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چکیده
مربیان بخش قابلتوجهی از روز را با دانشآموزان کمتوان ذهنی میگذرانند و از تجربیات زیستۀ آنها
میتوان اطالعات مفید و گرانبهایی استخراج کرد .بر این اساس هدف پژوهش حاضر کشف تجربۀ زیستۀ
مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی در ارتباط با ویژگیها ،رفتارها ،تعامالت ،واکنشهای بین خود و
دانشآموزان کمتوان ذهنی بود .این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد .شیوۀ
گردآوری اطالعات استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته بود .بر این اساس از بین مربیان دانشآموزان
کمتوان ذهنی  19نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور تحلیل دادههای مصاحبهها
از روش کالیزی استفاده شد .پس از استخراج موضوعی و طبقهبندی آنها ،یافتهها شامل  5مضمون اصلی
(تغییر باورها ،عدم هماهنگی در ارائۀ خدمات ،تاثیر شغل در زندگی شخصی ،ملزومات مربیگری و
انتظارات والدین) و  15مضمون فرعی بود .ارتباط این مضامین اصلی و فرعی در اصل مقاله آورده شده
است .واکاوی تجارب مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی نشان داد که این گروه به شیوههای مختلفی از این
دانشآموزان تأثیر میپذیرند و قادرند تأثیرات مختلفی نیز بر آنها داشته باشند .بر این اساس میتوان از
تجارب آنان جهت حل مسائل و مشکالت دانشآموزان ،والدین و مربیان بهره برد.
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مقدمه
کمتوانی ذهنی 1یکی از اختالالت عصبی تحولی است که در طول دوره رشدی شروع و
آسیب های مختلفی را برای کودک ،خانواده و جامعه به همراه دارد .مطابق با آخرین
تعاریف انجمن ناتوانیهای ذهنی و رشدی آمریکا 2این اختالل با معیارهایی از قبیل آسیب
در زمینه کارکردهای ذهنی که استدالل ،حل مسئله ،برنامهریزی ،تفکر انتزاعی ،قضاوت،
یادگیری ،تجربه و فهمیدن عملی را شامل میشوند و نیز عملکرد انطباقی (مفهومی،
اجتماعی ،یا عملی) ،تشخیص داده میشود (شالوک ،بورثویک-دافی ،برادلی و بونتینک،3
.)2009
طیف و سیعی از پیشینه پژوهشی حکایت از این واقعیت دارد که کمتوانی ذهنی
مشکالت بسیاری را برای کودکان به همراه دارد .پژوهش بهاتیا ،کابرا و ساپرا)2005( 4
نشان داد که شیوع مشکالت رفتاری در این دانشآموزان در دامنۀ  13تا  55درصد قرار
دارد .اینفیلد ،الیس و امروس )2011( 5در فراتحلیل خود نشان دادند که میزان همبودی
کمتوانی ذهنی با بیمارهای روانی حدود  30تا  40درصد است .همچنین وجود مشکالت
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اضطرابی (گرین ،برکویتس و بیکر ،)2015 ،5افسردگی (هرمانز ،بیکمن و اونهایس،8
 )2013و عزت نفس پائین (آقایینژاد ،فرامرزی و عابدی )1392 ،در بین این افراد گزارش
شده است .پژوهشگران دیگری نیز بر این باورند که والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی
نسبت به والدین کودکان عادی و سایر دانشآموزان با نیازهای ویژه بار روانی و مشکالت
روانشناختی بسیاری را به دوش میکشند (ماترول 9و همکاران2011 ،؛ ایرازابل 10و
همکاران2012 ،؛ اوشودی 11و همکاران )2014 ،و از رضایت زناشویی کمتری برخوردارند

