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مـقایسه ی حرمت خـود، خودکـارآمــدی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان 
کم توان ذهــــنی با و بدون تجــربه ی  تحصـــیل در مــدارس آمـوزش عمــومی 
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ه چکید

و  اجتماعی  سازگاری  در  اجتماعی  اضطراب  و  خودکارآمدی  خود،  حرمت  مفاهیم  اهمیت  به  توجه  با  هدف:  و  زمینه 
کم توان ذهنی، این پژوهش با هدف مقایسه ی حرمت خود، خودکارآمدی و اضطراب  بهزیستی روان شناختی دانش آموزان 

گرفت. انجام  آموزش عمومی  با و بدون تجربه تحصیل در مدارس  کم توان ذهنی  اجتماعی دانش آموزان 

روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مقطعی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تعداد 223 نفر دانش آموز دختر 
96-1395 بودند. حجم نمونه ی  ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی  تا ششم مقطع  پایه های اول  کم توان ذهنی  و پسر 
به روش  که  بود  آموزش عمومی(  تجربه ی تحصیل در مدارس  و بدون  با  نفری   50 گروه  نفر دانش آموز )در دو   100 پژوهش 
از مقیاس حرمت خود روزنبرگ   انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها  آماری ذکر شده،  از جامعه ی  نمونه گیری هدفمند 
با  کانور )2004( استفاده شد. تحلیل داده ها  )1965(، پرسش نامه ی خودکارآمدی عمومی شرر )1982( و هراس اجتماعی 

T مستقل انجام شد.  نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون واریانس چند متغیری و آزمون 

دانش آموزان  فیزیولوژی(  و  اجتناب  )ترس،  اجتماعی  اضطراب  مؤلفه های  میزان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  یافته ها: 
در  تجربه ی تحصیل  بدون  کم توان ذهنی  از دانش آموزان  باالتر  آموزش عمومی  تجربه تحصیل در مدارس  با  کم توان ذهنی 
کم توان  دانش آموزان  بین  خودکارآمدی  و  خود  حرمت  متغیرهای  در  همچنین   .)  P>  0/001  ( بود  عمومی  آموزش  مدارس 
حرمت  میزان  و   )  P>  0/001  ( داشت  وجود  معنادار  تفاوت  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  بدون  و  با  ذهنی 
دانش آموزان  از  پایین تر  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  خودکارآمدی  و  خود 

کم توان ذهنی بدون تجربه ی تحصیل در مدارس آموزش عمومی بود. 

عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج  نتیجه گیری: 
بدون  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  به  نسبت  باالتری  اجتماعی  اضطراب  همچنین  و  پایین تر  خودکارآمدی  و  خود  حرمت 
برای  مناسبی  آموزشی  و  غربال گری  برنامه های  طراحی  با  باید  بنابراین،  دارند.  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی 
تجربه ی  دارای  دانش آموزان  اجتماعی  اضطراب  کاهش  و  خودکارآمدی  خود،  حرمت  بهبود  منظور  به  معلمان،  و  والدین 

آموزش عمومی پرداخت. تحصیل در مدارس 

اجتماعی  کم توان ذهنی، حرمت خود، خودکارآمدی، اضطراب  کلیدی: دانش آموزان  واژه های 

* Email: S.abdizarrin@qom.ac.ir

نوع مقاله: پژوهشی      ●      صفحات 9 ـــ 20
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کم تـوان ذهنی با و بـدون تجربه ی  تحصیل در مـدارس آموزش عمومی مقایسـه ی حرمـت خـود، خودکارآمـدی و اضطـراب اجتماعـی دانش آمـوزان 

مــه مــقد

کودکان با نیازهای ویژه، در آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای 
کم توان ذهنی1 دارای شرایط خاص و نیازهای  کودکان  دارند و 
از  گروه  این  آموزش  در  است  الزم  که  هستند  خود  خاص 
گیرد. طبق تعریف انجمن روا  ن پزشکی  کودکان مورد توجه قرار 
آمـــاری  و  تشـــخیصی  راهــــنمای  ویرایش  پنجمــــین  در  آمــریکا 
ذهنی  کم توانی  برای  مؤلفه هایی   )2013( روانی2  اختالل های 
ذهنی  توانایی های  در  آسیب  از:  عبارت اند  که  شد  مــعرفی 
کارکــرد سازشی فـرد با توجه به شرایط سنی  عمومی، آسیب در 
و بافت فرهنگی و اجتماعی، و شروع همه ی نشانه ها در طول 
تحولی  ناتوانی های  از  یکی  ذهنی  کم توانی   .)1( تحــول  دوره 
ایجاد  مختلف  درکارکرد های  را  محدودیت هایی  که  است 
ذهنی،  تحول  در  تأخیر  با   

ً
معموال محدودیت ها  این  می کند. 

پایین  تحصیلی  عملکرد  محیط،  به  نسبت  نامناسب  کنش  وا
این  می شود.  نمایان  ضعیف  زبانی  و  اجتماعی  مهارت های  و 
تقاضاهای  با  انطباق  در  را  ذهنی  کم توان   افراد  محدودیت ها، 
اهداف   .)2( می کند  مواجه  بسیاری  چالش های  با  محیطی 
رسیدن  شامل  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش 
مؤثر  و  مفید  رابطه ی  برقراری  خود،  شناخت  و  گاهی  خودآ به 
به  رسیدن  خودکارآمدی4،  خود3،  حرمت  افزایش  دیگران،  با 
با  که  است  اجتماعی  مسئولیت  پذیرش  و  اقتصادی  کفایت 
ویژه  نیازهای  بدون  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش  اهداف 
این  به  دست یابی  چگونگی  بر  بیشتر  کید  تا و  ندارد  تفاوتی 

اهداف اسـت )3(.

