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نیازسنجى پیش حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنى

حسن کریمی* / کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

احمد به پژوه / استاد روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

حکیمه محمودی / کارشناس آموزش زبان انگلیسی

چکیده
زمینه: هدف پژوهش حاضر نیازسنجی پیش حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی بود.

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

که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه نیازسنجی با استفاده از دو فرم والدین و معلم )محقق ساخته( استفاده شد. 
داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برای آموزش مهارت های پیش حرفه ای به دانش آموزان کم توان ذهنی بهتر است مقوله ها و نیازهای 

ارتباطی،  مهارت های  بین فردي،  روابط  مهارت های  تحصیلی،  پایه  مهارت های  شناختي،  مهارت هاي  اجتماعی،  مهارت هاي  مانند:  آموزشی 
و  مهارت ها  آموزش  و  حرفه ای  مهارت های  آموزش  در  متخصص  افراد  از  استفاده  خالقیت  و  اعتماد به نفس  تقویت  عملکردی،  مهارت های 
حرفه های مناسب در برنامه آموزشی گنجانده و اجرا شوند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان کم توان ذهنی صرف نظر از علل و 

سطح کم توان ذهنی شان، نیازمند آموزشی هستند که آن ها را برای زندگی مستقل آماده کند.
نتیجه گیری: بدین منظور اجرای برنامه های آموزشی براي افزایش توانایی دانش آموزان کم توان ذهني برای کارکرد مستقل تر  در زندگی 

برای آن هاست. در واقع آموزش  نیازسنجی پیش حرفه ای  این هدف،  به  برای دستیابی  اساسی  اقدامات  از  بسیار ضروری است و یکی  روزمره 
مهارت های پیش حرفه ای برای آماده سازی کودکان کم توان ذهنی براي ورود به دوره حرفه آموزی و محیط کار ضروری است.

واژه های کلیدی:  نیازسنجی، پیش حرفه ای، کم توان ذهنی.

زمینه
دانش آموزان کم توان ذهنی1، مانند دیگر دانش آموزان، 
موردتوجه  باید  مدرسه  و  خانه  در  که  دارند  نیازهایی 
نیازهای  نیازهای عادی، آن ها  بر  افزون  اما  قرار گیرند 
ویژه اي هم دارند که والدین و همه مسئوالن آموزشی 
به  توجه  با  کنند.  برآورده  را  نیاز ها  آن  هستند  موظف 
از  حدی  تا  کم توان ذهنی  دانش آموزان  بیشتر  امر  این 
آموزش وپرورش پیش دبستانی محروم بوده و همچنین 
در دریافت مهارت های اساسی و فعالیت های آموزشی 
در چنین شرایطی  هستند،  کندتر  عادی  افراد  به  نسبت 
از  استفاده  با  دارد  وظیفه  ویژه2  آموزش وپرورش  نظام 
روش غنی سازی آموزشی و محیطی نیازهای آموزشی 
)گفتاردرمانی  ویژه  خدمات  ترمیمی(،  )آموزش  ویژه 
کند  فراهم  را  دیگر  مناسب  امکانات  و  کاردرمانی(  و 

1. Mental Retardation
2.Special Education

برنامه  از  تا حدی  قادر شوند  دانش آموزان  این گونه  تا 
جبران  را  خود  کمبودهای  و  بهره مند  عادی  آموزشی 
عقب  دغدغه  ناکامی،  عوامل  شرایطی  چنین  در  کنند. 
و  بین  می رود  از  به تدریج  تحصیلی  شکست  و  ماندن 
می شود  فراهم  آن ها  شکوفایی  و  پیشرفت  زمینه های 
)گوردون، ریان و شیلو3، 1972؛ ترجمه به پژوه، 1391(.
ضرورت آموزش پیش حرفه ای4 از زمانی که سازمان 
یونسکو در هشتمین جلسه کنفرانس عمومی تاکید کرد 
که آموزش عمومی بدون ارایه حرفه آموزی ناکامل است، 
رویکردی  پیش حرفه ای،  آموزش  بیشتری گرفت.  قوت 
و  نگرش ها  مهارت ها،  از کسب  اطمینان  برای  است که 
رفتارهایی که دانش آموزان را برای ادامه یادگیری توانمند 
است  آماده می کنند، طراحی شده  زندگی  برای  و  کرده 

)جیالرد5، 1995؛ به نقل از همتی علمدارلو، 1390(.

