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 چکیده
ها گذرانند و از تجربیات زیستۀ آنی میتوان ذهنکم آموزاندانشاز روز را با  توجهیقابلمربیان بخش 

 یستۀز ۀتجربیی استخراج کرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر کشف بهاگرانمفید و  توان اطالعاتمی
های بین خود و ها، رفتارها، تعامالت، واکنشدر ارتباط با ویژگی توان ذهنیآموزان کمدانش یانمرب

 توان ذهنی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. شیوۀآموزان کمدانش
آموزان دانشهای نیمه ساختاریافته بود. بر این اساس از بین مربیان گردآوری اطالعات استفاده از مصاحبه

ها مصاحبه یهاداده یلمنظور تحل. بهنفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند 19 توان ذهنیکم
مضمون اصلی  5ها شامل ، یافتهآنهابندی پس از استخراج موضوعی و طبقه استفاده شد. کالیزی از روش

 گری ویملزومات مرب ی،شخص یزندگ عدم هماهنگی در ارائۀ خدمات، تاثیر شغل در ،باورها ییرتغ)
ارتباط این مضامین اصلی و فرعی در اصل مقاله آورده شده مضمون فرعی بود.  15ین( و والدانتظارات 

های مختلفی از این نشان داد که این گروه به شیوه ذهنیتوان آموزان کمدانش یانمربواکاوی تجارب  است.
توان از یمها داشته باشند. بر این اساس یرات مختلفی نیز بر آنتأثپذیرند و قادرند یر میآموزان تأثدانش

 آموزان، والدین و مربیان بهره برد.تجارب آنان جهت حل مسائل و مشکالت دانش

 ، مربیانتوانی ذهنیآموزان کمتجربه زیسته، دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 و شروع یدر طول دوره رشد است که تحولی یکی از اختالالت عصبی 1ذهنی توانیکم

آخرین های مختلفی را برای کودک، خانواده و جامعه به همراه دارد. مطابق با آسیب
آسیب قبیل  ی ازیاین اختالل با معیارها 2آمریکا و رشدی های ذهنیتعاریف انجمن ناتوانی

قضاوت،  ی،تفکر انتزاع ،یزیربرنامهاستدالل، حل مسئله،  که ذهنی یکارکردهادر زمینه 
ی، مفهومو نیز عملکرد انطباقی ) شوندیمرا شامل  یعمل یدنو فهم تجربه ،یادگیری

 ،3ینکو بونت یبرادل ی،داف-یک)شالوک، بورثوشود تشخیص داده می ،ی(عمل یا اجتماعی،
2009). 

 ذهنی توانیکم سیعی از پیشینه پژوهشی حکایت از این واقعیت دارد کهطیف و
( 2005) 4بهاتیا، کابرا و ساپرا پژوهشمشکالت بسیاری را برای کودکان به همراه دارد. 

درصد قرار  55 تا 13 ۀمندر داآموزان دانشنشان داد که شیوع مشکالت رفتاری در این 
 6همبودیمیزان خود نشان دادند که  یلتحلفرادر  (2011) 5اینفیلد، الیس و امروس .دارد
همچنین وجود مشکالت  .درصد است 40تا  30روانی حدود با بیمارهای  ذهنی توانیکم

، 8من و اونهایسافسردگی )هرمانز، بیک(، 2015، 5اضطرابی )گرین، برکویتس و بیکر
بین این افراد گزارش  ( در1392نژاد، فرامرزی و عابدی، ییآقاو عزت نفس پائین ) (2013

 ذهنی توانکم آموزاندانش ینباورند که والد ینبر ا دیگری نیز پژوهشگران شده است.
و مشکالت  یبار روان ویژه یازهایبا ن آموزاندانش یرو سا یکودکان عاد یننسبت به والد

و  10؛ ایرازابل2011و همکاران،  9)ماترول کشندیبه دوش م را بسیاری شناختیروان
از رضایت زناشویی کمتری برخوردارند  ( و2014و همکاران،  11؛ اوشودی2012مکاران، ه

                                                      
1  . intellectual disability 

2. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

3. Schalock, Borthwick-Duffy, Bradley & Buntinx 

4. Bhatia, Kabra & Sapra 

5. Einfeld, Ellis & Emerson 

6. comorbidity 

7. Green, Berkovits & Baker 

8. Hermans, Beekman & Evenhuis 

9. Martorell 

10. Irazábal 

11. Oshodi 
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، ابرغم ،بنابیغبار ی،معتمد؛ 2015، 2؛ رابینسون و نیس2014، 1)کوک، النگ و وانگ
1395.) 

 ۀدر زمین یاریبس یهاپژوهش یاجرا موجباختالل  ینا یوعش یزانم یرچشمگ یشافزا
 ۀیندر زم حال این با. شده است هاآنهای و خانواده انآموزدانشاین شناخت بیشتر 

 شده انجامی محدود بتاًنس یهاپژوهش این گروه معلمان و مربیان ،های یادگیریمحیط
مشکالت به همساالن دارای رشد طبیعی خود  توان ذهنی نسبتکم آموزاندانش است.

