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Effect of employment in the manufacturing – support 

workshop moral on moral growth of girls with intellectual 

disability 

وان ذهنیکم ت حمایتی بر رشد اخلاقی دختران -تأثیر اشتغال در کارگاه تولیدی  
  

 مریم مقیمی

 
 Maryamoghimi@gmail.com کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه فردوسی مشهد و معلم دانش آموزان کم توان ذهنی،

 

  

 چکیده
حمیایغی ووا ید در محیی   -تحقیق حاضر با هدف تبیین ویژگی های دانش آموزان کم توان ذهنیی، مغییرهیای رشید اقلیا ی و اشیغیاک در کارگیاه تو ییدی      

سیاک از  72تیا  91آموزشی( را، مطا عه کرده است. بر این اساس، جامعه آماری این پژوهش، کلیه فارغ ا غحصیلان دقغیر کیم تیوان ذهنیی مقطید سینی -فرهنگی

نفر بودند، در نظر گرفغه شد. مغناسب بیا تحقیقیاا از نیول  لیی  88، که تعداد 9919-9911هنرسغان اسغثنایی دکغر فاطمه هادوی شهر مشهد در ساک تحصیلی 

ی و هدفمنید و بیر اسیاس ح یور و نفر به روش غیراحغمیا  92مقایسه ای، دو جامعه ی شاغلین و غیر شاغلین در کارگاه، انغخاب شدند. در جامعه ی افراد  شاغل 

حمایغی، به صورا تصیادفی سیاده بیه  نیوان نمونیه انغخیاب  -نفر مغناسب با تعداد افراد شاغل در کارگاه تو یدی 93اشغیاک در کارگاه و در گروه افراد غیر شاغل 

ن مسغقل جمد آوری گردید. بر اساس یافغیه هیا، مییان مییران رشید گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق یک نول پرسشنامه و بر اساس آزمون مقایسه دو میانگی

 حمایغی و فارغ ا غحصیلان غیر شاغل تفاوا معناداری وجود دارد.  -اقلا ی فارغ ا غحصیلان دقغر کم توان ذهنی شاغل در کارگاه تو یدی
 

 حمایغی -رشد اقلا ی، دقغران کم توان ذهنی، کارگاه تو یدی :کلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -9

در سا های اقیر، کم توانی ذهنی بیه طیور اساسیی بیا کینش وری      

پایین تر از هنجار در چهیار جنبیه ی هوشیی، مهیارا هیای سازشیی، 

سلامغی، محیی  کنیونی و محیطیی کیه شناقغی و  اطفی، فیریکی و 

برای ادامه رشد زیسغی مطلوب قواهد بود، در نظر گرفغه می شیود. در 

[. از 1-9سا گی ظاهر می شود] 98این تعریف، کم توانی ذهنی  بل از 

تاکنون در حدود نیمی از کم توانان ذهنی قفیف تشخیص  9112ساک 

ی در محیطشیان داده نمی شوند، زییرا رفغارشیان بیه طیور شایسیغه ا

[، که این امر نشان می دهد فعا یت زنیدگی روانیی بیا 9سازشی است]

 اطفی و اجغما ی و ارتبیا  آن هیا بیه -پیوسغگی میان ابعاد شناقغی

طور هماهنگ در رفغار،  ابل مشاهده است. در وا د رفغار در تعامل فرد 

با محی  ورواب  درون فردی و بین فردی( مشاهده می شیود. د یت در 

رواب  بین فردی ما را مغوجه سلسله  وا د، اصوک و ارزش های اقلا ی 

 می کند. این بعد مانند سایر ابعاد شناقغی نیر تحوک می یابد.

هوشبهر به  نوان ابرار تکمیلی برای تشخیص کیم تیوانی ذهنیی و      

مباحث درمانی، تربیغی و دیگر جنبه های فردی زندگی مفید است اما، 

[ و احغییا  در 6،5آزمون های هوش محیدودیت هیای زییادی دارنید]

تفسیر هوشبهر ضروری است. تفسیر نمراا هوشبهر، باید بیا توجیه بیه 

مغن زندگی فرد، کنش در محی  های مخغلف و حماییت هیای همیراه 

آن انجام شود. به جای تشخیص بر اساس هوشبهر، تشخیص برای یک 

های میورد  یروم در حیوزه ی مهیارا فرد می تواند بر پایه ی حمایت 

[. پس برنامیه ی مداقلیه در میورد 2های سازشی و قودگردانی باشد]

افراد کم توان ذهنی نیر، می تواند بر اسیاس نیازهیای حمیایغی کیه از 

 اطفی، رشد اقلا ی و ... نشأا گرفغه است، طیر  -ابعاد رشد شناقغی

 ریری شود. 

