
توانی ذهنی با کمآموزان دانشدبستانی ی پیشارزشیابی برنامه درسی دوره
 غربیمراکز استثنایی استان آذربایجان 

 3نعیمه دهقانی  ،2، فریناز اصغری1مرضیه دهقانی

 1/4/91تاریخ پذیرش: 51/51/94تاریخ دریافت:

 چکیده
در  توانی ذهنیبا کم آموزاندانشدبستانی دوره پیش برنامه درسیپژوهش بررسی وضعیت این هدف 

روش ارزشیابی یا  ،. روش پژوهشبود 5991-95غربی در سال تحصیلی  مراکز استثنایی استان آذربایجان
مراکز استثنایی استان  آموزاندانشپژوهش ارزیابانه بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، معلمان و 

بر اساس جدول  آموزاندانشاز سرشماری استفاده و نمونه آذربایجان غربی بودند. به علت تعداد کم 
ها از . برای گردآوری دادهندانتخاب شد ایچندمرحلهای گیری خوشهروش نمونه صورتبهمورگان و 

. نتایج نشان داد که وضعیت شداستفاده  آموزاندانشنامه، سیاهه و نمرات آمادگی تکمیلی ابزارهای پرسش
گران مطلوب و از نظر مدیران، معلمان و مشاهده آموزاندانشزشی و مواد آموزشی سازماندهی محیط آمو

ها نیز از نظر همه گروه آموزاندانش. وضعیت محتوای برنامه درسی استاز نظر کارشناسان نامطلوب 
های یاددهی و یادگیری از نظر مدیران و معلمان مطلوب و از نظر مطلوب، فرآیند تدریس معلم در محیط

کارشناسان نامطلوب بود. وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی از نظر مدیران مطلوب، از نظر 
وضعیت تحقق اینکه های ارزشیابی نوآموزان نامطلوب بود. سرانجام کارشناسان، معلمان و ارزیابی دفترچه

لمان و ارزیابی اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی از نظر مدیران و کارشناسان نامطلوب و از نظر مع
های حاصل از ابزار تکمیلی های ارزشیابی مطلوب بود. جهت تحلیل نتایج به دست آمده از یافتهدفترچه

 های باز پاسخ از مدیران، معلمان و کارشناسان( نیز استفاده شد.)تحلیل پاسخ سوال

 .توانی ذهنیبا کم آموزاندانشدبستان، ارزشیابی، پیش: کلیدی گانواژ

 مقدمه
، بحث آموزش و پرورش پیش از دبستان گسترش تیترب وامروزه با توجه به اهمیت تعلیم 

که از است آموزشی رورش پیش از دبستان کیفی بسیاری یافته است. آموزش و پ کمی و
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یابد. تا پایان شش سالگی ادامه میهای دبستان یعنی زمان تولد آغاز و تا شروع نخستین سال
شخصیتی،  هایمهم و حساس زندگی خود را از جنبه ن مراحلکودکا هاطی این سال

ساختار نظام آموزشی  (.5939 مفیدی،) گذارندمی اجتماعی و آموزشی پشت سر
ز جهاتی هم با دوره دبستان اما ا است؛دبستانی تا حدود زیادی شبیه دوره دبستان پیش

شود و الیت انجام میدبستان هرگونه آموزشی با بازی و فع. در دوره پیشتفاوت دارد
های (. اهداف برنامه5931 پرور فرد،خود را دارد )نیک کالس، نظم، قواعد و انضباط ویژه

های شود که به رشد کودک در زمینههایی میربهها و تجشامل فعالیت از دبستاندوره پیش 
 هاییو درک زیباتار، عاطفی و اجتماعی و خالقیت گف ، شناختی، زبانی وو حرکتیجسمی 

 (.5931 ،مفیدی) کمک کند
، با نیازهای ویژه از نظر اهداف شناختیدبستانی برای کودکان آموزش کودکان پیش 
ای با افراد همسن خود حسی و حرکتی(، عاطفی یا اجتماعی تفاوت قابل مالحظه) یجسم
از آموزش و پرورش مستلزم  رداری این کودکاناین تفاوت به حدی است که برخو دارد.

خدمات آموزشی و  ارائه وها، مواد و فضای آموزش در برنامه، محتوا، روش یراتییغت
توانی کودکان با کمریزی برای برنامه هرگونه. در واقع، استافراد  این ویژه بخشیتوان

متمایز این کودکان نسبت به همساالن  هایویژگینیازمند توجه به  وسطخفیف و مت ذهنی
 (.5991، 5و آناستازیو گاالگرها است )کرک، عادی آن

این سن ورود  هستند. توانی ذهنیبا کمکودکان  در این پژوهش گروه مورد پژوهش
. نوآموزان در دو استتمام  سال 51حداکثر  دبستانیپیشسالگی و پایان دوره  4از گروه 

وزش چند سالی است که در کشور بینند. این آممرحله مقدماتی و تکمیلی آموزش می
کتاب راهنمای معلم،  بوده است که برای این دوره به این صورت. البته از ابتدا یان داردجر

های خودیاری و اجتماعی، کتاب کار کودک با هدف آشنایی با مفاهیم، کسب مهارت
بینی های حرکتی پیشسازی برای خواندن، نوشتن، ریاضی و مهارتپرورش حواس، زمینه

 برقی،) کندکمک می هایشانتوانایینوآموزان برحسب  هایشده که به انسجام آموزش
در برنامه درسی در راستای تحقق اهداف آموزشی تهیه و تنظیم  موردنظر(. محتوای 5931

محور است و مربی کودک دبستانپیشهای یاددهی و یادگیری در دوره شود. روشمی
در  موردنظرهای د نگرشها و ایجادارد و آموزش مفاهیم، تعلیم مهارت نقش راهنما را

                                                 
1  . Kirk, Gallagher James and Anastasiow 



 141 ی...توانآموزان با کمدانش یدبستانشیپ یدوره یبرنامه درس یابیارزش

عملی، شعرخوانی، اجرای  سازی، کارهای آموزشی مانند بازی، نقاشی، شکلقالب روش
فردی و  صورتبهها فعالیت د. تمامی اینگیرنمایش، خواندن، سرود و غیره صورت می

دبستان پیشرفت هر کودک نسبت به شود. برای ارزشیابی در دوره پیشگروهی انجام می
 شود.و سنجیده میگذشته ا

بر محیط  کنترل وهای حرکتی موجب بازخوردهای حرکتی در محیط مهارت
 شده مطرح های گوناگونیشناسیسببحرکتی -های رشد حسیشوند. برای اختاللمی

 حرکتیهای اختاللص و ارزیابی دقیق است. تشخی توانی ذهنیکمها است که یکی از آن
 استبرای این کودکان ضروری  ی و آموزشی ویژهریزی درمانبرنامه هرگونهبرای 

(. در حیطه شناختی ربط اطالعات به یکدیگر برای نوآموزان خردسال 5991پور، ضرغام)
های که بتوان آن را با دانسته بامعناستکلی اطالعات جدید زمانی  طوربهبسیار مفید است. 

های پایه آمادگی حوزه کودک مرتبط ساخت. در حیطه شناخت و دانش عمومی در پیشین
های ریاضی وجود دارد که در مختلفی از جمله پرورش حواس، اطالعات عمومی و مهارت

 شود.منجر های شناختی نوآموز تواند به پیشرفت فعالیتبا یکدیگر میارتباط 
در این پژوهش از بعد اهداف، به ارزشیابی از اهداف رشد و تحول شناختی و رشد و 

شامل دانستن، یاد گرفتن، به  ی پرداخته شد. رشد و تحول شناختیکتتحول جسمی و حر
 ه، تمرکز ول، حافظه، استدالل، حل مساگانهپنجو اندیشیدن، حواس  یاد آوردن، فهمیدن

است.  جسمی و حرکتی شامل دو بخشدرک مفاهیم اساسی است. همچنین رشد و تحول 
رشد و تحول  بدن، وزن و قد است. هایامل رشد اندامش رشد جسمی که جنبه کمی دارد و

هایی مانند دویدن، حرکت شامل وحرکتی که جنبه تحولی دارد و با تغییرات کیفی همراه 
های حرکتی درشت، شامل مهارتبخش شامل  . این(5995، زادهقاسم) است رهیغپریدن و 

 های حرکتی ظریف، سالمت جسمی و خودیاری است.مهارت
های درسی مختلف نشانگر کتابارزشیابی از محتوای  ها در خصوصنتایج پژوهش

معمول بین محتوای کتب درسی و توان ذهنی فراگیران تناسبی وجود  طوربهاین است که 
( در 5911) متقیانیشهرامی و  در این راستا(. 5931پور، و علی ندارد )واشقانی فراهانی

دروس تدریس شده و  بودنِ محتوا، کاربردیدر ها یافتند که این دورهپژوهش خود در
زوارکی، اند. همچنین نتایج پژوهش زارعیهای چندان موفق نبودهای حرفهانتقال مهارت

نشان داد که مراکز یادگیری موجود در سازمان ( 5939ازندریانی و درتاج ) سلیمانی
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نیروی انسانی، محیط فیزیکی، مواد و  هایدر مؤلفه تهران استثناییآموزش و پرورش 
 تجهیزات دچار ضعف هستند.

