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 چكيده
صورت  توان ذهنيكم آموزاندانش دبستانيپيش مطالعه حاضر با هدف ارزشيابي از برنامه درسي دوره

آموزان  و اولياي دانش انمعلمكليه مديران، جامعه آماري تحقيق شامل گرفت. روش تحقيق ارزشيابانه و 
ي براي مديران و ريگ نمونهگران از اين مراكز بودند. روش  غربي و مشاهده آذربايجان استان استثنايي مراكز
براي هر مركز  گر مشاهدهي و ا مرحلهچندي ا خوشهآموزان،  ان به صورت سرشماري و براي اولياي دانشمعلم

گرديد.  استفاده) متغيره تك t( استنباطي آمار توصيفي و آمار از هاداده تحليل و تجزيه منظور دو نفر بود. به
. شد آموزان استفادهدانش بازپاسخ و نمرات سؤاالت ليست،چك نامه،پرسش ابزارهاي از هاداده گردآوري براي
گران و اوليا مشاهده و معلمان مديران، نظر از منابع انساني سازماندهي كيفيت كه داد نشان پژوهش نتايج

 كيفيت. باشدمي مطلوب ها گروه تمام نظر از آموزاندانش درسي برنامه محتواي كيفيت. باشدمي نامطلوب
 كيفيت .باشدمي وباوليا نامطل نظر از مطلوب و معلمان و مديران نظر تدريس به صورت تئوري از فرآيند
 اهداف تحقق كيفيت. باشدمي هاي شركت كننده مطلوبتمامي گروه نظر در بخش عملي از تدريس فرآيند

نسبتاً  ارزشيابي هايدفترچه ارزيابي و مطلوب و معلمان مديران نظر ازهيجاني  - حيطه رشد اجتماعي
حيطه زبان، برقراري ارتباط و  اهداف تحقق كيفيت نهايت باشد و درمي نظر اوليا نامطلوب از مطلوب و

نوآموزان  ارزشيابي هايدفترچه ارزيابي و معلمان مطلوب، نظر از ،نامطلوبمديران و اوليا  نظر ازسوادآموزي 
  شد. پرداخته پيشنهاداتي، ارائه و نتايج تبيين به گيري نتيجه و بحث قسمت در باشد.مي نسبتاً مطلوب
 ذهني،توانكم آموزاندانش هاموند، مدل ارزشيابي دبستاني،برنامه درسي پيش  هاي كليدي:واژه
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 مقدمه
آمـوزان بـه    ذهني)، اين دانشتوانآموزان با نيازهاي ويژه (كمهاي خاص دانش با توجه به ويژگي

ي در زمينه آمـوزش هسـتند. بنـابراين،    ا ژهيودليل محدوديت ذهني و جسماني نيازمند راهكارهاي 
و  رسـد  يمـ هايشان امري الزم و ضروري به نظـر   متناسب با توانمندي ها برنامهتدوين نوع خاصي از 

  نظام آموزشي در اين بخش است. اصلي هاي رسالتاز  هايشان با توجه به توانمندي آنانكمك به 
ذهني دفتر كميسيون حقوق بشر، اين كودكان حق تربيت  توان كمبر اساس بيانيه حقوق افراد  

دامنه  اصوالً). هر چند كه اين افراد 187: 1387و آموزش دارند (خواجوي، هاشمي مقدم و خلجي، 
كمتر از حدي است كه بتوانند آن را به فرآيندهاي مختلف معطوف سازند (ميـر زمـاني و    توجهشان
. براي اين كار كافي است كنند ييف يكنواخت به خوبي عمل مدر انجام وظا )، اما24: 1387هداوند، 

. )105: 1385 براي آنان به صورت عادت در آيد (داورمنش و براتي سده، يك فعاليتكه روند انجام 
اي و  كه پيشگامان تعليم و تربيـت اسـتثنايي نيـز بـر ايـن باورنـد كـه آمـوزش مدرسـه          گونه همان
پـذيرد بايـد    سازي آمـوزش ايـن گـروه صـورت مـي     به منظور به اي كه هاي ويژه در هر زمينه كالس

  ).34: 1383ها و نيازهاي آنان باشد (خانجاني و بهاري،  متناسب با توانايي
، بحث آموزش و پرورش پيش از دبستان گسترش كمي تيترب ومروزه با توجه به اهميت تعليم ا

با عنوان نوآموز در مدرسه حضـور پيـدا   كودكان  دوره پيش دبستان،ر دكيفي فراواني يافته است.  و
هاي مختلفـي ماننـد آشـنايي بـا مفـاهيم رياضـي، واژگـان، اطالعـات         طول روز درس كنند و درمي

آموزند. مقطع پيش دبستان مانند دوره دبستان داراي زنگ يا ساعات درسي و هنر را مي ،...،عمومي
هـا و  روز شامل چـه درس  هاي هربرنامهداند كه مي كالس هراست. مربي  يدرس برنامهو همچنين 

درسـي در   زنـگ  هـر باشـد.  ، فيزيـوتراپي و... مـي  يبخش توانهايي مانند: هنر، ورزش، سرود، فعاليت
، دفترچه يرنگ مدادنوآموز براي خود وسايل شخصي مانند  انجامد و هردقيقه به طول مي 45 حدود

باشد، امـا  تا حدود زيادي شبيه دوره دبستان مي دبستانيساختار نظام آموزشي پيش البته و... دارد.
  از جهاتي هم با دوره دبستان متفاوت است.

(حسـي   يجسـم (هوشي)،  يذهن نظردبستاني براي كودكان استثنائي از آموزش كودكان پيش 
اي با افراد همسن خود داشـته و ايـن تفـاوت بـه     حركتي)، عاطفي يا اجتماعي تفاوت قابل مالحظه

 بـا (متناسـب   يراتـ ييتغبرخـورداري ايـن كودكـان، از آمـوزش و پـرورش مسـتلزم        حدي است كه
عـادي   ، منابع نيروي انساني،ها، مواد و فضاي آموزشآموز) در برنامه، محتوا، روش دانش يها يژگيو

باشد. در اين پژوهش گروه مـورد مطالعـه،   بخشي ويژه به آن افراد مي و ارائه خدمات آموزشي و توان
سالگي  4سن ورود از به اين شرح است كه  باشند كه برنامه آمادگي آنانذهني مي توان مككودكان 

باشـد. نوآمـوزان در دو مرحلـه مقـدماتي و     تمـام مـي   سال 10و پايان دوره پيش دبستاني حداكثر 
باشـد. البتـه از ابتـدا    بينند. اين آموزش چند سالي است كه در كشور جاري ميتكميلي آموزش مي
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بوده است كه براي اين دوره، كتاب راهنماي معلم، كتاب كار كودك با هـدف آشـنايي بـا     نينچ نيا
سازي براي خواندن، نوشتن، هاي خودياري و اجتماعي، پرورش حواس، زمينه مفاهيم، كسب مهارت

نوآمـوزان برحسـب    يهـا  آمـوزش بينـي شـده كـه بـه انسـجام      هاي حركتي پـيش رياضي و مهارت
  ).6 ص، 1385 (برقي، كند يمكمك  شانيها ييتوانا

ها،  كه برنامه درسي به طور كلي، در بردارنده چهار عنصر هدف دارد يم) بيان 3: 2009( 1مارش
 از يكـي  كـه  ايـن  بـه  توجـه  . باباشد يمهاي ارزشيابي  محتوا، راهبردهاي تدريس و يادگيري و روش

 و مناسـب  آموزشـي  محتـواي  انتخـاب  اهـداف،  تحقق درسي به جهت برنامه طراحي در مهم مراحل
 حساس بسيار آموزشي محتواي گزينش هاي مالك به نسبت )، بايد82: 1384است (ملكي،  مطلوب

 هـاي درسـي،   محتوا در كتـاب  يده سازمان ) چگونگي2005( 2بود. به نظر پايوارنتا و مانكولد آگاه و

 3بـه زعـم هـوي، مينگـين و يـوهمين      و كند مي ايفا شده اجرا برنامه درسي كارايي در نقشي كليدي
باشد. بـه   داشته همراه به تحصيلي فراگيران را تواند پيشرفت مي ) سازماندهي مطلوب آن1: 2009(