3. Gordon, Ryan & Shilo
4. Pre- Vocational Education 
5. Gillard * Email: hassankarimi160@ut.ac.ir
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به طورکلی، فلسفه آموزش پیش حرفه ای مواجه کردن 
واقعی  زندگی  در  الزم  مهارت های  با  دانش آموزان 
زندگی  در  ضروری  مهارت های  بهبود  به منظور 
و  تجربه  برای  آن ها  توانمند سازی  و  روزمره شان 
آموزش  درواقع  است.  گوناگون  کارهای  بهتر  درک 
جهت گیری  دانش آموزان  می شود  باعث  پیش حرفه ای 
درست به کار داشته باشند و این جهت گیری ادراک و 
نگرش آن ها را نسبت به کار به طور مطلوبی تحت تاثیر 
کار  و  آموزش  بین  ارتباط  برقراری  با  و  می دهد  قرار 
دنیای کار  با  از طریق آشنا کردن دانش آموزان  عملی 
بنیان گذاری  را  بعد  دوره های  در  حرفه آموزی  شالوده 
آموزش  هدف  به بیان دیگر،   .)2008 )السعیده،  می کند 
این  راهنمایی  و  ابتدایی  دوره  سنین  در  پیش حرفه ای 
نیست که دانش آموزان را برای شغل ویژه آماده کند، 
بلکه به دنبال بهبود توانایی های عمومی آن ها و کشف 
عالیقشان از طریق ارایه تجربه های متنوع و گسترده به 

آن ها است )همتی علمدارلو، 1390(.
درسي  برنامه هاي  ضروریات  از  اساس،  این  بر 
شود  داده  فرصتي  که  است  آن  کم توان ذهنی  افراد 
ظهور  به  خود  از  حمایت  براي  را  توانایي هایشان  تا 
برسانند و از یأس و نا امیدي ناشي از اینکه ممکن است 
کنند،  پیدا  شایستگي  در کارشان  دیگران  مانند  نتوانند 
2004؛  فا،  و  والرلو  کالچوا،  )ویری،  شود  جلوگیري 

والش، لینچ و دلسی، 1994(.
موفقیت و اثربخشي برنامه هاي آموزش ویژه، مرهون 
سرمایه گذاري روي آموزش مهارت هاي پیش حرفه ای 
و پایه است. آموزش مهارت های پیش حرفه ای در زمینه 
روابط بین فردي و اجتماعی، رمز موفقیت افراد در برنامه 
 .)2004 همکاران،  و  )ویري  است  حرفه ای  آموزش 
آموزش پیش حرفه ای، موجب سازگاری فرد در محیط، 
افزایش توانایی کار کردن با دیگران و داشتن زندگی 
می شود  آموزش پذیر  کم توان ذهنی  افراد  در  مستقل 

)لوبن، 1997؛ کالرک، 1994(.
با  دانش آموزان  چون  که  دارند  عقیده  بسیاري 
تحصیلي  مباحث  برخي  در  نمی توانند  ویژه  نیازهاي 
شایستگي کامل کسب کنند یا موفقیتي به دست آورند، 
نوعي  باید  آن ها  براي  درسی  برنامه  بهترین  بنابراین 
)ابطحی، 1390(. در  باشد  کالس کارآموزي حرفه اي 
این راستا پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که به جای 

آن که مشاغل ویژه ای را به دانش آموزان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر بیاموزند، بهتر است مهارت هاي پیش حرفه ای 
یا  نیمه تخصصي  مشاغل  به  ورود  براي  الزم  اساسی  و 
بگنجانند  گروه  این  درسي  برنامه  در  را  غیرتخصصي 

)الفتیگ، 2005؛ لیندستروم، 2002(.
مراحل  همه  در  کم توان ذهنی  فرد  یک  ازآنجاکه   
از  متنوعي  انواع  به  و  مختلف  درجات  به  زندگي 
خدمات آموزش و توان بخشی1 نیازمند و وابسته است، 
پیش حرفه اي، یکي  به آموزش  بنابراین نگرش مقطعي 
است  گروه  این  آموزش های  اثربخشي  آسیب های  از 
)دوتا، ژروی، چان، چو و دیکمن، 2008؛ شه ناصریان، 

