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نیازهایآموزشیمهارتیمعلولیندراستان مازندران
مریم تقوایییزدی1
سید عبداله خاوری

2

چکیده
پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از نظر نوع روش ،توصیفی پیمایشی بود .در این تحیینق از
سه جامعه آماری استفاده شده است .جامعه آماری اول کلیه کارشناسان و مربیان اداره کن آمنوزش فننی و
حرفهای استان مازندران شام  237نفر(نمونه  150نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبیهای) ،جامعه آماری
دوم کلیه معلوالن آموزشپذیر استان مازندران که تعداد  42831نفر (نمونه  384نفنر بنا روش نموننهگیری
تصادفی طبیهای) و حجم نمونه سوم  10نفر بهصورت هدفمنند از کارشناسنان اشنت ال سنازمان بتیی نتی
استان مازندران بود .در ای پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روشهای کتابخاننهای و پرسنشنامهای و
مصاحبه استفاده شد .پرسشنامه ویژه مربیان سازمان فنی و حرفهای ( 9سوال) و پرسشنامه وینژه معلنولی
( 26سؤال) و فرم مصاحبه از کارشناسان بخش اشت ال بتیی تی اسنتان مازنندران بنوده اسنت .روشهنای
تجییه و تحلی دادهها بر اساس آمار توصیفی (شاخصهای فراوانی و گرایش مرکیی) و استنباطی (آزمنون
 tتک گروهی ،آزمون دوجملهای و آزمون فریدم ) صورت گرفت .نتایج تحیینق نشنان داد کنه وضنعیت
موجود مراکی آموزشی از نظر شاخصهای مورد بررسی مناسب نی ت .از نظر معلوالن (ذهنی و ج نمی و
برای آموزش ،نیازسنجی آموزشهای متارتی ویژه معلولی  ،مشاورههای ش لی برای معلنولی توجنه کنرد.
همچنی نتایج مصاحبههای ش لی نشان میدهد کنه بنرای معلنوالن کمبیننا ،کمشننوا و ج نمی و حرکتنی
میتوان نیازهای آموزشی متارتی ویژهای را تعیی کرد .با توجه به یافتههای این پنژوهش ایجناد و تجتینی
مرکی آموزشی متارتی ویژه معلولی را با همیاری بخش خصوصی پیشبینی میگردد.
کلیدواژگان :نیازسنجی آموزشهای متارتی ،برنامهرییی آموزشی متارتی ،معلوالن.

 1دانشیارگروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری،ایرانm_taghvaeeyazdi@yahoo.com:.
 2دکتری مدیریت آموزش عالی،اداره ک آموزش فنی وحرفه ای استان مازندرانAalaakhavari@gmail.com .

دریافت میاله 97/10/26:

تصویب نتایی 97/11/18 :
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مقدمه
امروزه در ب یاری از کشورهای در حال توسعه ،شاهد آن ه تیم که به انندازه کنافی بنه افنراد
معلول ،بتا داده نمیشود و ب یاری از ای افراد به حاشنیه راننده میشنوند و در طنول زنندگی
خویش دارای مشیالتی از قبی بیتوجتی ،ترس ،تحییر و تبعیض میباشند (فرهودیان1392 ،؛
 .)10معلولیت به مثابه پدیدهای زی تی و اجتماعی ،واقعیتی است که تمام جوامع ،صرفنظر از
مییان توسعهیافتگی ،اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه ه تند و در تعریف آن
باید گفت ،معلولیت نتیجه یک اختالل یا ناتوانی است که از انجام یک یا چند نیش طبیعی کنه
مبتنی بر س  ،جن یت و سایر عوام اجتماعی و فرهنگی است ،جلوگیری میکند .در تعرینف
دیگر میتوان گفت ،معلولی ج می -حرکتی به افرادی اطالق میگردد که به هر علنت دچنار
ضعف یا اختالل و یا عدم توانایی در سی تم حرکتی باشند و یا برای تحنر نیناز بنه پارهنای
وسای کمیی داشته باشند (رستمی1393 ،؛  .)2معلولیت ،واقعیتی زی تی اجتمناعی اسنت کنه
همه کشورها با آن مواجه ه تند و دو دسته تی یم میشوند .معلوالنی که از ابتدای زنندگی بنه

مختلف گرفتار شدهاند و دسته دیگر معلوالنی ه تند کنه در جرینان زنندگی بننا بنر حنواد
مختلف محیطی ،مانند بیماری و تصادف به معلولیت و نیص عضو گرفتار شدهاند و به متفاوت
زی ت و دشوارتر سپری کردن لحظات عمر خود ،محیوم ه تند (نیکخواه1394 ،؛ .)2در ای
راستا ،به گفته مدیرک بتیی تی مازندران بیش از  50هیار معلول تحت پوشش خدمات م تمر
و غیرم تمر ای سازمان قرار دارنند و از مینان  46درصند معلنوالن اسنتان در زمیننه ج نمی
حرکتی 23 ،درصد ذهنی  11/8درصد معلولیت شنوایی و  8/6معلولی دارای اختالالت رواننی
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ه تند .با توجه به آمار و ارقام ارایه شده ،میتوان گفت علیرغم اینیه افراد دارای معلولیت از
نظر آماری درصد کمی از ک جمعیت در استان مازندران را تشیی میدهند ،ولی با نگرش به
رقم آنان مشاهده میشنود کنه این گنروه از افنراد میتواننند تنیریرات ب نیایی در حوزههنای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی داشته باشند .اما مادامی که ای قشر عظیم از جامعه طرد شوند و
در چرخهی اشت ال و تولید قرار نگیرند ،نه تنتا ممی اسنت بنه افنرادی مصنرفکننده تبندی
شوند بلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دیگر اعضای خانواده را نیی تحتالشعاع خود قرار
میدهند .همی امر سبب بروز ب یاری از مشیالت اجتمناعی و فرهنگنی در جامعنه میگنردد
(فرجی.)2010 ،
جتت دوری از مشیالت ای قشر از جامعه و تبعاتی که میتواند بر خنانواده و جامعنه داشنته
باشد ،نیازهای ای گروه باید شناسایی گردد و با پاسخگویی مناسب بنه آنهنا زمیننهای ایجناد
گردد تا بهواسطه آن معلوالن به گوشهای از جامعه طرد نشده و نیشی مؤرر و مفیند در جامعنه
داشته باشند .اگرچه بررسی نیازها و مشیالت معلوالن ،میولنهای پیچینده اسنت کنه نیناز بنه

موضوع چندجانبه ای نیازها بپردازد و نیازها را در کنار هم مورد بررسی قرار دهند ،میتوانند
تصویری روشنی را برای انجام پژوهشهای بعدی فراهم آورد در عی اینیه ای کار میتوانند
به شناسایی و نیازها و مشیالت ای گروه کمک کند و در سیاستگذاریهای بعدی م نووالن
اررگذار باشد .با ای وجود ،در سالهای اخیر کمتر پژوهشنی نیازهنای معلنوالن در حوزههنای
مختلف رو مورد ارزیابی قرار داده است که ای م یله همراستا با اهمیت و ضرورت شناسنایی
نیازهای معلوالن بهمنظور بتبود کیفیت زندگی و افیایش سالمت روحی و روانی آنهنا ،سنبب
شده است تا ای پژوهش به بررسی نیازهنای آموزشنی متنارتی معلنولی در اسنتان مازنندران
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پرداخته تا بر اساس آن بتواند مدلی بتینه از نیازهای معلوالن را ترسیم نماید و بنه این سنؤال
کلی پاسخ دهد که چه مدلی میتوان برای پیشبیننی و تعینی و هندایت نیازهنای آموزشنی و
متارتی معلولی در استان مازندران ارایه داد؟
هدف اصلی پژوهش به شرح زیر است :ارایه مدلی برای پیشبینی و تعیی و هندایت نیازهنای
آموزشی و متارتی معلولی در استان مازندران.