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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(کوک ،النگ و وانگ2014 ،1؛ رابینسون و نیس2015 ،2؛ معتمدی ،غباریبناب ،ابرغم،
.)1395
افزایش چشمگیر میزان شیوع این اختالل موجب اجرای پژوهشهای بسیاری در زمینۀ
شناخت بیشتر این دانشآموزان و خانوادههای آنها شده است .با این حال در زمینۀ
محیطهای یادگیری ،معلمان و مربیان این گروه پژوهشهای نسبتاً محدودی انجام شده
است .دانشآموزان کمتوان ذهنی نسبت به همساالن دارای رشد طبیعی خود مشکالت
رفتاری بیشتر (توتسیکا 3و همکاران2014 ،؛ بیکر 4و همکاران ،)2003 ،تعامالت منفیِ
والد-کودک افزونتر (هاسال ،روز و دونالد )2005 ،5و مشکالت تنظیم هیجانی و رفتاری
باالتری (بائورین و نادر-گراسبیس )2013 ،6را تجربه میکنند .همه این عوامل آنان را
مستعد مشکالت سازگاری در مدرسه و نیز شکلگیری ارتباط نامناسب با معلمان و مربیان
(مکاینتری 5و همکاران2006 ،؛ بار )2013 ،8و به دنبال آن کاهش فرصت برای برقراری
ارتباط و یادگیری و نیز کسب دیدگاه منفی نسبت به معلم و مدرسه میکند (آیسنهاور 9و
همکاران.)2005 ،
پژوهشگران معتقدند که کیفیت رابطۀ بین مربیان و دانشآموزان کمتوان ذهنی در
مقاطع پیشدبستانی و ابتدایی ،پیشبینیکننده سازگاری ،کفایت اجتماعی ،نگرش به
مدرسه ،مشارکت و عملکرد تحصیلی در مقاطع یاد شده و نیز در مقاطع باالتر است (پینتا و
استوهلمن2004 ،10؛ سیلور 11و همکاران .)2005 ،ارتباط بین تعامل مثبت مربی و
دانشآموز و توانمندسازی دانشآموزان برای یادگیری (نارمی )2012 ،12و کیفیت زندگی
بیشتر (بیدل-برآون 13و همکاران )2016 ،نیز ثابت شده است .هامر و پینتا )2001( 1نیز
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
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گزارش کردند دانشآموزانی که مدرسه را با مشکالت رفتاری شروع میکنند ،ارتباط
مثبت و نزدیک مربی و کودک باعث میشود تا تخلفات انضباطی کمتری را بروز دهند.
تعامل مثبت والد-مربی و کسب پیامدهای مثبت برای دانشآموز نیز به تایید شده است
(جیسون ،وندوپاتن و والسکام .)2015 ،2از طرفی ،سیلور و همکاران ( )2005و نارمی
( )2012معتقدند که تضاد ،کشمکش و ارتباط نامناسب با مربی موجب افزایش مشکالت
رفتاری در کودکان کمتوان ذهنی میشود.
با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن این حقیقت که مربیان دانشآموزان
کمتوان ذهنی تأثیر بسزایی بر روند رشد آنها میگذارند (آلوریادو و پاولیدو )2016 ،3به
نظر میرسد کشف تجربۀ زیستۀ مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی در ارتباط با ویژگیها،
رفتارها ،تعامالت ،واکنشهای بین خود ،دانشآموزان کمتوان ذهنی ،خانواده و مدرسه،
موجب شناسایی عوامل خطر و نیز عوامل بالقوۀ مثبت میشود و در نتیجه با بهکارگیری این
نتایج میتوان از برخی پیامدهای منفی این اختالل جلوگیری و زمینه را فراهم کرد تا انرژی
مربیان و دانشآموزان در جهت برخورد با مشکالت و نیز بالندگی آنان هدایت شود.
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که اگر محیط یادگیری و ارتباط مربی و دانشآموز
تحولیافته نباشد ،نهفقط دستیابی به نتایج درمانی و تعمیم آموزشها به محیطهای دیگر
تسهیل نمیشود ،بلکه در بسیاری از مواقع آنها را تضعیف میکند (کوک ،کامرون و
تنکرسلی2005 ،4؛ نارمی2012 ،؛ جیسون ،وندوپاتن و والسکام .)2015 ،اگر تجارب
مربیان کشف و از آن در جهت کاربرد در محیطهای یادگیری استفاده شود ،تجاربی بسیار
غنی برای دانشآموز فراهم و کسب مهارتهای رشدی و تحولی او را تسهیل میکند .با
توجه به مطالب گفته شده و نظر به اهمیت محیطهای یادگیری و آموزشی و نیز نقش مهم
مربیان و معلمان در آینده تحصیلی ،اجتماعی و شغلی دانشآموزان کمتوان ذهنی و نظر به
اینکه تا به حال پژوهشی در این زمینه انجام نشده است ،پژوهش حاضر به دنبال کشف
تجربۀ زیستۀ مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی بود.

1. Hamre & Pianta
2. Jansen, Van Der Putten, & Vlaskamp
3. Alevriadou & Pavlidou
4. Cook, Cameron & Tankersley

تجربه زیسته مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی :پژوهش کیفی پدیدارشناسی...