هاي درسي  ) گرايش رايج در آموزش و پرورش كاهش مشكالت و اصالح برنامه2012( 4اعتقاد ژانگ
دارد از آنجـايي   ) اذعان مي90: 1386، به نقل از ميرعارفين، 1381راستا، خلخالي ( است. در همين

ي درسي و محور آمـوزش و سـنجش بـه    زير برنامههاي درسي در كشور ما، مظهر تحوالت  كه كتاب
گـردد   هاي نظام آموزشي محسوب مي ترين معضل هاي آن در عمل، از بنيادي رود، نارسايي شمار مي
ها  ها و قوت در راستاي آشكارسازي نقصتوان گفت كه ارزشيابي از محتواي آموزشي دقيقاً  و لذا، مي
  پذيرد. صورت مي

ي فراگيـران،  هـا  مهـارت و  هـا  ييتوانـا ) تغييـر در بسـياري از   2010( 5به زعم سيمر و تيموسين
از بـين ايـن عناصـر     دهنـد  يمـ ها نشـان  . بررسيباشد يمتدريس  هاي روش مؤلفهنيازمند توجه به 

ي تدريس قلمداد ها برنامهنفوذترين عنصر در ا و ب نيمؤثرترتدريس و يادگيري  هاي روشچهارگانه، 
كـودك محـور    غالبـاً  هاي ياددهي و يادگيري در دوره پيش دبسـتان  روش ).2009، 6(چيو شوند يم

مناسـب تـدريس و عوامـل مـؤثر بـر آن، بـر        هاي روشاز سويي ديگر، ادراك صحيح معلم از  .است
هـا مـواردي چـون    زايي دارد. لذا، بايد مربيـان ايـن دوره  بس ريتأثتوان ذهني آموزش به كودكان كم

آمـوزان،  ي الزم، چگونگي ارتباط معلم با دانـش ها مهارتنگرش و آموزش ر ي ارائه دانش، تغيي نحوه
در امـر  نحوه استفاده از امكانات و تجهيزات در فرآيند آموزش، نحوه و ميـزان مشـاركت يادگيرنـده    

ودكان با يكديگر، با محيط، مواد، وسايل و امكانات آموزشي را مورد ي، چگونگي ارتباط اين كريادگي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـا و  دارد و آموزش مفاهيم، تعليم مهـارت  مربي نقش راهنما رابراي اين كودكان،  توجه قرار دهند.
سـازي، كـارعملي،   هاي آموزشي مانند بازي، نقاشي، شكل هاي مورد نظر در قالب روشايجاد نگرش

هـا بـه صـورت    گيرد كه اين گونـه فعاليـت  صورت مي نمايش، خواندن، سرود و...شعرخواني، اجراي 
پيشرفت هر كودك نسـبت بـه    يدبستانشود. براي ارزشيابي در دوره پيشفردي و گروهي انجام مي

آمـوزان اسـتثنايي، شـامل منـابع مـالي،       برنامه آموزشي ويژه دانش كي شود.گذشته او سنجيده مي
  ).2000، 1هيزات است (رينولدز و فلچرانساني و وسايل و تج

 ميزان كردن مشخص و شده اجرا هايبرنامه مطلوبيت ميزان به بردن پي منظور به سازماني هر
 پـيش  مراكز). 277 ص ،1384 كيامنش،( است ارزشيابي نيازمند خود هايبرنامه مخاطبين رضايت

 هـاي برنامه ارزشيابي فرآيند از مصون كشور پرورش و آموزش نظام از بخشي عنوان به نيز دبستاني
 تعيـين  كـه  اسـت  برنامـه  هـر  اجـراي  اصـلي  هـاي گام از كيي ارزشيابي واقع، در. نيستند شده اجرا

 ،1لدينفيشـ  و بـيم  اسـتافيل  از نقـل  بـه  اسـكريون، ( دارد عهده بر را برنامه آن شايستگي و موفقيت
2007(.  

ها دارد، از جمله در پژوهش برخي از دوره نتايج تحقيقات صورت گرفته حاكي از عدم موفقيت
آموزان به استثناي  هاي دانشمهارت ي) نتايج نشان داد كه در زمينه1377( يانيمتقشهرامي و 
 بسيار گسترده پژوهش دست آمدهه نتايج بهمچنين دوره چندان مؤثر نبوده است.  ،موارد خاص
سازماندهي ي مختلف: ها بخش قوت درضعف و  )، حاكي از1391( پاكمهر، كاظمي، امين خندقي

مواد و تجهيزات آن دارد و در رسيدن به برخي اهداف  ،محيط كارگاهي، تجهيزات و ابزار كارگاهي
از  نتايج به دست آمده .موفق نبوده است ها آنبيني شده نسبتاً موفق بوده و در برخي از پيش

يري موجود در سازمان آموزش و ) نشان داد كه مراكز يادگ1389( و همكارانزارعي  پژوهش
ها، مواد و تجهيزات هاي نيروي انساني، محيط فيزيكي، رسانه(تهران) در مؤلفه استثناييپرورش 

كه  يجه گرفتندنت نيز در پژوهش خود )1389اند. امين خندقي و كاظمي (ضعيف ارزيابي شده
سازماندهي محيط كارگاهي و  سازماندهي محيط كارگاهي، تجهيزات و ابزار كارگاهي نشان از ضعف

هاي شناختي و مهارتي عام و خاص ارزيابي توانمندي .مطلوب بودن مواد و تجهيزات آن دارد
آموزان نيز نتايج متفاوتي بر حسب پايه تحصيلي به دست داد. برنامه درسي اجرا شده در دانش

 ها آنق بوده و در برخي از بيني شده نسبتاً موفدوزي، در رسيدن به برخي اهداف پيشرشته راسته
همچنين ارزشيابي مقدماتي ريزي دارد. موفق نبوده است و اين موارد نياز به تعمق و برنامه

)، ميزان موفقيت دوره سه ساله 1377هاي خاص يادگيري (محمد اسماعيل، هاي ناتوانيكلينيك
ي فردي، ها مهارتمانده ذهني استان كرمان در ايجاد آموزان عقب ي دانشا حرفهمهارت آموزي 

  گر آن است.)، بيان1382ي (بني اسد، ا حرفهاجتماعي و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reynolds   & Fletcher 
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 پـيش  از اهـداف  بـه  دستيابي ميزان كردن مشخص در دبستانيپيش در درسي برنامه ارزشيابي
 و تـداوم  دربـاره  تصـميم  اتخاذ و اين مقطع آموزاندانش وسيلهبه شده كسب يتجربه و شده تعيين

 از جانبـه  همـه  حمايـت  براي شواهدي به دستيابي و برنامه اصالح به كمك يا و هافعاليت گسترش
 و خـويش  ذهنـي  ناتوان كودكان پيشرفت از والدين خاطر اطمينان و منديرضايت ايجاد و هابرنامه

  ).23 ص ،1374 كسمايي، نامني،( است تازه شرايط و محيط با تطبيق و ها آن آينده به افتني ديام
محور است. اين مدل از سه بعد تشكيل ) يكي از ساختارهاي ارزشيابي هدف1968مدل هاموند (

شده است: بعد نخست بعد آموزشي است كـه حركـت جديـد را در متغيرهـاي مشخصـي توصـيف       
، شـامل  و شامل سازماندهي، محتوا، روش، ابزار و هزينه است. دومين بعد، يعنـي بعـد نهـاد    كند يم

ي آموزشـي بـوده و بايـد در ارزشـيابي     هـا  تيـ فعاليي است كه درگير ها گروههاي اشخاص و ويژگي
آموزشـي،  ر آموز، معلم، مـدي  شامل دانش گانه ششي ها گروهاساس اين مدل، ر مدنظر قرار گيرند و ب

گيرد. در نهايت، سومين بعد اهداف بر مير متخصصان تعليم و تربيت، خانواده و باالخره اجتماع را د
  .شود يمحركتي  -رفتاري است كه شامل اهداف شناختي، عاطفي و رواني
و معتقد اسـت   برد يمفرعي نيز نام  رگذاريتأثهاموند براي هر يك از اين متغيرها چندين متغير 

باشـد. بـراي    گـذار ريتأثمستقيماً روي برنامه ارائه شـده   تواند يمكه هر يك از اين عوامل فرعي نيز 
؛ رگذارنـد يتأثآموز، متغيرهاي فرعي نظير سن، پايه تحصيلي و جنسيت  مثال، در متغير اصلي دانش

يا اينكه در متغير اصلي خانواده، متغيرهاي فرعي مانند ميزان درگيري خانواده با برنامه، توزيع سني 
ي بـه شـمار   مـؤثر ه و ... عوامل در خانواده، وضعيت ازدواج، ميزان درآمد، وضعيت تحصيالت خانواد

هـاي ايـن مـدل، مـورد     . در اين نوشتار با توجه به گستردگي مدل هاموند، برخـي از بخـش  نديآ يم
  ارزشيابي قرار گرفته است كه در ادامه توضيح داده شده است.

