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 چکيده
رابطه اضطراب و ویژگیهای شخصیتی با گرایش شغلی در افراد کم توان  پژوهشهدف از این 

ذهنی مرزی در شهر تبریز می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد کم توان 

ذر فارغ در شهر تبریز  مباشد که از مدارس تالش و مردانی آ8811-8811ذهنی مرزی درسال 

آماری از جامعه در دسترس مرکز توانبخشی و بهزیستی شهرستان  نمونهالتحصیل شده اند، 

نفر افراد کم توان ذهنی مرزی که با  811حجم نمونه متشمل از  تبریز جمع آوری شده است.

و از پرسشنامه   استفاده از تست هوش ریون افراد کم توان ذهنی مرزی شناسایی شده است

 روش نمونه گیری ن اضطراب بک ، شخصیت نیو و رغبت شغلی استفاده شده است .های  آزمو

ت اسشیوه جمع آوری اطالعات نیز انفرادی بوده  ساده استفاده شده است، می باشد تصادفی

با استفاده از آزمون همبستگی مورد  Spssداده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری 

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اضطراب و ویژگیهای  ه اند.تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 شخصیتی با گرایش شغلی در افراد کم توان ذهنی مرزی رابطه معناداری وجود دارد.

 .، کم توان ذهنی مرزی،  ویژگیهای شخصیتی، گرایش شغلیاضطراب :يديکل واژگان
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1 نقدي اشکان
 4 هوشنگ جدیدي،  3 محمدمصطفی زارعی،  2 نيکا سليمی  ، 

 .دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 8
 .دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 2
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد همدان 8

 .انشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجاستادیار گروه رو 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 اشکان نقدي

هاي شخصيتی با گرایش شغلی  رابطه بين اضطراب و ویژگی

 بين افراد کم توان ذهنی مرزي
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 مقدمه
 اجتماع در افرادی زمان و هر دوره در بلكه نیست، جدیدی و تازه موضوع ذهنی قوای رشد ینارسای دیگر اصطالح به یا 8ذهنی توانی کم

 عللی به که کسانی موضوع کرد ، شروع را اجتماعی زندگی روزی که بشر از .نیستند طبیعی حد در ذهنی فعالیت های نظر از که دارند وجود

 .[1]ست ا بوده کنند مطرح اجتماع هماهنگ با را خود نبودند قادر

شود عملكرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو از لحاظ آماری به این صورت تعریف می مرزی توانی ذهنیکم

کودک چینی  162دربین   را ذهنی مرزی  ماندگی ( علل عقب8114)4و زانگ  8، لی 2. زوانحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد

موارد عوامل پیش از تولد نقش داشته است در عوامل پیش از ناهنجاری های  %84موارد علت ناشناخته ، در  %28ه در مطالعه کرده اند ک

کروموزمی و اختالل در متابولیسم بدن و در عوامل بعد از تولد عفونت های سیستم اعصاب مرکزی بیشترین میزان را بخود اختصاص داده اند 

 قابلیت که کرد اظهار تردگلد ،8181 سال .  در[2]سهم داشته است  %4/81و عوامل اجتماعی و فرهنگی  %6/11در این مطالعه عوامل زیستی 

ذهنی  توانی کم با افراد که اند کرده تصدیق بارها محققان تاکنون ، زمان آن باشد . از توانی ذهنی مرزی کم تعریف اصلی مالک اجتماعی باید

 نتایج پژوهش . .بنابراین [4]است همراه هایی نارسایی با آنها در اجتماعی وری کنش و [3]هستند  ضعیفی اجتماعی های مهارت دارای؛ مرزی ،

 از که است شده موجب سازشی های مهارت کلی به طور و اجتماعی قابلیت اجتماعی، های مهارت در افراد این مشكالت بر مبنی متعدد های

 این از . [5]شود  گرفته نظر در نیز سازشی رفتار در نارسایی مالک هوشبهر، مالک بر الوهع توانی ذهنی کم تشخیص در ، 8191 دهه اواخر

( بر رفتار سازشی تاکید 2112، 8112انجمن کم توانی ذهنی آمریكا ) مرزی توسط  ذهنی توانی کم تعریف دهم و نهم های ویرایش در رو،

 و مفهومی،اجتماعی سازشی های مهارت دسته سه به سازشی رفتار مذکور، منانج یازدهم و دهم شده است . شایان ذکر است که در ویرایش

