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مهارتها و عادتهای کاریی مهارتهای زندری روزمره و مهارتهای درک مداهیم
زمان و مکان باشدا همچنیو پس از شناسایی رئوس محتوا بر اساس هداهای یاد
شدهی مشخ

شد که سازماندهی عمودی محتوا باید به روش دورهیای توسعهی

تدریجی محیط اتتماعی و سازماندهی افقی محتوا به شیوهی سازماندهی چندد
رشته ای صورت ریردا بهتریو فعالیتی انجام فعالیت عملی در محیطهدای واقعدی
است؛ بهتریو مواد و وسایل آموزشیی مواد و وسدایل واقعدی مدورد اسدتداده در
محیط طبیعی است؛ بهتریو راهبردهای تدریس روش نمایشی روش پروژه و روش
رردش علمی استا بهتریو رروه بندیی آموزش در رروه هدای کوچدب بدا تعدداد
اعضای چهار ندره دارای سدطو پیشدرفت مشدابه در موضدوعات خداص اسدت.
مهارت های پیش حرفه ای باید در درون دروس دیگر رنجانده شود و همزمدان بدا
ورود دانشآموزان به مدرسهی آموزش آنها شروع شدود و یدب چهدارم از زمدان
آموزش هر درس به آموزش ایو مهارتها اختصاص یابدا بهتریو فضا بدرای رشدد
مهارتهای پیشحرفهای دانشآموزان با ناتوانی هوشیی مدرسه محلهمحور اسدت
و بهتریو روش ارزشیابیی آزمونهای عملکردی استا

کلید واژهها :برنامهي درسی ،مهارتهايپیشحرفههاي ،دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی ،دورهي
ابتدایی.
مقدمه
1

هدف اصلی آموزش و پرورش دانشآموزان با ناتوانی هوشی  ،عبارت است از رساندن آنها بهه
استقالل نسبی فردي ،اجتماعی و اقتصادي به گونهاي که بتوانند ضمن احساس خهود ارزشهمندي،
فرد مفیدي در جامعه باشند .نیل به این هدف با ارائهي آموزشهاي صرفاً نظري به ویژه از نوعی که
در دوره ي ابتدایی در ایران ارائهي میشود ،امکانپذیر نیست (شهرامی و متقیانی .)1711،در ایهران
این مسأله در پژوهش هاي صورت گرفته به درستی قابل مشاهده بوده و جاي تأمل دارد .براي مثال،
طبق تحقیق همتی( )1737حدود نود و نه درصد دانشآموختگان مراکز حرفههآمهوزي 2وابسهته بهه
سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران بیکارند .همچنین حسنی( )1737گزارش کرده است
که فقط پانزده درصد از دانشآموختگان مراکز حرفه آموزي سازمان یاد شده شاغل هستند کهه 2/1
درصد آنها شغل مرتبط با تخصص خود را دارند و  12/7در صد شغل غیر مرتبط دارند.
شههرامی و متقیهانی( )1711در تحقیقهی بها عنهوان ارزشهیابی دورهي مههارتههاي حرفههاي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی در شهر تهران به این نتیجه رسیدهانهد کهه بیشهترین نق ههي ضهع
2. vocational training

1. Intellectually Disabled
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دورهي حرفهآموزي این دانش آموزان در اجراي آن است .البته در همین راستا ،اب حهی ( )1731در
پژوهشی با عنوان بررسی میزان تأثیر عناصر برنامهي درسی(هدف ،محتوا ،زمان و ارزشیابی) بهر ههر
یك از مؤلفهيهاي توانمندسهازي شهغلی دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی(مهارتههاي عمهومی و
اجتماعی ،خودمدیریتی ،خودکفایی فردي ،خودکفایی اقتصادي و توانبخشی حرفهاي) به این نتیجه
رسیده است که متخصصان و کارشناسان ،برنامهي درسی دانشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی را داراي
قابلیت باالیی براي افزایش مهارتهاي پنجگانه آنان در راسهتاي رسهیدن بهه توانمندسهازي شهغلی
قلمداد کردهاند ،ولی دبیران و کارفرمایهان ،ایهن برنامهههها را داراي قابلیهت انهدکی بهراي توسهعهي
مهارتهاي بیان شده در بین دانشآموزان با ناتوانی هوشی دانستهاند.
اگر چه در بسیاري از برنامههاي آموزشی ویژه مدارس ،برنامههاي حرفهآموزي پیشبینی شده
است ،اما به نظر می رسد که این برنامهها در آمادهسازي دانشآموزان براي اشتغال ناموفق بهودهانهد.
زیرا برنامههاي حرفهآموزي در ایران براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی بسیار دیر شروع مهیشهود و
در واقع بیشتر برنامههاي رسمی زمانی آغاز میشود که دانشآموز در سهنین چههارده ،پهانزده و یها
شانزده سالگی قرار دارد .در تأیید این مسأله ،سهی نراقهی و همکهاران( )1733بهه بررسهی میهزان
تقویت توانمندسازي شغلی در برنامهي درسی دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،از دیهدگاه کارشناسهان
ستادي ،متخصصان برنامه ریزي درسی و دبیران ذیربط پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که دبیران
برخالف کارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ریزي درسهی معتقدنهد برنامهه ههاي درسهی دورهي
متوس هي حرفه اي با عالیق و رغبتهاي شغلی دانشآموزان دورهي متوسه هي حرفههاي تناسه
کمتري دارد ،کمتر توانسته دانشآموختگان را به خودکفایی فردي برساند و در توانبخشی حرفهاي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی نقش کمرنگی ایفا نموده است.
همانطور که مالحظه میکنید اساساً کوشهشههاي آموزشهی و تهوانبخشهی در آمهادهسهازي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی براي زندگی بعهد از مدرسهه ناکارآمهد بهودهانهد (کهوین 1و همکهاران،
 )2111و بزرگساالن با نیازهاي ویژه 2در شاخصهاي مههم و تعیهین کننهدهي موفقیهت شهغلی از
هم ساالنشان عق ترند(فیلهدمن ) 2112،7و بهدون کسه مههارت الزم بهراي رقابهت بها ههمسهاالن
عاديشان وارد عرصه بزرگسالی شدهاند(مكگري.)2112،2
در این راستا بسیاري از کشورها از جمله آمریکا ،انگلستان و حتی عمان و غنا برنامهي آموزش
پیشحرفهاي 5را براي دورهي ابتدایی جهت گذار 6موفق افراد به دورهيهاي حرفهآموزي و سرانجام
رسیدن به اشتغال و زندگی مستقل طراحی کهردهانهد (السهعیده .)2113 ،1آمهوزش پهیشحرفههاي

3. Feldman
6. Transition

2. Special needs
5. Prevocational

1. Cavin
4. McGarry
7. Al-Saaideh
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موج میشود دانشآموزان جهتگیري درستی داشته باشند و ایهن جههتگیهري ادرا و نگهرش
آنها نسبت به کار را به طور م لوبی تحت تأثیر قرار دهد و با برقراري ارتبها بهین آمهوزش و کهار
عملی از طریق آشنا کردن دانشآموزان با دنیاي کار ،شالودهي حرفهآمهوزي در دورهيههاي بعهد را
بنیانگذاري کند (السعیده.)2113 ،
عسگري و همکاران ( )1737در پژوهشی به بررسی تهأثیر آمهوزش مههارتههاي حرفههاي بهر
میزان رفتار سازشی 1و حرمت خود 2دانشآموزان با ناتوانی هوشی شهر مشهد پرداختند .نتهایج بهه
دست آمده نشان داد که آموزش مهارتهاي حرفه اي ،رفتهار سازشهی و حرمهت خهود نوجوانهان بها
ناتوانی هوشی را بهبود میبخشد .هماهنگ و همسهو بها پهژوهش یهاد شهده ،بههراد( )1732نیهز در
پژوهشی به بررسی محتواي آموزشی و آمادهسازي کودکان با ناتوانی هوشی در زمینهه مههارتههاي
زندگی مستقل 7از دیدگاه معلمان و اولیا پرداخت .یافتهها نشان میدهند که هم اولیا و هم معلمهان
بر این باورند که محتواي آموزشی مبتنی بر مهارتهاي زندگی مستقل بر این گونهه مههارتهها اثهر
مثبت دارد.
طراحی و اجراي برنامهههاي جهامع مههارتههاي پهیشحرفههاي از دورهي ابتهدایی تها پایهان
دبیرستان فرصتهایی را براي این افراد فراهم میکند تها آمهوزشههاي کهاربردي الزم در زمینههي
مهارتهاي زندگی روزمره ،مهارتهاي خودیاري ،مهارتهاي اجتماعی ،مههارتههاي حهل مسهأله و
مهارتهاي شغلی 2را دریافت نمایند (رازقی .)1333،به همین دلیل طراحهی و اجهراي برنامههههاي
دقیق و سنجیده در کشور براي غلبه بر وضعیت نابسامان بیکاري افراد با ناتوانی هوشهی و دسهتیابی
آن ها به زندگی مستقل نه تنها ضرورت دارد ،بلکه از وظای خ یر و مسؤولیتهاي اجتنها ناپهذیر
انسانی و شرعی و قانونی مسؤوالن است .متأسفانه طراحی چنین برنامهاي به صورت جامع و مبتنهی
بر اصول برنامهي درسی 5در کشور ایران مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته است .به همهین دلیهل
تحقیق حاضر در پی طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانهشآمهوزان
با ناتوانی هوشی دورهي ابتدایی بود.
سؤالهای پژوهش
 .1براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی در دورهي ابتهدایی ،کهدام مههارتههاي پهیشحرفههاي
ضروري هستند؟
 .2چه هدفهایی را باید در برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفههاي بهراي دانهشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی دنبال کرد؟
 .7از چه محتوایی و با چه سازمانی براي آموزش برنامهي درسی مههارتههاي پهیشحرفههاي
3. Independent life skills

