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نيازسنجی پیشحرفهای برای دانشآموزان کمتوانذهنی
احمد بهپژوه  /استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران
حکیمه محمودی  /کارشناس آموزش زبان انگلیسی

چکیده

زمینه :هدف پژوهش حاضر نيازسنجی پیشحرفهای برای دانشآموزان کمتوانذهنی بود.

روش :نمونه آماری پژوهش شامل  30نفر از والدین با فرزند کمتوانذهنی و  30نفر از معلمان شاغل در مدارس ویژه شهرستان خدابنده بود

که به شیوه هدفمند انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه نیازسنجی با استفاده از دو فرم والدین و معلم (محققساخته) استفاده شد.

دادههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که برای آموزش مهارتهای پیشحرفهای به دانشآموزان کمتوانذهنی بهتر است مقولهها و نیازهای

آموزشی مانند :مهارتهاي اجتماعی ،مهارتهاي شناختي ،مهارتهای پايه تحصیلی ،مهارتهای روابط بينفردي ،مهارتهای ارتباطی،
مهارتهای عملکردی ،تقویت اعتمادبهنفس و خالقیت استفاده از افراد متخصص در آموزش مهارتهای حرفهای و آموزش مهارتها و

حرفههای مناسب در برنامه آموزشی گنجانده و اجرا شوند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که دانشآموزان کمتوانذهنی صرف نظر از علل و
سطح کمتوانذهنیشان ،نیازمند آموزشی هستند که آنها را برای زندگی مستقل آماده کند.

نتیجهگیری :بدین منظور اجرای برنامههای آموزشی براي افزایش توانایی دانشآموزان كم توان ذهني برای کارکرد مستقلتر در زندگی

روزمره بسیار ضروری است و یکی از اقدامات اساسی برای دستیابی به این هدف ،نیازسنجی پیشحرفهای برای آنهاست .در واقع آموزش

مهارتهای پیشحرفهای برای آمادهسازی کودکان کمتوانذهنی براي ورود به دوره حرفهآموزی و محیط کار ضروری است.
واژههای کلیدی :نیازسنجی ،پیشحرفهای ،کمتوانذهنی.

زمینه
دانشآموزان کمتوانذهنی ،1مانند دیگر دانشآموزان،
نیازهایی دارند که در خانه و مدرسه باید موردتوجه
قرار گیرند اما افزون بر نیازهای عادی ،آنها نیازهای
ویژهاي هم دارند که والدین و همه مسئوالن آموزشی
موظف هستند آن نیازها را برآورده کنند .با توجه به
این امر بیشتر دانشآموزان کمتوانذهنی تا حدی از
آموزشوپرورش پیشدبستانی محروم بوده و همچنین
در دریافت مهارتهای اساسی و فعالیتهای آموزشی
نسبت به افراد عادی کندتر هستند ،در چنین شرایطی
نظام آموزشوپرورش ویژه 2وظیفه دارد با استفاده از
روش غنیسازی آموزشی و محیطی نیازهای آموزشی
ویژه (آموزش ترمیمی) ،خدمات ویژه (گفتاردرمانی
و کاردرمانی) و امکانات مناسب دیگر را فراهم کند

