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Abstract  
The purpose of this study was to predict self-control based on social and behavioral skills 
of the educable mentally retarded students at the exceptional primary schools of Tehran. 
The research method was descriptive correlational. Statistical population of this study 
included all male and female educable mentally retarded students in Tehran's exceptional 
primary schools in the academic year of 2017-2018 which 196 students (87 girls and 109 
boys) were selected by cluster random sampling as the research sample. To collect data, 
standard social skills rating system- teacher form (Gresham & Elliott, 1990) and self-
control measures (Kendall and Wilcox, 1979) were used. The face and content validity of 
the questionnaires according to the experts of the educational sciences and their reliability 
were confirmed by the Cronbach's alpha method with coefficients of 0.93 and 0.83, 
respectively. Findings showed that there is a positive and significant relationship between 
different dimensions of social skills (cooperation, assertion and self-control) with self-
control in male and female students. There is a negative and significant relationship 
between two dimensions of behavioral problems (extraversion and hyperactivity) with self-
control, but there is no significant relationship between introversion and self-control. 
Multivariate regression analysis showed that dimensions of social and behavioral skills 
significantly predicted self-control of female educable mentally retarded students (F= 
39.40, P <0.01) and self-control of male educable mentally retarded students (F= 55.182, P 
<0.01). The results of one-way ANOVA indicated that there was no significant difference 
between self-control in educable retarded students based on the mother and father's 
education, the occupation level of the head of household and their age. Also, there was no 
significant difference between self-control in male and female educable mentally retarded 
students. Therefore, the results of the research show that improvement of social skills in 
mentally retarded students leads to self-control in them. 
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هاياجتماعيورفتاريبينيخودكنترليبراساسمهارتپيش

پذیرآموزانبانيازهايویژةذهنيآموزشدانش

هاياستثنایيشهرتهراندبستان

 اکرم حافظی

  دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، گروه علوم تربیتی، استادیار

 (90/91/9300: ؛ تاریخ پذیرش90/90/9307: تاریخ دریافت)

 ه چکید

پاذیر   آموزان باا نيازهااي ویاژه يهناي آماوزش      هاي اجتماعي و رفتاري دانش براساس مهارت بيني خودكنترلي هدف پژوهش حاضر پيش
آموزان دختر و  جامعة آماري پژوهش همة دانش. همبستگي بود -روش پژوهش توصيفي . هاي استثنایي شهر تهران انجام گرفت دبستان

 77)آماوز   داناش  900، شاام   9300-07هاي استثنایي شهر تهران در سال تحصاييي   پذیر در دبستان موزشپسر با نيازهاي ویژه يهني آ
هاي اجتماعي  هاي مهارت ها با پرسشنامه داده. اي از ميان آنان انتخاب شدند گيري تصادفي خوشه بود كه با روش نمونه( پسر 990دختر و 

روایاي صاوري و محتاوایي    . آوري شاد  جما  ( 9070)خاودكنترلي كنادال و ویيكااك     و ( 9009)معيا     فرم -و رفتاري گرشام و اليوت
هاا   یافتاه . تأیيد شد 73/9و  03/9ها به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب، با ضرایب  ها با نظر متخصصان عيوم تربيتي، و پایایي آن پرسشنامه

آموزان دختار و پسار راب اة     با خودكنترلي در دانش( داري یشتنهمكاري، قاطعيت و خو)هاي اجتماعي  نشان داد بين ابعاد مختيف مهارت
با خودكنترلي راب ة منفي وجاود دارد، اماا باين بعاد رفتاار      ( فعالي رفتار بيروني و بيش)مثبت وجود دارد و بين دو بعد از مشكالت رفتاري 
هاي اجتمااعي و رفتااري خاودكنترلي را     د ابعاد مهارتتحيي  رگرسيون چندگانه نشان دا. دروني با خودكنترلي راب ة معناداري وجود ندارد

نتاای   . كنناد  بيني مي پيش( =P ،971/55F<99/9)و پسر ( =P ،09/30F<99/9)پذیر دختر  آموزان با نيازهاي ویژه يهني آموزش در دانش
س تحصيالت مادر و پدر، طبقاة شاييي   پذیر براسا آموزان با نيازهاي ویژه آموزش طرفه نشان داد خودكنترلي در دانش  تحيي  واریان  یك

پاذیر دختار و    آموزان با نيازهاي ویژه يهناي آماوزش   همچنين، خودكنترلي در دانش. ها تفاوت معناداري ندارد سرپرست خانواده و سن آن
 . پسر تفاوت معناداري نداشت

 . هاي اجتماعي رفتاري، مهارت آموزان با نيازهاي ویژه يهني، مشكالت پذیر، خودكنترلي، دانش آموزش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

که  دیآ یدر کودکان به حساب م یاز رفاه اجتماع یبرخوردار یبرا یاتیح ءجز کی یخودکنترل

خود را فراهم  یها ها و واکنش یسرخوردگ درست و کنترل احساسات، یها یریگ میفرصت تصم

 یها تیبا موقع ییارویدر رو و اقدامات نامناسب ها میاز اتخاذ تصم یمهارت فکر نیا .کند یم

خصوص دربارة کودکان با نیازهای ویژة دهنی اهمیت  و این توانایی به کند یم یریگمختلف جلو

بینی خودکنترلی براساس آموزش  هایی برای پیش بنابراین، پژوهش حاضر در پی راه. دارد

 .های اجتماعی در این کودکان است مهارت

کار  به  مانده ذهنی عقبجای  طور شایان توجهی به به اصطالحی است که  توانی ذهنی کم

عنوان شرایطی از رشد ناکامل ذهنی توصیف  ماندگی ذهنی به توانی ذهنی یا عقب کم. رود می

کنند و به  هایی که در طول دورة رشد ظهور می ویژه از طریق اختالل در مهارت شود که به می

کنند،  ناختی، زبانی، حرکتی و اجتماعی کمک میهای ش رسیدن به سطح کلی هوش، یعنی توانایی

، (2 1 )  بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی(.  ، ص  1 ،  کی و لیو)شود  شناخته می

بودن قابل مالحظة توانایی برای درك اطالعات جدید یا پیچیده و  معنای پایین  توانی ذهنی به کم

این امر موجب کاهش توانایی . است  «هوشاختالل »های جدید  کارگیری مهارت یادگرفتن و به

شود و قبل از بزرگسالی آغاز شده و تأثیر پایداری  می( اختالل عملکرد اجتماعی)شدن  برای مستقل

توانی فقط به وضعیت سالمت یا اختالالت کودك وابسته نیست، بلکه تا حدی به  کم. بر رشد دارد

کنند، نیز بستگی  ودك در جامعه حمایت میاینکه چه عوامل محیطی از مشارکت کامل و جامع ک

عنوان افرادی توصیف  هنی را بهتوان ذ ، افراد کم های ذهنی و تحولی آمریکا توانی انجمن کم. دارد