2. Self-esteem
5. Curriculum

1. Adaptive behavior
4. Job Skills
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براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی باید استفاده کرد؟
 .2فعالیتهاي یادگیري برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
 .5براي رسیدن به هدفهاي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي دانشآموزان با نهاتوانی
هوشی ،چه مواد و وسایل آموزشی مورد نیاز است؟
 .6راهبردهاي تدریس برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآمهوزان بها نهاتوانی
هوشی در دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
 .1روشهاي گروه بندي بهراي آمهوزش برنامههي درسهی مههارتههاي پهیشحرفههاي بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
 .3زمان الزم براي آموزش برنامهي درسی مهارتهاي پهیشحرفههاي بهراي دانهشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
 .3فضاي الزم براي آموزش برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفههاي بهراي دانهشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
 .11روشهاي ارزشیابی مهارتهاي پیشحرفهاي بهراي دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی در
دورهي ابتدایی چگونه باید باشد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع اکتشافی است.
تامعهی آماری و روش نمونه ریری :جامعهي آماري پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 .1همهي معلمان دانشآموزان با ناتوانی هوشی دورهي ابتهدایی مراکهز آمهوزش دولتهی شههر
تهران در سال تحصیلی.1733-33
 .2همهي اولیاي دانشآموزان با ناتوانی هوشی دورهي ابتدایی مراکز آموزش دولتی شهر تهران
در سال تحصیلی.1733-33
 .7همهي کارشناسان و متخصصان مرتبط یا م لع در حوزهي حرفههآمهوزي و مههارتآمهوزي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی دورهي ابتدایی شههر تههران در سهال تحصهیلی .1733-33منظهور از
کارشناسان ،افرادي بودند که در سازمان آموزش و پهرورش اسهتثنایی کشهور و مهدیریت آمهوزش و
پرورش استثنایی شهر تهران در زمینهي حرفهآموزي و کاردرمانی دانشآموزان با ناتوانی هوشهی در
دورهي ابتدایی اشتغال داشتند و منظهور از متخصصهان ،اسهتادان روانشناسهی و آمهوزش کودکهان
استثنایی و کاردرمانی شاغل در دانشگاههاي شهر تهران بودند.
براي تعیین حجم نمونه از روش برآورد حجم نمونه بر حس جهدول تعیهین حجهم نمونهه از
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روي حجم جامعه استفاده شد.کرجسهی و مورگهان( 1ههومن1736،؛ حسهن زاده )1731،جهدولی را
فراهم کردهاند که با استفاده از آن می توان حجم نمونه را از روي حجم جامعه برآورد کهرد .بها ایهن
روش 121نفر از معلمان و  715نفر از والدین دانشآموزان با ناتوانی هوشی دورهي ابتدایی بها روش
نمونهگیري تصادفی طبقهاي به عنوان نمونه انتخا شدند .براي نمونهگیري از جامعهي کارشناسان
و متخصصان از روش نمونهگیري ارجهاعی زنجیهرهاي 2یها گلولهه برفهی 7اسهتفاده شهد (بیرنهاکی و
والدروف1331،2؛ به نقل از هومن )1736،که سرانجام با این روش  52نفر متخصص به عنوان نمونه
انتخا شد.
ابزارهای پژوهش
براي شناسایی مهارتهاي پیشحرفههاي ضهروري بهراي دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی ،از
پرسشنامهي محقق ساختهي مهارتهاي پیشحرفه اي استفاده شد .براي ساختن این پرسشنامهي
به منابع گوناگون ،مانند کتا ها ،نشریات ،گزارش پژوهشها و منهابع الکترونیکهی مراجعهه شهد .در
این مرحله کتابخانههاي دانشگاه وین ،دانشگاه زیگمونهد فرویهد اتهریش ،دانشهگاه تههران ،دانشهگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،دانشگاه تربیت معلم ،دانشهگاه شههید بهشهتی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکهز ،دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد علهوم و تحقیقهات ،دانشهکده
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،کتابخانهه
سازمان بهزیستی کشور ،کتابخانه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشهور ،کتابخانهه پژوهشهکده
کودکان استثنایی و پایگاههاي علمی و با استفاده از کلید واژههایی که در پیوست آمده است ،مهورد
جست و جو قرار گرفت .پس از بررسی مهارت ههاي توصهیه شهده در منهابع گونهاگون ،فهرسهتی از
مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی دورهي ابتهدایی تهیهه شهد و در شهش
مؤلفهي مهارتهاي اجتماعی ،5مهارتهاي جسمانی ،6مهارتهاي تحصیلی کهاربردي ،1مههارتهها و
عادتهاي کاري ،3مهارتهاي زنهدگی روزمهره 3و مههارتههاي در مفهاهیم زمهان و مکهان 2قهرار
گرفتند .براي افزایش روایی محتوایی پرسشنامه ،حداکثر تالش و م العه از منابع خارجی و داخلهی
براي تعیین گسترهي مهارتهاي پیشحرفهاي مربو به دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی صهورت
گرفت .سرانجام پرسشنامه ي مورد نظر در اختیار چند متخصهص قهرار گرفهت کهه طهی آن روایهی
2. Chain Referral
3. Snowball
5. Social skills
6. Work skills and habits
8. Skills of understanding the concepts of time and place

1. Krejcie& Morgan
4. Biernacki& Waldorf
7. Daily living skills
9. Physical skills
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محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پس از آماده شهدن پرسهشنامهه اولیههي مههارتههاي
پیشحرفهاي ،پرسشنامهي یاد شده روي  71نفر از اولیا 71 ،نفر از معلمان و 21نفر از متخصصهان
اجرا و از روش روایی سازه براي بررسی روایی 1پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین کل آزمون و خرده آزمهونههاي آن
براي مهارتهاي اجتماعی  ،1/31مهارتهاي جسمانی  ،1/17مهارتهاي تحصیلی کهاربردي ،1/13
مهارتها و عادتهاي کاري  ،1/13مهارتهاي زنهدگی روزمهره  1/32و مههارتههاي در مفهاهیم
زمان و مکان  ،1/61به دست آمد و براي تعیین اعتبار 2پرسشنامهه ،ضهری آلفهاي کرونبهاا بهراي
خرده مقیاسهاي مهارتهاي اجتماعی  ،1/37مهارتههاي جسهمانی  ،1/36مههارتههاي تحصهیلی
کاربردي  ،1/33مهارتها و عادتهاي کاري  ،1/37مهارتهاي زنهدگی روزمهره  ،1/36مههارتههاي
در مفاهیم زمان و مکان  1/35و ضری آلفاي کرونباا براي کل پرسشنامه  1/33برآورد شد کهه
نشان از پایایی قابل قبول این پرسشنامه دارد.
روشهای پردازش دادهها
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در پردازش دادههاي این پژوهش ،هم روش کیفهی و ههم روش کمهی مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت .بدین صورت که در بخش اسنادي دادههاي حاصل از م العه کتابخانههاي کهامالً بهه صهورت
کیفی و با روشهاي توصی  ،تحلیل ،تفسیر و استنتاج و در بخش میدانی تحلیل دادههاي حاصل از
شناسایی مهارتها با استفاده از درصد و فراوانی پاسخها پردازش شد.
یافتههای پژوهش
براي شناسایی مهارتهاي پیشحرفه اي ضروري بهراي آمهوزش بهه دانهشآمهوزان بها نهاتوانی
هوشیرزینههای کمیخیلی کم و در حد معمول که نشان دهندهي اهمیت کم مهارتهها از نظهر
گروههاي مورد م العه بودند ،حذف شدند و دو رزینهی خیلی زیاد و زیاد در هر یك از مهارتها
با هم ترکی شدند و سپس درصد آنها نسبت به کل پاسهخهها محاسهبه شهد .پهس از محاسهبهي
درصد پاسخهاي هر گروه به تك تك مهارتها ،مال پنجاه درصد و بیشتر به عنهوان مهال قبهول
مهارت هاي ضروري در نظر گرفته شد .یعنی گروههاي مورد م العه ،ضرورت هر مهارتی را که بیش
از پنجاه درصد ارزیابی کرده بودند ،به عنوان مهارتهاي پیشحرفههاي ضهروري بهراي آمهوزش بهه
دانشآموزان با ناتوانی هوشی انتخا شدند.
ال مستقل نظرخهواهی شهده بهود ،بهدیهی اسهت کهه بعضهی از
از آن جایی که از سه گروه کام ً
3. Reliability