2001؛ آلول و کوب 2009(.
قابل اطمینان  منابع  از  یکی  به عنوان  والدین  هرچند 
دانش آموزان  بالقوه  توانمندی های  شناسایی  مهم  و 
سنتی  به طور  اما  می شوند  گرفته  نظر  در  کم توان ذهنی 
همیشه خارج از دایره آموزش های رسمی و برنامه ریزی 
والدین   .)1998 )لیولی،  بوده اند  فرزندانشان  به  مربوط 
می توانند حلقه اتصال مناسبی میان برنامه های آموزشی 
و جامعه باشند و نظرسنجی ها و مصاحبه های انجام شده 
و  فعال  نقش  می توانند  آن ها  که  داد  نشان  والدین  از 
ایفا کنند.  فرزندانشان در جامعه  مناسبی در جایگزینی 
آن ها می توانند به عنوان داوطلب در برنامه های آموزش 
کنند.  ایفا  مهمی  نقش  نیز  جامعه  بر  مبتنی  حرفه ای 
بررسی های   .)198۶ گیلورد،  و  گیلورد  )وارشینگ، 
اجرای  و  برنامه ریزی  در  والدین  نقش  بر  نیز  جدید 
آموزش مهارت های حرفه ای تاکید داشته اند و برای این 
پیشنهاد دالیل مختلفی بیان شده است. یکی از مهم ترین 
دالیل، توانایی والدین در شناسایی نیازهای فرزندانشان 
سپری  فرزندانشان  با  را  زمان  بیشترین  آن ها  زیرا  است 

می کنند )جاپ، 1993(.
نیز  معلمان  می دانیم  که  همان طور  این،  بر  افزون 
سخن  به  هستند.  آموزشی  سیستم  عناصر  مهم ترین  از 
شایستگی  به  وابسته  آموزشی  فرآیند  کیفیت  دیگر، 
معلمانی است که فرآیند آموزشی را هدایت و رهبری 
برنامه های  موفقیت  بنابراین   ،)2009 )سهان،  می کنند 
و  برنامه  از  معلم  به شناخت خوب  آموزشی طرح شده 
داشتن علم و مهارت موردنیاز این برنامه بستگی دارد. 
در حقیقت برنامه ریزان آموزشی باید از دیدگاه معلمان 

1. Rehabilitation
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در برنامه ریزی آموزشی استفاده کرده و معلمان هم باید 
دانش خود را در مورد دانش آموزان، فرآیند یاددهی- 
یادگیری و غیره توسعه دهند و این کار از طریق مطالعه 

دقیق و کامل برنامه درسی امکان پذیر است.
 بر همین اساس، پژوهش حاضر سعی بر نیازسنجی 
پیش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی در سنین دوره 

ابتدایی و راهنمایی ازنظر والدین و معلمان دارد.

روش
الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان: این پژوهش 
این  هدف  حاضر  پژوهش  در  بود.  زمینه یابی  نوع  از 
این  آموزش  به  که  معلمانی  از  نظرسنجی  با  که  بود 
عملکرد  و  توانایی  با  و  اشتغال  دانش آموزان  از  دسته 
که  آن ها  والدین  نیز  و  دارند  کامل  آشنایی  آن ها 
شاهد عملکرد دانش آموزان در محیط زندگی هستند، 
آماده سازی کودکان کم توان ذهنی در زمینه مهارت های 
پیش حرفه ای بررسی شود، بنابراین با تهیه پرسش نامه ای 

بدین منظور، از روش پژوهش زمینه یابی استفاده شد.
معلمان  همه  شامل  حاضر  پژوهش  جامعه آماري 
مدارس استثنایی استان زنجان و همه والدین دانش آموزان 
کم توان ذهنی، دوره های ابتدایي و راهنمایی استان زنجان 
بودند که در سال تحصیلی 93 - 92 به تحصیل اشتغال 

داشتند.
نمونه موردمطالعه شامل 30 نفر از والدین دانش آموزان 
کم توان ذهنی و 30 نفر از معلمان پنج آموزشگاه اندیشه، 
توانا، هدایت، باغچه بان و مهر شهرستان خدابنده بودند 

که به روش هدفمند انتخاب شدند.
ب( ابزار: ابزاری که در این پژوهش به کار گرفته 
پیش حرفه ای  مهارت های  نیازسنجی  پرسش نامه  شد، 
فرم والدین )فرم الف( و فرم معلم )فرم ب( است که هر 
دو مورد محقق ساخته و با اقتباس از پرسش نامه مقیاس 
 1)R-FNS( تجدیدنظر شده زمینه یابی نیازهای خانواده
خانواده  نیازهای  مقیاس  و   )1995( سیمنوسون  و  بیلی 
 )1387( سامانی  و  نصیری  ایرانی  خانواده های  برای 
تدوین شدند. مقیاس تجدیدنظر شده زمینه یابی نیازهای 
خانواده )R-FNS( بیلی و سیمنوسون؛ شامل 35 گویه 
و هفت مولفه است که اعتبار این مقیاس در پژوهش های 
نشان  مختلف  بررسی های  نتایج  و  شده  تایید  متعددی 