های مفهومی،  های شایان توجهی در عملکرد ذهنی و رفتار انطباقی، مهارت کند که محدودیت می
                                                           
1. Intellectual disability (ID) 

2. Mental retardation (MR) 

3. Ke & Liu 

4. World health organization (WHO) 

5. Impaired  intelligence 

6. The American association on intellectual and developmental disabilities (AAIDD) 
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هر فردی که . شود سالگی آغاز می 2 پیش از سن توانی  این کم. اجتماعی و سازگاری عملی دارند

عنوان با نیازهای ویژة ذهنی تشخیص داده شده یا واجد شرایط با نیازهای ویژة ذهنی است،  به

 (.2  ، ص 112 و همکاران،   اسچاالك)شود  توان ذهنی شناخته می عنوان کم به

برحسب  ، این ناتوانی (ویرایش پنجم)براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

بندی  این طبقه. شود بندی می شدت ناتوانی در چهار سطح خفیف، متوسط، شدید و عمیق طبقه

های آزمون هوشی نیست، بلکه بر مبنای میزان سازگاری فرد در قلمروهای مفهومی،  براساس نمره

توان ذهنی خفیف  کمتوانی ذهنی جزء طبقة  درصد افراد با کم  2تقریباً . اجتماعی و عملی است

و شدت کارکرد  21تا  1 هوشی کلی بین   صورت بهرة طور معمول به این وضعیت به. قرار دارند

توان ذهنی خفیف تا بعد از کالس اول یا  کودکان کم. شود انطباقی در محدودة خفیف مشخص می

وانند با دیگران ت این کودکان می. شوند یابد، شناسایی نمی دوم که نیازهای تحصیلی افزایش می

دهد کودکان عادی در  شواهد نشان می(. 32، ص32  محمدزاده و قمرانی، )ارتباط برقرار کنند 

صورت خودانگیخته و بدون  ارتباط با اطرافیان خود مانند والدین، خواهران، برادران و همساالن به

ی در این زمینه مشکالت توانی ذهن ، اما کودکان با کمگیرند را فرامی  اجتماعیهای  تالش مهارت

شوند  های منفی از سوی بزرگساالن و سایر کودکان مواجه می العمل زیادی دارند و اغلب با عکس

کودکان و نوجوانان (.    ، ص31  ؛ رضایی و حافظی، 2 3، ص 3  عاشوری و همکاران، )

و هیجانی را  های اجتماعی و شناختی نقص دارند، حتی مشکالت رفتاری توان ذهنی در مهارت کم

کنند و ابتالی  های رفتاری، مشکالت فردی و اجتماعی متعددی ایجاد می اختالل. دهند نیز نشان می

ها را در  آورد و آن وجود می ها معضالت زیادی را برای خانواده و مدرسه به کودکان به این اختالل

نسائیان )کند  پذیر می سیبهای روانی و اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی آ مقابل آشفتگی

 (.3 ، ص 3  گندمانی،  و اسدی

                                                           

1. Schalock 

2 . Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Edition) 

3. Social skills 
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فرایندی است که طی آن کودك ناتوان به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و   شدن اجتماعی »

،  3  نوایی و نگارنده، )« شود های فرهنگی که در آن متولد شده است، تبدیل می ورزیده در شیوه

ناپذیر یادگیری الگوهای  فرایند پویا، مداوم و اجتناب پذیری شدن یا جامعه اجتماعی»(. 22 ص

های واقعی  های اجتماعی روش مهارت(. 22 ، ص22  الدین،  شرف)« فکری و رفتاری است

دادن به دیگران زمانی که در  و پاسخ  ، ارتباط برقرارکردن ، درگیری هستند که افراد برای آغازگری

 (. 2  ، ص 3  گندمانی و همکاران،  اسدی)د کنن  یک تعامل حضور دارند، استفاده می

،  کاپالن)فردی و کیفیت زندگی افراد ضروری است  های اجتماعی برای عملکرد بین مهارت

های  دادن نقش عنوان توانایی یک فرد برای ارتباط برقرارکردن و انجام به  عملکرد اجتماعی(. 2 1 

(.  ، ص2 1 و همکاران،  2النسر)شود  آن فرد تعریف می 2اجتماعی در درون شبکة اجتماعی

شود و  شدن آنان محسوب می های اجتماعی کودکان و نوجوانان بخشی از مسألة اجتماعی مهارت

ها و رفتار فرد شکل  ها، انگیزه، نگرش شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارت  اجتماعی

عنوان افرادی  اجتماعی توانمند بهلحاظ  افراد به (. 2 3، ص 3  عاشوری و همکاران، )گیرد  می

ها و نیازهایشان  شوند که توانایی استفاده از تعامالت اجتماعی را برای برآوردن هدف توصیف می

 (.  ص ،2 1 ، 3گرروت)کنند  حال به نیازها و اهداف دیگران نیز توجه می دارند و در عین 

راری ارتباط و تعامل با یکدیگر، هایی هستند که افراد برای برق های اجتماعی، مهارت مهارت

کنند  شان استفاده می صورت کالمی و غیر کالمی از طریق حرکات، زبان بدن و ظاهر شخصی به

در  (332 )   کالسکی الیوت، گرشام، مک(.   3 ، ص  1 ، 1 و چانوترایسون، سونثورنروجانا )
                                                           
1. Sociability 

2. Initiating 

3. Engaging 

4. Communicating 

5. Caplan 

6. Social functioning 

7. Social network 

8. Lanser 

9. Garrote 

10. Traisorn, Soonthornrojana & Chano 

11. Elliott, Gresham & Mc closkey 
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دانند که فرد را قادر  ای می دهش های اجتماعی را رفتارهای انطباقی فراگرفته تعریفی دیگر، مهارت

های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که  کند با دیگران روابط متقابل داشته باشد، واکنش می

،  ها شامل رفتارهایی مانند همکاری این مهارت. پیامدهای منفی دارد، اجتناب کند

(. 2  ، ص 3   گندمانی و همکاران، اسدی)است   و قاطعیت  داری ، خویشتن پذیری مسئولیت

( 331 )  های اجتماعی و رفتاری که توسط گرشام و الیوت بندی مهارت براساس مقیاس درجه

داری و  های اجتماعی شامل سه مؤلفة همکاری، قاطعیت و خویشتن تهیه شده است، مهارت

همکاری . است 2کنشی و فزون 2گردی ، درون گردی مشکالت رفتاری نیز متشکل از سه مؤلفة برون

قاطعیت . ها است ها و راهنمایی امل رفتارهایی نظیر مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعملش

مشتمل بر رفتارهای آغازگر مانند کسب اطالع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب 

نظیر )های دشوار  داری شامل رفتارهایی است که در موقعیت خویشتن. به رفتار دیگران است

های  مستلزم رفتار معقول از سوی فرد است و همچنین، رفتارهایی که در موقعیت( شدن همسخر