 (، تعامالت منفی2003ِن، و همکارا 4؛ بیکر2014و همکاران،  3رفتاری بیشتر )توتسیکا
( و مشکالت تنظیم هیجانی و رفتاری 2005، 5تر )هاسال، روز و دونالدکودک افزون-والد

آنان را  کنند. همه این عواملیم( را تجربه 2013، 6گراسبیس-باالتری )بائورین و نادر
ربیان یری ارتباط نامناسب با معلمان و مگشکلمستعد مشکالت سازگاری در مدرسه و نیز 

( و به دنبال آن کاهش فرصت برای برقراری 2013، 8؛ بار2006و همکاران،  5اینتری)مک
و  9کند )آیسنهاورکسب دیدگاه منفی نسبت به معلم و مدرسه می یادگیری و نیز ارتباط و

 (.2005همکاران، 
در  ذهنی توانکم آموزاندانشبین مربیان و  ۀرابط پژوهشگران معتقدند که کیفیت

کننده سازگاری، کفایت اجتماعی، نگرش به بینیدبستانی و ابتدایی، پیشاطع پیشمق
)پینتا و مدرسه، مشارکت و عملکرد تحصیلی در مقاطع یاد شده و نیز در مقاطع باالتر است 

ارتباط بین تعامل مثبت مربی و  (.2005و همکاران،  11لوری؛ س2004 ،10استوهلمن
کیفیت زندگی و  (2012، 12آموزان برای یادگیری )نارمیدانشتوانمندسازی آموز و دانش
نیز ( 2001) 1هامر و پینتا. است نیز ثابت شده (2016و همکاران،  13برآون-)بیدل بیشتر

                                                      
1. Kwok, Leung & Wong 

2. Robinson & Neece 

3. Totsika 

4. Baker 

5. Hassall, Rose & McDonald 

6. Baurain & Nader-Grosbois 

7. McIntyre 

8. Barr 

9. Eisenhower 

10. Stuhlman 

11. Silver 

12. Nurmi 

13. Beadle‐Brown 



 1369 بهار، 52، شمارة فتمه، دوره روانشناسی افراد استثناییفصلنامة  /  4

ارتباط ، کنندیمکه مدرسه را با مشکالت رفتاری شروع  یآموزاندانش گزارش کردند
را بروز دهند. کمتری ی طتخلفات انضباشود تا باعث می مثبت و نزدیک مربی و کودک

است  شده تاییدآموز نیز به مثبت برای دانش پیامدهایمربی و کسب -تعامل مثبت والد
و نارمی  (2005) و همکارانسیلور از طرفی،  (.2015، 2والسکامو  دوپاتنون)جیسون، 

یش مشکالت موجب افزا اد، کشمکش و ارتباط نامناسب با مربیمعتقدند که تض (2012)
 .شودمی ذهنی توانی در کودکان کمرفتار

آموزان دانش یانکه مرب یقتحق ینبا در نظر گرفتن ابه مطالب گفته شده و  توجهبا 
به  (2016، 3آلوریادو و پاولیدود )نگذاریمآنها روند رشد بر  ییبسزا یرتأث یتوان ذهنکم

 ها،یژگیرتباط با ودر ا یتوان ذهنآموزان کمدانش یانمرب یستۀز ۀکشف تجرب رسدینظر م
ی، خانواده و مدرسه، توان ذهنآموزان کمدانش ،خود ینب یهارفتارها، تعامالت، واکنش

این  کارگیریبهشود و در نتیجه با موجب شناسایی عوامل خطر و نیز عوامل بالقوۀ مثبت می
 یانرژتا  دکرزمینه را فراهم  و یریاختالل جلوگ ینا یمنف یامدهایپبرخی از  توانمی نتایج

. شود یتهدا آنان یبالندگ یزدر جهت برخورد با مشکالت و ن آموزاندانشمربیان و 
 آموزیادگیری و ارتباط مربی و دانش یطاند که اگر محمختلف نشان داده یهاپژوهش

 های دیگریطها به محآموزش یمو تعم یدرمان یجبه نتا یابیفقط دستنباشد، نه یافتهتحول
)کوک، کامرون و  کندیم یفها را تضعاز مواقع آن یاریبلکه در بس ود،شینم یلتسه

تجارب . اگر (2015دوپاتن و والسکام، ون یسون،ج؛ 2012؛ نارمی، 2005، 4تنکرسلی
 یاربس یتجاربهای یادگیری استفاده شود، مربیان کشف و از آن در جهت کاربرد در محیط

با . دکنمی یلاو را تسه ای رشدی و تحولیهکسب مهارتفراهم و  آموزدانش یبرا یغن
های یادگیری و آموزشی و نیز نقش مهم به اهمیت محیط توجه به مطالب گفته شده و نظر

و نظر به  ذهنی توانکم آموزاندانشیلی، اجتماعی و شغلی مربیان و معلمان در آینده تحص
کشف حاضر به دنبال  اینکه تا به حال پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، پژوهش

 .بودی توان ذهنآموزان کمدانش یانمرب یستۀز ۀتجرب

                                                                                                                             
1. Hamre & Pianta 

2. Jansen, Van Der Putten, & Vlaskamp 

3. Alevriadou & Pavlidou 

4. Cook, Cameron & Tankersley 
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 پژوهش روش
. است شده انجام 1395در سال  که بود کیفی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی این پژوهشِ
ها یعنی و تا اشباع داده انتخاب شد 1گیری هدفمندش بر اساس روش نمونهنمونه پژوه
با بر این اساس در پژوهش حاضر نیامد، ادامه یافت.  جدیدی به دست موضوعاتزمانی که 

و نیز به  یافتهساختارهای پژوهش از مصاحبه عمیق و نیمه برای به دست آوردن داده نفر 19
ر بود. یدقیقه متغ 100تا  60ها بین احبه. مدت مصبهره گرفته شد 2شیوه گفتگوی دوطرفه

ز ایجاد جوی صمیمی و محیط مطلوب شد و پس ادقایق اول با گفتگوی روزمره شروع می
خود در  یتجربه"ها با طرح یک سؤال محوری و گسترده و اخذ رضایت آگاهانه، مصاحبه

 توانآموزان کمهای بین خود و دانشواکنش ها، رفتارها، تعامالت وط با ویژگیارتبا
ی ناقص و اهپاسخو یا  هاپاسخ. در صورت وجود ابهام در شدآغاز  "بیان کنید راذهنی 

معیارهای ورود  شد.یمپرسیده بیشتری  سؤاالت کنندهشرکتهای یانبکوتاه، برای وضوح 
سال تجربه کار با  10حداقل ، داشتن ذهنی توانکم دانش آموزان ، مربیپژوهشبه 

و توانایی بازگویی  پژوهش، رضایت داشتن به شرکت در ذهنی توانکم آموزاندانش
ادامه فرآیند پژوهش  شرکت در عدم تمایل بهشامل  از پژوهش خروج معیار تجارب بود.