2. Validity

1. Functional academic skills
4. Qualitative Method
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مهارتها بر اساس مال تعیین شده از نظر هر سه گروه ضروري بودند ،بعضی از مههارتهها از نظهر
دو گروه ضروري بودند و بعضی از مهارتها فقط از نظر یهك گهروه ضهروري بودنهد .بهدین ترتیه ،
مهارت هاي ضروري شناسایی شده ،در داخل سه دایرهي هممرکز قرار گرفتند :مهارتهای الزامیی
شامل مهارتهایی بودند که از نظر هر سه گروه ضروري بودند (دایرهي اول) ،مهارتهای انتخابیی
مهارتهایی بودند که از نظر دو گهروه ضهروري بودنهد (دایهرهي دوم) و مهدارتهدای اختیداریی
مهارت هایی بودند که از نظر یك گروه ضروري بودند (دایهره ي سهوم) .بهدین ترتیه اهمیهت قهرار
گرفتن مهارتهاي شناسایی شده در برنامهه ي درسهی و آمهوزش آنهها نیهز مشهخص شهد کهه در
جدولهاي  2 ،1و  7ارائهي شده است.
تدول  :1فهرست مهارتهای پیشحرفهای الزامی
 -1احترام به حقوق و اموال دیگران

 -13خواندن و نوشتن نام و نام خانوادگی

 -2شناخت و رعایت نکات ایمنی در کوچه و خیابان

 -21خواندن و نوشتن حروف الفبا

 -7شناخت و رعایت نکات ایمنی در هنگام عبهور از  -21شناخت صداها و عالیم هشداري و اخباري
راهروها ،پلکانها و آسانسور در محیطهاي مسهکونی
و آموزشی
 -7حمام کردن و توالت رفتن و رعایت آدا آنها

 -22شناخت مفاهیم مربو به رنگها

 -2شههناخت و کههاربرد درسههت وسههایل آتههش زا و  -27شهناخت مفهاهیم مربهو بهه انهدازه (بههزرگ و
کوچك)
گازسوز
 -5شناخت غذاها و میوههاي سالم

 -22همکاري با سرپرست یا مربی

 -6آراستگی ظاهري و رعایت بهداشت شخصی

 -25حضور به موقع

 -1غهذا خهوردن و نوشهیدن بهه شهیوهي مناسه و  -26درخواست ابزار ،مواد و وسایل مورد نیاز
مستقل
 -3شناخت و کاربرد درست مواد شوینده در خانه

 -21پایداري در انجام تکلی

 -3پوشیدن و در آوردن لباس متناس با فصل

 -23اطاعت از دستورات سرپرست یا مربی

 -11هماهنگی دست و پا

 -23شناخت ابزارهاي کار

 -11هماهنگی دو دست

 -71مراقبت از ابزار ،مواد و وسایل

 -12ایستادن به طور مناس

 -71رعایت نظافت در محیط کار

 -17هماهنگی چشم و دست

 -72شناخت موقعیت و محل زندگی و مدرسه

 -12راه رفتن به شیوهي م لو

 -77شناخت مفهوم زمان (براي مثال دیروز ،امروز و
فردا)

 -15نشستن به طور مناس

 -72شناخت روزهاي هفته
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 -16هماهنگی چشم و پا

 -75شناخت صبح ،ظهر ،عصر

 -11شناخت بخشهاي اصلی بدن

 -76شناخت فصلهاي سال

 -13خواندن و نوشتن اعداد

 -71شناخت مکآنهاي خاص (مانند مسجد ،مغهازه
و پار )

تدول :5فهرست مهارتهای پیشحرفهای انتخابی
 -1م لع کردن مراکز اورژانهس پزشهکی ،پلهیس و  -11خواندن و نوشتن آدرس و شماره تلفن
آتش نشانی در صورت لزوم
 -2شناخت انواع پول

 -21تفریق یك رقمی و دو رقمی

 -7نگهداري از پول (سکه و اسکناس)

 -21شناخت مفاهیم مربو بهه جههت یهابی (ماننهد
سمت راست و چپ)

 -2خرید کردن اقالم ضروري

 -22جمع یك رقمی و دو رقمی

 -5جمع و تفریق کردن پول

 -27شناخت مفاهیم مربو به شکلها

 -6رعایت نوبت

 -22خواندن و نوشتن تاریخ و ساعت

 -1دفاع از خود به شیوهي م لو

 -25ضر یك رقمی و دورقمی

 -3سؤال پرسیدن از دیگران به شیوهي م لو

 -26خواندن دستورالعملهاي روي دیوارها ،در هها،
قوطیها و...

 -3کمك خواستن از دیگران

 -21پیروي از قوانین و مقررات

 -11معرفی خود به دیگران

 -23شروع به موقع تکلی

 -11پاسخ دادن به سوال دیگران به شیوهي م لو

 -23استفاده از لباس و وسایل مناس و ضهروري در
محل کار

 -12بیان احساسات و هیجانات به شیوهي م لو

 -71اتمام به موقع تکلی

 -17حفظ دوستی

 -71مسؤولیتپذیري در انجام کارها

 -12رعایت فاصله با فرد مقابل

 -72استفاده درسهت از تلفهن و گهرفتن و یادداشهت
کردن پیام

 -15همکاري با گروه

 -77شناخت مشاغل گوناگون(مانند خیاطی ،نجهاري
و)

 -16دوستیابی

 -72شناخت مفاهیم زودتر ،دیرتر ،به موقع

 -11حمل اشیا به شیوهي م لو

 -75شناخت ماههاي هر فصل

 -13خواندن عالیم کاربردي( مثل عالمت ایسهتگاه  -76شناخت ساعت و دقیقه
اتوبوس ،خ ر و)...
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تدول  :5فهرست مهارتهای پیشحرفهای اختیاری
مهارت هاي انتخابی فقط بهر اسهاس نظهر کارشناسهان و مهارتهاي انتخابی فقط بر اساس نظر معلمان
متخصصان:
 -1پذیرش انتقاد دیگران

 -1محاسبه دخل و خرج

 -2پیشنهاد کمك به دیگران

 -2اتمام به موقع تکلی

 -7شناخت مفاهیم مربو به طول و اندازه گیري آن

 -7تقسیم یك رقمی و دو رقمی

 -2شناخت مفاهیم مربو به وزن و اندازه گیري آن

 -2شناخت مفاهیم مربو به حجم
 -5استفاده از کامپیوتر

پس از شناسایی مهارتهاي پیشحرفهاي ضروري ،طی م العهي اسنادي و از طریهق تحلیهل،
مقایسه ،تفسیر و استنتاج ،راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفه اي براي دانشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی دوره ي ابتدایی طراحی شد .بهدین منظهور بها اسهتفاده از منهابع گهردآوري شهده در
مرحلهي اول ،راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشهی
در دوره ي ابتدایی بر اساس دیدگاه فرانسیس کالین( )1335طراحی شد .از نظهر کالیهن ههدفهها،
محتوا ،مواد و وسایل ،فعالیتها ،راهبردهاي تدریس ،گهروهبنهدي ،زمهان ،فضها و ارزشهیابی عناصهر
برنامه ي درسی را تشکیل میدهنهد (مهرمحمهدي و همکهاران .)1731،در ایهن مرحلهه بهر اسهاس
اطالعات حاصل از م العه ي اسنادي راجع بهه عناصهر یهاد شهده در برنامههي درسهی مههارتههاي
پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی تصمیمگیري شد که یافتههههاي
آن در جدول  2ارائهي شده است.
تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی هوشی در
دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي
هدفها

 -1مهارتهاي اجتماعی
دانش آموز بها نهاتوانی  -1با رفتارهاي اجتماعی آشنا شود.
هوشهههههی پهههههس از  -2به حقوق ،نیازها و شأن دیگران احترام گذارد.
گذرانههدن ایههن برنامههه  -7در شرایط ضروري از دیگران کمك بخواهد.
 -2در شرایط ضروري به دیگران کمك کند.
بتواند:
 -5در روابط خود با دیگران رفتار جرأتمندانه داشته باشد.
 -6ارتبا کالمی و غیرکالمی متناس با فرهنگ ،جامعه و
موقعیت را تشخیص دهد.
 -1با دیگران دوست شود و دوستی خود را حفظ کند.
 -3احساسات خود و دیگران را تشخیص دهد.
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رئوس محتوا

رفتار اجتماعی م لو در جامعه ،حقوق فردي و اجتمهاعی شهروندان،شهیوهيههاي
دوست یابی ،شیوهيههاي حفهظ دوسهتی ،شهیوهههاي کمهك خواسهتن از دیگهران،
شیوهها ي کمك کردن به دیگران ،مهارت نهه گفهتن ،مههارت سهؤال کهردن ،ارتبها
کالمی و غیرکالمی ،ویژگیهاي ارتبا کالمی و غیرکالمی ،انواع ابراز وجود ،جرأتمند
بودن و ابراز انواع هیجانات