گردی یا رفتار  برون(. نظیر رعایت نوبت و مصالحه در مجادله)رسد  نظر می غیر دشوار ضروری به 

گردی یا رفتار  درون. بیرونی دربرگیرندة پرخاشگری لفظی یا بدنی، کنترل خشم و مشاجره است

فعالی  کنشی یا بیش فزون. شامل اضطراب، غم و اندوه، تنهایی و خودپندارة ضعیف است بیرونی

 (.   ، ص22  میرزمانی و همکاران، )قراری و رفتارهای تکانشی است  مشتمل بر پرتحرکی، بی

خوراند مثبت برای رفتارهای  داری روابط و دریافت پس های اجتماعی در ایجاد و نگه مهارت

پذیرش از سوی همساالن و چگونگی انتقال فرد از دورة کودکی به بزرگسالی  اجتماعی، برای

توانند تعامالت پایداری را ایجاد کنند و از نظر  کودکان برای ورود به اجتماع می. بسیار مهم است

                                                           
1. Cooperation 

2. Responsibility 

3. Self-Control 

4. Assertion 

5. Gresham & Elliott 

6. Extraversion 

7. Introversion 

8. Hyperactivity 
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کودکان از طریق تعامل با (. 2  ، ص 3  گندمانی و همکاران،  اسدی)اجتماعی مستقل شوند 

ی مانند رعایت نوبت، مشارکت، همکاری، توجه به نظر دیگران و کنترل خشم را همساالن رفتارهای

های همگانی از دیگر عوامل مهم  خانواده، مدرسه و رسانه(. 22 ، ص 2  شهیم، )گیرند  فرا می

کودکانی که از (. 22 ، ص 3  نوایی و نگارنده، )شوند  شدن کودکان محسوب می اجتماعی

برخوردارند، در ایجاد رابطه با همساالن و یادگیری در محیط  های اجتماعی مناسب مهارت

همة (. 2 3، ص 3  عاشوری و همکاران، )ها هستند  تر از کودکان فاقد این مهارت آموزشی موفق

های اجتماعی رفتارهایی  مهارت. های اجتماعی مناسب را یاد بگیرند کودکان نیاز دارند تا مهارت

(.  ، ص1 1 ،  لینچ و سیمپسون)دهند  ران و محیط را ارتقا میهستند که تعامل مثبت با دیگ

های اجتماعی موجب پذیرش انتقاد، احترام گذاشتن، حل مسأله، پذیرش  همچنین، داشتن مهارت

بنابراین، (.  2، ص1 1 ،  راشید)شود  های فردی می پذیری و تحمل تفاوت حقوق و مسئولیت

پذیری کودك  انعطاف: ند از ا ی مناسب در مدرسه عبارتهای اجتماع برخی پیامدهای داشتن مهارت

زای زندگی، ایجاد محیط مثبت و ایمن در  های آینده یا دیگر حوادث استرس در مواجهه با بحران

 (. ، ص 11 ،  شناسان مدرسه روان  انجمن ملی)مدرسه 

مسأله باشد ترین دلیل این  های اجتماعی ممکن است مهم دهد فقدان مهارت مطالعات نشان می

های درس با مشکالتی در زمینة  اغلب در کالس  آموزان با نیازهای ویژه یادگیری که چرا دانش

هایی که از این فرضیه پشتیبانی کنند، کمیاب  حال، پژوهش با این . اند مشارکت اجتماعی مواجه

کودکان (.  ، ص2 1 گرروت، )گیرند  توانی ذهنی را دربرمی آموزان با کم ندرت دانش هستند و به

چیز را بسیار   از افراد با نیازهای متفاوت است که همه  ماندة ذهنی شامل گروهی ناهمگون عقب

هایی مانند لبخندزدن،  این کودکان در رشد توانایی. گیرند سن خود فرامی کندتر از سایر کودکان هم

                                                           
1. Lynch & Simpson 

2. Rashid 

3. National Association of School Psychologists 

4. Special Educational Needs (SEN) 

5. Heterogeneous 
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ها در یک یا چند مورد  آن. ندرفتن تأخیر دار دادن به چیزها، نشستن و راه نشان  کردن، عالقه حرکت

های اجتماعی و استفاده از  از قبیل مراقبت از خود، زندگی در منزل، ارتباط برقرار کردن و مهارت

های روزمره که از یک فرد  ها در عملکرد ذهنی و در انجام فعالیت آن. منابع اجتماعی مشکل دارند

 (.3 ، ص  1 ،  کارا) هایی مواجهند رود، با دشواری ها انتظار می سن آن هم

تواند بر سالمت روانی این کودکان تأثیر منفی بگذارد و عزت  های اجتماعی می فقدان مهارت

حتی نقص در برقراری . همراه آورد  گیری و اضطراب اجتماعی را به نفس پایین، افسردگی، گوشه 

ن شغل، ارتباطات اجتماعی مشکالت بعدی در زندگی نظیر شکست تحصیلی، از دست داد

محمدزاده و )آورد  دنبال می برانگیز، انزوای اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه را به رفتارهای چالش

طور  دلیل رفتارهای تکانشی، به  توانی ذهنی به بر این، کودکان با کم  عالوه(. 33، ص32  قمرانی، 

شکالتی در مهار و علت فقدان توجه کافی، با م  دهند و به های نادرست بیشتری می معمول پاسخ

توان ذهنی معموالً  کودکان کم(.    ، ص 3  برجعلی و همکاران، )تنظیم رفتار خود مواجهند 

دهندگان خدمات درمانی، اعضای خانواده  مشکالت زیادی را در روابطشان با دیگران از جمله ارائه

. وگو مشکل دارند یک گفت کردن ها در شروع برای مثال، بسیاری از آن. کنند و سایر افراد تجربه می

کنند و در برقراری تماس چشمی شکست  پایین صحبت می  یکنواختِها اغلب با یک صدای  آن

ها موجب  های اجتماعی آن توانی ذهنی برای بهبود مهارت آموزان با کم کمک به دانش. خورند می

 (.  2ص ،  1  ، ایساوومی و اویوندیین)شود  ها در جامعه می افزایش عملکرد اجتماعی آن

تواند  ضعیف است که این عامل می  خودکنترلیهای این کودکان،  یکی دیگر از ویژگی

معنای مدیریت  خودکنترلی به (. 12 ، ص31  تقوی، )ساز بسیاری از مشکالت آنان باشد  زمینه

، ( 11 )  مایر و سالووی(.  ، ص 2  پژوه و همکاران،  به)فرد بر رفتار و یادگیری خود است 

                                                           
1. Karra 

2. Monotone Voice 

3. Isawumi & Oyundoyin 

4. Self-Control 

5. Mayer & Salovey 



  36...      پذیر  ذهني آموزش آموزان با نیازهای ویژة های اجتماعي و رفتاری دانش بیني خودکنترلي براساس مهارت پیش

   

 