5

روش پژوهش
این پژوهشِ کیفی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی بود که در سال  1395انجام شده است.
نمونه پژوهش بر اساس روش نمونهگیری هدفمند 1انتخاب شد و تا اشباع دادهها یعنی
زمانی که موضوعات جدیدی به دست نیامد ،ادامه یافت .بر این اساس در پژوهش حاضر با
 19نفر برای به دست آوردن دادههای پژوهش از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نیز به
شیوه گفتگوی دوطرفه 2بهره گرفته شد .مدت مصاحبهها بین  60تا  100دقیقه متغیر بود.
دقایق اول با گفتگوی روزمره شروع میشد و پس از ایجاد جوی صمیمی و محیط مطلوب

و اخذ رضایت آگاهانه ،مصاحبهها با طرح یک سؤال محوری و گسترده "تجربهی خود در
ارتباط با ویژگیها ،رفتارها ،تعامالت و واکنشهای بین خود و دانشآموزان کمتوان
ذهنی را بیان کنید" آغاز شد .در صورت وجود ابهام در پاسخها و یا پاسخهای ناقص و
کوتاه ،برای وضوح بیانهای شرکتکننده سؤاالت بیشتری پرسیده میشد .معیارهای ورود
به پژوهش ،مربی دانش آموزان کمتوان ذهنی ،داشتن حداقل  10سال تجربه کار با
دانشآموزان کمتوان ذهنی ،رضایت داشتن به شرکت در پژوهش و توانایی بازگویی
تجارب بود .معیار خروج از پژوهش شامل عدم تمایل به شرکت در ادامه فرآیند پژوهش
بود .الزم به ذکر است که شرکتکنندگان در طول پژوهش اجازه خروج از فرآیند
پژوهش را داشتند.
مصاحبهها چندین مرتبه گوش داده شد و متن آن بهصورت کلمه به کلمه نوشته شد.
برای تحلیل دادهها از روش کالیزی 3استفاده شد .این روش شامل هفت مرحله است)1 :
خواندن دقیق کلیه توصیفها و یافتههای مهم شرکتکنندگان )2 ،استخراج عبارات مهم و
جمالت مرتبط با پدیده )3 ،مفهومبخشی به جمالت مهم استخراجشده )4 ،مرتبسازی
توصیفات شرکتکنندگان و مفاهیم مشترک در دستههای خاص )5 ،تبدیل کلیه عقاید
استنتاج شده به توصیفات جامع و کامل )6 ،تبدیل توصیفات کامل پدیده به یک توصیف
واقعی خالصه و مختصر و  )5معتبرسازی نهایی .الزم به ذکر است که در معتبرسازی نهایی،
از مالکهای اعتبار 4و قابلیت اطمینان 1استفاده شد .برای بررسی اعتبار ،اطالعات هر
1. Purposive sampling
2. Conversational style
3. Colaizzi
4. Credibility
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مصاحبه پس از تحلیل در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان
اصالحات الزم اعمال شد .برای قابلیت اطمینان ،یافتهها شامل مضمونهای اصلی و زیر
مضمونهای پژوهش از طریق نظرات اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی کودکان
استثنایی دانشگاه تهران مورد بررسی ،مشورت و اصالح قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
پس از تحلیل دادهها به روش کالیزی  5مقوله اصلی و  15مقوله فرعی استخراج شد که
میتواند نشاندهنده تجارب مربیان کودکان کمتوان ذهنی باشد .در جدول  1مقولههای
اصلی و مقولههای فرعی استخراجشده از پژوهش بهطور خالصه آورده شده است و در
ادامه هر مقوله به تفضیل بیان میشود.
جدول  .1مقولههای اصلی و مقولههای فرعی استخراجشده از پژوهش
مقولههای اصلی
تغییر باورها

مقولههای فرعی
توانمندیهای دانشآموزان
نگرش نسبت به مدرسه
غمگینی و افسردگی

عدم هماهنگی در ارائۀ
خدمات

عدم هماهنگی نظام آموزشی و
توانبخشی
تعداد دانشآموزان
وجود اختالالت مختلف
صبر و تحمل

تاثیر شغل در زندگی
شخصی

قدردانی از نعمت
ترس از فرزندآوری
تاثیر استرس شغلی در تعامالت
خانوادگی
مهارت برقراری ارتباط

ملزومات مربیگری

عالقه
صبر و سعه صدر
توقعات

انتظارات والدین

انزوای کودک
ناامیدی
1. Dependability
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پذیرش