ییاا و پیشیینه ی مربیو  بیه  ابل توجه است که بخش  مده ادب     

بررسی رابطه ی میان  قب ماندگی ذهنی و رشد اقلا ی، با اسغفاده از 

 [ و  یارنس8پیییا ه] نظرییه هییای رشید شییناقغی و اقلییا ی  ان

 اساس را شناقغی رشد سطح [ که93[ صورا گرفغه]1کو برگ]

اقلاق دانسغه اند. با وجود این، هنوز ما اطلا اا کمی در مورد چگونگی 

[. 99رتبا  میان رشد اقلا ی و رفغار افراد  قب مانیده ذهنیی دارییم]ا

بررسی های اقیر تئوری های رشد اقلا ی، نیر نشان می دهد که ایین 

دیدگاه های نظری تجدیدنظر طلب، با وجود اد ای توجه به ارزش های 

فرهنگی و تربیغی، رشد اقلا ی افراد  قب مانده ذهنی را در مطا عیاا 

 [.97گرفغه اند] قود نادیده
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با توجه به ملاحظاا فوق، پژوهش حاضر، رشد اقلیا ی افیراد کیم      

، تبییین نمیوده 9توان ذهنی را بر اساس نظریه ی حسین  طیف آبیادی

است. وی با نقد نظریه های موجیود، معغقید اسیت بنیادهیای نظیری، 

ساقغار و محغوای روان شناسی رشد اقلا ی غربی، بدون توجیه جیدی 

ان های انگیرشی و احساس اقلیا ی، فرهنیگ و اقلیاق، رفغیار و به بنی

واکنش های  ینی اقلا ی، ارائه شده است.  ذا او با بیا نگرشیی نیو بیه 

رشد اقلا ی، که مغکی بر فلسفه فردگرایی مینوی و  لمی است، نشان 

داده است که رشد اقلا ی حاصل تأثیر و تأثر مغقابل و پیچیده و پویای 

اجغما ی وشامل شش  امیل( بیوده و در راسیغای آن -سه سطح روانی

مقیاس رشد اقلا ی بومی و مغناسب با نیازهیای کودکیان، نوجوانیان و 

 [.99جوانان کشور ایران ارائه می دهد ]

آمار تقریبی در ایران بیش از یک میلیون نفیر کیم تیوان ذهنیی را      

ا بیرای گرارش می دهد. بررسی تحوک روانی این گروه ضروریست، زییر

حصوک بهغرین نغیجه از قروجی آموزش و پرورش دانیش آمیوزان کیم 

و ارتقیا   7توان ذهنی، بهره وری از منابد انسیانی و غیرانسیانی کشیور

سطح بهداشت روانی جامعه، توجه به بحث اشیغیاک و کیارآفرینی ایین 

 شر اهمیت دارد و مسأ ه ایست که نه تنها دو ت بلکه آحاد جامعه باید 

ه آن احساس مسؤو یت نمایند. یکی از نمودهای این مسؤو یت نسبت ب

حمیایغی فیارغ -پذیری و همکاری، تأسیس نخسیغین کارگیاه تو ییدی

ا غحصیلان کم توان ذهنی کشور، در محل هنرسیغان اسیغثنایی دکغیر 

فاطمه هادوی شهر مشهد توس  قیّرین می باشد. مشخص شدن تأثیر 

وزشی بر توانایی های این  شر، آم-فرهنگی-اشغیاک در محی  اجغما ی

می تواند راهگشای مدیران و دست اندرکاران حیوزه آمیوزش کودکیان 

اسغثنایی برای برنامه ریری های آینیده باشید و ایین سیواک اساسیی را 

پاسخ دهد که از چه طریق می توان به آنان کمیک نمیود تیا در روابی  

 قود با محی  فیریکی و اجغما ی دچار مشکل نشوند؟
 

 تبیین هدف، فرضیه و سؤال پژوهش -7
هدف از اجرای این پیژوهش، بررسیی تیأثیر اشیغیاک در کارگیاه         

آموزشیی، بیر مییران رشید -حمایغی وا د در محی  فرهنگیی -تو یدی

 سا ه است.  91-72اقلا ی دقغران فارغ ا غحصیل کم توان ذهنی 

ی فیارغ میان مییران رشید اقلیا "فرضیه پژوهش  بارا است از:      

حمیایغی و  -ا غحصیلان دقغر کم توان ذهنی شاغل در کارگاه تو ییدی

 "فارغ ا غحصیلان غیر شاغل تفاوا معناداری وجود دارد.

سؤاک تحقیق  بارا است از اینکه: آیا بین اقلاق زیست محیطیی،      

فردی، قانوادگی، اجغما ی، انسانی، مینوی ومغعا ی( و  مومی دقغران 

                                                                 

اسغاد روانشناسی دانشگاه شهید بهشغی و  نظریه پرداز و طرا  آزمون رشد اقلا ی  9 

 کودکان، نوجوانان و جوانان ایران
از اصوک نیل به ا غصاد مقاومغی و توصیه  (Productivity)بهره وری   7

اجلاس اقیر در تهران مورخ اوک در  (APO)ا  ای سازمان بهره وری آسیایی

 می باشد. 9911شهریور ماه 

حمیایغی تفیاوا  -شاغل و غیر شاغل در کارگاه تو یدیکم توان ذهنی 

 معنی داری وجود دارد؟

 پیشینه  نظری و عملی پژوهش -9
م مطا عاا بسیار کمی راجد به بررسی ارتبا  9153تا  بل از ساک     

بین رشد اقلا ی و ابعاد مخغلف  قب ماندگی ذهنیی صیورا گرفغیه و 

و  9123ی بیین بخش  مده ادبیاا این موضیول مربیو  بیه سیاک هیا

[. آنیان 93میلادی و بر پایه نظریاا پیا ه و کو برگ می باشید] 9181

رشد اقلا ی را به معنای تیییر در چگونگی اسغد اک و نگیرش کودکیان 

نسبت به امور اقلا ی و  انون شکنی و رفغار آنان در مواجهه با مسیائل 

 [.91اقلا ی دانسغه اند]