 نظر از فرد توانایی .تأثیر می گذارد آنها بعدی سازگاری بر و کودکان زندگی های جنبه تمامی بر اجتماعی رفتارهای .است شده تقسیم عملی

 بزرگساالن دیگر و والدین و معلمان نزد و همساالن میان در را او تمیزان محبوبی مطلوب، اجتماعی رفتارهای انجام و دیگران با آمدن کنار

 شامل و دهند ادامه و کرده شروع دیگران با را مثبتی اجتماعی تعامالت دهند تا می اجازه افراد به اجتماعی های . مهارت[6]کند  می مشخص

 باشد. می خود مدیریتی و گیری تصمیم مسأله، حل بزرگساالن، و همساالن با ارتباط مانند برقراری هایی، مهارت

 می بهبود را زندگی مطلوب و کیفیت پذیرش قابلیت استقالل ، که هستند گیری اندازه قابل و مشاهده قابل رفتارهای ها، این مهارت

 .[7]هستند  مرتبط اریرفت مشكالت و روانی های اختالل با آنها در نارسایی هستند و مهم فرد بهنجار کارکرد و یافتگی سازش برای بخشند،

کم توانان ذهنی مرزی در جهت مواجهه با مسایل اعم از مسایل روزمره، مسایل کاری نگاهی متفاوت با سایر افراد از خود نشان می 

و درآمد  دهند و در این زمینه های استرس های گوناگونی را متحمل می شوند، اما آنچه که مد نظر است و بارزا جلوه می نماید، نیاز به شغل

ر د در این افراد است، این افراد نیز همچون سایر افراد عادی نیازمند شغل هستند اما بازهم کماکان می توان ادعا نمود که انگیزه های شغلی

 این افراد با سایر افراد معمولی متفاوت جلوه می نماید.

نی مرزی، و استرس های آنان در ارتباط با انگیزه شغلی در این پژوهش سعی خواهد شد تا ویژه گی های شخصیتی افراد کم توان ذه 

 این افراد مورد بررسی و سنجش قرار بگیرد.

 

 ضرورت و اهميت پژوهش
در برنامه هایی با محوریت کفایت اجتماعی ، استقالل و مهارت های خود یاری افراد کم توان ذهنی افزایش یافته و به دنبال آن 

روه ارتقا می یابد. ویژگی های شخصیتی در حوزه های وسیعی از جمله پیش بینی مشكالت رفتاری کاربرد محبویت و پذیرش اجتماعی این گ

دارد. آموزش حرفه ای و شغلی به مراتب مهم تر از آموزش خواندن و نوشتن است. آموزش مشاغلی مناسب با ذوق و استعداد کودک، نحوه 

راهنمایی شغلی و ادامه خدمات درمانی و بهداشتی نقش مهمی در درمان عقب ماندگی ذهنی استفاده از وسایل کار، پیگیری دائم در آموزش و 

. تعداد معلولین دنیا [8]ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و سالمت روان در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است   .ایفا می کند

( 8118) نج درصد این عده ، از ساکنین جهان سوم هستند .فیسمن و ولفنزدیک به ده درصد جمعیت دنیا را تشكیل می دهند هفتاد و پ

قرار می دهد، موجب فشار  تحت تأثیر معتقدند تولد کودک با کم توانی ذهنی ، خرده نظامهای درون خانواده و نظامهای بیرون از خانواده را

 فراگیری و زندگی اجتماعی برای آنها ساختن آماده هوشی، یدارای ناتوان افراد به آموزش بیشتری در درون نظام خانواده می شود. هدف

ویژه  نیازهای با آموزان دانش آموزشی های برنامه تمام است هدف وابستگی با حداقل یا مستقل زندگی یک داشتن جهت ضروری مهارتهای

                                                           
1 Mental Retardation 
2 zoo 
3 li 
4 zawng 
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 کودکان این به را خاصی های شغل آنكه جای به که اند رسیده نتیجه به این پژوهشگران . [9]کند  تربیت شغل نوعی برای را آنان که است آن

 .[10] دهند آموزش به ایشان را تخصصی غیر یا تخصصی نیمه مشاغل در الزم اساسی مهارتهای است بیاموزند، بهتر

 