 مکرر هایاساسی، ارزیابی ارهایراهک از یکی آموزشی هاینظام سازیبهینه منظوربه 

 هاآن افزایش کارآیی و معایب رفع منظوربه مناسب بازخورد ارائه و های درسیبرنامه از

ه و ای اجرا شدهپی بردن به میزان مطلوبیت برنامه منظوربههر سازمانی  (.5931بهراد، ) است
کیامنش، ) استهای خود نیازمند ارزشیابی ن برنامهمشخص کردن میزان رضایت مخاطبا

بخشی از نظام آموزش و پرورش کشور از فرایند  عنوانبهنیز  دبستانیپیش(. مراکز 5934
های اصلی نیستند. در واقع، ارزشیابی یکی از گاممصون های اجرا شده ارزشیابی برنامه

 استافیل بیم و)کند میتعیین ر برنامه است که موفقیت و شایستگی آن برنامه را اجرای ه
مشخص کردن میزان  به منظور یدبستانپیشدوره (. ارزشیابی برنامه درسی 1111 ،لدینفیش

 ،آموزاندانش یی کسب شدهتجربهتعیین  ،دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
دستیابی به  ،کمک به اصالح برنامه ،هافعالیت شگستر ودرباره تداوم گیری تصمیم

مندی و اطمینان خاطر والدین از رضایت جادیا ،هااز برنامه جانبههمهشواهدی برای حمایت 
ها و تطبیق با محیط و امید یافتن به آینده آنو  خویش توانی ذهنیبا کمپیشرفت کودکان 

 (.5914 کسمایی،فالح)نامنی و  شودانجام میشرایط تازه 
شش عامل را برای پژوهش خود  در (1151) 5بیگز و هازل وود راندال، ماتیو، بوی،

 پردازندمی ای افراد با ناتوانیحرفه بخشیتوانبه  بخشیتوانافرادی که در مؤسسات 
ای، مشاوره فردی، حمایت مشاوره شغلی، تمرین حرفه اند. این عوامل شاملضروری دانسته

و  شده بر حسب نوع ناتوانی و مدیریت برنامه سازیمناسبکارگاهی ، محیط بخشیتوان
توانی ذهنی باید با توجه های درسی دانش آموزان با کمبرنامه .هستند مداخله در محیط کار

به  ای برخوردار باشند.م در هر زمینهالزاز شایستگی  آنها، یهابرنامه یویژهبه اهداف 
. است ناپذیراجتناب ضرورتی هاهای درسی این دورهمههمین جهت ارزیابی دقیق از برنا

تانی دنیای اطراف خود دبسباید بعد از گذراندن دوره پیشتوانی ذهنی با کم آموزاندانش
هایی که در مورد محرکهمچنین با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار کنند،  را بشناسند و

ملموس و روزانه خود به کار ته و در مسائل کنند به استدالل پرداخاز راه حواس دریافت می
بر  و کارهای شخصی خود را انجام دهند.بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده  گیرند و
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با کودکان  یدبستانهدف اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی از برنامه دوره پیش ،این اساس
یند یاددهی و در حیطه مواد آموزشی و محیط آموزشی، محتوا، فرا توانی ذهنیکم

ساختار محتوای آموزشی دوره  .بودیادگیری و تحقق اهداف شناختی و رشد حرکتی 
عمومی، ی شناخت و دانش چهار حیطهدارای  توانی ذهنیبا کمدبستانی کودکان پیش

حیطه زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی، حیطه رشد حرکتی، سالمت جسمی و 
این  از آنجایی که. استهیجانی -رشد اجتماعیهای روزمره زندگی، حیطه مهارت

های کاربردی رشد شناختی و حرکتی از مهمترین حیطه، دارند توانی ذهنیکمنوآموزان 
در این پژوهش از این دو حیطه استفاده  . بنابراینآیدبه حساب میها در زندگی روزمره آن

 شده است.

 پژوهش روش
 ای ارزشیابی پژوهش روشدی و از نظر طرح پژوهش حاضر، با توجه به هدف کاربر

ذهنی مشغول به  توانیکمبا  آموزاندانش( 5جامعه آماری شامل: بود.  ارزیابانه پژوهش
( معلمان شاغل به تدریس در این دوره در 1نفر(؛  543) یدبستانتحصیل در دوره پیش

( 4(؛ نفر 1هنی )ذ توانیبا کم آموزاندانش( مدیران مراکز 9(؛ نفر 51) یآموزشمراکز 
 یدبستاندر سطح استان آذربایجان غربی در دوره پیش توانی ذهنیبا کمکارشناسان گروه 

و محتوای (. البته باید اشاره شود که بخشی از اطالعات نیز در حوزه محیط، مواد نفر 9)
 آوری شد.جمع و با استفاده از سیاهه مشاهده پژوهشگر هایآموزشی از طریق مشاهده

نمونه آماری ابتدا آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر  انتخابی برا
جغرافیایی به سه بخش مرکزی، شمالی و جنوبی تقسیم و از بخش مرکزی شهرستان 

تصادفی انتخاب شد.  صورتبهارومیه، از شمال شهرستان خوی و از جنوب شهرستان نقده 
اری استان آذربایجان غربی است. اگرچه در مآهای انتخاب شده از مراکز پرجمعیت نمونه

برای  دبستانیهای دوره پیشهای این استان، مراکز استثنایی و کالسبیشتر شهرستان
در  آنها ،دایر است، اما به دلیل تعداد کم نوآموزانتوانی ذهنی با کم آموزاندانش

کسب  م راهای الزحرکتی آموزش وچندپایه و چند معلولیتی و جسمی  هایکالس
نفر  99 تعداد با توجه به فرمول کوکران آموزاندانشی آماری برای حجم نمونهکنند. می

معلمان، مدیران و بود. در جامعه  ایچندمرحلهای خوشهگیری، شد. روش نمونهبرآورد 
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ها انتخاب همه آن شماریاستان، با استفاده از تمام توانی ذهنیبا کمکارشناسان گروه 
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهرای جمعب شدند.

 هایدیدگاهبرای بررسی و کسب نامه این پرسش محقق ساخته: نامهپرسش
مدیران، کارشناسان، معلمان در خصوص مواد آموزشی، محیط آموزشی، محتوای 

یادگیری و اهداف مورد انتظار یادگیری اهداف شناختی و  -آموزشی، فرایند یاددهی
سوال تدوین شد که هر کدام  11 بانامه داف جسمی و حرکتی تدوین شد. این پرسشاه

 بالیکرت در طیف ها نامههای مدیران، کارشناسان و معلمان جداگانه بود. پرسشاز سوال
نامه مدیران و کارشناسان افزون بر اینکه در پرسش . درشدندپاسخ داده می 1تا  5دامنه 
شده بود، در راستای اهداف پژوهش  ارائهخیر  -های بلهلسوا بردهنامهای حیطه
 بندیطبقهکیفی تحلیل و مالک  طوربهها که پاسخطرح شد باز پاسخ نیز  هایسوال
 بود. "عبارت معنادار " هاپاسخ

گویه برای بررسی مواد آموزشی  51سوال سیاهه محقق ساخته که  91تعداد  سیاهه:
گویه برای محتوای آموزشی بر اساس مشاهدات  51و  گویه برای محیط آموزشی 51و 

 تدوین و تکمیل شد. و نامطلوب مطلوب نسبتادر سه طیف مطلوب، 
نمره کسب شده نوآموزان است  :آموزاندانشنمرات آمادگی مقدماتی و تکمیلی 

که در سه سطح )در حد انتظار، نزدیک به حد انتظار، نیاز به تالش بیشتر(. برای تعیین 
ارزشیابی دوره آمادگی مقدماتی و تکمیلی استفاده  ت از طیف موجود در دفترچهموقعی

روایی آن توسط چهار نفر از اساتید متخصص تایید  ،ها و سیاههنامهشد. پس از تهیه پرسش
که نتایج برای  شد محاسبه از روش آلفای کرونباخ با استفاده نامهشد. پایایی پرسش