تا اینگونه دانشآموزان قادر شوند تا حدی از برنامه
آموزشی عادی بهرهمند و کمبودهای خود را جبران
کنند .در چنین شرایطی عوامل ناکامی ،دغدغه عقب
ماندن و شکست تحصیلی بهتدریج از بین میرود و
زمینههای پیشرفت و شکوفایی آنها فراهم میشود
(گوردون ،ریان و شیلو1972 ،3؛ ترجمه بهپژوه.)1391 ،
ضرورت آموزش پیشحرفهای 4از زمانی که سازمان
یونسکو در هشتمین جلسه کنفرانس عمومی تاکید کرد
که آموزش عمومی بدون ارایه حرفهآموزی ناکامل است،
قوت بیشتری گرفت .آموزش پیشحرفهای ،رویکردی
است که برای اطمینان از کسب مهارتها ،نگرشها و
رفتارهایی که دانشآموزان را برای ادامه یادگیری توانمند
كرده و برای زندگی آماده میكنند ،طراحیشده است
(جیالرد1995 ،5؛ به نقل از همتی علمدارلو.)1390 ،
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بهطورکلی ،فلسفه آموزش پیشحرفهای مواجهكردن
دانشآموزان با مهارتهای الزم در زندگی واقعی
بهمنظور بهبود مهارتهای ضروری در زندگی
روزمرهشان و توانمندسازی آنها برای تجربه و
درک بهتر کارهای گوناگون است .درواقع آموزش
پیشحرفهای باعث میشود دانشآموزان جهتگیری
درست به کار داشته باشند و این جهتگیری ادراک و
نگرش آنها را نسبت به کار بهطور مطلوبی تحتتاثیر
قرار میدهد و با برقراری ارتباط بین آموزش و کار
عملی از طریق آشنا کردن دانشآموزان با دنیای کار
شالوده حرفهآموزی در دورههای بعد را بنیانگذاری
میکند (السعیده .)2008 ،بهبیاندیگر ،هدف آموزش
پیشحرفهای در سنین دوره ابتدایی و راهنمایی این
نیست که دانشآموزان را برای شغل ویژه آماده كند،
بلکه به دنبال بهبود تواناییهای عمومی آنها و کشف
عالیقشان از طریق ارایه تجربههای متنوع و گسترده به
آنها است (همتیعلمدارلو.)1390 ،
بر این اساس ،از ضروريات برنامههاي درسي
افراد کمتوانذهنی آن است كه فرصتي داده شود
تا تواناييهايشان را براي حمايت از خود به ظهور
برسانند و از يأس و نااميدي ناشي از اينكه ممكن است
نتوانند مانند ديگران در كارشان شايستگي پيدا كنند،
جلوگيري شود (ویری ،کالچوا ،والرلو و فا2004 ،؛
والش ،لینچ و دلسی.)1994 ،
موفقيت و اثربخشي برنامههاي آموزش ويژه ،مرهون
سرمايهگذاري روي آموزش مهارتهاي پیشحرفهای
و پایه است .آموزش مهارتهای پيشحرفهای در زمينه
روابط بين فردي و اجتماعی ،رمز موفقيت افراد در برنامه
آموزش حرفهای است (ويري و همكاران.)2004 ،
آموزش پیشحرفهای ،موجب سازگاری فرد در محیط،
افزایش توانایی کار کردن با دیگران و داشتن زندگی
مستقل در افراد کمتوانذهنی آموزشپذیر میشود
(لوبن1997 ،؛ کالرک.)1994 ،
بسياري عقيده دارند كه چون دانشآموزان با
نيازهاي ويژه نمیتوانند در برخي مباحث تحصيلي
شايستگي كامل كسب كنند يا موفقيتي به دست آورند،
بنابراین بهترين برنامه درسی براي آنها بايد نوعي
كالس كارآموزي حرفهاي باشد (ابطحی .)1390 ،در
اين راستا پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند كه بهجای

آنكه مشاغل ویژهای را به دانشآموزان کمتوانذهنی
آموزشپذير بياموزند ،بهتر است مهارتهاي پیشحرفهای
و اساسی الزم براي ورود به مشاغل نيمهتخصصي يا
غيرتخصصي را در برنامه درسي اين گروه بگنجانند
(الفتیگ2005 ،؛ لیندستروم.)2002 ،
ازآنجاکه یک فرد کمتوانذهنی در همه مراحل
زندگي به درجات مختلف و به انواع متنوعي از
خدمات آموزش و توانبخشی 1نيازمند و وابسته است،
بنابراین نگرش مقطعي به آموزش پیشحرفهاي ،يكي
از آسیبهای اثربخشي آموزشهای اين گروه است
(دوتا ،ژروی ،چان ،چو و دیکمن2008 ،؛ شهناصریان،
2001؛ آلول و کوب .)2009
هرچند والدین بهعنوان یکی از منابع قابلاطمینان
و مهم شناسایی توانمندیهای بالقوه دانشآموزان
کمتوانذهنی در نظر گرفته میشوند اما بهطور سنتی
همیشه خارج از دایره آموزشهای رسمی و برنامهریزی
مربوط به فرزندانشان بودهاند (لیولی .)1998 ،والدین
میتوانند حلقه اتصال مناسبی میان برنامههای آموزشی
و جامعه باشند و نظرسنجیها و مصاحبههای انجامشده
از والدین نشان داد که آنها میتوانند نقش فعال و
مناسبی در جایگزینی فرزندانشان در جامعه ایفا کنند.
آنها میتوانند بهعنوان داوطلب در برنامههای آموزش
حرفهای مبتنی بر جامعه نیز نقش مهمی ایفا کنند.
(وارشینگ ،گیلورد و گیلورد .)1986 ،بررسیهای
جدید نیز بر نقش والدین در برنامهریزی و اجرای
آموزش مهارتهای حرفهای تاکید داشتهاند و برای این
پیشنهاد دالیل مختلفی بیانشده است .یکی از مهمترین
دالیل ،توانایی والدین در شناسایی نیازهای فرزندانشان
است زیرا آنها بیشترین زمان را با فرزندانشان سپری
میکنند (جاپ.)1993 ،
افزون بر این ،همانطور که میدانیم معلمان نیز
از مهمترین عناصر سیستم آموزشی هستند .به سخن
دیگر ،کیفیت فرآیند آموزشی وابسته به شایستگی
معلمانی است که فرآیند آموزشی را هدایت و رهبری
میکنند (سهان ،)2009 ،بنابراین موفقیت برنامههای
آموزشی طرحشده به شناخت خوب معلم از برنامه و
داشتن علم و مهارت موردنیاز این برنامه بستگی دارد.
در حقیقت برنامهریزان آموزشی باید از دیدگاه معلمان

