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چكيده:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان تقويت توانمندسازي شغلي در برنامه درسي
دانشآموزان كمتوان ذهني است .جامعه آماري اين پژوهش ،كليه كارشناسان ستادي
سازمان آموزش و پرورش استثنايي ،كليه متخصصان برنامهريزي درسي در مقطع
متوسطه حرفه اي و كليه دبيران مقطع متوسطه كم توان ذهني استان قزوين ميباشد
كه از بين آنان به ترتيب ( )93( ،)80( ،)40نفر به عنوان نمونه آماري و به شيوه
تصادفي ساده و از طريق فرمول كوكران انتخاب شدند .ابزار پژوهش در اين بررسي
پرسشنامه محقق ساخته بود كه پايايي آن بر اساس آلفاي كرانباخ (= )0/95محاسبه
و روايي آن بر اساس نظريه اساتيد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفت .تجزيه و
تحليل يافتهها نشان داد دبيران بر خالف كارشناسان ستادي و متخصصان
برنامهريزي درسي معتقدند برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي با عاليق و
رغبتهاي شغلي دانشآموزان دوره متوسطه حرفهاي تناسب كمتري دارد ،كمتر
توانسته فارغالتحصيالن را به خود كفايي فردي برساند و در توانبخشي حرفهاي
دانشآموزان كم توان ذهني نقش كم رنگي ايفا نموده است.

 1گروه علوم تربيتي ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي،
زنجان.
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كليد واژهها:
دانشآموزان كمتوان ذهني آموزش پذير ،مقطع متوسطه حرفهاي ،مهارتهاي
عمومي ،خودكفايي فردي ،توانبخشي حرفهاي ،رغبتهاي شغلي.