الف) تغییر باورها :یکی از مقولههای اصلی استخراجشده که بهطور مکرر در
مصاحبهها تکرار میشد ،تغییر باورها بود .این مقوله شامل توانمندیهای دانشآموزان و
نگرش نسبت به مدرسه بود .مربیان قبل از ورود به مدرسه کودکان دارای کمتوانی ذهنی
گمان میکردند که این دانش آموزان پیشرفتی شبیه به کودکان دارای رشد طبیعی دارند؛
بهطوریکه شرکتکننده  4بیان کرد« :در اوایل کار اطالعات جامع و کاملی از این
دانشآموزان نداشتم؛ با همه وجود تالش میکردم که اونها را به عرش برسونم ،ولی کم
کم به این باور رسیدم که باید متناسب با تواناییهای اونها ازشون انتظار داشته باشم» .یا
شرکتکننده  12اظهار داشت« :وقتی که وارد مدرسه دانشآموزان کمتوان ذهنی شدم
فکر میکردم که کار با این دانشآموزان در سطح دانشآموزان عادی است؛ اما بعد از
چند ماه و با مشاهده دشواریها ،مشکالت و عدم پیشرفت ،بسیار سرخورده شدم» .از دیگر
مقولهها ،نگرش نسبت به مدرسه بود« .من روزی که وارد مدرسه شدم ،خیلی ناامید بودم و
نسبت به این کار خیلی ناراضی بودم ،اما کم کم اینقدر به کارم عالقهمند شدم که دیگه
نمیتونم خودم را بدون این کار تصور کنم» (شرکتکننده )8؛ «اول تصور منفی نسبت به
کار با این کودکان داشتم ،اما وقتی چند ماه گذشت و باهاشون کار کردم و مهربانی و
صمیمیت این دانشآموزان رو دیدم و وقتی تونستم با زحمت ،مهارتی رو به این
دانشآموزان یاد بدم ،خیلی امیدوار شدم و هر روز تصورم نسبت به اونها مثبت و مثبتتر
شد» (شرکتکننده .)16
ب) عدم هماهنگی در ارائۀ خدمات :یکی دیگر از مقولههای مستخرج شده از
تجربیات مربیان ،عدم هماهنگی در ارائه خدمات بود که شامل غمگینی و افسردگی ،عدم
هماهنگی نظام آموزشی و توانبخشی ،تعداد دانشآموزان و وجود اختالالت مختلف در
کالس بود .مربیان بهطور مکرر بیان میکردند که احساس افسردگی و غمگینی میکنند،
بهطوریکه شرکتکننده  5میگفت «وقتی در کارم موفّق نیستم و با توجه به زحماتم
پیشرفتی نمیبینم ،از ته دل احساس غمگینی و افسردگی میکنم» ،یا شرکتکننده  11بیان
داشت که «بعضی مواقع از نزدیک شاهد اخراج دانشآموزانم از مدرسه هستم که این
موضوع بهشدت منو غمگین و ناراحت میکنه و تا مدتها احساس افسردگی میکنم».
از دیگر موضوعات فرعی این مقوله ،عدم هماهنگی نظام آموزشی و توانبخشی بود.
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مربیان معتقد بودند که بین برنامهای که آنها در کالس اجرا میکنند و برنامههای جانبی
هماهنگی و همخوانی وجود ندارد؛ بهطوریکه شرکتکننده  1میگفت« :تمرینهای
گفتاری همیشه با آموزش کالسی هماهنگ نیست ،مثالً صدای ر به خاطر سختی ،آخرین
صدایی است که دانشآموز میتونه یاد بگیره درحالیکه این حرف جزء سومین یا چهارمین
درس در کتاب فارسی دانشآموزان است» و شرکتکننده  3اظهار داشت« :بین کتابهای
درسی و رشد گفتار و زبان دانشآموزانم همخوانی وجود نداره و این مشکالت زیادی
ایجاد میکنه».
موضوع فرعی دیگر ،تعداد زیاد دانشآموزانِ کالس بود که عموم مربیان معتقد بودند
بر ایجاد تجربیات آموزشی مناسب تأثیر منفی دارد .شرکتکننده  19معتقد بود« :تعداد
زیاد دانشآموزان در کالس ،تعامل خوب بین معلم و دانشآموز را از بین میبره و امکان
رسیدگی به نیازهای اونها خارج از توان معلم میشه» .در این زمینه شرکتکننده  11نیز بر
این باور بود که« :این کودکان با ارتباط خوب یاد میگیرند و هر چه ارتباط معلم و
دانشآموز قویتر باشه ،سازگاری بیشتر و رفتارهای منفی کمتری رو شاهد هستیم ،ولی
هنگامیکه کالس شلوغ باشه ،این امکان وجود نداره».
وجود اختالالت مختلف در یک کالس به همراه دانشآموزان دارای کمتوانی ذهنی
از جمله چالشهایی بود که تجربیات مربیان را شکل میداد .شرکتکننده  14میگفت:
«یکی از مشکالت نظام آموزشی وجود دانشآموزان مختلف توی یک کالسه؛ مثالً در