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیهههههتههههههاي فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده
یادگیري
مههههواد و وسههههایل مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
آموزشی
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفتهه در تمهام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونهاي کتبی عملکردي ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد
در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

ادامهی تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي
هدفها

 -2مهارتهاي جسمانی
دانههش آمههوز بهها نههاتوانی  -1بخشهاي اصلی بدن را بشناسد.
هوشی پس از گذرانهدن  -2بین دو دست هماهنگی داشته باشد.
 -7بین چشم و دست هماهنگی داشته باشد.
این برنامه بتواند:
 -2بین دست و پا هماهنگی داشته باشد.
 -5به طور مناس بنشیند ،بایستد ،راه برود و بدود.
 -6اشیا را به شیوهي مناس جابه جا کند.
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رئوس محتوا

اعضاي اصلی بدن و کارکردهاي آنها ،وضعیتههاي بدن(شهیوهي صهحیح نشسهتن،
ایستادن ،راه رفهتن ،دویهدن) ،انهواع مههارت ههاي حرکتهی درشهت و ظریه  ،انهواع
هماهنگیها(هماهنگی دو دست ،چشم و دست ،چشم و پا ،دست و پا)

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیهههههتههههههاي فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده
یادگیري
مههههواد و وسههههایل مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
آموزشی
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفتهه در تمهام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونهاي کتبی عملکردي ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد
در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

ادامهی تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي
هدفها

 -7مهارتهاي تحصیلی کاربردي
دانش آموز با ناتوانی  -1عالئم و نوشتههاي پرکاربرد را تشخیص دهد.
هوشههههی پههههس از  -2نام ،نام خانوادگی ،آدرس ،شماره تلفن ،تاریخ و سهاعت را
گذراندن این برنامهه بخواند و بنویسد.
 -7جمع ،تفریق ،ضر و تقسیم را در حد نیاز انجام دهد.
بتواند:
 -2از رایانه در حد نیاز استفاده کند.
وزن و طول را تشخیص داده و اندازهگیري کند.
 -5جهت یابی را بداند.
 -6شکل ،رنگ ،اندازه و حجم را تشخیص دهد.
 -1صداها و عالئم هشداري را تشخیص دهد.

طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي17 ...
رئوس محتوا

مهارت هاي پایه ریاضی(جمع ،تفریق ،ضر و تقسهیم) ،مههارتههاي پایهه خوانهدن،
مهارت هاي پایه نوشتن ،مهارت هاي پایه م العه ،مفاهیم شکل ،رنگ ،اندازه  ،حجهم،
وزن و طول ،انواع صداها و عالئم هشداري و اخباري

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیهههههتههههههاي فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده
یادگیري
مههههواد و وسههههایل مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
آموزشی
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفتهه در تمهام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونهاي کتبی عملکردي ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد
در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

ادامهی تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي

 -2مهارتها و عادتهاي کاري

هدفها

دانش آموز با ناتوانی  -1مشاغل گوناگون را بشناسد.
هوشههههی پههههس از  -2ابزارهاي کار مشاغل گوناگون را بشناسد.
گذراندن این برنامهه  -7ابزارها و مواد و وسایل مورد نیاز خود را درخواست کند.
 -2از ابزارها و مواد و وسایل خود مراقبت کند.
بتواند:
 -5نظم و قانون را رعایت کند.
 -6وقت شناس باشد.
 -1مسؤولیت پذیر باشد.
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رئوس محتوا

انواع مشاغل ،ابزارها و مواد و وسایل مورد نیاز مشاغل گوناگون ،مراقبهت از ابزارهها و
مواد و وسهایل مشهاغل گونهاگون ،قهوانین و مقهررات عمهومی و اختصاصهی مشهاغل
گوناگون
وقت شناسی و مدیریت زمان ،مسؤولیت پذیري

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیهههههتههههههاي فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده
یادگیري
مههههواد و وسههههایل مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
آموزشی
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفتهه در تمهام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونهاي کتبی عملکردي ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد
در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

ادامهی تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي
هدفها

 -5مهارتهاي زندگی روزمره
دانش آموز با ناتوانی  -1مفهوم پول را بداند.
هوشههههی پههههس از  -2واحد و مبلغ پول را تشخیص دهد.
گذراندن این برنامهه  -7پول را محاسبه و جمع و تفریق کند.
 -2اقالم مورد نیاز خود را بخرد.
بتواند:
 -5بهداشت را رعایت کند.
 -6نکات ایمنی را رعایت کند.
 -1غذاها و میوههاي سالم را تشخیص دهد.

طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي15 ...
 -3غذاها و میوههاي مورد عالقه خهود را تهیهه کنهد و بهه
شیوهي مناس مصرف کند.
رئوس محتوا

مفهوم پول ،انواع پول و ارزش آنها ،جمع و تفریق و محاسبه کهردن پهول ،خریهد
کردن ،بهداشت فردي و اجتماعی ،نکات ایمنهی در خانهه و محلهه ،انهواع غهذاها و
میوهها ،روشهاي تهیه غذاها و میوهها ،روشهاي م لو خوردن و آشامیدن

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیتهاي یادگیري

فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده

مواد و وسایل آموزشی مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفته در تمام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونههاي کتبهی عمهلکهردي ،آزمهون شناسهایی ،انجهام
عملکرد در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

ادامۀ تدول :4راهنمای برنامهی درسی مهارتهای پیشحرفهای برای دانشآموزان با ناتوانی
هوشی در دورهی ابتدایی
نوع مؤلفهي
هدفها

 -6مهارتهاي در

مفاهیم زمان و مکان

دانش آموز با ناتوانی  -1مفهوم زمان را بداند.
هوشههههی پههههس از  -2فصلها و ماههاي سال را بشناسد.
گذراندن این برنامهه  -7روزهاي هفته را بشناسد.
 -2مفاهیم زمانی(صبح ،ظهر ،عصر ،زودتر ،و  )...را بداند.
بتواند:
 -5زمانهاي خاص را بداند.
 -6مکانهاي خاص را تشخیص دهد.
 -1موقعیت و محل زندگی خود را بشناسد.
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رئوس محتوا

مفهوم زمان ،مفهوم مکان ،مفهوم فصل و مهاه ،هفتهه ،روز ،سهاعت ،دقیقهه ،مفهاهیم
زمانی(صبح ،ظهر ،عصر ،زودتر ،و  ،)...زمانهاي خاص ،مکانهاي خهاص ،موقعیهت و
محل زندگی

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودي :روش دورهاي مبتنی بر توسعهي تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چند رشتهاي

فعالیهههههتههههههاي فعالیت عملی در محیطهاي واقعی
فعالیت شبیه سازي شده
یادگیري
مههههواد و وسههههایل مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیه سازي شده
آموزشی
راهبردهاي تدریس

روش نمایش ،روش پروژه و روش گردش

روش گروهبندي

روش آموزش :گروههاي کوچك
حجم گروه :چهار نفر
ترکی گروه :بر اساس س وح پیشرفت مشابه در موضوعات خاص

زمان

زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهي محتوا :یك چهارم از زمان آموزش هر درس
جایگاه درس :در درون دروس دیگر گنجانده شود و در طول هفتهه در تمهام سهاعات
آموزش داده شود.

فضا

مدرسهي محلهمحور

روشهاي ارزشیابی

آزمونهاي عملکردي :آزمونهاي کتبی عملکردي ،آزمون شناسایی ،انجام عملکرد
در موقعیتهاي شبیه سازي شده ،نمونه کار

بحث و نتیجهریری
به طور کلی آموزش و توانبخشی حرفهاي افراد با نیازهاي ویژه در ایران با تأسیس آموزشهگاه
نابینایان تبریز در سال  1233هجري شمسهی توسهط پاسهتور ارنسهت کریسهتوفل 1کهه از مبلغهان
مذهبی کلیساي پروتستان آلمان بهود ،آغهاز شهد (امیهدوار .)1713 ،برنامههههاي آمهوزش حرفههاي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی در ایران ،طی چنهد سهال گذشهته رو بهه گسهترش بهوده و فرآینهدي
تکاملی را تجربه کرده است .از زمان شروع توجه به این حی ه در سال 1715تاکنون افهزایش کمهی
پوشش آموزشهاي حرفهاي و توسعهي مراکز آموزش حرفهاي و در نهایت تغییر و تحول دورهههاي
حرفهآموزي و تأسیس دورههاي آموزش پیشحرفهاي (راهنمایی تحصیلی پهیشحرفههاي) و دورهي