مقدمه:
هدف آموزش به افراد داراي ناتواني هوشي ،آماده ساختن آنها براي
زندگي اجتماعي و فراگيري مهارتهاي ضروري جهت داشتن يک زندگي
مستقل يا با حداقل وابستگي است( .تکين ارسالن وساكوگلو ،2007 ،شه
ناصريان ،2001 :275 ،بريگر و همکاران ،)2009 :523 ،از ضروريات
برنامههاي آموزشي دانشآموزان با نيازهاي ويژه آن است كه به آنان فرصتي
بدهند تا توانايي هايشان را براي حمايت از خود به ظهور برسانند و در عين
حال از ياس و نااميدي آنان ،از اين كه ممکن است نتوانند مانند ديگران در
كارشان شايستگي پيدا كنند ،جلوگيري نمايند( .گيلبرايد )2000 :17 ،هدف تمام
برنامههاي آموزشي دانشآموزان با نيازهاي ويژه آن است كه آنان را براي
نوعي شغل تربيت كند .بسياري عقيده دارند كه چون دانشآموزان با نيازهاي
ويژه نمي توانند در برخي مباحث تحصيلي شايستگي كامل كسب كنند يا
موفقيتي به دست آورند ،لذا بهترين برنامه آموزشي براي آنان اين است كه
آنها را به نوعي كالس كارآموزي حرفهاي بگمارند .معلمان دانشآموزان با
نيازهاي ويژه ،عالوه بر توجه به آموزش مهارتهاي پايه و تعديل برنامه
درسي ،بايد براي كار و حرفه اي در آينده توجه خاص داشته باشند و در
نوجوان ،نسبت به آينده به ويژه موضوع استخدام كه براي آنان فايده بسيار
دارد ،بينش ايجاد كنند( .واالس و مک الفين ،2005 ،وورث و ميلسام:141 ،
 )2004پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند كه به جاي آن كه شغلهاي خاصي
را به اين كودكان بياموزند ،بهتر است مهارتهاي اساسي الزم در مشاغل نيمه
پژوهشن
امه
تربيتي
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تخصصي يا غيرتخصصي را به ايشان آموزش دهند( .كرک و همکاران )2005
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امروزه به آموزش به صورت مقطعي نمينگرند ،به ويژه در مورد افراد
كمتوان ذهني ،آموزش و توانبخشي يک مقوله مادامالعمر است كه ميتواند و
مي بايست گستره زندگي فرد از پيش از تولد تا پايان عمررا پوشش دهد.
آموزش دانشآموزان دچار ناتواني ،تالشي دايمي است كه نيازمند مشاركت و
همکاري ميان دست اندركاران مدرسه ،والدين و خانواده ،نهادهاي اجتماعي
رهبران ديني و متصديان كسب و كار ميباشد (جيم اساليک ،2006 ،ميچون،
 ،2005 :408گيلبرايد )2000 :22 ،از آن جا كه يک فرد كم توان ذهني ،در
تمامي مر احل زندگي به درجات مختلف و به انواع متنوعي از خدمات آموزشي
و توانبخشي نيازمند و وابسته است ،لذا نگرش مقطعي به آموزش حرفهاي،
يکي از آسيبهاي اثربخشي آن است .آموزش حرفهاي از آموزشهاي رسمي
آغازين تا آموزشهاي تکميلي و نظارت و راهنماييهاي حين كار را در بر
ميگيرد لذا نظامهاي آموزشي كارآمد و برنامههاي آموزش شغلي اثربخش
براي مراحل و موقعيتهاي مختلف زندگي فرد ،طرحها و راهبردهاي به هم
پيوسته و منسجمي را تدوين ،اجرا و نظارت مينمايند كه در مجموع،
خودكفايي و تداوم شغلي و پايداري نسبي وضعيت فرد را تامين مينمايند.
(ديچمن و همکاران ،2008 :326 ،ميجر و همکاران )2009 :523 ،موفقيت در
كار و شغل به مهارتها يي بستگي دارد كه فرد در مدرسه ميآموزد .آموزش
اين مهارتها بايد از موقعي كه كودک به مدرسه وارد ميشود ،شروع شود و
تا هنگامي كه وجود فرد به عنوان يک بزرگ سال در جامعه تثبيت ميشود،
ادامه يابد( .شه ناصريان ،2001 :281 ،ميچون)2005 :408 ،
در هر صورت بايد به خاطر داشت كه افراد كمتوان ذهني در بين
كمبودهاي سازشي در زمينه تواناييهاي شغلي ،مشکالت بيشتري را به نمايش
ميگذارند (ويري و همکاران )2004 ،حتي دانشآموزان با ناتوانيهاي خفيف
نيز نسبت به دانشآموزان عادي ،هم در طول دوره متوسطه حرفهاي و هم پس
پژوهشن
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از آن ميزان باالتري از بيکاري را تجربه ميكنند (جين اي رازقي )1998 ،تلفيق
به موقع آموزش شغلي و برنامه درسي ويژه ،ميتواند به دانشآموز كمک كند
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تا درباره مشاغل موجود ،مشاغل مورد عالقه و مشاغلي كه عالقهاي به آنها
ندارند ،آگاهتر گردند .افزودن آموزش شغلي به برنامه درسي اين احتمال را
افزايش مي دهد كه فرايند برنامه انتقال انفرادي به فعاليتي منجر شود كه اين
دانشآموزان بتوانند به طور مؤثري در آن شركت كنند( .منبع پيشين)1998 ،
مطالعات نشان دادهاند كه برنامههاي آموزش شغلي تحول محور ،در افزايش
شايستگي شغلي دانشآموزان در معرض خطر (فرانک و سينگلتون:134 ،
 ) 2000بهبود ابعاد ديگر مثل حضور مرتب در مدرسه و پيشرفت نمرهها،
بهبود باورهايي درباره خود و ديگران و ادراک فرد از فرصتهاي آينده،
موفقيتآميز بودهاند .با مرتبط ساختن تحصيالت به كار و زندگي ،برنامهريزان
ميتوانند اولين گام مهم در كمک به دانشآموزان با ناتواني را براي ماندن در
مدرسه بردارند( .گالوو )2009 :523 ،بديهي است شايستگي شغلي در آنان
نوعي توانمندي شغلي را نيز سبب ميشود و مهم اين است كه اين افراد،
توانمندي شغلي را به منظور پيدا كردن كار ،باقي ماندن بر سر كار ،موفق
بودن ،داشتن زندگي مستقل در جامعه ،انطباق هر چه بيشتر با جامعه به كار
گيرند( .راس بيگي )1986 :40 ،برنامهريزان ميتوانند با وارد ساختن آموزش
شغلي متناسب هر گروه در برنامه درسي ،عالقه دانشآموزان به برنامههاي
روزمره شان را بيشتر نمايند و باعث شوند آنها به طور مؤثري به اين برنامهها
بپردازند( .جين اي رازقي .)1998 ،با وجود تالشهاي آموزش و پرورش
استثنايي ايران در زمينه توانمندي سازي شغلي دانشآموزان كمتوان ذهني
آموزشپذير جهت داشتن يک زندگي سالم و سازگارانه ،متأسفانه اين گروه از
نظر شاخصهاي كسب مهارت هاي توانمندي شغلي دچار مشکالتي در زندگي
ميباشند .بريگر و همکاران ،مهارتها ي توانمندي شغلي در گروه كم توان
ذهني را در سه طبقه شامل مهارتهاي انطباقي ،مهارتهاي اساسي و
مهارتهاي فني سازماندهي نمودهاند .مهارتهاي انطباقي شامل فاكتورهايي
پژوهشن
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نظير خواندن ،نوشتن ،انطباقپذيري ميباشد ،مهارتهاي اساسي در برگيرنده
مهارتهاي اجتماعي ،تکنولوژيکي و مهارتهاي تحليلي ميباشد و سطح
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مهارتهاي فني هم شامل تبحر فرد در رشته كاري است( .بريگر و همکاران،
 )2009 :531لينچ در توضيح و تفسير توانمندي شغلي ،كاركناني را به لحاظ
شغلي توانمند ميداند كه از تواناييها و مهارتهاي فني و فرايندي برخوردار
باشند ،از دانش نظري و تخصصي خود در محيط واقعي كار استفاده كنند ،از
مهارتها و شايستگيهاي كليدي برخوردار باشند .تركيبي از ويژگيهاي
شناختي و غيرشناختي را دارا باشند (لينچ  .)150 :2000نايت ويورک ()2002
توانمندي شغلي را تركيب سينرژيک كيفيتها و صالحيتهاي فردي،
مهارتهاي فني و فرايندي و مهارتها و شايستگيهاي كليدي ميدانند( .ريچنز
و مک لين )2002 :24 :زولينگن ،ابعاد توانمندي شغلي را در شش بعد عمده
تقسيم ميكند كه عبارتند از -1 :بعد عمومي-2 ،بعد شناختي  -3بعد شخصيتي
-4بعد اجتماعي – ارتباطي  -5بعد اجتماعي-هنجاري -6بعد استراتژيک
(زولينگن  )35 :2009كنفرانس بوارد كانادا ،مهارتها و شايستگيها و
توانمنديهاي شغلي مورد نياز بازار كار را در سه دسته اصلي تقسيمبندي
نموده است؛ كه شامل مهارتهاي آكادميک ،مهارتهاي مديريت فردي و
مهارتهاي كار گروهي است (كنفرانس بوآرد .)2000 ،يونسکو و سازمان
جهاني كار در طي توصيه نامهاي ،توانمندي شغلي كاركنان را اين گونه
توصيف ميكند« :افراد با دارا بودن مهارتهاي اكتسابي بنياني شامل كار
گروهي ،حل مسأله ،مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ،مهارتهاي يادگيري
چگونه آموختن ميتوانند در موقعيتهاي شغلي و حرفهاي ،بسيار كاراتر و
مولدتر عمل كنند .اين تركيب مهارتها ،افراد را براي پذيرش تغييرات در دنياي
كار آماده ميسازد (بيانيه يونسکو )26 :2009 ،جينر گروهبندي زير را از
توانمندي شغلي ارايه ميدهد:
شايستگيهاي فردي :رياضيات خواندن ،و نوشتن ،مهارتهاي ارتباطيقابليت اعتماد :اخالق و مديريت فردي ،رشد حرفهاي و مسئوليت پذيريپژوهشن
امه
تربيتي