در برنامهریزی آموزشی استفاده کرده و معلمان هم باید
دانش خود را در مورد دانشآموزان ،فرآیند یاددهی-
یادگیری و غیره توسعه دهند و این کار از طریق مطالعه
دقیق و کامل برنامه درسی امکانپذیر است.
بر همین اساس ،پژوهش حاضر سعی بر نیازسنجی
پیشحرفهای دانشآموزان کمتوانذهنی در سنین دوره
ابتدایی و راهنمایی ازنظر والدین و معلمان دارد.
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :این پژوهش
از نوع زمینهیابی بود .در پژوهش حاضر هدف این
بود که با نظرسنجی از معلمانی که به آموزش این
دسته از دانشآموزان اشتغال و با توانایی و عملکرد
آنها آشنایی کامل دارند و نیز والدین آنها که
شاهد عملکرد دانشآموزان در محیط زندگی هستند،
آمادهسازی کودکان کمتوانذهنی در زمینه مهارتهای
پیشحرفهای بررسی شود ،بنابراین با تهیه پرسشنامهای
بدین منظور ،از روش پژوهش زمینهیابی استفاده شد.
جامعهآماري پژوهش حاضر شامل همه معلمان
مدارس استثنایی استان زنجان و همه والدین دانشآموزان
کمتوانذهنی ،دورههای ابتدايي و راهنمایی استان زنجان
بودند که در سال تحصیلی  92 - 93به تحصیل اشتغال
داشتند.
نمونه موردمطالعه شامل  30نفر از والدین دانشآموزان
کمتوانذهنی و  30نفر از معلمان پنج آموزشگاه اندیشه،
توانا ،هدایت ،باغچهبان و مهر شهرستان خدابنده بودند
که به روش هدفمند انتخاب شدند.
ب) ابزار :ابزاری که در این پژوهش به کار گرفته
شد ،پرسشنامه نیازسنجی مهارتهای پیشحرفهای
فرم والدین (فرم الف) و فرم معلم (فرم ب) است که هر
دو مورد محققساخته و با اقتباس از پرسشنامه مقیاس
1
تجدیدنظر شده زمینهیابی نیازهای خانواده ()R-FNS
بیلی و سیمنوسون ( )1995و مقیاس نیازهای خانواده
برای خانوادههای ایرانی نصیری و سامانی ()1387
تدوین شدند .مقیاس تجدیدنظر شده زمینهیابی نیازهای
خانواده ( )R-FNSبیلی و سیمنوسون؛ شامل  35گویه
و هفت مولفه است که اعتبار این مقیاس در پژوهشهای
متعددی تایید شده و نتایج بررسیهای مختلف نشان

