

1

. *P>0/00* . **P>0/01

همان طور کیه در جیدول ( )1مشیاهده مییشیود ،بیین مشیكالت رفتیاري و متغییرهیاي
خودکییار آمییدي عمییومی و مهییارتهییاي اجتمییاعی همبسییتگی منفییی معنییادار وجییود دارد
( ،)P<0/01اما چنین ارتباطی با متغیر رشد زبان مشاهده نشد .همچنین نتیایج حیاکی از ایین
است که بیشترین میانگین مربوط بیه متغییر رشید زبیان و کمتیرین آن مربیوط مهیارتهیاي
اجتماعی میباشد.
در ادامیه بیه منظیور بررسیی ترکیبیی روابیط بیین متغییرهیا از میدل رگرسییون بیه روش
سیمپلكس و همچنین براي ارزیابی مدل برازش شده از شاخص اطمینیان ( )ICبهیره گرفتیه
میشود که جدول ( )9نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خطی فازي متقارن چنیدگانیه
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امكانی مشكالت رفتاري روي متغیرهاي رشد زبان ،مهارتهاي اجتماعی و خود کارآمدي
عمومی را بر اساس hهاي مختلف نشان می دهد.
جدول  .1نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی و تحلیل حساسیت برای متغیر مالک مشکالت
رفتاری
ابهام کل