 ،1383نويـدي،  از نقل ،1978 ،2يبايب( دارد قرار آموزش فرآيند مركز در ارزشيابي كه حالي در
 رنـگ كـم  بسـيار  امر اين كشور، در استثنايي كودكان دبستانيپيش آموزش در متأسفانه اما). 7 ص
 شـاهدي  زمينـه،  اين در مربوط وجوهايجست نتايج كه چرا. ندارد وجود گفت توانمي حتي و بوده
 .سازدمي آشكار را دوره اين درسي هايبرنامه از ارزشيابي ضرورت امر، اين خود ادعاست. اين بر

دبستاني كودكان استثنايي به جهـت بهبـود،   هاي فوق، ارزشيابي از دوره پيشبا توجه به ديدگاه
از سـوي   رسـد. هاي تكميلي، ضروري به نظر ميهاي اين دوره و طراحي برنامهتجديد نظر در برنامه

اي طراحـي  بـه گونـه  آموزان با نيازهاي ويژه بايد  هاي آموزشي براي دانشآنجايي كه برنامهاز ديگر، 
نتايج اين  بنابراين )،1391، پاكمهر، كاظمي، شود كه به لحاظ رشدي زنجيروار باشد (امين خندقي

 هاي بعد (ابتدايي) كاربرد خواهد داشت.دوره يزير مطالعه براي برنامه

فرآينـد يـاددهي و    محتـواي كتـب درسـي،    اهـداف،  تحقـق ارزشـيابي از   اين پژوهش با هـدف 
كودكان اسـتثنايي بـا نيازهـاي ويـژه      يدبستانبرنامه دوره پيشزماندهي منابع انساني، ، سايادگيري
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ذهنـي  تواندبستاني كودكان كمساختار محتواي آموزشي دوره پيش صورت گرفت. توان ذهني)(كم
، حيطه زبان، برقـراري ارتبـاط و سـوادآموزي، حيطـه رشـد      يي شناخت و دانش عمومچهار حيطه

باشـد. در  هيجاني مي -هاي روزمره زندگي، حيطه رشد اجتماعيسماني و مهارتحركتي، سالمت ج
بـراي   هيجـاني  -اين پژوهش از دو حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي، حيطه رشد اجتماعي

مورد بررسي واقع شده است. ارزشيابي حاضر، در پي رصد كردن  يادگيري انتظار مورد تحقق اهداف
 تـوان كـم  آموزاندانشحيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي  اهداف تحقق اين است كه وضعيت

حيطه رشـد   اهداف تحقق است؟ وضعيت چگونه دبستانيپيش دوره در هاموند مدلبر اساس  ذهني
 چگونـه  دبستانيپيش دوره در هاموند مدل ذهني بر اساس توانكم آموزاندانشهيجاني  -اجتماعي

 مـدل  اسـاس  بر دبستانيپيش ذهني دورهتوانكم آموزاندانش درسي برنامه محتواي تيفيك است؟
دبسـتاني  پـيش  دوره سازماندهي منابع انسـاني بـراي   است؟ كيفيت چگونه مختلف ابعاد در هاموند
در  معلـم  تـدريس  فرآينـد  اسـت؟ كيفيـت   چگونه هاموند مدل بر اساس ذهنيتوانكم آموزاندانش

 بـر  دبسـتاني پـيش  دوره ذهنـي توانكم آموزاندانش يادگيري ـ اددهيي هاي محيط بخش عملي در
 در بخـش نظـري در   معلم تدريس فرآيند است؟ كيفيت چگونه مختلف ابعاد در هاموند مدل اساس
 هاموند مدل اساس بر دبستانيپيش دوره ذهنيتوانكم آموزاندانش يادگيري ـ اددهيي هاي محيط

 است؟ چگونه مختلف ابعاد در

آمـوزان و   مراكـز، معلمـان، اوليـاي دانـش     از نظـر مـديران  در اين پژوهش پاسخ ايـن سـؤاالت    
  گران بررسي و رصد شده است.مشاهده

  روش پژوهش
جامعه آماري روش، ارزشيابانه است. و از منظر  تحقيق حاضر از حيث هدف، تحقيق و توسعه

- نفر) و مشاهده 16معلمان ()، نفر 148آموزان ( نفر)، اولياي دانش 6( رانيمدكليه  تحقيق شامل

بخشي از اطالعات نيز از غربي بودند. در واقع  آذربايجان استان استثنايي مراكز نفر) از 6گران (
آوري ، جمعگراني (با تخصص برنامه درسي) كه به هر مركز ارسال شده بودبررسي مشاهدهطريق 

رورش استان آذربايجان غربي از نظر جغرافيايي شده است. براي تعيين نمونه آماري ابتدا آموزش و پ
بخش شمالي  از به سه بخش مركزي، شمالي و جنوبي تقسيم و از بخش مركزي شهرستان اروميه،

 يريگ نمونه. روش انتخاب شد هدفمندشهرستان خوي و از بخش جنوبي شهرستان نقده به صورت 
، به نفر) 93( با استفاده از جدول مورگان،ن آموزادانشآموزان بعد از تعيين تعداد كل دانشاولياي 

در ضمن در اين پژوهش بر حسب همكاري . انتخاب شداي اي چند مرحلهگيري خوشه روش نمونه
در ارتباط با معلمان، مادر) به عنوان نمونه انتخاب شده بودند.  -پدر( نيوالدوالدين فقط يكي از 

 گر).مشاهده 6معلم و  15مدير،  6(شدند تمام شماري، همه آنان انتخاب از ، با استفاده مديران
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  ها ابزار گردآوري داده
-و نمـرات دانـش  ليست، نامه، چكدر تحقيق حاضر به دليل ماهيت پژوهش از ابزارهاي پرسش

-شد. مجموعه ابزارهاي تدوين شده براي پژوهش حاضر به ترتيب زيـر معرفـي مـي   استفاده آموزان 

 شوند:

 مديران، هايديدگاه و كسب بررسي براي ساخته محقق نامهپرسش: ساخته محقق نامه پرسش
 مورد اهداف ادگيري،ي -ياددهي فرآيند آموزشي، محتواي خصوصِ در آموزان معلمان و اولياي دانش

 هيجاني -حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي، حيطه رشد اجتماعي يادگيري انتظار
هاي ارزيابي كه براي هر ها بر گرفته از دفترچهشد. اين پرسشنامه تدوين سازماندهي و منابع انساني

هاي اجرايي در سازمان استثنايي و برگرفته از اهداف و بخشنامه ها نامه نيآئشود و نوآموز تكميل مي
 باشد تدوين گرديد.يارزشيابي برنامه درسي كه هدف آن ايجاد تغييرات مطلوب در اجراي برنامه م

 مقياس صورت و به جداگانه معلمان و اوليا مديران، سؤاالت از كدام هر كه سؤال 26 از ها پرسشنامه
  .شدتشكيل مي 5 تا 1 يدامنه در ليكرت

 سازماندهي بررسي براي مؤلفه 10 كه ساخته محقق ليستچك سؤال 30: ليست مشاهدهچك
ها بر ليستآموزشي بود. چك محتواي براي مؤلفه 10 و يادگيري، -روش ياددهي براي مؤلفه 10 و

آموزشي و محتواي آموزشي كه در راهنماي برنامه درسي و آموزشي گرفته از مواد آموزشي، محيط 
 مطلوب، طيف سه در مشاهدات اساس بر دبستاني است، تدوين شد.ياددهي و يادگيري مراكز پيش

 .شد تكميل تدوين ونامطلوب،  و مطلوب، نسبتاً

 سه در كه است نوآموزان شده كسب نمره: آموزاندانش تكميلي و مقدماتي آمادگي نمرات
 طيف از موقعيت تعيين براي و) بيشتر تالش به نياز انتظار، حد به نزديك انتظار، حد در( سطح
  شد. استفاده يليتكم و مقدماتي آمادگي دوره ارزشيابي دفترچه در موجود

