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ههایشهام رهر  بههفرهرفدصها کهیکاربرد-علمیهایآموزش
شود.عقالنی نوفبغعرضهمی-توفنیاناتوفنجسمانیکم

نقش  وشود در بهبشود     سبب کشورها در سراسر جهان به ةهم
هشای   ، بشه موشو    یکشار یکارگران و کاه  نرخ ب یور بهره

 Khalifa and) دهنش   یوش  یادیش   تیش اهم یا حرفشه  عملی و

Abdul Aziz, 2010 هششا و  ویششان، براسششار بررسششی (. درایشش
المللی نظیر یونسشکو و   بی  موارهای وجاوع علمی و فرهنگی
درصش  ا  کودکشان    1۵تا  10بروی کشورهای غربی، ح ود 

جشه وشا    انش  و نیشا  بشه تو    رو هر کششور اسشنانایی   و رسه
ا طرفشی براسشار موارهشای     (.1380موو شی دارن  )افشرو ،  

وعلول در سراسشر جهشان    افراددرص  ا   چهار تا پنجووجود 
. بشرر  اسشت   مسشیبی   یش کننش  و ا  یوش  یوط فقر  ن گ ری 

. سشنن  ین یولش  ةمنهشا اشادر بشه کمش  بشه توسشع      کشه   درحالی
و موشو   ه فمنش  در وراکشر ونمرکشر      یششلل  یهشا  موو  

 طلشو  و یکشه بشا وش واغ ششلل     وناسشبی  یهشا  وهیش بهواا به
در  تیش وعلول یافراد دارا ییتواناتوان   ، ویاست ش ه یطراح
  یرا افشششراولشششی   یشششتول یاصشششل انیشششبشششه جر یابیدسشششن
رو  ای  ا  .(International Labour Organization, 2008ده )

وپشرور  منشان ا  ابعشاد     شناسایی ای  ابیل افشراد و موشو    
وتربیت منان  ر اهمیت است و ع م توجه به تعلیموخنلف حائ
های اجنماعی و اانصادی بشرای جاوعشه و هش ر     ووجب  یان

دانشگاه جاوع رفن  تع اد  یادی ا  افراد جاوعه وواه  ش  )
 (. 13۹۷ی، کاربرد-یعلم
موشو     یبرا های اساسی وشی ی و وطاصل یها استیس 

 یسشا   ف فعشال ه با  ا  کشورها اکنون یاریدر بس ها وهارغ
ی در ا ششرکت در وسسسشاغ موشو   حرفشه     یبشرا  نوعلوال

 یدر توانبخشش  ژهیش موو   در وراکشر و  دسنور کار ارار دارد.
 Internationalباشش  )  وشی  غالشب نیشر رویکشرد    هیش اول یشلل

Labour Organization, 2008 .) در یکمش  قشاغ یتحق هرچن 
ست که در دسنرر ا یا حرفه و یفنّ موو   یها هوبرنا وورد

افشراد   نش . ا ش ه یوا  طراح یها گروه یا هاین  یتأو یبرا
در رابطه با با ار کشار، وعمشوال     ،یموو ش ةژیو یا هاین یدارا
 یاجنمشاع  تیش در وعرض وطر وحروو ای  ینش هیحاش ونرلة به

  هیچیپ یا ر گروه به  یا  یشون . اورو ه مرا یو یبن  طبقه
 افشراد  یوااعش  ی هشا این صیوشوارد، تششخ   بیشنراست که در 

عنشوان   کشه ا  منهشا بشه    یدشوار اسشت. افشراد   تیوعلول یدارا
 را نشاهمگ   اریبسش  یگروهش  ششود،  یوش  ادیش  «جاوعه وحروم»

 یا هشا ین ت،یش ا لحشا  هو  افشراد  ةهمش  رای  دهن ، یو لیتشک
 یتوسط عواوشل وخنل ش  ، کهووجود در من  طیو شرا یشخص
   (.Granados, 2012فرد هسنن  ) ونحصربه ، رنیگ یشکل و

در  یا موو   حرفه، کار یسا وان جهان براسار گرار  
 یتوانبخش یها رو  با فراهم کردنطور عم ه  هب ژهیوراکر و
بشر   وششنمل  یها وراکر بر موو    یا .شود یانجام و یا حرفه

 International) کننشش  یوشش  یششتأک نوعلششوال یبششرا اوکانششاغ

Labour Organization, 2008)ونسششکوط، ی. در ایشش  شششرای 
 لیوتحل هیتجر ها است و درص د ایجاد سا گاری بیشنر برناوه

اوشر    یش ا  ا نشان یده  کشه هش ف من اطم   یرا ارائه و ی یج 
 جشاد یتوانش  بشه ا   یوش کشاربردی  -های علمی موو  است که 

 .(UNESCO, 201۷) کم  کن   اریو پا یجواوع وساو
ر جوانشان نشاتوان بش    یبشرا  ژهیش و یها موو   ی،کلطور هب 