میدهد ،این مقیاس برای همه بافتهای فرهنگی
مناسب بوده و دارای اعتبار بین فرهنگی 2است (دنگ
و هریس2008 ،؛ المسری و همکاران2011 ،؛ بیلگن،
کوبان و تانریورد )2012 ،و با اعتباریابی این مقیاس در
ایران توسط سلیمانی و بشاش ( )1392همسانی درونی
آن نشان داد همه  35سوال برای گروه مادران  0/86و
برای گروه پدران  0/81همبستگی باالیی با کل نمره
داشت .محاسبه ضریب آزمون -باز آزمون به فاصله
سه ماه مطلوب و باال بود ( ،)P>0/001همچنین مقیاس
3
نیازهای خانواده برای خانوادههای ایرانی ()IFSN
نصیری و سامانی؛ شامل  26گویه است و نتایج ضرایب
پایایی برای کل مقیاس  0/95و برای مولفههای مقیاس
بین  0/77تا  0/92گزارششده و نتایج تحلیل عاملی
مقیاس نشان داده که این مقیاس پنج عاملی  0/64از
واریانس ،کل مقیاس را تبیین میکند.
فرم (الف) :پرسشنامه نیازسنجی والدین ،شامل 9
سوال باز پاسخ و  21سوال بسته پاسخ است .سوالهای باز
پاسخ نیازهای اطالعاتی در ارتباط با فرزند مانند مسائل
و مشکالت رفتاری ،عاطفی و تربیتی ،زندگی مستقل
شغلی و حرفهای ،مهارتها و روشهای آموزشی،
انتظار والدین از مدیریت مدرسه ،انتظار والدین از
معلمان و کارشناسان ،انتظار والدین از مرکز توانبخشی
و پیشحرفهای برای پیشرفت تواناییهای بالفعل و بالقوه
فرزندشان در زمینه مهارتهای پیشحرفهای (مهارتهای
تحصیلی ،ارتباطی ،اجتماعی ،حرکتی و جسمانی ،درک
مفاهیم زمان و مکان و زندگی روزمره) ،همکاری آنها
با مدرسه و پیشنهادهای آنها برای بهبود مهارتهای
پیشحرفهای فرزندشان در مدرسه را میسنجد.
سوالهای بسته پاسخ با مقیاس  5درجهای (خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) نیازهای اطالعاتی در
ارتباط با فرزند مانند آموزش مهارتهای اجتماعی،
اعتمادبهنفس ،همدلی و مشورت ،مهارتهای روزمره،
آموزش خالقیت ،مهارتهای تحصیلی و مهارت
ارتباطی را مشخص میکند.
فرم (ب) :پرسشنامه نیازسنجی معلمان ،شامل 9
سوال باز پاسخ و  21سوال بسته پاسخ است .سوالهای
باز پاسخ نیازهای اطالعاتی در ارتباط با دانشآموزان
مانند مسائل و مشکالت رفتاری ،عاطفی و تربیتی،

)1. Revised Family Needs Survey (R-FNS

2. Cross-Cultural Validity
)3. Family Needs Scale for Iranian Families(IFSN

روش
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جدول  .1نیازهای اطالعاتی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی (سوالهای بسته پاسخ)
خیلی زیاد و زیاد

کم و خیلی کم

متوسط

ردیف

مقولهها

1

آموزش مهارتهای اجتماعی

30

2

آموزش مهارتهای ارتباطی

30

100

3

آموزش اعتمادبهنفس

26

86

2

4

آموزش مهارتهای روزمره

26

86

4

14

5

آموزش همدلی و مشورت

26

86

2

7

2

6

آموزش خالقیت

26

86

2

7

2

7

7

آموزش مهارتهای تحصیلی

24

80

2

7

4

14

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

100

.

0

.

0

0

0

0

0

7

2

7

.

0
7

بر اساس پاسخ والدین ،جدول  1نشان میدهد که در
آموزش پیشحرفهای به دانشآموزان کمتوانذهنی در
دوره دبستان و راهنمایی ،بیشتر والدین با آموزش مهارتهای
اجتماعی ،ارتباطی ،اعتمادبهنفس ،خالقیت ،همدلی،
مشورت ،مهارتهای روزمره و تحصیلی برای فرزندشان
1. Education Planning