اجازه خروج از فرآیند  پژوهشکنندگان در طول شرکتالزم به ذکر است که  بود.
 پژوهش را داشتند.

 کلمه به کلمه نوشته شد. صورتبهه شد و متن آن ها چندین مرتبه گوش دادمصاحبه
( 1 :ده شد. این روش شامل هفت مرحله استاستفا 3کالیزیها از روش برای تحلیل داده

استخراج عبارات مهم و ( 2، کنندگانشرکتمهم  هاییافتهو  هایفتوصخواندن دقیق کلیه 
 یسازمرتب( 4، شدهاستخراجبخشی به جمالت مهم مفهوم( 3جمالت مرتبط با پدیده، 

لیه عقاید تبدیل ک( 5خاص،  یهادستهو مفاهیم مشترک در  کنندگانشرکتتوصیفات 
تبدیل توصیفات کامل پدیده به یک توصیف ( 6استنتاج شده به توصیفات جامع و کامل، 

سازی نهایی، الزم به ذکر است که در معتبر. نهایی یسازمعتبر( 5و  واقعی خالصه و مختصر
استفاده شد. برای بررسی اعتبار، اطالعات هر  1و قابلیت اطمینان 4اعتبار یهامالکاز 

                                                      
1. Purposive sampling 

2. Conversational style 

3. Colaizzi 

4. Credibility 
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 قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان کنندگانشرکتدر اختیار  تحلیلاز  مصاحبه پس
اصلی و زیر  یهامضمونشامل  هایافته. برای قابلیت اطمینان، شد اعمالاصالحات الزم 

شناسی کودکان از طریق نظرات اعضای هیئت علمی گروه روان پژوهش یهامضمون
 صالح قرار گرفت.استثنایی دانشگاه تهران مورد بررسی، مشورت و ا

 های پژوهشیافته

که  شدمقوله فرعی استخراج  15مقوله اصلی و  5 ها به روش کالیزیاز تحلیل دادهپس 
های مقوله 1باشد. در جدول  ذهنی توانکم کودکان یانمربتجارب  دهندهنشانتواند می

ت و در طور خالصه آورده شده اساز پژوهش به شدهاستخراجهای فرعی اصلی و مقوله
 شود.ادامه  هر مقوله به تفضیل بیان می

 پژوهشاز  شدهاستخراجهای فرعی های اصلی و مقوله. مقوله1جدول 
 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 تغییر باورها
 آموزانهای دانشتوانمندی

 نگرش نسبت به مدرسه

عدم هماهنگی در ارائۀ 
 خدمات

 غمگینی و افسردگی
ظام آموزشی و عدم هماهنگی ن

 بخشیتوان
 آموزانتعداد دانش

 مختلفوجود اختالالت 

زندگی تاثیر شغل در 
 شخصی

 صبر و تحمل
 از نعمت قدردانی

 ترس از فرزندآوری
تاثیر استرس شغلی در تعامالت 

 خانوادگی

 گریملزومات مربی
 مهارت برقراری ارتباط

 عالقه
 صبر و سعه صدر

 والدینانتظارات 
 توقعات

 انزوای کودک
 یدیناام

                                                                                                                             
1. Dependability 
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 پذیرش

مکرر در  طوربهکه  شدهاستخراجهای اصلی ی از مقولهیک: تغییر باورهاالف( 
 و آموزاندانش هاییتوانمندتغییر باورها بود. این مقوله شامل  شد،ها تکرار میمصاحبه
 ذهنی توانیکم رایمربیان قبل از ورود به مدرسه کودکان دا .بودمدرسه  به نسبت نگرش

 ؛آموزان پیشرفتی شبیه به کودکان دارای رشد طبیعی دارندکردند که این دانشگمان می
املی از این در اوایل کار اطالعات جامع و ک»بیان کرد:  4 کنندهشرکت کهطوریبه

کردم که اونها را به عرش برسونم، ولی کم د تالش میوبا همه وج ؛آموزان نداشتمدانش
یا «. اونها ازشون انتظار داشته باشم هایتواناییه این باور رسیدم که باید متناسب با کم ب

شدم  ذهنی توانکمان آموزدانشوقتی که وارد مدرسه »اظهار داشت:  12 کنندهشرکت
اما بعد از  ان عادی است؛آموزدانشان در سطح آموزدانشکه کار با این  کردممیفکر 

از دیگر «. ، مشکالت و عدم پیشرفت، بسیار سرخورده شدمهاشواریده و با مشاهده چند ما
بودم و  یدناامخیلی که وارد مدرسه شدم،  یمن روز»بود. نگرش نسبت به مدرسه ها، مقوله

شدم که دیگه  مندعالقهنسبت به این کار خیلی ناراضی بودم، اما کم کم اینقدر به کارم 
اول تصور منفی نسبت به »(؛ 8 کنندهشرکت« )کنمتونم خودم را بدون این کار تصور نمی

کار کردم و مهربانی و  هاشونکار با این کودکان داشتم، اما وقتی چند ماه گذشت و با
به این  ، مهارتی روان رو دیدم و وقتی تونستم با زحمتآموزدانشصمیمیت این 

 ترمثبتنها مثبت و ان یاد بدم، خیلی امیدوار شدم و هر روز تصورم نسبت به اوآموزدانش
 .(16کننده )شرکت «شد