اهداف ویژه
 .1شناسایی وضع موجود مراکی آموزش فننی و حرفنهای در زمیننه پاسنخگویی بنه نیازهنای
معلولی
 .2بررسی وضع مطلوب مراکی آمنوزش فننی و حرفنهای در زمیننه پاسنخگویی بنه نیازهنای
معلولی
 .3شناسایی عواملی که در برنامهرییی تعیی رشتههای آموزشی برای معلوالن تیریرگذارند.
 .4شناسایی آموزشهایی که باعث ارتیا سطح شای تگیهای معلولی میگردد.

پورح ی هندآباد و همیاران ( )1395در پژوهشنی تحنت عننوان بررسنی تنیریر متارتهنای
اجتماعی بر مشارکت اجتماعی معلوالن ج می و حرکتی مجتمنع آموزشنی نییوکناری رعند،
نتیجه گرفتند که بی مشارکت اجتماعی ک و خرده مییاسهای مشارکت نتنادی و غیرنتنادی
افراد قب و بعد از آموزش متارتهای اجتمناعی و نینی بنی مشنارکت اجتمناعی کن و زینر
مییاسهای آن در بی افراد آموزشدیده و آموزشندیده تفاوت معناداری وجود دارد .تیمنوری
( )1394پژوهشی با عنوان"بررسی نارسایی و مشیالت معابر پیاده با تیکید بر نیازهای معلولی
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ج می و حرکتی نمونه موردی :شتر تبریی شتر

باغمیشه و شتر مرزداران"را مورد مطالعه

قرار داده است .نتایج نشان داد معابر مناطق مورد مطالعه دارای مشیالت ب یاری میباشند ولی
شتر باغمیشه بنه ن نبت شنتر منرزداران پینادهرو محنورتر میباشند .نینکخواه ()1394
پژوهشی با عنوان" بررسی نیازهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگنی و رواننی معلنوالن (مطالعنه
موردی :معلوالن تحت سرپرستی بتیی تی بندرعباس) "را مورد مطالعه قرار داده است .در این
پژوهش با  20معلول ج می حرکتی و ضایعهی نخاعی مصاحبه گردید .یافتهها نشنان داد کنه
نیازهای معلولی را میتوان در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و روانی دسنتهبندی کنرد.
معلولی نیاز به مناسبسازی فضنای شنتری ،حم ونین و فرهن سنازی را در درجنهی اول
اهمیت قرار میدهند و پس از آن به نیازهای دیگر از جمله اشت ال ،م ی  ،کمکهیینه و عندم
ترحم اشاره میکنند .آنها همچنی به ترتیب به سایر نیازهنا چننی اشناره کنردهانند؛ نیناز بنه
تجتییات و امنیت ،آموزش معلولی و خانوادههای آنها ،ازدواج و محبت ،اعتماد به نفس ،بیمه
و حضور کارکنان مناسب در بتیی تی و دیگر سازمانهای مرتبط با معلولی  .زمانپنور ()1393

کمشنوا – ناشنوا و والدی ایشان "را مورد مطالعه قرار داده اسنت .نتنایج پنژوهش نشنان داده
است هرچند  69نفر از سمعک استفاده میکردند؛  44نفر در اسنتفاده از تلوییینون 66 ،نفنر در
استفاده از ساعتهای زن دار 24 ،نفر در شنیدن صدای زن

در و تلفن  63 ،نفنر در میالمنه

تلفنننی 14 ،نفننر در گفتوشنننود حضننوری ،و  46نفننر در مشننارکت در کننالس درس دچننار
محدودیت بودند .تیریباً هیچینک از شنرکتکنندگان وسنای کمینی شننوایی منورد اشناره را
نمیشناختند .پس از آگاهسازی از وجود وسای کمیی ،اعالم نیاز ایشان بنه هنر ینک از اننواع
وسای معرفیشده بی  2نفر تا  69نفر بود .موللی ( )1393پژوهشی با عنوان نیازها و مشیالت
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نوجوانان معلول ج می -حرکتی :آموزشی ،اشت ال "را منورد مطالعنه قنرار داده اسنت .نتنایج
پژوهش نشان داده است .اولویت نیازهای آموزشی شام  :آموزش جامعه و آمنوزش حرفنهای.
نیاز اشت ال شام  :سرویس رفتوآمد و وجنود سنتمیه .اولوینت مشنیالت آموزشنی شنام :
جابجایی و رفت آمد و اشت ال شام  :جابجایی و رفنت آمند ،عندم وجنود ضنمانت اجراینی
میباشد .فرهودیان ( )1392پژوهشی بنا عننوان" بررسنی نیازهنای وینژه افنراد دارای نناتوانی
ج می :یک مطالعه کیفی"را مورد مطالعه قرار داده است .در ای پژوهش  15نفنر از کمتواننان
ج می شتر تتران که بهصنورت نموننهگیری هدفمنند و نظنری انتخناب شنده بودنند .نتنایج
پژوهش نشان داده است بهطورکلی متمتری نیازهای ویژه افراد کمتنوان ج نمی در  7حنوزه
جای گرفت که عبارتند از :خانواده و نیدییان ،آموزش ،جابجایی و حم ونی  ،بناها و فضناها،
مشارکت اجتماعی و اشت ال ،خدمات بتداشتی درمانی ،نگرش سایر افراد جامعه بنه مشنیالت
آنها .مییوال و همیاران )2018(1نیی در پنژوهش خنود بنا موضنوع بررسنی رابطنه مشنارکت
اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در افراد مبتال به ام اس نشان دادنند کنه مشنارکت

ریان )2017(2پژوهشی با عنوان" نگرش دانشجویان پیشیی ن نبت بنه افنراد دارای معلولینت
ذهنی"را مورد مطالعه قرار داده است .ای پژوهش از مطالعه  24پژوهش انجامشده ارائنه شنده
است و نتایج آن نشان از آن دارد که دانشجویان نگرش ن بتاً مثبتی به معلوالن دارنند .لینن

و

همیاران )2016(3پژوهشی بنا عننوان" مشنارکت افنراد معلنول در ایالتهنای شنمالی منالیی
شننبهجییره :دینندگاه کارفرمایننان"را مننورد مطالعننه قننرار داده اسننت .دادههننا بننا اسننتفاده از
۱