 به دست آمد. 19/1و  39/1، 34/1ن به ترتیب مدیران، کارشناسان و معلما
برای ارزشیابی از مواد آموزشی و محیط آموزشی، محتوا، فرایند یاددهی و یادگیری و 

با استفاده از الگوی  توانی ذهنیبا کم آموزاندانشتحقق اهداف شناختی و رشدی حرکتی 
ور است، استفاده شد. مح( که یکی از ساختارهای ارزشیابی هدف5913ارزشیابی هاموند )

بعد نخست بعد آموزشی است که حرکت جدید را  کیل شده است.این الگو از سه بعد تش
را شامل کند و سازماندهی، محتوا، روش، ابزار و هزینه در متغیرهای مشخصی توصیف می

هایی است که درگیر های اشخاص و گروهشامل ویژگی شود. دومین بعد، نهاد است کهمی
های این الگو، گروه در د در ارزشیابی مدنظر قرار گیرند.های آموزشی بوده و بایفعالیت
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آموز، معلم، مدیر آموزشی، متخصصان تعلیم و تربیت، خانواده و گانه شامل دانششش
. سرانجام، سومین بعد اهداف رفتاری است که شامل اهداف شناختی، عاطفی استاجتماع 
برای هر یک از این متغیرها چندین متغیر تأثیرگذار  شود. هاموندحرکتی می -و روانی

 طوربهتواند برد و معتقد است که هر یک از این عوامل فرعی نیز میفرعی نیز نام می
، آموزدانش. برای مثال، در متغیر اصلی شده تأثیر بگذارند ارائهمستقیم روی برنامه 

در متغیر اصلی خانواده، ذارند. پایه تحصیلی و جنسیت تأثیرگمتغیرهای فرعی نظیر سن، 
متغیرهای فرعی مانند میزان درگیری خانواده با برنامه، توزیع سنی در خانواده، وضعیت 

آیند. ازدواج، میزان درآمد، وضعیت تحصیالت خانواده و غیره عوامل موثری به شمار می
و محیط  های مواد آموزشیدر این پژوهش با توجه به گستردگی مدل هاموند، فقط بخش

 توانی ذهنیبا کم آموزاندانشرشدی حرکتی  آموزشی، محتوا، روش و اهداف شناختی و
 .شدارزشیابی  دبستانپیشدوره 

 های پژوهشیافته
 آموزاندانش: وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی نخست سوال پژوهشی

 دبستانی چگونه است؟در دوره پیش توانی ذهنیبا کم
با  آموزاندانشسی وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی جهت برر

. از شدکارشناسان بررسی  دبستانی، نظرات مدیران، معلمان وشدر دوره پی توانی ذهنیکم
آیا میانگین نظر مدیران پیرامون قرار گرفت که  موردنظردیدگاه مدیران، این فرض آماری 

نور، دما، حفاظ نرده، تدارک ایمنی در کالس، تجهیزات خارج از کالس، وسایل بازی، 
تفاوت با میانگین جامعه  ی در کالس، ابزار، تجهیزات مناسبهای گروهفضای فعالیت

شود که مشاهده می 5 جدولای و نتایج تک نمونهمعناداری دارد؟ با استفاده از آزمون تی 
اد آموزشی معنادار به دست آمده برای گویه وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مو تی

بر اساس دیدگاه مدیران بین میانگین به  ،شود. به عبارتیو فرض صفر پذیرفته می نیست
الزم به توضیح است وجود ندارد.  معناداریتفاوت دست آمده از نمونه و میانگین جامعه 

درصد  11های پژوهش در نقطه میانگین مورد انتظار(، داده) جامعهجهت محاسبه میانگین 
بنابراین، میانگین  .بود 5ترین نمره و کم 1نامه، بیشترین نمره حلیل شدند. در طیف پرسشت

و مقدار مثبت تفاوت  5است. با توجه به جدول  9درصدی برابر  11مورد انتظار در نقطه 
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ی آموزشتوان گفت که وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد های جدول میمیانگین
 .دبستانی در سطح مطلوبی استوانی ذهنی در دوره پیشتآموزان با کمدانش

 وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی از دیدگاه مدیران. 1 جدول
 آزمون آماری اینمونهتک با استفاده از تی  ها:مقایسه میانگین

 

 مولفه

تفاوت 

 هامیانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

19/1 113/1 4 19/1 
یت سازماندهی محیط آموزشی و کیف

 مواد آموزشی

 P < 0.05 

مشاهده  1و نتایج جدول ای تک نمونهکارشناسان، با استفاده از آزمون تی  از دیدگاه
رای گویه وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد ببه دست آمده شود که تی می

ها و نامهآیین، طبق طرح و نقشه مصوب بخشرضایت مواد آموزشیآموزشی )محیط و 
و متناسب با رسالت، هدف و برنامه درسی سازمان آموزش و  مطابق استانداردهای علمی

بر اساس دیدگاه کارشناسان بین  ،. به عبارتینیستپرورش کودکان استثنایی( معنادار 
با توجه به  وجود ندارد.توجهی تفاوت قابلمیانگین به دست آمده از نمونه و میانگین جامعه 

وضعیت توان گفت که از دیدگاه کارشناسان های جدول میار منفی تفاوت میانگینمقد
در دوره  توانی ذهنیبا کم آموزاندانش یآموزشسازماندهی محیط آموزشی و مواد 

 نامطلوبی است. دبستانی در سطحپیش

 کارشناسان وضعیت سازماندهی محیط و مواد آموزشی از دیدگاه. 2 جدول
 آزمون آماری تک متغیره  tها:نگینبرای مقایسه میا

 

 مولفه

تفاوت 

 هامیانگین
 tمقدار  درجه آزادی سطح معناداری

519/1- 919/1 1 11/5- 
کیفیت سازماندهی محیط 

 آموزشی و مواد آموزشی

دگاه معلمان، با استفاده جهت بررسی وضعیت سازماندهی محیط و مواد آموزشی از دی
شود که تی به دست آمده برای مشاهده می 9نتایج جدول ای و تک نمونهاز آزمون تی 

اندازه کالس، مفروش بودن و مجهز ) یآموزشگویه وضعیت سازماندهی محیط و مواد 
بودن به امکانات کتابخانه، نمایش کارهای کودکان و وسایل بازی و غیره، فضای کالس 
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بخش بودن برای و لذت ایمن و پاکیزه از لحاظ چیدمان، رنگ، نور و محیط داخل و خارج
بر اساس دیدگاه معلمان  ،شود. به عبارتیو فرض صفر پذیرفته می نیستمعنادار  نوآموزان(

با  وجود ندارد.توجهی تفاوت قابلبین میانگین به دست آمده از نمونه و میانگین جامعه 
 وضعیت سازماندهیتوان گفت که های جدول میتوجه به مقدار مثبت تفاوت میانگین

دبستانی از در دوره پیش توانی ذهنیبا کم آموزاندانش یآموزشمحیط آموزشی و مواد 
 دیدگاه معلمان در سطح مطلوبی قرار دارد.

 معلمان وضعیت سازماندهی محیط و مواد آموزشی از دیدگاه. 3 جدول
 آزمون آماری تک متغیره  tها:برای مقایسه میانگین

 tمقدار  درجه آزادی ناداریسطح مع هاتفاوت میانگین مولفه

539/1 593/1 54 911/5 
کیفیت سازماندهی محیط و 

 مواد آموزشی

ها را توان تفاوت دیدگاه گروهمی 4بندی نتایج گویه محتوا در جدول با توجه به جمع
 د.کرای مشاهده های به دست آمده در آزمون تی تک نمونهتفاوت میانگین اساسبر 

 ارشناسانمعلمان، ک ران،مدی دگاهدی از اندهی محیط آموزشی و مواد آموزشیوضعیت سازم .4 جدول

 اینمونهبدست آمده در آزمون تی تک  یهاتفاوت میانگینبر اساس  

 هامیانگیناختالف  مولفه کیفیت سازماندهی محیط و  مواد آموزشی شماره

 19/1 کیفیت سازماندهی محیط و  مواد آموزشی از نظر مدیر 5

 539/1 فیت سازماندهی محیط و  مواد آموزشی از نظر معلمکی 1

 0/109- کیفیت سازماندهی محیط و  مواد آموزشی کارشناس 9

های باز پاسخ، در زمینه سوال اساس برنظرات مدیران، کارشناسان و معلمان  بررسی
است: تهیه جعبه زیر گر موارد محیط آموزشی و مواد آموزشی بیان وضعیت سازماندهی

