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هــدف نهایــی در آمــوزش و پــرورش هــر دانــش آمــوز، کمــک بــه او بــرای تبدیــل شــدن 
بــه عضــوی تاثیــر گــذار، مســتقل و موفــق در جامعــه اســت تــا فردی مســئول و مســتقل 
بــوده و انتخــاب هــای آگاهانــه داشــته باشــد. شــاید مــا بــه عنــوان مربیــان و والدیــن 
بایــد از خودمــان بپرســیم کــه یــک دانــش آمــوز دارای اتیســم در ســال هــای کودکــی 
و بــرای موفقیــت در آینــده ی کاری و زندگــی روزمــره بــه کســب چــه مهــارت هایــی 

نیــاز دارد. 
بــا در نظــر داشــتن ایــن نــکات، والدیــن و مربیــان مدرســه مــی تواننــد شــروع بــه طــرح 
ریــزی یــک برنامــه دراز مــدت بــرای کــودک در حــال آمــوزش کننــد. در مدرســه، هــر 
دانــش آمــوز مهــارت هایــی را کــه در آینــده بــه عنــوان یــک بزرگســال بــه آن نیــاز دارد، 
فــرا مــی گیــرد. بــه همیــن جهــت در برنامــه آموزشــی بایــد تعادلــی میــان مهــارت هــای 

تحصیلــی، اجتماعــی، ارتباطــی و مهــارت هــای زندگــی وجــود داشــته باشــد. 
بعضــی از دانــش آمــوزان دارای اتیســم در بزرگســالی هــم محدودیــت هــای زیادی 
ــد. مثــا افــرادی کــه مهــارت  در انتخــاب محــل کار و شــغل مــورد نظرشــان دارن
کمــی در کار کــردن بــا پــول دارنــد نمــی تواننــد بــه عنــوان صنــدوق دار یــک مغــازه 
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اســتخدام شــوند. یــا افــرادی کــه مهــارت خوانــدن خوبــی ندارنــد، نمــی تواننــد در 
یــک کتابخانــه و یــا یــک فروشــگاه کار کننــد.

مــا در ایــن مطلــب مهــارت هایــی را نشــان مــی دهیــم کــه بایــد در کودکــی رشــد 
ــرای اشــتغال و زندگــی روزمــره ی موفــق در  یابنــد و از مهــم تریــن مهــارت هــا ب

آینــده ی کــودکان دارای اتیســم هســتند.
مربیــان و والدیــن بایــد لــزوم ایــن مهــارت هــا را بــرای موفقیــت کــودکان در آینــده 
ــد  ــه من ــد عاق ــی ده ــام م ــه انج ــه کاری ک ــرد ب ــه ف ــند. اینک ــته باش ــر داش در نظ
باشــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت. امــا صرفــًا عاقــه داشــتن بــه یــک شــغل و یــا 

فعالیــت کافــی نیســت.
ــرای کســب موفقیــت دانــش آمــوزان در فرصــت هــای شــغلی مختلــف مهــارت  ب
ــه دانــش آمــوز آمــوزش داد و در طــول ســال  ــوان ب هایــی وجــود دارد کــه  مــی ت

ــرد. ــدا ک ــرفت پی ــه در آن پیش ــای مدرس ه
بــرای اینکــه کارکــرد بعضــی از مهــارت هایــی کــه در ســال هــای ابتدایــی مدرســه 
ــن  ــه ای ــری ب ــگاه دیگ ــا ن ــد ب ــم، بای ــر درک کنی ــوند را بهت ــی ش ــوزش داده م آم

ــم. ــوع بنگری موض

ســعی کنیــد از ایــن بــه بعــد مهــارت هــا را بــه عنــوان الزاماتــی بــرای کل زندگــی 
ــرای دوران تحصیــل.  ــه فقــط ب ببینیــد و ن

ــول  ــوند و در ط ــه ش ــی ارائ ــطح ابتدای ــد در س ــی توانن ــا م ــارت ه ــوع از مه ــن ن ای
ســال هــای مدرســه بــه طــور طبیعــی پیشــرفت کننــد و فــرد در آن هــا حرفــه ای 
شــود. ایــن هــا مهــارت هایــی هســتند کــه هــر کســی از داشــتن آن هــا ســود مــی 