و چك ليست، روايي آن توسط چهار تن از استادان متخصص تأييد  ها نامه پرسشپس از تهيه 
  استفاده گرديد. 1نامه از روش آلفاي كرونباخ شد. براي سنجش پايايي پرسش

  
 ها نامهپايايي به دست آمده از پرسش -1 جدول

 ضريب آلفاي رونباخ تعداد سؤال  نامهپرسش

 84/0 26 مديران

 87/0 26 آموزان دانشاوليا 

 79/0 26 معلمان

  
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Cronbach’s alpha 
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  روش تجزيه و تحليل آماري
  اولياي  مديران، همچنين بررسي نظرات دست آمده وهبه منظور تجزيه و تحليل اطالعات ب

(ميانگين، جدول توزيع فراواني، نمودار و نسبت)  يفيتوص آماراز  معلمان گران و آموز، مشاهدهدانش
 و ها و محاسبات مختلف به وسيله كامپيوترثبت داده تك متغيره) استفاده شد. t( استنباطيو 

  انجام گرفت. SPSS آماري افزار نرمبا استفاده از ها تجزيه و تحليل داده
  ها افتهي

دبستاني بر اساس مدل هاموند چگونه در دوره پيشمنابع انساني : كيفيت سازماندهي اولسؤال 
  است؟

 پيرامون مديران كه آيا ميانگين نظر گرفتاز ديدگاه مديران، اين فرض آماري مورد نظر قرار 
تفاوت معناداري با ميانگين  تعداد (مدير، معلم، كمك مربي، فيزيوتراب، روان درمان، مستخدم و ...)

  جامعه دارد يا خير؟
اي تمام سؤاالت كارگيري آمار پارامتريك ابتدا، برالزم به توضيح است كه جهت به

ها و توزيع نرمال متغيرها) با استفاده  ها، همگني واريانس اي بودن داده ي آزمون (فاصلهها فرض شيپ
ي آمار پارامتريك ريكارگ بهو آزمون لوين، كلوموگروف اسميروف بررسي و نمودار هيستوگرام از 

 تك متغيره tاز آزمون ؤاالت مورد تأييد قرار گرفته و سپس استفاده شد. براي اين سؤال و ساير س
دست آمده در سطح هب tكه  نشان داد شود) مشاهده مي2جدول (چنانچه در و نتايج  استفاده شد

باشد به عبارتي بر اساس معنادار نمي منابع انساني% براي مؤلفه كيفيت سازماندهي 95اطمينان 
نمونه و ميانگين جامعه وجود  دست آمده ازه ديدگاه مديران تفاوت قابل توجهي بين ميانگين ب

كيفيت "توان بيان داشت كه مي) 2(هاي جدول ندارد و با توجه به مقدار منفي تفاوت ميانگين
دبستاني از ديدگاه مديران در توان ذهني در دوره پيشآموزان كمدانش "منابع انسانيسازماندهي 

  سطح نامطلوبي است.
) مشاهده 2تك متغيره و نتايج جدول ( t استفاده از آزمون، با آموزاناولياي دانشاز ديدگاه 

معنادار منابع كيفيت سازماندهي  ي% براي مؤلفه95دست آمده در سطح اطمينان هب t شود كهمي
دست هتفاوت قابل توجهي بين ميانگين ب آموزاناوليا دانشباشد. به عبارتي بر اساس ديدگاه نمي

هاي جدول ه وجود ندارد و با توجه به مقدار منفي تفاوت ميانگينآمده از نمونه و ميانگين جامع
توان ذهني در دوره آموزان كمدانش "منابع انسانيكيفيت سازماندهي "توان بيان داشت كه مي

  در سطح نامطلوبي است. اين افراد همدبستاني از ديدگاه پيش
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 گر مشاهده، اوليا، معلمان و از ديدگاه مديران منابع انسانيكيفيت سازماندهي  -2جدول 

 تك متغيره tها:براي مقايسه ميانگين

تفاوت  مؤلفه آزمون آماري
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tمقدار 

 از نظر مديران منابع انسانيكيفيت سازماندهي  - 01/2 5 049/0 -107/0

  از نظر اوليا منابع انسانيكيفيت سازماندهي  - 83/1 92 238/0 -316/0
 از نظر معلمان منابع انسانيكيفيت سازماندهي  -270/2 15 246/0 -242/0

 گر از نظر مشاهده منابع انسانيكيفيت سازماندهي  - 92/1  5  173/0      -230/0

P < 05/0                  

تك  tاز ديدگاه معلمان، با استفاده از آزمون  »منابع انسانيكيفيت سازماندهي «جهت بررسي 
 α= 05/0و  =P -242/0 بهآمده با توجه  دست بهt  شود كه) مشاهده مي2متغيره و نتايج جدول (

 معلمانبه عبارتي بر اساس ديدگاه . باشدمعنادار نميمنابع انساني براي مؤلفه كيفيت سازماندهي 
آمده از نمونه و ميانگين جامعه وجود ندارد و با توجه به  دستبهتفاوت قابل توجهي بين ميانگين 

 »منابع انسانيكيفيت سازماندهي «توان بيان داشت كه هاي جدول ميمقدار منفي تفاوت ميانگين
 در سطح نامطلوبي است. معلماندبستاني از ديدگاه توان ذهني در دوره پيشآموزان كمدانش

 tمديران با توجه به  از ديدگاه »منابع انسانيت سازماندهي كيفي«، )2( همچنين با توجه به جدول
  به دست آمده معنادار است.

تفاوت قابل توجهي بين ميانگين به دست نيز  »منابع انسانيكيفيت سازماندهي «جهت بررسي 
هاي جدول تفاوت ميانگين منفيدارد و با توجه به مقدار نآمده از نمونه و ميانگين جامعه وجود 

 ينامطلوب گر در سطحدبستاني از ديدگاه مشاهدهدر دوره پيش »منابع انسانيكيفيت سازماندهي «
  در دوره  منابع انسانيكيفيت سازماندهي  در جدول مشخص است كه همچنانقرار دارد و 

بندي نتايج مؤلفه با توجه به جمعقرار دارد  ينامطلوب گر در سطحدبستاني از ديدگاه مشاهدهپيش
توان چگونگي ميمشخص است، ) 2جدول ( در كه همچنان »منابع انسانيفيت سازماندهي كي«

دست هاي بهرا بر اساس تفاوت ميانگين گر آموز و مشاهدهاولياي دانشتفاوت ديدگاه مدير، معلم و 
كيفيت «چنانكه مشخص است به ترتيب  تك متغيره مورد مشاهده قرار داد. t آزمونآمده در 

و  -230/0،-242/0، -316/0 ريمدگر و آموز، معلم، مشاهدهاز نظر دانش »منابع انسانيسازماندهي 
  باشد. مي -107/0

دبسـتاني بـر   تـوان ذهنـي دوره پـيش   آموزان كم: كيفيت محتواي برنامه درسي دانشدوم سؤال
  اساس مدل هاموند چگونه است؟
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گران، اوليا، معلمان و مشاهده ي درسي از ديدگاه مديران،جهت بررسي كيفيت محتواي برنامه
ي پيرامون كيفيت محتواي برنامه آناناين فرض آماري مورد نظر قرار گرفت كه آيا ميانگين نظر 

تك متغيره و نتايج  tبا استفاده از آزمون  درسي تفاوت معناداري با ميانگين جامعه دارد يا خير؟
مديران تفاوت قابل  α=05/0و  =009/0P هبدست آمده با توجه به t كهشود ) مشاهده مي3جدول (

توجهي بين ميانگين به دست آمده از نمونه و ميانگين جامعه وجود دارد و با توجه به مقدار مثبت 
آموزان دانش "كيفيت محتواي برنامه درسي"توان بيان داشت كه هاي جدول ميتفاوت ميانگين

با استفاده از  مديران در سطح مطلوبي قرار دارد.دبستاني از ديدگاه توان ذهني در دوره پيشكم
و  =002/0P بهبه دست آمده با توجه  t كهشود ) مشاهده مي3تك متغيره و نتايج جدول ( tآزمون 

05/0=α تفاوت قابل توجهي بين ميانگين به دست آمده از نمونه و ميانگين جامعه وجود  علمانم
كيفيت محتواي "توان بيان داشت كه هاي جدول مينگيندارد و با توجه به مقدار مثبت تفاوت ميا

در سطح  معلمان نيزدبستاني از ديدگاه توان ذهني در دوره پيشآموزان كمدانش "برنامه درسي
 α و P به مقدار با توجه و به دست آمده  tالزم به ذكر است بر اساس مقدار مطلوبي قرار دارد.