مستخرج شده از  هایمقولهیکی دیگر از : ( عدم هماهنگی در ارائۀ خدماتب
عدم  ی،و افسردگ ینیغمگبود که شامل  عدم هماهنگی در ارائه خدماتتجربیات مربیان، 

در  مختلف وجود اختالالتو آموزان تعداد دانش، بخشیتوانهماهنگی نظام آموزشی و 
، کنندمیکه احساس افسردگی و غمگینی  کردندمی بیانمکرر  طوربهبود. مربیان  کالس

ق نیستم و با توجه به زحماتم وقتی در کارم موفّ» گفتمی 5 کنندهشرکت کهطوریبه
بیان  11 کنندهشرکت، یا «کنممی، از ته دل احساس غمگینی و افسردگی بینمنمیپیشرفتی 

از مدرسه هستم که این  آموزانمدانشاقع از نزدیک شاهد اخراج بعضی مو»داشت که 
 «.کنممیاحساس افسردگی  هامدتکنه و تا منو غمگین و ناراحت می شدتبهموضوع 

بود.  بخشیتواننظام آموزشی و از دیگر موضوعات فرعی این مقوله، عدم هماهنگی 
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جانبی  هایبرنامهو  کنندمیس اجرا در کال هاآنکه  ایبرنامهمربیان معتقد بودند که بین 
 هایتمرین: »گفتمی 1 کنندهشرکت کهطوریبه ی و همخوانی وجود ندارد؛هماهنگ

صدای ر به خاطر سختی، آخرین  مثالًنیست،  هماهنگگفتاری همیشه با آموزش کالسی 
 ینماین حرف جزء سومین یا چهار کهدرحالیمیتونه یاد بگیره  آموزدانشصدایی است که 

 یهاکتاببین »اظهار داشت:  3 کنندهشرکتو « آموزان استدانشدرس در کتاب فارسی 
 وجود نداره و این مشکالت زیادیهمخوانی  آموزانمدانشدرسی و رشد گفتار و زبان 

 «.کنهایجاد می
مربیان معتقد بودند  عمومکه  انِ کالس بودآموزدانشزیاد موضوع فرعی دیگر، تعداد 

تعداد »معتقد بود:  19 کنندهشرکتمنفی دارد.  یرتأثتجربیات آموزشی مناسب ایجاد  بر
و امکان  هبریمرا از بین  آموزدانشان در کالس، تعامل خوب بین معلم و آموزدانشزیاد 

نیز بر  11 کنندهشرکتدر این زمینه «. شهرسیدگی به نیازهای اونها خارج از توان معلم می
و هر چه ارتباط معلم و  گیرندیمن کودکان با ارتباط خوب یاد ای»این باور بود که: 

باشه، سازگاری بیشتر و رفتارهای منفی کمتری رو شاهد هستیم، ولی  تریقو آموزدانش
 «.کالس شلوغ باشه، این امکان وجود نداره کهمینگاه

 ذهنی توانیکم دارای آموزاندانشیک کالس به همراه وجود اختالالت مختلف در 
: گفتمی 14 کنندهشرکت. دادیمبود که تجربیات مربیان را شکل  ییهاچالشاز جمله 

در  مثالً کالسه؛ یک ان مختلف تویآموزدانشوجود  یکی از مشکالت نظام آموزشی»
 واقعاً، اوتیسم، ناسازگار و ... وجود داره که این موضوع فعالیشب آموزدانشکالس  یک

 آموزدانشتوی کالس من »اظهار داشت:  19 کنندهشرکت؛ یا «کنهیم گیرینزمم را معلّ
که عالوه بر این مشکل، اختالالت دیگری همچون بیش فعالی، سندرم  ذهنی توانکم

کار منو  واقعاًداون، اوتیسم، مشکالت رفتاری و ... داره هم پیدا میشه که این موضوع 
 «.کنهش به اونها را خارج از توانم میزموکنه و آسخت می
اصلی مقوله ی شخصزندگی تاثیر شغل در : تاثیر شغل در زندگی شخصیج( 

صبر و این مقوله اصلی شامل شد.  یگذارنامدیگری بود که در این تحلیل شناسایی و 
تاثیر استرس شغلی در تعامالت  و یآورفرزندترس از  ،از نعمت یقدردان ،تحمل

دارای  آموزاندانش گرییمربر بودند تجربه بود. بسیاری از مربیان بر این باوخانوادگی 
گفت:  9 کنندهشرکتدر زندگی فردی شده است.  هاآن تحمل زیادباعث  ذهنی توانیکم
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 نسبت به مشکالت، کنممی در موردش فکرو  بینمیمرا  انمآموزدانشمشکالت این وقتی »
از »این باره گفت:  در 15 کنندهشرکت «.تونم تحمل کنممیشم و می رترصبوخودم  زندگی

شدم و با اونها آشنا شدم، خیلی بیشتر در  ذهنی توانیکمان آموزدانشوقتی وارد مدرسه 
 «.شدم رترصبو کنممیبرابر مشکالت تحملم باال رفته و فکر 

با »اظهار کرد:  6 کنندهشرکتبود.  از نعمت یقدردانفرعی،  هایمقولهیکی دیگر از 
 11 کنندهشرکت«. کنممیروزی هزار مرتبه خدا را شکر  دیدن سالمت فرزندان خودم،

از  واقعاًو  شودیمان متوجه قدرت خدا آموزدانشبا دیدن این  هاوقتبعضی »گفت: 
اظهار  2 کنندهشرکتو « او هستم یهانعمت قدردانو  کنممیخدا را شکر  دل یدایسو

که به من و  ییهانعمتاطر ه خرا هزار مرتبه ب خداان آموزدانشبا دیدن این »داشت: 
 «.کنممیداده، شکر  امخانواده