ا جملشه   یبه بررگسال اننقالو  ی ن گ یعملکرد یها وهارغ
 روابششطجاوعششه و  در وشششارکتوانششه،  یاشششنلال، نگهشش ار

نشان داد کشه   اغیادب یتمرکر دارد. بررس یو اجنماع یشخص
در جوانششان بششا   ی نشش گ یکششاربرد یهششا وهششارغ سیتشش ر
ونوسط با اسشن اده ا  وش او غ وخنلشف باعش       یها یناتوان

ششود.   یجاوعشه وش   میو تنظش  اسشنق ل  ،ی نش گ  تی یبهبود ک
 یجشاوع بشرا   یریش ر در وورد برناوشه  اغیحال، کمبود ادب  یابا

در رشش    یو ناتوان یبه اشت روان یوشک غ ج  باجوانان 
 (.Butler et al., 2010) وجود دارد

وسسسشاغ   ی چونوخنل  های راها   تیوعلول یافراد دارا 
 یررسشم یغ یکارموو  ی حی  کار،ها ، موو  وا موو   

  یش ا .پردا نش   یوش  یشادگیری با ار کار به  یها استیس فعال ای
اششنلال کشارموو ان    و احنمال نهیموو   ا نظر هر یها نهیگر

 International Labour)ان   ون اوغ هامن و اه اف درا و غ

Organization, 2008)  شش ه،   های ارائه . در ویان انواع موو
ای در ارائششة  ردی وریششت عمشش هکششارب-هششای علمششی موششو  
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های وناسب و تخصصشی دارد و افشراد را نسشبت بشه      موو  
سشا د   تشر و توانمنش تر وشی    ان  باصش حیت  که اب   بوده منچه
(James, 200۵   بششششه نقششششل اKhosravipour and 

Soleimanpour, 2012) هششای  وری موششو   بهششره . همچنششی
شی بیشنر اسشت  های موو  کاربردی ا  دیگر انواع نظام-علمی

بنشابرای  براسششار دو   (.13۹3 ،مانپوریپشور و سشل   ی)وسشرو 
هشا   رس  ارائة ای  نشوع ا  موشو     نظر وی ویژگی ذکرش ه، به

های وا  کشارایی بشاالتری داششنه     برای افراد دارای ویژگی
 باش .

نش   کن یوش   ییتأ یا حرفه و یفنّ موو   یلیوطالعاغ تحل 
ونناسششب بششا  یا فششهحر یهششا موششو    یکششه اننخششا  و تششأو

 ةژیش و یا هشا یبشا ن  رانیش فراگشش ه ا    فیش تعر یها یبن  دسنه
تحقیش    هرچنش   (.Granados, 2012) ون اوغ است یموو ش

و وطالعه در  ن گی کودکان اسنانایی در وقایسشه بشا گتششنه    
ارائششة هشش ف ا   اوششا تششری اسششت،  دارای شششرایط پیچیشش ه 

فششراهم کششردن  افششراد وششا  هششای کششاربردی بششه  موششو  
 رایبشش ژهیششو یاوکانششاغ موو ششش  وناسششب و یهششا فرصششت
توجشه  منشان بشا    یو جسم یذهن ییح اکار توانا یشکوفاسا 

ا نظشر   باشش .  یمنشان وش   یو جسشمان  یعق نش  یهشا  یژگیبه و
کشه   کنشیم  وحسشو  وشی   وانی کودکی را اسنانایی  ،موو شی

های موو شی را بشرای منهشا تلییشر دهشیم.      ناگریر باشیم برناوه
اسششنانایی را  افششراد موو شششی هششای هشش ف بی بششهبشرای دسششنیا 

کشه حنشی بشه     ،  یرا اعنقاد بشر ایش  اسشت   کنیم بن ی وی گروه
 کمش   تشوان  یو است  یش  منها تیوعلول رانیکه و یکودکان
وقالشه دو    یدر ا .شون  برووردار ی تریو  ی ن گ ا  تا کرد

 ،اول گشروه انش  کشه    ارار گرفنشه گروه وخاطبان وا  و نظر 
 کههسنن   یو جسمان یعق ن صینقا و تیوعلول یرادا افراد

 یاجنماع یروابط  ن گ ای یریادگیاون ل در  جادیونجر به ا
 ینظر هوشش که ا  یافراد ای نوابغ ،دوم گروه ومنها ش ه است 
 ارار دارن .  وعمول ا  تردر سطح باال

 
  یو جسمان یعقالنافراد دارای معلولیت و نقایص 

عملکشرد   در یاساس یها تیوح ود شرط یذهن یوان گ عقب
گتارد.  یو ریرو وره تأث یاست که بر عملکرد در  ن گ یذهن
همروشان   یهشا  تیاست: وح ود اریمن شاول سه وع صیتشخ

 یکشه ا  کشودک   یسشا گار  یها توجه در هو  و وهارغ اابل
افشراد    یش عملکشرد ا  .(یشون  )تول  تا هج ه سالگ یشروع و
 طیشف وسشیعی   منها یافنیواغ دربسنه به و   یادی رانیبه و