یک کالس دانشآموز بیشفعال ،اوتیسم ،ناسازگار و  ...وجود داره که این موضوع واقعاً
معلّم را زمینگیر میکنه»؛ یا شرکتکننده  19اظهار داشت« :توی کالس من دانشآموز
کمتوان ذهنی که عالوه بر این مشکل ،اختالالت دیگری همچون بیش فعالی ،سندرم
داون ،اوتیسم ،مشکالت رفتاری و  ...داره هم پیدا میشه که این موضوع واقعاً کار منو
سخت میکنه و آموزش به اونها را خارج از توانم میکنه».
ج) تاثیر شغل در زندگی شخصی :تاثیر شغل در زندگی شخصی مقوله اصلی
دیگری بود که در این تحلیل شناسایی و نامگذاری شد .این مقوله اصلی شامل صبر و
تحمل ،قدردانی از نعمت ،ترس از فرزندآوری و تاثیر استرس شغلی در تعامالت
خانوادگی بود .بسیاری از مربیان بر این باور بودند تجربه مربیگری دانشآموزان دارای
کمتوانی ذهنی باعث تحمل زیاد آنها در زندگی فردی شده است .شرکتکننده  9گفت:
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«وقتی مشکالت این دانشآموزانم را میبینم و در موردش فکر میکنم ،نسبت به مشکالت
زندگی خودم صبورتر میشم و میتونم تحمل کنم» .شرکتکننده  15در این باره گفت« :از
وقتی وارد مدرسه دانشآموزان کمتوانی ذهنی شدم و با اونها آشنا شدم ،خیلی بیشتر در
برابر مشکالت تحملم باال رفته و فکر میکنم صبورتر شدم».
یکی دیگر از مقولههای فرعی ،قدردانی از نعمت بود .شرکتکننده  6اظهار کرد« :با
دیدن سالمت فرزندان خودم ،روزی هزار مرتبه خدا را شکر میکنم» .شرکتکننده 11
گفت« :بعضی وقتها با دیدن این دانشآموزان متوجه قدرت خدا میشود و واقعاً از
سویدای دل خدا را شکر میکنم و قدردان نعمتهای او هستم» و شرکتکننده  2اظهار
داشت« :با دیدن این دانشآموزان خدا را هزار مرتبه به خاطر نعمتهایی که به من و
خانوادهام داده ،شکر میکنم».
از دیگر مقولههای فرعی ،ترس از فرزندآوری بود« .وقتی به بچهدار شدن فکر میکنم،
نگران این هستم که نکنه بچۀ منم با کمتوانی ذهنی به دنیا بیاد» (شرکتکننده « .)1فکر
اینکه بچه من هم کمتوان ذهنی به دنیا بیاد همیشه منو آزار میده» (شرکتکننده « .)5یه
موقعی که آدم میخواد بچهدار بشه ،همیشه استرس داره که آیا بچه من سالم هست یا نه»
(شرکتکننده )19؛ «وقتی که خودم را جای مادر این دانشآموزا قرار میدم ،خیلی از
بچهدار شدن میترسم» (شرکتکننده .)4
از مقولههای فرعی دیگر تاثیر استرس شغلی در تعامالت خانوادگی است .در این
مقوله آنچه استنباط میشد این بود که تجربه مربیان از کار با کودکان دارای کمتوانی
ذهنی باعث تأثیرات مثبت و منفی بر ارتباط با خانواده بود .شرکتکننده  5گفت« :بعد از
کار وقتی به منزل بر میگردم ،شیرینکاریهای دانشآموزانم را برای خانواده بیان میکنم
و با هم میخندیم» .شرکتکننده  9اظهار داشت« :وقتی به منزل برمیگردم خیلی عصبی
هستم و به نظرم روی ارتباط با همسرم تأثیر داره» .شرکتکننده  6گفت« :فکر میکنم
کارم خیلی منو خسته میکنه و وقتی میرم خونه حوصله صحبت با خانواده رو ندارم».
د) ملزومات مربیگری :مقوله اصلی تجربیات مربیان در زمینه ملزومات مربیگری
شامل مقولههای فرعی مهارت برقراری ارتباط ،عالقه و صبر و سعهصدر میشد .تعداد
زیادی از مربیان معتقد بودند که یکی از مهارتهای اصلی برای کار با کودکان دارای
کمتوانی ذهنی ،مهارت برقراری ارتباط است« .مهمترین اصل در آموزش و تربیت
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کودکان کمتوانی ذهنی  ،مهارت برقراری ارتباطه ،وقتی ارتباط گرم و صمیمی با این
دانشآموزا برقرار بشه ،اونها خیلی بهتر رفتار میکنند ،خیلی به مدرسه عالقهمند میشن و
همکاری بیشتری نشون میدن» (شرکتکننده « .)11برقراری ارتباط دوستانه با دانشآموز
خیلی مهم و اساسیه و تأثیر مثبتی رو رشد اونها داره ،دانشآموزای کمتوان ممکنه روابط
اجتماعی و تمرینهای ریاضی رو بهخوبی درک نکنند ،ولی محبت رو خیلی میفهمند و
به ارتباط گرم و صمیمی با معلم خیلی خوب جواب میدن» (شرکتکننده .)3