موفقیت  کسب  مــؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  خـودکارآمدی 
و  می گیرد  جای  روان شناسی  حیطه ی  در  و  است  سازگاری  و 
خودکارآمدی  از:  عبارت اند  خودکارآمدی  مختلف  حیطه های 
هیجانی۷  خودکارآمدی  اجتماعی6،  خودکارآمدی  تحصـیلی5، 
باورهای  دارای  که  افرادی   .)4( جسمانی8  خودکــارآمـدی  و 
می بینند  چالش هایی  را  تکالیف  هستند،  قوی  خودکارآمـدی 
آنهــا  از  باید  کــه  تهدیداتی  نه   شــوند،  مسلط  آنـها  بر  باید  که 
مــشغول  فعالیت ها  در  عــمیق تر  افراد  این  نمـــایند.  دوری 
می برند.  کار  به  شکست  موقع  در  بیشتری  تالش  و  می شــوند 

کمــــتر  و  دارند  را  مــوقعیت هـــا  با  ســازش  توانایــی  افــراد  ایــن 
افراد دارای  تنیدگی در آن ها می کـــنند )5(. در مقابل  احساس 
از  مـــوانع،  با  برخـــورد  جای  به  ضعیف،  خودکارآمدی  باورهای 
معیار  بینانه ای  واقع  غیر  صورت  به  و  می کـنند  اجتناب  آن ها 
بزرگی  انتظارات  می کنند  سعی  و  می گزینند  بر  خود  برای  باالیی 
با  نتیجه  در  سازند.  برآورده  خود   توانایی های  علی رغم  را 
احساس  به  شکست ها  این  که  شده  مواجه  پیاپی  شکست 
و  خود  حرمت   .)6( می شوند  منجر  افسردگی  و  بی ارزشی 
تعامل های  عملکرد،  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  از  خودکارآمدی 
خود  حرمت  می باشند.  تاب آوری  و  تنیدگی  روانی،  اجتماعی- 
نوجوانان  و  کودکان  که  است  منابعی  ارزش ترین  با  از  یکی  باال 
گزند بسیاری  از  کنند و  تا در زندگی به آن تکیه  در اختیار دارند 
از آسیب های اجتماعی و روانی و فرهنگی در امان باشند )۷(. 
چگونه  خود  به  نسبت  افراد  که  آنست  خود  حرمت  از  منظور 
خود  عملکرد  از  و  دارند  دوست  را  چقدرخود  می کنند،  فکر 
اجتماعی  لحاظ  از  خصوص،  به  هستند؛  راضی  میزان  چه  به 
هماهنگی  میزان  و  کرده  احساس  چگونه  را  خود  تحصیلی  و 
 .)8( است  چقدر  آن ها  واقعی  خود  و  ایده آل  خود  نزدیکی  و 
گونه ای مثبت  که حرمت خود باالیی دارد، خودش را به  کسی 
دیگران  و  خود  به  نسبت  مناسبی  برخورد  کرده،  ارزشیابی 
دارد. این افراد دارای ویژگی هایی چون پختگی روانی، ثبات، 
کامی و شکست  نا باال در تحمل  توانایی  آرامش،  واقع-گرایی، 
که حرمت خود پایین دارد و برای خود ارزش  می باشند. فردی 
گوشه گیری  انزوا،  دچار  است  ممکن  نیست،  قائل  احترامی  و 
پژوهش ها  نتایج   .)9( شود  اجتماعی  رفتار  در  پرخاشگری  یا 
تمایالت  تحت  تأثیر  اجتماعی  اضطراب  که  می دهد  نشان 
روانی منفی، به ویژه خودکارآمدی پایین و حرمت خود ضعیف 

است )10(. 

که  اضطراب یکی از شایع ترین بیماری های قرن حاض است 
هم بر روی جسم و هم بر روی روان افراد  تأثیر منفی می گذارد. 
ناراحت  تجربه ی  عنوان  به  آن  از  که  اجتماعی9  ــ  اضطراب 
عواملی  از  یکی  می شود،  تعریف  دیگران  حضور  در  کننده 
ایجاد  خلل  فرد  اجتماعی  تکامل  و  رشد  روند  در  که  است 

1. Intellectually disabled  
2. American Psychiatric Association
3. Self- esteem
4. Self- efficacy
5. Academic self-efficacy 

6. Social self- efficacy
7. Emotional self- efficacy
8. Physical self- efficacy
9. Social anxiety
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می شود.  او  وجود  اثبات  و  استعداد  شکوفایی  مانع  و  می کند 
تمایلی  هیچ گونه  و  است  اضطراب  اجتماعی  دچار  که  فردی  
به آغاز ارتباط با دیگران ندارد، با احساسی از ترس غیرمعمول 
داوری  معرض  در  است  ممکن  که  موقعیتی  هر  از  ناپایداری  و 
ندارند  دوست  انسان ها  می کند.  اجتناب  بگیرد،  قرار  دیگران 
مورد  دیگران  توسط  شخصیت شان  مختلف  جنبه های  یا  رفتار 
که به  کودکان و بزرگساالنی  ارزیابی قرار بگیرد. اما، آن دسته از 
کمترین  هستند،  اجتماعی  اضطراب  یا  ترس  دچار  عادی  طور 
با  ارتباط  و  اجتماعی  موقعیت-های  در  حضور  برای  تمایلی 
بین  و  اجتماعی  موقعیت های  همه ی  که  چرا  ندارند  دیگران 

تلقی می کنند )11(.  انتقاد  و  ارزیابی  را صحنه های  فردی 
و  مــعلولیت  که  داد   نشــــان    )1384( شیرانی  پژوهش  نتایج 
تمام حیطه های  و  کاهش شادکامی  بر  مؤثریست  ناتوانی عامل 
 .)12( خود  حرمت  جسمانی  و  خانوادگی  تحصیلی،  اجتماعی، 
که  نشـــان دادند   )1391( زاده  و مسعود  نریمانی  پژوهشی،  در 
در  باالتری  نمره ی  معلول  کودکان  به  نسبت  عادی  کودکان 
ذهنی  کم توان  کودکان  از  برخی   .)13( داشتند  خود  حرمت 
مــــالحظه ای  قابــل  اجتماعی  و  هـــیجانی  مـــشکالت  خــــفیف، 
در  بیشتر  خود  عادی  هـــمساالن  به  نســـبت  را  آن ها  دارندکه 
این  می دهند.  قرار   هیجانی  مشکالت  انواع  به  ابتال  معرض 
همچنین  و  خود  همتایان  سوی  از  شدن  طرد  برای  کودکان 
معلولیت   .)14( دارند  بیشتری  آمادگی  خود  ضعیف  مفهوم 
فـــرد  تأثیر  زندگی  فرآیند  بر  درازمـــدت  در  مــــی تواند  ناتوانی  و 
ناخوشایند بگذارد و موجب نگرش های منفی در فرد معلول و 
مثبت  خود  حرمــت  شـــکل گـــیری  به طوری که  اطرافیانش  شود 
و  ارتباط  برقراری  در  آنان  جایی که  تا  سازد  اختالل  دچار  را  او 
تعامالت اجتماعی با دیگران احساس ضعف و حقارت نمایند. 
اطرافیانش،  و  خود  توسط  معلول  فرد  مثبت  پذیرش  بنابراین، 
شرط الزم برای رشد حرمت خود مثبت و سازگاری بهتر اوست 
کافمن و پولن1  )2015(، پژوهش ها  )15(. به  عقیده ی هاالهان، 
در  کم توان ذهنی  کـودکـــان  خود  حرمــــت  که  داده اند  نشـــــان 
نتایج پژوهش  پایین تر است )16(.  کودکان عــادی  با  مــــقایسه 
خصایصی  جمــله  از  باال  خودکارآمدی  داد،  نشان   )200۷( رز2 
ارتقاء  در  را  کم توان ذهنی  کودکان  موفقیت  می تواند  که  است 
ایجــاد  و  اجتماعی  ـــ  خـودکفــایی  فردی  زندگی،  مــــهارت های  