 یابیاادر بشه دسشن   یذهن یوان گ عقب یافراد دارا شنریدارد. ب
 .( ,201۹Snell) هسنن  ییبه وودک ا

 رییش طور وش اوم در حشال تل   به یذهن یوان گ و هوم عقب 
  گاهیش د در رییش تل ا  یبا تشاب  توان یو را راغییتل  یا و است
 قششاغیتحق ةجششیدر نن یذهنشش یوانشش گ عقششب یدارا افششراد

تششر ا  ووضششوعاغ  درک واضششح  یگرفنششه و همچنشش صششورغ
هشا   طیها، وح تیاابل  یبر روابط ب  گاهید  یا. دانست وربوطه

 یارتباطاغ، وراابت ا  وود،  ن گ .تمرکر دارد ریو عملکرد ن
جاوعشه، اسشنق ل    کشاربرد  ،یاجنمشاع  یهشا  در وانه، وهشارغ 

فراغشت و   ، اوااغیعلمعملکرد  ،یمنی، به اشت و ایشخص
اسشت  افشراد    یش ا ا یش ووردن یانطبشاا  یها کار ا جمله وهارغ

(2006, Kiarie.) 
 یهشا  وهیشکل دادن بشه شش   یبرا  یو  یهاراهبرد جملها  

افشراد وعلشول عبارتنش  ا :     یشة ته یموو   وورداسشن اده بشرا  
 یبشا ار کشار فعلش    ةدهنش   که نشان ییکارها  یو تمر ییشناسا

 ،کارموش  بشودن   یبشرا  ییهشا  موشو   وهشارغ   ،جاوعه اسشت 
 یهششاراهبرد ییشناسششا ،جاوعششه دروندر  رانیششموششو   فراگ

و  یشود، هماهنگ رانیاسنق ل فراگ  یکه باع  تشو یقیتطب
کشردن   ریش های وش واغ بررگسشاالن و درگ   با برناوه یهمکار
 Ramon and) کار یفر ن ان وود برا یسا  موادهدر   یوال 

Gelabert, 2008.) 

 یافششراد دارا یثر بششراسوشش یهششا رو  ةئششارا یراسششنا در 
 یبشرا  کشه  دارنش   وجود یافرار نرم یها بسنه یفکر  تیوعلول
کشه   یریادگیافرار  . هر نرمن ا ش ه یطراح افراد  یاا   تیحما

ونناسشب بشا وحنشوا باشش ،      و ریش فراگبنوان  ونناسب با ونافع 
 تیش وعلول یبشا افشراد دارا   یریادگیش ا   یبانیتوان  در پششن  یو

 یهشا  طیدر وحش  یا  وشواد وااعش   اسشن اده باشش .    یو  یفکر
 یدارا رانیش فراگثر سدر موشو   وش   یاساسش  ای هوسل  ی،عیطب

در  رهیش انگ جشاد یا یبشرا  یوااعش  وشواد است.  یفکر تیوعلول
اسشت.    یش و  طیوحش   یدر چنش   میتعمش  لیو تسشه  رانیفراگ

 تیش وعلول یدارا رانیش فراگموشو     یبشرا   یش و  یراهکارها
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وحش ود   ری  یها  یاست، اوا به تکن ریارد  شاول وو یفکر
 :شود ینم
 طشور همروشان موشو       را بشه  تیش فعال ةوسل ش  ایو هوم   ی

 . یده

 ا  ح ش    یبانیتا به پششن   ی وان موو   ده  یبار در   ی
 . یکم  کن یبن  بیکردن و ترت

  در صشورغ اوکشان    ایکوچ   یها موو ان را در گروه دان
 . یت  موو   ده به ت 

 هششا در  وهششارغ  یتمششر یفرصششت بششرا   یچنشش  هشششیهم
 . یوخنلف فراهم کن یها تیوواع

 یهشا  پاسش   تیهش ا  یبشرا  یو ک و یجسم یا  هش ارها 
 یرا بشرا  یواصش  یک وش   یو سشنا   یش اسشن اده کن  حیصح
 Texas Council for) یش پاسش  هشا ارائشه ده     یش ا تیش تقو

Developmental Disabilities, 2013.) 

 یتشا  بشرا   لش   یشة واننش  ته  یکمک یها یورافن  یهمچن 
 ةواننش  اجشا    یاوکانات ةارائ ،یناتوان یدارا رانیفراگکم  به 
 یگشرار  شش اه   ةارائش  ةاجا  ایدر کنار وعلم  ریفراگنشسن  
 ییدانشجو فیتکال رانیکاه  و لیا اب یراتییتل منان، توسط

وعلمششان در انجششام  ارانیو اسششن اده ا  دسششن افنششهی اونصششا 
 یموو ش وراکر که است ییهاراهبردا جمله  وخنلف یکارها
 Understood) دهن  ارائه توانن  یو یناتوان یدارا افراد یبرا

Team, 2020). 
 