مقوله فرعی دیگر عالقه است .در این رابطه شرکتکننده  8گفت« :به نظرم مهمترین
ویژگی یک مربی در کار با دانشآموزان کمتوان ،عالقه است» .شرکتکننده  16معتقد
بود« :اگر کسی عالقه نداشته باشه و وارد این سیستم بشه ،واقعاً نمیتونه تحمل کنه و یا از
کارش انصراف میده ،یا از لحاظ روحی و روانی آسیب میبینه» .شرکتکننده  5اظهار
داشت« :عالقه مهمترین اصل کار ماست و اگر عالقه به کار نباشه ،هیچ پیشرفتی حاصل
نمیشه» .شرکتکننده  18هم در این زمینه گفت« :من به کارم خیلی عالقه دارم و تنها این
عالقه است که منو اینجا نگه داشته و باعث شده که من در مورد دانشآموزانم مطالعه کنم
و احساس کنم که باید بیشتر در موردشون بدونم» .شرکتکننده  4هم معتقد بود« :این
عالقه است که باعث میشه من همه چالشها و مشکالت این دانشآموزان رو با همه وجود
تحمل کنم و بهشون آرامش بدم ،من هر روز با لباسهای خوشرنگ و روشن وارد مدرسه
میشم و دانشآموزانم همه اینها را متوجه میشوند و به نظرم عالقه نباشه ،وارد شدن به
این کار باعث ناراحتی دانشآموز ،مربی و اطرافیان میشه».
سومین مضمون فرعی این بخش ،صبر و سعهصدر است .شرکتکننده  10گفت« :کار
با کودکان استثنایی طاقتفرسا و فرسایشی است و باید صبر و سعهصدر بسیاری وجود
داشته باشه وگرنه کار خیلی سخت میشه» .شرکتکننده  3بر این باور بود که« :وقتی
ساعتها با این دانشآموزان کار میکنیم و هیچ بازخوردی نمیگیریم و پیشرفت اندکی
میبینیم ،تنها صبره که به کمکم میآید ،به نظرم صبر و حوصله در کار با این دانشآموزان
ویژگی بسیار مهم و اساسیه».
ح) انتظارات والدین :این مقوله اصلی نیز شامل مقولههای فرعی توقعات ،انزوای
کودک ،ناامیدی و پذیرش بود .مربیان شرکتکننده در این پژوهش اظهار میداشتند که
والدین توقعات بسیاری از دانشآموزان کمتوان دارند .برای مثال شرکتکننده  10گفت:
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«بعضی از خانوادهها قبول نمیکنن که فرزندشون کمتوانه و همچنان مثل یک دانشآموز
عادی ازش توقع دارند که این باعث میشه فرزندشون خیلی اذیت بشه» .در این رابطه
شرکتکننده  13نیز اظهار داشت« :والدین توقع دارن فرزندشون به مدرسه عادی بره و از
اون انتظار دارن چیزهایی که در توانش نیست رو یاد بگیره و وقتی این توقعات برآورده
نمیشه ،با واژههایی مثل خنگ خطابش میکنن» .شرکتکننده  6هم اظهار داشت« :والدین
دوست ندارن بین فامیل بگن که بچهشون مدرسه استثنایی میره و همه تالشی میکنن تا اون
به مدرسه عادی برگرده و این کار فقط به ضرر فرزندشون تموم میشه ،در واقع وقتی
فرزندشون نتونه این توقعات رو برآورده کنه ،سعی میکنن اونو منزوی کنن و حتی
خودشون هم منزوی میشن» .شرکتکننده  15از ناامیدی والدین میگفت که در اکثر
خانوادهها مشهود است؛ « والدین وقتی وارد این مدارس میشن و متوجه میشن که
فرزندشون باید توی این مدرسه و درکنار دانش آموزان کمتوان درس بخونه و تازه به
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
ناامیدی شدیدی میشن که فقط گذر زمان و راهنماییه مربیان میتونه کمککننده باشه».
مقوله فرعی دیگر ،پذیرش است .برخی از مربیان اظهار میکردند که والدین بعد از
توقعات و با روبرو شدن با واقعیات و نیز از طریق راهنماییهای مربیان ،به پذیرش میرسند.
شرکتکننده  19گفت« :والدین در آخر به این نتیجه میرسن که آدما باهم متفاوتاند و
فرزندشون نسبت به دانشآموزای دیگه توانایی کمتری داره و باید نسبت به تواناییهاش
ازش توقع داشت» .شرکتکننده  15نیز در این زمینه گفت« :خانوادهها معموالً در آخر
شرایط فرزندشون رو میپذیرن و حتی یکشون بهم گفت وقتی میرم پارک ،والدین دوست
ندارن بچههاشون با بچه من بازی کنه ،اینجور مواقع من میرم براشون توضیح میدم که
فرزندم این مشکل را داره و هیچ خطری هم برای کسی نداره و فقط از لحاظ ذهنی با
بچههای شما متفاوته».