 در را میی تیوان غربی روانشناسان اقلا ی رشد نظریه های     

[، 95گیوداک] [،96 یارنر] چیون گروهیی داد.  یرار گیروه سیه

 اقلا یاا [ ریشة79و هاید] [73[، هافمن]91[، راین]92،98دوواک]

 گیروه و انسیان زیسیغی تکامل تاریخ در اجغما ی را رفغار و

 یادگیری نظریه پردازان [،77فروید] مثل تحلیل گرانی دیگر، روان

 بیا هنجارهیای سازگاری را [ اقلا یاا79باندورا] چون ا یاجغم

  ارنس [ و8پیا ه] مثل   ان سوم می کنند. گروه تلقی اجغما ی

میی داننید.  اقلیاق اسیاس را شناقغی رشد سطح [،1کو برگ]

[ کیه 76[ و رسیت]71روانشناسانی چیون گیلیگیان] بنیادهای فکری

 شمار در می توان اند،کرده  تازه تر مطا عاتی اقلا ی درباره رشد

 دانست. اقیر گروه

[ معغقد اسیت رشید 75]-از نخسغین محققین رشد اقلا ی-پیا ه      

 اقلا ی، همانند رشد شناقغی، طی مراحلی صورا می گیرد. تحقیقاا

 کل [ نشان می دهد انغقاداتی که به72باسی] جمله از روانشناسان

 نییر اقلا ی رشد بارة در او نگرش بر است وارد نظریه پیا ه

است. مثلاً او کودکان را کمغر از آنچه وا عاً هسغند بیرآورد کیرده  وارد

 است. 

 اقلا ی رشد نظریة کنندة تکمیل و دهنده ادامه -کو برگ      

 بیه و تیدری  بیه اقلیا ی   اوا رشد نیر، معغقد بود - پیا ه

گییرد. نقیا  ضیعف نظرییه وی  میی صیورا سه سطح در ترتیب

 اقلیا ی رفغیار و   یاوا اسیت ز اینکه او اً او معغقد بارتست ا

زنیدگی  مقغ ییاا تیابد کیه آن جیای به نوجوانان و کودکان

 است شناقغی رشد مرحلة از ناشی باشد، فرهنگی و اجغما ی

 نوجوانیان و کودکیان اقلیا ی دارند، ثانیاً رشد  رار آن در که

مناسیباا  و  یوانین یادگیری و اقلا ی   اوا اساس بر صرفاً

 مورد کرده پژوهش کو برگ که محیطی در زندگی اجغما ی

 جوامید ی فرهنگیی هیا پاییه به تنها نه و گرفغه  رار توجه

 نیر اقلاق در انگیرشی و غیرشناقغی بنیان های به بلکه دیگر

 سیایر و کیو برگ و اسیت. همچنیین پییا ه نشیده تیوجهی

 در فرزنیدپروری شییوة و وا یدین نقیش شناقغی روانشناسان
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 توجیه او ویت در را نوجوانان و کودکان اقلا ی چگونگی رشد

 [.78نداده اند]  رار قود

حسین  طف آبادی، نظریه پرداز معاصر، ضیمن نقید نظرییه هیای      

روانشناسان غربی، معغقد است رشد اقلا ی فرد، نه تنهیا حاصیل رشید 

شناقغی و یادگیری اجغمیا ی بیرای فهیم وضیعیت قیود و دیگیران و 

تجارب  ینی و رفغیاری در مناسیباا اجغمیا ی اسیت، بلکیه ناشیی از 

ظرفیت های نهفغه طبیعی آدمی،  درا تمیر قوب و بید، گیرایش بیه 

زیبایی و اجغناب از زشغی، ساقغار پیچیده انگیرشی و  اطفی، تجیارب 

 ینی و رفغاری و وضعیت  مومی زندگی اجغما ی، آموزشی و فرهنگی 

ی آن، مقیاس رشد اقلا ی بومی و مغناسیب بیا او نیر هست و در راسغا

 [.99نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان کشور ارائه می دهد ]

بر اساس نظریه  طف آبادی  امل اوک یعنی طبیعت درونیی آدمیی      

بر این فرض اسغوار است که جهان هسغی معنی دار بوده و وجود آدمی 

ت، و اقلیاق انسیانی جسغجوگر حقیقیت، نیکیی، زیبیایی و کمیاک اسی

گسغرش دهنده ارزشهای مینوی جهانی است  امل دوم یعنی توانیایی 

با قوه تمیر قوب و بد و زشغی از زیبیایی، از کیودکی، بیه تیدری  و در 

جریان تحو اا زندگی روانشناقغی، مناسیباا قیانوادگی، اجغمیا ی و 

 فرهنگی به صورا نو ی از وجدان اقلا ی و حا ت روحیی فیرد دربیاره

امور اقلا ی تجلی میی کنید.  امیل سیوم یعنیی انگیرشیها،  واطیف و 

همدردی انسانی، در ارتبا  با شخصیت، هویت و منش افراد و او وییت 

دادن یا ندادن به ارزشهای معین اقلا ی در مقایسه با سایر ارزشهاست. 