1. Pastor Ernest Kristofel

طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي11 ...
متوس هي حرفه اي ،در مجموع نمایانگر این است که آموزش حرفهاي دانشآموزان با ناتوانی هوشی
رو به گسترش بوده و فرآیندي تکاملی را تجربه میکند (اصغرينکاح .)1731 ،البته باید یادآور شهد
که فقط حرفهآموزي براي اشتغال افراد با ناتوانی هوشی کافی نیست؛ بلکه اشتغال افهراد بها نهاتوانی
هوشی مستلزم حمایتهاي سیاسی ،قانونی و همکاري همهه جانبهه همههي سهازمانهها و نهادههاي
مرتبط با آموزش و اشتغال اسهت .همهانطهور کهه در بخهش یافتهههها مالحظهه شهد مههارتههاي
پیشحرفهاي مورد نیاز دانشآموزان با ناتوانی هوشی مشتمل بر مهارتهاي اجتماعی ،مههارتهها و
عادتهاي کاري ،مهارتهاي زندگی روزمره ،مهارتهاي در مفاهیم زمهان و مکهان ،مههارتههاي
جسمی و حرکتی و مهارت هاي تحصیلی کاربردي شناسایی شدند و به ترتی اهمیت و اولویت قرار
گرفتن آنها در برنامهي درسی مهارتهاي پهیشحرفههاي تحهت سهه مقولهه مههارتههاي الزامهی،
مهارتهاي انتخابی و مهارتهاي اختیاري دسته بندي شد.
مهارتهاي پیشحرفه اي به دست آمهده در ایهن تحقیهق بها مههارتههاي برنامههههاي دیگهر
همخوانی دارد .براي مثال مهارتهاي پیشحرفهاي شناسایی شده در این تحقیق کامالً بها برنامههي
درسی پیشحرفه اي و مجموعهي سنجش پیشحرفهاي که توسط بهارل و تهاالریکو )1332(1بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی تهیه شده است ،همخوانی دارد .این برنامه مشتمل بر شهش حی ههي
مهارت هاي تحصیلی کاربردي (ریاضیات ،پول ،اندازهگیري) ،مهارتهاي جسمی(مهارتهاي حرکتی
درشت و ظری ) ،مهارتهاي اجتماعی(آراستگی ظاهر و ارتبا با همسهاالن و سرپرسهتان) ،نگهرش
کاري(خودپنداره ،در مفهوم کار) ،رفتار کاري(دقت و صحت ،حضور به موقع ،پشتکار ،کار تیمهی)
و عمل کرد کاري(انتخا درست ،برقراري ارتبا و زمان بندي) است که با حی ههها و مههارتههاي
شناسایی شده در این تحقیق هماهنگ و همخوان است .همچنین حی هها و مهارتهاي شناسهایی
شده در این تحقیق با حی هها و مهارتههاي برنامههي آمهوزش مسهیر شهغلی 2مبتنهی بهر زنهدگی
(برولین )1331،7هم خوانی دارد .این برنامه شامل سه مؤلفهي اصهلی مههارتههاي زنهدگی روزانهه،
مهارتهاي فردي-اجتماعی و مهارتهاي آمادگی و راهنمایی مسیر شغلی است .ایهن سهه مؤلفههي
اصلی شامل  22مهارت و  31زیر مهارت است که با حی هها و مهارتهاي شناسهایی شهده در ایهن
تحقیق هماهنگ و همخوان هستند و یافتههاي یكدیگر را تأیید مینمایند .همانطور که در بخهش
یافتهها مالحظه شد پس از شناسایی مهارتهاي پیشحرفههاي ضهروري ،طهی م العههي اسهنادي،
راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفههاي بهراي دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی دورهي
ابتدایی طراحی شد.
هداهای برنامهی درسی :در راب ه با هدفهاي برنامهي درسی مهارتهاي پهیشحرفههاي
براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،یافتههاي پژوهش نشان داد کهه برنامههي درسهی مههارتههاي
3. Brolin

2. Career Education
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پیشحرفهاي دانشآموزان با ناتوانی هوشی باید منجر به رشد مههارتههاي اجتمهاعی ،مههارتههاي
جسمی ،مهارتهاي تحصیلی کاربردي ،مهارتها و عادتهاي کاري ،مهارتههاي زنهدگی روزمهره و
مهارت هاي در مفاهیم زمان و مکان در دانشآموزان با ناتوانی هوشی شود .در بخش یافتهها براي
هر یك از مؤلفههاي یاد شده هدفهاي خرد ارائهي شد که براي جلوگیري از تکرار ،از آوردن آنهها
در این قسمت خودداري میشود.
2
1
نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي بلك و النگون ( ،)1335چهان ( ،)1331السهعیده ( )2113و
بانواري )2113( 7هم خهوانی دارد .بلهك و النگهون ( )1331معتقهد اسهت ههدف برنامههي درسهی
مهارتهاي پیشحرفهاي باید رشد آگاهی و در نگرشها و رفتارها و عادتههاي کهاري مناسه و
مهارت هاي اجتماعی مربو به کار باشد .در همین راستا ،چهان( )1331بیهان مهیکنهد کهه ههدف
آموزش پیشحرفه اي باید رشد توانایی افراد در ابعاد اقتصاديَ ،اجتمهاعی و فنهی از طریهق آمهوزش
نظم کاري ،همکاري و کارگروهی و احترام متقابل باشد .در تأیید موارد یاد شهده ،السهعیده()2113
هدفهاي آموزش پیشحرفهاي را افزایش تواناییهاي عمومی و کش عالیق دانشآموزان از طریهق
ارائهي انواع گستردهاي از تجار حرفهاي میداند .همسو با یافتههاي تحقیقات و نظرات متخصصان
یاد شده ،بانواري( )2113بیان میکند که آموزش پیشحرفهاي باید منجهر بهه رشهد مههارتههاي
عمومی و شکل گیري شخصیت دانشآموزان با ناتوانی هوشهی شهود ،منجهر بهه رشهد مههارتهها و
نگرشهاي کاري خو در دانشآموزان با ناتوانی هوشی شود ،منجر به رشد مهارتههاي خوانهدن و
نوشتن کاربردي در دانشآموزان با ناتوانی هوشی شود و منجر به رشد مهارتهاي هیجانی ،ارتباطی
و اجتماعی دانشآموزان با ناتوانی هوشی شود .همانطور که مالحظه میشود همه یافتهههاي بیهان
شده به طور آشکار یا ضمنی یافتههاي این پژوهش راجع به هدفهاي برنامهي درسی مههارتههاي
پیشحرفهاي را تأیید مینمایند.
محتوای برنامه ی درسدی :محتهواي برنامههي درسهی مههارتههاي پهیشحرفههاي ،همهان
مهارت هاي شناسایی شده است که در باال توضیح داده شد .افزون بر این ،یافتههاي پهژوهش نشهان
داد که براي سازماندهی محتهواي برنامههي درسهی مههارتههاي پهیشحرفههاي بایهد از رويکهرد
سازماندهی تلفیقی استفاده کرد .در این رويکرد یافتههاي پژوهش نشان داد که براي سازماندهی
عمودي ،روش دوره اي مبتنی بر توسعه ي تدریجی محهیط اجتمهاعی و بهراي سهازماندههی افقهی،
شیوهي سازماندهی چند رشتهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشهی مناسه تهر اسهت .منظهور از
توسعه ي تدریجی محیط اجتماعی این است که مهارتهاي پیشحرفههاي(مههارتههاي اجتمهاعی،
مهارتهاي جسمانی ،مهارتهاي تحصیلی کاربردي ،مههارتهها و عهادتههاي کهاري ،مههارتههاي
زندگی روزمره و مهارتهاي در مفاهیم زمان و مکان) به تهدریج در محهیطههاي مختله کهه از
3. Bunwaree