  ر سطح مطلوبي است.گر نيز د ليا و مشاهدهاز نظر او كيفيت محتواي برنامه درسي
  

  گر ، اوليا، معلمان و مشاهدهكيفيت محتواي برنامه درسي از ديدگاه مديران -3جدول 
 آزمون آماري تك متغيره tها:براي مقايسه ميانگين

  تفاوت  مؤلفه
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tمقدار 

 از نظر مديران برنامه درسيكيفيت محتواي  75/4 5 009/0 38/0

 اوليا -كيفيت محتواي برنامه درسي 189/3 92 127/0 247/0

 معلمان -كيفيت محتواي برنامه درسي 84/3 15 002/0 358/0

 گر مشاهده -كيفيت محتواي برنامه درسي 517/6 5 003/0 380/0

P < 05/0                  

توان چگونگي ) مي3محتواي برنامه درسي در جدول (بندي نتايج مؤلفه كيفيت با توجه به جمع
هاي به دست آمده در را بر اساس تفاوت ميانگين گر و مشاهده اوليا ،تفاوت ديدگاه مدير، معلم

كيفيت محتواي "چنانكه مشخص است به ترتيب  آزمون تي تك متغيره مورد مشاهده قرار داد.
  باشد. مي 380/0و  358/0، 247/0، 380/0  و مديرگر، اوليا، معلم از نظر مشاهده "برنامه درسي

-دانش يادگيري - اددهيي هاي محيط طور نظري دربه معلم تدريس فرآيند كيفيت: سومسؤال 

  است؟ چگونه مختلف ابعاد در هاموند مدل اساس بر دبستانيپيش دوره ذهنيتوانكم آموزان
هاي عملي و در به صورت انجام فعاليتها با توجه به اينكه در اين دوره، بخش اعظم آموزش

شود، لذا جهت بررسي كيفيت تدريس به دو صورت عملي و نظري آموزان انجام ميتعامل با دانش
هاي ياددهي و  در محيططور نظري بهجهت بررسي كيفيت تدريس معلم در نظر گرفته شد. 
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اين فرض آماري مورد نظر  معلمان،گران و  آموزان، مشاهدهاولياي دانشيادگيري از ديدگاه مديران، 
تفاوت معناداري با ميانگين  موضوع موردنظرپيرامون  ها،اين گروهقرار گرفت كه آيا ميانگين نظر 

-به  tشود كه ) مشاهده مي4تك متغيره و نتايج جدول ( tجامعه دارد يا خير؟ با استفاده از آزمون 

وجهي بين ميانگين به دست آمده از نمونه و بر اساس ديدگاه مديران تفاوت قابل ت ،دست آمده
توان بيان داشت هاي جدول ميمثبت تفاوت ميانگين ميانگين جامعه وجود دارد و با توجه به مقدار

توان ذهني در آموزان كمدانش »هاي ياددهي و يادگيري معلم در محيط نظري كيفيت تدريس«كه 
تفاوت قابل  اوليالوبي قرار دارد. بر اساس ديدگاه دبستاني از ديدگاه مديران در سطح مطدوره پيش

توجهي بين ميانگين به دست آمده از نمونه و ميانگين جامعه وجود ندارد و با توجه به مقدار منفي 
هاي ياددهي و  كيفيت تدريس معلم در محيط«توان بيان داشت كه هاي جدول ميتفاوت ميانگين

  آموزان دانش »يريادگي
نتايج  با توجه به در سطح نامطلوبي است. اوليااز ديدگاه  دبستانيدر دوره پيشتوان ذهني كم

 يبراي مؤلفه α=  05/0و  =P 003/0دست آمده با توجه به به  tشود كه ) مشاهده مي4جدول (
-باشد و فرض صفر رد ميهاي ياددهي و يادگيري معنادار مي معلم در محيط نظري كيفيت تدريس

عبارتي بر اساس ديدگاه معلمان تفاوت قابل توجهي بين ميانگين به دست آمده از نمونه و شود. به 
توان هاي جدول ميميانگين جامعه وجود دارد و همچنين با توجه به مقدار مثبت تفاوت ميانگين

توان آموزان كمدانش »هاي ياددهي و يادگيري كيفيت تدريس معلم در محيط«بيان داشت كه 
  دبستاني از ديدگاه معلمان در سطح مطلوبي قرار دارد.دوره پيشذهني در 

  
، هاي ياددهي و يادگيري از ديدگاه مديران معلم در محيط نظري كيفيت فرآيند تدريس - 4جدول 

  معلمان اوليا و
 آزمون آماري تك متغيره tها:براي مقايسه ميانگين

تفاوت  مؤلفه
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

 tمقدار  درجه آزادي

 از نظر مديران كيفيت فرآيند تدريس معلم 47/3 5 026/0 340/0

 از نظر اوليا كيفيت فرآيند تدريس معلم 28/2 92 338/0 -461/0

 از نظر معلمان كيفيت فرآيند تدريس معلم 59/3 15 003/0 480/0

  گران از نظر مشاهده كيفيت فرآيند تدريس معلم 79/2 5 013/0 421/0
P < 05/0                  

هاي ياددهي و  كيفيت فرآيند تدريس معلم در محيط يبندي نتايج مؤلفهبا توجه به جمع
و اوليا را بر اساس  گرمشاهده چگونگي تفاوت ديدگاه مدير، معلم توان ي) م4يادگيري در جدول (

چنانكه مشخص تك متغيره مورد مشاهده قرار داد.  tدست آمده در آزمون هاي بهتفاوت ميانگين
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  از نظر معلم، مدير،  »هاي ياددهي و يادگيري در محيط كيفيت فرآيند تدريس معلم«است به ترتيب 
  باشد. مي - 461/0و  421/0، 340/0، 480/0 آموزگر و اولياي دانشمشاهده

   يادگيري ـ اددهيي هاي محيط به طور عملي در معلم تدريس فرآيند تيفيك: چهارمسؤال 
  است؟ چگونه مختلف ابعاد در هاموند مدل اساس بر دبستانيپيش دوره ذهنيتوانكم آموزاندانش

اوليا و هاي ياددهي و يادگيري از ديدگاه مديران،  جهت بررسي كيفيت تدريس معلم در محيط
بررسي پيرامون  اين افراد،اين فرض آماري مورد نظر قرار گرفت كه آيا ميانگين نظر  معلمان،
تك متغيره و  tتفاوت معناداري با ميانگين جامعه دارد يا خير؟ با استفاده از آزمون تدريس كيفيت 

تفاوت قابل  هاتمامي گروهبر اساس ديدگاه  ،به دست آمده  tشود كه ) مشاهده مي5نتايج جدول (
مثبت  عه وجود دارد و با توجه به مقداردست آمده از نمونه و ميانگين جامتوجهي بين ميانگين به

هاي  معلم در محيطعملي كيفيت تدريس «توان بيان داشت كه هاي جدول ميتفاوت ميانگين
در سطح  اين افراددبستاني از ديدگاه توان ذهني در دوره پيشآموزان كمدانش »ياددهي و يادگيري
  مطلوبي قرار دارد. 