 امل چهارم یعنی رشد تفکر و میران قردمندی به چگونگی اسیغد اک 

رباره رفغارهای مربو  به امور اقلا ی و نیر نظام فلسفی و یا تفکر فرد د

منطق حاکم بر ذهن در واکنش به امور اقلا ی اشاره دارد.  امل پنجم 

یعنی تجارب  ینی و مو عیت رفغار اقلا ی مربو  بیه چگیونگی رفغیار 

فرد در مو عیت های معین است که به آن رفغار جنبه اقلیا ی ییا غییر 

می در واکنش به حوادث و مو عیت های زنیدگی و اقلا ی می دهد. آد

در ارتبا  با دیگران قود را سازگار می سازد و رفغار اجغما ی و اقلا ی 

او نیر در چنین رابطه ای  ابل تبیین است.  امل ششیم یعنیی محیی  

اجغما ی، فرهنگی و آموزشی به این اشاره دارد که چگونگی رشد آدمی 

تعامل مداوم و پویای این  وامل است و  حاصل  وامل درونی، بیرونی و

مؤید آن برقی مطا عاا  نغیک رفغاری است که نشان می دهد حیدود 

درصد از بسیاری قصوصیاا روانی از جمله هوش، هیجانیاا  53تا  13

 [.99(]9و مغییرهای پایه ای شخصیت، اموری ذاتی هسغند ونمودار

 

 

 

 
 

 

 

طبق جسغجوی محقق در منابد مخغلف داقیل کشیور، بیا وجیود      

تحقیقاا فراوان راجد به ابعاد مخغلف  قب ماندگی ذهنی و ارتبا  آن 

با مؤ فه های دیگر، پژوهش های انگشت شماری وجود دارد که به طور 

اقلیا ی را د یق و اقغصاصی، ارتبا  میان  قب ماندگی ذهنی و رشید 

    بررسی نماید. در این تحقیقیاا نییر از نظرییه هیای پییا ه و کیو برگ 

 بهره گیری شده است:

[ روی 93[ و ندا قیاکی فییروز]71نغای  تحقیقاا بغوک اقوی راد]     

رشد اقلا ی افراد  قب مانده ذهنی مشابه است: اقیوی راد در بررسیی 

رابطه ی ظرفیت  ملیاتی با تحوک اقلا ی در کودکان کم تیوان ذهنیی 

نمونه دقغر و پسر را با روش با ینی و اسغفاده از آزمون های  53قفیف،

غان های   اوا اقلا ی ومبغنی بر نظریه پیا ه( ارزییابی  ملیاتی و داس

نمود. او نغیجه گرفت که رابطه ضعیفی میان ظرفیت  ملیاتی با تحیوک 

اقلا ی وجود دارد و پسران در وضعیت بهغری نسبت به دقغیران  یرار 

دارند. در این نمونه بیشغر دقغران و پسران در داسیغان هیای   یاوا 

ا ل توجه داشیغه و بیا افیرایش سین تقیویمی، اقلا ی به نیت و  صد ف

میران توجه به نیت فا ل کاهش یافغه و بیشغر معطوف به نغیجیه کیار 

شده است. کلاً میانگین، بیانگر مسؤو یت ذهنی آنان است. همچنیین او 

تحوک روانی ایین کودکیان، ماننید کودکیان  یادی نغیجه می گیرد که 

یکه آنان به توانائیهای  ملییاا فرق دارد. بطور آناما روند تحوک  ،است

منطییق  ینییی نرسیییده و ییی بییه مسییئو یت ذهنییی در داوری اقلییا ی 

میان ظرفیت  ملیاتی با تحوک اقلا ی ایین کودکیان رابطیه  اند.رسیده

مثبت و ضعیف و میان تحوک اقلا ی با رشد اجغما ی نیر ارتبا  مثبت 

طو  تحیوک . قاکی فیروز نیر در مقایسه ی سیشودو  وی مشاهده می

کودک  یادی،  53کودک  قب مانده ذهنی آموزش پذیر و  53اقلا ی 

با اسغفاده از داسغان های اقلا ی کو برگ و تحلیل آماری آزمون قیی، 

نغیجه گرفغه که دقغران در مقایسه با پسران و همچنین کودکان  قب 

مانده آموزش پذیر در مقایسه با کودکان  ادی از سطح تحیوک اقلیا ی 

تری برقوردارند و بین  امل جنسیت و سطو  هوشی با سیطو   پایین

 تحوک اقلا ی رابطه معنی داری وجود دارد.