، کنممیشدن فکر  داربچهوقتی به »بود.  یآورفرزندترس از فرعی،  هایمقولهاز دیگر 
فکر (. »1 کنندهشرکت« )به دنیا بیاد ذهنی توانیبا کممنم  نگران این هستم که نکنه بچۀ

یه »(. 5 کنندهشرکت« )اد همیشه منو آزار میدهبه دنیا بی ذهنی توانکماینکه بچه من هم 
« بشه، همیشه استرس داره که آیا بچه من سالم هست یا نه داربچهخواد موقعی که آدم می

ا قرار میدم، خیلی از آموزدانشوقتی که خودم را جای مادر این »(؛ 19 کنندهشرکت)
 (.4 کنندهشرکت« )ترسمیمشدن  داربچه

است. در این  تاثیر استرس شغلی در تعامالت خانوادگیدیگر  فرعی هایمقولهاز 
 توانیکماین بود که تجربه مربیان از کار با کودکان دارای  شدیممقوله آنچه استنباط 

بعد از »گفت:  5 کنندهشرکتبود.  خانوادهمثبت و منفی بر ارتباط با  تأثیرات باعث ذهنی
 کنممیبیان  را برای خانواده آموزانمدانش هاییکاریرینش، گردمیمکار وقتی به منزل بر 

خیلی عصبی  گردمیبرموقتی به منزل »اظهار داشت:  9 کنندهشرکت«. خندیمیم هم باو 
 کنممیفکر »گفت:  6 کنندهشرکت«. داره یرتأثهستم و به نظرم روی ارتباط با همسرم 

 «.با خانواده رو ندارم کنه و وقتی میرم خونه حوصله صحبتکارم خیلی منو خسته می
گری مقوله اصلی تجربیات مربیان در زمینه ملزومات مربی: گرییملزومات مربد( 

تعداد  د.شمی صدرسعهصبر و  و عالقه ،ارتباط یمهارت برقرارفرعی  یهامقولهشامل 
 اصلی برای کار با کودکان دارای یهامهارتزیادی از مربیان معتقد بودند که یکی از 

اصل در آموزش و تربیت  ینترمهم»، مهارت برقراری ارتباط است. ذهنی انیتوکم
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، مهارت برقراری ارتباطه، وقتی ارتباط گرم و صمیمی با این ذهنی توانیکمکودکان 
میشن و  مندعالقه، خیلی به مدرسه کنندیمآموزا برقرار بشه، اونها خیلی بهتر رفتار دانش

 آموزدانشبرقراری ارتباط دوستانه با (. »11کننده کت)شر« همکاری بیشتری نشون میدن
روابط ممکنه  توانکمآموزای مثبتی رو رشد اونها داره، دانش یرتأثو  خیلی مهم و اساسیه

و  فهمندیمدرک نکنند، ولی محبت رو خیلی  خوبیبهریاضی رو  هایینتمراجتماعی و 
 (.3 کنندهشرکت« )دنبه ارتباط گرم و صمیمی با معلم خیلی خوب جواب می

 ینترمهمبه نظرم »گفت:  8 کنندهشرکتعالقه است. در این رابطه مقوله فرعی دیگر 
معتقد  16 کنندهشرکت«. ، عالقه استتوانکمآموزان دانشویژگی یک مربی در کار با 

از  تونه تحمل کنه و یانمی واقعاًاگر کسی عالقه نداشته باشه و وارد این سیستم بشه، »بود: 
اظهار  5 کنندهشرکت«. بینهحی و روانی آسیب میکارش انصراف میده، یا از لحاظ رو

اصل کار ماست و اگر عالقه به کار نباشه، هیچ پیشرفتی حاصل  ینترمهمعالقه »داشت: 
من به کارم خیلی عالقه دارم و تنها این »هم در این زمینه گفت:  18 کنندهشرکت«. نمیشه

مطالعه کنم  مانآموزدانشو باعث شده که من در مورد  اینجا نگه داشته عالقه است که منو
این »هم معتقد بود:  4 کنندهشرکت «.و احساس کنم که باید بیشتر در موردشون بدونم

آموزان رو با همه وجود و مشکالت این دانش هاچالشعالقه است که باعث میشه من همه 
و روشن وارد مدرسه  رنگخوش یهالباسوز با تحمل کنم و بهشون آرامش بدم، من هر ر

و به نظرم عالقه نباشه، وارد شدن به  شوندیمرا متوجه  هایناهمه  آموزانمدانششم و می
 «.، مربی و اطرافیان میشهآموزدانشاین کار باعث ناراحتی 

کار »گفت:  10 کنندهشرکت است. صدرسعهسومین مضمون فرعی این بخش، صبر و 
بسیاری وجود  صدرسعهو فرسایشی است و باید صبر و  فرساطاقتان استثنایی با کودک

وقتی »بر این باور بود که:  3 کنندهشرکت«. داشته باشه وگرنه کار خیلی سخت میشه
و پیشرفت اندکی  گیریمینمو هیچ بازخوردی  کنیمیمآموزان کار با این دانش هاساعت

وزان آمکار با این دانش ، به نظرم صبر و حوصله درآیدیمکه به کمکم  ه، تنها صبربینیمیم
 «.ویژگی بسیار مهم و اساسیه

 یانزوا ،توقعاتفرعی  یهامقولهمقوله اصلی نیز شامل این : ( انتظارات والدینح
که  داشتندیماظهار  پژوهشدر این  کنندهشرکتمربیان یرش بود. پذ یدی وناام ،کودک

گفت:  10 کنندهشرکت مثالدارند. برای  توانکمآموزان انشوالدین توقعات بسیاری از د
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 آموزدانشتوانه و همچنان مثل یک کنن که فرزندشون کمقبول نمی هاخانوادهبعضی از »
در این رابطه «. عادی ازش توقع دارند که این باعث میشه فرزندشون خیلی اذیت بشه