 نوابغ 

(، 201۵)کودکششان سششرمو   یانجمشش  ولّششتعریششف اسششار بر
کشه هنگشام    ششود  یوش  ق اط یریبه فراگ رهو یموو  ت دان 
 طیه و وحش تجربش  ،یوشابة وود ا نظشر سشن   انیبا همنا سةیوقا
را نششان   ششرفت یا  تجشار  پ  یبشاالتر  سطوحبالقوه  طور به
و  ترنش   ووفش   وشود  یلیدر اوور تحصش  رانیفراگ  ی. اده  یو
ا   یادیشش. تعشش اد  دهنشش  یرا نشششان وشش  یشششنریب شششرفتیپ

 سششبب سشرمو  بششه  رانیششفراگ انش  کششه  نشششان دادهان پژوهششگر 
بششه  یدهشش در پاسشش  انششهیگرا کمششال  غیا  تمششا یبروششوردار
ا   یعیوسشش فیششدر وعششرض ط یلیتحصشش ی نشش گ وطالبششاغ

و همکشاران،   رضشوی علشوی  ) رن یگ یارار و یون  یاو هایپ

13۹6.) 
 چن ان دور اعنقاد بر ای  بوده است که های نه هدر گتشن 

با اتکشا   وود و وودبه های برتر، نخبگان و افراد دارای توانایی
وواهن   سرح  شکوفایی به ،های فردی رش  کرده به توانایی
بیششنر ونخصصشان بشه ایش  ننیجشه       حشال اوشرو ه   رسی . باای 

ششکوفایی و تلشف نشش ن اسشنع ادها و      ان  کشه بشرای   رسی ه
ای جشر   کودکان با اسشنع ادهای دروششان چشاره    های توانایی
ونظشور در   بش ی   .هشای ویشژه بشه منشان نیسشت      موشو    ارائة

ای درسی وننشوعی بشر   های الگوها و برناوه ،کشورهای پیشرو
اسشنع ادهای دروششان ارائشه شش ه      موو ان بشا  موو   دان 

ای جشر توجشه بشه     چاره های جهانی، تجربهبه با توجه  .است
 اسشنع ادهای دروششان   بشا  موشو ان  ها و نیا های دانش   ع اه
 (.13۹8و همکاران،  ابوالقاسمی) نیست

 یعش یطب ییتوانشا   یش اسشنع ادها را   انکارتا فرهنگ للت 
 یهنشر  حیطشة وصشو  در   وشا  بشه   یانجام کارهشا  یبرا
هسشنن    یذات یها ییاسنع ادها توانا ، یبنابرا کن . یو فیتعر
و  افنشه ی  ونناسشب توسشعه   ینش یتمر ةبرناوش  راهتوانن  ا   یکه و
 ایش اسشنع ادها    ا یشون . هر کودک سشطح وشخصش   تیتقو

. ابش  یو پشرور    ییشناسشا   یش نه نه دارد کشه با  یاسنع ادها
وورداسشن اده   حیطور صح ( کودک بهی)هااسنع اد نکهیا یبرا

 یاسشنع اد   ی ودهنگام چنش  یی، شناسااب یو رش   ردیارار گ
 طی ودهنگام، فراهم کشردن وحش   ییوسنقل است. شناسا یاور
فرد بشه   تیکن  که در نها یو  یرا تضم یریادگی یبرا ناسبو

و ا  من وشار    ابش  ی یوشود موشو   وش    ةو اان یها وهارغ
، یچنش وجه  ةرششن   ی یموو   فنّ ،گرید شود. ا طرف ینم

فرد به موو    ریاست که با ه ف تجه یعمل و یا چن رشنه
 ,Osondu and Okon) ششود  یال م انجشام وش   یا و حرفه یفنّ

2013.) 
در ارائشة  کر وطالعشاغ  اورهای ای  افراد،  براسار ویژگی 

را  ریش   یارهشا یوعها برای افراد وا  )نوابشغ( بایش     موو  
 : نکن تیرعا
 ورکششر بششا   ، یششال م ییبششا کارم وششا یا حرفششه  یشش یدارا
بششه  لیششوا یانسششان یرویششوناسششب و ن یهششا رسششاوتی 

بشه   تیش  یباک یهشا  موشو    ةنسبت بشه ارائش   یگتار هیسروا
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 .باش  انیدانشجو
   ای عمشل   بای  در ارائة تجهیراغ ووردنیا  کشارمفرینی حرفشه

 کن .
 شش ه    ییش تع یهشا  هیش و ضوابط و رو طیشرا ر یدر پت  یبا

 باش .پتیر  نوابغ انعطاف توسط

و  ابوالقاسشمی توسشط   یپژوهشش  جیبراسار ننشا همچنی   
پیشنهاد ش ه است که در وحنشوا و فراینش     (13۹8همکاران )