. Mikola & et al
. Rian
۳
. Ling et al
۲
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پرسشنامههای پ تی توزیعشده به چند نوع صنایع در منطیه شمال مالیی جمعآوری شد .نتایج
نشان داد که بیشتر کارفرمایان به استخدام افراد معلول کمک میکنند .با ای حال ،تعنداد ب نیار
کمی از ای سیاستها و یا میانی م را برای رسیدگی به م ائ مربوط به افراد معلول یا محیط
ساختهشده که بهطور کام برای افراد معلول قاب دسترسی است ،دارند .آنها همچننی نگنران
توانایی کارکننان معلنول در در

و پینروی از دسنتورات ،و همچننی هییننههای مربنوط بنه

استخدام و آموزش آنها ه تند .ای نتایج حاکی از آن است که اگر کارفرمایان مای بنه انجنام
وظایف خود برای استخدام افراد معلول باشند ،باید کارهایی را برای استخدام و نگتداری آنها
در ش

خود انجام دهند .وار )2016(1پژوهشنی بنا عننوان" مطالعنه الگوهنای رفتناری افنراد

معلول فییییی"را مورد مطالعه قرار داده است .در ای پژوهش پرسشنامه بی  596نفر از افنراد
معلول فییییی توزیع و جمعآوری شده است و نتایج حاص از دادههای پنژوهش نشنان از آن
دارد که افراد دارای ناتوانی ج می در گروههای مختلف جمعیت شناختی در الگوهای رفتاری
خود متفاوت ه تند .پاورز )2015(2پژوهشی با عنوان" متارتها و بترهوری افنراد معلنول"را

ارائه کارگاههای آموزشی میتواند زمینه بتبود متارت و بترهوری افراد معلول را سنبب گنردد.
بیر )2012(3پژوهشی با عنوان" م یرهای طوالنیمدت اسنتخدام در مینان شنرکتکنندگان بنا
بیماریهای شدید روانی در استخدامهای حمایتشده"را منورد مطالعنه قنرا داده اسنت .نتنایج
پژوهش نشان داده است که  58درصد مردان دارای معلولیت و  80درصد زنان دارای معلولیت
به دلی پایی بودن عیتنفس در ایشان و همچنی نگرشهای منفی مردم عادی و کارفرماینان
۱

.Var
Powers
۳
.Beker
۲
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و همچنی سطح تحصیالت پایی آنها ،از یافت شن لی درآمندزا محنروم ه نتند .مارکن نون

1

( )2011پژوهشی با عنوان" آمادگی اضطراری :پرداخت به نیازهای معلنوالن"را منورد مطالعنه
قرار داده است .نتایج پژوهش نشان داده است عواملی همچون خدمات اورژانس ،عدم تبعنیض
در اماک عمومی ،مراقبتهای بتداشتی از نیازهای افراد معلول شمرده میشود.

روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از نظر نوع روش ،توصنیفی پیمایشنی بنود .در
ای تحییق از سه جامعه آماری استفاده شده است .جامعه آماری اول کلیه کارشناسان و مربینان
اداره ک آموزش فنی و حرفهای اسنتان مازنندران شنام  237نفنر ،جامعنه آمناری دوم کلینه
معلوالن آموزشپنذیر اسنتان مازنندران کنه تعنداد  42831نفنر در سنال  1396بنوده اسنت و
کارشناسان اشت ال سازمان بتیی تی استان مازندران .حجم نمونه آماری اول  150نفر که بروش
نمونهگیری تصادفی طبیهای انتخاب شد .حجم جامعه آماری دوم شام  384نفر میباشد که بر
اساس نمونهگیری تصادفی طبیهای برآورد شده است .حجم نموننه سنوم ده نفنر میباشند کنه

(شاخصهای فراوانی و گرایش مرکیی) و استنباطی (آزمون  tتک گروهی ،آزمون دوجملنهای
و آزمون فریدم ) صورت گرفت .در ای پژوهش برای جمعآوری اطالعات از هر روشهنای
کتابخانهای و پرسشنامهای و مصاحبه استفاده شد .ابیار گردآوری دادههنا و ویژگیهنای روان
آزمایی آنها به شرح زیر است :پرسشنامه وضعیت موجود و مطلنوب اداره کن آموزشهنای
فنی و حرفهای در خصوص پاسخگویی معلوالن از آموزشهای فنی و حرفهای ای پرسنشنامه

۱

. Markson
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دارای  11سؤال است که  10سؤال آن بهصورت عینی و یک سؤال آن بهصورت ذهننی اسنت.
روایی صوری و محتوایی ای پرسشنامه توسط عضو ناظر طرح تحییق تییید و به سبب خاص
بودن پرسشنامه اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی استفاده شد شیوه انجام به ای صورت
بود که پرسشنامه دوباره در یک گروه آزمودنی  20نفره انجام شد .نمنرات بهدسنتآمده از دو
آزمون موردنظر قرار گرفته و ضنریب همب نتگی آنهنا بنر اسناس فرمنول اسنپیرم محاسنبه
میشود .ای ضریب نمایانگر قابلیت اعتماد (پایایی) ابیار است در ای پنژوهش مینیان پاینایی
برابر  0/74برآورد شد کنه پاینایی خنوبی اسنت .پرسنشنامه شناسنایی عوامن تیریرگنذار بنر
برنامهرییی آموزشی معلوالن .ای پرسشنامه نیی دارای  26سؤال میباشد و در واقع ینک ننوع
نظرسنجی است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط ناظر تییید شد.

یافتهها
سؤال اول پژوهش :وضع موجود مراکی آموزش فنی و حرفهای (از نظر نوع آمنوزش ،محتنوای
آموزشی ،مدت آموزش ،امیانات و تجتییات ،محیط آموزشنی ،مربنی و کارگناه آموزشنی) در

پس از آزمون نرمال بودن ای مت یر پژوهش و ارایه شاخصهای توصیفی ،به بررسی وضنعیت
موجود مت یرهای پژوهش میپردازیم .برای بررسی سؤال اول یعنی بررسنی وضنعیت موجنود
مراکی آموزش فنی و حرفهای از نظر مربیان از آزمنون  tتنک نموننهای اسنتفاده منیکننیم و از
آنجایی که گویهها با پاسخ لییرت پنج گیینهای میباشند ،میانگی ک بشده برای هر مت ینر را
با میدار رابت ( 3میانگی  ،میانه) میای ه میکنیم .فرضیه صفر در ای آزمون برابری مینانگی بنا
میدار  3است و زمانی که میدار  tمحاسباتی بیرگ و یا میندار  .sigکوچنکتر از  0/05باشند،
فرضیه برابری رد شده و اگر میانگی مت یر کمتر از  3باشد ،یعنی اینینه تنیریر مت ینر منوردنظر
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کمتر از میدار متوسط است و اگر مییان میانگی مت یر تحت بررسنی بیشنتر از  3بنوده باشند،
یعنی اینیه تیریر آن مت یر بیشتر از حد متوسط است و اگنر میندار  .sigبیشنتر از  0/05باشند،
یعنی اینیه تیریر مت یر موردنظر در حد متوسط است.
جدول  :1بررسی وضعیت موجود مت یرهای پژوهش ،بر اساس آزمون  tتک نمونهای
میدار رابت مورد آزمون 3
مت یرها