1. Revised Family Needs Survey (R-FNS)

فرهنگی  بافت های  همه  برای  مقیاس  این  می دهد، 
مناسب بوده و دارای اعتبار بین فرهنگی2 است )دنگ 
بیلگن،  و همکاران، 2011؛  المسری  و هریس، 2008؛ 
کوبان و تانریورد، 2012( و با اعتباریابی این مقیاس در 
ایران توسط سلیمانی و بشاش )1392( همسانی درونی 
آن نشان داد همه 35 سوال برای گروه مادران 0/8۶ و 
نمره  کل  با  باالیی  همبستگی   0/81 پدران  گروه  برای 
فاصله  به  آزمون  باز  آزمون-  ضریب  محاسبه  داشت. 
سه ماه مطلوب و باال بود )P>0/001(، همچنین مقیاس 
 3)IFSN( ایرانی  خانواده های  برای  خانواده  نیازهای 
نصیری و سامانی؛ شامل 2۶ گویه است و نتایج ضرایب 
پایایی برای کل مقیاس 0/95 و برای مولفه های مقیاس 
عاملی  تحلیل  نتایج  و  گزارش شده   0/92 تا   0/77 بین 
از   0/۶4 عاملی  پنج  مقیاس  این  که  داده  نشان  مقیاس 

واریانس، کل مقیاس را تبیین می کند.
 9 شامل  والدین،  نیازسنجی  پرسشنامه  )الف(:  فرم 
سوال باز پاسخ و 21 سوال بسته پاسخ است. سوال های باز 
پاسخ نیازهای اطالعاتی در ارتباط با فرزند مانند مسائل 
مستقل  زندگی  تربیتی،  و  عاطفی  رفتاری،  و مشکالت 
آموزشی،  روش های  و  مهارت ها  حرفه ای،  و  شغلی 
از  والدین  انتظار  مدرسه،  مدیریت  از  والدین  انتظار 
معلمان و کارشناسان، انتظار والدین از مرکز توان بخشی 
و پیش حرفه ای برای پیشرفت توانایی های بالفعل و بالقوه 
فرزندشان در زمینه مهارت های پیش حرفه ای )مهارت های 
تحصیلی، ارتباطی، اجتماعی، حرکتی و جسمانی، درک 
مفاهیم زمان و مکان و زندگی روزمره(، همکاری آن ها 
مهارت های  بهبود  برای  آن ها  پیشنهاد های  و  مدرسه  با 
می سنجد.  را  مدرسه  در  فرزندشان  پیش حرفه ای 
سوال های بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای )خیلی زیاد، 
اطالعاتی در  نیازهای  متوسط، کم و خیلی کم(  زیاد، 
اجتماعی،  مهارت های  آموزش  مانند  فرزند  با  ارتباط 
اعتمادبه نفس، همدلی و مشورت، مهارت های روزمره، 
مهارت  و  تحصیلی  مهارت های  خالقیت،  آموزش 

ارتباطی را مشخص می کند.
 9 شامل  معلمان،  نیازسنجی  پرسش نامه  )ب(:  فرم 
سوال باز پاسخ و 21 سوال بسته پاسخ است. سوال های 
با دانش آموزان  ارتباط  نیازهای اطالعاتی در  پاسخ  باز 
تربیتی،  و  عاطفی  رفتاری،  مشکالت  و  مسائل  مانند 
2. Cross-Cultural Validity
3. Family Needs Scale for Iranian Families(IFSN)
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زندگی مستقل شغلی و حرفه ای، مهارت ها و روش های 
انتظار  مدرسه،  مدیریت  از  معلمان  انتظار  آموزشی، 
معلمان  انتظار  آموزش و پرورش،  مسئوالن  از  معلمان 
پیشرفت  برای  آموزشی1  برنامه ریزی  متخصصان  از 
زمینه  در  دانش آموزان  بالقوه  و  بالفعل  توانایی های 
تحصیلی،  )مهارت های  پیش حرفه ای  مهارت های 
ارتباطی، اجتماعی، حرکتی و جسمانی، درک مفاهیم 
زمان و مکان و زندگی روزمره( و پیشنهاد ها برای بهبود 
کم توان ذهنی  دانش آموزان  پیش حرفه ای  مهارت های 
را می سنجد. سوال های بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای 
نیازهای  خیلی کم(  و  متوسط، کم  زیاد،  زیاد،  )خیلی 
آموزش  مانند  دانش آموزان  با  ارتباط  در  اطالعاتی 
مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس، همدلی و مشورت، 
مهارت های روزمره، خالقیت، مهارت های تحصیلی و 

ارتباطی را مشخص می کند.
ج( گردآوری داده ها: برای انجام پژوهش نخست 
پرسش نامه ای که به منظور نیاز سنجی پیش حرفه ای برای 
دانش آموزان کم توان ذهنی توسط محقق در فرم الف و 