تحقیقاا قارجی نیر در مورد رابطه ی  قیب مانیدگی ذهنیی و رشید 

اقلا ی، محدود و معدود بوده و بر مبنای نظریه های رشید شیناقغی و 

ه مربو  به رشید اقلا ی پیا ه و کو برگ می باشد. مطا عاا منغشر شد

       اقلییا ی کودکییان، نوجوانییان و بررگسییا ان  قییب مانییده ذهنییی نشییان 

می دهد که آنان نمی توانند در مراحل رشد اسغد اک اقلا ی به همیان 

سر ت همسا ان  ادی قود رشد کنند، یا به مراحل با یاتر و پیشیرفغه 

ا  یرار دادن تر اسغد اک اقلا ی دست یابند. ا بغه این تفاوا می تواند بی

افراد  قب مانده ذهنی و  ادی با توانایی شناقغی یکسان در گیروه هیا 

کمرنگ شود. با وجود این، مطا عاا مملیو از مشیکلاا روش شیناقغی 

[. در وا ید نغیجیه گییری از 93است و به تحقیقاا بیشغری نیاز است]

تحقیقاا روی رشد اقلا ی افراد  قب مانده ذهنی به د یل اسیغفاده از 

 [.99ا داماا و ابرارهای غیراسغاندارد یا منحصر به فرد دشوار است ]

[ 82حسین لطف آبادی] : الگوی نظری شکل گیری رشد اخلاقی1نمودار   
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مهمغرین نغای  حاصل از تحقیقاتی کیه روی گیروه هیای مخغلیف      

 قب مانده ذهنیی، در مقایسیه بیا افیراد  یادی و بیا اسیغفاده از روش 

بینا گروهی و بر اسیاس نظرییه رشید اقلیا ی پییا ه صیورا  -مقطعی

ز:   اوا اقلا ی دقغران  قب مانده ذهنی بیشغر گرفغه،  بارا است ا

[. بیا یین، نوجوانیان و 99معطوف به نغیجه رفغار فا ل اسیت تیا نییت]

کودکان  قب مانده ذهنی، بیشغر به  وا ب رفغار فا لین توجه دارند تا 

[. تفاوتی بین اسغد اک اقلا ی افراد  قیب مانیده 97نیت فا لین رفغار]

[. ارتباطی بیین بهیره 99،91یکسان نیست] ذهنی و  ادی با سن  قلی

هوشی و اسغد اک اقلا ی افراد  قیب مانیده ذهنیی و  یادی مشیاهده 

[. افراد  قب مانیده ذهنیی و  یادی کیه کارهیا را بیه کنیدی 96نشد]

اما با قطای کم انجام میی دهنید،   یاوا اقلیا ی با یاتری  9وبازتابی(

و با اشغباهاا زیاد انجام  1نسبت به افرادی که کارها را سرید وتکانشگر(

می دهند، دارند. بین   اوا اقلا ی و سن تقویمی رابطه مثبت وجیود 

و افیراد  یادی،  6[. افراد  قب مانده ذهنی مغوسی  و اوتیسیم95دارد]

 [.92می کنند] صدمه زدن به مردم را بدتر از صدمه زدن به اشیا  تلقی

ریه پییا ه انجیام تک گروهی که بر اساس نظ -در مطا عاا مقطعی     

گرفغه، بین اسغد اک اقلا ی و سن یا بهیره هوشیی رابطیه ای مشیاهده 

[. بین   اوا اقلا ی و سن تقویمی یا سن  قلی، همبسیغگی 98نشد]

مثبت و بین تحصیلاا و شیل وا دین بیا   یاوا اقلیا ی همبسیغگی 

 [.91منفی مشاهده شد]

ده ذهنیی، در از تحقیقاتی که روی گروه هیای مخغلیف  قیب مانی     

مقایسه با افراد  ادی و با اسیغفاده از روش مطا عیه ی طیو ی و نمونیه 

ساک( و بر اساس نظریه رشید اقلیا ی کیو برگ  1نفر و به مدا  963

صورا گرفغه، می توان به این نغای  اشاره کرد: بین اسغد اک اقلیا ی و 

 سن تقویمی در هر دو گروه کودکان و نوجوانان  قیب مانیده ذهنیی و

[. بین سیو  رفغیار و سین همبسیغگی 13 ادی همبسغگی وجود دارد]

منفی وجود دارد و نمراا سو  رفغار در افراد  قب مانده ذهنی نسیبت 

به افراد  ادی در طوک زمان تحقیق، افرایش یافت و ی با کنغیرک سین 

 [.19 قلی، این تفاوا ناپدید گردید]

بینا گروهی و بر  -طعی[ با اسغفاده از روش مطا عه مق11-17کان]     

اساس نظریه رشد اقلا ی کو برگ تحقیقاتی روی گروه هیای مخغلیف 

 قب مانده ذهنی و در مقایسه با افراد  ادی صورا داد کیه بیه نغیای  

ذیل دست یافت: همبسغگی مثبت معناداری مییان سین  قلیی، بلیوغ 

شناقغی و اسغد اک اقلا ی وجود دارد. ارتبیاطی بیین سین تقیویمی و 

[، بیا همیین 16غد اک اقلا ی نبود. همچنین میلر، زوموف و اسغفان]اس

روش، تفاوا معناداری بین   اوا اقلا ی در سه گروه نوجوانان دقغر 

 قب مانده ذهنی قفیف، مغوس  و دقغیران  یادی برهکیار مشیاهده 

 نکرد.

                                                                 
3 Reflective 
4 Impulsive 
5 Autism 

[ با اسغفاده از نظرییه کیو برگ و روش 15سایگمن، آنگرر و راشل]     

 7/95نفر نوجوان  قیب مانیده ذهنیی  73گروهی روی  تک –مقطعی 

دریافغند که تفیاوا  7/23ساک و بهره هوشی  9/99سا ه، با سن  قلی 

معنی داری بین سین  قلیی و اسیغد اک اقلیا ی نیسیت و همبسیغگی 

 معناداری بین اسغد اک اقلا ی و رفغار مخرّب وجود دارد.