وضعیت موجود مراکی
آموزش معلوالن

میانگی

2.64

نتیجه

انحراف

آمارهی

درجه

میدار احتمال

از معیار

t

آزادی

Sig

0.32

-13.66

149

0.0009

آزمون

وضعیت

رد فرضیه

کمتر از

صفر

متوسط

همانطور که مالحظه میگردد ،مت یر وضعیت موجود مراکنی آمنوزش فننی و حرفنهای دارای
میانگی  2/64است ،با توجه به میدار آمارهی  tبرابر با  -13/66و میدار احتمنال کنه کمتنر از
 0/05است ،منجر به رد فرضیه صفر شده و نتیجه اینیه ،از دیدگاه مربیان حاضنر در پنژوهش،
مت یر وضع موجود مراکی ،دارای وضعیت کمتر از حد متوسط و نامناسب بوده است.

از آنجایی که از پرسشنامهای با طیف لییرت  5گیینهای استفاده کردهایم برای بررسی وضعیت
موجود مراکی آموزش فنی و حرفهای (از نظر نوع آموزش ،محتوای آموزشنی ،مندت آمنوزش،
امیانات و تجتییات ،محیط آموزشی ،مربی و کارگاه آموزشی) در زمینه پاسخگویی به نیازهای
معلولی به تفییک هر سؤال از آزمون دوجملهای استفاده کرده با نیطهی برش را در ای آزمون
 3در نظر گرفته شده و ن بت افرادی که نمرهی آنها کمتر از  3را ک ب نماینند را بنا ن نبت
افرادی که نمرهی آنها بیشتر از  3است میای ه میکننیم و درصنورتیکه میندار  .sigکمتنر از
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 0/05باشد فرضیه برابری ای دو رده رد میشود و با توجه به ن بت ک بشده تعیی وضعیت
میگردد که نامناسب یا مناسب است.
جدول  :2آزمون دوجملهای برای بررسی وضعیت پرسشنامه شماره 1
ن بت در

تطابق نوع آموزش با ویژگی

نمره کمتر یا م اوی از 3

150

1.00

نمره بیشتر از 3

0

0.00

تطابق محتوای استانداردهای

نمره کمتر یا م اوی از 3

125

0.83

آموزشی با احتیاج ش لی معلوالن

نمره بیشتر از 3

25

0.17

نمره کمتر یا م اوی از 3

124

0.83

نمره بیشتر از 3

26

0.17

تطابق ابیارها و تجتییات با

نمره کمتر یا م اوی از 3

114

0.76

نیازهای آموزشی معلولی

نمره بیشتر از 3

36

0.24

نمره کمتر یا م اوی از 3

106

0.71

نمره بیشتر از 3

44

0.29

شرایط ساختمانی و ارگونومی

نمره کمتر یا م اوی از 3

114

0.76

مراکی مطابق نیاز معلوالن

نمره بیشتر از 3

36

0.24

متارتهای الزم برای برقراری

نمره کمتر یا م اوی از 3

150

1.00

ارتباط با معلوالن

نمره بیشتر از 3

0

0.00

متارتهای الزم برای برقراری

نمره کمتر یا م اوی از 3

150

1.00

ارتباط با معلوالن

نمره بیشتر از 3

0

0.00

مشیالت معلوالن در بترهمندی از

نمره کمتر یا م اوی از 3

112

0.75

آموزشهای متارتی

نمره بیشتر از 3

38

0.25

ج مانی معلولی

مدتزمان آموزشهای متارتی

مییان ایمنی کارگاه مطابق با نیاز
معلولی

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

0.0009

نامناسب

نمرات محاسبه شدهی برای تمامی گویههای دهگانه مربوط به پرسشننامهی وضنعیت موجنود
مراکی آموزشی معلوالن با توجه به آزمون دوجملهای و میادیر  .sigنتیجه میگیریم کنه ن نبت
نمرات کمتر از عدد ( 3نیطه متوسط در گویهها) بهطور معنیداری بیشنتر از ردهی بیشنتر از 3
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گروه

فراوانی

گروه

.Sig

نتیجه
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بوده است به بیان دیگر سطح رضایت از وضع موجود مراکی آموزش معلوالن فننی و حرفنهای
به تفییک تمامی ده گویه نامناسب بوده است.
سؤال دوم پژوهش :آموزش فنی و حرفهای در زمینه پاسخگویی به نیازهنای معلنولی چگوننه
باید باشد؟برای پاسخ به ای سؤال از تحلی مطالبی که مربیان محترم آموزش فننی و حرفنهای
در پاسخ به پرسش باز پرسشنامه انجام دادهاند استفاده شد از بی  150مربی که کنر پرسشننامه
به آنها داده شد 73 .نفر به ای پرسش پاسخ دادند که جنبههای مختلف پداگوژییی ،فرهنگی،
مالی و مدیریتی را برای بتتر شدن وضع آموزشهای فنی و حرفهای بنرای معلنوالن را متنذکر
میکنند .جدول  ،3به معرفی ای ابعاد میپردازد.
جدول  : 3بررسی ابعاد و شاخصهای وضعیت مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای برای پاسخگویی به
نیازهای آموزشی متارتی معلوالن (نگاه کیفی)
بعد

مت یر

مدیریتی

وجود بانک اطالعاتی مناسب و داشت اطالعات و آمار جامع و دقیق افراد دارای
معلولیت متیاضی آموزش

مالی

مدنظر قرار دادن منابع اعتباری برای آموزش متارتی افراد دارای معلولیت ج می
حرکتی
افراد دارای معلولیت

25
17
36

پداگوژییی

آموزش مربیان ماهر و کارآزموده برای آموزش فنی و حرفهای به معلولی

27

پداگوژییی

نگارش استانداردهای ویژه معلولی

39

پداگوژییی

وجود امیانات آموزشی بهویژه در زمینه تتیه منابع درسی موردنیاز افراد دارای
معلولیت

مدیریتی

ایجاد ت تیالت الزم جتت تحصی افراد معلول در آموزشهایی که ای آموزشها
در مراکی آموزشی رابت وجود ندارد (استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی).