کند )1۷(.  تعیین  و نگرش مثبت  انگیزش 

کـاهـــش  ســـبب  اجتماعی  مـــهارت هـــای  و  خـــودکارآمـــدی 
 .)18( می شود  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  رفتاری  مــشکالت 
و  دارند  جرأت مندانه  رفتارهای  باال  خود  حرمت  با  کودکان 
پایینی  اضطراب  اجتماعی  وجود،  ابراز  در  توانمندی  دلیل  به 
اضطراب  می تواند  وجود  ابراز  آموزش  بنابراین،   .)19( دارند 
منفی  ارزیابی  از  ترس شان  بر  و  ببخشد  بهبود  را  آنان  اجتماعی 
که  می دهند  نشان  پژوهش ها   .)20( کند  غلبه  دیگران،  توسط 
نوجوانان  و  کودکان  خود  حرمت  تقویت  بر  مبتنی  آموزش های 
افـــزایش  و  اجتمـــاعی  اضطراب  کاهـــش  به  مـــنجــر  می توانند 
سالمت روان شـــان شــود )21(. در همین راستا، نتایج پژوهش 
افراد  که  داد  نشان   )1388( سودانی  و  آبادی  شفیع  کایوند، 
مقایسه  در  پایین تری  خود  حرمت  از  هراس  اجتماعی  به  مبتال 
پژوهش  نتایج  همچنین،   .)22( بودند  برخوردار  عادی  افراد  با 
رابطه ی معکوس  از  کی  جاللوند، یوسفی و فراهانی )1390( حا
همین  در   .)23( بود  اجتماعی  اضطراب  و  خود  حرمت  بین 
آقایی  و  مــولوی  احمــدی،  جلیلی،  مــــطالعه ی  نتایج  راســــتا، 
حرمـــت  اجتماعی،  مضطرب  دانش آموزان  داد  نشان   )1392(

خود پایین تری دارند )24(. 
ایجاد  را  شرایطی  گرفتن  قرار  مقایسه   مورد  و  بودن  متفاوت 
برای  به خصوص  دارند  ناخوشایندی  احساس  افراد  که  می کند 
همین  در  دارند.  قرار  شخصیتی  رشد  مراحل  در  که  کودکانی 
و  وطنی  گروسی،  عظیمی  ارجمندنیا،  پژوهش  نتایج  راستا، 
آسیب  با  دانش آموزان  داد  نشان   )1396( رضایی  کاظمی 
خودپنداشت  باالتر،  اجتماعی  اضطراب   معرض  در  بینایی 
بدون  دانش آموزان  به  نسبت  منفی تری  بدنی  تصویر  و  پایین تر 

بینایی هستند )25(. آسیب 
در پژوهش فالمرزی و سیف )1399( بر روی دانش آموزان معلول 
نوع  این  اجتماعی  اضطراب  داد  نشان  نتایج  حرکتی،  و  جسمی 
اجتماعی  حمایت  و  اجتماعی  خودکارآمدی  مؤلفه های  با  کودکان 
کوالتر3  )2020( نشان  همبستگی دارد )26(. نتایج پژوهش نوولند و 
در  دغـــدغه ای  به  صورت  می تواند  اجتماعی  اضطراب  که  داد 
دوره هـــای تحصیلی بعــدی دانش آموزان تکرار شود و خودکارآمدی 

کاهش دهد )2۷(.  که می تواند این دغدغه را  عاملی است 
نعمتی، حیدری  دبیریان،  پژوهش طالبی، حاجی عزیزی،  در 
کودکان اوتیسم، بین اضطراب  شرف و مهدوی )1398( بر روی 
معناداری  رابطه ی  آن  مقیاس های  و  خود  حرمت  با  اجتماعی 

1. Hallahan, Kauffman & Pullen 
2. Rose

3. Nowland & Qualter
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کودکان پایین تر از حد طبیعی و  وجود داشت و حرمت خود این 
کودکان باالتر از حد طبیعی بود  میزان اضطراب اجتماعی در این 
گنجی رودی، صالحی  )28(. نتایج پژوهش نجفی، عشقی زاده، 
زبان  لکنت  به  مبتال  دانش آموزان  روی  بر   )1399( ابراهیمی  و 
که آنان در مقایسه با دانش آموزان عـــادی اضـــطراب  نشان داد 

 اجتماعی بیشــتر و حرمــت خــود پایین تری داشتند )29(.  
که  ذهـنی  کم توان  کودکان  خودکارآمــــدی  و  خـــود  حرمت  
مـــیزان  و  طبیعی  حـــد  از  پایین تر  هــستند  ویژه  نیازهــای  دارای 
است  طبیعی  حد  از  باالتر  کودکان  این  در  اجتماعی  اضطراب 
بدون  کودکان  با  مقایسه  معرض  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  این  و 
تجربه ی  که  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  و  است  ویژه  نیازهای 
گرفتن  را دارند به دلیل قرار  تحصیل در مدارس آموزش عمومی 
با دیگر دانش آموزان  رقابتی  آموزشی یکسان و فضای  در محیط 
کرده  تجربه  را  بیشتری  روان شناختی  مشکالت  می رسد  نظر  به 
باشند و آسیب بیشتری دیده باشند و این دانش آموزان در قیاس 
کم توان ذهنی بدون تجربه ی تحصیل در مدارس  با دانش آموزان 
آموزش عمومی می توانند بیشتر دچار اضطراب  اجتماعی شده و 

حرمت خود و خودکارآمدی پایین تری داشته باشند. 
که پژوهشی در ایران  با توجه به مطالب مطرح شده و از آنجا 
اضطراب  و  خودکارآمدی  خود،  حرمت  مقایسه ی  عنوان  تحت 
داری  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  از  گروه  دو  در  اجتماعی 
تجربه ی  بدون  و  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی 
انجام نگرفته است، هدف  تحصیل در مدارس آموزش عمومی 
پژوهش حاضر مقایسه ی حرمت خود، خودکارآمدی و اضطراب 
گروه از دانش آموزان با و بدون تجربه ی تحصیل  اجتماعی در دو 