2. Chan

1. Black& Langone
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نزدیكترین محیط تا دورترین محیط ادامه مییابد (براي مثال در س ح کهالس درس ،مدرسهه ،در
محله(در س ح آگاهی) و در محله(در س ح عمل) ،طرح میگردند .طبیعی است که چون محیطهها
وسیعتر میگردند ،به پیچیدگی م ال نیز افزوده میشود و منظور از دورهاي یعنهی ایهن کهه طهی
دورهي پنج سالهي ابتدایی انواع مهارتهاي پیشحرفه اي در هر سال تکرار مهیشهود ،ولهی در ههر
دفعه تکرار با عمق و بُعدي وسیعتر صورت میگیرد .یعنی میدان آشنایی دانهش آمهوز بها جههات و
ابعاد مختل هر مهارت وسعت پیدا میکند.
از آن جایی که دانشآموزان با ناتوانی هوشی دیر یاد میگیرند و زود فراموش مهیکننهد ،تنهها
راه غلبه بر این نارسایی ،توجه به شرایط و ویژگیهاي تکرار و تمرین است (بهپهژوه )1731 ،کهه در
شیوهي دوره اي مبتنی بر توسعه ي تدریجی محیط اجتماعی و شیوهي چند رشتهاي این اتفهاق بهه
بهترین شکل ممکن را میدهد .این یافته با یافتههههاي سهی نراقهی و نهادري( ،)1733اسهتام 1و
همکاران ( )2112هم خوانی دارد .در تأیید این یافته ،بهپژوه ( )1731بر این باور است کهه کودکهان
به تکرار بیشتر یك تجربه در موقعیت هاي متنوع و مختل نیهاز دارنهد تها بتواننهد آن را بهه خهاطر
داشته باشند .هماهنگ با یافتهي یاد شده ،استام و همکاران ( )2112معتقدند که در شهیوهي چنهد
رشتهاي ،دانشآموزان با ناتوانی هوشی فرصتهاي بیشتري بهراي درگیهري بها فعالیهتهها داشهته و
مشارکت بیشتري دارند که این امر به نوبهي خود بر کارکرد آنها اثر بسیار مثبتی دارد.
فضای یادریری :یافتهه ههاي پهژوهش نشهان داد کهه مناسه تهرین فضهاي یهادگیري بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی در دورهي ابتدایی ،انجام فعالیت عملی در محیطهاي واقعی است .این
یافتهها با یافتهها و نظریههاي افروز( ،)1731بهپهژوه ( ،)1731دانسهت 2و همکهاران ( ،)2116سهو
( )1331و کرونین 2و همکاران( )1331همخوانی دارد .یافتههاي تحقیقهات حهاکی از آن اسهت کهه
دانش آموزان با ناتوانی هوشی اوالً مهارتها را به آسانی یاد نمیگیرند و ثانیهاً مههارتههاي آموختهه
شده را نمیتوانند به آسانی به موقعیت ههاي جدیهد تعمهیم و انتقهال دهنهد .بهه همهین دلیهل اگهر
فعالیت هاي یادگیري طوري طراحی شود که دانشآموزان بها نهاتوانی هوشهی بتواننهد مههارتههاي
کاربردي را در محیطهاي واقعی و با استفاده از مواد و وسهایل واقعهی (تلفهن واقعهی ،خریهد کهردن
واقعی از مغازه یا مرکز خرید واقعی) به جاي مواد و وسایل شبیه سازي شهده (تلفهن اسهبا بهازي،
مغازه یا فروشگاه تصویري یا شبیه سازي شده) آموزش ببینند ،آنگاه با احتمال بیشتري میتواننهد
مهارت ها را در بیرون از کالس درس به کار برند(دانسهت و همکهاران2116،؛ سهو1331،؛کهرونین و
همکاران .)1331،به همین دلیل براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،تا جایی که امکان دارد بایهد از
فعالیتهاي عملی در محیطهاي واقعی استفاده کرد .در صورت عدم امکان فراهم سازي فعالیتهاي
عملی در محیطهاي واقعی ،استفاده از فعالیتهاي شبیه سازي شده پیشنهاد میشود.
7

4. Cronin

3. Su

2. Dunst

1. Stamm

21

،شمارهیاول،پاییزوزمستان1931

دورهیدوم
پژوهشهاي برنامهي درسی ،

مواد و وسایل آموزشی :یافته هاي پژوهش نشان داد که بهترین مواد و وسایل آموزشی براي
آموزش مهارتهاي پیشحرفهاي به دانشآموزان بها نهاتوانی هوشهی ،مهواد و وسهایل واقعهی مهورد
استفاده در محیط کار است که باید با توجه به نوع محتوا(رئوس مهارتهاي پیشحرفههاي انتخها
شده) ،موقعیت آموزشی و توانمنديهاي دانشآموز با ناتوانی هوشی انتخا شود .ایهن یافتهههها بها
یافته ها و نظریههاي بیکلهی 1و همکهاران( ،)2117پراکتهر 2و همکهاران( )2112و کالیهن)2116( 7
هم خوانی دارد .در تأیید یافته بیان شهده ،تحقیقهات نشهان مهیدهنهد کهه مهواد وسهایل واقعهی در
محیطهاي طبیعی در یادگیري پایدار و تعمیمپذیري مهارتهاي آموخته شده توسط دانهشآمهوزان
با ناتوانی هوشی به موقعیتهاي جدید بسیار مؤثر است (بیکلی و همکاران .)2117،همچنین مواد و
وسایل واقعی جزئیات بیشتري را براي به خاطر سپردن در اختیار دانشآموزان با ناتوانی هوشی قرار
میدهند (پراکتر و همکاران .)2112،در واقع استفاده از مواد و وسایل واقعی در محیطهاي طبیعهی
به دانشآموزان با ناتوانی هوشی در کس و تعمیم مهارتهایی کمك میکند که فرصتهاي تجار
معنیدار و ارتبا با جامعه را افزایش میدهنهد(کالین .)2116 ،بنهابراین بهراي کودکهان بها نهاتوانی
هوش ی استفاده از مواد و وسایل عینی ،ملموس و واقعی بهراي یهادگیري بسهیار ضهروري اسهت .بهه
همین دلیل تا جایی که امکان دارد باید از مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیطههاي واقعهی
استفاده کرد .در صورت عدم امکان فراهم سازي مواد و وسایل واقعی در محیطهاي واقعی ،اسهتفاده
از مواد و وسایل شبیهسازي شده پیشنهاد میشود.
راهبردهای تدریس :یافتههاي پژوهش نشان داد که بهترین راهبردهاي تدریس مهارتههاي
پیشحرفهاي براي دانشآموزان با نهاتوانی هوشهی در دورهي ابتهدایی روش نمهایش ،روش پهروژه و
روش گردش علمی است که از روش نمایش به عنوان روش محوري و اصلی و از روشهاي پهروژه و
گردش علمی به عنوان روشهاي تکمیلی باید استفاده شود .این یافته با یافتهها و نظریههاي صفوي
( ،)1735اریك 2و همکاران( ،)2111مك آردل ،)2111( 5الگوزین 6و همکاران ( ،)2113گیهپس 1و
همکاران ( ،)2111گوون و دامون ،)2111( 3بنك ،)2111( 3سینگ ،)2116( 11والکهر )2113( 11و
مورلند )2113( 12هم خوانی دارد .در تأیید یافته عنوان شهده ،صهفوي ( )1735معتقهد اسهت روش
نمایش براي درسهایی که جنبه ي عملهی و فنهی دارنهد ،بسهیار مفیهد اسهت .ههمچنهین اریهك و
همکاران( )2111معتقدند روش نمایش ،مسؤولیت شخصی دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی بهراي
یادگیري را افزایش میدهد و این فرصت را براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی فهراهم مهیسهازد تها
جزییات مرتبط با مهارت مورد آمهوزش را ببیننهد ،بشهنوند و سهپس آن را تمهرین و تکهرار کننهد.
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همچنین تحقیقات نشان می دهند میهزان مانهدگاري اطالعهاتی کهه بها روش نمهایش آمهوزش داده
میشوند ،بسیار باال است(مك آردل .)2111،این روش احتمهال یهادگیري اشهتباه دانهشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی را کاهش میدهد (الگوزین و همکاران .)2113 ،همچنین در تدریس با روش نمهایش
معلم به سهولت میتواند سنجش فرآیندي داشته باشد (گیپس و همکاران .)2111 ،افزون بهر ایهن،
یافتههاي پژوهش نشان داد که عالوه بر روش نمایش میتوان از روش گردش علمهی و روش پهروژه
نیز به عنوان روش تکمیلی در تدریس مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشهی
در دورهي ابتههدایی اسههتفاده کههرد .زیههرا ایههن روشههها از منههابع محی ههی بههراي آمههوزش اسههتفاده
میکنند(سینگ .)2116،بافت واقعیاي را فراهم میکنند کهه دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی بهه
راحتی میتوانند ببینند که یك مهارت در کجا و چگونه کهاربرد دارد و بهه چهه طریهق در موقعیهت
واقعی مورد استفاده قرار میگیرد (والکر )2113 ،و فرصت کار گروهی و مشارکتی را فراهم میکنند
(بنك.)2111 ،
روش رروهبندی :یافتههاي پژوهش نشان داد که بهترین روش گروهبندي براي دانشآمهوزان
با ناتوانی هوشی ،آموزش در گروههاي کوچك است .زیرا با این روش هم آموزش متناس با نیازها و
توانمنديهاي دانشآموزان با ناتوانی هوشی ارائهي میشود و هم فرصتهاي یادگیري مههارتههاي
اجتماعی و ارتباطی براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی فراهم میگردد .این یافتهههها بها یافتههههاي
اسمیت و پلگرینی)2112( 1؛ میلوارد 2و همکاران()2112؛ سیگل ،)2111( 7سارکس– ویرنسهکی و
اسههکات ،)1335( 2سههندبرینك ،)1331( 5اسههالوین ،)1331 ( 6لههوئیز )2112( 1و فیشههر)2111( 3
هم خوانی دارد .در واقع آموزش در گروههاي کوچك هم انع اف پذیري نسبت به تفاوتهاي فهردي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی را دارد و هم میتواند فرصتههاي یهادگیري مههارتههاي اجتمهاعی و
ارتباطی را براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی فراهم کند .بایهد یهادآوري کهرد کهه در مهورد حجهم
گروههاي کوچك ،یافتههاي پژوهش حاکی از آن است که گروهههاي متشهکل از چههار عضهو بهراي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی بهترین هستند (دیون و بنت1333،؛ ترجمه فروزنده داور پناه.)1737،
در همین راستا فیشر( )2111مدعی است که گروههاي چهار نفره امکهان بیشهترین ارتبها را بهین
افراد میدهند و در گروه هاي سه نفره یا بیش از چهار نفره به طور معمول برخهی افهراد در حاشهیه
هستند .همچنین در مورد ترکی گهروه ،یافتههههاي پهژوهش حهاکی از آن اسهت کهه گهروهبنهدي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی باید منجر به کاهش نهاهمگنی در موضهوع خاصهی کهه آمهوزش داده
میشود گردد(مثل خواندن) نه در همهي زمینهها (مثل توانایی عمومی) (اسالوین .)1331،این کهار