و از  برهبه مدرسه عادی  فرزندشونن والدین توقع دار»نیز اظهار داشت:  13 کنندهشرکت
ه و وقتی این توقعات برآورد اون انتظار دارن چیزهایی که در توانش نیست رو یاد بگیره

والدین »هم اظهار داشت:  6 کنندهشرکت«. کننمی شمثل خنگ خطاب ییهاواژهنمیشه، با 
کنن تا اون الشی میشون مدرسه استثنایی میره و همه تن بین فامیل بگن که بچهدوست ندار

به مدرسه عادی برگرده و این کار فقط به ضرر فرزندشون تموم میشه، در واقع وقتی 
کنن اونو منزوی کنن و حتی نتونه این توقعات رو برآورده کنه، سعی می فرزندشون

که در اکثر  گفتمیاز ناامیدی والدین  15کننده شرکت «.خودشون هم منزوی میشن
شن که شن و متوجه میوالدین وقتی وارد این مدارس می»  د است؛مشهو هاخانواده

درس بخونه و تازه به  توانکمفرزندشون باید توی این مدرسه و درکنار دانش آموزان 
واقعیت اتفاقی که افتاده پی میبرن و اینکه فرزندشون نمیتونه تحصیالت دانشگاهی داشته 
باشه و تحصیل را تا یه جایی بیشتر نمیتونه و توان ذهنی نداره که ادامه بده دچار یاس و 

 «.باشه کنندهکمکشدیدی میشن که فقط گذر زمان و راهنماییه مربیان میتونه  ناامیدی
والدین بعد از که  کردندیممقوله فرعی دیگر، پذیرش است. برخی از مربیان اظهار 

. رسندیممربیان، به پذیرش  هایییراهنماتوقعات و با روبرو شدن با واقعیات و نیز از طریق 
و  اندمتفاوت باهم اآدموالدین در آخر به این نتیجه میرسن که »گفت:  19 کنندهشرکت

هاش توانایی کمتری داره و باید نسبت به توانایی آموزای دیگهنسبت به دانشفرزندشون 
در آخر  معموالً هاخانواده»نیز در این زمینه گفت:  15 کنندهشرکت«. ازش توقع داشت

تی یکشون بهم گفت وقتی میرم پارک، والدین دوست پذیرن و حشرایط فرزندشون رو می
کنه، اینجور مواقع من میرم براشون توضیح میدم که هاشون با بچه من بازی ندارن بچه

با  کسی نداره و فقط از لحاظ ذهنی فرزندم این مشکل را داره و هیچ خطری هم برای
 «.شما متفاوته یهابچه

 گیریو نتیجه بحث
از منظر  ذهنی توانآموزان کممربیان دانش یزیسته پژوهش حاضر با هدف کشف تجربه

انجام گرفت و نخستین پژوهش انجام شده در نوع خود در این رویکرد پدیدارشناسی 
 این پژوهش باشد یافت نشد؛ نتایجمستقیم با  طوربهبنابراین پژوهش کیفی که ؛ حوزه است
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؛ پینتا و 2001هامر و پینتا، از جمله ) ی دیگرپژوهش هاییافتهآمده با  به دستاما نتایج 
؛ وارک، 2013، 1؛ تامسون، لینهان، گلین و کر2005لور و همکاران، ی؛ س2004 استوهلمن،

 ( همسو و همخوان است.2014، 2هاسین و ادوارد
مقوله اصلی خالصه  5در  توانمینتایج پژوهش حاضر نشان داد که تجربیات مربیان را 

معمول، مربیان از قبل تصوراتی در مورد  طوربهکرد. مورد اول تغییر باورها بود که 
آموزان و نیز دیدگاه نسبت به مدرسه داشتند که با ورود به مدرسه این های دانشتوانمندی

ها که با عنوان باورهای غیرمنطقی از آن یاد این یافتهو تصورات تغییر کرد.  هایدگاهد
معلمان مدارس ( بر روی 1395یرجهانی )ش و یبرزگر، گنجشود، در پژوهشی توسط می

یزد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش ن شهرستا ییمقطع ابتدا یو عاد ییاستثنا
معلمان  یرمنطقیغ یباورها ینبهای پژوهش حاضر بود و نشان داد که نیز همسو با یافته

انتظار شامل  یرمنطقیغ یباورهاو این  تفاوت وجود دارد یو عاد ییمدارس استثنا
های این مچنین یافتهه شد.می به سرزنش و اجتناب از مشکالت یلاز خود، تما ازحدیشب

که عنوان است  (1394)فرد یمحمد و یین، آاکبرییعلبا پژوهش  همسوبخش از پژوهش 
کلی  طوربهی دانشجویان رشته مامایی بعد از حضور در محل کار قبل یباورها کنندمی

 شود.می دگرگون
طبع با  بود که بهعدم هماهنگی در ارائۀ خدمات مقوله اصلی دیگر، تجربه مربیان در 

ها تالشمربیان معتقد بودند که وقتی با توجه به ها و مشکالت بسیاری همراه است. دشواری
، احساس غمگینی و بینندینمپیشرفتی  کنند،آموزان میکه در جهت یادگیری دانش

معلمان و معتقدند  اندکرده. پژوهشگران دیگر نیز این یافته را اثبات کنندیمافسردگی 
تفاوت  شغلی یتدر رضا یآموزان عادمعلمان دانش در مقایسه با توانکم آموزاندانش

این نتایج غیرهمسو با پژوهش (. 1395ی و همکاران، رهبر کرباسده) دندار دارییمعن
معلمان ( است که نشان دادند بین 1392) یزارع سرو واکبرزاده یعل یش،آسا ی،آرانیخار

از نظر سالمت روان  دارییتفاوت معن یآموزان عادشو معلمان دان ییآموزان استثنادانش
 یبخشتوانآموزشی و  یهابرنامهعالوه بر این مربیان معتقد بودند که بین . وجود ندارد