بــرد. 
بــرای بعضــی از دانــش آمــوزان طیــف اتیســم یادگیــری یــک و یــا تعــداد بیشــتری 
از ایــن مهــارت هــا مــی توانــد بــه آن هــا در زمینــه هــای متنوعــی بــرای ادامــه ی 

زندگــی شــان کمــک کنــد. 
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وقتــی دانــش آمــوزان بزرگتــر مــی شــوند، والدیــن و خــود دانــش آمــوز بایــد بــرای 
تعییــن اینکــه چــه چیزهایــی بــرای فــرد اهمیــت بیشــتری دارد   تصمیــم گیــری 
کننــد. دانســتن اینکــه نتیجــه ی دلخــواه چیســت، تعییــن  مــی کنــد کــه چــه 
کاری بایــد در مدرســه انجــام شــود. مثــا علــی مــی خواهــد طــراح صفحــه هــای 

اینترنتــی شــود.
ــن حــال،  ــا ای ــدارد. ب ــدن دوره هــای دانشــگاهی ن ــه گذران ــاز ب ــن تخصــص نی  ای
دوره هایــی در آموزشــگاه هــای آزاد وجــود دارد کــه بــه اســتخدام فــرد کمــک مــی 
ــه مــدرک  ــرای گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در آموزشــگاه هــای آزاد، ب کنــد. ب
تحصیلی)دیپلــم( نیــاز اســت امــا بــرای فــردی کــه بــه دنبــال          شــغل هــای 
ســاده تــر اســت، نیــازی بــه مــدرک تحصیلــی و بــه پایــان رســاندن مدرســه وجــود 

نــدارد.
ــه  ــا اینک ــرد ت ــی ب ــتری م ــود بیش ــارب کاری س ــن تج ــردی از آموخت ــن ف چنی
بخواهــد بــر مهــارت هــای تحصیلــی و صرفــاً بــرای فــارغ التحصیلــی تمرکــز کنــد. 
ــد،  ــه نتوان ــاند و چ ــام برس ــه اتم ــه را ب ــات مدرس ــه تحصی ــوردی، چ ــر م در ه
ــه اش  ــرای شــغل و       حرف ــق ب ــزی دقی ــه ری ــی اســت برنام ــه حیات ــزی ک چی

مــی باشــد. 
نکتــه ی بــا اهمیــت ایــن اســت کــه یــک فــرد حتمــا بــرای یــک مهــارت شــغلی 

آمــوزش دیــده باشــد.
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 در مــواردی کــه دانــش آمــوز مدرســه را تــرک مــی کنــد تــا شــغلی پیــدا 
ــه  ــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه او چــه مهارتــی دارد کــه ب ــد ب کنــد بای
ــرای خــودش اســت. شــغل  دنبــال پیــدا کــردن شــغل و نگهداشــتن آن ب
هــای بســیار متنوعــی بــرای افــراد دارای اختــال اتیســم وجــود دارد کــه 
خیلــی بهتــر و فراتــر از ایــن اســت کــه فقــط جایــی را تمیــز کننــد و یــا 
در رســتوران کار کننــد. همچنیــن شــغل هایــی وجــود دارد کــه بــه فکــر 
ــران و  ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــارت برق ــی و مه ــای بدن ــی ه ــردن، توانای ک
انجــام دســتور العمــل هــا نیــاز دارد. اگــر بــه مقولــه ی کارکــردن و شــغل 
ــگاه کنیــم، در مــی یابیــم کــه هــر مهارتــی کــه دانــش  ــه طــور کلــی ن ب
آمــوز در طــول دوران تحصیــل از دبســتان تــا دبیرســتان یــاد مــی گیــرد 
مــی توانــد یــک مهــارت کاربــردی و مفیــد باشــد. البتــه اگــر آن مهــارت 
واقعــا بــه فــرد کمــک کنــد تــا در زندگــی بزرگســالی اش مســتقل باشــد و 

بتوانــد بــا آن مهــارت شــغل پیــدا کنــد.  
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