اسنع اد دروشان به وواردی چشون وجشود    رانیموو شی فراگ
فعالیت عملی، توجه به و ایت، تخصصشی کشردن وطالشب،    

وجه بشه ع یش  و اسشنع ادهای    همراهی با علم رو  جهان، ت
برای  صیفردی، کاربردی بودن، یادگیری فعال، رو  اونصا

 د.شوهر درر توجه بیشنری 

 
 یا حرفه یها آموزش ةارائ در کشورها ریسا تجارب

 خاص یها گروه ةژیو

بشود   ییکشورها  یاول جرو بنگ د براسار ونابع ووجود، 
 بیرا تصشو  وعلول سشا وان ولشل   افرادحقوق  ونیکه کنوانس

افشراد   گنجانش ن  کشور، دولت تعه  کرده اسشت ای  در . کرد
 تیش هشا و اششنلال در اولو   در موو   وهارغ تیوعلول یدارا
 انیدانشجوبرای  درص  ۵ ر یپت یةسهم  یو باشن   یاصل

شش ه    ییتع یا و حرفه یسساغ موو   فنّسو یةوعلول در کل
 (.International Labour Organization, 201۷است )
بشا   افشراد  ،یا  کشورها واننش  ملمشان و اسشلواک    یدر برو 
فضای  در یناتوان یو اکار افراد دارای موو ش وا  یا هاین

ها عم تا  بر  برناوه  یا ه ف. رن یگ یو ارارموو شی وجرایی 
 (.Granados, 2012ونمرکر است ) یشلل یها وهارغ ةتوسع
 اروپشا  هیش داتحا عضشو  یکششورها  ریسشا  همراه به ایاسپان 
 ورود تیش تقو یبشرا  را ییهشا  ناوشه   ییم و ها استیس ها، برناوه
)وراکر  ش ه وحافظت و یوعمول یکار یها طیوح در نوعلوال
  یتش و  یووداشنلال بیترغ و( یا حرفه وراکر و ژهیو یشلل
بشا وششک غ    رانیش فراگ، ایاسشپان  واشال، در  رایبش . است کرده
  یکنن  و وارد  یول ورا کا یوعموال  موو   اجبار یریادگی

شون . منهشا   یدر  اشنلال و ةبرناو ای یاجنماع  یتضم ةبرناو
ششون .   یوش  تیه ا ریسطح ونوسط ن یا حرفه یها به موو  

 یهشا  وعمشوال  وارد برناوشه   ییششنوا  تیش وعلول یدارا رانیفراگ
 تیش وعلول یدارا رانیش فراگکه اکاشر   یشون  درحال یو یموو ش

بشاالتر،   وونوسشطه   یهشا  موشو    بشا  یو حرکن یحس ،یینایب
اداوشه   رین را یدانشگاه وطالعاغ و یعال  غیتحص یها دوره
 .(Ramon and Gelabert, 2008) دهن  یو

 Opti-work بشه نشام   یوهمش  یهشا  پشروهه اروپا  ونیسیکم 

 کشار( را  دروعلشول   افشراد  ادغام یبرا یسا  نهیبه یهاراهبرد)
و مغا  شش    2006  پروهه ا  طراحی و توسعه داده است. ای

، انگلسشنان،  رلنش  یهلن ، ا یشرکاو   یسال به طول انجاو سه
و  موو   ن . وحققان برشاول من بود  یو بلژ ونانیفن ن ، 

یی نظارغ اروپا یکشورها  یدر سراسر ا نوعلوال کارموو ی
 (.Granados, 2012کنن  ) وی
 (VET)ای و کششارموو ی  همچنششی  نظششام موششو   حرفششه 

  یش ااسشت کشه    ریپت انعطاف راهبرد  یا   یا نمونهدانمارک 
را در  یده  تا تجار  وخنلف شلل یو رانیفرصت را به فراگ

 یکشه دارا  فراگیرانیبرناوه به   یا. کار تجربه کنن  با ار ةنی و
 یا گونشه  بشه و  ده  یکوتاه ارائه و یها هسنن ، برناوه تیوعلول
 یهشا  خش  بنواننش  در ب  انیش ه اسشت کشه دانششجو    یطراح

ا  نظشر ارائشه، اکاشر      یهمچن .نن یکارگران موو   بب ا ون ین
 انعطشاف اسشت   اابل ای و کارموو ی موو   حرفه یها برناوه

را  نسشبی  تیدوره، صش ح   یا  کار به و غ  ابلتا بنوانن  
 ا بششه نقششل   2008)رو ن لشش  و همکششاران،    نششکسششب کن

Granados, 2012.) 