کشی راهروها برای افراد با ناتوانی، ایجاد ، میلهینشانآتشهای اولیه و کپسول کمک
ها به نرده. باید دار و تجهیز پنجرهدارای صندلی چرخ آموزاندانشمسیرهای ویژه برای 

زایش سرانه بودجه مدارس، یادآوری شود که مدیران مدارس باور دارند در صورت اف
توان شرایط را ب از سوی سازمان، با توجه به همکاری اولیا، میردن امکانات مناسفراهم ک

 بهبود داد.
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توان ذهنی دوره کم آموزاندانش برنامه درسی: وضعیت محتوای 1سوال پژوهشی  
 دبستانی چگونه است؟پیش

شود که بین میانگین مشاهده می 1ای و نتایج جدول تک نمونه با استفاده از آزمون تی
با توجه به مقدار  تفاوت معناداری وجود دارد.ز نمونه و میانگین جامعه به دست آمده ا

 یدرسوضعیت محتوای برنامه توان گفت که های جدول میت میانگینمثبت تفاو
دبستانی از دیدگاه مدیران در سطح مطلوبی قرار توان ذهنی در دوره پیشکم آموزاندانش

وضعیت محتوای  سطح معناداری،توجه به با  به دست آمده و دارد. بر اساس مقدار تی
 .داردگر در سطح مطلوبی قرار برنامه درسی از نظر کارشناسان، معلمان و مشاهده

 گرو مشاهده معلمان ،ارشناسانک ران،مدیاز دیدگاه محتوای برنامه درسی . 5 جدول
 آزمون آماری تک متغیره  tها:برای مقایسه میانگین

 tمقدار  درجه آزادی سطح معناداری هاتفاوت میانگین مولفه

93/1 119/1 4 11/4 
 کیفیت محتوای برنامه درسی

 از نظر مدیران

113/1 411/1 1 939/1 
 کیفیت محتوای برنامه درسی

 کارشناسان

919/1 111/1 54 34/9 
کیفیت محتوای برنامه 

 معلمان -درسی

931/1 119/1 4 151/1 
کیفیت محتوای برنامه 

 رمشاهده گ -درسی

ها را توان تفاوت دیدگاه گروهمی 1بندی نتایج گویه محتوا در جدول با توجه به جمع
 .کردای مشاهده های به دست آمده در آزمون تی تک نمونهبر اساس تفاوت میانگین

تفاوت بر اساس  ارشناسانمعلمان، ک ران،مدی دگاهدی از وضعیت محتوای برنامه درسی .6جدول 
 اینمونهآمده در آزمون تی تک بدست  یهامیانگین

 هامیانگیناختالف  مولفه کیفیت محتوای برنامه درسی شماره

 931/1 کیفیت محتوای برنامه درسی از نظر مشاهده گر 5

 931/1 کیفیت محتوای برنامه درسی از نظر مدیر 

 913/1 کیفیت محتوای برنامه درسی از نظر معلم 1

 113/1 نظر کارشناس کیفیت محتوای برنامه درسی از 9
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نشان داد که  های باز پاسخعلمان بر اساس سوالبررسی نظرات مدیران، کارشناسان و م
در جهت کمک به  های توالی و مداومترعایت مالک ،داشتن محتوای مناسب آنان بر

. همچنین مدیران و کارشناسان باور دارند با در نظر تاکید داشتندآموز دانش جانبههمهرشد 
ر ، حذف برخی مطالب نامربوط با در نظر گرفتن هآموزاندانش خاص هایویژگیرفتن گ

را  آموزاندانش یدرسوضعیت محتوای برنامه توان پایه و اضافه کردن مطالب متنوع می
 ارتقا داد.

های یاددهی و یادگیری وضعیت فرآیند تدریس معلم در محیط :9سئوال پژوهشی 
 دبستانی چگونه است؟دوره پیش توان ذهنیکم آموزاندانش

شود که تی به دست مشاهده می 1جدول ای و نتایج با استفاده از آزمون تی تک نمونه
مونه و بین میانگین به دست آمده از ن معناداریآمده، بر اساس دیدگاه مدیران تفاوت 

توان بیان های جدول مینبا توجه به مقدار مثبت تفاوت میانگی میانگین جامعه وجود دارد.
توان کم آموزاندانش یریادگیهای یاددهی و وضعیت تدریس معلم در محیطکرد که 

دبستانی از دیدگاه مدیران در سطح مطلوبی قرار دارد. بر اساس دیدگاه ذهنی در دوره پیش
معناداری وجود تفاوت  میانگین جامعه و میانگین به دست آمده از نمونهکارشناسان بین 

وضعیت تدریس معلم در های جدول دار منفی تفاوت میانگینوجه به مقبا ت ندارد.
دبستانی از دیدگاه توان ذهنی در دوره پیشکم آموزاندانش یریادگیو های یاددهی محیط

دهد که تی به دست آمده ینشان م 1کارشناسان در سطح نامطلوبی است. نتایج جدول 
و فرض  استاددهی و یادگیری معنادار های یبرای گویه وضعیت تدریس معلم در محیط

های یاددهی وضعیت تدریس معلم در محیطتوان بیان کرد که می بنابراین .شودصفر رد می
دبستانی از دیدگاه معلمان در سطح توان ذهنی در دوره پیشکم آموزاندانش یریادگیو 

 مطلوبی قرار دارد.

 و معلمان ارشناسانک ران،مدیاز دیدگاه  فرآیند تدریس معلموضعیت  .7 جدول

 تک متغیره  tها:برای مقایسه میانگین
 آزمون آماری

 مولفه
تفاوت 

 هامیانگین
 سطح معناداری

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

 از نظر مدیران کیفیت فرآیند تدریس معلم 41/9 4 111/1 94/1

999/1

- 
993/1 1 11/5- 

از نظر  کیفیت فرآیند تدریس معلم

 کارشناسان
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 از نظر معلمان کیفیت فرآیند تدریس معلم 19/9 54 119/1 431/1

های یاددهی و م در محیطوضعیت فرآیند تدریس معلبندی نتایج گویه ا توجه به جمعب
توان چگونگی تفاوت دیدگاه مدیر، معلم و کارشناس را بر می 3جدول  در یادگیری

 ای مشاهده کرد.هتک نمون های به دست آمده در آزمون تیاساس تفاوت میانگین

 تفاوتبر اساس  معلمان، کارشناسان ران،مدی دگاهدی ازوضعیت فرآیند تدریس معلم  .8جدول 
 اینمونهبدست آمده در آزمون تی تک  یهامیانگین

 های یاددهی و یادگیریکیفیت فرآیند تدریس معلم در محیط شماره
اختالف 

 هامیانگین

 43/1 کیفیت فرآیند تدریس از نظر معلم 5

 94/1 کیفیت فرآیند تدریس از نظر مدیر 1

 -999/1 کیفیت فرآیند تدریس از نظر کارشناس 9

های باز پاسخ، در زمینه بررسی نظرات مدیران، کارشناسان و معلمان بر اساس سوال
های جدید در این های یاددهی و یادگیری نشان داد استفاده از روشاستفاده معلمان از شیوه

که مدیران مدارس  استیادآوری  الزم بهبهبود وضعیت را افزایش داده است.  ها،دوره
های باور دارند با در نظر گرفتن نیروی کاری بیشتر و انطباق الگوهای تدریس با توانایی

 توان وضعیت را بهبود داد.می آموزاندانش
توان کم آموزاندانش: وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی 4سوال پژوهشی 

 دبستانی چگونه است؟ذهنی دوره پیش
دگاه از دی آموزاندانشجهت بررسی کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی 

مدیران، از نظر قرار گرفت که آیا  موردنظرآماری  سوالاین  مدیران، کارشناسان و معلمان
نگین فرضی کارشناسان و معلمان، اهداف رشد و تحول شناختی با توجه به نمره مالک )میا

ای با استفاده از آزمون تی تک نمونهبررسی این سوال یا خیر؟ معنادار بوده است  جامعه(
 است. ارائه شده 9جدول  درشد و نتایج آن  انجام
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و  ارشناسانک ران،مدیاز دیدگاه آموزان وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی دانش .9جدول 
 معلمان

 تک متغیره  tها:برای مقایسه میانگین
 آزمون آماری

 مولفه
تفاوت 

 هامیانگین
سطح 

 معناداری
درجه 

 آزادی
 tمقدار 

959/1 111/1 4 
1

1/1 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول 

 مدیران - شناختی

111/1- 311/1 1 
1

11/1- 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول 

 کارشناسان-شناختی

159/1 911/1 54 
5

13/1 
تحول  کیفیت تحقق اهداف رشد و

 معلمان- شناختی

P < 0.05 

شود که تی به دست ای مشاهده میاز نظر مدیران، با استفاده از آزمون تی تک نمونه
مدیران بین میانگین به  نظر از بنابراین .شودآمده معنادار نبوده و فرض صفر پذیرفته می