s3

s2

s1

s0

a3

a2

a1

a0

h

0/301

90/401

0/132

0/193

0/000

0/000

0/000

-0/410

-0/101

0/110

0 /9

0/920

93/919

0/199

0/119

0/000

0/000

0/000

-0/310

-0/111

0/911

0 /4

0/303

32/101

0/113

0/399

0/000

0/000

0/000

-0/341

-0/919

0/914

0 /1

0/221

40/911

1/91

0/331

0/000

0/000

0/000

-0/311

-0/111

0/941

0 /1

0/220

29/32

9/001

0/401

0/000

0/000

0/000

-0/913

-0/121

0/300

0 /2

IC

مدل ()z

چنان که از نتایج جدول ( )9مالحظه می شود با بزرگ شدن مقدار  hسطح اعتبار
مدل باال می رود و در عین حال ،این امر باعث افزایش ابهام کل مدل نیز میشود؛ بنابراین
براي انتخاب  hصحیح به میزان ابهام کل مدل نیز باید توجه داشت .البته میتوان سطح
اعتبار  h= 0/1را به منزله سطح اعتبار معقول و متداول در نظر گرفت .در دادههاي مورد
بررسی سطح اعتبار  h= 0/1به سبب  ICباال و افزایش اندک ابهام مدل معقول به نظر می-
رسد؛ بنابراین در حالت متقارن مدل رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود.
 0/119(x3و 0/399( x4-)0/000و 0/000(x2 -)0/341و 0/000( -)0/919و y1=)0/914
معادله باال نشان میدهد که رشد زبان ( )x3بهطور تقریبی نقشیی در مشیكالت رفتیاري
دانشآموزان ندارد .اما متغیر خودکارآمدي عمومی( )x2و مهیارتهیاي اجتمیاعی( )x4در
مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی بهطور تقریبی تأثیر منفی دارند .براي مثال اگر
مقادیر مشاهدهشده خودکارآمدي عمومی و مهارتهاي اجتماعی و رشید زبیان بیه ترتییب
 0/19 ، 0/12و  0/11باشد ،نمره پیشبینیشیده بیراي مشیكالت رفتیاري آزمیودنی بیهطیور
تقریبی  -0/194پیشبینی میشود که در آن منظور از بهطیور تقریبیی  ،عیدد فیازي مثلثیی
متقارن(0/41و0/194و )0/194است بدین معنا کیه امكیان نیدارد نمیره فیرد بیشیتر از -/41
(0خوشبینانهترین حالت) و کمتر از ( 0/194بدبینانهترین حالت) باشد و ممكنترین حالت
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نیز همان نمره  0/194میباشد .همچنین معادله باال نشان میدهد که با ثابت نگاهداشتن سیایر
متغیرها با افزایش یک واحید بیه متغییر خودکیارآمیدي عمیومی( )x2از مشیكالت رفتیاري
بهطور دقیق بهاندازه  0/919کاسته  ،و با افزایش یک واحد به متغییر مهیارتهیاي اجتمیاعی
) ،)x4در حد  0/341واحد از مقدار مشكالت رفتاري کاهش مییابد و نیز با افیزایش ییک
واحد به متغیر رشد زبان ،مشكالت رفتاري دانشآموزان کاهشی نخواهد داشت.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر یک رویكرد جدید براي مدلسازي و پیشبینی مشكالت رفتاري
دانشآموزان کمتوانذهنی معرفی و بررسی شد .بدیع بودن کار به دو موضوع
برمیگردد )1در نظر گرفتن نقش متغیرهاي روانشناختی در مشكالت رفتاري دانش-
آموزان کمتوانذهنی و )9در نظر گرفتن یک مدل رگرسیونی منعطف بهجاي رگرسیون
کالسیک .بهعنوان یک پژوهش موردي رویكرد پیشنهادي براي تحلیل وضعیت مشكالت
رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی یک منطقه ویژه از ایران بكار گرفته شد .در این باره سه
متغیر پیشبین(رشد زبان ،مهارتهاي رفتاري و خودکارآمدي عمومی) و یک متغیر