ها معرفی کردند و معتقد بودند قدرت تنظیم  عنوان کاربرد صحیح هیجان اصطالح خودکنترلی را به

ها،  کردن اضطراب دادن خود، درك احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین

(  32 )  اشنایدرمفهوم خودکنترلی که توسط . شود های متداول می حوصلگی ها یا بی افسردگی

پذیر یا چقدر پایدار  عبارت است از اینکه یک فرد در موقعیت خود چقدر انعطافتوسعه یافت، 

کند،  هایی برخورد می هر فرد در طول زندگی با محرك(. 3، ص 3  فتاحی،  آقازاده و اصل. )است

وخوی وی تأثیر  ها سریع در خلق که ممکن است برای وی خوشایند نباشد و این ناخوشایندی

عنوان کلید  حدی برای افراد ضروری است که از آن به مدیریت احساسات بهکنترل و . گذارد می

 (.    ، ص 3  اصل،  اقدم و مختاری   زاده، علیزاده عباس)کنند  بهشت عاطفی یاد می

ها و نتایج  یک کودك یا نوجوان دارای خودکنترلی زمانی را صرف فکرکردن به انتخاب

لحاظ خودکنترلی ضعیف   فردی که به. کند انتخاب میاحتمالی کرده و سپس، بهترین گزینه را 

موسوی )عالقگی به فعالیت مواجه است  طور مداوم با احساس ناامیدی، افسردگی، بی است، به

ماندة ذهنی با نقص در تعامالت اجتماعی و  بنابراین، کودکان عقب(.  ، ص 3  مقدم و همکاران،  

آگاهی از . ترلی ناکافی و ضعیف نیز هستندهای ارتباطی دارای مشکلی چون خودکن مهارت

ها و مسئوالن آموزش استثنایی را در نحوة درست  توانی ذهنی، خانواده مشکالت فراگیران با کم

همین   به(.  2 ، ص 3  سورك،  آذر و شفیعی   ادیب، فتحی)رساند  رفتار و آموزش یاری می

کردن  ها برای برآورده اده از حداکثر تواناییتوان ذهنی استف منظور، یکی از اهداف آموزش افراد کم

ماندة ذهنی،  هدف نهایی از سازگاری اجتماعی کودکان عقب. نیازهای شخصی و اجتماعی است

 (.  3، ص 3  فؤادالدینی و بیدختی، )داشتن کفایت و توان زندگی اجتماعی در جامعه است 

گی موجب کاهش مشکالت های زند ها حاکی از آن است که آموزش مهارت نتایج پژوهش

رحیمی و همکاران، )خواهی شده  آموزان در معرض خطر در زمینة خودکنترلی و هیجان دانش

های  آموزان دارای اختالالت رفتاری تحت آموزش مهارت و مشکالت دانش(   ، ص 3  

                                                           

1. Snyder 



67                                                  0011 تابستان، 2، شمارة 01مطالعات آموزشي و آموزشگاهي، دورة 
 

همچنین، آموزش (.   ، ص23  کریمی، کیخاونی و محمدی، )اجتماعی کاهش یافته است 

های اجتماعی  برقراری ارتباط مؤثر به مادران کودکان مبتال به اوتیسم بر بهبود مهارت های مهارت

و آموزش صحیح و مداوم (  3  خانزاده و ندائی،  وحیدی، حسین باغبان )این کودکان مؤثر بوده 

حل  تواند راه های همکاری، ابراز وجود و خودکنترلی می ویژه در مؤلفه های اجتماعی به مهارت

بر این،  عالوه (. 31  جناآبادی، )سبی برای کاهش اختالالت رفتاری کودکان استثنایی باشد منا

نفس، و   و عزت( 2 1 ،  گوستاوسن)تحصیلی های اجتماعی با پیشرفت  رابطة مثبت بین مهارت

ریگیو، تروکمورتون )و احساس تنهایی   های اجتماعی با اضطراب اجتماعی نیز رابطة منفی مهارت

  نتایج پژوهش مگلینسکیتی، کپالیتی و لگکائوسکاس. گزارش شده است( 331 ،  ائوالو دپ

 آموزان دوره ابتدایی باالتر باشد، انگیزة های اجتماعی دانش نشان داد هرچه سطح مهارت(   1 )

 .تر است ها کم ها برای یادگیری بیشتر و اضطراب مدرسه در آن آن

توان دریافت که کودك با نیازهای ویژة ذهنی  این زمینه میشده در  با نگاهی به تحقیقات انجام

  تری برخوردار است و به توجه و از حس کنجکاوی کم نسبت به کودك طبیعی کند، آهسته، کم

تواند با سرعت کودکان عادی یاد بگیرد و  تر نسبت به همساالن خود، نمی دلیل بهرة هوشی کم

مساالن شده و بنابراین، فرصت یادگیری رفتارهای ماندن او از جمع ه همین امر موجب محروم

پور و پیام،  ملک)دهد  ها و همساالن را از دست می اجتماعی از طریق سرمشق قرار دادن همبازی

های اجتماعی و کنترل خود  توانی ذهنی در مهارت همین دلیل، کودکان با کم  به(.  2، ص23  

حال، با بررسی متون نظری موجود، مشخص  ن با ای(. 2 ، ص2 1 ،  دوسیک)هایی دارند  نقص

آموزان با نیازهای  های اجتماعی و خودکنترلی در دانش شد مطالعة کافی دربارة رابطة بین مهارت

توانی ذهنی  بنابراین، با توجه به اینکه میزان شیوع کم. پذیر انجام نگرفته است ویژة ذهنی آموزش
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و کمبود متون غنی در ( 32  خاتمی، )ل است سا 3 -  مورد در هر هزار نفر جمعیت   - 

ها،  های اجتماعی و رفتاری و خودکنترلی این کودکان و اصالح آن زمینة بهبود مشکالت مهارت

هایی در این زمینه گام مثبتی در جهت کمک به والدین، معلمان و خود کودکان با  انجام پژوهش

. ل احتمالی آن به انواع اختالالت دیگر استشدن و تبدی  نیازهای ویژة ذهنی و پیشگیری از مزمن

توان ذهنی سبب شد  بخشی افراد کم های اجتماعی در توان بنابراین، آگاهی از تأثیر شگرف مهارت

  از این. پذیر باشد دنبال روشی برای بهبود وضعیت خودکنترلی این قشر آسیب  پژوهش حاضر به

های اجتماعی و رفتاری  رلی براساس مهارتبینی خودکنت رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی پیش

های زیر را  های استثنایی شهر تهران، فرضیه پذیر دبستان آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش دانش

 :بررسی کرده است

آموزان با نیازهای ویژة ذهنی  های اجتماعی و رفتاری با خودکنترلی در دانش بین مهارت . 

 .ناداری وجود داردپذیر دختر و پسر رابطة مع آموزش

آموزان با نیازهای ویژة  بینی خودکنترلی دانش های اجتماعی و رفتاری توانایی پیش مهارت . 