وجه به مقدار مثبت با ت وجود ندارد.معناداری تفاوت دست آمده از نمونه و میانگین جامعه 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول کرد که توان بیان های جدول میتفاوت میانگین

دبستانی از دیدگاه مدیران در سطح توان ذهنی در دوره پیشکمبا  آموزاندانششناختی 
مطلوبی است. از نظر کارشناسان نیز گویه کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی 

. به عبارتی بین میانگین به دست آمده از نمونه و میانگین جامعه نیستادار معن آموزاندانش
کرد توان بیان ها میبا توجه به مقدار منفی تفاوت میانگین وجود ندارد.توجهی تفاوت قابل

در سطح نامطلوبی است.  آموزاندانشکیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی که 
 در سطح مطلوبی است. (،9های بدست آمده )جدول یافته اگرچه از نظر معلمان با توجه به

 آموزاندانشوضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی بندی نتایج گویه با توجه به جمع
توان چگونگی تفاوت دیدگاه مدیر، معلم و کارشناس را بر اساس تفاوت می 51در جدول 

 مشاهده کرد. را ایتک نمونه های به دست آمده در آزمون تیمیانگین
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 معلمان، ران،مدی دگاهدی ازآموزان وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی دانش .11جدول 
 بدست آمده در آزمون تی تک متغیره یهامیانگین تفاوتکارشناسان بر اساس  

 هامیانگیناختالف  آموزانکیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی دانش شماره

5 
آموزان از نظر رشد و تحول شناختی دانشکیفیت تحقق اهداف 

 مدیر
959/1 

1 
آموزان از نظر کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی دانش

 معلم
159/1 

9 
آموزان از نظر کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی دانش

 کارشناس
111/1- 

ت ارتقا های باز پاسخ، این موارد را در جهمدیران، کارشناسان و معلمان در سوال
 رسانیاطالعپیشنهاد دادند:  آموزاندانشکیفیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی 

برخی  آموزش دادنها و ها به خانوادهاین مدارس و امکانات موجود در آن درباره موقعبه
تا  های جذاباز نکات به آنان و استفاده از روش تدریس گردش علمی و سایر روش

شتر با محیط اطراف خود آشنا شوند و مطالب آموخته شده را هر چه بی آموزاندانش
 تر یاد بگیرند.ملموس صورتبه

بر اساس دامنه  آموزاندانشهمچنین وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی 
به این شرح  55 جدولدر  این بررسینتایج شد. ها نیز بررسی نمرات آمادگی تکمیلی آن

درصد  1/14درصد نزدیک به سطح انتظار و  91/59ظار، درصد در سطح انت 1/15 کهاست 
ر این حیطه در حیطه شناختی نیاز به تالش بیشتر دارند که وضعیت نامطلوب د آموزاندانش

 د.دهرا نشان می

 آمادگی نمرات دامنه اساس بر آموزاندانش شناختی تحول و رشد اهداف تحقق وضعیت .11 جدول
 تکمیلی

 مولفه

نمرات دامنه  

 سطح در

 انتظار

511-511  

 حسط به نزدیک

 انتظار

511-91  

تربیش تالش به نیاز  

91-1  

        شناختی نمرات

 

 درصد فروانی

11 

 

1/15 %  

59 

 

91/59 %  

11 

 

1/14 %  
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 آموزاندانش: وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی 1سوال پژوهشی 
 دبستانی چگونه است؟توان ذهنی دوره پیشکم

ارائه  51 جدولدر آن ای بررسی و نتایج با استفاده از آزمون تی تک نمونهرسش این پ
 است. شده

 ران،مدیاز دیدگاه آموزان دانش حرکتی و جسمی تحول و رشد اهداف وضعیت تحقق .12 جدول
 و معلمان ارشناسانک

 تک متغیره  tها:برای مقایسه میانگین
 آزمون آماری

 مولفه
تفاوت 

 هامیانگین
 معناداری سطح

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

51/1- 151/1 4 43/5- 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و 

 مدیران - حرکتی

999/1- 993/1 1 111/5- 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و 

 کارشناسان- حرکتی

114/1 111/1 54 999/1 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و 

 معلمان - حرکتی

P < 0.05 

قرار گرفت  موردنظرجهت بررسی این موضوع از دیدگاه مدیران، این فرض آماری 
دارد یا خیر؟ با تفاوت معناداری که آیا میانگین نظر مدیران در این زمینه با میانگین جامعه 

و با استفاده تی به دست آمده گویه کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول  3توجه به جدول 
بین میانگین به توان گفت بر این اساس می. نیستمعنادار  زانآمودانشجسمی و حرکتی 

با توجه به مقدار منفی  وجود ندارد.معناداری تفاوت دست آمده از نمونه و میانگین جامعه 
کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و  توان گفت کههای جدول میتفاوت میانگین

امطلوبی است. از دیدگاه کارشناسان نیز از دیدگاه مدیران در سطح ن آموزاندانشحرکتی 
دست آمده برای گویه کیفیت تحقق  شود که تی بهمشاهده می 3جدول با استفاده از نتایج 

بین میانگین به  بنابراین،. معنادار نیست آموزاندانشاهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی 
دارد و با توجه به مقدار وجود نتوجهی تفاوت قابلدست آمده از نمونه و میانگین جامعه 

کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول توان گفت که میهای جدول منفی تفاوت میانگین
از دیدگاه کارشناسان در سطح نامطلوبی است. از دیدگاه  آموزاندانشجسمی و حرکتی 
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شود که تی مشاهده می 3ای و نتایج جدول معلمان، نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه
شود. به و فرض صفر پذیرفته می نیستمعنادار  درصد 91دست آمده در سطح اطمینان به 

بین میانگین به دست آمده از نمونه و  توجهیقابلعبارتی بر اساس دیدگاه معلمان تفاوت 
توان های جدول میت میانگینمیانگین جامعه وجود ندارد و با توجه به مقدار مثبت تفاو

از دیدگاه  آموزاندانشاف رشد و تحول جسمی و حرکتی کیفیت تحقق اهد گفت که
 معلمان در سطح مطلوبی است.

وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و گویه بندی نتایج با توجه به جمع
توان چگونگی تفاوت دیدگاه مدیر، معلم و می 59در جدول  آموزاندانشحرکتی 

ای مده در آزمون تی تک نمونههای به دست آکارشناس را بر اساس تفاوت میانگین
 مشاهده کرد.

معلمان،  ران،مدی دگاهدی ازآموزان دانش رشد و تحول جسمی و حرکتیوضعیت تحقق اهداف  .59 جدول
 بدست آمده در آزمون تی یهامیانگین تفاوتکارشناسان بر اساس 

 آموزاندانش جسمی و حرکتیکیفیت تحقق اهداف رشد و تحول  شماره
اختالف 

 هاگینمیان

5 
آموزان از نظر کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی دانش

 مدیر
51/1 

1 
آموزان از نظر کیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی دانش

 معلم
114/1 

9 
نظر  آموزان ازکیفیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی دانش

 کارشناس
999/1- 

های باز پاسخ، در جهت ارتقا اهداف رشد مان در سوال، کارشناسان و معلمدیران
و اختصاص زمان بیشتر برای  آموزاندانششناختی پیشنهاد استفاده از امکانات مناسب برای 

 این نوع از آموزش برای کودکان را دادند.
 آموزاندانشوضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی در زمینه همچنین 

شود مشاهده می 54که در جدول  طورهمانها، ات آمادگی تکمیلی آنبر اساس دامنه نمر
 در حیطه جسمی و حرکتی در وضعیت مطلوب قرار دارند. آموزاندانشدرصد  1/11

  



 111 ی...توانآموزان با کمدانش یدبستانشیپ یدوره یبرنامه درس یابیارزش

 آمادگی نمرات دامنه اساس بر آموزاندانش جسمی و حرکتی اهداف .14 جدول

 مولفه

نمرات دامنه  

 سطح در

 انتظار

44-91  

 سطح به نزدیک

ظارانت  

91-13  

 تالش به نیاز

 بیشتر

11-1  

               حرکتی نمرات

 درصد فروانی

19 

 

1/11 %  

19 

 

1/14 %  

1 

 

11/1 %  

 آمده است. طور خالصهبه 51در جدول پژوهش  نتایج

 ژهیوبا نیازهای  آموزاندانش دبستانیپیشی ارزشیابی برنامه درسی دوره ها. وضعیت گویه15 جدول
 ( در مراکز کودکان استثناییذهنیتوانی با کم)