 یافته ها -1

بطور قلاصه، در  ا یب پاسیخدهی  پژوهش ییافغه ها بخشدر این     

ئه می شود. همانطور که در جیدوک به سؤاک تحقیق و در یک جدوک ارا

مشاهده میی شیود مییانگین رشید اقلیاق زیسیت محیطیی، فیردی، 9

قانوادگی، اجغما ی، انسانی، مینوی و  مومی فارغ ا غحصییلان شیاغل 

، 99/1، 92/1، 93/1حمییایغی بییه ترتیییب معییادک -در کارگییاه تو یییدی

می باشد که بیشغر از میانگین نمره بدست  91/1و  65/1، 12/1، 71/1

آمده توس  نمونه افراد غیر شاغل در ابعاد مذکور است. بیا اسیغفاده از 

نفیر( بیا  96( نمونه افراد شاغل وtآزمون مقایسه دو میانگین مسغقل و

 نفر( مورد مقایسه  رار گرفت. با  ناییت بیه 93نمونه افراد غیر شاغل و

جدوک فوق و نظر به اینکه ارزش احغماک معناداری قطا برای مقایسیه 

، 985/3دو میانگین در هر یک از ابعاد رشد اقلا ی به ترتییب برابیر بیا 

مشاهده شده که بیه  888/3و  6/3، 285/3، 3226/3، 839/3، 198/3

طور  ابل توجهی از سطح  رار داد آ فا کمغر است، بنابراین تفاوا معنا 

میان مغوس  رشد اقلیاق زیسیت محیطیی، فیردی، قیانوادگی، داری 

فارغ ا غحصیل شاغل و غیر دقغران  اجغما ی، انسانی، مینوی و  مومی

حمایغی وجیود دارد و فرضییه ایین پیژوهش -شاغل در کارگاه تو یدی

 تأیید می گردد.

 : مقایسه ابعاد رشد اخلاقی 1جدول 

اخلاق 

 عمومی

اخلاق 

 مینوی

اخلاق 

 انسانی

اق اخل

 اجتماعی

اخلاق 

 خانوادگی

اخلاق 

 فردی

اخلاق 

زیست 

 محیطی

 

96 96 96 96 96 96 96 
ه فراوانی نمون

شاغلین   

93 93 93 93 93 93 93 
ه فراوانی نمون

 غیر شاغلین

91/1  65/1  12/1  71/1  99/1  92/1  93/1  

ره میانگین نم

 مقیاس اخلاق

 در شاغلین

75/1  69/1  13/1  31/1  31/1  97/1  78/1  

ره میانگین نم

 مقیاس اخلاق

در غیر 

 شاغلین

97/3  75/3  79/3  99/3  17/3  91/3  93/3  

انحراف 

استاندارد 

 شاغلین

76/3  17/3  13/3  76/3  76/3  11/3  13/3  

انحراف 

استاندارد 

 غیرشاغلین

 درجه آزادی 19 19 19 19 19 19 19

888/3  633/3  285/3  3226/3  839/3  198/3  985/3  t 
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طبق یافغه های این پژوهش میان رشد اقلا ی دقغیران کیم تیوان     

حمایغی و غیر شاغلین تفیاوا معنیادار -ذهنی شاغل در کارگاه تو یدی

وجود دارد. تأیید فرضیه ی تحقیق، یعنی مفید و مؤثر بودن اشیغیاک و 

حمایغی برای افراد  قب مانده ذهنی، بیه -کارآموزی در محی  آموزشی

ید آموزش مداقله ای در تیییر رفغارهای کودکان  قب مانیده نو ی مؤ

با آغاز نه ت بهداشت روانی و -ذهنی می باشد که از اوایل  رن بیسغم 

تییاکنون، پیشییرفت هییای چشییمگیری داشییغه  -رویکردهییای درمییانی

[. اگرچه تئوری رشد اقلا ی و غی دربیاره ی افیراد  قیب 18،11است]

ر با قوه تنازل برانگیر است، همیانطور مانده ذهنی مطر  می شود به طو

که کلمه ی اقلاق در ارتبا  بیا ایین افیراد تاریخچیه ی تأسیف بیاری 

[، امیا در سییاک هییای اقییر کشییورهای مخغلییف  ییوانین و 63،69دارد]

 امکاناا حمایغی مطلوبی را برای این افراد توسعه داده اند.

[ کیه مییانگین 12با توجه به نغای  تحقیق  طف آبادی و همکیاران]    

و  18/1رشد اقلا ی  مومی نوجوانیان و جوانیان کشیور را بیه ترتییب 

ا لام نموده است، می تیوان فهمیید کیه وضیعیت رشید اقلیا ی  11/1

( با یاتر از 93/1 مومی دقغران  قب مانیده ذهنیی در ایین پیژوهش و

مطلب میی تیوان  میانگین و در سطح مطلوبی  رار دارد. در توضیح این

در وا ید اسیغد اک تبا  هوش و رشید اقلیا ی اشیاره نمیود. به  دم ار

اقلا ی شامل فرایندهای شناقغی و  اطفی ست، زمانی که یک فرد در 

حاک تلاش برای تعیین اقلا ی بودن یا نبودن یک موضول است. بع یی 

نظریه ها تأکید دارند که شناقت در اسغد اک اقلا ی نقش اساسی تری 

[. و برقی نظرییاا دیگیر بیر 69،67کند]نسبت به احساساا بازی می 

نقییش احساسییاا تأکییید دارنیید امییا بییه اهمیییت شییناقت نیییر اذ ییان 

[. صرف نظر از دیدگاه های نظری، رشد اقلا ی بیه تیییراتیی 73دارند]