با مقیاس زیاد موافقاند .تعدادی از والدین با آموزش
مهارتهای روزمره ،اعتمادبهنفس ،همدلی ،مشورت،
خالقیت و تحصیلی برای فرزندشان با مقیاس متوسط موافق
هستند ،همچنین برخی از آنها هم با آموزش مهارتهای
تحصیلی ،اعتمادبهنفس ،همدلی ،مشورت ،خالقیت و
روزمره برای فرزندشان با مقیاس کم موافق هستند.
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زندگی مستقل شغلی و حرفهای ،مهارتها و روشهای
آموزشی ،انتظار معلمان از مدیریت مدرسه ،انتظار
معلمان از مسئوالن آموزشوپرورش ،انتظار معلمان
از متخصصان برنامهریزی آموزشی 1برای پیشرفت
تواناییهای بالفعل و بالقوه دانشآموزان در زمینه
مهارتهای پیشحرفهای (مهارتهای تحصیلی،
ارتباطی ،اجتماعی ،حرکتی و جسمانی ،درک مفاهیم
زمان و مکان و زندگی روزمره) و پیشنهادها برای بهبود
مهارتهای پیشحرفهای دانشآموزان کمتوانذهنی
را میسنجد .سوالهای بسته پاسخ با مقیاس  5درجهای
(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) نیازهای
اطالعاتی در ارتباط با دانشآموزان مانند آموزش
مهارتهای اجتماعی ،اعتمادبهنفس ،همدلی و مشورت،
مهارتهای روزمره ،خالقیت ،مهارتهای تحصیلی و
ارتباطی را مشخص میکند.
ج) گردآوری دادهها :برای انجام پژوهش نخست
پرسشنامهای که بهمنظور نیازسنجی پیشحرفهای برای
دانشآموزان کمتوانذهنی توسط محقق در فرم الف و

ب طراحیشده بود ،بین والدین و معلمان مربوطه پخش
شد و اطالعات زیر از این پرسشنامهها به دست آمد .از
بین  30پرسشنامه تحویل دادهشده به والدین (فرم الف)،
 19مورد را مادر و  11مورد را پدر خانواده تکمیل کرده
بودند که از بین این  30والدین پاسخدهنده 9 ،مورد
باهم نسبت فامیلی و  6مورد از آنها بیش از یک فرزند
با نیازهای ویژه داشتند 5 .مورد از آنها هم فرزندشان
چندمعلولیتی (کمتوانذهنی همراه با آسیبشنوایی یا
فلجمغزی) بود .بنا به گفته والدین وضعیت اقتصادی این
خانوادهها پایین و از خانوادههای پرجمعیت بودند.
از بین  30نفر از معلمان پاسخدهنده به پرسشنامه
(فرم ب) 5 ،نفر مدرک کاردانی 18 ،نفر مدرک
کارشناسی و  7نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد
بودند ،سابقه تدریس معلمان بهطور میانگین باالتر از
 8سال بود .جدولهاي  3 ،2 ،1و  4به ترتیب انعکاسی
از نظرات  30نفر از والدین دارای فرزند کمتوانذهنی
و معلمان مدارس استثنایی در پاسخ به پرسشنامه
نیازسنجی است.

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،بیشتر
معلمان با آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی،
اعتمادبهنفس ،همدلی ،مشورت ،روزمره ،تحصیلی و
مهارتهای خالقیت برای دانشآموزان با مقیاس زیاد
موافقاند .تعدادی از معلمان با آموزش مهارتهای
روزمره ،اعتمادبهنفس ،همدلی ،مشورت ،مهارتهای
تحصیلی و خالقیت برای دانشآموزان با مقیاس متوسط
موافق هستند ،همچنین برخی از معلمان هم با آموزش
خالقیت ،همدلی ،مشورت و مهارتهای تحصیلی برای
دانشآموزان با مقیاس کم موافق هستند.

بر اساس پاسخ والدین به سوالهای باز پاسخ پرسشنامه
نیازسنجی ،جدول  3نشان میدهد که حدود  60درصد
از والدین گفتهاند که نیاز به حمایت مالی دارند .حدود
 45درصد گفتهاند که مهارتهای روزمره ،اجتماعی و
حرفههای مناسب در فرزندشان تقویت شود .حدود 30
درصد والدین هم بیان کردند که به مهارتهای ارتباطی،
تحصیلی و ایجاد انگیزه در فرزندشان توجه شود و حدود
 20درصد هم پیشنهاد دادهاند که آموزش مسائل ریاضی،
مستقل بودن و مهارتهای حرکتی به فرزندشان و مشاوره
به والدین در برنامه آموزشی گنجانده شود.