مهارتهاي اجتماعي :تواناييهاي سازماني ،توانايي در مذاكره ،كار
گروهي (النکارد ) 1-3 ،2008 ،ديکشنري عناوين شغلي فردريک پريور،
سال ششم -
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توانايي هاي مورد نياز نيروي كار را در دو دسته مهارتهاي شناختي و
مهارتهاي تعاملي معرفي ميكند (وويتک )25 :1996 ،كنفرانس بوآرد كانادا در
طي گزارشي ،مهارتهاي مورد نياز بازار كار را در سه دسته :مهارتهاي
آكادميک شامل ارتباط ،تفکر و يادگيري و ...مهارتهاي مديريت فردي شامل
نگرش و رفتار مثبت ،مسئوليتپذيري و سازگاري و ...و مهارتهاي كار
گروهي شامل توانايي كاركردن با ديگران و ...دسته بندي كرده است( .كنفرانس
بوآرد كانادا)135 :2000 ،
دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش و سازمان آموزش و
پرورش استثنايي در سال  87اهداف آموزش به افراد كمتوان ذهني آماده به
كار (متوسطه حرفهاي) را در قالب دستيابي به خودكفايي اجتماعي و اقتصادي
و ارتقاء انگيزه كار و فعاليت و كسب مهارتهاي شغلي دانشآموزان با تأكيد
برتوان بخشي حرفهاي عنوان نمود (آيين نامه دوره متوسطه حرفهاي:1388 ،
 )4-3با توجه به موارد ذكر شده ميتوان گفت؛ توانمندي شغلي در
دانشآموزان كم توان ذهني ،شامل نهادينه شدن دانش (آن چه فرد ميداند)،
مهارتها (آن چه به وسيله دانستههاي خود انجام ميدهد) و نگرشها (چگونه
از مهارتهاي خود استفاده ميكند) ميباشد (هليج )17 :2009 ،اين مهارتها به
افراد عقب مانده ذهني كمک ميكند تا در محيطهاي اجتماعي بازخورد مثبتي
دريافت كنند .از روبرو شدن آنها با بازخوردهاي منفي جلوگيري ميكند و
برقراري روابط بين فردي را براي آنها تسهيل مينمايد( .تيکن ارسالن و
ساكوگولو  )2007 :22اما شايان ذكر است كه نيازمندي به وجود توافق ميان
گروهها و افراد مختلف درگير در تعيين سياستهاي كلي و اجراي برنامههاي
مختلف اجتماعي و توانبخشي از ضروريات است( .هاكيم و وينبالت  )1993به
عبارت ديگر اعضاي گروه برنامه آموزشي حرفهاي ،مجموعهاي هستند متشکل
از متخصصان برنامهريزي درسي ،كارشناسان ،دبيران و متخصصان حرف و
پژوهشن
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مشاغل مختلف موجود در اجتماع و نقش كليدي هيچ گروهي را نميتوان ناديده
گرفت و هر يک از اين افراد ديدگاههاي خاص خود را دارند( .فنيدلي)1967 ،
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قدرت اثرگذاري و تصميمگيري بايد به طور مساوي ميان اين بخشها تقسيم
شود .هر نوع عدم تساوي ،باعث ايجاد كم شدن حق و اثرساير گروهها خواهد
شد( .جونز ) 2008 :426 ،اما بايد دانست كه آموزش هيچ حوزه يا مهارتي
ضرورت و اولويت پيدا نميكند مگر آن كه ارتباط آن با نيازهاي زندگي
روزمره فرد محرز گردد .عالوه بر كاربردي كردن محتوا ،شيوه آموزش ،نيز
بايد كاربردي باشد .به بيان ديگر ،آموزش بايد منجر به توانمندسازي افراد
كمتوان ذهني گردد( .جيم اساليک )2006 ،تحقيقات صورت گرفته در زمينه
دوره مهارتهاي حرفهاي در ايران بيانگر آن است كه نيل به اهداف
توانمندسازي شغلي در صحنه عمل چندان مورد تأييد قرار نگرفته و ميزان
دستيابي دانش آموختگان عقبمانده ذهني آموزشپذير به توانمندسازي شغلي،
فقدان يا كمبود آن را نشان ميدهد( .بهراد.) 35 :1383 ،
شهرامي و متقياني ( )1385در تحقيقات خود نشان دادند كه نيل به
اهداف استقالل اجتماعي و اقتصادي با ارائه آموزشهاي صرفاً تئوريک به
ويژه از نوعي كه در مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش استثنايي ايران ارائه
ميگردد ،امکانپذير نيست؛ بلکه آموزشهاي كامالً كاربردي و مهارت مداري
الزم است كه نيازهاي فرد معلول را به عنوان يک عضو جامعه مد نظر قرار
دهد( .شهرامي و متقياني) 7 :1385 ،
(بهراد  ،)1383نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه گر چه اقدام
برگزاري كالس هاي حرفه آموزي در مقاطع مختلف اقدام صحيحي است؛ اما
محتواي كتاب ها نياز به غناي بيشتري دارد تا موجب افزايش مهارتهاي
زندگي روزمره افراد عقب مانده ذهني گردد .با توجه به موضوعاتي كه مطرح
گرديد مسأله اساسي پژوهش حاضر ،اين است كه آيا برنامه درسي دوره
متوسطه حرفهاي موجب توانمندسازي شغلي دانشآموزان كمتوان ذهني
(آموزشپذير پسر) شده است؟ از اين رو هدف كلي پژوهش حاضر ،بررسي
پژوهشن
امه
تربيتي