مدیریتی

بهکارگیری افراد متخصص جتت سنجش توانمندیهای افراد دارای معلولیت

فرهنگی

شفافسازی نیش مؤرر آموزشهای متارتی در توسعه تواناییهای معلوالن در
مبلمان شتری

مدیریتی

نیازسنجی آموزشهای منتتی به اشت ال با در نظر گرفت تواناییهای معلولی

43
47
29
33
43
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سؤال سوم پژوهش :از نظنر معلنوالن (ذهننی ،و ج نمی و حرکتنی) ،در برنامنهرییی تعینی
رشتههای آموزشی باید به چه مواردی توجه کرد؟
پس از آزمون نرمال بودن ای مت یر پژوهش و ارائه شاخصهای توصنیفی ،بنه بررسنی سنؤال
فوق پژوهش میپردازیم .برای بررسی سؤال سوم یعنی بررسی مواردی که باید در برنامنهرییی
تعیی رشتهها برای معلوالن در نظر گرفته شود ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده منیکننیم و از
آنجایی که گویهها با پاسخ لییرت پنج گیینهای میباشند ،میانگی ک بشده برای هر مت ینر را
با میدار رابت ( 3میانگی  ،میانه) میای ه میکنیم .فرضیه صفر در ای آزمون برابری مینانگی بنا
میدار  3است و زمانی که میدار  tمحاسباتی بیرگ و یا میندار  .sigکوچنکتر از  0/05باشند،
فرضیه برابری رد شده و اگر میانگی مت یر کمتر از  3باشد ،یعنی اینینه تنیریر مت ینر منوردنظر
کمتر از میدار متوسط است و اگر مییان میانگی مت یر تحت بررسنی بیشنتر از  3بنوده باشند،
یعنی اینیه تیریر آن مت یر بیشتر از حد متوسط است و اگنر میندار  .sigبیشنتر از  0/05باشند،
یعنی اینیه تیریر مت یر مورد نظر در حد متوسط است.
جدول  :4بررسی وضعیت موجود مت یرهای پژوهش ،بر اساس آزمون  tتک نمونهای

مت یرها
برنامهرییی تعیی
رشتههای آموزی

میانگی
3.81

انحراف

آمارهی

درجه

میدار احتمال

از معیار

t

آزادی

.Sig

0.73

21.89

383

0.00009

آزمون

وضعیت

رد فرضیه

بیشتر از

صفر

متوسط

همانطور که مالحظه میگردد ،مت یر توجه به نیازهای آموزشی دارای میانگی  3/81اسنت ،بنا
توجه به میدار آمارهی  tبرابر با  21/89و میدار احتمال که کمتنر از  0/05اسنت ،منجنر بنه رد
فرضیه صفر شده و نتیجه اینیه ،از دیدگاه معلوالن حاضنر در پنژوهش ،توجنه بنه مؤلفنههای
برنامهرییی تعیی رشتههای آموزشی با توجه به میدار آمارهی  tبرابر با  18و میدار احتمال کنه
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کمتر از  0/05است ،منجر به رد فرضیه صفر شده و مؤلفههای مشخصشده در برنامنهرییی در
جتت تعیی رشتههای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردارند.

بررسی اهمیت سؤاالت گویههای مربوط به برنامهریزی تعیین رشتههای آموزشی
از آنجایی که از پرسشنامهای با طیف لییرت  5گیینهای استفاده کردهایم برای بررسنی اهمینت
گویههای توجه به برنامهرییی تعیی رشتههای آموزی به تفییک هر سؤال از آزمون دوجملهای
استفاده کرده با نیطهی برش را در ای آزمون  3در نظر گرفتهشده و ن بت افرادی کنه نمنرهی
آنها کمتر از  3را ک ب نمایند را با ن بت افرادی که نمرهی آنهنا بیشنتر از  3اسنت میای نه
میکنیم و درصورتیکه میدار  .sigکمتر از  0/05باشد فرضیه برابری ای دو رده رد میشنود و
با توجه به ن بت ک ب شده تعیی وضعیت میگردد که نامناسب یا مناسب است.
جدول  :5آزمون دوجملهای برای بررسی اهمیت هر یک از گویههای مربوط برنامهرییی تعیی رشتههای آموزشی
ن بت در

استفاده از فضای فییییی

نمره کمتر یا م اوی از 3

116

0.30

مناسب برای آموزش

نمره بیشتر از 3

268

0.70

استفاده از مربی متخصص در

نمره کمتر یا م اوی از 3

133

0.35

حوزههای آموزشی

نمره بیشتر از 3

251

0.65

آموزشهای الزم فنی و

نمره کمتر یا م اوی از 3

132

0.34

حرفهای متناسب با بازار کار

نمره بیشتر از 3

252

0.66

در دسترس بودن منابع و

نمره کمتر یا م اوی از 3

127

0.33

امیانات آموزشی جتت

نمره بیشتر از 3

257

0.67

بررسی سطح علمی و

نمره کمتر یا م اوی از 3

140

0.36

معلومات معلوالن

نمره بیشتر از 3

244

0.64

مشاوره روانشناسی و بررسی

نمره کمتر یا م اوی از 3

114

0.30

مشیالت روحی روانی فرد

نمره بیشتر از 3

270

0.70

یادگیری

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)
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115

0.30

ایجاد کارگاههای آموزشی در

نمره کمتر یا م اوی از 3

268

0.70

حوزه خودباوری ،اعتماد به

نمره بیشتر از 3

آموزش جامعه در حوزه

نمره کمتر یا م اوی از 3

113

0.29

نیازهای معلوالن

نمره بیشتر از 3

271

0.71

نمره بیشتر از 3

273

0.71

نمره کمتر یا م اوی از 3

117

0.30

شده با توجه به معلولیت

نمره بیشتر از 3

267

0.70

ارزیابی و کشف استعدادهای

نمره کمتر یا م اوی از 3

110

0.29

هنری معلوالن

نمره بیشتر از 3

274

0.71

ارائه راهیارهای کارآفرینی و

نمره کمتر یا م اوی از 3

91

0.24

اشت ال با توجه به نوع

نمره بیشتر از 3

293

0.76

سنجش توانمندیهای افراد

نمره کمتر یا م اوی از 3

119

0.31

دارای معلولیت

نمره بیشتر از 3

265

0.69

مدنظر قرار دادن نوع آموزش

نمره کمتر یا م اوی از 3

120

0.31

متارتها بر اساس معلولیت

نمره بیشتر از 3

264

0.69

نفس و غیره

مدنظر قرار دادن ش

متناسب

معلولیت

هر فرد

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

0.0009

متم (بیشتر از
متوسط)

نمرات محاسبه شدهی برای بررسی اهمیت تمامی گویههای مربوط برنامهرییی آموزشنی وینژه

عدد ( 3نیطه متوسط در گویهها) بهطور معنیداری کمتر از ردهی بیشتر از  3بوده است بنابرای
تمام گویهها میتوانند در برنامهرییی ویژه متارتی نیش ایفا کنند.
بعد از انجام آزمون دوجملهای مربنوط بنه گوینههنای مت یرهنای برنامنهرییی آموزشنی وینژه
معلوالن در ای بخش به اولویتبندی هریک از ای گویههنا بنا اسنتفاده از رتبنههنای آزمنون
فریدم میپردازیم .جدول زیر نتایج ای رتبهبندی را در بی گویههای نیازهای آموزشی نشنان
میدهد.
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جدول  :6مربوط به رتبهبندی گویههای مربوط به برنامهرییی آموزشی ویژه معلوالن
گویهها