 ،و رشش   یفکشر  یهشا  یتواننشا  ةنیدر  و ییکایمور انجم  
 یانجم  افراد دارا ،سن رم داون یول انجم  دوسنان،  یبهنر
  یتشر  افنشاده ا جملشه وهشم    عقشب  یصش ا و   یشش   تیوعلول

 یافششراد دارا یموششو   بششرا ةنششیفعششال در  و یهششا سششا وان
 Texas Council for) باشششن  یون ششاوغ وشش یهششا ینششاتوان

Developmental Disabilities, 2013.) 
 (CEC) ییکودکششان اسششنانا مچنششی  در موریکششا انجمشش ه 
 یلیتحصش  تیش بهبشود ووفق  ایاسشت کشه بشر    یا حرفه یانجمن

اونصشا    ی وشا  اسشنع ادها  ایش  تیوعلول یکودکان دارا
،  یپششرور ، اسششات و موششو   ةژیششو رانیدارد. وعلمششان و وشش 

  یو والش   یا حرفه  یدهن گان و واغ ورتبط، ونخصص ارائه
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 تیش  یبر بهبشود ک  ییکودکان اسنانا نجم ا. هسنن من  یاعضا
  یش بشه ا  یابیدسن یونمرکر است. برا یو عموو ژهیموو   و
دولشت   ی،وحلش ایالنی و  وپرور  شورا با موو    یه ف، ا

 بیرغت .کن  یو یهمکار یموو ش یها سا وان ریف رال و سا
 ی واط عشاغ قش یتحق یها افنهیاننشار  ،اعضا یا به رش  حرفه

هششا،  ونیکنوانسشش راها   ییاسششنانا   کودکششانموششو  ةنششیدر  و
، هشا  لمیها و فش  کنا  ،اغیو نشر CEC تیسا ها، و   یهما

 یکودکشان دارا  یبانیپششن  ی بشرای نیارتقشا  اشوان   ت   بشرای 
 ,Kurenهای ای  ورکر است ) وا  ا جمله فعالیت یا هاین

2020.) 

 وشا   افشراد  یبشرا  موشو    ةارائش  ةنش ی و در هن وسنان 
 ی، ششورا 1۹84در  بشار   ینخسشن  .دارد یتوجه اابل های هتجرب

 یاشانون  یشورا نهشاد   ی. اش  سیتأس (RCI  )هن یتوانبخش
را  یموو شش  یهشا  و نظارغ بشر برناوشه   میتنظ ة یاست که وظ

و وت بشه افشراد    یونخصصان و پرسنل برا یسا  مواده یبرا
، شششورای توانبخشششی هنشش   1۹۹3وعلششول برعهشش ه دارد. در 

که به افشراد    یونخصصان و پرسنل ج  ةهمکه  تصویب کرد
ارشش    ین  وش رک کارشناسش  ا کنن ، ووظف یوعلول و وت و

و   یوعش  ییهشا  باشن  و ولشرم بشه ششرکت در موشو      داشنه 
 نوعلشوال  یولش  ینوینام در ششورا هسشنن . انسشن    ثبت  یهمچن
اشرار   هنش   یتوانبخشش  یششورا  نظارغ تحت( NIMHی )ذهن

 افشراد  ا  وراابت وناسب یها لو  یطراح و جادیدارد و در ا
 و قاغیتحق  یهمچن کن . ت   وی یذهن یوان گ عقب یدارا

 غوهشار  تیریو موو   و  ،یابیار  ةنیدر  و ییها یهماهنگ
 یپرسشنل بشرا   می. موشو   وسشنق  کن  یو ارائه افراد  یا یبرا

در  یذهن یوان گ عقب یو وت به کودکان و بررگساالن دارا
  شود. یاداره وانسنینو نیر ا سوی ای  کشور 
 ارائشه  نشاتوان  افشراد  یبشرا را  یاصل ةسه برناو سا وان  یا 
 (؛ BMRی )ذهنش  یوانش گ  عقشب  کارشناسیو رک  .1کن :  یو
 یا موو   حرفه یها نهیدر  و ژهیو موو   در پلمید  . ی2

 یهشا  برناوه .3و  ؛کش  یسال طول و  یو اشنلال که ح ود 
 یبرا یا ه نه رو ه تا سه دو ی وان ةبا با و غ  کوتاه یموو ش

( و ی)موششو   کششارموو  یذهنشش یوانشش گ ونخصصششان عقششب
 ةسشا وان حش ود ده برناوش     یش وشوارد، ا   یبر ا افرون.  یوال 

 ایش  یالنیش ا یهشا  ، دولشت یدانشگاه یواح ها راهرا  یموو ش
( یردولنش یغ یهشا  )سشا وان  یردولنش یغ ةداوطلبانش  یها سا وان
 یولش  ینویانسشن  هنش  و  ینبخشش توا یششورا  .دهش   یوش  انجام
و ارغ رفشاه هنش     وپوش  دولت   یرهر دو  یذهن نوعلوال
 (. Raver, 2001)  هسنن
 

هرای   شده در ایررا  بررای آمروزش    اقدامات انجام
 های خاص   کاربردی ویژة گروه-علمی