بـــود.  در مدارس آموزش عمومی در شهرخرم آباد 

روش

آماری  جامعه ی  بود،  مقطعی  تحلیل  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پایه های  پسر  و  دختر  دانش آمـــوزان  کـــلیه ی  شامل  پژوهـــش 
در  خـرم آباد  شهــر  ابتدایی  مقطع  ذهـــنی  کم توان  ششم  تا  اول 
توجه  با  بودند.  نفر   223 تعداد  به   1395-96 سال تحصیلی 
نفر   50 شامل  که  نفر   100 حجم  با  نمونه ای  پژوهش،  هدف  به 
مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  از 
ذهنی  کم توان  دانش آموزان  از  نفر   50 تعداد  و  عمومی  آموزش 

بودند،  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  بدون 
روش  پژوهش،  هدف  و  ماهیت  به  توجه  با  شد.  انتخاب 
نمونه ی  به  دست یابی  بود.  هدفمند  صورت  به  نمونه گیری 
از  پژوهشگران  از  یکی  که  آنجا  از  بود،  مشکل  تاحدی  پژوهش 
پرورش  و  آموزش  مجوز  با  بود،  ذهنی  کم توان  کودکان  معلمان 
اجـــرای  فرایند  خرم آباد  شـهـــرسـتان  ابتدایی  مـــقطع  اســـتثنایی 

پژوهش تسهیل شد.

ابزار پژوهش

به منظور اجرای پژوهش، سه پرسش نامه  اجرا شد: 

شامل  مقیاس  این   : روزنبرگ۱  خود  حرمت  مقیاس  الف( 
شده  تهیه    )1965( روزنبرگ  توسط  که  است  کلی  عبارت   10
مقیاس  باز آزمایی2  پایایی  روزنبرگ  می سنجد.  را  خود  حرمت  و 
لفای  آ کرد. ضرایب  گزارش   0/۷ را  آن  و مقیاس پذیری3   0/9 را 
و  مردان  برای   0/8۷ اول  نوبت  در  مقیاس  این  برای  کرونباخ  
 0/8۷ برای مردان و   0/88 نوبت دوم،  زنان و در  برای   0/86
برای زنان محاسبه شد )30(. همبستگی آزمون مجدد در دامنه 
کرونباخ در دامنه 0/88 - 0/۷۷  لفای  0/88  - 0/82 و ضریب آ
کردن،  بود )31(. در ایران، اعتبار این مقیاس به روش دو  نیمه 
بین دو نسخه ی فارسی و انگلیسی با فرمول )اسپیرمن-براون( 
0/۷3 برآورد شد و اعتبار نسخه ی فارسی با روش بازآزمایی، به 
فاصله ی ده  روز نیز محاسبه شده و ضریب همبستگی 0/۷4 به  

دست آمد )32(. 
توسط  :  این پرسش نامه   پرسـش نامه ی خودکارآمدی۴  ب( 
کـــــوبــس  جا پرنــتـیک دون،  مـــرکاندانـــــت،  مـــادوکـــــس،  شـــــرر، 
ابــــزار  یک  پرسش نامـــه   این  شــد.  ساخته   )1982(  5 راجــــرز  و 
گزاره است و آزمودنی باید در یک طیف  خودگزارشی شامل 1۷ 
کاماًل موافقم( به  کاماًل مخالفم تا 5 =  لیکرت 5 درجه ای )1 = 
کرونباخ  لفای  گویه ها پاسخ دهد. همچنین، ضریب آ هـر یک از 
گزارش شـده است )33(. در نمونه ی ایرانی، ضریب  آن 0/۷6 
کردن  نیمه  روش  با  و   0/۷6 براون   - اسپیرمن  طریق  از  پایایی 
کلی  همسانی  برای  کرونباخ   لفای  آ بود.   0/۷5 برابر  گاتمن، 

سوال ها 0/۷9 به  دست آمد )34(.
که  پرسش نامه   این   : اجتماعی۶  اضطراب  پرسش نامه ی  ج( 
و  فوؤا  شروود،  چرچیل،  داویدسون،  کانور،  توسط  بار  نخسین 

1. Rosenberg Self Esteem Scale
2. Test-retest reliability
3. Scalability

4. Self-efficacy Scale
5. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Rogers
6. Social Phobia Inventory )SPIN(
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ماده ای   1۷ خودسنجی  ابزار  یک  شده،  تدوین   )2004( ویسلر1 
که  است  اجتماعی  اضطراب  میزان  سنجش  آن،  هدف  است. 
می باشد.  فیزیولوژی  و  اجتناب  ترس،  مؤلفه ی  سه  شامل 
گویه های )1-3-5-10-14-15(، مؤلفه ی  مؤلفه ی ترس شامل 
گویه های )4-6-8-9-11-12-16( و مؤلفه ی  اجتناب شامل 
می باشند.   )1۷-13-۷-2( گویه هـــای  شامل  فیزیولوژی 
مــقـــیاس  اساس  بر  پرسش نامــه   این  گـویه ی  هــر  به  آزمودنی 
لیکــرت )اصـاًل = 1 تا بســـیار زیاد = 5( پاسخ می دهد. پایایی این 
گروه هایی با تشخیص اختالل  پرسش نامه  به روش بازآزمایی در 
 0/89 تا   0/۷8 همبستگی  ضریب  برابر  اجتماعی  اضطراب 
کـــــل  برای  بهــــنجار،  افراد  در  ســوال ها  درونی  همــــسانی  بــود. 
مــــقیاس های فرعی ترس 0/89،  برابر 0/94 و برای  پرسش نامــــه  
در   .)35( است  شده  گزارش   0/80 فیزیولوژی  و   0/91 اجتباب 
نمونه ی غیر بالینی در ایران اعــــتبار و پایایی این مقیاس بررسی شد 
و   0/82 برابر  آزمون  اول  نیمه ی  در  پرسش نامه   آلفای  ضــریب  که 
گزارش شـــد. هـمبستگی دو نیمــه ی آزمـــون  برای نیمه ی دوم 0/۷6 
گـــزارش شـــد.  ـــ براون برابر 0/91  برابر 0/84 و شاخــص اسپیرمـــن 
اضطراب  مــقیاس های  خــرده  در  آزمــــودنی ها  کــــرونباخ  آلفای 
اجتماعی برای اجــتنـاب 0/۷5، ترس 0/۷4 و فیزیولوژی 0/۷5 
مــــؤلفه های آن در  کل پرسـش نامــه  و  2 برای  اعــتبار همگرا  بــود. 
اعتبار مناسب  اجتماعی نشان دهنده ی  به اضطراب  مبتال  افراد 

این آزمون بود )36(. 