میانگی رتبه

اولویت

استفاده از فضای فییییی مناسب برای آموزش

4.83

10

استفاده از مربی متخصص در حوزههای آموزشی

5.33

8

نیازسنجی آموزشهای الزم فنی و حرفهای متناسب با بازار کار

5.36

7

در دسترس بودن منابع و امیانات آموزشی جتت یادگیری

5.03

9

بررسی سطح علمی و معلومات معلوالن

5.56

4

مشاوره روانشناسی و بررسی مشیالت روحی روانی فرد

5.54

11

ایجاد کارگاههای آموزشی درحوزه خودباوری،اعتماد به نفس و غیره

5.62

12

آموزش جامعه در حوزه آگاهی توانمندیهای معلوالن

4.80

13

متناسب شده با توجه به معلولیت

5.53

5

ارزیابی و کشف استعدادهای متارتی معلوالن

5.63

1

ارائه راهیارهای کار آفرینی و اشت ال با توجه به نوع معلولیت

5.43

6

سنجش توانمندیهای افراد دارای معلولیت

5.58

3

مدنظر قرار دادن نوع آموزش متارتها بر اساس معلولیت هر فرد

5.60

2

مدنظر قرار دادن ش

همانطور که مالحظه میگردد ،متمتنری اولوینت برنامنهرییی در حنوزه معلنوالن ارزینابی و
کشف استعدادهای متنارتی معلنوالن اسنت و کمتنری آن آمنوزش جامعنه در حنوزه آگناهی

سؤال چتارم پژوهش :آموزشهای متارتی که باعث ارتیا سطح نیازها و شای تگیهای معلولی
میگردد کدام است؟
برای پاسخ به ای سؤال از مصاحبههای تخصصی در کارگروه اشت ال ادارات بتیی تی اسنتفاده
شد .در ای کارگروهها ب ته به نوع معلولیتها آموزشهای متارتی وینژهای تعیی شنده اسنت.
جداول  7تا  9متمتری نیازهای متارتی ویژه معلولی را با توجه بنه ننوع معلولینت مشنخص
میکنند.
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جدول  :7رشتههای مورد نیاز آموزشی کمبینا
خوشههای آموزش متارتی
خدمات

نیازهای آموزشی ویژه معلولی
منشی ،تلفنچی ،مشاور متارتهای زندگی ،ماساژور ،رایانه کار ،کارور ورد
گویندگی ،آموزش موسییی،

صنعت

ب تهبند در صنایع غذایی ،کارگر کارواش ،معرقکار

کشاورزی

تیثیرکننده و پرورشدهنده گ های آپارتمانی ،نگتدارنده گ و گیاه،
پرورشدهنده مرکبات ،سبییکار.

و هنر

فرهن

چله کشدار قالی ،قالیبافی ،قالی شوی
جدول  :8رشتههای مورد نیاز آموزشی نیمهشنوا

خوشههای آموزش متارتی
خدمات

نیازهای آموزشی ویژه معلولی
ماساژور ،رایانه کار ،کارور ورد ،خیاط (ناز

دوز) ،پردهدوز ،کیف دوز ،دوزنده

کاورهننای روی وسننای آشننپیخانه ،تننییی الب ننه ،نظننافتچی هتنن  ،متصنندی
لباسشویی در هت  .آینهکاری ،پنال سنازی ،تعمیرکنار رایاننه ،مج مهسنازی،
ترمهدوز ،چتر دوز (چتر نجات ،چادر ماشی  ،چادر م افرتی) ،تعمیرکار عیننک،
تعمیرکار ساعت مچی ،سنازنده تناج و گن دسنت عنروس ،گن آرایی گلنهای
خشک ،شیرینی پی (قناد)،
صنعت

ب تهبند در صنایع غذایی ،کارگر کارواش ،معرقکنار ،نیناش خنودرو ،صنافیار،
تعمیرکار موتورسییلت ،تعمیرکار دوچرخه ،در و پنجره سناز چنوبی ،جوشنیار
گاز ،لولهکش گاز خانگی و تجاری ،لولهکش و نصاب وسنای بتداشنتی ،درین

کشاورزی

تیثیرکننننده و پرورشدهنننده گ هننای آپارتمننانی ،نگتدارنننده گنن و گینناه،
پرورشدهنده مرکبات ،سبییکار ،تولید نتال .پرورشدهنده ماهینان آکوارینومی،
تین ی تیثیر زنبور ،تین ی فنی سال پرورش منر  ،پرورشدهننده گوسنفند،
کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی ،پرورشدهنده کبک ،کشت کنار حبوبنات،
کشت کار سیبزمینی

فرهن

و هنر

چله کشدار قالی ،قالیبافی ،قالی شوی ،طراح قالی ،گلیمباف ،طراح نیشه قالی
با رایانه ،رفوگر قالی ،رنگرز قالی ،مترسازی ،صحاف ،طراح کفش ،قلمزن،
مشبک کار فلی ،کندهکار روی سفال ،معرقکار ،سازنده زیورآالت چوبی،
تابلوساز ،تورباف ،گ

ساز ،سازنده تییینات عروس ،چاپگر دیجیتال ،لعاب

ساز ،تعمیرکار طال و نیره
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جدول  :9رشتههای مورد نیاز آموزشی نیمه شنوا
نیازهای آموزشی ویژه معلولی

خوشههای آموزش متارتی

مب ساز ،متصدی اموربیمه،مشاورههای متارتی ،بانیداری ،دندانساز مصنوعی(با
مالحظاتی)،تعمیرکار لوازم پیشیی و دندانپیشیی ،تعمیرکار لوازم
خدمات

آزمایشگاهی،ابریشمبافی،تاک یدرمی،جورابباف صنعتی (با مالحظاتی)،م وول
پذیرش هت (با مالحظاتی) ،آرایش گر ،گریمور(با مالحظاتی) ،کاربر رایانه،
تعمیرکار رایانه (با مالحظاتی)
دکوراتور چوبی ،نصاب پارکت چوبی ،سازنده ادوات موسییی ،منبتکار،
معرقکار ،سازنده ظروف تییینی چوبی ،نصاب شیشه اتوبوس ،نیاش خودرو،

صنعت

تعمیر و جوشیاری اگیوز خودرو ،تعمیرکار موتورسییلت ،تو دوز کار خودرو،
کارگر کارواش ،جوشیار (با مالحظاتی) .کمک لولهکش گاز خانگی و تجاری،
تعمیرکار دستگاههای تیثیر (با مالحظاتی) ،کارور تصفیه آب ،پاسخگوی تلف
رابت ،کمک طراح تابلوهای روان (با مالحظاتی) ،تعمیرکار ساعت
کمک پرورشدهنده آبییان زینتی ،کمک پرورشدهنده ماهیان ،ماهیگیری در

کشاورزی

آبهای ساحلی ،کمک پرورشدهنده گوسفند ،نانوا (خباز) ،ب تهبند حبوبات و
غالت ،تولیدکننده لواشک ،ب تهبندی خشیبار
ت بیحساز ،چله کشدار قالی ،قالیبافی ،قالی شوی ،طراح قالی ،گلیمباف ،طراح
نیشه قالی با رایانه ،رفوگر قالی ،رنگرز قالی ،مترسازی ،صحاف ،طراح کفش،

فرهن

و هنر

قلمزن ،مشبک کار فلی ،کندهکار روی سفال ،معرقکار ،سازنده زیورآالت چوبی،
ساز ،تعمیرکار طال و نیره ،طالکوبی ،گالبتون دوزی (با مالحظاتی)
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سؤال اصلی پژوهش :چه مدلی را میتوان برای پیشبینی و تعیی و هدایت نیازهای آموزشی و
متارتی معلولی ارایه داد.