 ادبيات و مبانی نظري پژوهش 
 عقب مانده ذهنی

 11تا  91رای هوش بهر )بهره یا ضریب هوشی( عقب ماندگی ذهنی، درجات مختلفی دارد؛ افراد دچار نوع خفیف این عارضه، دا

 یهستند. این افراد می توانند آموزش دوره ابتدایی را به سختی به پایان ببرند و امور اولیه زندگی خود را انجام دهند اما محتاج سرپرست

. این گروه قادر به آموزش رسمی دبستانی است 91تا  81دیگران هستند. افراد گروه دوم، عقب ماندگی متوسط ذهنی دارند و هوش بهر آنها از 

 نیستند و فقط می توانند برخی مهارت های تربیتی مانند خوردن غذا و پوشیدن لباس را بیاموزند و محتاج به سرپرستی کامل هستند.

پذیر هستند و نه است. این افراد نه آموزش  81سومین گروه، مبتال به عقب ماندگی شدید ذهنی هستند که در آن هوش بهر کمتر از 

تربیت پذیر و حتی قادر به تشخیص مخاطرات و پرهیز از آنها نیستند و نیاز به مراقبت موسسه ای دارند. خوشبختانه بیشتر افراد کم توان 

تحصیالت  است و افراد دارای این بهره هوشی می توانند 881تا  11ذهنی را مبتالیان به نوع خفیف آن تشكیل می دهند. هوش بهر طبیعی از 

 دوره دبستان و دبیرستان را پشت سر بگذارند و گاهی نیز در صورت وجود شرایط مساعد، وارد دانشگاه شوند و مانند مردم عادی بنیان جامعه

یش افزا برحسب« هوشمند یا نابغه»، «برجسته»، «نخبه»به باال باشد، به ترتیب افراد  881را تشكیل دهند. افرادی که میزان هوش بهر آنها از 

  تخمین زده می شود. 841میزان هوش بهر طبقه بندی می شوند. برای نمونه، هوش بهر سعدی باالتر از عدد 

تا  11نام دارد و کسانی را شامل می شود که بهره هوشی آنها بین « هوش مرزی»در عین حال باریكه ای نیز در این میان است که 

قیه مردم اند اما در کالس های درس به عنوان شاگردان تنبل که قادر به فهم درس نیستند، مورد است. این افراد از نظر ظاهری مانند ب 11

ستان رتوهین قرار می گیرند. این افراد با زحمت بسیار می توانند دوره ابتدایی را در مدرسه های عادی به پایان ببرند و حتی قادرند دوره دبی

واری به پایان برسانند. آنها در عرصه اجتماع قادر به رقابت با افراد طبیعی نیستند و به عنوان افراد را نیز در صورت وجود شرایط مناسب، با دش

، دساده لوح مورد سوءاستفاده دیگران قرار می گیرند. در امر ازدواج نیز به علت اینكه قادر به برآوردن خواسته های شریک زندگی خود نیستن

دارای آن اندازه از توان ذهنی هستند که از نارسایی خود باخبر باشند، رنج زیادی هم می برند. این دچار مشكل می شوند و در واقع چون 

سانی کافراد می توانند ازدواج کنند و شاید فرزندان آنها هوش طبیعی نیز داشته باشند و در هر حال نمی توان آنها را عقب مانده ذهنی نامید. 

هستند، معموال نمی توانند ازدواج کنند زیرا هم خانواده متوجه وجود اشكاالت جدی در  11متر از که دچار عقب ماندگی با درجه هوشی ک

آنهاست و هم شریک آینده زندگی شان با دیدن شرایط فرد، تمایلی به ازدواج با آنها نخواهد داشت. البته گاهی برخی خانواده ها برخالف 

اما در صورت ازدواج، دچار مشكالت فراوانی می شوند، قادر به درک مسوولیت های خود به مصالح این افراد، ترتیب ازدواجشان را می دهد 

، عنوان یک همسر نیستند و اگر صاحب فرزندی نیز شوند، نمی توانند نقش والدی را برای آنها ایفا کنند زیرا هوش بهر آنها با وجود سن باال

راین فرزندان این قبیل والدین با نارسایی ها، کمبودها پرورش پیدا می کنند و از اینكه ساله باقی می ماند بناب 82تا 88حداکثر در حد کودک 

والدین خود را به سایرین نشان دهند، احساس شرمساری می کنند. بدیهی است که این کودکان در معرض انواع و اقسام مشكالت روانی و 

 آسیب های اجتماعی نیز قرار می گیرند.