ب طراحی شده بود، بین والدین و معلمان مربوطه پخش 
شد و اطالعات زیر از این پرسش نامه ها به دست آمد. از 
بین 30 پرسش نامه تحویل داده شده به والدین )فرم الف(، 
19 مورد را مادر و 11 مورد را پدر خانواده تکمیل کرده 
مورد   9 پاسخ دهنده،  والدین   30 این  بین  از  که  بودند 
باهم نسبت فامیلی و ۶ مورد از آن ها بیش از یک فرزند 
با نیازهای ویژه داشتند. 5 مورد از آن ها هم فرزندشان 
یا  آسیب شنوایی  با  همراه  )کم توان ذهنی  چندمعلولیتی 
فلج مغزی( بود. بنا به گفته والدین وضعیت اقتصادی این 

خانواده ها پایین و از خانواده های پرجمعیت بودند.
پرسش نامه  به  پاسخ دهنده  معلمان  از  نفر   30 بین  از 
مدرک  نفر   18 کاردانی،  مدرک  نفر   5 ب(،  )فرم 
ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  نفر   7 و  کارشناسی 
از  باالتر  میانگین  به طور  معلمان  تدریس  سابقه  بودند، 
8 سال بود. جدول هاي 1، 2، 3 و 4 به ترتیب انعکاسی 
از نظرات 30 نفر از والدین دارای فرزند کم توان ذهنی 
پرسش نامه  به  پاسخ  در  استثنایی  مدارس  معلمان  و 

نیازسنجی است.
جدول 1. نیاز های اطالعاتی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی )سوال های بسته پاسخ(

مقوله هاردیف
کم و خیلی کممتوسطخیلی زیاد و زیاد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

30100.0.0آموزش مهارت های اجتماعی1

301000000آموزش مهارت های ارتباطی2

2۶8۶2727آموزش اعتمادبه نفس3

2۶8۶414.0آموزش مهارت های روزمره4

2۶8۶2727آموزش همدلی و مشورت5

2۶8۶2727آموزش خالقیت۶

248027414آموزش مهارت های تحصیلی7

بر اساس پاسخ والدین، جدول 1 نشان می دهد که در 
در  کم توان ذهنی  دانش آموزان  به  پیش حرفه ای  آموزش 
دوره دبستان و راهنمایی، بیشتر والدین با آموزش مهارت های 
همدلی،  خالقیت،  اعتمادبه نفس،  ارتباطی،  اجتماعی، 
مشورت، مهارت های روزمره و تحصیلی برای فرزندشان 

آموزش  با  والدین  از  تعدادی  موافق اند.  زیاد  مقیاس  با 
مشورت،  همدلی،  اعتماد به نفس،  روزمره،  مهارت های 
خالقیت و تحصیلی برای فرزندشان با مقیاس متوسط موافق 
هستند، همچنین برخی از آن ها هم با آموزش مهارت های 
و  خالقیت  مشورت،  همدلی،  اعتماد به نفس،  تحصیلی، 

روزمره برای فرزندشان با مقیاس کم موافق هستند.
1. Education Planning
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بیشتر  می شود،  مالحظه   2 در جدول  که  همان طور 
ارتباطی،  اجتماعی،  مهارت های  آموزش  با  معلمان 
و  تحصیلی  روزمره،  مشورت،  همدلی،  اعتماد به نفس، 
با مقیاس زیاد  مهارت های خالقیت برای دانش آموزان 
مهارت های  آموزش  با  معلمان  از  تعدادی  موافق اند. 
مهارت های  مشورت،  همدلی،  اعتمادبه نفس،  روزمره، 
تحصیلی و خالقیت برای دانش آموزان با مقیاس متوسط 
موافق هستند، همچنین برخی از معلمان هم با آموزش 
خالقیت، همدلی، مشورت و مهارت های تحصیلی برای 

دانش آموزان با مقیاس کم موافق هستند.

بر اساس پاسخ والدین به سوال های باز پاسخ پرسش نامه 
نیازسنجی، جدول 3 نشان می دهد که حدود ۶0 درصد 
از والدین گفته اند که نیاز به حمایت مالی دارند. حدود 
45 درصد گفته اند که مهارت های روزمره، اجتماعی و 
حرفه های مناسب در فرزندشان تقویت شود. حدود 30 
درصد والدین هم بیا ن کردند که به مهارت های ارتباطی، 
تحصیلی و ایجاد انگیزه در فرزندشان توجه شود و حدود 
20 درصد هم پیشنهاد داده اند که آموزش مسائل ریاضی، 
مستقل بودن و مهارت های حرکتی به فرزندشان و مشاوره 

به والدین در برنامه آموزشی گنجانده شود.