  
  ، هاي ياددهي و يادگيري از ديدگاه مديران كيفيت فرآيند تدريس معلم در محيط - 5جدول 

  معلمان اوليا و
 آزمون آماري تك متغيره tها:براي مقايسه ميانگين

تفاوت  مؤلفه
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tمقدار 

 از نظر مديران كيفيت فرآيند تدريس معلم 62/3 5 002/0 464/0

 از نظر اوليا كيفيت فرآيند تدريس معلم 25/2 92 032/0 392/0

 از نظر معلمان كيفيت فرآيند تدريس معلم 79/3 15 003/0 487/0

 گران از نظر مشاهده كيفيت فرآيند تدريس معلم 34/3 5 036/0 356/0

P < 05/0                  

هاي ياددهي و  كيفيت فرآيند تدريس معلم در محيط يبندي نتايج مؤلفهبا توجه به جمع
و كارشناس را بر  گر، مشاهدهتوان چگونگي تفاوت ديدگاه مدير، معلم ) مي5يادگيري در جدول (
چنانكه  دست آمده در آزمون تي تك متغيره مورد مشاهده قرار داد.هاي بهاساس تفاوت ميانگين

هاي ياددهي و  در محيط به طور عملي معلمكيفيت فرآيند تدريس «مشخص است به ترتيب 
  باشد. مي 356/0و  464/0،392/0، 487/0گر از نظر معلم، مدير، اوليا و مشاهده »يادگيري

 ذهني توانكم آموزانهيجاني دانش -رشد اجتماعيحيطه  اهداف تحقق كيفيت: پنجمسؤال 
  است؟ چگونه هاموند مدل اساس بر دبستانيپيش دوره

مديران، اوليا  ديدگاه از آموزان هيجاني دانش -اجتماعي رشد اهداف تحقق كيفيت بررسي جهت
 تحقق كيفيت پيرامون آنان نظر ميانگين از آيا كه گرفت قرار نظر مورد آماري فرض اين و معلمان،
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 خير؟ كه با يا دارد جامعه ميانگين با معناداري تفاوت آموزان هيجاني دانش -اجتماعي رشد اهداف
  ) مشخص است.6( جدولمتغيره بررسي شد و نتايج آن در  تك t آزمون از دهاستفا
  

، آموزان از ديدگاه مديراندانش هيجاني -رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف حيطه  -6 جدول
  معلمان اوليا و

 آزمون آماري تك متغيره  tها:براي مقايسه ميانگين

تفاوت  مؤلفه
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tمقدار 

 مديران - هيجاني  -رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف  59/1 5 002/0 411/0

 اوليا- هيجاني  -رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف  250/0 92 483/0 -142/0

 معلمان- هيجاني  -رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف  248/0 15 007/0 094/0

P < 05/0                  

آموزان دانش هيجاني -رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف  يبندي نتايج مؤلفهبا توجه به جمع
هاي را بر اساس تفاوت ميانگين اولياتوان چگونگي تفاوت ديدگاه مدير، معلم و  ) مي6در جدول (

   چنانكه مشخص است به ترتيب دست آمده در آزمون تي تك متغيره مورد مشاهده قرار داد.به
، 411/0از نظر مدير، معلم و اوليا  »آموزاندانش هيجاني - رشد اجتماعيكيفيت تحقق اهداف «

  باشد. مي -142/0و  094/0
 آمادگي نمرات دامنه اساس بر آموزانهيجاني دانش -رشد اجتماعيحيطه  اهداف تحقق كيفيت

رشد  حيطه در آموزاندانش درصد 3/43 شودمي مشاهده) 7( جدول در كه طور همان تكميلي
   كه دارند بيشتر تالش به درصد نياز 2/31 هيجاني در وضعيت مطلوب قرار دارند و -اجتماعي

  .باشدمي حيطه اين در نامطلوب وضعيت دهندهنشان
  

 نمرات دامنه اساس بر آموزانهيجاني دانش -رشد اجتماعي اهداف تحقق كيفيت -7 جدول
  تكميلي آمادگي

  
 مؤلفه

 نمرات دامنه

  انتظار سطح در
156-126 

  انتظار سطح به نزديك
125-95 

  بيشتر تالش به نياز
95 -0 

 هيجاني - اجتماعي  نمرات
 فرواني درصد

43  
3/46% 

21  
5/22% 

29  
2/31% 

  
-كم آموزاندانش حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي اهداف تحقق كيفيت: ششمسؤال 

  است؟ چگونه هاموند مدل اساس بر دبستانيپيش دوره ذهني توان
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 از آموزان دانش حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي اهداف تحقق كيفيت بررسي جهت
متغيره بررسي شد و  تك t آزمون از استفاده مديران، اوليا و معلمان، مانند سؤال قبل، با ديدگاه

  ) روشن است.8( جدولنتايج آن در 
آموزان از ديدگاه كيفيت تحقق حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي دانش -8 جدول

  معلمان ، اوليا ومديران
 آزمون آماري تك متغيره tها:براي مقايسه ميانگين

تفاوت  مؤلفه
 هاميانگين

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tمقدار 

 مديران - ارتباط و سوادآموزيكيفيت تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري  -94/1 5 112/0 -19/0

 اوليا - كيفيت تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي -45/1 92 268/0 -392/0

 معلمان - كيفيت تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي 562/0 15 842/0 121/0

P < 05/0                  

كيفيت تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري ارتباط و  يمؤلفهبندي نتايج با توجه به جمع
را بر  اولياتوان چگونگي تفاوت ديدگاه مدير، معلم و  ) مي8آموزان در جدول (سوادآموزي دانش

چنانكه  تك متغيره مورد مشاهده قرار داد. tدست آمده در آزمون هاي بهاساس تفاوت ميانگين
از  »آموزانيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي دانشكيفيت تحقق ح« مشخص است به ترتيب
  باشد. مي -392/0و  121/0، -19/0نظر مدير، معلم و اوليا 

 دامنه اساس بر آموزاندانش حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي اهداف تحقق كيفيت
 تكميلي آمادگي نمرات

زبان، برقراري  حيطه در آموزاننشدا درصد 41شود مي مشاهده) 9( جدول در كه طور همان
  .دارند قرار مطلوب وضعيت در ارتباط و سوادآموزي

  
 اساس بر آموزاندانش حيطه زبان، برقراري ارتباط و سوادآموزي اهداف تحقق كيفيت -9 جدول

  تكميلي آمادگي نمرات دامنه

 مؤلفه

 نمرات دامنه

  انتظار سطح در
44 -37 

  انتظار سطح به نزديك
36-28 

  بيشتر تالش به نياز
27 -0 

حيطه زبان، برقراري  نمرات
  فرواني ارتباط و سوادآموزي

 درصد 

38  
  

41% 

27  
  
29% 

28  
  

2/30% 
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  ها از يافته بندي جمع
 نيازهاي با آموزاندانش دبستاني پيش دوره درسي برنامه ارزشيابي هاي مؤلفه كيفيت -10 جدول

  استثنايي كودكان مراكز در) ذهني توان كم( ويژه
 وضعيت ها مؤلفه

 ذهنيتوانكم آموزاندانش درسي برنامه محتواي كيفيت
 دبستانيپيش دوره

 مطلوب مدير

 مطلوب آموزان اولياي دانش

 مطلوب معلم

دبستاني پيش دوره سازماندهي منابع انساني براي كيفيت
 ذهنيتوانكم آموزاندانش

 نامطلوب مدير

 نامطلوب آموزان اولياي دانش

 نامطلوب معلم

  نامطلوب  گر مشاهده
 براي دروس نظري در معلم تدريس فرآيند كيفيت

 ذهنيتوانكم آموزاندانش يادگيري ـ اددهيي هاي محيط
 دبستانيپيش دوره

 مطلوب مدير

 نامطلوب آموزان اولياي دانش

 مطلوب معلم

  مطلوب  گر مشاهده
 دروس عملي دربراي  معلم تدريس فرآيند كيفيت

 ذهنيتوانكم آموزاندانش يادگيري ـ اددهيي هاي محيط
 دبستانيپيش دوره

 مطلوب مدير

 مطلوب آموزان اولياي دانش

 مطلوب معلم

 مطلوب گر مشاهده

 مطلوب مدير  هيجاني -رشد اجتماعيحيطه  اهداف تحقق كيفيت

 نامطلوب آموزان اولياي دانش

 مطلوب معلم

حيطه زبان، برقراري ارتباط و  اهداف تحقق كيفيت
 سوادآموزي

 نامطلوب مدير

 نامطلوب آموزان اولياي دانش

   مطلوب معلم
  گيري بحث و نتيجه

با توجه به اهميت آموزش و پرورش كودكان استثنايي، مطالعه حاضر با هدف ارزشيابي از برنامه 
درسي دوره پيش دبستاني صورت گرفت. مطالعه حاضر حول شش سؤال پژوهشي شكل گرفت و 

پرداخته  ها آنگيري پيرامون  هاي حاصل مربوط به هر يك از سؤاالت به بحث و نتيجه بنابر يافته
هدف آموزش و پرورش استثنايي، نظير افراد داراي  يها گروههاي پژوهشي به يافته توجه باشود. مي