 

 اقعی افراد کم توان ذهنیتوجه به ویژگيهاي و
آید ، شاید به  دیگر افراد دارای نیازهای ویژه سخن به میان می اهای و آمـوزش شغلی افراد کم توان ذهنی یفهرگاه از توانبخشی حر 

یده انگاشته ها و یا به هر دلیل دیگری، یک موضـوع مهـم و سرنوشت ساز ناد دلیل مهم شمردن پیامدها و اهمیت دادن به محتوا و برنامه

در واقع  .توان و واقعیتهای مربوط به وضعیت اشتغال است میشود و از نظرها پنهان میماند و آن واقعیتهای مربوط به ویژگیهای افراد کم

ه و بهمواره باید به خاطر داشت که کودکان، نوجوانان و بزرگساالن کم توان ذهنی نیازمند حمایتهای آموزشی و حرفهای مادام العمر هستند

ست نون زندگی اجتماعی ااها وابسته و نیازمندند، البته این ق های متفاوت و تا حدود مختلفی به افراد و سازمان نوعی در طول زندگی به شكل

و  آموزش حرفهای افراد کم توان ذهنی و پیامدها های دیدگاه، همیشه باید برنامه با این .و حتی برای افراد عادی نیز تا حدودی صادق است

ر ی، اجرا و ارزیابی نمود. از این منظحاقتصادی طرا -موجود اجتمـاعی نتایج آن را با نوعی واقعبینی و به تناسب ویژگیهـای فردی و وضعیتهای

ا حد ت -های ایشان  توانی ذهنی، کسب استقالل نسبی و افزایش توانایی آموزش و توانبخشی در حیطه کم نهایی طبیعی است کـه هدف

 .قایسه خود فرد است و در ارزیابی برنامه باید همواره ، فاصله وضع قبلی و وضع فعلی را مالک قرار دادم باشد و به عبارتی مبنایممكن می
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 گرایش و انگيزش شغلی
فتار رواژه انگیزش دراصطالح به معنای پویایی و حرکت است. از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از عامل درونی که باعث تغییر در گان

و حرکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد. منابع هر سازمان به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی تقسیم می شود؛ از آنجا که 

سر یمنابع مادی نیز توسط منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده بهینه از این منابع مادی بدون داشتن نیروی با انگیزه قابل م

نیست. در دنیای پیشرفته امروز، در هر سازمانی نیروی انسانی عمده ترین سرمایه و یكی از عوامل تاثیر گذار در تحقق اهداف هر سازمان 

رای رسیدن به این اهداف باید عوامل انگیزاننده را در انسان شناخت و در جهت تامین نیازهای ضروری او بود. آنچه .[11] محسوب می شود

است و باید مورد پذیرش قرار گیرد این است که به علت تفاوتهای فردی، انگیزه های افراد با یكدیگر متفاوت می باشد پس قبل از هر مسلم 

گونه اقدام در زمینه ایجاد انگیزش الزم است ویژگیهای فردی اشخاص شناخته شود تا بتوان عوامل انگیزش در آنان را تشخیص داد . مدیران 

 .[12]اید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در بقاء، پویایی، تحقق سیاستها و استراتژی سازمان تاثیر گذار استن بالو مسئو

 

 گرایش و انگيزش شغلی در افراد کم توان
خواهان  او بشدت .انسان معلول تمام نیازها و امیدهای یک فرد عادی را دارد و میخواهد کار کند و مایحتاج زندگیش را برآورده سازد

تم تحول عظیمی در وضع معلوالن به وجود آورد. سقرن بی .است و هیچگاه دوست ندارد دیگران با او رفتاری ترحم آمیز داشته باشند اللاستق

 زمانی که آتش جنگ جهانی دوم هنوز شعله میكشید و افراد کمتوان با نیازهای ویژه زیادی را بر جا میگذاشت، ستاره امیدی در افق تاریک

وان با نیازهای ت معلولیت درخشید. توانبخشی به عنوان یكی از جدیدترین تخصصها و تكنیكهای پزشكی به عنوان تنها پشتیبان و امید افراد کم

. ی میباشدا ویژه ظهور نمود. یكی از اقدامات توانبخشی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی افراد کمتوان با نیازهای ویژه، توانبخشی حرفه