آموزان دارای اختالالت زیاد است و دانش هاکالسهماهنگی وجود ندارد، تعداد افراد 

                                                      
1. Thompson, Linehan, Glynn & Kerr 

2. Wark, Hussain & Edwards 
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. شودآموز مینامناسب مربی و دانشمختلفی هستند که همه این موارد موجب ایجاد ارتباط 
( نیز در پژوهش خود نتایج مشابه این بخش از پژوهش 2013تامسون، لینهان، گلین و کر )

زمینه  اند که این عواملپژوهشگران دیگر نیز به این نتیجه رسیدهحاضر را گزارش کردند. 
و نیز کاهش ( 1392و همکاران،  زاده هنرمند یمهرابلی )شغ و تنیدگی را برای فرسودگی

وارک، هاسین و ادوارد  کند.( فراهم می1392ی و همکاران، مرزوقکیفیت زندگی شغلی )
 ( نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی مانند پژوهش حاضر دریافتند.2014)

توان آموزان کمگری دانشمربی ۀهمچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تجرب
در شرایطی که حتی والدین مربیان داشته است.  شخصیگی مثبت و منفی بر زند تأثیرات

تحت شرایط دشواری قرار دارند و بار روانی و مشکالت  ذهنی توانآموزان کمدانش
(، بدیهی است که 2013ایرازابل و همکاران، کشند )شناختی زیادی را به دوش میروان

گذرانند، نیز از این می هاآنبا  انتظار داشته باشیم مربیان این کودکان که قسمتی از روز را
مثبتی نیز به همراه دارد  تأثیراتفقط منفی نبود و  یرپذیریتأثالبته این  .بپذیرند یرتأثشرایط 

 هااین یافتهی بسیاری دارند. شکر و قدردان صبر، تحمل،مربیان معتقد بودند  کهطوریبه
ر زندگی پراسترس معلمان ( مبنی ب1384) نژادییرجا و ینیالدیاضبا پژوهش  همسو

 یافروز، شهنزاده، آتشیهرابپژوهش مکودکان استثنایی و تاثیرپذیری شخصی از شغل، 
و پژوهش  (1392) یدستجرد و ی، پورشافعیان یحجتپژوهش  ،(1392) ییرضا ییالق و

 آموزان استثناییمبنی بر تاثیر منفی شغل معلمان دانش( 1394فر )زرگر، بجعلی و منصوبی
 سالمت روان آنها همسو است. بر

 یمهارت برقرارگری نیز بر این باور بودند که مربیان باید در رابطه با ملزومات مربی
ندگی شغلی موفق ادی داشته باشند تا بتوانند در ززی صبر و سعه صدر و عالقه ،ارتباط
ت که در ( اس1391) یآبادبهمن ی وکاظم ،نکاحیاصغراین نتایج همسو با پژوهش باشند. 

 در ییشنوا یدیدهیبکودکان آس یانمربیکی از نیازهای اند پژوهش خود اظهار داشته
ی که نقش بسزایی در کاهش مشکالت و افزایش توانمندی بخشـ توان یآموزش یبرنامه

پرور، همچنین این نتایج با پژوهش گل آنها دارد، تجربه و مهارت کافی مربیان است.
 یانمربدر  به کار یدلبستگعالقه و  اهمیتمبنی بر ( 1386)پور نصری و ملک

 همسو و همخوان است. شهر اصفهان ییاستثنا یهاآموزشگاه
گذارد می یرتأثمربیان  زیستۀبسیاری دارند که بر تجربه  انتظاراتهمچنین والدین نیز 
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 و یبآذر، اد یفتحها همسو با پژوهش این یافته شود.که در آخر به پذیرش تبدیل می
بعد از  یقعم ییمادران کودکان دچار افت شنوا( است که گزارش کردند که 1395ی )محب

 ،«یریگسخت» ،«یدواریام»، «مواجهه» ،«یتمشغول»مراحل  به ترتیب یکاشت حلزون
های دیگر نتایج حاصل از پژوهش کنند.طی می را «نگرییندهآ»و  «یسازگار» ،«یرشپذ»

والدین و توان ذهنی تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر موزان کمآاند که دانشنشان داده نیز
و همکاران،  ماترول؛ 2005، 2دونالد؛ هاسال، روز و مک2005، 1)بالچر و بیکر دارد مراقبان
کوک، النگ و وانگ، ؛ 2014و همکاران،  ی؛ اوشود2012و همکاران،  یرازابل؛ ا2011
 (.1395ابرغم،  بناب،یغبار ی،؛ معتمد2015، یسو ن ینسون؛ راب2014

 ذهنی توانآموزان کمگری دانشجربه مربیتدر کل نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
های مربیان دارد. با بررسی مضمون یاحرفهمثبت و منفی بر زندگی شغلی و  تأثیرات

ترین نکته، مشکالت نظام تأمل قابلرسد استخراج شده در پژوهش حاضر به نظر می
 و آموزاندانشزیاد تعداد  ی،بخشو توان ینظام آموزش یعدم هماهنگقبیل  آموزشی از

منفی بر زندگی  تأثیراتآموزان یک کالس و نیز در دانش وجود اختالالت مختلف
توان از این باشد که می خانوادهبا نامناسب  و ارتباط یآورفرزندترس از شخصی مانند 

از  هت ایجاد آگاهی بیشتر بهره برد.های آموزشی جهای برای تدوین بستهمضمون
توان به نبود پژوهش کیفی داخلی و خارجی در این زمینه می پژوهشهای این محدودیت

توانست در مقایسه و بررسی همسویی نتایج پژوهش حاضر با سایر اشاره کرد که می
نسبت به متری پذیری کهای کیفی تعمیمبر این، نتایج پژوهش افزون مفید باشد. هاپژوهش
رود. همچنین نبود امکانات و مکان ی دارد که یک محدودیت به شمار میهای کمّپژوهش