3. Siegel
6. Slavin

2. Millward
5. Sandbrink
8. Fisher

1. Smith&Pellegrini
4. Sarkees-wircenski& Scott
7. Lewis
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به جلوگیري از برچس خوردن دانشآموزان با نهاتوانی هوشهی کمهك مهیکنهد و آنهان را تشهویق
میکند که خودشان را دریابند و تواناییهایشان دیده شود .این نوع گروهبندي در رشهد اجتمهاعی و
شخصیتی دانشآموزان با ناتوانی هوشی بسیار مهم است.
زمان ارائهی محتوا :زمان ارائهي محتوا ،داراي سه بعد متفاوت زمان شهروع ،زمهان محتهوا ،و
جایگاه درس است که یافته هاي پهژوهش راجهع بهه زمهان شهروع نشهان داد کهه ههر چهه آمهوزش
مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی زودتر شروع شود ،بهتر است .به همهین
دلیل همزمان با ورود دانش آموزان به مدرسه ،آموزش مهارتهاي پیشحرفهاي نیز باید شروع شود.
این یافتهها با یافتهها و نظریههاي داچن ( ،)1333ودزورث 1و همکهاران( )2112و ریپتهو)2117( 2
همخوانی دارد .در تأیید یافتههاي یاد شده داچهن ( )1333گهزارش کهرده اسهت کهه فعالیهتههاي
پیشحرفه اي باید از کودکستان شروع و در طول دورهي ابتدایی تهداوم یابهد .ههمچنهین ودزورث و
همکاران ( )2112بر این باورند که مزیت برنامه هاي پیشحرفه اي زودهنگام براي دانهشآمهوزان بها
ناتوانی هوشی این است که مداخله زودهنگام زمان کافی براي آشنایی با حرفههاي مختل و کسه
مهارت هاي مورد نیاز براي موفقیت در کار مورد عالقه را فراهم مینماید .همچنهین ریپتهو ()2117
معتقد است که حرفه آموزي دانشآموزان با ناتوانی هوشهی بایهد خیلهی زود شهروع شهود .زیهرا در
صورتی افراد با ناتوانی هوشی میتوانند صهاح شهغل شهده و پایهداري شهغلی داشهته باشهند کهه
مهارتهاي الزم را در محیط مدارس و از سنین پایین کس کرده باشند.
هم چنین یافته هاي پژوهش راجع به زمان آموزش محتوا نشان داد که هر چهه زمهان آمهوزش
محتواي برنامهيدرسی مهارتهاي پیشحرفهاي براي دانشآموزان با ناتوانی هوشهی بیشهتر باشهد،
بهتر است .در تأیید این یافته والسکام 7و همکاران ( )2111به این نتیجه رسیدهاند که هر چه زمان
آموزش مهارتهاي زندگی روزمره دانشآموزان با ناتوانی هوشی بیشتر باشد ،یادگیري آنها بهتهر و
میزان پایداري مهارت هاي آموخته شده بیشتر است .با توجه به موارد یهاد شهده و از آن جهایی کهه
دانش آموزان با ناتوانی هوشهی از سهویی مههارتههاي پهیشحرفههاي و حرفههاي را بسهیار بهتهر از
مهارتهاي شناختی و تحصیلی میآموزند و از سویی دیگر هدف اصلی از آموزش آنها این است که
بههراي زنههدگی مسههتقل و کههار آمههاده شههوند .بنههابراین الزم اسههت محتههواي دروس دورهي ابتههدایی
دانشآموزان با ناتوانی هوشی طوري طراحی شود کهه یهك چههارم از زمهان آمهوزش ههر درس بهه
آموزش مهارتهاي پیشحرفهاي متناس با موضوع هر درس اختصاص یابد.
با توجه به این کهه سهازماندههی افقهی برنامههي درسهی مههارتههاي پهیشحرفههاي بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،شیوهي سازماندهی چنهد رشهتهاي پیشهنهاد شهد ،بنهابراین از نظهر
جایگاه ،مهارتهاي پیشحرفهاي در دروس گوناگون و مرتبط ادغهام مهیشهود و ههر یهك از دروس
3. Valaskamp

2. Repetto

1. Wadsworth

طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي27 ...
موضوع مهارتهاي پیشحرفهاي را از منظر خاص خود بررسی میکند .این یافتهها با یافتهي مکلود
و همکاران( ،)2117لوئیز( )2112وکینگ و همکاران( )2111هم خهوانی دارد .در تأییهد یافتههههاي
نامبرده ،کینگ و همکاران( )2111معتقدند مهارتهاي پیشحرفهاي بایهد بهه عنهوان محهور ایجهاد
ارتبا بهین موضهوعات درسهی گونهاگون مهورد اسهتفاده قهرار گیرنهد .در همهین راسهتا ،مکلهود و
همکاران( )2117تأکید میکنند که با این شیوهي از ظرفیتهاي سایر دروس موجود جهت ارائههي
مهارتهاي پیشحرفهاي استفاده میگردد و لوئیز( )2112بیان میکند که با این شیوه ،مهارتههاي
پیشحرفهاي به طور همه جانبه و کامل ارائهي میشود.
فضای آموزشی :یافتههاي پژوهش نشان داد که بهترین و مناسه تهرین فضها بهراي پوشهش
دادن به نیازهاي دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،مدرسهي فراگیر و محلهمحور 1اسهت .ایهن یافتهه بها
یافتهها و نظریهههاي بههپهژوه ( ،)1731الگهوزین و همکهاران( ،)2113گیهپس و همکهاران(،)2111
بیسیل و گودلد ،)2112( 2کامل نیا( )1736و شهجاعی( )1735ههمخهوانی دارد .مهدارس فراگیهر و
محلهمحور ،مراکز آموزشی هستند که آموزشهاي مرسوم را بهر اسهاس نهضهت عهادي سهازي و بها
دامنه ي وسیعی از فعالیت هاي مورد نیاز جامعه حمایت کرده و فرصهتههاي برابهر را بهراي رشهد و
ارتقاي یادگیري دانشآموزان با ناتوانی هوشی فهراهم مهیسهازد(بهپهژوه1731 ،؛ کامهلنیها.)1736،
مدارس محلهمحور نه تنها جامعه را در فرآیند آموزش و یادگیري مداوم قرار میدهد ،بلکه با فهراهم
آوردن فرصتهایی براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی که درگیر اجتماع و واقعیهتههاي موجهود در
خارج از دیوار مدرسه میشوند ،آن ها را براي زندگی اجتمهاعی بیشهتر مهیها مهیسهازند (شهجاعی،
 .)1735الگوي مدرسهي فراگیر و محلهمحور ،کیفیت آموزش و یادگیري دانهشآمهوزان بها نهاتوانی
هوشی را بهبود میبخشد و میزان مشارکت و ارتبا میان دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،خانوادههها،
معلمان و اعضاي جامعه را افهزایش مهیدههد(الگوزین و همکهاران .)2113،ایهن مهدارس ،شهبکهي
حمایتی گستردهاي را براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی فراهم میسازد ،تعامالت اجتماعی مناس
را افزایش میدهد و دانش آموزان را در فعالیتهاي روزمره درگیر میسازد .در این مدارس تأکید بهر
یادگیري از طریق تجربه کردن ،مسؤولیتپذیري و رشد مهارتهاي زندگی است.
به طور کلی فضاي ارائهي محتوا از دو جهت تناس با روشهاي ارائهي محتوا و امکانهات الزم
براي ارائهي محتوا قابلتوجه و تأمل است که از جنبهي تناس  ،فضاي مهدارس محلههمحهور بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی با روشهاي ارائهي محتواي برنامهيدرسی مهارتهاي پهیشحرفههاي
متناس و در یك راستا است و از جنبه ي امکانات به خاطر این که فضاي مدارس محلهمحور بهراي
دانش آموزان با ناتوانی هوشی ،طرح و الگوي خود را از محله میگیرد و فضایی مانند یك محله براي
یادگیرندگان فراهم میکند ،بخشهاي فعالیتی کامالً تعری شده و غنی از منابع دارد کهه ههر نهوع
2. Basile&Goodlad