مهارتهای انطباقی، مهارتهای اساسی و مهارتهای  بریگر و همكاران، مهارتهای توانمندی شغلی در گروه کم توان ذهنی را در سه طبقه شامل

مهارتهای انطباقی شامل فاکتورهایی نظیر خواندن، نوشتن، انطباق پذیری می باشد، مهارتهای اساسی در برگیرنده  .فنی سازماندهی نموده اند

 .[13] های اجتماعی، تكنولوژیكی و مهارتهای تحلیلی می باشد و سطح مهارتهای فنی هم شامل تبحر فرد در رشته کاری استمهارت

 د که نشان می دهند اکثریت قریب به اتفاق افراد کم توان ذهنی بیكار هستند و یا پس از فارغنا مطالعات زیادی صورت گرفته

افراد کم توان ذهنی  ،( 2111)بانكس ، بر اساس مطالعات جاهودا، کمپ، ریدل و [14]اند  نكرده پیدا التحصیل شدن از دبیرستان هنوز کاری 

 با موانع بسیاری برای استخدام روبهرو هستند که در زیر بـه بعضی از این موانع میپردازیم

 

 در اشتغال افراد کم توان ذهنی عوامل درونی و بيرونینقش 
نشدن یا کوتاه شدن مـدت زمان اشتغال در افراد کم توان ذهنی نقش دارند. دو عنصر اصلی مربوط به عوامل متفاوتی در استخدام 

این موضوع خود فرد )عوامل درونی( و محیط فرد )عوامل بیرونی( هستند. ارتباط ضعیف بین فـرد و محیط میتواند منجر به عدم نگهداری 

رو میشوند. موانع  ر جامعه هم با موانع درونی و هم با موانع بیرونی برای استخدام روبهذهنی د توان افراد کم .[15]شغل شود براساس نظر 

. خوانـدن، نوشـتن و ریاضی پـایین  ی کاری نامناسب، سـطح سـواد  نفس پایین، تجربه درونی میتواند شامل کمبود انگیزه و یا اعتماد به

موانع بیرونی نیز که ممكن است بـه ، نه ی درک قوانین نانوشته ی محل کار باشدو مشكالتی در زمی. [16]وجود رفتارهای چالش برانگیز 

جـود های مناسب و وتود فرصت های شغلی، کمبود حمایب، می تواند شامل کمدطـور منفی روی استخدام افراد کم توان ذهنی تاثیر داشته باش

 .[17]سازی در محل کار باشـد  بدنام تبعیض و 

 

 ی ذهنیاضطراب و کم توان
نمود و  ت رفتاری درونالهای خود نشان دادند که این گروه از افراد دارای نیازهای ویژه، با مشك همچنین پژوهشگران در پژوهش

رو  روبه(، 86، 2111، 9ی)ریافسردگ، اضطراب، احساس انزوا و تنهایی، کفایتی احساس حقارت و بی ای نمود مثل رفتارهای کلیشه برون

طورعمده دارای  ، به کم تواناند که افراد  ک ،در پژوهش گوین، سیلی، دریر، بری و ماسون خود به این نتیجه رسیدههستند. اوسلی، م

اوانز، فلتجر و ورمالد . [18]نداشتن هستند کفایت و احساس افسردگی، انزوای اجتماعی و سایر مشكالت عاطفی مانند ناامیدی، ترس، غم،

 براین، اضطراب آنها نیز از افراد عادی طورچشمگیری افسردگی دارند؛ افزون افراد به این اند که یجه رسیدهپژوهشی در انگلستان، به این نت

 افراد متوجه شدند در مهارتهای ارتباطی، مهارتهایاین همچنین پاپا دوبلوس، میتسیو و اگیلیسیز در بررسی رفتارهای سازشی . نیز است باالتر 

 .[19] افراد تاخیر و محدودیتهایی دارند سایر به ماعی نسبتروزمره زندگی و مهارتهای اجت

                                                           
5 Ray 

http://www.psyj.ir/


  83 - 88، ص 3117، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 : پيشينه پژوهش1جدول 

 توانبخشی و آموزشی های برنامه اثربخشی ارتقا به مربوط محورهای بررسی و طرح به تا دارد سعی مقاله این

 و اندرکاران دست متخصصان، مربیان، ها، خانواده در مثبت نگرش و ایجاد ضمن ذهنی توان کم افراد ای حرفه