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف کشف تجربه زیستهی مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی از منظر
رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت و نخستین پژوهش انجام شده در نوع خود در این
حوزه است؛ بنابراین پژوهش کیفی که بهطور مستقیم با نتایج این پژوهش باشد یافت نشد؛
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اما نتایج به دست آمده با یافتههای پژوهشی دیگر (از جمله هامر و پینتا2001 ،؛ پینتا و
استوهلمن2004 ،؛ سیلور و همکاران2005 ،؛ تامسون ،لینهان ،گلین و کر2013 ،1؛ وارک،
هاسین و ادوارد )2014 ،2همسو و همخوان است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تجربیات مربیان را میتوان در  5مقوله اصلی خالصه
کرد .مورد اول تغییر باورها بود که بهطور معمول ،مربیان از قبل تصوراتی در مورد
توانمندیهای دانش آموزان و نیز دیدگاه نسبت به مدرسه داشتند که با ورود به مدرسه این
دیدگاهها و تصورات تغییر کرد .این یافتهها که با عنوان باورهای غیرمنطقی از آن یاد
میشود ،در پژوهشی توسط برزگر ،گنجی و شیرجهانی ( )1395بر روی معلمان مدارس
استثنایی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان یزد مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج این پژوهش
نیز همسو با یافتههای پژوهش حاضر بود و نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی معلمان
مدارس استثنایی و عادی تفاوت وجود دارد و این باورهای غیرمنطقی شامل انتظار
بیشازحد از خود ،تمایل به سرزنش و اجتناب از مشکالت میشد .همچنین یافتههای این
بخش از پژوهش همسو با پژوهش علیاکبری ،آیین و محمدیفرد ( )1394است که عنوان
میکنند باورهای قبلی دانشجویان رشته مامایی بعد از حضور در محل کار بهطور کلی
دگرگون میشود.
مقوله اصلی دیگر ،تجربه مربیان در عدم هماهنگی در ارائۀ خدمات بود که به طبع با
دشواریها و مشکالت بسیاری همراه است .مربیان معتقد بودند که وقتی با توجه به تالشها
که در جهت یادگیری دانشآموزان میکنند ،پیشرفتی نمیبینند ،احساس غمگینی و
افسردگی میکنند .پژوهشگران دیگر نیز این یافته را اثبات کردهاند و معتقدند معلمان
دانشآموزان کمتوان در مقایسه با معلمان دانشآموزان عادی در رضایت شغلی تفاوت
معنیداری دارند (رهبر کرباسدهی و همکاران .)1395 ،این نتایج غیرهمسو با پژوهش
خاریآرانی ،آسایش ،علیاکبرزاده و زارع سروی ( )1392است که نشان دادند بین معلمان
دانشآموزان استثنایی و معلمان دانشآموزان عادی تفاوت معنیداری از نظر سالمت روان
وجود ندارد .عالوه بر این مربیان معتقد بودند که بین برنامههای آموزشی و توانبخشی
هماهنگی وجود ندارد ،تعداد افراد کالسها زیاد است و دانشآموزان دارای اختالالت
1. Thompson, Linehan, Glynn & Kerr
2. Wark, Hussain & Edwards
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مختلفی هستند که همه این موارد موجب ایجاد ارتباط نامناسب مربی و دانشآموز میشود.
تامسون ،لینهان ،گلین و کر ( )2013نیز در پژوهش خود نتایج مشابه این بخش از پژوهش
حاضر را گزارش کردند .پژوهشگران دیگر نیز به این نتیجه رسیدهاند که این عوامل زمینه
را برای فرسودگی و تنیدگی شغلی (مهرابی زاده هنرمند و همکاران )1392 ،و نیز کاهش
کیفیت زندگی شغلی (مرزوقی و همکاران )1392 ،فراهم میکند .وارک ،هاسین و ادوارد
( )2014نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی مانند پژوهش حاضر دریافتند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تجربۀ مربیگری دانشآموزان کمتوان
تأثیرات مثبت و منفی بر زندگی شخصی مربیان داشته است .در شرایطی که حتی والدین
دانشآموزان کمتوان ذهنی تحت شرایط دشواری قرار دارند و بار روانی و مشکالت
روانشناختی زیادی را به دوش میکشند (ایرازابل و همکاران ،)2013 ،بدیهی است که
انتظار داشته باشیم مربیان این کودکان که قسمتی از روز را با آنها میگذرانند ،نیز از این
شرایط تأثیر بپذیرند .البته این تأثیرپذیری فقط منفی نبود و تأثیرات مثبتی نیز به همراه دارد
بهطوریکه مربیان معتقد بودند صبر ،تحمل ،شکر و قدردانی بسیاری دارند .این یافتهها