جدول 2. نیاز های اطالعاتی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی )سوال های بسته پاسخ(

مقوله هاردیف

کم و خیلی کممتوسطخیلی زیاد و زیاد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

30100.0.0آموزش مهارت های اجتماعی1

301000000آموزش مهارت های ارتباطی2

28932700آموزش اعتمادبه نفس3

2۶8۶414.0آموزش مهارت های روزمره4

2۶8۶2727آموزش همدلی و مشورت5

2۶8۶2727آموزش خالقیت۶

2273310517آموزش مهارت های تحصیلی7

جدول 3. نیاز های اطالعاتی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی )سوال های باز پاسخ(

درصدفراوانیمقوله هاردیف

18۶0نیاز مالی و اقتصادی1

144۶آموزش مهارت ها و حرفه های مناسب2

144۶تقویت مهارت های روزمره3

1240تقویت مهارت های اجتماعی4

1033تقویت مهارت های ارتباطی5

1033ایجاد انگیزه۶

82۶تقویت مهارت های تحصیلی7

82۶آموزش مسائل ریاضی8

۶20مشاوره و آموزش والدین9

۶20آموزش مستقل بودن10

413آموزش مهارت های حرکتی و ورزش11
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پاسخ  باز  سوال های  به  معلمان  پاسخ  اساس  بر 
پرسش نامه نیازسنجی، جدول 4 نشان می دهد که بیشتر 
معلمان گفته اند که به مشاوره و آموزش والدین، ایجاد 
در  متخصص  افراد  از  استفاده  دانش آموزان،  در  انگیزه 
مرتبط  مشاغل  آموزش  حرفه ای،  مهارت های  آموزش 
با محیط زندگی، مهارت های ارتباطی و مسائل ریاضی 
توجه  کم توان ذهنی  دانش آموزان  آموزشی  برنامه  در 

شود. تعداد زیادی از معلمان هم بیا ن کردند که آموزش 
مهارت های اجتماعی و حرفه های مناسب به دانش آموزان 
و آموزش ضمن خدمت به دبیران و اصالح نگرش جامعه 
به دانش آموزان با نیازهای ویژه در آموزش پیش حرفه ای 
که  کرده اند  بیان  هم  آن ها  از  تعدادی  و  شود  گنجانده 
در  روزمره  و  ورزشی  حرکتی،  تحصیلی،  مهارت های 
برنامه آموزشی پیش حرفه ای این دانش آموزان اجرا شود.

جدول 4. نیاز های اطالعاتی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی )سوال های باز پاسخ(
درصدفراوانیمقوله هاردیف

30100مشاوره و آموزش والدین1

30100ایجاد انگیزه2

30100استفاده از افراد متخصص در آموزش مهارت های حرفه ای3

2893آموزش مشاغل مرتبط با محیط زندگی دانش آموزان4

2790تقویت مهارت های ارتباطی5

2۶8۶آموزش مسائل ریاضی۶

2583تقویت مهارت های اجتماعی7

2480آموزش مهارت ها و حرفه های مناسب8

2170آموزش ضمن خدمت برای دبیران9

20۶۶اصالح نگرش جامعه به دانش آموزان با نیازهای ویژه10

1550تقویت مهارت های تحصیلی11

1550آموزش مهارت های حرکتی و ورزش12

1240تقویت مهارت های روزمره13

بحث و نتیجه گیری
برای  که  است  بوده  این  بر  سعی  پژوهش  این  در 
توانایی های  و  استعدادها  شکوفایی  مناسب،  آموزش 
بالقوه دانش آموزان کم توان ذهنی از نظر والدین و معلمان، 
آموزش  و پرورش ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی در 

آموزش مهارت های پیش حرفه ای استفاده شود.
می دهند  نشان  پژوهش  یافته های  از  حاصل  نتایج 
با مولفه های آموزش مهارت های  که والدین و معلمان 
در  صد  پیش حرفه ای  دوره  در  ارتباطی  و  اجتماعی 
صد موافق هستند و به طور میانگین 85 درصد آن ها از 
و  مشورت  و  همدلی  اعتماد به نفس، خالقیت،  آموزش 
مهارت های روزمره زندگی در دوره پیش حرفه ای ابراز 
برنامه های  با  به دست آمده  نتایج  که  کردند  رضایت 
درسی کارکردی تدوین شده وهمن و کرگل )1997(، 