ميزان تقويت توانمند سازي شغلي در برنامه درسي دانشآموزان كمتوان ذهني

آموزشپذير پسر ميباشد كه مقوله توانمندي شغلي در برنامه درسي
سال ششم -
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دانشآموزان كم توان ذهني به كسب دو فاكتور دانش و مهارت منتهي ميشود
در اين زمينه  3سوال پژوهشي طراحي وبررسي ميگردد.
آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي متناسب با عاليق و رغبتهايشغلي دانشآموزان ميباشد؟
آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي ،فارغالتحصيالن اين مقطع را بهخود كفايي فردي ميرساند؟
آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر توانبخشي حرفهايدانشآموزان تأكيد دارد؟
روش شناسي پژوهش :جامعه آماري اين تحقيق را كليه كارشناسان
ستادي سازمان آموزش و پرورش استثنايي ( 45نفر) نفر كليه متخصصان
برنامهريزي درسي در زمينه مقطع متوسطه حرفهاي ( 100نفر) ،كليه دبيران
كه در مقطع متوسطه حرفهاي به سال  88- 89در استان قزوين مشغول به
خدمت ميباشند (120نفر) ،تشکيل ميدهد .بر اين اساس تعداد  80نفر
متخصص برنامهريزي درسي 40 ،كارشناس ستادي و  93دبير ،نمونه آماري
مورد نظر را تشکيل مي دهد كه براي تعيين حجم نمونه آماري از فرمول
كوكران:

استفاده گرديده ،پرسشنامه به تمامي افراد نمونه ارائه شد و پس از
جمع آوري كامل ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
به دليل محدود بودن مدارس حرفه آموزي ،محقق در تحقيق حاضر از
شيوه تصادفي ساده استفاده نموده است .جهت جمعآوري دادههاي مورد نياز
پژوهش ،در اين مرحله ،عالوه بر مطالعات كتابخانهاي كه به منظور دستيابي به
پژوهشن
امه
تربيتي
8

پيشينه پژوهش انجام گرديده ،از پرسشنامه نيز به عنوان ابزار پژوهش
استفاده شده است كه شامل  44گويه درباره عناصر برنامه درسي (هدف،
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محتوا ،روش ،ارزشيابي ،زمان و محيط) دوره متوسطه حرفهاي دانشآموزان
كم توان ذهني آموزشپذير ميباشد اين پرسشنامه محقق ساخته است و معيار
نمره گذاري آن ( )0 – 10ميباشد كه به بررسي ديدگاهها در رابطه با وضع
موجود كتابهاي درسي و وضع مطلوب آن ميپردازد .پايايي آزمون براساس
آلفاي كرونباخ (= ) ./95و روايي آن نيز از طريق نظر اساتيد صاحب نظر در
رشتههاي روانشناسي كودكان استثنايي و برنامه ريزي درسي محاسبه گرديد
كه مورد تأييد و رضايت آنان قرار گرفت .شايان ذكر است در مرحله بعد به
دليل استفاده بهتر محقق از اطالعات گروههاي مد نظر و پنهان نماندن بخشي
از نظرات ،به انجام محاسبه نيمه ساختارمند از هر سه گروه منظور پرداخته
شد .متغيرها و تعريف عملياتي آنها عبارتند از:
كم توان ذهني آموزشپذير :بر اساس تعريف انجمن امريکايي نقيصههايعقلي ،به فردي اطالق ميگردد كه داراي هوش بهري بين  50-55تا تقريباً 70
ميباشد .اين افراد در مدارس استثنايي تحصيل ميكنند؛ محقق در پژوهش
حاضر از افراد ب ا اين رنج هوشي را م َد نظر قرار داده است( .سيف نراقي و
نادري ،47 :1388 ،ديکشنري كودكان استثنايي.) 347 :2010 ،
دوره متوسطه حرفهاي :عبارتست از حرفههايي كه سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور ،جهت آموزش به دانشآموزان عقب مانده ذهني
آموزش پذير پسر در نظر گرفته است و اين حرفهها در مدارس حرفهآموزي
مقطع متوسطه در صورت  3سال به آنان آموزش داده ميشود.
توانمندسازي شغلي :در اين پژوهش منظور از توانمندسازي شغلي ،ميزانتوانمنديها و تواناييهاي دانشآموزان كم توان ذهني آموزش پذير پسر از
جهت تجربيات شغلي و تربيتي ميباشد كه در اين تحقيق بر اساس پاسخهاي
سه گروه منظور به سؤاالت پرسشنامه ،ميزان برخورداري افراد زير
مجموعه از اين مهارت مشخص گرديد.
پژوهشن
امه
تربيتي

خودكفايي فردي :در اين پژوهش منظور از خودكفايي فردي ،انتخاب راهحلهاو تصميمات براي زندگي آينده و آگاهي از تأثير تصميمات بر زندگي را در
سال ششم -
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برميگيرد .كه در اين تحقيق بر اساس پاسخهاي گروههاي متخصص و
كارشناس و دبير ،به سؤاالت پرسشنامه ،ميزان برخورداري افراد زير
مجموعه از اين مهارت ،مشخص گرديد.
مهارتهاي اجتماعي :در اين پژوهش ،آن نوع تواناييهاي شناختي و مهارتيجهت بهبود و موفقيت در زندگي روزمره دانشآموزان كم توان ذهني ،در
راستاي رسيدن به توانمندي شغلي است؛ كه اين فاكتور از طريق پاسخهاي
سه گروه متخصص ،كارشناس و دبير به سؤاالت پرسشنامه مشخص
گرديده است.