 
 

 وضعیت مطلوبیت هاگویه

 آموزاندانشوضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی 

ب مطلوب مدیر
مطلو

 

 نامطلوب کارشناس

 مطلوب معلم

 آموزاندانشوضعیت محتوای برنامه درسی 

ب مطلوب مدیر
مطلو

 

 مطلوب کارشناس

 مطلوب معلم

 های یاددهی و یادگیرید تدریس معلم در محیطوضعیت فرآین

ب مطلوب مدیر
نسبتا مطلو

 

 نامطلوب کارشناس

 مطلوب معلم

 وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی

ب مطلوب مدیر
نسبتا مطلو

 

 نامطلوب کارشناس

 مطلوب معلم

 نامطلوب آموزدانش

 وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی

ب نامطلوب رمدی
نسبتا مطلو

 

 نامطلوب کارشناس

 مطلوب معلم

 مطلوب آموزدانش
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که به است های پژوهش حاضر حاکی از این یافتهد، شومشاهده می 51چنانچه در جدول 
طور کلی از نظر مدیران، کارشناسان و معلمان، وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد 

مطلوب بود و همچنین  ت محتوای برنامه درسی آنان؛آموزان و وضعیآموزشی دانش
های یاددهی و یادگیری؛ وضعیت تحقق اهداف وضعیت فرآیند تدریس معلم در محیط

رشد و تحول شناختی و وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی نسبتا 
 مطلوب بود.

 گیریو نتیجه بحث
، افرادی هستند توانی ذهنیبا کم افراد مانند، ویژههای هدف آموزش و پرورش گروه

ها حق زندگی مطلوب فردی و اجتماعی دارند و مستحق برخورداری که مانند تمامی انسان
 .زندگی جمعی مناسب هستند هایقراردادها و الزاممندی از از مواهب خدادادی و بهره

و تجهیزات، مواد و به نیازهای آموزشی ویژه این افراد توجه شود  پیش از بیشباید  بنابراین
و مربیان متخصص از جمله فیزیوتراپ، مربی  آموزاندانشاین  درخورمحتوای آموزشی 

برای تدریس آنان به کار گرفته شود و  مندعالقهورزشی، مربی بهداشت، معلمان دلسوز و 
 طراحی و تعریف شود. آموزاندانشمحیطی گرم، سنتی، راهنما مدار و نوآورانه برای این 

در زمینه وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و  اول توجه به نتایج سوال پژوهشیبا 
یران و معلمان از نظر مد دبستانیدر دوره پیش توانی ذهنیبا کم آموزاندانش یآموزشمواد 

نظر معلمان و مدیران، تناسب  بر اساسدر تبیین این یافته باید گفت در سطح مطلوبی بود. 
، رنگ و نور مناسب، در حد استاندارد بودن محیط و فضای زانآمودانشفضا با تعداد 

کشی ها، میلهداخل و خارج کالس، مناسب و کافی بودن نور، مناسب بودن حفاظ پنجره
سالن برای کمک به نوآموزان از جمله مواردی بود که موجب مطلوب بودن وضعیت 

 ها بود.سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی از نظر آن
این  تجهیزبا  توانی ذهنیآموزان با کمآموزشی دانش های اخیر توجه به مراکزدر سال

اضافه شدن یک  ای آموزشی در بعضی از ساعات کالس وهدیرایانه و سی بهمراکز 
بیشتر  ،در مراکز، قرار دادن وسایل ورزشی بخشیتوانو حضور تیم  هافیزیوتراب به مدرسه

در خصوص کمبود مواد  مسائل و مشکالتی این مراکز با چنانهم با این حال، شده است،
از نظر کارشناسان، سرانه کم بودجه مدارس،  روازاین. کنددست و پنجه نرم میآموزشی 
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از  کارگیریبههای نوآموزان در آموزشی، مشکالت و ناتوانیکمک عدم تنوع در وسایل 
از جمله مهمترین مشکالت ر است. بروز مشکالت بسیا ساززمینهوسایل و امکانات، خود 

از جمله ) زاتیتجهدر استفاده از امکانات و . بودن است مشکالت چند معلولیتی آنها،
های خود، استفاده از تغذیه و رعایت مفروش بودن کالس، درآوردن و پوشیدن کفش

اعث ها بکالس تعداد زیاد نوآموزان در این. دارندکمک و همراهی  نیاز بهبهداشت فردی( 
کنند. از جمله  کمک آموزشی و بازی استفادههمزمان از وسایل طور شده که نتوانند به

محدود بودن فضای کالس نسبت به تعداد نوآموزان و عدم تناسب  مشکالت دیگر آنها
تعداد آموزگاران با تعداد نوآموزان و کمبود هزینه جهت تعمیر و نگهداری وسایل و مواد 

 و همکاران های پژوهشی زارعی زوارکین بخش از پژوهش با یافته. نتایج ایاستآموزشی 
( با نتایج کارشناسان همسو و با نظر مدیران و معلمان مخالف است. همچنین تفاوت 5939)

گر نیز در مدیران، کارشناسان، معلمان و مشاهده هایدیدگاهمیانگین گزارش شده بین 
 تایید نظرات آنان بود.

های باز نیز امه، سوالنهای پرسشنخست عالوه بر بررسی سوال سوالبه برای پاسخ  
ها و برخی از کارشناسان به محدودیت امکانات و تجهیزات در شهرستان واکاوی شد.

محدود نیروهای متخصص در آموزش و کمبود نظارت بر عملکرد و امکانات  کارگیریبه
ضا در مدرسه باعث شده که اند و معتقدند که کمبود فموجود در مدارس اشاره کرده

مثل اتاق مشاوره را جهت برگزاری و فراهم نمودن کالس درس انتخاب  هامکانبعضی از 
بخش و مناسب کنند. از نظر معلمان و مدیران، ایجاد محیط امن و پاکیزه و مناسب و لذت

توسط ساز ها و استفاده از مواد آموزشی ابتکاری و دستگیر بودن کالسبودن رنگ و نور
اند در گران که به آن اشاره کردههای پژوهشمشاهده اساس برتوان نام برد. آموزگار می

های آموزشی در بعضی از ساعات کالس در دیمراکز آموزشی استفاده از رایانه و سی
با توجه به اینکه  دادند.شد که نوآموزان عالقه وافری نشان میاتاق رایانه مدرسه استفاده می

گر مطلوب و از نظر کارشناس از نظر مدیران و معلمان و مشاهده مواد آموزشی محیط و
کرد که کارشناسان با دید گسترده و با گونه تبیین توان ایناین یافته را می بود. نامطلوب

از امکانات فضا و محیط  هیزاتتوجه به آگاهی از استانداردهای علمی مواد آموزشی و تج
رضایت آنها  که در مجموع موردراکز قرار دارد آشنایی داشتند در اختیار م آموزشی که
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مدیران و معلمان، چنانچه در باال ذکر اند؛ اما نبوده و وضعیت را نامطلوب ارزیابی کرده
 اند.دانستهبه علت تغییرات اخیر وضعیت را مطلوب  خصوصبهشد، 

با توجه به  تحلیل وضعیت محتوای برنامه درسی مربوط به مدر بررسی سوال دو
تناسب مطلوب بود؛ اما  کنندهشرکت هایگروه، نظر هاکتابتغییرات اخیر در محتوای 

تر از توانایی ذهنی و مراحل سطح باالتری و در برخی جاها پایین هاکتابمحتوا در برخی 
شود که این در برخی مواقع عدم همکاری والدین باعث می ،. همچنینبودرشد نوآموزان 

محدود شدن دایره آگاهی آنان ظاهر شوند و این امر باعث  متر در جامعهکودکان ک
دگی واقعی برای معلمان زن با این شرایط ارتباط برقرار ساختن بین محتوا و محیط شود.می

شود معلمان همیشه با تک نفره کار می صورتبهد و چون غالبا با نوآموزان شوسخت می
مدیران، کارشناسان، معلمان و  هایدیدگاهیانگین بین کمبود زمان مواجه هستند. تفاوت م

در همین سال تغییرات و اصالحات اساسی در  که آنجااز وجود نداشت؛ اما گر مشاهده
دهد. نتایج میرا نشان جامعیت و کفایت محتوا  است، صورت گرفته هاکتابمحتوای این 

در  ( همخوانی ندارد.5911) یانیمتقهای پژوهشی شهرامی و این بخش از پژوهش با یافته
بوده و  آموزاندانشها متناسب با وضعیت این ها باید اشاره کرد آموزشاین یافته تبیین
همچنین  طور خوب و دقیق تنظیم شده است.اهداف به داشتند که بیانهای هدف گروه