در بررسی سؤال  ،1نتایج بررسی دادهها نشنان داد ،وجنود آموزشهنای الزم فننی و حرفنهای
متناسب با بازار کار ،بیشتری نیاز آموزشی و آموزش خانواده نیازهای معلنوالن ،کمتنری نیناز
آموزشی ویژه معلولی  ،است .در واقع ،بر اسناس نتنایج ،بنه ترتینب آموزشهنای الزم فننی و
حرفهای متناسب با بازار کار ،در دسترس بنودن مننابع و امیاننات آموزشنی جتنت ینادگیری،
استفاده از فضای فییییی مناسب برای آموزش ،آموزش حرفهای نظینر آمنوزش رایاننه ،ایجناد
کارگاههای آموزشی در حوزه خودباوری ،اعتماد به نفس و غیره ،ارتیا سطح علمی و معلومات
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معلوالن ،استفاده از مربی متخصص در حوزههای آموزشی ،آموزش جامعنه در حنوزه نیازهنای
معلوالن ،مشاوره روانشناسی و بررسی مشیالت روحی روانی فرد و آموزش خانواده نیازهنای
معلوالن ،بهعنوان نیازهای آموزشی ویژه معلولی استان مازندران شناسایی شدند .نتیجه حاصنله
با نتیجه پژوهشهای تیموری1394 ،؛ ،نیکخواه1394 ،؛ موللی1393 ،؛ فرهودیان1392 ،؛ بینر
و همیاران2017 ،؛ لین

و همیاران 2016 ،هم و است.

در بررسی سؤال  ،2نتایج بررسی دادهها نشان داد ،مدنظر قرار دادن ش

متناسب شده با توجه

به معلولیت ،بیشتری نیاز متارتی و آموزش فعالیتهای روزمره زندگی ،کمتری نیناز آموزشنی
ویژه معلولی  ،است .در واقع ،بر اساس نتایج ،به ترتیب مدنظر قرار دادن ش

متناسب شده با

توجه به معلولیت ،مدنظر قرار دادن نوع آموزش متارتها بر اساس معلولینت هنر فنرد ،ارائنه
راهکارهای کارآفرینی و اشت ال با توجه به نوع معلولینت ،آموزشهنای دقینق شن لی ،دریافنت
خدمات توانبخشی مناسب در جتت افیایش توانمنندی ،سننجش توانمنندیهای افنراد دارای
معلولیت ،ارزیابی و کشف استعدادهای هنری معلوالن و آموزش فعالیتهای روزمنره زنندگی،

نتیجننه حاصننله بننا نتیجننه پژوهشهننای تیمننوری1394 ،؛ نیننکخواه 1394 ،؛ مننوللی1393 ،؛
فرهودیان1392 ،؛ بیر و همیاران2017 ،؛ ریان2017 ،؛ لین

و همیاران 2016 ،هم و اسنت.

در بررسی سؤال  ،3نتایج بررسی دادهها نشنان داد ،وجنود باننک اطالعناتی مناسنب و داشنت
اطالعات و آمار جامع و دقیق افراد دارای معلولیت متیاضنی اشنت ال ،متمتنری راهکنار ایجناد
اشت ال و وجود امیانات آموزشی بهویژه در زمینه تتینه مننابع درسنی منورد نیناز افنراد دارای
معلولیت ،کماهمیتتری راهکار ایجاد اشت ال ویژه معلولی  ،است .در واقع ،بر اساس نتایج ،بنه
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ترتیب وجود بانک اطالعاتی مناسنب و داشنت اطالعنات و آمنار جنامع و دقینق افنراد دارای
معلولیت متیاضی اشت ال ،مدنظر قرار دادن مربینان مناهر و کنارآزموده بنرای آمنوزش فننی و
حرفهای به معلولی  ،ایجاد آشنایی مندیران و م نووالن بنا پدیندهی معلولینت و ویژگیهنای
شخصیتی افراد دارای معلولیت ،دانش الزم در مدیران و م ووالن راجنع بنه اشنت ال معلنوالن،
رایینیهای الزم جتت ایجاد وسای مناسب برای جابهجایی و تحر

معلولی در سنطح شنتر

ایجاد ،رایینیهای الزم در حوزه اجرایی شدن قنانون سنتمیه خناص بنرای اشنت ال معلنوالن،
مدنظر قرار دادن منابع اعتباری و اشت ال افراد دارای معلولیت ج می حرکتی ،دستیابی به افراد
متخصص در زمینهی سنجش توانمندیهای افراد دارای معلولیت ،راهکارهنای شنناخت کنافی
صاحبان صنایع و کارفرمایان از توانمندیها و قابلیتهای افراد دارای معلولینت ،زمیننه تیییند
گواهینامههای آموزشی متارتهای ش لی صادره از سوی سازمان بتیی تی توسط وزارت کنار
و امور اجتماعی ،ت تیالت الزم جتت تحصی افراد دارای معلولیت ،نگرش مثبنت و اعتمناد
جامعه به توانمندیهای معلوالن و وجود امیانات آموزشی بهویژه در زمینه تتیه مننابع درسنی

شناسایی شدند .نتیجه حاصله با نتیجه پژوهشهای تیمنوری1394 ،؛ نینکخواه1394،؛ منوللی،
1393؛ فرهودیننان1392 ،؛ شننریفیان1385 ،؛ بیننر و همینناران2017 ،؛ ریننان2017 ،؛ لین ن

و

همیاران 2016 ،هم و است.
نگرش منفی آحاد مختلف جامعه به گروههای مختلف معلولی که بیشتر زمینه فرهنگنی دارد و
به جای تیکید بر توانمندی و نیاط قوت معلولی و پرورش استعدادها بیشنتر بنر نیناط ضنعف
آنان تیکید میکند ،به طوریکه حتی م ووالن در سطوح کالن هم در برنامهریییهای اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی کمتر به م ای و مشیالت ای قشر از جامعه توجه داشته و جایگناهی در
برنامهرییی برای آنان در نظر نمیگیرند.
از سویی ،کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به نگرش منفی که به معلنولی دارنند کمتنر بنه
کارایی آنان توجه کرده و اگر هم کاری به ای قشر واگنذار گنردد از روی تنرحم و دل نوزی
است.
از دیگر سو ،قشرهای مختلف مردم جامعه حتی طبینات تحصنی کنرده نینی از توانمنندیهای
بالیوه و بالفع معلولی آگاهی نداشته و آنان را افرادی ناتوان میپندارند که قادر به کار نبوده و
بیشتر نیاز به کمکهای مادی و حمایت م تمر دارند.
با ای حال ،از نظر اشت ال ،متمتری و اساسنیتری عامن در زنندگی معلنولی  ،خودکفنایی و
استیالل فردی است زیرا تمام هیینههایی که در فرایند توانبخشی انجام میگینرد در نتاینت در
برنامه توانبخشی حرفهای متبلور گشته ،بهطوریکه فرد معلول را قادر میسنازد در فعالیتهنای
اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشد اما با توجه به شنرایط نامناسنب بنازار کنار و