روش اجرا

از  پس  که  بود  صورت  این  به  اطالعات  گردآوری  روش   
از اداره ی آموزش و پرورش  کسب مجوز  تأیید پرسش نامه ها و 

پژوهش  ماهیت  و  هدف  به  توجه  با  خرم آباد،  شهر  استثنایی 
دارای  کــــم توان ذهـــنی  نمــونه ی دانش آمـــوزان  انتخــــاب  برای 
به  توجه  با  و  عمومی  آموزش  مــــدارس  در  تحصـــیل  تجـــربه ی 
مدارس  تمام  به  دانش آموزان،  از  گروه  این  تعداد  محدودیت 
استثنایی شهرستان خرم آباد مراجعه شد. در این مطالعه تمامی 
مالحظه های اخالق پژوهش رعایت شد. قبل از اجرا و در حد 
و  شد  بیان  والدین شان  و  مربیان  برای  پژوهش  اهداف  امکان 
پژوهش  در  شرکت  برای  آن ها  توسط  آزمودنی ها  کامل  رضایت 
که نتایج این مطالعه  گردید و به آن ها اطمینان داده شد  جلب 
گروهی تحلیل می شود و اطالعات شخصی محرمانه  به صورت 
باقی خواهد  ماند. در مرحله ی بعد برای تکمیل پرسش نامه ها، 
کم توان  کی دانش آموزان  به دلیل محدودیت های ذهنی و ادرا
گردید  کمک پژوهشگر و مربیان تکمیل  ذهنی، پرسش نامه ها با 
و چنانچه برای تکمیل هر سوال برای فردی نیاز به توضیح بیشتر 

کافی جهت درک بهتر سوال ارایه می شد.  بود، توضیحات 
داده های به  دست آمده با نرم افزار SPSS 24 و با استفاده 
از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون T  مستقل تحلیل 

شد.

یافته ها

آزمون  از  استفاده  با  پژوهش  متغیرهای  بودن  نرمال   ابتدا   
برای  شــــد.  گزارش  کشیدگی  و  کـجی  کالموگروف-اسمیرنوف، 
اضــطراب   مــتغیر  مـــؤلفه های  در  گـــروه  دو  بین  تفاوت  بررســــی 
گزارش شد.  اجتماعی نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 
و  مــتغیرهای حرمت خود  در  گــروه  بین دو  تفاوت  بررسی  برای 

گزارش شد.  T مستقل  خودکارآمـدی نتایج آزمون 

1. Connor, Davidson, Churchil, Sherwood, Foa & Weisler 2. Convergent Validity

جدول 1( داده های مربوط به نرمال بودن متغیر های پژوهش

کجیK - S گروهمنابع                                                    کشیدگی        

حرمت خود
0/832-0/2920/361 با تجربه ی مدارس عمومی 

88300/226/-0/112 بدون تجربه ی مدارس عمومی 

خودکارآمدی
0/3660/4560/139با تجربه ی مدارس عمومی 

0/0740/313-0/476بدون تجربه ی مدارس عمومی 

اضطراب اجتماعی 
0/331/02-0/901با تجربه ی مدارس عمومی 

0/1701/050/567بدون تجربه ی مدارس عمومی  
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کم تـوان ذهنی با و بـدون تجربه ی  تحصیل در مـدارس آموزش عمومی مقایسـه ی حرمـت خـود، خودکارآمـدی و اضطـراب اجتماعـی دانش آمـوزان 

مقادیر  است  شده  داده  نشان   )1( جدول  در  که  همان طور 
خود،  حرمت  متغیرهای  برای  اسمیرنوف  ـــ  کولموگروف  آزمون 
گروه  دو  از  هیچ کدام  در  اجتماعی  اضطراب  و  خودکارآمدی 
بررســی  برای  هــمچنین،   .).sig  <  0/05( نمی باشـــند  مــــعنادار 

بین  نمره ها  دامنه ی  که  این  به  توجه  با  نرمال  کشیدگی  و  کجی 
نمرات  توزیع  که  داشت  بیان  می توان  پس  دارند  قرار   )-2  ،2(

نرمال است. 
 

جدول 2( داده های مربوط به برقراری مفروضه ی همگنی واریانس های مؤلفه های اضطراب اجتماعی

سطح معناداریFدرجه آزادی 2درجه آزادی 1متغیرها

2980/1440/569ترس

2980/0310/861اجتناب 

2980/4650/350فیزیولوژی

مقادیر  می شــود،  مشاهده   )2( جدول  در  که  هـــمان گــونـــه 
بررسی  برای  لوین  آزمون  مقدار  دهنده ی  نشان  که   F آماره ی 
نمی باشــــد  معنادار  اســـت،  مـــتغیرهـــا  واریانس هـــای  هـــمگــــنی 
بـــرابـــری  نتیــــجه پیش فــــرض  ایــــن  به  توجــــه  با   .).sig<0/05(
بنابراین،  می شـــود؛  تأیید  پژوهـــش  مـــتغیرهـــای  در  واریانس ها 
کـــه مــفروضه های  از نتایج جـــدول ها می توان اطمینان داشــت 
تحــلیــل واریانس چند مــتغیره در پژوهش حاضر برقرار و اجرای 

آن امکان پذیر است. 
کوواریانس  برای بررسی پیش فرض همگنی ماتریس واریانس- 
برای  مـــتغیره  واریانـــس چند  تحلیـــل  آزمـــون  از  اســتفاده  جهــت 
استفاده  کس  با آزمون  از  اجتماعی  اضطراب  مؤلفه های  تحلیل 
 F با   ۷/26 آن  مقدار  داد  نشان  کس  با آزمون  نتایج  که  شـــد 
که شرط  به میزان 1/66 در سطح معناداری )sig<0/05.( بود 

کواریانس رعایت شده بود. ـــ  همگنی ماتریس واریانس 

گروه جدول 3( میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های اضطراب اجتماعی در دو 

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه متغیر

ترس
5018/806/82با تجربه ی مدارس عمومی

5010/903/94بدون تجربه ی مدارس عمومی

اجتناب
5024/464/36با تجربه ی مدارس عمومی

5012/204/57بدون تجربه ی مدارس عمومی

فیزیولوژی 
5012/963/93با تجربه ی مدارس عمومی 

506/042/13بدون تجربه ی مدارس عمومی 

اضطراب  مولفه های  معیار  انحراف  و  میانگین    )3( جدول 
کم توان  ذهنی با تجربه ی  گروه دانش آموزان   اجتماعی را در دو 
تحصیل  تجربه ی  بدون  و  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل 
سه  هر  میانگین  می دهد.  نشان  عمومی  آموزش  مدارس  در 

تجربه تحصیل در  با  گروه  فیزیولوژی در  و  اجتناب  ترس،  مؤلفه 
تحصیل  تجربه ی  بدون  گروه  از  بیشتر  عمومی  آموزش  مدارس 