 .پذیر دختر و پسر را دارند ذهنی آموزش

پذیر براساس سطح تحصیالت پدر  آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش خودکنترلی دانش . 

 .ها تفاوت دارد و مادر آن

پذیر براساس طبقة شغلی سرپرست  وزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزشآم خودکنترلی دانش . 

 .ها تفاوت دارد آن( پدر)خانواده 

 .ها تفاوت دارد پذیر براساس سن آن آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش خودکنترلی دانش . 

ها تفاوت معناداری  پذیر براساس جنسیت آن آموزان ذهنی آموزش بین خودکنترلی دانش . 

 .داردوجود 

 شناسي پژوهش روش

ها توصیفی از نوع  لحاظ نحوة گردآوری داده  لحاظ هدف کاربردی و به پژوهش حاضر به 

آموزان دختر و پسر با نیازهای خاص ذهنی  جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش. همبستگی است
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ونة پژوهش، نم. بود  3  -32های استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی  پذیر در دبستان آموزش

گیری تصادفی  بودند که به روش نمونه( پسر 13 دختر و  22)آموزان  نفر از این دانش  3 

پیش از اجرای پژوهش، با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استثنایی . ای انتخاب شدند خوشه

مال، ش)سپس، شهر تهران به چهار بخش . شهر تهران نسبت به اخذ مجوز از این سازمان اقدام شد

شده و از هر بخش یک مدرسة ابتدایی دخترانه و پسرانه استثنایی   تقسیم( جنوب، غرب و شرق

در هر مدرسه با هماهنگی مدیر، از روی پروندة تحصیلی . صورت تصادفی انتخاب شد به

ها نظیر تحصیالت پدر و مادر و شغل  آموزان، اطالعات الزم دربارة مشخصات والدین آن دانش

آموزان با نیازهای ویژة ذهنی  در نهایت، چهل معلم، دانش. آوری شد نواده جمعسرپرست خا

را ارزیابی کرده و به ( سال   تا  3گروه سنی )های اول تا پنجم دبستان  پذیر پایه آموزش

های  ها پرسشنامه آوری داده ابزار جمع. آموز پاسخ دادند های پژوهش دربارة هر دانش پرسشنامه

و مقیاس ( فرم معلم)و رفتاری گرشام و الیوت   اجتماعیهای  بندی مهارت جهمعتبر مقیاس در

 . بود (323 )  کندال و ویلکاکس  گیری خودکنترلی اندازه

دبستان،   برای سه دورة پیش( 331 )های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت  پرسشنامة مهارت

در . آموز، والدین و معلمان است نشدبستان و متوسطه تهیه شده است و دارای سه فرم ویژة دا

ترین منابع کسب اطالع در  پژوهش حاضر از فرم معلم استفاده شده است، زیرا معلمان از مهم

ای  گویه سه نمره 2 معلمان این پرسشنامه را که دارای . آموزان هستند زمینة رفتار و کفایت دانش

آموزان تکمیل کردند نمرة  ة دانشاست، برای هم(  =و اغلب اوقات  =، بعضی اوقات =هرگز)

به  21مهارت اجتماعی متوسط و نمرة  21تا  1 مهارت اجتماعی ضعیف، نمرة بین  1 تا  1 بین 

بیانگر مهارت رفتاری  1 تا  2 همچنین، نمرة بین . دهد باال مهارت اجتماعی قوی را نشان می

در . باال مهارت رفتاری قوی استبه    مهارت رفتاری متوسط و نمرة    تا  1 ضعیف، نمرة بین 

                                                           
1. Social Skills Rating System (SSRS) 

2. Self-Control Rating Scale (SCRS) 

3. Kendall & Wilcox 
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های اجتماعی و رفتاری در خارج و داخل  گیری مهارت زمینة بررسی روایی و پایایی مقیاس اندازه

زمان مطلوب بوده و  این مقیاس دارای روایی سازه و هم. هایی صورت گرفته است ایران تالش

سرشکی و  ادیب)ده است ها تأیید ش کاربرد تشخیصی و درمانی آن برای کودکان در پژوهش

های اصلی  برای بررسی روایی سازة مقیاس، از تحلیل عوامل با مؤلفه(.    ، ص 3  همکاران، 

طور جداگانه در دو فرم  های اجتماعی و مشکالت رفتاری به برای بخش مهارت( چرخش ابلیمین)

. داری بودند ویشتناین عوامل عبارت از همکاری، قاطعیت و خ. ویژة والدین و معلم استفاده شد

و با ترسیم نمودار اسکری به استخراج سه عامل  KMOهای  تحلیل عوامل پس از محاسبة ضریب

های اجتماعی ویژة والدین و معلم منجر  های مهارت با مقدار ارزش ویژة بیشتر از یک در پرسشنامه

 داری، قاطعیت و همکاری نام گرفت  شد که خویشتن

 تهیه  سوتا مینهدر دانشگاه ( 323 )دکنترلی توسط کندال و ویلکاکس گیری خو پرسشنامة اندازه

گویة آن مربوط به    گویة آن مربوط به خودکنترلی،  1 گویه است که    این مقیاس شامل . شد

ضریب پایایی . است( خودکنترلی -تکانشگری)گویه مربوط به هر دو  1 تکانشگری و در نهایت، 

دست آمد، که قابل قبول  به 1/ 2و با روش بازآزمایی  32/1ونباخ این آزمون با روش آلفای کر

در ایران، روایی محتوایی این مقیاس تأیید شد (.   1 ص323 کندال و ویلکاکس، )است 

دست  به 1/ 2و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برابر با (    ، ص 3  برجعلی و همکاران، )

 (.    ، ص 3  دی، آبا پور و زنگی پور، رحیمی قدم)آمد 

های اجتماعی و رفتاری  در پژوهش حاضر نیز روایی صوری و محتوایی پرسشنامة مهارت

گیری خودکنترلی طبق نظر متخصصان و استادان  و پرسشنامة اندازه( فرم معلم)گرشام و الیوت 

در . تأیید شد 1/ 2و  1/ 3ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب، با ضرایب  علوم تربیتی و پایایی آن

و آمار ( معیار فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف )ها از دو روش آمار توصیفی  تحلیل داده

( مستقل طرفه و تی   ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک)استنباطی 

 .استفاده شد SPSS22افزار آماری  در نرم
                                                           

1. University of Minnesota 
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 های پژوهش یافته

 .نشان داده شده است  و   ،  های  کنندگان در جدول ربوط به وضعیت مشارکتآمار توصیفی م
 

 ها كنندگان در پژوهش براساس سن و جنسيت آن توزيع وضعيت مشاركت. 1جدول 

 سن  

 جنسيت
 انحراف معيار ميانگين كل پسر دختر

   /      /            ماه   سال و  1 تا  3

 2 /22 1  / 1  3    2  ماه   سال و    تا    

   /3  1  /      1     ماه   سال و    تا    

   /22 2   1  3    ماه   سال و    تا    

   /      /  2  3  13  22 کل

 