1. Community-based
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آموزش با هر روشی را پوشش میدهد.
روشهای ارزشیابی
یافته هاي پژوهش نشان داد که بهترین روش ارزشیابی مهارتهاي پیشحرفهاي دانشآمهوزان
با ناتوانی هوشی ،سنجش عملکردي است .زیرا آزمونهاي عمل کردي با مهارت سر و کهار دارنهد و
مهارت در استفاده از فرآیندها و شیوههاي اجرایی و نیز مهارت در تولید فرآوردهها را مورد سهنجش
قرار میدهند(اسمیت و پلگرینی .)2112،به سخن دیگر در سنجش عمهلکهردي ،دانهشآمهوز بایهد
تکلیفی را انجام دهد .سنجش عملکهردي بهه چههار دسهتهي آزمهون کتبهی عمهلکهردي ،آزمهون
شناسایی ،انجام عملکرد در موقعیت شبیهسازي شده و نمونهي کار تقسیم مهیشود(سهی .)1713،
معلم به راحتی میتواند با روشهاي بیان شده از دانشآموزان با ناتوانی هوشی بخواهد تها بها انجهام
یك فعالیت یا تولید یك فرآورده (محصول) دانش و مهارت خود را نشان دهند .سی (  1731اله )
معتقد است بسیاري از مهارتهاي پیشحرفهاي مثل گوش دادن و مهارتهاي اجتماعی ،عادتهاي
کاري(مانند توانایی برنامه ریزي ،پشتکار ،استفاده از منهابع) ،نگهرشههاي اجتمهاعی( ماننهد احتهرام
گذاشتن به قانون ،احترام گذاشتن به اموال دیگران) ،عالقهها(ماننهد اظههار عالقهه بهه فعالیهتههاي
مکانیکی ،هنري ،اجتماعی) و سازگاري(مانند راب ه با همساالن و سازگاري اجتماعی) با آزمونههاي
متداول کتبی قابل سنجش نیستند و نیازمند آزمونهاي عملکردي هستند .ههمچنهین سهارکس–
ویرنسکی و اسکات ( )1335نیز بر این باور هستند که روشهاي سنجش مبتنی بهر عملکهرد بهراي
دانشآموزان با ناتوانی هوشی مناس تر هستند .زیرا انع اف پذیرترند و روي نقا قوت دانشآموزان
تأکید میکنند .آنها براي دانشآموزان با ناتوانی هوشی فرصهتههاي برنامههریهزي ،سهازماندههی،
پذیرش مسؤولیت تکالی محوله و سنجش پیشرفت خودشان را فراهم میکنند .همسو با یافتههاي
یاد شده ،سی ( ) 1731تأکید میکند کهه سهنجش عمهلکهردي بهه دلیهل تأکیهد بهر کاربسهت
آموختهها ،تأکید بر سنجش مستقیم و استفاده از مسایل واقعی زندگی از اهمیت و اولویت برخوردار
است .در این روش هم فرآیند و هم فرآوردهي یادگیري دانهشآمهوزان بها نهاتوانی هوشهی سهنجش
میشود .سنجش عملکردي مبنایی براي اطمینان از این که دانش آموز با نهاتوانی هوشهی در حهال
پیشرفت به سوي اهداف عملکردي از پیش تعیین شده است ،فراهم میکند .مال قضاوت در ایهن
روش همان هدفهاي آموزشی از پهیش تعیهین شهده است(اسهمیت و پلگرینهی .)2112 ،سهنجش
عمل کردي هم براي هدف تشخیصی ،هم براي هدف تکوینی و هم براي هدف تراکمی قابهل کهاربرد
است.

طراحی راهنماي برنامهي درسی مهارتهاي پیشحرفهاي25 ...
محدودیتها و پیشنهادها
این پژوهش فقط در شهر تهران صورت گرفته است ،بنابراین در تعمیم نتایج باید احتیا کرد.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود راهنماي برنامه ي درسهی طراحهی شهده را بهه طهور تجربهی
اعتباربخشی کنند .همچنین پیشنهاد میگردد که دانشجویان و محققانی که قصد اجراي برنامههاي
مداخلهاي مهارتهاي پهیشحرفهه اي را در پهژوهشههاي مختله دارنهد از فهرسهت مههارتههاي
پیشحرفه اي به دست آمده در این پژوهش به همراه سایر پیشنهادها براي اجراي یك طرح درسهی
استفاده کنند تا کارآمدي راهنماي تهیه شده در بوتهي آزمایش گذاشهته شهود .در پایهان پیشهنهاد
میشود ،سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با توجه به راهنماي طراحی شده براي هر یك از
عناصر برنامه ي درسی ،تمهیدات الزم را بیندیشد .این اقدامات شامل بازنگري در برنامههاي درسهی
کنونی ،تدوین مواد آموزشی و متون درسی ،تدوین دستورالعملها و ضوابط اجرایی و فراهم نمهودن
تمهیدات الزم جهت اجرا میباشد.
پیوست
پایگهاهههاي علمهی ERIC,Proquest, ELSEVIER, Springer, Googlescular,
gigapedia, ebookee,و  Ebscoبا کلید واژههاي Curriculum, Curricula, Program,
plan, Designing, Learning Strategies, Learning Activities,Teaching
Strategies, Objectives, Instructional Materials, Content, Content
Organization, Grouping, Space, Time, Evaluation, Assessment,
Prevocational, Vocational, Job, Work, Career, Occupational, Intellectual
Disabilities, Intellectually Disabled, Mental Retardation, Mentally
Retarded, Cognitive Deficiency, Cognitive Impairment, Cognitive
Disabilities, Disabilities, Disability, Special Needs, Special Education,
Handicapped, Elementary School, Elementary Students, Primary
Educationبراي شناسایی مهارتهاي پیشحرفهاي ضروري براي دانشآموزان بها نهاتوانی هوشهی
مورد جستوجو قرار گرفت.
منابع
الفا فارسی
 .1اب حی ،معصومهالسادات .)1731( .بررسی جایگاه توانمندسازي شغلی در برنامهي درسی دورهي
متوس ه حرفهاي دانش آموزان آهستهگام آموزشپذیر .فصلنامه رهیافتی ندو در مددیریت
آموزشیا سال دوم ،شماره .1
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 .2اصغري نکاح ،سیدمحسن .)1731( .کارآمدسهازي آمهوزش حرفههاي بهراي کودکهان و نوجوانهان
کمتوانذهنی ایرانی .تعلیم و تربیت استثناییا سال هشتم ،شماره .32
 .7افروز ،غالمعلی .)1731( .روانشناسی و توانبخشی کودکان سندرم داونا تههران :دانشهگاه
تهران.
 .2امیدوار ،احمد .)1713( .سیر تاریخی آموزش و پرورش استثنایی ایران .تههران :پژوهشهکده
کودکان استثنایی.
 .5بهراد ،بهنام .)1732( .محتواي آموزشی و آمادهسازي کودکهان کهمتهوانذهنهی آمهوزشپهذیر در
زمینهي مهارتهاي زندگی مستقل از دیدگاه معلمان و اولیها .پژوهش در حیطده کودکدان
استثناییا سال پنجم ،شماره .7
 .6بهپژوه ،احمد .)1731( .پیشردتار متدرتم در چدالش مشدق شدب :راهنمدای مددیرانی
معلمانی مادران و پدرانا تهران :انجمن اولیا و مربیان.
 .1بهپژوه ،احمد .)1731( .نهضت عاديسازي در آموزش و توانبخشی افراد با نیازهاي ویژه .نشریه
کودکان استثناییا سال اول ،شماره .2
 .3حسنزاده،رمضان .)1731( .روشهای تحقیق در علوم رفتاریا تهران :نشر ساواالن.
 .3حسنی ،مینا .)1737( .بررسی شاخصهاي جریان تحصیلی دانشآموزان کهمتهوانذهنهی دورهي
مهارتهاي حرفهاي در سال تحصیلی  13-31الی  .32-37پایان نامه کارشناسدی ارشددا
تهران :مدیریت آموزش و پرورش تهران.
 .11دیون ،الیزابت .و بنت ،نویل .)1737( .بحث و یادریری در رروه .مترجم :ف .داور پناه .تهران:
انتشارات رشد.
 .11سی نراقی ،مریم.؛ شریعتمداري ،علی.؛ نادري ،عزتاهلل .و اب حی ،معصهومهالسهادات.)1733( .
بررسی میزان تقویت توانمندسازي شغلی در برنامهي درسهی دانهشآمهوزان کهمتهوانذهنهی،
ازدیدگاه کارشناسان ستادي ،متخصصان برنامهریزي درسی و دبیران ذیهربط .علوم تربیتدیا
سال دوم ،شماره .5
 .12سی نراقی ،مریم .و نادري ،عزتاهلل .)1733( .روانشناسی کودکان عقدبمانددهذهندی و
روشهای آموزش آنهاا تهران :سمت.
 .17سی  ،علیاکبر 1731( .اله ) .اندازه ریریی سنجش و ارزشدیابی آموزشدیا تههران :نشهر
دوران.
 .12سی  ،علیاکبر .)1713( .روان شناسی پرورشیا تهران :آگاه.
 .15سی  ،علیاکبر .) 1731( .روان شناسی پرورشی نویو .تهران :دوران.
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