جدول  .2نیازهای اطالعاتی معلمان دانشآموزان کمتوانذهنی (سوالهای بسته پاسخ)
خیلی زیاد و زیاد

کم و خیلی کم

متوسط

ردیف

مقولهها

1

آموزش مهارتهای اجتماعی

30

2

آموزش مهارتهای ارتباطی

30

100

3

آموزش اعتمادبهنفس

28

93

2

4

آموزش مهارتهای روزمره

26

86

4

14

5

آموزش همدلی و مشورت

26

86

2

7

2

6

آموزش خالقیت

26

86

2

7

2

7

7

آموزش مهارتهای تحصیلی

22

73

3

10

5

17

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

100

.

0

.

0

0

0

0

0

7

0

0

.

0
7

جدول  .3نیازهای اطالعاتی والدین دانشآموزان کمتوانذهنی (سوالهای باز پاسخ)
ردیف

مقولهها

فراوانی

درصد

1

نیاز مالی و اقتصادی

18

60

2

آموزش مهارتها و حرفههای مناسب

14

46

3

تقویت مهارتهای روزمره

14

46

4

تقویت مهارتهای اجتماعی

12

40

5

تقویت مهارتهای ارتباطی

10

33

6

ایجاد انگیزه

10

33

7

تقویت مهارتهای تحصیلی

8

26

8

آموزش مسائل ریاضی

8

26

9

مشاوره و آموزش والدین

6

20

10

آموزش مستقل بودن

6

20

11

آموزش مهارتهای حرکتی و ورزش

4

13
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جدول  .4نیازهای اطالعاتی معلمان دانشآموزان کمتوانذهنی (سوالهای باز پاسخ)

ردیف

مقولهها

فراوانی

1

مشاوره و آموزش والدین

30

100

2

ایجاد انگیزه

30

100

3

استفاده از افراد متخصص در آموزش مهارتهای حرفهای

30

100

4

آموزش مشاغل مرتبط با محیط زندگی دانشآموزان

28

93

5

تقویت مهارتهای ارتباطی

27

90

6

آموزش مسائل ریاضی

26

86

7

تقویت مهارتهای اجتماعی

25

83

8

آموزش مهارتها و حرفههای مناسب

24

80

9

آموزش ضمن خدمت برای دبیران

21

70

10

اصالح نگرش جامعه به دانشآموزان با نیازهای ویژه

20

66

11

تقویت مهارتهای تحصیلی

15

50

12

آموزش مهارتهای حرکتی و ورزش

15

50

13

تقویت مهارتهای روزمره

12

40

بحث و نتيجهگيری

در این پژوهش سعی بر این بوده است که برای
آموزش مناسب ،شکوفایی استعدادها و تواناییهای
بالقوه دانشآموزان کمتوانذهنی از نظر والدین و معلمان،
آموزش و پرورش ویژه دانشآموزان کمتوانذهنی در
آموزش مهارتهای پیشحرفهای استفاده شود.
نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان میدهند
که والدین و معلمان با مولفههای آموزش مهارتهای
اجتماعی و ارتباطی در دوره پیشحرفهای صد در
صد موافق هستند و بهطور میانگین  85درصد آنها از
آموزش اعتمادبهنفس ،خالقیت ،همدلی و مشورت و
مهارتهای روزمره زندگی در دوره پیشحرفهای ابراز
رضایت کردند که نتایج بهدستآمده با برنامههای
درسی کارکردی تدوینشده وهمن و کرگل (،)1997

درصد

برودر ( )2001و استوری و ماینر ( )2011همخوانی
دارد .همچنین با توجه به نتایج ارایه شده ،معلمان با
استفاده از افراد متخصص در آموزش مهارتهای
حرفهای برای دانشآموزان کمتوانذهنی بهطور کامل
موافق بودند .صمدی ( )1387در برنامه آموزش حرفهای
به دانشآموزان کمتوانذهنی ازنظر والدین ،به استفاده
از افراد متخصص در آموزش مهارتهای حرفهای
اشاره داشته است و همچنین مانیکس ( )2009در برنامه
فعالیتهای مهارتهای زندگی برای دانشآموزان
دبیرستانی با نیازهای ویژه ،آموزش مهارتهای
حرفهای را بهعنوان یکی از مهمترین حیطههای برنامه
خود معرفی کرده است .افزون بر این ،در پژوهش
حاضر دریافت شد که معلمان نسبت به آموزش مشاغل
مرتبط با محیط زندگی دانشآموزان ،آموزش ضمن
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بر اساس پاسخ معلمان به سوالهای باز پاسخ
پرسشنامه نیازسنجی ،جدول  4نشان میدهد که بیشتر
معلمان گفتهاند که به مشاوره و آموزش والدین ،ایجاد
انگیزه در دانشآموزان ،استفاده از افراد متخصص در
آموزش مهارتهای حرفهای ،آموزش مشاغل مرتبط
با محیط زندگی ،مهارتهای ارتباطی و مسائل ریاضی
در برنامه آموزشی دانشآموزان کمتوانذهنی توجه