ه در نظر گرفت هاکتابآموز در محتوای دانش جانبههمهو کمک به رشد  رعایت اصول
های باز پاسخ در سوالاما  اند.هدف آن را مطلوب عنوان کرده هایگروه شده است و

ها باید با توجه به شرایط آن کنندان توانایی الزم را کسب نمیتوضیح دادند که اگر نوآموز
 راها ها تداوم داشته باشند تا نوآموزان بتوانند مطالب را کسب و آنسعی شود این آموزش

کردند که در کتب تازه تالیف محتوا بر اساس اصول  خاطرنشان. کارشناسان نمایند حفظ
نوآموزان ایجاد ر کنار یکدیگر تقویت شده و در طراحی بوده و مطالب آن جزیی و د

کند و با نیازهای یادگیری تناسب دارد. معلمان نیز اشاره داشتند که هر کدام از انگیزه می
توانند به هر کدام از ای که دارند میداد، ذوق و عالقهنوآموزان بسته به توانایی، استع

 صورتبهاند که چون با نوآموزان ذکر کرده هاآنهای رشدی دست یابند. البته تحول
 در کتب تازه تالیف، ها تاکید کردند کهشود، با زمان کم مواجه هستند. آنکار می انفرادی

در محتوای آموزشی دینی مباحثی چون  ،همچنین شی، سرود و غیره گنجانده شده است.نقا
های مذهبی و آشنایی با اماکن مذهبی و مفاهیم اخالقی گنجانده شده آشنایی با مناسبت
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گویی، نمایش، شعرخوانی، تماشای فیلم، عکس و نمایش آموزش از طریق قصه که است
ده کنند، مقایسه توانند مشاهمی توانی ذهنیبا کمشود. در محتوای علوم، نوآموزان داده می

له کنند. در کتب تازه تالیف نسبت به بندی کنند و گاهی اوقات حل مساقهکنند، طب
-ق علمی و آنچه روزانه میت جدی و مهم صورت گرفته و به عالئقبل تغییرا هایکتاب

 توجه شده است.مثل انسان، جانوران، زمین و فضا دهند بینند و انجام می

رد وضعیت تدریس معلمان، نظر مدیران و معلمان، در مو در خصوص سوال سوم 
بینی روش تدریس مطلوب و نتایج کارشناسان نامطلوب بود. از دیدگاه مدیران به دلیل پیش

 صورتبهمعلمان  استفاده موردبه مخاطبین، روش غالب  برنامه ارائهیادگیری برای -یاددهی
نات و شرایط در روش تدریس، آموزشی، موثر بودن امکا افزارنرمعملی، استفاده از 

در وضعیت  وضعیت تدریس معلمان حضور سرپرست آموزشی در ارزیابی کودکان،
امکانات کافی جهت آموزش نوآموزان  نبودکارشناسان نیز اظهار داشتند که  .بودمطلوب 

 خصوصبهبه دلیل مشکالت ذهنی که به همراه دارند الزم است از وسایل کمک آموزشی 
کند و که امکانات محدود اجازه این فعالیت را از معلمان سلب می تفاده شودکامپیوتر اس
در  بخشیتوانعدم حضور تیم  .کنندیمهای معدودی را از کامپیوتر استفاده فقط ساعت

 همه ساعات در مراکز و غیره موجب بیان وضعیت نامطلوب از نظر کارشناسان شده است.
، استفاده از وسایل ملموس در ی ضمن خدمتهاگذراندن دوره معلماناز دیدگاه 

های آموزشی و استفاده مفید از امکانات و سازی و بازیآموختن، استفاده از انواع شبیه
از مراکز تربیت معلم در رشته التحصیل فارغها، ورود معلمان شرایط در کسب مهارت

نجام فرایند آموزش بینانه، ابخش و واقعکودکان استثنایی، روش تدریس مناسب و رضایت
و سنخیت روش تدریس پیشنهادی با روش  آموزاندانشبر اساس نقاط قوت و ضعف 

بر  ها باید اشاره کرد کهاین یافته تبییندر  د.وضعیت مطلوب بو در تدریس مورد استفاده
باید  توانی ذهنیبا کمدبستانی های آموزش در دوره پیشهای هدف روشنظر گروه اساس

بینی شود تا موثر و جذاب های آنان، درست و دقیق تعریف و پیشها و خواستهبا ویژگی
به درک، فهم و تعمیم مفاهیم باشد و ضمن میسر ساختن اهداف آموزشی این دوره منجر 

( 5933) یکاظمهای پژوهشی امین خندقی و نتایج این بخش از پژوهش با یافته گردد.
کیفیت تدریس در ابعاد مختلف مطلوب  ن داد کههر دو پژوهش نشانتایج  همخوانی دارد.

 و معنادار نیست.
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د که امکانات و شرایط اقتصادی مدارس در بیان کردنهای باز، مدیران مراکز در سوال 
-مطالب نمی ارائهدارد و با توجه به ناتوانی نوآموزان فقط با  بسیاریروش تدریس تاثیر 

های آموزشی از قبیل گردش علمی، ایفای نقش، در نتیجه نیاز به روش ؛توانند یاد بگیرند
از مشکالت عمده در این مدارس کمبود سرمایه  ند.برهزینهکه  استو غیره  سراییداستان

کند و امکانات آموزشی محدود این مدارس است که این امکان را برای معلمان فراهم نمی
ها فعالیت آن ، وجود چنین شرایطینبنابرای های پویا استفاده نمایند.از روشبتوانند بعضا  تا

شی متفاوت در معلمان نیز بیان داشتند که نوآموزان با ضریب هو کند.را محدود می
ساله آزمایشی در کنار  1تا  4نوآموزان  آموزش ها حضور دارند. برای مثالکالس

ز د. همچنین برخی اکنایجاد می آنها آموزش یکسان مشکالتی را در نوآموزان مقدماتی
در  و پذیرتا آموزش  رندیپذتیتربها حضور دارند بیشتر این نوآموزان که در این کالس

اظهار  شده برای آنان قابل درک نیست. آنان همچنین ارائهنتیجه محتوا و فرایند تدریس 
هایی که دوره خصوصبهها، ها و نیز مفید بودن دورهداشتند که حضور معلمان در دوره

افزایی و ارتقا سطح دانش آنان شده است. لفین کتب بودند باعث دانشاساتید آنان مو
های استخدامی در مراکز استثنایی از همچنین بیان داشتند که بیشتر معلمین و نیروی

غالب،  طوربهالتحصیالن مراکز تربیت معلم آموزش و پرورش استثنایی هستند و فارغ
کنند. لذا معلمان و مدیران وضعیت تدریس یانفرادی کار م صورتبهمعلمان با نوآموزان 

انگیزگی نوآموزان و عدم همکاری کارشناسان، بی معلمان را مطلوب ارزیابی کردند.
با  را در بیان اظهارات خود ذکر کردند. والدین، کمبود زمان تدریس و ناتوانی نوآموزان

ظر کارشناس نامطلوب وب و از نتوجه به اینکه فرایند تدریس از نظر مدیر و معلمان مطل
رسد مدیران و معلمان با توجه به امکانات موجود و شرایط مدرسه و به نظر می است،

ناسان نیز هر چند پردازند و کارشیادگیری می–نیروهای شاغل در مدرسه به فرایند یاددهی
موضوع را  اماو توانمندی نیروهای متخصص آگاهی دارند،  و امکانات نسبت به مشکالت

گرایانه و سختگیرانه به مساله نگاه تر و خروجی تدریس را در نظر داشته و با دید واقعکلی
 کنند.می

مربوط به تحلیل وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی  مدر بررسی سوال چهار
های هدف بیان هگرودر حد نسبتا مطلوب بود.  کنندهشرکتهای از نظر گروه آموزاندانش

عمومی، مفاهیم ریاضی، پرورش حواس، اطالعات بی نوآموزان به دانشکردند که دستیا
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 هایویژگینسبت به پیرامون خود، دستیابی به اهداف شناختی، مناسب بودن  عمومی
ذهنی، انطباق دادن نوآموزان با شرایط و ضوابط ویژه دوره در  هایویژگیورودی با 

های پژوهشی هاورز و ژوهش با یافتهنتایج این بخش از پ .بوده استوضعیت نسبتا مطلوب 
و حضور در  هنگامب هایمداخله ارائهبا در این راستا  همخوانی دارد.( 1111همکاران )