همخوانی   )2011( ماینر  و  استوری  و   )2001( برودر 
با  معلمان  شده،  ارایه  نتایج  به  توجه  با  همچنین  دارد. 
مهارت های  آموزش  در  متخصص  افراد  از  استفاده 
حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی به طور کامل 
موافق بودند. صمدی )1387( در برنامه آموزش حرفه ای 
به دانش آموزان کم توان ذهنی ازنظر والدین، به استفاده 
حرفه ای  مهارت های  آموزش  در  متخصص  افراد  از 
اشاره داشته است و همچنین مانیکس )2009( در برنامه 
دانش آموزان  برای  زندگی  مهارت های  فعالیت های 
مهارت های  آموزش  ویژه،  نیازهای  با  دبیرستانی 
برنامه  از مهم ترین حیطه های  به عنوان یکی  را  حرفه ای 
پژوهش  در  این،  بر  افزون  است.  کرده  معرفی  خود 
حاضر دریافت شد که معلمان نسبت به آموزش مشاغل 
ضمن  آموزش  دانش آموزان،  زندگی  محیط  با  مرتبط 
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به  نسبت  جامعه  نگرش  اصالح  و  دبیران  برای  خدمت 
دانش آموزان با نیازهای ویژه دیدگاه مثبتی داشتند که 
پژوهش های  از  نتایج حاصل شده  با  به دست آمده  نتایج 

صمدی )1387( و بهراد )1384( همسویی دارد.
و  معلمان  انجام شده،  پژوهش  یافته های  به  توجه  با 
والدین نسبت به مولفه های تقویت مهارت های ارتباطی، 
اجتماعی، تحصیلی و روزمره، آموزش مسائل ریاضی، 
مهارت های  آموزش  و  مناسب  حرفه های  و  مهارت ها 
حرکتی؛ دیدگاهی نزدیک به هم داشتند و آموزش این 
آموزشی  برنامه  در  ضروری  موارد  ازجمله  را  مولفه ها 
پیش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی دانستند که با 
برنامه  درسی کارکردی لیتل )2008( و فورمن )2009( 
برای دانش آموزان با ناتوانی ها که آموزش مهارت های 
مدنظر  را  و مسائل ریاضی  حرکتی، زندگی، تحصیلی 
سنجش  و  درسی  برنامه  با  همچنین  و  داده اند  قرار 
برودر  شدید  و  متوسط  ناتوانی های  با  دانش آموزان 
ارتباطی،  اجتماعی،  مهارت های  آموزش  که   )2001(
تحصیلی و مسائل ریاضی را موردتوجه قرار داده است، 

همسویی دارد.
کم توان ذهنی  دانش آموزان  که  است  شایان ذکر 
نیازمند  کم توان ذهنی شان،  سطح  و  علل  از  صرف نظر 
آموزشی هستند که آن ها را برای زندگی مستقل آماده 
کند )همتی علمدارلو، 1392(. یکی از اقدامات اساسی 
و  آموزشی  برنامه ریزی  هدف،  این  به  دستیابی  برای 
است.  کم توان ذهنی  دانش آموزان  برای  توان بخشی 
برنامه آموزش پیش حرفه اي دانش آموزان کم توان ذهنی 
و  بوده  روبه گسترش  گذشته  سال  چند  طي  ایران،  در 
فرآیندي تکاملي را تجربه کرده است. درهرصورت باید 
به خاطر داشت که افراد کم توان ذهني در بین کمبودهاي 
سازشي در زمینه توانایی های شغلي، مشکالت بیشتري را 
به نمایش می گذارند. در این میان، دیدگاه برنامه ریزان، 
کارشناسان و مجریان برنامه یکي از عوامل اثرگذار بر 
آموزش وپرورش  نظام  در  است.  سیر  خط  این  بهبود 
از  بحث  یک  نمی توان  یادگیري،  یاددهی-  فرآیند  و 
ویژه ای  متصدیان  یا  دانست  جدا  دیگري  از  را  تربیت 
براي تربیت تعیین کرد و از تاثیر گذاری تربیتي سایرین 

جلوگیری کرد.
پژوهشي  سوال های  زمینه   در  به دست آمده  نتایج  از 
استنباط می شود که در فرآیند اجراي برنامه هاي درسي 

و  ستادي  )کارشناسان  برنامه ریزان  هم  آموزشي،  و 
)دبیران  مجریان  هم  و  درسي(  برنامه ریزي  متخصصان 
و کارفرمایان( الزم است از شیوه ها و حوزه هاي علمي 
گیرند  بهره  خود  گذاری  تاثیر  شدت  افزایش  براي 
نظام  در  تمرکز  به عدم  بیشتر  امر الزمه گرایش  این  و 
آموزشي است، به طورکلی نتیجه گرفته می شود که نظام 
دانش آموزان  آشنایي  زمینه   در  ایران،  کشور  آموزشي 
کم توان ذهني، با مهارت های توانمندي پیش حرفه ای و 
حرفه ای ضعیف عمل کرده است. با آن که این وضعیت 
پاسخگوي  نمی تواند  و  نیست  رضایت بخش  زیاد 
زندگي دانش آموزان کم توان ذهنی باشد، این یافته ها با 
نتایج پژوهش های شفیع آبادی )1387(، دوتا و همکاران 