حق زندگي مطلوب فردي و  ها انسانذهني، ازجمله افرادي هستند كه مانند تمامي  يها يينارسا
ندگي مندي از قراردادها و الزامات زي و بهرهدبرخورداري از مواهب خدادا مستحقاجتماعي دارند و 

منابع د و شوجمعي مناسب هستند. بايد بيش از بيش، به نيازهاي آموزشي خاص اين افراد توجه 
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 مند عالقهاز جمله فيزيوتراپ، مربي ورزشي و مربي بهداشت و معلمان دلسوز و  انساني متخصص
وزان آمتجهيزات و مواد و محتواي آموزشي در خور اين دانشرفته شود، براي تدريس آنان به كار گ

  آموزان طراحي و تعريف شود.و محيطي گرم و راهنمامدار و نوآورانه براي اين دانش
و كمبود منابع بايد خاطر نشان كرد كه سرانه كم بودجه مدارس،  در تفسير نتايج سؤال يك

و نيروهاي  معلمان ، مشاور،از جمله فيزيوتراپ، مربي ورزشي و مربي بهداشت انساني متخصص
-سال انمحقق يكي از بروز معضالت بسيار است و چون ساز نهيزمخود  ،عالقمند دلسوز وخدمه 

متوجه اين  باشدميهاست در اين مراكز مشغول به كار است و از نزديك با تمام مسائل در ارتباط 
-استفاده از رايانه و سي(اخير توجه به اين مراكز بيشتر شده  يها سالدر هر چند كه  است لهامس

، اضافه شدن يك فيزيوتراب به مدرسه و حضور تيم زشي در بعضي از ساعات كالسهاي آمودي
در اي مشكالت عديده ولي باز هم مسائل وي در مراكز، قرار دادن وسايل ورزشي ...) بخش توان

هاي پاسخگو وضعيت و كميت و  در واقع تمامي گروه شود.ديده ميخصوص كمبود نيروي انساني 
در تمامي  انساني را نامطلوب ارزيابي كرده و خواستار جذب نيروي بيشتر بعضاً كيفيت نيروهاي

هاي پژوهشي زارعي زواركي، سليماني با يافته به نوعي نتايج اين بخش از پژوهش ها بودند.زمينه
با توجه به اينكه نوآموزان در اين مراكز داراي  در واقع،همسو است.  )1389ازندرياني و درتاج (

تعداد زياد  و با توجه بهكمك و همراهي كند  آنان رابايد يك نفر ، مشكالت چند معلوليتي هستند
 نوآموزاناز وسايل آموزشي و بازي استفاده كنند و حضور  زمان همد نتواننوآموزان در كالس كه نمي

سال نياز به مراقبت بيشتر دارند.  10كنار نوآموزان سنين باال تا صورت آزمايشي در هساله كه ب 6-4
محدود بودن فضاي كالس نسبت به تعداد نوآموزان و عدم تناسب تعداد آموزگاران با تعداد 

  باشد.نوآموزان مي
، با توجه به تغييرات اخير در مربوط به تحليل كيفيت محتواي برنامه درسي در بررسي سؤال دو

تناسب محتوا در برخي  هاي شركت كننده مطلوب بود ليكن بيان شد ، نظر گروهمحتواي كتب
. تر از توانايي ذهني و مراحل رشد نوآموزان استها سطح باالتري و در برخي جاها پايينكتاب

شود كه اين كودكان كمتر در در برخي مواقع عدم همكاري والدين باعث مي همچنين بيان شد
ن امر باعث محدود شدن دايره آگاهي آنان شده و با اين شرايط ارتباط برقرار جامعه ظاهر شوند و اي

با نوآموزان به  غالباً چونو  گرددساختن بين محتوا و محيط زندگي واقعي براي معلمان سخت مي
مواجه هستند. تفاوت ميانگين بين  زمانكمبود شود معلمان هميشه با كار مي صورت تك نفره

گر احساس نشد چون در همين سال تغييرات و ن، اوليا، معلمان و مشاهدهمديرا يها دگاهيد
دهد. نتايج اصالحات اساسي در محتواي كتابها صورت گرفته كه از جامعيت و كفايت محتوا خبر مي

 اساس . بر) همخواني ندارد1377( يانيمتقهاي پژوهشي شهرامي و اين بخش از پژوهش با يافته

 و فعاليت براي فرصت ايجاد اين كودكان، روزمره تجربيات و زندگي محتوا با باطنتايج، بايستي به ارت
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آنان با توجه  ي جانبه همه رشد به كمك موضوعات جامعه و و نيازها با تناسب چندگانه، هاي مهارت
هاي درسي آنان  محتواي كتاب انتخاب در مهم عنوان معيارهاي به خاص اين كودكان، طيشرابه 

  داشت. مبذول كافي دقت
نتايج  ، نظر مديران و معلم مطلوب ومعلم نظري كيفيت تدريسدر مورد  در بررسي سؤال سه

به شكل  اذعان داشتند كه با توجه به ناتواني نوآموزان فقط با ارائه مطالب آنان اوليا نامطلوب بود.
يا  از قبيل گردش علمي عملي هاي آموزشي توانند ياد بگيرند در نتيجه نياز به روشنمي نظري
ي ابزار كمك آموزشي متناسب با ريكارگ بهي خالق و عملي و تعاملي ديگر و همچنين ها روش

يكسان  نظري آموزش، پراكندگي شديد ضريب هوشي نوآموزان. همچنين باشد يم ي آنانها يژگيو
ضمن خدمت  هايدوره . معلمان از برگزاريكند يممواجه  مشكلبا را براي تمامي فراگيران 

ي مجزا بودند ها دورهرا نقد كرده و خواستار  براي معلمان عادي و معلمان مدارس استثناييمشترك 
  همسو بود. )1389( يكاظمپژوهش امين خندقي و نتايج از  يبخشكه با 

 گوهاي پاسخ ي گروه، نظر همهمعلم عملي كيفيت تدريسدر مورد  در خصوص سؤال چهار
، كميت و كيفيت منابع اذعان داشتند كه امكانات و شرايط اقتصادي مدارس آنان مطلوب بود. البته

آنان تدريس عملي را مورد زيادي دارد با توجه به ناتواني نوآموزان  ريتأثدر روش تدريس  انساني
هاي تعاملي و ملموس، استفاده از امكانات و وسايل كمك آموزشي، استفاده  قرارداده و روش ديتأك

پراكندگي  قطعاًي خالق، را پيشنهاد دادند. ها روشيا  گردش علمي ،هاي آموزشي روش بيشتر از
 مشكلبه صورت عملي هم با آموزش يكسان براي تمامي فراگيران ، شديد ضريب هوشي نوآموزان

ويژه به صورت عملي در جهت تدريس عملي و به ي مجزاها دوره. معلمان خواستار كند يممواجه 
  همسو بود. )1391( پاكمهرو  پژوهش امين خندقي و كاظمينتايج از  يبخشبا خالق بودند كه 

-دانشهيجاني  - اجتماعيمربوط به تحليل كيفيت تحقق اهداف رشد در بررسي سؤال پنج 

 و مطلوب و معلمان مديران نظر هاي شركت كننده در حد نسبتاً مطلوب بود. از ، از نظر گروهآموزان
بر اساس دامنه نمرات  باشد.مي نظر اوليا نامطلوب از نسبتاً مطلوب و ارزشيابي هايدفترچه ارزيابي

هيجاني در وضعيت مطلوب  -رشد اجتماعي حيطه در آموزاندانش درصد 3/43آمادگي تكميلي 
 دارند بيشتر تالش به نياز هيجاني -رشد اجتماعي حيطه در آموزاندانش درصد 2/31قرار دارند و 

رسد با توجه به شرايط به نظر مي .باشدمي حيطه اين در مطلوب باًيتقروضعيت  يدهنده نشان كه
آموزان به  ي اساسي در برقراري تعامالت اجتماعي در بين اين دانشها تفاوتخاص اين كودكان و 

هيجاني  -ي برخورد و ايجاد رشد اجتماعيآموزان، نحوه علت متفاوت بودن سطح يادگيري دانش
 ها خانوادهو  بندد كاربه آموزند يمكه  را آنچه تا شود و تعامل داده تمرين فرصت نوآموزان بايد به