در مدارس آموزش عمومی به دست آمد. 
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با  ارتباط  نـشـــان داده شده است در  چـــنانچــه در جــدول )5( 
از  گروه  دو  میان  تفاوت  فیزیولوژی  و  اجتناب  ترس،  مؤلفه ی های 
تجربه ی  بدون  دانش آموزان  گروه  لذا  است  معنادار  آماری  لحاظ 
گروه دانش آموزان  تحصیل در مدارس آموزش عمومی در مقایسه با 
با تجربه ی تحصیل در مدارس آموزش عمومی در مؤلفه های ترس، 

اجتناب و فیزیولوژی در وضعیت بهتری قرار دارند. 
به مــــنظور بررسی این که آیا بین حرمت خــود و خودکارآمدی 
در  تحصیل  تجربه ی  بدون  و  با  ذهنی  کم توان  دانش آمــوزان 
 T آزمـــون  از  نه،  یا  دارد  وجود  تفاوت  عمومی  آموزش  مدارس 

استفاده شد.   مستقل 

جدول 4( داده های مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند متغیره

سطح معناداریFمقدارآزمون

0/785116/9550/001اثر پیالیی

0/215116/9550/001المبدای ویلکز 

3/656116/9550/001اثر هاتلینگ

3/656116/9550/001بزرگترین ریشه روی

سـطـــح  به  توجــه  با  می دهــــد  نشـــان   )4( جـــدول  چــــنانچه 
گـــروه ها  مــــعناداری در بین هـر چهـار آزمـــون )Sig> 0/05(. بین 

مـــعناداری وجود  تفاوت  مــــؤلفـــه هــــا  از  یکی  بیـــــن حــــداقل  در 
دارد. 

گروه جدول5( نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ی مؤلفه های اضطراب اجتماعی در دو 

 .DfMsFSigمولفه هامنبع

122052/250709/8440/0010/879ترس
133124/0001574/2740/0010/941اجتنابعرض از مبدأ

19025/0009025/8090/0010/902فیزیولوژی

11560/25050/2230/0010/339ترس
1360/000171/0960/0010/636اجتنابگروه

11197/160119/4920/0010/549فیزیولوژی

9831/066ترس  
9821/041اجتنابخطا

9810/019فیزیولوژی

گروه  جدول 6( نتایج آزمون T مستقل برای متغیرهای عزت نفس و خودکارآمدی در دو 

.DfT Sigانحراف استانداردمیانگینگروهمتغیر

حرمت خود
1/02981/170/001 3/93با تجربه ی مدارس عمومی

7/162/62بدون تجربه ی مدارس عمومی

خودکارآمدی
44/927/53984/730/001با تجربه ی مدارس عمومی

67/547/30بدون تجربه ی مدارس عمومی
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کم تـوان ذهنی با و بـدون تجربه ی  تحصیل در مـدارس آموزش عمومی مقایسـه ی حرمـت خـود، خودکارآمـدی و اضطـراب اجتماعـی دانش آمـوزان 

که در جدول )6( نشان داده شده است تفاوت  همان گونه 
معنادار  آماری  لحاظ  از  خود  حرمت  متغیر  در  گروه  دو  میان 
گروه می توان  است )P> 0/001(، و با توجه به مقدار میانگین دو 
مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  بدون  دانش آموزان  گروه  گفت 
از میزان حرمت خود باالتری برخوردار هستند.  آموزش عمومی 
لحاظ  از  خودکارآمدی  متغیر  در  گروه  دو  بین  تفاوت  همچنین، 
میانگین  مقدار  به  توجه  با  و   ،)P> 0/001( معنادار است  آماری 
گـــروه دانش آموزان بدون تجــربه ی  کــرد  گــروه می توان بیان  دو 
خودکارآمدی  مـــیزان  از  عمـــومی  آموزش  مـــدارس  در  تحصـــیل 

برخوردار هستند. باالتری 

نتیجه گیری و  بحث 

خــــود،  حرمـــت  مـــقـــایســـه ی  هــــــدف  با  حاضــــر  پژوهــــش 
کــــم تــوان  دانش آموزان  اجتمـــاعی  اضطراب  و  خودکارآمــــدی 
ذهـــنی با و بدون تجربه ی تحصیل در مــدارس آموزش عمومی 
که آیا بین اضطراب  انجام شد. در ارتباط با سؤال اول پژوهش 
تجربه ی  بدون  و  با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  اجتماعی 
تحصیل در مدارس آموزش عمومی تفاوت وجود دارد یا نه؟ 
دانش آموزان  اجتماعی  اضطراب  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  با  ذهنی  کم توان 
آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  بدون  دانش آموزان  از 
ارجمندنیا  یافته های  با  پژوهش  یافته ی  این  بود.  باالتر  عمومی 
دادند  نشان  پژوهشی  در  که  بود  همسو   )1396( همکاران  و 
اضطراب  اجتماعی  معرض  در  بینایی  آسیب  با  دانش آموزان 
باالتر نسبت به دانش آموزان بدون آسیب بینایی هستند )25(. 
همکاران  و  جاللوند  پژوهش های  نتایج  با  یافـــته  این  همچنین 
هـــمــکاران  و  نجـــفی  و   )1398( همـــکاران  و  طالبــــی   ،)1390(
بیــــان  می توان  فــــوق  یافـــته ی  تبیین  در  بود.  همــــسو   )1399(
به ویژگی هایشان  با توجه  و  نیازهای ویژه  با  کودکان  که  داشت 
نیازمند حمایت های بیشتری در زمینه ی مهارت های اجتماعی 
فشار  با  که  است  مقوله ای  اجتماعی  اضطراب  می باشند؛ 
گروهی و بازخوردهای منفی اجتماعی تشدید می شود و طبیعی 
مـــحیط  کم تــوان ذهــنی در  کودک  گـــرفتن یک  قـــرار  کـــه  است 
منجر  ویژه  نیازهای  بدون  کودکان  با  رقابتی  فضای  و  آموزشی 
معلمان  طرفی،  از  می شود.  اجتماعی اش  اضطراب  افزایش  به 
مدارس  فضای  و  درسی  کتاب های  محتوای  عمومی،  مدارس 