پژوهشن
امه
تربيتي
10
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روش:
به دليل اين كه اين پژوهش به دنبال مشخص نمودن «بررسي ميزان
تقويت توانمند سازي شغلي در برنامه درسي دانشآموزان كم توان ذهني
آموزشپذير» ميباشد؛ با توجه به ماهيت موضوع و اهدافش ،از نوع زمينهاي
است كه ميتوان آن را در طبقه تحقيقات توصيفي قرار داد .به منظور تجزيه و
تحليل دادههاي جمعآوري شده ،از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
در تحليل توصيفي؛ فراواني ،درصد و درصد تراكمي ،ميانگين و ...و در تحليل
استنباطي از آزمونهاي ) (ANOVAو تعقيبي (توكي) استفاده شده است.
يافتهها:
سوال اول :آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي متناسب با
عاليق و رغبتهاي شغلي دانشآموزان ميباشد؟ به اين منظور ابتدا
مشخصههاي آماري مربوطه ارائه ميشود.
جدول -1مقایسه شاخصهای آماری متناسب بودن برنامههای درسي دوره متوسطه حرفهای با
عالیق و رغبتهای شغلي دانشآموزان براساس نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان
شاخصها

انحراف

خطاي

استاندارد

استاندارد
0/07

تعداد

ميانگين

دبير

93

2/41

0/67

درسي دوره متوسطه

كارشناس

40

4/33

0/86

0/14

حرفهاي با عاليق و رغبتهاي

متخصص

80

4/12

0/68

0/08

شغلي دانشآموزان

كل

213

3/41

1/14

0/08

منبع تغيير
متناسب بودن برنامههاي

با استفاده از روش تحليل واريانس يک راهه نتايج زير بدست آمد كه در
جدول زير خالصه شده است

و رغبتهای شغلي دانشآموزان براساس نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان.
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امه
تربيتي

جدول  -2مقایسه میانگین متناسب بودن برنامههای درسي دوره متوسطه حرفهای با عالیق
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منبع تغيير

مجذورات

آزادي

مجذورات

f

167/246

2

83/623

درسي دوره متوسطه
حرفهاي با عاليق و

درون

رغبتهاي شغلي

گروهي

دانشآموزان.

جمع

105/878

210

273/124

212

0/504

0/000

متناسب بودن برنامههاي

بين
گروهي

165/858

شاخصها

مجموع

درجه

ميانگين

ميزان

P

جدول باال نشان ميدهد كه تفاوت بين گروههاF (2. 210)=165/858 ،
 ; p<0/05معنادار است .براي مقايسه ميانگينها از آزمون پيگيري توكي
استفاده شد كه نتايج زير بدست آمده است:
جدول  -3نتایج آزمون پي گیری توکي برای مقایسه میانگین نظرات دبیران و
کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی درسي.
متغير

گروههاي سه گانه

P

تفاوت

خطاي

ميانگين ها

استاندارد

متناسب بودن برنامه هاي

دبير

كارشناس

)*(-1/9200

0/13426

0/000

درسي دوره متوسطه حرفهاي با

دبير

متخصص

عاليق و رغبتهاي دانشآموزان.

)*(-1/7106

0/10828

0/000

كارشناس

متخصص

0/2094

0/13750

0/282

همان طور كه مالحظه ميشود تفاوت ميانگين نظرات مربوط به متناسب
بودن برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي با عاليق و رغبتهاي شغلي
دانشآموزان توسط دبيران با كارشناسان و همچنين متخصصان معنادار است
اما تفاوت ميانگين بين گروه كارشناسان و متخصصان معنادار نيست .آزمون
تعقيبي توكي نشان داد كه دبيران بر خالف نظر كارشناسان و متخصصان
معتقدند كه برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي با عاليق و رغبتهاي
شغلي دانشآموزان تناسب كمتري داشته است.
سوال دوم :آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي
پژوهشن
امه
تربيتي
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فارغالتحصيالن اين مقطع را به خودكفايي فردي ميرساند؟
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جدول  -4مقایسه شاخصه های آماری خودکفایي فردی رساندن فارغ التحصیالن دوره
متوسطه حرفهای براساس نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان.
شاخصها

التحصيالن دوره متوسطه
حرفهاي

استاندارد

استاندارد
0/08

تعداد

ميانگين

دبير

93

2/22

0/73

كارشناس

40

4/13

0/96

0/15

متخصص

80

4/08

0/87

0/10

كل

213

3/28

1/25

0/09

منبع تغيير
خودكفايي فردي رساندن فارغ

انحراف

خطاي

با استفاده از روش تحليل واريانس يک راهه نتايج زير به دست آمد كه
در جدول زير خالصه شده است:
جدول  -5مقایسه میانگین به خودکفایي فردی رسانیدن فارغالتحصیالن دوره متوسطه
حرفهای بر اساس نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان.