)2008(، انسلن )2008( و دنیلز )2007( همسو است.
دریافت شده  آموزش های  هرقدر  می رسد  نظر  به 
گذشته فرد )مهارت های پیش حرفه ای( بیشتر در راستاي 
باشد،  او  طبیعی  زندگی  محیط  در  موجود  زمینه هاي 
احتمال موفقیت شغلي وي نیز در بزرگسالي تضمین شده تر 
خواهد بود. این موضوع در ارتباط با افراد کم توان ذهني 
این  چون  است  بوده  برخوردار  بیشتري  حساسیت  از 
اجتماع  وقتي  زیاد،  ناتوانی های  داشتن  با  افراد  از  گروه 
سامانه هاي  کمبود  دلیل  به  می کنند،  ترک  را  مدرسه 
تامین کننده  خدمات موردنیاز شغلي با نبود آموزش های 
این،  بر  افزون  مي شوند.  روبه رو  مرتبط  ضروري  ویژه 
و  منابع  از  آن ها  والدین  و  افراد کم توان ذهنی  ناآگاهي 
تشویش  و  اضطراب  احساس  موجب  حمایتي  مراکز 
پایین می آورد )شیرزاد  شده و کیفیت زندگي آن ها را 
و شغلی کناری، 1389(. به همین دلیل باید مهارت هایی 
حرفه ای،  حیطه های  در  مستقل  توانایی  برای  که  را 
اوقات فراغت، خانه، مدرسه و جامعه برای دانش آموزان 
کم توان ذهنی ضروری هستند، شناسایی شود و با استفاده 
از ترکیبی از روش های گوناگون و با تاکید بر استفاده 
شوند.  داده  آموزش  واقعی  محیط های  در  مهارت ها  از 
است،  پیش حرفه ای  مهارت های  از آن ها آموزش  یکی 
منظور از مهارت های پیش حرفه ای، مهارت های اساسی و 
ضروری هستند که مبنای بسیاری از فعالیت های حرفه ای 
را تشکیل می دهند )رینولدز، 1987(. درواقع برنامه ریزی 
آموزشی برای دوره پیش حرفه ای، به منظور آماده سازی 
کودکان کم توان ذهنی براي ورود به دوره حرفه آموزی1 

و محیط کار ضروری است )دیویس، 2008(.
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اساس  بر  نشان می دهد که  پژوهش حاضر  بنابراین 
مهارت های  آموزشي  برنامه  معلمان،  و  والدین  نظر 
آن  تا  کم توان ذهني  دانش آموزان  ویژه  پیش حرفه ای 
آموزش  با  بتوانند  که  باشند  گسترش یافته  باید  حد 
مهارت هاي پیش حرفه ای الزم باعث کاهش وابستگي 
افراد کم توان  ذهني باشند و موجب افزایش فرصت هایي 
شوند،  جامعه  و  مدرسه  در  آن ها  فعال  شرکت  براي 
و  پیش حرفه ای  مهارت هاي  به  دستیابي  با  همچنین 
نه تنها  روزمره  زندگی  در  مهارت ها  این  به کارگیری 
کم توان ذهنی  افراد  آگاهي  و  دانش  گسترش  موجب 
از محیط پیرامونش شود، بلکه باعث شود تا فرد بتواند 
مختلف  امکانات  از  و  شده  جامعه  در  فعالي  عنصر 

باعث  اینکه  براي  کند.  استفاده  نیز  آن  در  موجود 
کم توان ذهني  دانش آموزان  شدن  مستقل  و  موفقیت 
باشیم،  حرفه ای  و  شغلی  روزمره،  مهارت های  در 
زباني- )مهارت هاي  پایه  مهارت هاي  باید  نخست 

کالمي و شناختي( را که براي دستیابي به مهارت هاي 
این  در  برنامه هاي جامع  قالب  در  است  تحصیلي الزم 
اساس  همین  بر  کرد.  تقویت  یا  ایجاد  دانش آموزان 
دانش آموزان  پیش حرفه ای  مهارت های  آموزش  در 
اجتماعی،  مهارت هاي  آموزش  به  باید  کم توان ذهنی، 
شناختي، پایه تحصیلی )مثل خواندن، نوشتن، ریاضیات، 
تجسم فضایي(، روابط بین فردي، ارتباطی، عملکردی، 

تقویت اعتمادبه نفس و خالقیت توجه شود.
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