از  نمی دانند؛  مـتناسب  دانش آموزان  این  شرایط  با  را  عمومی 
توسط  شده  ایجاد  منفی  نگرش  با  دانش آموزان  جهــت،  این 
از لحاظ رشد  نتیجه  و در  روبه رو هستتند  مــعلم و همکالسی ها 
کم توان  دانش آموزان  لذا  می شوند،  روبه رو  مشکل  با  اجتماعی 
ذهنی با تجربه ی تحصیل در مدارس آموزش عمومی اضطراب 
کودکان  از  بسیاری  راستا،  همین  در  دارند.  باالتری  اجتماعی 
اجتماعی  موقعیت های  در  کشیدن  خجالت  طبیعی  طور  به  
و  کودکان  سایر  جمع  در  چه  و  بزرگساالن  با  ارتباط  در  چه  را 
خجالت  و  ترس  این  زمانی که  اما  می کنند  تجربه  همساالن شان 
کودک  که  موقعیت  چند  یا  یک  در  مــشخص  طور  به   همیشه 
توجه  مورد   

ً
احتماال و  می شود  مواجه  ناآشنا  افراد  یا  شرایط  با 

اجتماعی  اضطراب  به  صورت  دهد،  رخ  می گیرد،  قرار  سایرین 
بر  اختالل  این  منفی  تأثیرات  طرفی،  از   .)1( می شود  نمایان 
کم شدن روابط دوستی و صمیمانه  کودکان، شامل  زندگی این 

گروه همساالن است )3۷(.  و پذیرفته نشدن در 
که آیا بین حرمت خود،  در ارتباط با ســـؤال دوم پـژوهــش 
کم توان ذهـــنی با و بدون تجـــربه ی تحصیل در  دانش آمــوزان 
پژوهش  نتایج  دارد؟  وجود  تفاوت  عمومی  آموزش  مـــدارس 
با  کم توان ذهــــنی  کـــه حرمـــت خود دانش آمــــوزان  نشــان داد 
دانش آمــوزان  از  عمومی  آموزش  مــدارس  در  تحصیل  تجــربه ی 
پایین تر  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیـــل  تجربــه ی  بـدون 
بود. در همـین راستا،   فرانک و سینگتون1 )2000( مطرح می کنند 
فرآیند  بر  درازمدت  در  گرفتن  قرار  مقایسه   مورد  و  معلولیت  که 
پیدایش  موجب  و  گذاشته  ناخوشایند  تأثیر  کم توان  فرد  زندگی 
را  او  نگرش  منفی در فرد شده و شکل گیری حرمت خود مثبت 
پژوهش های  نتایج  با  یافته  این   .)15( می سازد  اختالل  دچار 
کارگر  طالبی و همکاران )1398(، نجفی و همکاران )1399(، و 
تبیین  در  بـــود.  همــسو   )1389( احمــدی  و  ملک پور  شــورکی، 
پذیرش  میزان  که  آنجایی  از  داشت،  بیان  می توان  یافته  این 
همکالسان  و  همساالن  طرف  از  ویژه  نیاز های  با  دانش آموز 
اهمیت  از  عمومی  آموزش  کالس های  در  ویژه  نیازهای  بدون 
از  تنها در صورت پذیرش این دانش آموزان  برخوردار است لذا 
پرورش  فرضیه ی  می توان  که  است  دیگر  دانش آموزان  سوی 
در  طرفی،  از   .)38( نمود  مطرح  را  تحصیلی  و  تربیتی  ابعاد 
چگونگی  استنباط  به  قادر  هنوز  خردسال  کودکان  حالی که 
ارزیابی خود توسط دیگران نیستند، در حدود 8 سالگی به طور 
بهبود  آن ها  در  دیگران  دیدگاه  درک  مهارت های  توجهی  قابل 

1. Frank & singeton 
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کودکان  برداشت  کودکی،  دوران  اواسط  از  بنابراین،  می یابد. 
ک شان توسط دیگران   تحت تأثیر نحوه ی ادرا

ً
در مورد خود قویا

افرادی  از  بعضی  که  مساله  این  داشتن  نظر  در  .با  می گیرد  قرار 
خوب  کافی  اندازه  به  را  آن ها  می کنند،  تعامل  کودکان  با که 
را  پایین  حدی  تا  خود  حرمت  کودکان،  از  بسیاری  نمی بینند، 
کم توان ذهنی  کودک  کرد )39(. در واقع، وقتی  تجربه خواهند 
قرار  عمومی  آموزش  مدارس  در  است  ویژه  نیازهای  دارای  که 
از  قبل  به  نسبت  که  بیشتری  شناختی  رشد  دلیل  به  و  می گیرد 
دانش آموزان  با  قیاس  در  را  خود  و  است  کرده  کسب  مدرسه 
بدون نیازهای ویژه قرار می دهد، دچار حرمت خود پایین شده 

کرد.  و صدمه های روان شناختی بیشتری را تجربه خواهد 
خودکارآمدی  بین  آیا  که  پژوهش  سوم  سؤال  با  ارتباط  در 
در  تحصیل  تجربه ی  بدون  و  با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان 
پژوهش  نتایج  دارد؟  وجود  تفاوت  عمومی  آموزش  مدارس 
با  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  خودکارآمدی  که  داد  نشان 
دانش آموزان  از  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی 
پایین تر  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  بدون 
می باشد  همسو   )1386( کاوند  کا یافته های  با  نتایج  این  بود. 
کم توان ذهنی خفیف برای طرد  کودکان  که نشان داد، برخی از 
خود  ضعیف  مفهوم  همچنین  و  خود  همتایان  سوی  از  شدن 
یافته های  با  نتایج  این  همچنین   .)14( دارند  بیشتری  آمادگی 
کوالتر  و  نوولند  و   )1395( یحیا  پور   ،)1399( سیف  و  فالمرزی 
بیان  می توان  یافته  این  تبیین  در  می باشد.  همسو   )2020(
اصلی  منابع  از  عملکردی2  موفقیت   ،1 بندورا  نظر  طبق  داشت، 
کاهش  خودکارآمدی است و متناظر با آن عدم موفقیت منجر به 
نقش  شده  ک  ادرا کارآمدی  نا می شود.  افراد  در  خودکارآمدی 
حالت های  دیگر  و  روان آزردگی  استرس،  اضطراب،  در  مهمی 
کنار آمدن  عاطفی بازی می کند؛ در نتیجه وقتی افراد خود را در 
شد.  خواهند  مضطرب  ببیند،  ناتوان  تهدیدآمیز  محرک های  با 
کارها  و  تکالیف  ضعیف،  خودکارآمدی  دارای  افراد  همچنین، 
آنان  در  اضطراب  افزایش  باعث  این  و  می بینند  دشوارتر  را 
آرامش  باعث  قوی  خودکارآمدی  باورهای  مقابل  در  می شود، 
گرفتن  بنابراین قرار  نزدیکی به تکالیف مشکل می شود )40(.  و 
نیازهای ویژه هستند در  که دارای  کم توان ذهنی  دانش آموزان 
کودکان بدون نیازهای ویژه در مدارس آموزش  فضای رقابتی با 
شکست های  وقتی  و  است  همراه  آن ها  شکست  با  عمومی 
خودکارآمدی  یعنی  می شوند.  مضطرب  می کنند،  تجربه  را  مکرر 