وابسته(مشكالت رفتاري) مورد پژوهش قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که از
بین سه متغیر مورد پژوهش ،متغیرها (خودکارآمدي عمومی  ،مهارتهاي رفتاري) نقش
پیشبینی کننده در مورد مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی داشتند و متغیر رشد
زبانی نتوانست مشكالت رفتاري را پیشبینی کند .به بیانی دیگر این یافته نشان میدهد که
دانشآموزانی که داراي رشد زبانی باالئی هستند ،لزوماً داراي مشكالت رفتاري پایینی
نیستند .بنابراین ،کودک کمتوانذهنی که در زمینه تحول زبان ،نمرات باالتري را کسب
میکند ،بهطور یقین " مشكالت رفتاري کمتري بروز نمیدهد .شاید مهمترین دالیل این
عدم ارتباط را بتوان تا حدودي در کوچكی نمونه معلمان و با جوابهاي غیرواقعبینانه آن-
ها به برخی از سؤالهاي مقیاس رفتاري راتر به علت عدم درک و یا درک نادرست آنها
از این سؤالها ،جستجو کرد.
همچنین همانطور که بندورا معتقد است که خودکارآمدي نقش مرکزي در فرایند
انگیزشی ،اکتسابات و عملكرد فرد دارد و قضاوتهاي فرد تعیین میکنند که فرد روي
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یک تكلیف چقدر تالش و پافشاري خواهد کرد .فرد داراي خودکارآمدي قوي ،تالش
بسیاري روي تكالیف چالشانگیز براي کسب موفقیت انجام خواهد داد ،درحالیکه افراد با
خودکارآمدي ضعیف تالششان قابلتوجه نبوده و یا بعد از شروع هر عملی دست از
تالش خواهند کشید .بنابراین فرد با خودکارآمدي قوي ،باانگیزه باالتر و پافشاري بیشتر با
موانع و مشكالت روبهرو شده و کارایی بیشتري از خود نشان خواهد داد (راثی.)1329 ،
همچنین نتایج بهدستآمده از پژوهش اعرابیان ( ،)1323که بر روي  311دانشجوي دختر و
پسر دانشگاه انجام شد ،نشان داد که باورهاي خودکارآمدي قوي موجب سالمت روانی
مطلوبتر دانشجویان میشود .همچنین مهارتهاي اجتماعی ( فرم معلم) ،رابطهاي منفی و
معنی دار با مقیاس رفتاري راتر ( فرم معلم) دارد که بدین معنا است که با پیشرفت مهارت-
هاي اجتماعی (طبق گزارش معلم) ،مشكالت رفتاري (طبق فرم معلم راتر و فرم معلم
مقیاس نظام درجهبندي مهارتهاي اجتماعی) کاهش مییابد .این یافته ،با نتایج فیل
( ،)9000و بلر ( ،)9004همسو است .بنابراین ،دانشآموزان کمتوانذهنی که در مدرسه
(ازنظر معلمان) داراي مشكالت رفتاري هستند ،مهارتهاي اجتماعی کافی را در مدرسه
ندارند.
با پی بردن به وجود رابطه معنیدار میان سه متغیر خودکارآمدي ،مهارتهاي اجتماعی
و مشكالت رفتاري ،و اهمیت قابلمالحظه دورهي پیشدبستانی در سرنوشت زندگی آتی
کودک کمتوانذهنی ،می توان در تصمیمگیريهاي آموزشی و برنامهریزي درسی دانش-
آموزان کمتوانذهنی بهویژه در دوره پیشدبستانی ،بر بهبود ،تسهیل و توانمندسازي
ارتباطات کالمی و اجتماعی این کودکان و رفع موانع و محدودیتهاي رفتاري آنها ،از
طریق گنجاندن محتویات و بسته آموزشی 1مفید زبانی ،اجتماعی و رفتاري در محیط
کالسی و بیرونی ،تأکید نظري و عملی کرد و نیز میتوان در این زمینه ،از طریق درگیر
کردن نظرات معلمان و پیشنهادهاي والدین ،در امر آمادهسازي زبانی ،اجتماعی و رفتاري
دانش آموزان کمتوانذهنی اقدام کرد.