متوسطه حرفهاي

جمع

330/435

212

ميزان f

فارغ التحصيالن دوره

درون گروهي

144/210

210

0/687

135/591

خودكفايي فردي رساندن

بين گروهي

186/225

2

93/113

P

منبع تغيير

مجذورات

آزادي

مجذورات

0/000

شاخصها

مجموع

درجه

ميانگين

جدول باال نشان ميدهد كه تفاوت بين گروههاF(2. 210)=135/591 ،
 ;p<. /. 5معنادار است .براي مقايسه ميانگينها از آزمون پيگيري توكي
استفاده شد كه نتايج زير به دست آمده است:
جدول -6نتایج آزمون پي گیری توکي برای مقایسه میانگین نظرات دبیران
و کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی درسي.

به خودكفايي فردي

دبير

كارشناس

ميانگين ها

استاندارد

)*(-1/9183

0/15669

0/000

سال ششم -
شماره - 25
زمستان89

پژوهشن
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متغير

گروههاي سه گانه

تفاوت

خطاي

P
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رساندن فارغ التحصيالن

دبير

متخصص

)*(-1/8683

0/12636

0/000

دوره متوسطه حرفهاي

كارشناس

متخصص

0/0500

0/16047

0/948

همانطور كه مالحظه مي شود تفاوت ميانگين نظرات مربوط به تأثير
برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر فاكتور رسانيدن به خودكفايي
فردي فارغالتحصيالن دوره متوسطه حرفهاي توسط دبيران با كارشناسان و
همچنين متخصصان معنادار است اما اين تفاوت ميانگين بين گروه كارشناسان
و متخصصان معنادار نيست .آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه دبيران بر
خالف نظر كارشناسان و متخصصان معتقدند كه برنامههاي درسي دوره
متوسطه حرفهاي بر رسانيدن فارغالتحصيالن دوره متوسطه حرفهاي به
خودكفايي فردي اثرات كمتري داشته است.
سوال سوم :آيا برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي در توانبخشي
حرفهاي دانشآموزان تأثير دارد؟ به اين منظور ابتدا مشخصههاي آماري
مربوطه ارائه ميشود.

پژوهشن
امه
تربيتي
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جدول  -7مقایسه مشخصههای آماری توانبخشي حرفهای دانشآموزان بر اساس

نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان.
انحراف

خطاي

تعداد

شاخصها

ميانگين

استاندارد

استاندارد

دبير

93

1/97

0/72

93/00

توانبخشي

كارشناس

40

4/15

1/10

40/00

حرفهاي

متخصص

80

3/90

1/14

80/00

دانشآموزان

كل

213

3/10

1/40

213/00

منبع تغيير

با استفاده از روش تحليل واريانس يک راهه نتايج زير به دست آمد كه
در جدول زير خالصه شده است:
جدول  -8مقایسه میانگین توانبخشي حرفهای دانشآموزان
بر اساس نظرات دبیران ،کارشناسان و متخصصان.
شاخصها

مجموع

درجه

ميانگين

منبع تغيير

مجذورات

آزادي

مجذورات

215/056

2

107/528

توانبخشي

بين

حرفه اي

گروهي

دانشآموزان

درون

197/602

210

ميزان f
114/275

P
0/000

0/941

گروهي
جمع

412/658

212

جدول باال نشان ميدهد كه تفاوت بين گروههاF (2. 210)=114/275; ،
 p<. /. 5معنادار است .براي مقايسه ميانگينها از آزمون پيگيري توكي
استفاده شد كه نتايج زير به دست آمده است:

پژوهشن
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جدول  -9مقایسه میانگین نظرات دبیران و کارشناسان ومتخصصان برنامه ریزی درسي.
متغير