برمی گردد که در ساقغمان اسغد اک اقلیا ی بیا افیرایش سین و بلیوغ 

قغی ماننید تفکیر اتفاق می افغد. رشد اقلا ی با رشد توانایی های شینا

[. با این حاک آزمایش 65-61انغرا ی و توانایی برنامه ریری ارتبا  دارد]

های کمی روی رشید اقلیا ی افیرادی کیه انیوا ی از تیأقیر در رشید 

 [.93شناقغی را تجربه کرده اند انجام شده است]

همانطور که  بلاً ذکر شد، پژوهش های دیگری نیر وجیود دارد کیه     

بطه معنادار میان بهیره هوشیی و اسیغد اک اقلیا ی را در  دم وجود را

[. اگرچه برقیی 96،62،98مورد افراد  قب مانده ذهنی نشان می دهد]

تحقیقاا در بین نمونه هایی از کودکان جمعیت  میومی، قلیاف ایین 

[. با این وجیود شیواهد بسییار کمیی 61،66نغیجه را گرارش کرده اند]

ا ی افراد بیا نیاتوانی هیای ذهنیی وجیود درباره ی توانایی اسغد اک اقل

[. ارتبا  میان سن تقویمی و رشد اقلا ی در افراد  قب مانده 93دارد]

ذهنی نیر حاکی از نغای  ضد و نقیض است، مثلاً برقی تحقیقاا وجود 

[ و برقی دیگر رابطیه مییان 13،95رابطه ی معنی دار را گرارش کرده]

 [.62،17،91،15آنها را تأیید ننموده اند]

با وجودی که رشد اقلا ی، چند بُعدی است و نمی توان آن را فقی  از 

مثلاً و غی که به بررسی رفغار فرد در برقورد با  -یک جنبه بررسی کرد

محی  زیست می پردازیم نمی توانیم رفغار او را از انگیره ها و اسغد اک 

عد و ی در مقایسه ی بُ -و احساس وی در اجرای  مل مذکور جدا کنیم

زیست محیطی رشد اقلا ی دقغران  قب مانده ذهنی در این پیژوهش 

باید گفت که میانگین افراد شیاغل از غیرشیاغل کمیی با یاتر و تقریبیاً 

یکسان است. ضمناً میانگین بدست آمده از این بُعید، در دقغیران کیم 

[، است که نشان از 12توان ذهنی، برابر دقغران نوجوان و جوان  ادی]

ای این  شر در امور مربو  به محی  زیست قیود میی باشید. بینش با 

 طد نکردن درقغان و گلها و نریخغن آشیاک از جملیه کارهیای اشیاره 

شده در آزمون بود که ملاحظه می شود، افراد کم تیوان ذهنیی نییر در 

 مورد آنها تعهد دارند.

 6/9 در بُعد اقلاق فردی، افراد شاغل و غیرشاغل با یاتر از مییانگین     

بوده، و ی شاغلین با تفاوا اندکی، بهغر از غیرشاغلین ظاهر شیده انید. 

این بُعد، که در سوا اا آزمون رشد اقلا ی به صورا ترکیبیی از تعهید 

فرد نسبت به اصوک، ارزش و هنجارهای حاکم بیر جامعیه، و دیید فیرد 

نسبت به انجام امیور فیردی و روش زنیدگی و مرا بیت از قیود نمیود 

نشان می دهد که دقغران کم تیوان ذهنیی شیاغل، نسیبت بیه داشت، 

وضعیت و شرای  زندگی قود بی تفاوا نبوده و هدفمندانه از بیکاری و 

 اتلاف و ت قود پرهیر می نمایند.

در این پژوهش، ابعاد قانوادگی و اجغما ی رشید اقلیا ی دقغیران     

ن میی  قب مانده ذهنی شاغل، به طور محسوسی بیشیغر از غیرشیاغلی

هسغند، نغیجه نشیان میی  6/9باشد. با این که هر دو با اتر از میانگین 

حمایغی بیه رشید اقلیاق قیانوادگی و -دهد، ح ور در کارگاه تو یدی

اجغما ی شاغلین کمک کرده است. در وا د این مؤید مطا عیاتی اسیت 

[ و نجییب و 68که گرارش داده اند فرآیندهایی مانند اجغما ی شیدن]

محجوب بودن همراه با  واملی مانند شیوه های فرزند پروری آراسغه و 

[. ا بغه این  قییده 53،59،57،59، 61به رشد اقلا ی مربو  می شوند]

نیر وجود دارد که رشد اقلا ی پس از اتخیاذ چشیم انیداز اجغمیا ی و 

فییراهم شییدن فرصییت هییایی بییرای تعاملییاا اجغمییا ی روی مییی 

ا اجغما ی به افراد اجازه می دهد [. به  بارا دیگر تعاملا51،56دهد]