همسو با پژوهش ضیاالدینی و رجایینژاد ( )1384مبنی بر زندگی پراسترس معلمان
کودکان استثنایی و تاثیرپذیری شخصی از شغل ،پژوهش مهرابیزاده ،آتشافروز ،شهنی
ییالق و رضایی ( ،)1392پژوهش حجتی نیا ،پورشافعی و دستجردی ( )1392و پژوهش
زرگر ،بجعلی و منصوبیفر ( )1394مبنی بر تاثیر منفی شغل معلمان دانشآموزان استثنایی
بر سالمت روان آنها همسو است.
در رابطه با ملزومات مربیگری نیز بر این باور بودند که مربیان باید مهارت برقراری
ارتباط ،عالقه و صبر و سعه صدر زیادی داشته باشند تا بتوانند در زندگی شغلی موفق
باشند .این نتایج همسو با پژوهش اصغرینکاح ،کاظمی و بهمنآبادی ( )1391است که در
پژوهش خود اظهار داشتهاند یکی از نیازهای مربیان کودکان آسیبدیدهی شنوایی در
برنامهی آموزشی ـ توانبخشی که نقش بسزایی در کاهش مشکالت و افزایش توانمندی
آنها دارد ،تجربه و مهارت کافی مربیان است .همچنین این نتایج با پژوهش گلپرور،
نصری و ملکپور ( )1386مبنی بر اهمیت عالقه و دلبستگی به کار در مربیان
آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان همسو و همخوان است.
همچنین والدین نیز انتظارات بسیاری دارند که بر تجربه زیستۀ مربیان تأثیر میگذارد
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که در آخر به پذیرش تبدیل میشود .این یافتهها همسو با پژوهش فتحی آذر ،ادیب و
محبی ( )1395است که گزارش کردند که مادران کودکان دچار افت شنوایی عمیق بعد از
کاشت حلزونی به ترتیب مراحل «مشغولیت»« ،مواجهه»« ،امیدواری»« ،سختگیری»،
«پذیرش»« ،سازگاری» و «آیندهنگری» را طی میکنند .نتایج حاصل از پژوهشهای دیگر
نیز نشان دادهاند که دانشآموزان کمتوان ذهنی تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر والدین و
مراقبان دارد (بالچر و بیکر2005 ،1؛ هاسال ،روز و مکدونالد2005 ،2؛ ماترول و همکاران،
2011؛ ایرازابل و همکاران2012 ،؛ اوشودی و همکاران2014 ،؛ کوک ،النگ و وانگ،
2014؛ رابینسون و نیس2015 ،؛ معتمدی ،غباریبناب ،ابرغم.)1395 ،
در کل نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تجربه مربیگری دانشآموزان کمتوان ذهنی
تأثیرات مثبت و منفی بر زندگی شغلی و حرفهای مربیان دارد .با بررسی مضمونهای
استخراج شده در پژوهش حاضر به نظر میرسد قابل تأملترین نکته ،مشکالت نظام
آموزشی از قبیل عدم هماهنگی نظام آموزشی و توانبخشی ،تعداد زیاد دانشآموزان و
وجود اختالالت مختلف در دانشآموزان یک کالس و نیز تأثیرات منفی بر زندگی
شخصی مانند ترس از فرزندآوری و ارتباط نامناسب با خانواده باشد که میتوان از این
مضمونهای برای تدوین بستههای آموزشی جهت ایجاد آگاهی بیشتر بهره برد .از
محدودیتهای این پژوهش می توان به نبود پژوهش کیفی داخلی و خارجی در این زمینه
اشاره کرد که می توانست در مقایسه و بررسی همسویی نتایج پژوهش حاضر با سایر
پژوهشها مفید باشد .افزون بر این ،نتایج پژوهشهای کیفی تعمیمپذیری کمتری نسبت به
پژوهشهای کمّی دارد که یک محدودیت به شمار میرود .همچنین نبود امکانات و مکان
مناسب جهت انجام مصاحبهها نیز از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود .بر این اساس
پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتر در زمینۀ معلّمان و مربیان دانشآموزان کمتوان ذهنی و
سایر افراد با نیازهای ویژه از طریق روشهای کمی و کیفی انجام پذیرد تا از این طریق
زمینه برای شناسایی بیشتر نقش این گروه فراهم شود و در نتیجه با بهکارگیری این نتایج
میتوان تجاربی بسیار غنی برای دانشآموز فراهم و کسب مهارتهای رشدی و تحولی او
را تسهیل کرد .در پایان ،با توجه به یافتههای این پژوهش به متخصصان و درمانگران
1. Blacher & Baker
2. Hassall, Rose & McDonald
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پیشنهاد میشود از این نتایج برای تدوین و اجرای مداخالت آموزشی و درمانی بهره
بگیرند.
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمامی مربیانی که ما را در اجرای بهتر پژوهش یاری کردند ،قدردانی
میکنیم.
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