در  یکششاربرد-یو علمشش یا و حرفششه یسششاونار موششو   فنّشش
 تنشوع نسشبنا    یرادر حال توسشعه دا  ای افنهی توسعه یکشورها
ا  من اسشت کشه    ین سه حاک یله فئوس  یاست. ا یتوجه اابل

 یاور موو   فنّ کشورها در یبرو ینسب تیمنچه باع  ووفق
 ایوا  و واح   یالگو  یا   تیبوده است، تبع یا و حرفه

بنابشه   یبلکه هشر کششور   یستش ه ن تجویر یا نسخه یاول به
 یوخنصشاغ کلش   و یو اجنمشاع  یاانصاد طیو شرا اغیوقنض

 یبشرا  یوناسشب  در اسشن اده ا  سشاونار   یسشع  ینظام موو شش 
داشششنه اسششت  یکشاربرد -یو علمشش یا حرفشه  و یموشو   فنّشش 

 (.1382 ی،نقیو ب یرضوان ی ی)سع
هشای   ای بیشنر به موشو    حرفهو ی دانشگاه فنّدر ایران،  

صشورغ   هکشاربردی بش  -پردا د و دانشگاه جاوع علمشی  عام وی
اشنلال در سطح موشو   عشالی وهشارتی     ةتر و جنب تخصصی
 در کشور نیا ون  نیشروی تخصصشی تکنسشی ،    . نفعالیت دار

تخصصشی هسشنیم و دانششگاه جشاوع      یکاردان و کارشنار فنّ
کاربردی با تربیت ای  نیروها بشرای رفشع نیشا  کششور     -علمی

 (.13۹8 ،یباار)ثر و اابل حماینی دارد سفعالیت و

 یکششاربرد-یعلمشش یموششو   عششال  ةسسششسو، 1381ا   
ورکشر   3۷داششن    اریش بشا در اون ی اجنمشاع   یوأو ت یسنیبهر

 یهشا  دانششجو در دوره  ر یو پت یاا ام به برگرار ،یموو ش
و غ و ضشم    کوتاه ،یلیبه اوت و رک تحص یوننه یموو ش

در سراسر  یاجنماع  یوأرفاه و ت ،یسنیبهر ةو وت در حو 
جلسشاغ   یبرگرارکر ریری ای  ورا شیوة برناوه . کن یکشور و
  یتشش و بششاکشششور  یسششنیبششا دفششاتر سششا وان بهر یکارشناسشش

بشا   یوش غ و همشاهنگ   کوتشاه  ةدرر و دور پودوان و ت  ت 
و ارغ  یهشا  حشو ه  گریها و د سا وان یتخصص یها وعاونت
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-یعلمش  یموو   عشال  .باش  ی ویتعاون، کار و رفاه اجنماع
  ارغی  یشر حمایشت و  اجنمشاع   یوأو تش  یسنیبهر یکاربرد
ورکر موشو    ش   یان ا  راهی با کار و اوور اجنماع تعاون،
و  یدولنشش یاجنمششاع  یوأو تشش یسششنیبهر کششاربردی–یعلمشش
 لیششاردب و جهششرم، اششم ،بشش یو هششای در شهرسششنان یدولنششریغ

انش ا ی   همچنشی  راه های وود را گسنر  داده است.  فعالیت
 یسشا   تیظرفکانون کارمفرینی و بنیاد نخبگان در وسسسه و 

 یبشرا  ژهیش و وش غ بشه   موو   کوتاه یها دوره یبرگرار برای
کودک، وراکر وعلشوالن   یوه ها ریوابسنه نظ یدولنریوراکر غ
 وراکشر وششاوره و   اد،یش وراکر تشرک اعن  ،یذهن ،یحرکن یجسم

هشا و رویکردهشای ایش  وسسسشه      وانن  من ا جملشه سیاسشت  
 (.13۹8)و ارغ تعاون، کار و اوور اجنماعی،  باش  وی
  فعالینانق    یشورا بیکه با تصو ی،سنی وان بهرسا 
وش واغ   ئشة ارا ةنش ی و در اکنشون  هشم  ،مغا  کشرد  13۵۹را در 
 یا و حرفشه  یفنّش  یهشا  موو   وهشارغ  ،به وعلوالن یموو ش
 وش واغ  ا یش ووردن یانسان یرویه ف و موو   ن یها گروه
 جیننششا(. 13۹6 ی،دارد )اربششان تیششفعال کشششور در یسششنیبهر

 یطبش  الگشو   یموشو   حرفشه  یاثربخشش  یررسش ب در یپژوهش
 یجسشم  یذهنش  وعلشوالن  یتوانمن سشا   در یسشن یسا وان بهر
 ،یمیوششودتنظ بهبششود در یوعنششادار ریثأتشش کششهنشششان داد 
  یا یها یم وودن یشناون روان یتوانمن سا  و یوودکارمو 
 یهشا  ییتوان  ونجر به بهبشود توانشا   یوو  است داشنه پژوه 
ه  وششششک غ اضشششطرا  و و حافظشششه و کشششا یششششناون
 (. 13۹۵ ،و وحله انیگردد )ااسم رین شان  یافسردگ