 ها كنندگان براساس تحصيالت پدر و مادر آن توزيع وضعيت مشاركت. 2جدول 

 تحصيالت مادر تحصيالت پدر

 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني انحراف معيار ينميانگ درصد فراواني سطح تحصيالت 

 2 /      / 1 2 /     2  /1     /     /     سواد سواد و کم بی

   /2     / 3 2 /2  2   /      /32   /     ابتدایی

 3 / 1 2     /  1    /2     /      2  راهنمایی و دبیرستان

    2  /   2 /3 2  2 /   2  /2  1 /  1  دیپلم و باالتر

   / 3 2  /   11   3    / 3 2  /   11   3  کل

 

 ها آن( پدر)كنندگان براساس طبقة شغلي سرپرست خانواده  توزيع وضعيت مشاركت. 3جدول 

 انحراف معيار ميانگين درصد فراواني طبقة شغلي پدر

   /2  1  /     /2    دفتری و اداری

   /32    /1    /2    امور خدماتی

 2 / 3    /1    /     و نقل کشاورزی، دامداری، کارگر، مشاغل تولیدی و حمل 

 2     / 3    3  بیکار

   /33 3  / 1   /  2  نشده  بندی طبقه

   / 3 2  /   11   3  کل
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منظور بررسی فرضیة اول آزمون ضریب همبستگی پیرسون اجرا شد که نتایج آن در جدول  به

 .شود می مالحظه  
 

آموزان با نياز هاي ويژة ذهني  هاي اجتماعي و رفتاري با خودكنترلي در دانش نتايج همبستگي پيرسون بين مهارت. 4جدول 

 پذير دختر و پسر آموزش

 بين متغيرهای پيش
 
 متغير مالک

 داری خویشتن قاطعيت همكاری
رفتار 
 بيروني

رفتار 
 دروني

 فعالي بيش
مهارت 

اجتماعي 
 (كل)

 مهارت
رفتاری 

 (كل)
 -1/   1/   -2/1  1/ 1 -1/ 2 1/   1/   1/   خودکنترلی در دختران
 -2/1  1/   -3/1  -12/1 -1/ 2 1/   2/1  1/ 2 خودکنترلی در پسران

شود، بین مهارت اجتماعی کل و سه زیرمؤلفة آن  مشاهده می  گونه که در جدول  همان

آموزان با نیازهای ویژة ذهنی  نترلی در دانشبا خودک( داری همکاری، قاطعیت و خویشتن)

، اما بین مهارت رفتار کل (P≤1/ 1)پذیر دختر و پسر رابطة مثبت و معناداری وجود دارد  آموزش

با خودکنترلی رابطة منفی و معناداری وجود دارد ( فعالی رفتار برونی و بیش)و دو زیرمؤلفة آن 

(1 /1≥P .)آموزان با نیازهای ویژة ذهنی  ا خودکنترلی دانشهمچنین، بین بعد رفتار درونی ب

 (.P>1/ 1)پذیر دختر و پسر رابطة معناداری وجود ندارد  آموزش

بین و خودکنترلی  عنوان متغیر پیش های اجتماعی و رفتاری به در فرضیة دوم پژوهش، مهارت

کار  چندگانه به برای بررسی این فرضیه آزمون رگرسیون. عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شد به

 .نشان داده شده است  گرفته شد که نتایج آن در جدول 
 

هاي اجتماعي و رفتاري در  بيني خودكنترلي توسط ابعاد مهارت نتايج آزمون رگرسيون چندگانه براي پيش. 5جدول 

 پذير دختر و پسر آموزان با نيازهاي ويژة ذهني آموزش دانش

 Β R R2 F T P بين متغيرهای پيش آموزان دانش

 دختر

 1/   همکاری

2 1/1 21 /1  1/ 3 

 2/  111 /1 

 N.S 1/   -1/  1 قاطعیت

 1/ 11  /   -1/   رفتار بیرونی

 N.S 1/ 2 1/ 1 رفتار درونی

 1/ 11  /   -2/1  بیش فعالی
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 Β R R2 F T P بين متغيرهای پيش آموزان دانش

 پسر

 2/1  همکاری

2  /1 2 2/1  2 /   

 3/  111 /1 

 N.S  /23 1/   قاطعیت

 1/ 111  /   -1/   رفتار بیرونی

 1/ 11  /22 2/1  رفتار درونی

 N.S  /   -1/   فعالی بیش

بینی  شود، همة متغیرها در ترکیب با یکدیگر توانایی پیش مالحظه می  طور که در جدول  همان

طور مستقل  همچنین، به(. =P ، 1/ 3F<1/ 1)آموزان دختر داشتند  خودکنترلی را در دانش

بینی  توانایی پیش( =β-2/1 )فعالی  و بیش( =β-1/  )، رفتار بیرونی (=1β/  )همکاری 

طور مستقل توانایی  توان ذهنی داشتند، اما قاطعیت و رفتار درونی به خودکنترلی را در دختران کم

ها در ترکیب دیگر، همة متغیر  از سوی(. P>1/ 1)بینی خودکنترلی را در این دختران نداشتند  پیش

، P<1/ 1)ماندة ذهنی داشتند  آموزان پسر عقب بینی خودکنترلی را در دانش با یکدیگر توانایی پیش

 2 /  F= .) همچنین، همکاری( 2/1β=) رفتار بیرونی ،(  /1-β= ) و رفتار درونی( 2/1β= )

بینی  نایی پیشفعالی توا طور مستقل توانایی پیش خودکنترلی را داشتند، اما قاطعیت و بیش به

 (. P>1/ 1)آموزان را نداشتند  خودکنترلی در این دانش

نتایج نشان داد . طرفه اجرا شد  منظور بررسی فرضیة سوم آزمون تحلیل واریانس یک به

پذیر برحسب سطح تحصیالت مادران و  ذهنی آموزش  آموزان با نیازهای ویژة خودکنترلی دانش

 (.P>1/ 1)د ها تفاوت معناداری ندار پدران آن

نتایج نشان داد . طرفه استفاده شد  برای بررسی فرضیة چهارم از آزمون تحلیل واریانس یک

شغلی سرپرست خانواده   پذیر براساس طبقة آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش خودکنترلی دانش

 (.P>1/ 1)دهد  ها تفاوت معناداری نشان نمی آن( پدران)

نتایج آن در . کار گرفته شد طرفه به  جم آزمون تحلیل واریانس یکمنظور بررسی فرضیة پن به

 .نشان داده شده است  جدول 
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آموزان با نيازهاي ويژة  طرفه براي بررسي معناداري تفاوت خودكنترلي در دانش نتايج آزمون تحليل واريانس يك. 6جدول