شود .تعداد زیادی از معلمان هم بیان کردند که آموزش
مهارتهای اجتماعی و حرفههای مناسب به دانشآموزان
و آموزش ضمن خدمت به دبیران و اصالح نگرش جامعه
به دانشآموزان با نیازهای ویژه در آموزش پیشحرفهای
گنجانده شود و تعدادی از آنها هم بیان کردهاند که
مهارتهای تحصیلی ،حرکتی ،ورزشی و روزمره در
برنامه آموزشی پیشحرفه ای این دانشآموزان اجرا شود.

خدمت برای دبیران و اصالح نگرش جامعه نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه دیدگاه مثبتی داشتند که
نتایج بهدستآمده با نتایج حاصلشده از پژوهشهای
صمدی ( )1387و بهراد ( )1384همسویی دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش انجامشده ،معلمان و
والدین نسبت به مولفههای تقویت مهارتهای ارتباطی،
اجتماعی ،تحصیلی و روزمره ،آموزش مسائل ریاضی،
مهارتها و حرفههای مناسب و آموزش مهارتهای
حرکتی؛ دیدگاهی نزدیک به هم داشتند و آموزش این
مولفهها را ازجمله موارد ضروری در برنامه آموزشی
پیشحرفهای دانشآموزان کمتوانذهنی دانستند که با
برنامهدرسی کارکردی لیتل ( )2008و فورمن ()2009
برای دانشآموزان با ناتوانیها که آموزش مهارتهای
حرکتی ،زندگی ،تحصیلی و مسائل ریاضی را مدنظر
قرار دادهاند و همچنین با برنامه درسی و سنجش
دانشآموزان با ناتوانیهای متوسط و شدید برودر
( )2001که آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی،
تحصیلی و مسائل ریاضی را موردتوجه قرار داده است،
همسویی دارد.
شایانذکر است که دانشآموزان کمتوانذهنی
صرفنظر از علل و سطح کمتوانذهنیشان ،نیازمند
آموزشی هستند که آنها را برای زندگی مستقل آماده
کند (همتیعلمدارلو .)1392 ،یکی از اقدامات اساسی
برای دستیابی به این هدف ،برنامهریزی آموزشی و
توانبخشی برای دانشآموزان کمتوانذهنی است.
برنامه آموزش پیشحرفهاي دانشآموزان کمتوانذهنی
در ايران ،طي چند سال گذشته روبهگسترش بوده و
فرآيندي تكاملي را تجربه كرده است .درهرصورت بايد
به خاطر داشت كه افراد كمتوانذهني در بين كمبودهاي
سازشي در زمينه تواناییهای شغلي ،مشكالت بيشتري را
به نمايش میگذارند .در اين ميان ،ديدگاه برنامهريزان،
كارشناسان و مجريان برنامه يكي از عوامل اثرگذار بر
بهبود اين خط سير است .در نظام آموزشوپرورش
و فرآيند ياددهی -يادگيري ،نمیتوان يك بحث از
تربيت را از ديگري جدا دانست يا متصديان ویژهای
براي تربيت تعيين كرد و از تاثیر گذاری تربيتي سایرین
جلوگیری کرد.
از نتايج بهدستآمده در زمين ه سوالهای پژوهشي
استنباط میشود که در فرآيند اجراي برنامههاي درسي