1. Educational Kit
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همچنین میتوان در جهت بررسی نیازهاي والدین کودکان کمتوانذهنی پیشدبستانی
و ارائه آموزشهاي الزم به آنها در کار با کودک کمتوانذهنی خود و نیز افزایش
آگاهیهاي معلمان نسبت به مسئله دانشآموز کمتوانذهنی و نیازهاي درسی او در
برنامهریزيهاي ضروري و مناسب را اعمال کرد.
ازآنجاییکه یكی از موضوعات مهم در حوزه تعلیم و تربیت ویژه 1در قرن
بیستویک ،مسأله آموزش فراگیر میباشد ،بایستی در امر خدماترسانی به دانشآموزان با
نیازهاي ویژه  ،به این مهم توجه داشت .آموزش فراگیر ،ریشه در اصول دموکراتیک داشته
و مبتنی بر عدالت اجتماعی است که از عقیده فرصتهاي اجتماعی برابر حمایت میکند.
در آموزش فراگیر ،هر رفتاري ،قابلقبول نیست ولی هر کودکی مورد پذیرش است.
آموزش فراگیر نیازمند آن است که به ساختار و نقشهاي مدرسه و فعالیتهاي کالسی
براي دانشآموزان بهویژه دانشآموزان با نیازهاي ویژه توجه شود .آموزش فراگیر به دنبال
نوعی برنامه درسی عمومی است ،برنامهاي که در آن ،همه کودکان ،فعال ،درگیر و دخیل
باشند؛ در این صورت است که آموزش فراگیر ،معناي تازهاي به خود میگیرد .آموزش
فراگیر ،زمینهاي است براي اصالح تربیتی و مستلزم آن است که در تصمیمگیريهاي
آموزشی ،نیازها ،تواناییها ،ظرفیتها و اهداف کودکان ،لحاظ گردد؛ باید کاري کرد که
دانشآموزان با نیازهاي ویژه  ،خود را در کنار دانشآموزان عادي در کالس درس تجربه
کند .روح آموزش فراگیر ،ایجاد حس تعلق ،مسئولیتپذیري و مشارکت معنادار در
دانشآموزان است .در این راه ،کارکنان مدرسه باید به اصل تفاوتهاي فردي توجه داشته
باشند (ساندز  .)9000،در تحقق این مسیر ،توجه به ویژگیهاي شخصیتی کودک (ازجمله
رشد زبان ،برخورداري از مهارت اجتماعی و نداشتن رفتارهاي مشكلآفرین) ،وضعیت
اقتصادي -اجتماعی والدین و شرایط محیطی خانه و مدرسه جزء استلزامات پراهمیت قرار
میگیرد.
در خصوص ارتباط پژوهش حاضر با آموزش فراگیر میتوان گفت که مهمترین هدف
ایجاد مدارس فراگیر ،کمک به نزدیک کردن دانشآموزان عادي و با نیازهاي ویژه در
1. Special Education
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جهت رفع نیازهاي مشترک آنهاست .یكی از عمدهترین نیازها ،نیازهاي آموزشی است.
آموزش ،مقدمه ضروري تربیت است؛ تربیتی که در آن ،سه مقوله زبان ،مهارت اجتماعی و
رفتار ،جزء اولویتهاي اصلی قلمداد میگردند .در مدارس فراگیر ،دانشآموز با نیازهاي
ویژه از طریق تلفیق و ارتباط با دانشآموز عادي ،توانمندي زبانی پیداکرده ،مهارتهاي
اجتماعی را یاد گرفته و اختاللهاي رفتاري مرتبط با نارسایی زبان و مهارت اجتماعی در
وي کمتر خواهد شد.
سرانجام میتوان گفت که چنین پژوهشهایی ،این مسئله را گوشزد خواهند کرد که
با اعتقاد به دانشآموزان ;ذهنی و تلقی کودک بودن آنها در درجه نخست ،تمام هم و غم
مربیان این افراد ،بایستی در جهت بهبود «کیفیت زندگی »1آنها باشد ،کیفیت زندگی که
منجر به یادگیري زندگی ،امنیت اجتماعی -اقتصادي ،مشارکت و خود تعیین گري در این
دانشآموزان شود و چنین تصمیمی ،ریشه در دادن آزادي انتخاب و استقالل عمل به آنها
دارد .در این کیفیت زندگی ،محتویات زبانی ،اجتماعی و رفتاري ،مدار توجه قرار می-
گیرند .زیرا این محتویات ،حاوي یک عنصر مهم هستند به نام تعامل ،که تعامل ،الزمه
زندگی است و رمز پیشرفت دانشآموزان در قلمرو تعلیم و تربیت نوین میباشد.
رویكرد پیشنهادي ارائهشده در این مقاله ،یک رویكرد کل است و براي مدلسازي و
پیشبینی هر نوع مشكالت رفتاري دانشآموزان کمتوانذهنی میتواند مورد استفاده قرار
بگیرد .تعمیم رویكرد یادشده درحالیکه دادههاي مربوط به متغیر مورد بررسی ،نادقیق و
فازي باشند ،میتواند موضوع پژوهشهاي آینده باشد.
اشاره به محدودیتهاي پژوهش حاضر ،در ارائه پیشنهادهایی براي پژوهشهاي آینده
ارزشمند خواهد بود .بنابراین از مهمترین محدویتهاي پژوهش حاضر ،می توان به موارد
زیر اشاره کرد :الف) به دلیل کمسوادي والدین ،از پرسشنامه والدین در مورد متغیرهاي
پژوهش بهره گرفته نشد که این محدودیت را میتوان در پژوهشهاي بعدي از طریق
مصاحبه حضوري با والدین بهجاي پرسشنامه ،در پژوهشهاي آتی لحاظ کرد .ب) در
پژوهش حاضر به سبب مسائل فرهنگی جامعه ایرانی ،پژوهشگر و همكارانش قادر به
1. Quality of Life
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حضور در مدارس دخترانه نبودند و به این دلیل پژوهش فقط بر روي دانشآموزان پسر
انجام داده شد.
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