 ها پذير براساس سن آن ذهني آموزش

 سطح معناداری Fآمارة  ميانگين مجذورات رجة آزادید مجموع مجذورات منابع تغييرات

  1  / 2     1  /  2 گروهی بین

 22  / 21  3  3  2  /  گروهی درون 1/    /13

   3        /1 کل

پذیر براساس  آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش دهد خودکنترلی دانش نشان می  جدول 

 (.P>1/ 1)ها تفاوت معناداری ندارد  سن آن

 2کار گرفته شد که نتایج آن در جدول  مستقل به منظور بررسی فرضیة ششم آزمون تی  به

 .شود مشاهده می
 

آموزان با نيازهاي ويژة ذهني  هاي خودكنترلي در دانش مستقل براي مقايسة ميانگين نمره  نتايج آزمون تي. 7جدول 

 ها پذير براساس جنسيت آن آموزش

 سطح معناداری آمارة تي انحراف معيار نگين نمراتميا تعداد ها گروه

   /2  3  /   22 دختر
21/1  2/1 

   /      /3  13  پسر

پذیر دختر و پسر  آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش ، بین خودکنترلی دانش2براساس جدول 

 (.P>1/ 1)تفاوت معناداری وجود ندارد 

  گیری بحث و نتیجه

و  ادیز اریعوامل بس یرو شده است که همگ هروب یادیو اختالالت ز ها یماریبامروز با  یایدن

علم  شرفتیاگرچه با پ. رود یاختالالت به شمار م نیاز ا یکی ،یذهن یتوان کم. دارند یمتفاوت

کودك  کیآمدن  اینبوده و از به د ینیب شیاختالل قابل پ نیا شات،یآزما یو انجام برخ یپزشک

و  دآی ایبه دن ی، اما باز هم در گوشه و کنار ممکن است کودککرد یریجلوگ توان یم یذهنتوان  کم

 ها، زهیتحمل انگ ییتوانا ،یخودکنترل. عمر خود، دست و پنجه نرم کند همة یاختالل برا نیبا ا
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موضوع در کورتکس  نیا. به اهداف بلندمدت است دنیرس یشخص برا یاحساسات و رفتارها

خوب و بد  نیب زیو تما تیشخص انیب ،یریگ میتصم ،یزیر د که مسئول برنامهدار شهیمغز ر یشانیپ

 یخودکنترلاز آنجا که . بنابراین، در کودکان با نیازهای ویژة ذهنی خودکنترلی ضعیف است. است

که فرصت  دیآ یدر کودکان به حساب م یاز رفاه اجتماع یدارربرخو یبرا یاتیح ءجز کی

و کند  یخود را فراهم م یها ها و واکنش یسرخوردگ ترل احساسات،درست و کن یها یریگ میتصم

مختلف  یها تیبا موقع ییارویو اقدامات نامناسب در رو ها میاز اتخاذ تصم یمهارت فکر نیا

الزم به آموزش  یاز خودکنترل یذهن ةژیو یهاازیکودکان با ن یبرخوردار یکند برا یم یریگجلو

آموزش  بایدمناسب  یاجتماع یزندگ کی نداشت یو برا میپرداز یبه آنان م یاجتماع یها مهارت

 .میریبگ یدر آنها را جد یاجتماع یها مهارت

همکاری، )های آن  های اجتماعی و مؤلفه دهد بین مهارت نتایج پژوهش حاضر نشان می

 پذیر دختر و آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش با خودکنترلی دانش( داری قاطعیت و خویشتن

های اجتماعی بر میزان  پسر رابطة مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش مهارت

همچنین، بین مشکالت رفتاری و دو زیرمؤلفة آن . شود آموزان افزوده می خودکنترلی این دانش

پسر پذیر دختر و  ماندة ذهنی آموزش آموزان عقب با خودکنترلی دانش( فعالی رفتار برونی و بیش)

که با افزایش مشکالت رفتاری از میزان خودکنترلی  طوری   رابطة منفی و معناداری وجود دارد؛ به

آموزان با  بین بعد رفتار درونی با خودکنترلی دانش. شود و برعکس آموزان کاسته می این دانش

این، نتایج بر  عالوه . پذیر دختر و پسر رابطة معناداری وجود ندارد نیازهای ویژة ذهنی آموزش

آموزان با  بینی خودکنترلی دانش های اجتماعی از توانایی پیش پژوهش نشان داد متغیرهای مهارت

های  نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش. پذیر دختر و پسر برخوردارند نیازهای ویژة ذهنی آموزش

و (  3  )ن وحیدی و همکارا ، باغبان (23  )، کریمی و همکاران ( 3  )رحیمی و همکاران 

های اجتماعی با عزت  های دیگر که رابطة مهارت از پژوهش. خوانی دارد هم( 31  )جناآبادی 

مورتن  های ریگیو، دروك توان به نتایج پژوهش توان ذهنی را تأیید کردند، می آموزان کم نفس دانش 



  66...      پذیر  ذهني آموزش آموزان با نیازهای ویژة های اجتماعي و رفتاری دانش بیني خودکنترلي براساس مهارت پیش

   

 

العة حاضر با نتایج در نهایت، نتایج مط. اشاره کرد(  3  )و عاشوری و همکاران ( 331 )  دپاالو 

بر نقش  مبنی (   1 )  لگاسکاسو مگلینسکیتی، کپاالیت و ( 2 1 )های گوستاوسن  پژوهش

آموزان دورة ابتدایی و  های اجتماعی در بهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری دانش مهارت

 .سو بود کاهش اضطراب مدرسه، هم

ماندة ذهنی  آموزان عقب کنترلی دانشهای اجتماعی با خود در تبیین رابطة بین مهارت

ای است که در تنظیم افکار، احساسات و  توان گفت که خودکنترلی خصیصه پذیر، می آموزش

منظور دستیابی به اهداف خاص نقش اساسی برعهده دارد و وجود مهارت خودکنترلی در  اعمال به

ه به سازگاری و تطابق فرد با ها در جامعه محسوب شده ک آن  آموزان یکی از عوامل موفقیت دانش

رساند  پذیری می ها را به میزان الزم به استقالل و مسئولیت شود و آن محیط و اجتماع منجر می

دلیل نقص در اکتساب،   توانی ذهنی به از آنجا که کودکان با کم(.   ، ص 3  جویباری،   احمدی)

مشکل دارند، آموزش رفتارهای نقص در عملکرد یا نقص در عوامل انگیزشی در رفتار سازشی 

تواند در کسب رفتار و عملکرد کودك و نیز در عوامل انگیزشی نقش مؤثری ایفا کرده  اجتماعی می

و موجب هدایت وی به مسیر مناسب و کاهش پیامدهای مخرب رفتارهای ناسازگارانه شود 

های  یش توانمندیهای اجتماعی با افزا در واقع، مهارت(.   3، ص 3  عاشوری و همکاران، )

ای که اغلب رفتاری هستند، برای  ها را به راهبردهای مقابله اجتماعی و روانی در این کودکان، آن