با فضا و افراد مرتبط با تا شود دبستانی به کودکان دارای نیازهای ویژه کمک میپیش
احساس خوشایند  ها خو بگیرند و نسبت به آن احساس خوشایندی داشته باشند و اینبرنامه

 های تحصیلی بعدی ادامه یابد.دورهدر آینده و 
که دانش عمومی، دانش مناسبی برای طیف  کردند بیانمدیران  های بازدر سوال

های ریاضی، توان از واژگان، مهارتمیز تکالیف و نه یک تکلیف ویژه است. وسیعی ا
توانند نوآموزان نمی که آنجا از نام برد. در این زمینه رش حواس و اطالعات عمومیپرو

معلمان باید  ،اند در جای دیگر به کار برندآموخته تیموقعاطالعاتی را که در یک 
هایی را برای برقراری رابطه بین قطعات اطالعات در اختیار نوآموزان قرار دهند چارچوب

 هایو اطالعات جدید را به اطالعات قبلی کودک مرتبط کنند تا به پیشرفت فعالیت
نوآموزان  بیان کردند که کارشناسان ضمن بیان پیشنهادهایی .کمک کندشناختی نوآموز 

اند با بر حسب توانایی، استعداد، ذوق، عالقه و مفاهیمی که در زندگی عملی تجربه کرده
دبستانی اند نسبت به اطرف خود قبل از ورود به دوره پیشفرایندهای شناختی توانسته

 د. نوآموزان بسته به مشکالت ذهنی و جسمی قادر به تجزیه و تحلیلشناخت داشته باشن
ها را در زندگی روزمره به به حدی که بتوانند آن مسائل و شناخت دانش عمومی هستند

ها و معلمان اظهار داشتند که چون سطح اقتصادی، اجتماعی خانوادههمچنین،  .ببرندکار 
ممکن است در یادگیری دچار وت است، متفا توانی ذهنیبا کمضریب هوشی کودکان 

، فرایندهای درازمدتو  مدتکوتاهادراک، توجه، حافظه مشکالتی در از جمله مشکالتی 
باید به نوآموزان فرصت تمرین و تکرار  باشند. بنابراین، گیریتداعی، حل مساله و تصمیم

ایط و ضوابط دوره منطبق و خود را با شر اند را به کار ببرندآنچه را که آموختهداده شود تا 
 کنند.

بررسی شد. نتایج نیز  آموزاندانشبررسی پاسخ دامنه نمرات آمادگی تکمیلی جهت 
ها در حیطه درصد آن 1/14آموزان در این حیطه بود؛ زیرا وضعیت نامطلوب دانشبیانگر 

نظر  عدم در کنندهشرکتهای در واقع از نظر گروه .شناختی نیاز به تالش بیشتر داشتند
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و عدم اطالع اولیا از  رسانیاطالعهای فردی، نبود امکانات، عدم مراکز گرفتن تفاوت
ها، از جمله نکات ضعف در تحقق اهداف رشد و تحول ها و اطالعات غلط آنآموزش

های باز پاسخ آموزش بوده و از سوی دیگر نقاط قوت در سوال آموزاندانششناختی 
آموزان با زندگی روزمره، برقراری ارتباط عاطفی، مفاهیم و کمک به سازگاری نو

 بعضی از کارها و تکالیف کالسی بود. اجتماعی نوآموزان با معلمان، از عهده برآمدن

تبیین این ، در آموزاندانشهای هدف و نمرات با توجه به تفاوت موجود در گروه
ابراز  همچنین و موزانآدانشتوان خاطر نشان کرد که توجه به شرایط ویژه این له میمسا

های در کالسنیز های این دانش آموزان و با توجه به اینکه خانوادهبه آنها  محبتعالقه و 
خصوص معلمان از نزدیک شاهد تالش این اولیای مدرسه و به یابند.درس حضور می

یه نگاه معلمان، مدیران با دید مثبت به این قضآموزان و خانواده های آنان هستند و لذا دانش
کنند. در نتیجه ارزیابی کیفیت تحقق اهداف و تالش آنان را مثبت ارزیابی میکنند می

از  آموزان بر اساس نظر اولیای مدرسه مطلوب بود. لیکنرشد و تحول شناختی دانش
ی که پاسخ وبر حسب شرایط آزمون  آموزاندانشگذاری باید در بخش نمره آنجایی که

نتایج خوبی توانند نمیبا توجه به شرایط شان غالبا  آموزاندانشند و ارزشیابی شو د،دهنمی
های که در را بر حسب فعالیت آموزاندانش نمرهمعلمان مجبورند  کنند. از این رورا کسب 

ارزیابی کیفیت کنند. به همین دلیل ارزشیابی  ،اندتحصیلی در کالس انجام دادهطول سال 
دامنه نمرات آمادگی تکمیلی  بر اساس آموزاندانشی تحقق اهداف رشد و تحول شناخت

 ها نامطلوب بود.آن
در مورد وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و  مدر خصوص سوال پنج

حرکتی، از نظر مدیران و کارشناسان نامطلوب و از نظر معلمان در وضعیت نسبتا مطلوب 
مله، نبود نیروی متخصص در رابطه که امکانات و شرایط مدارس از ج بیان کردندبود. آنان 

با کار درمان، کم بودن زمان آموزش که برای این نوع یادگیری نیاز به تمرین و تکرار 
هایی با امکانات بیشتری وجود دارد. نبود سالن و مربی ورزشی در اکثر مراکز، نبود کالس

ن بعضی از سازی و سفالگری برای افزایش مهارت و هماهنگی عضالت، متکی بودمجسمه
نوآموزان به والدین و اعضای دیگر خانواده، مشکالتی را در تحقق این هدف ایجاد 

بر اساس دامنه  آموزاندانشوضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی  کند.می
در حیطه  آموزاندانشدرصد  1/11نیز نشان داد که  آموزاندانشنمرات آمادگی تکمیلی 
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یت مطلوب قرار دارند. با توجه به تفاوت موجود در حیطه جسمی و حرکتی در وضع
حرکتی که از نظر مدیر و کارشناس نامطلوب و از نظر معلمان نسبتا مطلوب و کارنامه یا 

است که شرایط، امکانات و برنامه  تبیینقابل  گونهاین؛ بوددفترچه ارزشیابی نیز مطلوب 
ها، نبود امکانات ورزشی و کارگاه در رسیدن به اهداف جسمی و حرکتی و بخشیتوان

علمان که نسبت به این حیطه اما نظر م ؛خبر از نامطلوب بودن نظر مدیر و کارشناس دارد
 های حرکتی و انجام دادن کارهایمطلوب بود با توجه به وضعیت جسمی و مهارت نسبتا

ستند از عهده ای توانتا اندازه آموزاندانشفردی و شخصی )خودیاری، ایمنی، بهداشت(، 
در ارزیابی  بنابراین ط و ضوابط ویژه دوره منطبق سازند.ها برآیند و خود را با شرایآن

 ند.ه ارزشیابی نتایج مطلوب را کسب کرددفترچ
شد در  مدار که هدف اصلی این پژوهش بود مشخصبر اساس نتایج ارزشیابی هدف

 دارد،ی قرار نامطلوبدر حد  در پژوهش کنندگانشرکتعناصر از دیدگاه  حالی که برخی
باید نسبت به تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتر نسبت به این مراکز اقدام  رسدبه نظر می

و تمامی افراد در داخل و خارج از محیط آموزشی به جهت به بار نشستن صحیح  شود
 و کفایت بخشی این کودکان بدانند. بخشیتوانبرنامه، خود را مسئول 

دبستانی ی پیشد در برنامه درسی دورهگردمیاهمیت موضوع، پیشنهاد به  توجه با
نیروی  کارگیریبهاستخدام و  کار گرفته شود:هموارد زیر ب توانی ذهنیبا کم آموزاندانش

شرایط بهتر برای این  سازیفراهمتخصیص امکانات و تجهیزات و  انسانی متخصص،
ها در و مشکالت رفتاری آن جه به ناتوانیتعداد نوآموزان با تو کردنکم  نوآموزان،

مطالب  ارائه ها،با مقتضیات محلی و بومی استانتدوین محتوای درسی متناسب  ها،کالس
برگزاری  ها و سطح درک نوآموزان،ا تواناییعملی و همخوانی ب صورتبهدر کالس 

ن ستثنایی برای معلمیهای مجزای ضمن خدمت در خصوص تدریس در دوره ادوره
یزیوتراپی و وجود ایجاد مراکز ف همکاری دوجانبه والدین و معلمان، ایجاد دبستانی،پیش

اندازی سالن ورزشی و مربی ورزشی متناسب با راه متخصص در تمام مدارس،
 .توانی ذهنیبا کم آموزاندانش
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