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آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن
∗

و واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻬﻨﺎم ﺑﻬﺮاد
)درﯾﺎﻓﺖ:

84/7/19

∗∗

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ84/8/7 :

ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ( 84/9/19 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﯿﻨﻮﻫﺎ را ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
 ISEC 2000در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻨﺞﻣﻘﻮﻟﻪ (1 :ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 (2آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ  (3درک دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن  (4ﺗﺤﺮک وﺟﻨﺒﺶ و  (5ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻣﺒﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮد .رواﯾﯽ ﺻﻮری اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺳﯿﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  0/92ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪارس ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻈﺮات  200ﻧﻔﺮ از اوﻟﯿﺎء و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ
ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ از ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮقو ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ،ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب
ﺗﻬﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺪارس از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺪاد  172ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻢ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و
ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﺑﯿﺶ از  (%70را ﺑﺮﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮدﮐﺎنﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،آﻣﻮزشﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﻘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.ﻫﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد
دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
در اﺟﺘﻤﺎع را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ 1در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎندر ﺣﺎل
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﮔﺴﺘﺮشﻧﻈﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ روز ﻣﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﻋﺎم در
ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺧﻮاﻧﺪن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ
اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ 2در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن )روﺧﻮاﻧﯽ( ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درواﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای
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آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و اراﺋﻪ ﺑﺎز ﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ3و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺧﺎرج
ﺷﺪن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺿﺮورت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درواﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﯾﮋه ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﺤﺘﻮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ،
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه از اﻫﻢ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
4
در دﻫﻪ  1950ﺑﺬر ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﮔﯿﻨﯽ ﻟﻮری
و ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ وی اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد اد راﺑﺮﺗﺰ 5ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد در اواﯾﻞ دﻫﻪ 70
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ روی داد .اد راﺑﺮﺗﺰ و ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم ﺟﺎن ﻫﺴﻠﺮ 6دو
ﺗﻦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در آن زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮐﻠﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ
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ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪاد
در واﻗﻊ ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻨﺎﺻﺮی از آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮی در ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﻫﻮﺳﺘﻮن و دﻧﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ در اواﯾﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺮآﻏﺎز اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اواﯾﻞ دﻫﻪ  1970درواﻗﻊ ﺳﺮآﻏﺎز
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺧﻼل ﯾﻌﻨﯽ  1973ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﺬﺷﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ 7ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .درﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﯿﻢ ﻧﯿﻮﺟﻨﺖ 8ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را در آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﯿﻪ) ANSI 9ﻣﻮﺳﺴﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻠﯿﻨﻮی دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻮد )ﮔﻮدوﯾﻦ
.(1991
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﺻﻼ ﺗﺼﻮر از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺎﺳﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ روﯾﮑﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل درآوردن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ )ﮔﻮدوﯾﻦ  .(1991اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺰﺋﯽ
از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﺮون آورد و وارد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﻖﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ.
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ﺗﺎﮐﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد دارای
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ 10اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در اﺟﺘﻤﺎع
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )رﯾﻨﻮﻟﺪز و ﻓﻠﭽﺮ -ﯾﺎﻧﺰن . (2000 ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرت راﯾﺖ 11و وارد (1984) 12اﮐﺜﺮ
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ  13NICHCYدر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد
) .(1998 ،NICHCYﻣﺤﻮرﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد دارای ﺣﻖ
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﺨﺎب در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻘﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ازدواج ،واﻟﺪ ﺷﺪن ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن،
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺴﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎرۀ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻬﻢ
داﺷﺘﻦ در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ،ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺷﺎره دارد .اﻧﮕﺎره
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺴﻂ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺳﻮق دادن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﮑﻤﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارای دو ﺳﻄﺢ اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
دوم ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد .ازﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری داﺋﻢ در ﻣﺤﻞﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﮔﻮدوﯾﻦ .(1991
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ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ و آن "ﺧﺎرج ﮐﺮدن
اﻓﺮاد دارای ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری " ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﺮوج از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﮑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ،ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ
)ﮔﯿﺮﻫﺎرتو دﯾﮕﺮان .(1988
در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ داﻣﻨﻪای ازﺧﺪﻣﺎت
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎمﮐﺮدن ،ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ). (NIDRR 2001ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی آﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ" 14NIDRRاﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ را در ﺣﯿﻄﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ درﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻧﯿﻬﺎ و دارای زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮع ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮد در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮد در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽﻣﺴﺘﻘﻞ
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 ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻏﯿﺮه.
 ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺎﯾﺮﺑـﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺣـﻤﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾـﮑﭙﺎرﭼـﻪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
) (NIDRR,2001
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در آوردن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد .اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﻣﺤﻮر و روح
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر را ﺧﻮد
ﻓﺮد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآوردن ﮐﻔﺶ ﺑﺮای ﻓﺮد ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎمﮐﺎر ﺑﻄﻮر ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﯿﺴﺖ )ﮔﻮدوﯾﻦ.(1991
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش وﭘﺮورش وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ در دو
دﻫﻪﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮدر ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮔﯿﺮﻫﺎرت  .(1988داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﻢ ﺗﻮان
ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ
15
ﻣﻼﮐﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ AAMD
اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ دو اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  70اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای
ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دو ﻣﻼک ﻋﻘﻼﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮهﻫﺎی ورود اﻓﺮاد
ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
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ﮔﺮاﺳﻤﻦ 16ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻼﺣﻈﺎت اوﻟﯿﻪ در آن دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮۀ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ را درزﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﮔﯿﺮﻫﺎرت .(1988اﻓﺮاد دارای ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﻧﻤﻮ را دارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ از دوره ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﯽ دورۀ رﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم آﻣﻮزﺷﻬﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﻼل آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﺤﻮری ﺗﯿﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋهﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ و وﯾﮋۀ آﻣﻮزﺷﯽ،
آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ در دوره ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ و ﺗﺪاوم آﻧﻬﺎ در ﺧﻼل دوره ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺳﻦ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ،آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﮔﺬار 17و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ
اﮐﺜﺮا ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.( NICHCY,2001 ) .
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اول
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و

ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی 279/...

اﺷﺘﻐﺎل دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس
وﯾﮋه اﺳﺖ،و ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻣﺤﺘﻮایآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارساﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
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زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻨﻮﻫﺎرا ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری

در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس وﯾﮋه دردورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺘﯽ،
آﻣﻮزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی وﯾﮋه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺳﻮق دادن ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﯾﻨﺪه ،ﺗﺮﺑﯿﺖ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ،ﻧﮕﺮش ،واﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮد و
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدلو ﺧﻮب اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ از ﻣﺎرس  1999ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺎم داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺪف و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﯾﮋه ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻋﺒﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح
"درﻣﺎﻧﯽ" ﺑﻨﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﻣﺎن اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ
)ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری .(2000
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ" آﻣﻮزش ﭘﻨﺞ ﺣﯿﻄﻪ ذﯾﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
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1ـ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
20
2ـ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ
21
3ـ درک دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
22
4ـ ﺗﺤﺮک و ﺟﻨﺒﺶ
23
5ـ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
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ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻮزون ،ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻋﺎدات ﺧﻮب و ﻣﺘﺪاول ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ب( درک ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ج( درک ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن
د(ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردزﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ب( ﭘﯽرﯾﺰی رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ج( ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
د( اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎ

درک دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس
ب( اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﻮاس
ج( درک دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ ﺣﻮاس
د( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﺤﺮک و ﺟﻨﺒﺶﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
اﻟﻒ( ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش
ب( ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک و ﺟﻨﺒﺶ
ج( ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
د( ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ه( ﻋﻤﻠﮑﺮد آرام
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ب( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯽ زﺑﺎن
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ج( ﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن
د( اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ه( ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
)ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری .(2000
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎزهای از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ،داوری ﻓﮑﺮی ،و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺟﻮاﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻮر و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،آن دﺳﺘﻪ از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﺮورت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و روش ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﻄﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری  .(2001ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن
و داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎرب ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و آﻣﻮزش
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه و آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮایداﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری.(2000
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ،ﺧﻮدﯾﺎری و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد )ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ.(2004 24
ﺗﺤﻘـﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻘـﯿﻖ در ﺑـﺎرۀ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐـﻢﺗـﻮانذﻫﻨـﯽ ﭘﺮداﺧـﺘﻪاﻧـﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت "ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﺗﺤﺖ
ﻋـﻨﻮان "ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی روزﻣـﺮۀ زﻧﺪﮔﯽ " 25آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻨﯽ ﻫﺎﺳﺮ-ﮐﺮم 26و ﻫﻤﮑﺎران)(1999
ﻣﺤـﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک( ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣـﺮه در ﮐﻮدﮐـﺎن دارای ﺳـﻨﺪرم داون ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
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ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی زﻧﺪﮔـﯽ روزﻣـﺮه ،ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽﮐﻨـﻨﺪۀ ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺸـﮑﻼت رﻓـﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ اﺳﺖ )ﭼﺎدوﯾﮏ 27و دﯾﮕﺮان.(2000 ،
ﮐﺎروﺗﺮز و ﺗﺎﯾﻠﺮ ) (2004ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دارای ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎی رﺷﺪی ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،اﻟﮕﻮﺳﺎزی از روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ از دﻫﮥ  1990در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و وﺿﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ  28NEGPدر ﺳﺎل
 1995در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی رﺷﺪی ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ،اﻏﻠﺐ اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮥ 12
وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮدی ،ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ " ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی روزﻣﺮۀ زﻧﺪﮔﯽ"
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ دارای دو ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺟﺎری روزاﻧﻪ از ﺧﻮد (2 .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
)دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﺷﻨﮕﺘﻦ.(2005 ،
روش ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺤﯿﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﮥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ  :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  200ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮق و
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ،ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺪارس ﻣﺬﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺪارس از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﯾﮏ  100ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻧﺎﻗﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺪم
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪادی اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ
 172ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ازﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد 86
ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اوﻟﯿﺎء و ﺗﻌﺪاد  86ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
ب  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای 20ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت و ﺑﺮاﺳﺎس
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺷﯿﻨﻮﻫﺎرا ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری و ﻣﻘﺎﻟﮥ وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " :از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﮐﻪ در " ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﯾﮋه"
 29ISEC 2000اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ..ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ  1ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻼک ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻮق درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
"ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﯽ ﺻﻮری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪﮔﺎه ﯾﻮﺷﯿﻨﻮری و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ
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ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  0/92ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻞ آزﻣﻮن دارای داﻣﻨﻪای از 0/40ﺗﺎ  0/67ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد 30ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﻫﺎﻟﭙﺮن و ﻓﻮﻫﺮر ،(1984ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج  :روش اﺟﺮا
ﺗﻌﺪاد  200ﻧﻔﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮق و ﺷﻤﺎلﺷﺮق و
ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪارس
ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻣﺪارس ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗـﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﭘـﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳﻮاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر اوﻟﯿﺎء ﻗﺮار داده
و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﺎء و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  172ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد 28ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺘﺪا آﻣﺎرهﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﭘـﺮﺳﺸﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو

ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی 285/...

ﮔﺮوه ﺑﺼﻮرت ﮐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 31اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول -1ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥﯾﻮﺷﯿﻨﻮری

ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻮدک در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰۀ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ در داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزﻣﺮۀ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرام و ﺗﻮام ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ
رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﺘﺮ از زﺑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ

∗ ﮐﻠﯿﮥ درﺻﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮد ﺷﺪه اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﻪ درﺻﺪ

اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﻮدک
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﮐﻮدک

ﻣﺠﺬور ﮐﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ در ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﮐﻮدک
اﻓﺰاﯾﺶ درک ﮐﻮدک از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮاز ﺧﻮد

درﺟﮥ آزادی

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻋﺎدات ﺧﻮب در ﮐﻮدک

ﻣﻌﻨﯽ داری

ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
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ﻧﻤﻮدار:١

ﻣﻘﺎیﺴ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪیﻦ از ﻣﺤﺘﻮای ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذهﻨﯽ
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ﮔﻮیﻪ هﺎی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻈﺮواﻝﺪیﻦ

ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

در ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪول  1ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ :
ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻋﺎدات ﺧﻮب در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ
در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮدک ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درک
ﮐﻮدک از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮایآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از 70
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درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻨﻮانﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮدی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺘﺠﺎوز از  60درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ  80درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮایآﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
در داﻧﺶآﻣﻮزان وﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزﻣﺮۀ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ  70درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را درﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرام و ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از 70
درﺻﺪ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺶاز  80درﺻﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از زﺑﺎن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺰارش
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮐﻮدک ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن )ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ( ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ  1ﭘﯿﺪاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮔﺰارش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻋـﺎدات ﺧﻮب را ﻧـﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ 70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درک ﮐﻮدک از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد را ﮔﺰارش
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ آراﻣﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﻮدک را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶاز  80درﺻﺪ
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻮدک ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻮدک ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ
ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻔﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ درﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ واﻟﺪﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از 80
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزﻣﺮۀ ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ
و رﻓﺖ آﻣﺪ ﺑﻬﺘﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد
آرام و ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در ﮐﻮدﮐﺸﺎن اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ اززﺑﺎن ﻣﺆﺛﺮ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎیارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
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ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
ﮐﻮدک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺪود  20-30درﺻﺪ از
واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ارزﯾﺎﺑﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار  1ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ در اﻏﻠﺐ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮد :
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻏﻠﺐ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶﺑﺮآورد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ در ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ در "اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ" ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی "اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرام و ﺗﻮام ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ" و
" اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ" ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار  1ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﺗﻮاﻓﻖ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات
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واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
 87درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻋﺎدات
ﺧﻮب درﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ  ،EMR32ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ
از  80درﺻﺪ آن را دراﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن  EMRﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از 80درﺻﺪ آﻧﺮا ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن  EMRذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺎﻻی ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ آن راﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ 80 .درﺻﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را
ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻮدک در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از 70
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻮدک ﺑﺮایﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮدﮐﺎن  EMRﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ را
ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮایآﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
در داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻮدﮐﺎن  EMRﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن  EMRرا ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از80
درﺻﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن  EMRرا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از
 80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرام و ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ را در ﮐﻮدﮐﺎن EMRﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ وﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در
ﮐﻮدﮐﺎن  EMRﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن را در
ﮐﻮدﮐﺎن  EMRاﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از زﺑﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
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از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن  EMRاﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻌﻨﯽداری ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ 1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ را
ﺑﺮای ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎرآﻣﺪ از ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ درک دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻫﻤﻮاره از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن )ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ( ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻟﺬا روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ روﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﮥ ﻓﻮق در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﺘﻮن و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﮔﺰارش  NEGPذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﯿﻄﮥ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ادارۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ دارای اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻮﺳﺮ-ﮐﺮم و ﻫﻤﮑﺎران وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن را در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺗﻮانذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ "اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در
آﻣﻮزش اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﯿﻄﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺣﯿﻄﻪای ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ درﻣﻮرد آن دارﯾﻢ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ در اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﯿﺰ روش آن ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن
و واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮا ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮانذﻫﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
و دﻗﯿﻘﺘﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻌﻤﯿﻖ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺪارس ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
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