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مهارت هایی برای آینده

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
در انتخــاب محــل کار و شــغل مــورد نظرشــان دارنــد .مثــا افــرادی کــه مهــارت
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
یابنــد و از مهــم تریــن مهــارت هــا بــرای اشــتغال و زندگــی روزمــره ی موفــق در
آینــده ی کــودکان دارای اتیســم هســتند.
مربیــان و والدیــن بایــد لــزوم ایــن مهــارت هــا را بــرای موفقیــت کــودکان در آینــده
در نظــر داشــته باشــند .اینکــه فــرد بــه کاری کــه انجــام مــی دهــد عالقــه منــد
باشــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .امــا صرفـ ًا عالقــه داشــتن بــه یــک شــغل و یــا
فعالیــت کافــی نیســت.
بــرای کســب موفقیــت دانــش آمــوزان در فرصــت هــای شــغلی مختلــف مهــارت
هایــی وجــود دارد کــه مــی تــوان بــه دانــش آمــوز آمــوزش داد و در طــول ســال
هــای مدرســه در آن پیشــرفت پیــدا کــرد.
بــرای اینکــه کارکــرد بعضــی از مهــارت هایــی کــه در ســال هــای ابتدایــی مدرســه
آمــوزش داده مــی شــوند را بهتــر درک کنیــم ،بایــد بــا نــگاه دیگــری بــه ایــن
موضــوع بنگریــم.
ســعی کنیــد از ایــن بــه بعــد مهــارت هــا را بــه عنــوان الزاماتــی بــرای کل زندگــی
ببینیــد و نــه فقــط بــرای دوران تحصیــل.
ایــن نــوع از مهــارت هــا مــی تواننــد در ســطح ابتدایــی ارائــه شــوند و در طــول
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.
ایــن تخصــص نیــاز بــه گذرانــدن دوره هــای دانشــگاهی نــدارد .بــا ایــن حــال،
دوره هایــی در آموزشــگاه هــای آزاد وجــود دارد کــه بــه اســتخدام فــرد کمــک مــی
کنــد .بــرای گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در آموزشــگاه هــای آزاد ،بــه مــدرک
شــغل هــای
تحصیلی(دیپلــم) نیــاز اســت امــا بــرای فــردی کــه بــه دنبــال
ســاده تــر اســت ،نیــازی بــه مــدرک تحصیلــی و بــه پایــان رســاندن مدرســه وجــود
نــدارد.
چنیــن فــردی از آموختــن تجــارب کاری ســود بیشــتری مــی بــرد تــا اینکــه
بخواهــد بــر مهــارت هــای تحصیلــی و صرفـاً بــرای فــارغ التحصیلــی تمرکــز کنــد.
در هــر مــوردی ،چــه تحصیــات مدرســه را بــه اتمــام برســاند و چــه نتوانــد،
حرفــه اش
چیــزی کــه حیاتــی اســت برنامــه ریــزی دقیــق بــرای شــغل و
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
کنــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه او چــه مهارتــی دارد کــه بــه
دنبــال پیــدا کــردن شــغل و نگهداشــتن آن بــرای خــودش اســت .شــغل
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
کــردن ،توانایــی هــای بدنــی و مهــارت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و
انجــام دســتور العمــل هــا نیــاز دارد .اگــر بــه مقولــه ی کارکــردن و شــغل
بــه طــور کلــی نــگاه کنیــم ،در مــی یابیــم کــه هــر مهارتــی کــه دانــش
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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