گروههاي سه گانه

P

تفاوت

خطاي

ميانگين ها

استاندارد

توانبخشي

دبير

كارشناس

)*(-2/1823

0/18342

0/000

حرفهاي

دبير

متخصص

)*(-1/9364

0/14792

0/000

دانشآموزان

كارشناس

متخصص

0/2458

0/18785

0/392

همانطور كه مالحظه مي شود تفاوت ميانگين نظرات مربوط به تأثير
برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر توانبخشي حرفهاي دانشآموزان
توسط دبيران با كارشناسان و همچنين متخصصان معنادار است اما اين
تفاوت ميانگين بين نظرات گروه كارشناسان و متخصصان معنادار نيست.
آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه دبيران بر خالف نظر كارشناسان و
متخصصان معتقدند كه برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر
توانبخشي حرفهاي دانشآموزان اثرات كمتري داشته است.
بحث و نتيجه گيري:
برنامه آموزش حرفهاي دانشآموزان كم توان ذهني در ايران ،طي چند
سال گذشته رو به گسترش بوده و فرايندي تکاملي را تجربه نموده است؛ از
زمان شروع توجه به اين حيطه تاكنون افزايش كمي پوشش آموزشهاي
حرفهاي و در نهايت ،تغيير و تحول دورههاي حرفهآموزي و تأسيس دورههاي
آموزش پيش حرفهاي و دوره متوسطه حرفهاي ،در مجموع نمايانگر ايدههاي
ارزنده ،براي دانشآموزان داراي نيازهاي ويژه ميباشد .هر چند تمامي
فعاليتهاي ارزنده و تالشهاي بيدريغ صورت پذيرفته ،شايان تقدير و
شايسته ارج گذاري است ،ليکن راضي بودن و قانع گرديدن به وضع موجود و
ناديده گرفتن خالءها و كاستي هاي آموزش حرفهاي در ايران مي تواند آفتي
پژوهشن
امه
تربيتي
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باشد كه حتي وضع موجود را نيز دچار چالش نمايد« .در هر صورت بايد به
خاطر داشت كه افراد كم توان ذهني در بين كمبودهاي سازشي در زمينه
تواناييهاي شغلي ،مشکالت بيشتري را به نمايش ميگذارند( ».ويري و
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همکاران )2004 ،در اين ميان ديدگاه برنامه ريزان ،كارشناسان و مجريان
برنامه يکي از عوامل اثرگذار بر بهبود اين خطر سير است.
نتايج حاصل از سوال اول تحقيق بيانگر اين مطلب است كه بين نظر
دبيران با كارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ريزي درسي در مورد
متناسب بودن برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي با عاليق و رغبتهاي
شغلي دانشآموزان ،تفاوت معنادار آماري وجود دارد ودبيران برخالف
كارشناسان و متخصصان معتقدند كه برنامه درسي دوره متوسطه حرفهاي با
عاليق و رغبتهاي شغلي دانشآموزان تناسب كمتري داشته است ،داليل
احتمالي اين تفاوت معنادار را ميتوان اينگونه برشمرد:
عدم وجود سنجش حرفهاي در مدارس؛ زيرا اين مقوله تعيين ميكند كه
كدام دانش آموز با چه استعدادي به سوي چه حرفهاي هدايت شود .همچنين
دبيران در تماس مستقيم با والدين دانشآموزان ميباشند و از فعاليتهاي
روزانه آنان در هنگام تحصيل و پس از تحصيل به ميزان بيشتري از
كارشناسان ستادي و متخصصين برنامهريزي درسي مطلع ميباشند و بنابر
نتايج مصاحبه انجام شده؛ دبيران از عدم وجود تنوع حرفهاي در اين مقطع،
ناخرسندند .اين يافتهها با يافتههاي پژوهشي محسني صدر ( ،)1382اصغري
نکاح ( ،)1387هارتاس ( .)2008همسو ميباشد؛ ارايه دروس مبتني بر تمرين و
تکرار ،تأكيد بردروس نظري و جايگاه و خالي توجه به تفاوتهاي فردي در
نظام آموزشي آموزش و پرورش استثنايي از داليل عمده عدم تناسب
برنامههاي درسي با عاليق و رغبتهاي شغلي دانشآموزان ميباشد.
نتايج حاصل از سوال دوم تحقيق نمايانگر اين مطلب است كه ميان نظر
دبيران با كارشناسان ستادي و متخصصان برنامهريزي درسي در زمينه تأثير
برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر رسانيدن دانشآموزان كم توان
ذهني به خودكفايي فردي ،تفاوت معنادار آماري وجود دارد و دبيران بر خالف
پژوهشن
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حرفهاي بر خودكفايي فردي دانشآموزان تأثير كمتري داشته است .داليل
احتمالي وجود اين تفاوت نظرات را ميتوان اين گونه برشمرد كه:
نگرش امروزه در جهان نسبت به افراد كم توان ذهني همانند افراد عادي
است و بايد آنان به حداكثر توان بالقوه خود برسند و هيچ تفاوتي با افراد
عادي ندارند تنها يادگيري آنها با روند تأخير و به كندي انجام ميشود( .بهراد،
1383؛ )4و نظر متخصصان برنامهريزي درسي و كارشناسان ستادي در
ايران بر اين است كه بايد آموزش فراگير در زمينه اين دانشآموزان اجرا گردد
يعني آنان كامالً در كنار دانشآموزان عادي ديگر به امر آموزش بپردازند اما
بنابر مصاحبه انجام شده با دبيران ،دراين مقوله ،همگي بر اين مبحث اذعان
داشتند كه :دانشآموزان مقطع متوسطه حرفهاي كامالً وابسته به معلم خويش
هستند و در صورت نبود او دچار سردرگمي و بيبرنامگي ميشوند ،كتابهاي
تعبيه شده حجم باال دارد و بر مباني خاصي استوار است كه شايد حتي براي
زمان حال دانش آموز هم كارايي كمتري داشته باشد و آنان از عدم وجود
فاكتور مهارتهاي زندگي «تصميمگيري ،ارتباط انساني ،شهروند مسئول
بودن ،حل مسأله» كه الزمه خودكفايي فردي است ،در اين مقطع ناخرسندند.
اين يافتهها با يافتههاي پژوهشي متقياني ( ،)1380دارابي ( ،)1383صمدي
( )1387ديچمن ( )2008همسو ميباشد .عدم وجود ارزيابي تکويني و پاياني از
برنامههاي درسي مقطع متوسطه حرفهاي ،توسط كارشناسان ستادي و
برنامهريزان درسي خاص اين مقطع ميتواند دليلي بر تأثير كم برنامههاي
درسي دوره متوسطه حرفهاي بر رسانيدن دانشآموزان به خودكفايي فردي