تا در مراحل رشد اقلا ی پیشرفت کنند و این موضول بر رشد شناقغی 

[. با این حاک آزمایش های کمی روی افراد  قب 55،67،69مقدم است]

که مانند همسا ان قود فرصت هیای برابیر بیرای درگییر -مانده ذهنی 

[. 93ام شیده اسیت]انج -شدن در فعا یت های اجغما ی را نداشغه اند

شیول رفغارهای چا ش برانگیر و تهاجمی در مییان افیراد  قیب مانیده 

[ و در حا یکیه مطا عیاا در ایین زمینیه بیا 52،58،51ذهنی با اسیت]

[، اد ا شده است که شیول رفغیار غییر 23مشکلاا زیادی همراه است]

ر [. اگی29 انونی نیر ممکن است در افراد  قب مانده ذهنی با اتر باشد]

رشد اقلا ی به رشد شناقغی و رفغار ضد اجغما ی در میان کودکیان و 

[ و افراد  قب مانده ذهنیی 27نوجوانان  قب مانده ذهنی مربو  است]

در معرض ریسک با اتری برای انجام رفغارهای ضد اجغمیا ی هسیغند، 

پس نظریه های رشد اقلا ی ممکن است در درک مشکلاا رای  مییان 

د وا د شوند و یک منطق نظری مؤثر بیرای میداقلاا این افراد ارزشمن

با ینی ارائه دهند. بسییاری از میداقلاا بیا ینی کودکیان، نوجوانیان و 
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بررگسا ان  قب مانده ذهنی با اسغفاده از تجریه و تحلیل رفغار  ملی و 

[، در حا یکیه از 29،21اسغفاده از داروهای روانی صیورا میی پیذیرد]

[، 26شود. با وجود برقی شواهد قلاف]نقش شناقت چشم پوشی می 

هنوز یک فرض در میان پرشکان وجود دارد که افراد  قب مانده ذهنی 

[. ایین فرضییاا، 25سیودی نبرنید] 5ممکن اسیت از صیحبت درمیانی

محرومیت افراد  قب مانده ذهنی را از پیشرفت های نظری که زیربنای 

ن موضول بیرای مداقلاا روان شناقغی می باشند، منعکس می کند. ای

همه نظریه های روان شناسی، از جمله نظریه رشید اقلیا ی کیه بایید 

شامل همه ا  ای جامعه از جمله افراد  قب مانده ذهنی باشید صیدق 

 می کند.

با توجه به ملاحظاا فوق، می توان نغیجه گرفت کیه آمیوزش هیای     

 منظم و هدفمند، و  رار گرفغن در محیطی کنغیرک شیده مثیل کارگیاه

حمایغی، می تواند به رشد شناقغی و تیییراا رفغاری پایدار از -تو یدی

جمله ارتقا  اقلاق  مومی در افراد  قب مانده ذهنی منجر شود. نغیای  

نییر بیر مفیید و میؤثر  7399[ در ساک 22پژوهش چوهاری و بنسون]

برای  2بودن روش های منظم و هدفمند مانند اسغفاده از تقویت افغرا ی

فغارهای مشکل دار افراد با غ  قب مانده ذهنی و رسییدن بیه کاهش ر

اهداف رفغاری و آموزشی مورد نظر تأکید دارد. اهداف رفغاری در  ا ب 

آموزش های منظم و هدفمند در محی  کنغرک شده، شیامل تجرییه ی 

مفاهیم آموزشی و رفغاری به اجیرای سیازنده و آمیوزش تیدریجی ونیه 

تواند به انطباق این افراد بیا شیرای  زنیدگی یکباره( آنها است، که می 

اجغما ی کمک کرده و ضمن با ا بردن آسغانه ی تحمل آنان در  -فردی

محی  کاری آینده، ماندگاری آنان را در شرای  شیلی جدیید ت یمین 

 نماید. 

[ 28همچنین تحقیقاا اقیر از جمله تحقیق مک درموا و  انگدن]    

وا معناداری میان اسیغد اک اقلیا ی نشان می دهد تفا 7396در ساک 

مردان و زنان  قب مانده ذهنی وجود ندارد، پس نغای  این پیژوهش را 

نیر می توان در مورد پسران  قب مانیده ذهنیی شیاغل و غییر شیاغل 

حمیایغی -تعمیم داد و قاطرنشان کرد، راه اندازی کارگاه های تو ییدی

ان ذهنیی وا یم از در ف ای مدارس دوره مغوسطه دانش آموزان کم تو

ویژه  مل کیرده و جیای قیا ی  8دقغر و پسر( می تواند مانند انکوباتور

ادامه تحصیلاا  ا ی و بحران های روحی ناشی از بیکاری را برای ایین 

[ و 21 شر پر نموده و کارکرد دو گانه آموزش شیل و اجغما ی شیدن]

به ارمییان  به تبد آن تحقق  دا ت اجغما ی را برای این گروه از جامعه

 آورد.

 مراجع -5

                                                                 
6 Talking Therapies 
2 Differential Reinforcement (DR) 

در ادبیاا کارآفرینی، ف ای اداری، آزمایشگاهی و  (Incubatorو انکوباتورها 8 

... همراه با قدماا حمایغی مخغلف و با حدا ل هرینه برای افراد و شرکت 
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