توان  کودکان کم(. 3 ، ص 3  سلیمانی و همکاران، )کند  مواجهه با مشکالت زندگی مجهز می

طور غیر مستقیم بر  بهذهنی با دریافت تعامالت مثبت از والدین، خانواده، معلم و همساالن خود، 

افزایند، الگوهای صحیح رفتاری و  شایستگی و عملکرد اجتماعی صحیح و بهنجار خود می

گیرند و به تبع آن،  داری را فرامی های همکاری، قاطعیت و خویشتن های اجتماعی در زمینه مهارت

ه والدین و سایر بنابراین، در صورتی ک. کاهند از رفتارهای نامطلوب و مشکالت رفتاری خود می

های  های ناکارآمد ارتباطی خود با این کودکان را با مهارت توانی ذهنی روش اطرافیان کودکان با کم

                                                           
1. Riggio, Throckmorton & Depaola 

2. Magelinskaitė, Kepalaitė & Legkauskas 
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؛ این کودکان در (21 ، ص 3  برجعلی و همکاران، )ارتباطی مؤثر و کارآمد جایگزین کنند 

ها  ر خودکنترلی آنهای اجتماعی خود گام برخواهند داشت و به این ترتیب، ب جهت بهبود مهارت

 .گذارد اثر مطلوبی برجای می

آموزان با نیازهای ویژة ذهنی  دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن است که خودکنترلی دانش

، سن و (پدر)پذیر براساس سطح تحصیالت پدر و مادر، طبقة شغلی سرپرست خانواده  آموزش

ها در پیشینة پژوهش  باط با این یافتهدر ارت. آموزان تفاوت معناداری ندارد جنسیت این دانش

توان گفت بسیاری از والدین این کودکان  ها می در تبیین این یافته. دست نیامد ای به پژوهش نتیجه

دانند و در هنگام  با هر سطح تحصیالت و طبقة شغلی، روش برخورد صحیح با کودك را نمی

دهند و  مرکز خود را از دست میرویارویی با یک موقعیت نامطلوب دچار سردرگمی شده و ت

های  های افراطی و حمایت در واقع، محبت. شود ها می همین امر موجب باالرفتن استرس در آن

توان ذهنی یا طرد وی توسط والدین مشکالت جدی را در روند رشد  بیش از حد از کودك کم

که کاهش (  2 ، ص31  قدمی و کاکوجویباری، )کند  توان ذهنی ایجاد می شخصیت کودك کم

خودکنترلی در این کودکان از پیامدهای مخرب نگرش منفی والدین با هر تحصیالت و شغلی 

توان ذهنی دختر و پسر در هر دامنیة سنی که باشند، در صورتی  از طرف دیگر، کودکان کم. است

بط خود با های اجتماعی الزم و کافی برای زندگی در اجتماع را نیاموخته باشند، در روا که مهارت

لحاظ شخصیتی، رشد اجتماعی،  دیگران تعارضاتی را تجربه خواهند کرد، زیرا این کودکان به 

جانفزا )دنبال دارد  هایی را در خودکنترلی به  اند که دشواری شناختی و هیجانی با اختالالتی مواجه

 (.2 ، ص 3  و شیرازی، 

ماندة ذهنی  آموزان عقب آنچه مسلم است، کنترل خود یکی از مشکالت اصلی دانش

بینی عواقب رفتار  پذیر دورة ابتدایی است، یعنی این کودکان قادر به مهار رفتار خود و پیش آموزش

های  های اجتماعی که جزء جدانشدنی برنامه توان با آموزش مهارت بنابراین، می. خود نیستند

، میزان خودکنترلی آنان را (  3ص ، 3  فؤادالدینی و بیدختی، )توانان ذهنی است  آموزشی کم

های ارتباطی و  ها، مانند مشکل در مهارت افزایش داد که در نتیجه بسیاری از مشکالت آن

صورت  گیرند که خودشان به آموزان یاد می رفتارهای مزاحم کاهش خواهد یافت، زیرا این دانش
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رت داشته باشند، رفتار بر رفتار خود نظا( والدین و معلم)درونی و در غیاب نظارت بزرگساالن 

خاطر رفتارشان به خود بازخورد بدهند و  را در نظر بگیرند و به خود را ارزیابی کنند، پیامدهای آن 

 (.   ، ص 2  پژوه و همکاران،  به)نسبت به آن احساس مسئولیت کنند 

پذیری  های پژوهش حاضر انجام آن در شهر تهران است به منظور تعمیم از جمله محدودیت

های تحصیلی مختلف در  های بیشتر در سراسر کشور و در دوره انجام پژوهشنتایج پژوهش انجام 

های اجتماعی و  بهبود مهارت ةای در حوز های مداخله ها و نیز استفاده از برنامه انواع معلولیت ةزمین

 .شود های رفتاری این کودکان پیشنهاد می اصالح شیوه

های  پذیر پایه آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش دانش از طرفی پژوهش حاضر چهل معلم،

های پژوهش دربارة  را ارزیابی کرده و به پرسشنامه( سال   تا  3گروه سنی )اول تا پنجم دبستان 

آموزان  های آنان از رفتارهای دانش های شخصیتی و برداشت آموز پاسخ دادند، که ویژگی هر دانش

های این  شود عالوه بر معلمان خانواده باشد و پیشنهاد میتواند به عنوان محدودیت  می

 .ها را پر کنند آموزان نیز در تحقیقات دیگر پرسشنامه دانش

های  های راهنمایی کودکان و آموزش تواند در مراکز مشاوره و درمانگاه نتایج پژوهش می

توان  ری کودکان کمهای فرزندپروری، کاهش مشکالت خودکنترلی و رفتا والدین برای بهبود روش

توانان  شود برنامة آموزشی مدون مخصوص کم با توجه به نتایج، پیشنهاد می. ذهنی استفاده شود

به . ربط تنظیم و اجرا شود بخشی به کمک متخصصان ذی ذهنی برای مدارس استثنایی و مراکز توان

شود برای تقویت  د میپذیر پیشنها آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش والدین و معلمان دانش

های اجتماعی استفاده کنند تا این کودکان یاد بگیرند رفتارهای خود  خودکنترلی از آموزش مهارت

های اجتماعی و  شود در آموزش مهارت همچنین، به درمانگران پیشنهاد می. را تحت کنترل درآورند

موزش والدین که موجب تسریع پذیر از آ آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش خودکنترلی به دانش

عنوان یک روش مناسب  شود، به آموزان می های خودیاری این دانش و تسهیل فراگیری مهارت

های اجتماعی  دادن به والدین و معلمان دربارة اهمیت مهارت در نهایت، آگاهی. استفاده کنند

پذیر خواهد  یژة ذهنی آموزشآموزان با نیازهای و کاربردی، تأثیر بسزایی در بهبود خودکنترلی دانش

 .داشت
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