باشد.
نتايج حاصل از سوال  3تحقيق :بيانگر اين مطلب است كه بين نظر
دبيران با كارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ريزي درسي ،در زمينه
تأثير برنامههاي درسي دوره متوسطه حرفهاي بر توانبخشي حرفهاي
پژوهشن
امه
تربيتي
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دانشآموزان كم توان ذهني آموزش پذير ،تفاوت معنادار آماري وجود دارد و
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دوره متوسطه حرفهاي بر توانبخشي حرفهاي دانشآموزان ،اثرات كمتري
داشته است .داليل احتمالي اين تفاوت نظرات را ميتوان اين گونه برشمرد كه:
دبيران از مجريان اصلي نظام آموزشي هستند و با توجه به تجربه و مشاهده
عيني كه از نيازهاي خاص دانشآموزان كم توان ذهني كسب كردهاند به
ضرورت و اهميت غني شدن مطالب نظري و در كنار آن؛ مهارتي ،جهت كسب
موفقيت دانشآموزان كم توان ذهني در محيط اجتماع ،واقفترند و از عدم
اجراي درست برنامه درسي در كسب اين مهارت ،ناخرسندند .اين يافته ها با
يافتههاي پژوهشي شهرامي و متقياني ( ،)1378بهراد ( ،)1380صمدي (،)1387
وورث ( )2004هم سويي دارد .ارايه الگوهاي ياددهي-يادگيري سنتي و جايگاه
خالي الگوهاي يادگيري اجتماعي در نظام آموزشي يکي از داليل ضعف
برنامههاي درسي توانمند سازي شغلي از ديدگاه دبيران ميباشد.
اگر ديدگاه متخصصان برنامهريزي درسي و كارشناسان ستادي كه
در نظام آموزش و پرورش استثنايي در تأليف كتب نقش كليدي را دارند؛ مبنا
قرار دهيم؛ هم اكنون بايد شاهد اين باشيم كه حداقل نيمي از دانشآموزان كم
توان ذهني پس از فراغت از دوره متوسطه ،وارد بازار كار شده باشند! و يا
حداقل باتوجه به مهارتهاي توانبخشي حرفهاي كه در كتابها موجود باشد.
آنان به توانمندي شغلي رسيده و بتوانند در ايجاد فرصتهاي خود اشتغالي
موفق باشند .با توجه به مصاحبه صورت گرفته دبيران از عدم وجود
حمايت هاي پس از تحصيل از گروه دانش آموختگان كم توان ذهني ،عدم نقش
معلم در تأليف كتابها ،عدم وجود فرصتهاي شغلي در كتابها ،عدم وجود
مکان مناسب كارگاهي جهت توانمندسازي حرفهاي ،كمبود زمان با توجه به
حجم باالي مطالب نظري در برنامه درسي دانشآموزان كم توان ذهني
آموزشپذير ناخرسندند .اين يافتهها با يافتههاي پژوهشي غفار تبريزي
( ،)1369عابدينزاده ( ،)1374وورث ( ،)2004شهرامي و متقياني ( ،)1376قلعه
پژوهشن
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( ،)1380عنبرزاده ( )1383هارتاس ( ،)2008همسو ميباشد .عدم وجود دوره
كارورزي خاص اين گروه ويژه ،در برنامه درسي ،عدم حمايت پس از تحصيل
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دانش آموختگان كم توان ذهني ،تناسب كم محتوايي مطالب آموزشي با
نيازهاي روزمره ،عدم تناسب كتابهاي درسي با موقعيت جغرافيايي و
فرصتهاي شغلي مناطق گوناگون كشور ،عدم وجود مراكز كارآفريني خاص
دانش آموختگان كم توان ذهني ،از داليل عمده اثر كم برنامههاي درسي دوره
متوسطه حرفهاي بر توانبخشي حرفهاي دانشآموزان ميباشد.
با توجه به اهميت باالي توانمندسازي شغلي دانشآموزان كم توان ذهني
آموزشپذير و پيچيدگيها و چالشهايي كه اين مقوله مغفول از تعليم و تربيت
تاكنون داشته است ،همچنين ضرورت آموزش فراگير كه بحث عمده نظام
آموزشي جهاني در حيطه افراد كم توان ذهني است ،ضروري است؛ نظام
آموزشي ايران نيز ،اهداف ،روشها ،محتوا ،شيوههاي ارزشيابي و ساير
عناصر برنامه درسي و تعلي م و تربيت را بررسي نموده و متناسب با نيازهاي
دورههاي متفاوت تحصيلي ،جنسيت ،تواناييهاي دانشآموزان ،مسايل زندگي،
واقعيتها و چشم اندازهاي منطقي ،مهارتهاي الزم جهت تربيت شغلي و
حرفهاي را جهت زندگي سازگارانه دانشآموزان بيش از پيش مدنظر قرار دهد.
پيشنهادهاي كاربردي:
به صاحب نظران و برنامهريزان برنامههاي درسي آموزش وپرورش بويژهآموزش و پرورش استثنايي (خاص كم توان ذهني) پيشنهاد ميگردد به دروس
و موضوعات مبتني بر توانمندي سازي شغلي ،چه به طور صريح و چه به
طور ضمني و متناسب با وضعيت رشد دانشآموزان كم توان ذهني ،بيشتر
توجه و تأكيد نمايند.
با توجه به تفاوتهاي فردي ميان دانشآموزان كم توان ذهني آموزشپذير،پيشنهاد ميگردد قبل از ورود به دوره راهنمايي (پيش حرفهاي) و متوسطه
حرفهاي ،از آنان سنجش حرفهاي به عمل آيد.
با توجه به اهميت احساس خود كفايي در گروه كم توان ذهني ،نيل به اهدافپژوهشن
امه
تربيتي
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برنامه درسي كامالً كاربردي كه تقويت كننده فاكتور مهارت زندگي در آنان
ميباشد؛ ضروري است.
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با توجه به نيازهاي متفاوت مناطق جغرافيايي در مشاغل ،وجود كتاب مشاغلخاص هر استان ،از ضروريات است.
تأكيد بر برگزاري كالسهاي ضمن خدمت معلمين ،جهت آموزش هر چهبيشتر آنان با جديدترين مطالب آموزش به دانشآموزان متوسط حرفهاي ،از
سوي كارشناسان ستادي.
تأكيد بر برگزاري كالسهاي آموزش خانواده خاص والدين دانشآموزان كمتوان و بهره گيري از روانشناسان و برنامه ريزان متبحر در اين زمينه.
پيشنهاد ميگردد بر بهره بردن معلمان از روشهاي تدريس مبتني بررويکردهاي فعاالنه ،مشاركتي ،گروهي ،فراگير محور و يادگيري محور تأكيد
گردد.
پيشنهاد مي گردد با تأكيد مسئوالن و متوليان نظام آموزشي تبليغاترسانهاي جهت آشنايي جامعه با اين گروه خاص ؛ بيشتر گردد.
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