متارت کمتری دارند ،قادر به یافت ش لی مناسب نی تند.
بنابرای  ،متیسفانه اغلب افراد ناتوان نمیتوانند ستم کاملی در مشاغ داشته باشند یا شن هایی
که توانایی انجامش را دارند بهدست آورند .آنها همچنی امیان آموزش و ارتینا شن لی را از
دست میدهند .حیوق و منابع اعتباری کمتری در اختیار داشته و در بیشنتر منوارد بنا تبعنیض
ش لی مواجه بوده و بهندرت در تصمیمگیریهای اقتصادی مشارکت داده میشوند و غینره .در
ای میان یافتههای پژوهش حاضر نشان داد کنه متمتنری نیازمنندیهای آموزشنی بنه ترتینب
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عبارتند از آموزشهای الزم فنی و حرفهای متناسب با بنازار کنار ،در دسنترس بنودن مننابع و
امیانات آموزشی جتت یادگیری ،استفاده از فضای فییییی مناسب بنرای آمنوزش و آمنوزش
حرفهای نظیر آموزش رایانه .متمتری نیازمندیهای متارتی به ترتیب عبارتنند از مندنظر قنرار
دادن ش

متناسب شده با توجه به معلولیت ،مدنظر قرار دادن نوع آموزش متارتها بر اسناس

معلولیت هر فرد ،ارائه راهکارهای کارآفرینی و اشت ال با توجه به نوع معلولیت و آموزشهنای
دقیق ش لی.
همچنی  ،متمتری راهکارهای ایجاد اشت ال ویژه معلولی به ترتینب عبارتنند از وجنود باننک
اطالعاتی مناسب و داشت اطالعات و آمار جامع و دقیق افراد دارای معلولیت متیاضی اشت ال،
مدنظر قرار دادن مربیان ماهر و کارآزموده برای آموزش فننی و حرفنهای بنه معلنولی  ،ایجناد
آشنایی مدیران و م ووالن با پدیدۀ معلولیت و ویژگیهای شخصنیتی افنراد دارای معلولینت و
دانش الزم در مدیران و م ووالن راجع به اشت ال معلوالن .بنابرای  ،فراهم ساخت شنرایط الزم
برای برآورده ساخت نیازهای آموزشی و متارتی معلوالن نخ تی گام بنرای ارتینا توانمنندی

حال ،انجام پژوهشهای بیشتر ،در دامنه و فواص زمانی گ تردهتر به نتایج ارزشمندتری منتتی
خواهد شد.
بر اساس نتایج پژوهش به کلیه افراد ذینفع و م ووالن ذیربط پیشنتاد میگردد:
از طریق احدا

سامانه الیترونییی و تتیه بانک اطالعاتی کام  ،جامع و دقیق از افنراد معلنول

بهخصوص افراد معلول متیاضی ش

و معرفی آن به صاحبان صنایع و کارفرماینان ،زمیننههای

اولیه الزم جتت بترهمندی از استعدادها و تواناییهای آنان فنراهم گنردد .فرصنتهای الزم از
طریق جل ات مشاوره گروهی در مراکی بتیی تی و یا نتادهای مرتبط با آن جتنت پنرورش و
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باروری خالقیت ،نوآوری ،تفیر خالق ،می و اشتیاق به انجام کارهای شگفتانگیی بهخصوص
کارآفرینی و خوداشت الی از طریق شناسایی قوتها و فرصتهای زندگی همراه بنا آینندهنگری
برای معلوالن فراهم گردد .برقراری ارتباط مؤرر بی نتادهای آموزشوپرورش ،فنی و حرفنهای
و بتیی تی مورد اهتمام جدی قرار گیرد تا باهم اندیشی و اتخاذ سیاستهای اصولی آموزشنی
متناسب با بازار کار و نیازهای آینده جامعه ،ارتیا دانش نظری همزمان بنا ک نب متارتهنای
پیشرفته برای کلیه معلوالن فراهم گردد .فرهن

برخورد با افراد معلول در همنه اقشنار جامعنه

ارتیا یابد بهطوریکه به تواناییها و توانمندیهای افراد معلول احترام گذارده شنود ،اسنتیالل
فردی آنان محترم شمرده شود و فرصت کافی برای تصنمیمگیری و ت یینر شنرایط زنندگی در
اختیارشان قرار گیرد.
جتت حضور فعال افراد معلول در جامعه و بازار کار ،صرفنظر از ننوع و مینیان معلولینت ،از
طریق رسانههای عمومی ،شبیههای اجتماعی مجازی ،لوحهنای فشنرده و غینره ،آموزشهنای
الزم در خصوص متارتهای زندگی و بهخصوص برقراری متارت ارتباط مؤرر ،توسنعه یابند.

م تلیم ک ب متارتهای مالی ،ح ابداری و مدیریت ،است.
از ای رو ،تمتیداتی جتت ک ب متارتها و دانش علمی و عملی موردنیاز در ای زمینه بنرای
همه معلوالن عالقمند فراهم گردد .از آنجا کنه امنروزه بنا گ نترش فناوریهنای اطالعناتی و
ارتباطی ،جتان با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت ،توسنعه و دگرگنونی در همنه زمیننهها
بهخصوص بازار کار و مشاغ است ،از ای رو ،تمتیداتی برای ک ب دانش الزم در زمیننههای
قابلیتهای رایانه و اینترنت ،برای همه معلوالن عالقمند فراهم گردد.

] [ Downloaded from faslnameh.irantvto.ir on 2022-01-24

از آنجا که ک نب متارتهنای الزم در زمیننه اشنت ال بهخصنوص خوداشنت الی و کنارآفرینی

ارایه مدل بتینه پیش بینی ،تعیی و هدایت

93

معلوالن گرامی توجه داشته باشند که ک ب متارت در زمیننه خوداشنت الی صنرفاً واب نته بنه
وسای و تجتییات آموزشنی پیشنرفته و گرانقیمنت نبنوده و ب نیاری از اطالعنات و داننش
ضروری و مورد نیاز به آسانی از طریق مراجعه به پایگاههای اطالعرسانی اینترنتی در اختیارتان
قرار میگیرد .تمتیداتی در نظر گرفته شود تا معلوالن به ستولت و در کمتری زمان ممین بنه
کتب ،فیلمها و یا سخنرانیهای آموزشی که توسط کارآفرینان موفق اراینه میگنردد ،دسترسنی
داشته باشند تا با تتیه و پیادهسازی توصیههای آنان ،گامهای بلندی در جتت موفییتهای خود
بردارند.
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