 .نماید کمک آنان به ریزان برنامه

8811 
 نكاح اصغری

 همكاران و

 ستفادها پیوسته آموزش مدل از باید افراد این های توانایی از مناسب استفاده منظور به دهد می نشان پژوهش این

 .دهد می کاهش را شغلی استرس و افزایش را وری بهره شیوه این نمود
 صمدی 8811

 وادس سطح نامناسب، کاری ی تجربه پایین، نفس به اعتماد یا و انگیزه کمبود شامل تواند می درونی موانع

 شخص روانی تعادل در اخالل منجر شدگی طرد احساس بر عالوه عوامل این باشد، پایین ریاضی یا و خواندن

 .شوند می نیز

2111 
 و جونز

 همكاران

 از...  و شرکت سازی بدنام نظیر دالیلی به کارفرمایان که شود یم منجر افراد این شخصیتی خاص های ویژگی

 راداف سایر و افراد این بین کاری محیط در موجود های تبعیض پذیرش صورت در یا کنند امتناع انان پذیرش

 .شود می شغلی نارضایتی و ناخوشایند احساس ایجاد به منجر عادی

2111 
 و بوچر

 ویلتون

 

 فرضيات پژوهش
 راب و گرایش شغلی در افراد کم توان ذهنی مرزی رابطه وجود دارد .بین اضط 

 .بین ویژگیهای شخصیتی و گرایش شغلی در افراد کم توان ذهنی مرزی رابطه وجود دارد 

 

 روش تحقيق
فارغ التحصیل شده اند،  16-11جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد کم توان ذهنی مرزی در شهر تبریز درسال تحصیلی  

تشكیل می دهد . که این افراد که با مشاهده پرونده و بررسی تست هوش که مشاورن در آن زمان  انجام داده بودند. به دست آمده است. که 

نفر از مدرسه  19نفر به صورت تصادفی،  811نفر از مدرسه تالش بوده اند. و به عنوان نمونه  69نفر از مدرسه مردانی آذر و  219شامل 

، (Raven) ونیر( IQ) يریتصو هوش تستنفر از مدرسه تالش انتخاب شدند. به منظور بررسی افراد تحت مطالعه از  89مردانی آذرو 

رسشنامه پآزمون پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه نئو که یكی از جدیدترین پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساخت شخصیتو همچنین 

هالند استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطالعات از افراد کم توان ذهنی از افراد نزدیک به آنها نیز کمک گرفته غلی رغبت سنجی ش

شد؛ در ابتدا سوال برای هر فرد تک تک توسط محقق توضیح داده میشد و چنانچه سوال توسط فرد مورد نظر درک میشد پاسخ آن دریافت 

محقق توسط پاسخ دهنده از یكی از نزدیكان وی)خانواده و گاها دوست( خواسته میشد تا سوال برای وی  میشد در صورت عدم درک منظور

 استفاده شده است. spssها از نرم افزار شرح داده شود و پاسخ را به نحوی از وی دریافت نماید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

 

 یافته هاي پژوهش 

 يت شناختی پژوهش: آماره هاي جمع2جدول

 فراوانی تحصیالت فراوانی جنسیت فراوانی سن

 48 ابتدایی 99 مرد 81 29

 91 راهنمایی 49 زن 81 26

21 88 

 
21 86 

21 89 

81 21 
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 اسميرنوف براي متغيرهاي تحقيق -: آزمون کولموگروف3جدول

 سطح معناداری متغیر

 891/1 اضطراب

 828/1 گرایش شغلی

 111/1 شخصیتی ویژگی های

 

 آزمون فرضيات
 فرضيه اول 

 بين اضطراب و گرایش شغلی در افراد کم توان ذهنی رابطه وجود دارد.

 : همبستگی بين اضطراب و گرایش شغلی4جدول

 نتیجه فرضیه (sigعدد معنی دار ) ضریب همبستگی نام متغیرها

د کم توان افراگرایش شغلی در        

 هنیذ

 اضطراب

**461/1 

 

111/1 

 

است  1019سطح معناداری کمتر از 

 فرضیه تایید می شود.