های دیگر این پژوهش بود. بر این اساس یتمحدودها نیز از مناسب جهت انجام مصاحبه
توان ذهنی و آموزان کممربیان دانشمان و معلّهای بیشتر در زمینۀ شود پژوهشپیشنهاد می
 کیفی انجام پذیرد تا از این طریقهای کمی و از طریق روش با نیازهای ویژه سایر افراد

 یجنتا ینا کارگیریبهبا  یجهدر نتزمینه برای شناسایی بیشتر نقش این گروه فراهم شود و 
او  یو تحول یرشد یهاآموز فراهم و کسب مهارتدانش یبرا یغن یاربس یتجارب توانیم

به متخصصان و درمانگران  این پژوهش هاییافتهبا توجه به در پایان، یل کرد. را تسه

                                                      
1. Blacher & Baker 

2. Hassall, Rose & McDonald 
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شود از این نتایج برای تدوین و اجرای مداخالت آموزشی و درمانی بهره پیشنهاد می
 بگیرند.

 تشکر و قدردانی
مربیانی که ما را در اجرای بهتر پژوهش یاری کردند، قدردانی  تمامیوسیله از  بدین

 کنیم.می

 منابع
از  یازسنجین یجنتا یبررس (.1391) .یهسم ی،آبادبهمن ؛ص ی،کاظم ؛م ،حنکایاصغر

ـ  یآموزش یبرنامه ینو تدو یطراح منظوربه ییشنوا یدیدهیبکودکان آس یانمرب
 .15-5، (111) 3 یی،استثنا یتو ترب یمتعل ی،بخشتوان

بر  یمنظم ورزش یتدوره فعال یک یرتأث (.1392) ا. ی،عابد ؛س ی،فرامرز ج؛ ،نژادییآقا
 5 یی،استثنا یتو ترب یم. تعلیرآموزش پذ یذهن توانکمعزت نفس دانش آموزان 

(118) ،5-13. 
 یو باورها یسالمت عموم یسه. مقا(1395. )ا یرجهانی،ش ؛ز ی،گنج ؛ک یی،بفروبرزگر

 .13-5، (138) 1 ،ییاستثنا یتو ترب یم. تعلیو عاد ییمعلمان مدارس استثنا یرمنطقیغ
سبک  ینرابطه ب اییسهمقا یبررس (.1392) .ر ،یدستجرد ؛ه ،یپورشافع ؛ف ،یانیحجت

آموزگاران آموزش و  یشغل یمقابله با استرس با فرسودگ یهاو سبک یزندگ
 20-6، (119) 6 ،ییاستثنا یتو ترب یم. تعلیرجندشهر ب یو عاد ییپرورش استثنا

 یسهمقا (.1392) .یعل ،یسروزارع ؛ز ،یآراناکبرزادهیعل ؛ح ،یشآسا ؛م ،یآرانیخار
. مجله ییآموزان استثنابا معلمان دانش یآموزان عادمعلمان دانش یسالمت روان

 .960-955، (12) 11. یهاروم ییو ماما یپرستار
 یزندگ یفیتک ی،خلق ییناگو یسهمقا(. 1394. )، مفریمنصوب ب؛ ،؛ محمودز ،یجهخد

ی، فصلنامه نسیم و عاد یدانش آموزان استثنائ در معلمان یامقابله یهاسبکو  یشغل
 .55-43(: 2)4ی، تتندرس

 یشغل یدگیتن یسهمقا(. 1395) .ا ،یکرباسدهرهبر ؛ع ،خانزادهینحس ؛ف ،یکرباسدهرهبر
آموزان و معلمان دانش ذهنی یتوانآموزان با کمدر معلمان دانش یشغل یترضاو 

 .31-25 :(141) 4. ییاستثنا یتو ترب یملتع. یعاد
در معلمان آموزش  یاختالالت روان شناسییرگهمه (.1384) .ع ،نژادییرجا ؛ح ،ینیالدیاض
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 ی. مجله دانشگاه علوم پزشک1380-1381شهر کرمان سال  ییو پرورش استثنا
 .109-103، (2) 4رفسنجان. 

ز ا ییرشته ماما یانتجارب دانشجو (.1394) .م ،فردیمحمد ؛ف ،یینآ ، ف؛اکبرییعل
-352، (4) 4در علوم سالمت.  یفیک یقات. مجله تحقیمانحضور در اتاق زا یناول

384. 
 یدلبستگ گیری،یمنقش مشارکت در تصم (.1386) .م ،پورملک ؛م ،ینصر ؛م ،پرورگل

 یانمرب ۀادراک شد یو... در عدالت سازمان یشغل هاییگزینجا ی،شغل
 46-25، (15) 1، یدرس یزیربرنامهر شهر اصفهان. پژوهش د ییاستثنا یهاآموزشگاه

معلمان مدارس  یشغل یزندگ یفیتک ی. بررس(1392) .م ا ،یکخون ؛ن ،ینوروز ؛ر ،یمرزوق
 .15-5، (115) 4. ییاستثنا یتو ترب یماستان بوشهر. تعل ییاستثنا

و  ییزناشو یتمندیرضا یشگری،بخشا (.1395) .ز ،ابرغم ؛ب ،بنابیغبار ؛ف ی،معتمد
 16. فصلنامه کودکان استثنایی. یو عاد یتوان ذهنکودکان کم ینان والدسالمت رو

(4:) 25-38 
 یسه. مقا(1392) .ش ،ییرضا ،م ،ییالق یشهن ؛ع ،افروزآتش ؛م ،زاده هنرمندیمهراب

. یو عاد ییمعلمان مدارس استثنا یشغل یو فرسودگ یاسترس شغل ی،سالمت عموم
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