و آموزشي ،هم برنامهريزان (كارشناسان ستادي و
متخصصان برنامهريزي درسي) و هم مجريان (دبيران
و کارفرمایان) الزم است از شیوهها و حوزههاي علمي
براي افزايش شدت تاثیر گذاری خود بهره گیرند
و اين امر الزمه گرايش بيشتر به عدم تمركز در نظام
آموزشي است ،بهطورکلی نتيجه گرفته میشود كه نظام
آموزشي كشور ايران ،در زمينه آشنايي دانشآموزان
كمتوانذهني ،با مهارتهای توانمندي پیشحرفهای و
حرفهای ضعيف عمل كرده است .با آنکه اين وضعيت
زياد رضايتبخش نيست و نمیتواند پاسخگوي
زندگي دانشآموزان کمتوانذهنی باشد ،اين یافتهها با
نتايج پژوهشهای شفیعآبادی ( ،)1387دوتا و همکاران
( ،)2008انسلن ( )2008و دنیلز ( )2007همسو است.
به نظر میرسد هرقدر آموزشهای دريافتشده
گذشته فرد (مهارتهای پیشحرفهای) بيشتر در راستاي
زمينههاي موجود در محیط زندگی طبیعی او باشد،
احتمال موفقيت شغلي وي نيز در بزرگسالي تضمينشدهتر
خواهد بود .اين موضوع در ارتباط با افراد كمتوانذهني
از حساسيت بيشتري برخوردار بوده است چون اين
گروه از افراد با داشتن ناتوانیهای زياد ،وقتي اجتماع
مدرسه را ترك میکنند ،به دليل كمبود سامانههاي
تامينكنند ه خدمات موردنیاز شغلي با نبود آموزشهای
ویژه ضروري مرتبط روبهرو ميشوند .افزون بر این،
ناآگاهي افراد كمتوانذهنی و والدين آنها از منابع و
مراكز حمايتي موجب احساس اضطراب و تشويش
شده و كيفيت زندگي آنها را پايين میآورد (شیرزاد
و شغلیکناری .)1389 ،به همین دلیل باید مهارتهایی
را که برای توانایی مستقل در حیطههای حرفهای،
اوقات فراغت ،خانه ،مدرسه و جامعه برای دانشآموزان
کمتوانذهنی ضروری هستند ،شناسایی شود و با استفاده
از ترکیبی از روشهای گوناگون و با تاکید بر استفاده
از مهارتها در محیطهای واقعی آموزش داده شوند.
یکی از آنها آموزش مهارتهای پیشحرفهای است،
منظور از مهارتهای پیشحرفهای ،مهارتهای اساسی و
ضروری هستند که مبنای بسیاری از فعالیتهای حرفهای
را تشکیل میدهند (رینولدز .)1987 ،درواقع برنامهریزی
آموزشی برای دوره پیشحرفهای ،بهمنظور آمادهسازی
1
کودکان کمتوانذهنی براي ورود به دوره حرفهآموزی
و محیط کار ضروری است (دیویس.)2008 ،
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بنابراین پژوهش حاضر نشان میدهد که بر اساس
نظر والدین و معلمان ،برنامه آموزشي مهارتهای
پیشحرفهای ویژه دانشآموزان كمتوانذهني تا آن
حد باید گسترشیافته باشند که بتوانند با آموزش
مهارتهاي پیشحرفهای الزم باعث كاهش وابستگي
افراد کمتوان ذهني باشند و موجب افزايش فرصتهايي
براي شركت فعال آنها در مدرسه و جامعه شوند،
همچنین با دستيابي به مهارتهاي پیشحرفهای و
بهکارگیری اين مهارتها در زندگی روزمره نهتنها
موجب گسترش دانش و آگاهي افراد کمتوانذهنی
از محيط پيرامونش شود ،بلكه باعث شود تا فرد بتواند
عنصر فعالي در جامعه شده و از امكانات مختلف

موجود در آن نیز استفاده كند .براي اینکه باعث
موفقيت و مستقل شدن دانشآموزان كمتوانذهني
در مهارتهای روزمره ،شغلی و حرفهای باشیم،
نخست بايد مهارتهاي پايه (مهارتهاي زباني-
كالمي و شناختي) را که براي دستيابي به مهارتهاي
تحصيلي الزم است در قالب برنامههاي جامع در اين
دانشآموزان ايجاد يا تقويت كرد .بر همین اساس
در آموزش مهارتهای پیشحرفهای دانشآموزان
کمتوانذهنی ،باید به آموزش مهارتهاي اجتماعی،
شناختي ،پايه تحصیلی (مثل خواندن ،نوشتن ،رياضيات،
تجسم فضايي) ،روابط بين فردي ،ارتباطی ،عملکردی،
تقویت اعتمادبهنفس و خالقیت توجه شود.
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