 
( مشاهده شده، sigبوده و مقدار عدد معنی داری ) 461/1، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغییر spssبا توجه به خروجی 

تایید می  %11( کمتر است. لذا فرض در سطح اطمینان =α%9)( می باشد که از سطح معنی داری استاندارد =11/1sig) 1011کوچكتر از 

ع وشود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یكدیگر هم جهت و از ن

 .مثبت بوده است

 

 فرضيه دوم 

 ذهنی رابطه وجود دارد. بين ویژگی هاي شخصيتی با گرایش شغلی در افراد کم توان
ویژگی های شخصیتی به پنج بعد روان آزردگی خویی، برون گرایی، گشودگی، وجدانی بودن و سازگاری تقسیم می شود و به منظور 

 بغد بررسی می شود. 9سنجش این فرضیه این 

 

 سازگاری وجدانی بودن گشودگی برون گرایی روان آزردگی خویی  

رغبت 

 شغلی

 069.- 064.- 215.* 090. 078. یآزمون همبستگ

 495. 525. 032. 0.012 440. معنی داری

 100 100 100 100 100 تعداد

 

است  فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط   19/1با توجه به نتایج جدول سطح معنی داری بین رغبت شغلی و برون گرایی کوچكتر از 

د. همچنین  بین متغیر های رغبت شغلی و گشودگی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد . بین رغبت شغلی و برون گرایی پذیرفته می شو

بین رغبت شغلی و روان آزردگی خویی در این پژوهش ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد. متغیرهای سازگاری و وجدانی بودن نیز با 

 رغبت شغلی ارتباط معنی داری ندارند.

 

 محدودیت ها
 آزمودنی ها جهت اجرای آزمون عدم همكاری 

 کم بودن حجم نمونه و دسترسی سخت به اعضای نمونه 

 زیاد بودن تعداد سواالت و ایجاد خستگی در آزمودنی ها 

 عدم وجود نرم افزارهای مناسب تحلیل پرسشنامه های رغبت سنجی 
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 های آن از طریق مطالعات طولی به دست ها پژوهش حاضر مقطعی بوده است که ممكن است نتایج تحقیقی که دادهگردآوری داده

 آید متفاوت باشد.می

 نتيجه گيري و پيشنهادات

با فراهم ساختن محیط غنی و ارائه آموزش های الزم جهت پرورش استعدادهای ذهنی و شناختی نهفته این افراد، تا حد امكان بتوانند 

یشرفت در یک زمینه، موجب پیشرفت در زمینه های دیگر می گردد. از این از شدت آسیب های وارده بر کارکرد ذهن در این افراد بكاهند. پ

رو الزم است که برنامه ی رشد و تكامل بدنی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی این نوع کودکان به طور همزمان  و پیوسته در نظر گرفته شود. با 

شغل توصیه میگردد. چرا که با شناخت ویژگی های  توجه به ویژگی های شخصیتی افراد، آموزش های مرتبط جهت موفقیت در انجام

شخصیتی مشكالت رفتاری و نوع آموزش منحصر بفرد برای این افراد مشخص میشود. آموزشهای حرفه ای و کاربردی برای این گونه افراد به 

اد ، نحوه استفاده از وسایل کار، پیگیری مراتب مهم تر از آموزش خواندن و نوشتن است. آموزش مشاغلی مناسب با ذوق و استعداد این گونه افر

دائم در آموزش و راهنمایی شغلی و ادامه خدمات درمانی و بهداشتی نقش مهمی در کاستن از اضطراب افراد و موفقیت شغلی ایشان دارد. 

 ال این افراد در جامعه مهیا شودپیشنهاد می شود با افزایش برنامه های حمایتی و تشویقی توسط دولت و نهاد های مربوطه زمینه ایجاد اشتغ

و این افراد احساس مفید بودن در جامعه و محل کار را با حمایت و پیشتیبانی نهاد های ذی ربط خواهند داشت.  افزایش انگیزه و عزت نفس 

ود. طراحی مشاغل و در افراد کم توان ذهنی باعث کاهش اضطراب آنها میشود و باعث تقویت مهارت های شغلی و برخورد با دیگران میش

ایجاد شغل های متناسب با ویژگی این افراد به نحو چشمگیری در کاهش اضطراب و حس مفید بودن این افراد در جامعه میشود. تقویت نقاط 

ده اقوت و ارائه مسئولیت های ساده در محیط کار موجب خود شكوفایی این افراد میشود مدیران کسب و کار با در نظر گرفتن شغل های س

 تر با توجه به ویژگی های این افراد میتوانند باعث بهره وری و شكوفایی این افراد شوند.
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