از تجــربـــه های شکست مکرر، باعث  ایجـــاد شـــده ناشی  پایین 
ایجاد اضطراب آن ها می شود. از طرف دیگر، افراد مضطرب در 
انجام تکالیف نسبت به توانایی خود مردد هستند و شکست را 
نشانه ی عدم توانایی خود می دانند. بنابراین، این افراد بجای 
که احتمال شکست وجود دارد، سعی می کنند  اقدام به عملی 
از شروع  این ترس  نهایت  کنند و در  اقدامی دوری  از هرگونه  تا 
به   و  ارزشمندی  کاهش حس  از تالش می تواند سبب  امتناع  و 

کاهش حرمت خود شود )21(.  دنبال آن 
هـــمانند  روانی  زمـــینه های  تقـــویت  طـریــق  از  خـــود  حرمــت 
قدرت  می تواند  شایستگی  و  خودکارآمـدی  نفـــس،  به  اعتمــاد 
 .)41( افزایش  دهد  را  زندگی  خطیر  مــوقعیت های  با  مـواجهه 
هیجانی،  مشکالت  دانش آموزان  این گونه  این که  به  توجه  با 
رفتاری و اجتماعی بیشتری دارند )42( این امر منجر به آزردگی 
می شــود  مادران شان  بخــصوص  والدین شان  نگرانی هـــای  و 
از  آموزشی اعم  کادر  که  بر همین اساس، ضرورت دارد   .)43(
کاهش خودکارآمدی  که منجر به  مدیریت و معلمان به مواردی 
کودکان با نیازهای ویژه می شود،  و افزایش اضطراب اجتماعی 
توجه جدی داشته باشند و حتی محیط فیزیکی مدرسه با توجه 

کودکان متناسب سازی شود )44(.  به نیازهای این 
کودکان  است،  داده  نشان  پژوهش ها  نتایج  که  همان طور 
با  مقایسه ی  مورد  وقتی  باشند  که  گروه  هر  از  ویژه  نیازهای  با 
شده  آسیب   دچار  می گیرند  قرار  ویژه  نیازهای  بدون  کودکان 
کودکان  و  کرد  خواهند  تجربه  را  روان شناختی  صدمه های  و 
و  صحیح  تشخیص  عدم  جمله  از  دلیل  هر  به  ذهنی  کم توان 
گروه،  این  در  کودکان شان  پذیرفتن  در  خانواده ها  مقاومت  یا 
دلیل  به  چون  و  می کنند  پیدا  ورود  عمومی  آموزش  مدارس  به 
را  آموزشی  فضای  آن  در  رقابت  توانایی  ذهنی،  خاص  شرایط 
پژوهش  نتایج  که  می شوند  عدیده ای  مشکالت  دچار  ندارند، 
کودکان با تجربه ی تحصیل در مدارس آموزش  حاضر نشان داد 
کودکان بدون تجربه ی تحصیل در مدارس  عمومی در قیاس با 
ضعیف تر  خود  حرمت  پایین تر،  خودکارآمدی  عمومی،  آموزش 

و اضطراب اجتماعی باالتری داشتند. 
جمله:  از  بود  هــمراه  نیز  مـــحدودیت هایی  با  پژوهــش  این 
تجربه ی  دارای  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  تعداد  بودن  کم 
پژوهشی  پیشـــینه ی  عمومی،  آمـــوزش  مـــدارس  در  تحصـــیل 
دشوار  و  بودن  طوالنی  کودکان،  از  گروه  این  مورد  در  ضعیف 
طیف  این  ویژگی های  علت  به   که  پرسش نامه ها  اجرای  بودن 

1. Bandura 2. performance accomplishment 
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توجه  با  شد.  اجرا  پژوهشگر  و  مربیان  کمک  با  دانش آموزان  از 
دارای  ذهـــنی  کــم تـــوان  دانش آمــــوزان  کـــه  پژوهــــش  نتایج  به 
و  خود  حرمت  عمومی،  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی 
به  نسبت  باالتری  اجتماعی  اضطراب  و  پایین تر  خودکارآمدی 
کم توان ذهنی بدون تجربه ی تحصیل در مدارس  دانش آموزان 
غربال گری  در  می شود  پیشنهاد  داشتند،  عمومی  آموزش 
که به تشخیص و ارزشیابی ذهنی دانش آموزان  تخصصی هوش 
تا  در تشخیص و جایابی  آید  به عمل  نهایت دقت  می پردازد، 
تأثیر  دانش آموزان خطایی رخ ندهد. همچنین، نگرش معلمان 
بسیار زیادی بر حرمت خود، خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی 
می شود  پیشنهاد  رو  این  از  دارد،  ذهنی  کم توان  دانش آموزان 
استفاده شود  از دانش آموزان  گروه  این  آموزش  در   معلمانی  از 
قرار  مدنظر  را  نیازهای شان  و  باشند  آشنا  آنان  ویژگی های  با  که 
داشته  توجه  ویژه  نیازهای  با  کودکان  مدارس  معلمان   دهند. 
ذهنی  کم توان  دانش آموزان  از  خود  کالس  در  چنانچه  باشند 
آن ها  به  دارند  عمومی  آموزش  مدارس  در  تحصیل  تجربه ی  با 
با  قیاس  در  آن ها  که  باشند  گاه  آ و  باشند  داشته  ویژه  توجه 
همکالسان و همتایان شان حرمت خود و خودکارآمدی پایین تر 
با  کردن شان  مقایسه  از  و  دارند  باالتری  اجتماعی  اضطراب  و 
کم توان ذهنی بدون تجربه ی تحصیل در مدارس  دانش آموزان 
که این امر منجر به آسیب روانی  کنند، چرا  آموزش عمومی پرهیز 
دارای  والدین  همچنین،  می شود.  کودکان  این  برای  بیشتر 
از  کودکان  این  پذیرش  که  بدانند  باید  ذهنی  کم توان  کودکان 
پذیرش  عدم  چون  است  کودکان شان  به نفع  خانواده  طرف 
و  خانوداه ها،  سوی  از  ویژه  نیازهای  با  کودکان  عنوان  به  آن ها 
با  رقابتی  فضای  و  عمومی  آموزش  مدارس  در  آن ها  دادن  قرار 
روان شناختی  صدمه های  به  منجر  ویژه  نیازهای  بدون  کودکان 

بیشتر برای فرزندان شان خواهد شد. 
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