تشوان ذهنشی کشه     دورة کاردانی وربی کودکان اسنانایی کم 
ای  دهش  بشه برناوشه    کاربردی ارائشه وشی  -دانشگاه جاوع علمی
ششود کشه دانششجویان ضشم  یشادگیری       موو شی اط ق وشی 

نواننش  اوشور   های کشاربردی ب  ها و وهارغ ای ا  دان  وجموعه
نحشو وطلشوبی    توان ذهنشی را بشه   موو   و تربیت کودکان کم

کاربردی، طول -های علمی انجام دهن . وطاب  با نظام موو  
دوره دو تا سشه سشال اسشت کشه درور عملشی و نظشری من       

-ششود )دانششگاه جشاوع علمشی     صشورغ واحش  ارائشه وشی     به
 (.13۹۷کاربردی، 

گتششنه   یهشا  در دهشه  وا  وپرور  موو   شگاوانیپ 

وعلمشان   ،وشا   یا هشا ین یوعنق  بودن  تمرکر کودکان دارا
 طیوحش   یوا  در  راغیو اوکاناغ و تجه وا موو   
 یها در ارائه و واغ ش ه و اوکان رش  وهارغ لیباع  تسه

. اوشا  ششود  یوش  ششنر یب ییهشا  طیوح  یکودکان در چن یا حرفه
 ةشعل ،ییموو   کودکان اسنانا ینسبت به ج اسا  اننقاداغ
را فرو ان کرد. هش ف   یسا ریو فراگ یسا  کپارچهینهضت 
و  یا  عشاد  کودکشان اعشم   ةاست کشه همش    یا یرسا یا  فراگ
در  ،طیوحش   یش صورغ ومکش  در   در ژهیو یا هایافراد با ن

 یموو شش  یهشا  و ا  فرصشت   هیش کنار هم و با هم موشو   د 
موشو     ادیش   یایش برابر برووردار ششون . بشا توجشه بشه ورا    

رون  در کشور وا شکل نگرفنه اسشت و اگشر در     یا ی،قیل ت
بشا   وشا   یا هشا یموشو ان بشا ن   دانش    یش شاه  تل  یووارد

نبشود اوکانشاغ    واجبشار   یا  رو شنریب ،میهسن یکودکان عاد
 .(13۹3 ،ی و همکاراناویصست )بوده ا
 یا و اولشه  یها برناوه کشور وا در وصو در  یمنچه با 

وشورد   ریش ا  هشر چ   یوا  ب یا هایوناسب و ونناسب با ن
و  یاجنمشاع  طیو ششرا  یفرهنگش  یهشا  جنبشه  ردیتوجه ارار گ
  یبه چن یابیباش . دسن یو ون و یا و اوله یها انطباق برناوه

 تیجانبه و حما همه یو همکار شنریوسنلرم توجه ب یوطلوب
و  تیششاهماسششت. انشش رکاران  هششا، وسششئوالن و دسششت سششا وان

وششخص   یهشا  وشان   ها و وهارغ وهیش  یضرورغ موو   ا
 ییهشا  ییتوانشا   ووجشب ارتقشا   هاموو   من میشود که ب ان یو

 یهشا فشرد را بشرا    ییتوانشا   یش د. اششو  یوش  یو اجنمشاع  یروان
 یاریش  ی نش گ  یهشا  تیش ها و وواع بروورد وسثر با کشمک 

هشا، جاوعشه،    انسشان  ریکن  تا با سا یبخش  و به او کم  و یو
سا گارانه عمل کن  و س وت  وود وابت و طیفرهنگ و وح

  یش ا  یموو   و تمشر  بیترت  یکن . ب   یوود را تأو یروان
ها و رفنشار   ها، ار   ینگران رییتل ای تیها ووجب تقو وهارغ
 .(13۹3 ،یکیب چید )الشو یانسان و
هشا در   دولشت  ا سویش ه  انجام اا اواغ تیبر اهم افرون 
توجه داششت کشه     یباونابع ووجود،   یوأها و ت برناوه  یت و

و کشل جاوعشه    ونخصصان ن،موو ا ، دان  ی، وال موو شگران
 وشا   یها وهارغ موو   نق نسبت به  ینگر  وابن  یبا
 ، یبرسش . بنشابرا   تیاور به ووفق  یداشنه باشن  تا ا افراد  یا
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 برای ییها موو   ةش ه، ارائ ینیب  یپ یموو ش یها در برناوه
وصشو  موو ششگران حشائر     هب نگر  وابت افراد و تیتقو
 .است ژهیو تیاهم
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 .1۵3-168 ،20شماره  ،یموو ش
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افشراد بشا    یاجنماع یفرد یتوانمن سا  یول  یهما  یوا ، نخسن

واحش    یدانشگاه م اد اسش و   ،یاا - یوراسان جنوب ژه،یو یا هاین
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ISEPP01-ISEPP01_253.html 
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