از داليل احتمالي مربوط به اثربخش نبودن تدريس به  رسد يمبايد در اين امر كمك كنند. به نظر 
شديد  هاي هاي فردي آنان در يادگيري، كمبود امكانات، فضا، زمان و ناتواني نوآموزان به تفاوت
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و بعضاً  ها آموزشي ريكارگ بهذهني، عدم همكاري والدين آنان، عدم تعامالت در جامعه، عدم 
. بر اساس نظرات گردد يمهاي درس بر  سنجش نادرست حرفه آموزان هنگام ورود به كالس

ي علمي از ها گردشانجام بازديدهاي مختلف و  قطعاً هاي شركت كننده در اين زمينه، گروه
ي و در ارتباط بودن با والدين آنان، رسان اطالعآموزان،  گوناگون در محيط اطراف اين دانش يها مكان

الزم در نكات  دادن آموزشبر  ديتأك آموزان، استفاده بيشتر از خود والدين در رشد اجتماعي دانش و
از سويي آموزان با يكديگر و همچنين ديگران، كمك كننده خواهد بود.  برقراري تعامالت بين دانش

شود و ديگر، مشكالت جسماني كه برخي از حرفه آموزان دارند مانع هماهنگي بين حركات مي
مشكالتي از قبيل مسائل شنيداري آنان را برقراري ارتباط معلم و مربي را با آنان دچار مشكل 

در  آموزان از نظر ضريب هوشي متفاوت در يك كالس ارائه آموزش را سازد. متنوع بودن دانش مي
كالس مشكل ساخته است. عالوه بر آن اين مساله باعث شده تا فراگيران نسبت به آموزش عالقه 

  نشان ندهند.
كيفيت تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري ارتباط و در مورد  در خصوص سؤال ششم

اذعان  آنان ، از نظر مديران و اوليا، نامطلوب و از نظر معلمان در وضعيت مطلوب بود.سوادآموزي
آموزان و  آموزان و معلمان و همچنين دانش انجام تمرينات بيشتر و دو سويه بين دانش داشتند كه

ي واژگان بيشتر و استفاده از ريكارگ بهگيري تداوم در اين تمرينات و و پي ها آناعضاي خانواده 
توان  مي .دارد اين امردر  زيادي ريتأث ي شاد، بيان داستانها لميفامكانات جانبي نظير استفاده از 

ي خاص براي ي يك شيوهآموز حرفهگفت كه هيچ معلمي يك روش ثابت براي تدريس و هيچ 
و سازگار  ريپذ انعطافاينكه معلم و نوآموزان،  يادگيري، -ي ياددهيها تيموقعيادگيري ندارد. در 

آموزان، از تجربه  دانشباشند، بسيار حساس و حياتي است. چرا كه در اين فرآيند، هم معلمان و هم 
. ليكن به علت عدم همكاري كنند يمي تدريس، مزايايي را دريافت ها روشي و آشنايي با گستره

مربيان و معلمان آنان بايد تالش خود را مضاعف كنند.  آنانآموزان به علت شرايط خاص  اين دانش
. همچنين، بودننده خواهد ي بيشتر در حل اين مشكالت كمك كها يرويني ريكارگ بهجذب و  قطعاً

) بر توسعه فهم و درك عاطفي بين معلمان و 2007( 1جهت بهبود فرآيند يادگيري، زمبيالس
) اظهار 2005( 3) و هاوس، بوت و ديسون و فرنچام2002( 2تاملينسون داشته و ديتأكآموزان دانش
وجو درس را جست قابل مالحظه در كالس دارند كه فراگيران، همواره يك تأييد و تصريحمي
زبان، برقراري  حيطه در آموزاندانش درصد 41 ،نمرات آمادگي تكميلي يبر اساس دامنه. كنند يم

 به نياز حيطه در اين آموزاندانش درصد 2/30در وضعيت مطلوب قرار دارند و  ارتباط و سوادآموزي
 نشان كه نتظار بودندآموزان نيز نزديك به سطح ا درصد دانش 29دارند، همچنين  بيشتر تالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zemylas 
2. Tomlinson 
3. Howes, Booth, Dyson & Frankham 



ي ...برنامه درسيادگيري، سازماندهي، تحقق اهداف و محتواي  -فرآيند ياددهي از ارزشيابي  

  
 

119

هاي شركت باشد. با توجه به نظرات گروهمي حيطه اين در وضعيت به نسبت مطلوب يدهنده
تحقق اهداف حيطه زبان، برقراري گويي به نيازهاي اجتماعي و با توجه به كننده، در مورد پاسخ
هاي ساير مؤلفه ي تدريس مورد استفاده، و همچنينها روش، بايد محتوا و ارتباط و سوادآموزي

مشترك از قبيل تناسب با يادگيرندگان، سازماندهي و مواجه محتوا و همچنين سازماندهي منابع 
  انساني، مورد اهتمام و بازنگري قرار بگيرد.

ابعاد مختلف در اين ارزشيابي، در اين پژوهش روشن شد برنامه  در نهايت با توجه به بررسي
توجه به  قطعاًتوان ذهني ضمن داشتن نقاط قوت و ضعف،  كمدرسي دوره پيش دبستاني كودكان 

بودجه  سرانهباال رفتن  ناًيقي ي بين اين ابعاد در موفقيت برنامه بسيار كمك كننده خواهد بود.رابطه
بهتر كمي  طيشراو جذب منابع انساني متخصص در اين مراكز، موجب جذب امكانات و دستيابي به 

 آموزشهاي تدريس مناسب و مراقبت و  كه خود موجب استفاده از روشو كيفي را رقم خواهد زد. 
  بهتري را براي اين كودكان ميسور نمود و دستيابي به اهداف مورد نظر را تسهيل خواهد كرد.

گر و  ي مدير و مشاهدهويژه در زمينهي پژوهش كم بودن جامعه آماري بهها تيمحدوداز 
 فارسي و انگليسي بود. بط در منابعي تحقيق مرتبودن پيشينه همچنين كم

به ، آموزان دوره پيش دبستاني و همچنين ويژگي خاص اين دانشبه اهميت  توجه بادر پايان، 
  :گرددپيشنهاد ميي به برنامه درسي پيش دبستاني كودكان استثنايي موارد زير بخش تيفيكجهت 
ي ارزشيابي از برنامه درسي فراگيران با نيازهاي ويژه مثل نابينايان، هايي در زمينهپژوهش -

 ي صورت پذيرد.آموز حرفههاي خاص  ناشنوايان و ساير گروه

دبستاني تحقيقات و ذهني در دوره پيشتوانهيجاني كودكان كم -در خصوص رشد اجتماعي -
 را مورد بررسي قرار دهند. يها پژوهش

دبستاني ذهني در دوره پيشتوانبرخورد با كودكان كم يو نحوه والدين يساز آگاهدر خصوص  -
 دهند. صورت ييها پژوهشتحقيقات و 

-خالقيت و شناسايي استعدادهاي كودكان كم، ذهنيتوانكودكان كم يها يبازدر خصوص  -

 .صورت پذيرد ييها پژوهشدبستاني تحقيقات و در دوره پيش ،توان ذهني

كودكان  فيتألدر كتب تازه  ، ديني، اجتماعيعلوم رياضي، هيمتحليل محتوا و جايگاه مفا -
 مورد بررسي قرار دهند.نيز دبستاني را استثنايي در دوره پيش

كودكان استثنايي  فيتألگويي و جايگاه شعر و سرود در كتب تازه تحليل محتوا و جايگاه قصه -
  دبستاني را مورد بررسي قرار دهند.در دوره پيش

آموزان  هاي خاص اين دانش به ويژگيهاي درسي، برنامه يها يمش خطو  ها يگذار استيسدر   -
همخواني با  در ومطالب در كالس به صورت عملي  شود. ديتأكتوجه نموده، بر تدريس عملي 



120 1395ي دوم، پاييز و زمستان  ي ششم، شماره دوره، ي درسي هاي برنامه پژوهش

صورت عملي قابل تدريس  بهكه  ييها درسمجموعه  ارائه شده و ها و سطح درك نوآموزانتوانايي
  .شودب مزبور افزوده به دروس كتباشد 
و » نظافت شخصي«، »ليت خانوادهوؤاحساس مس«مثل  ييها بخشهاي ياد شده، به بادر كت  -
 نيتأمو مدرسه  همكاري دوجانبه والدين و معلمشود و ايجاد اشاره  يي در اين زمينهها داستانبيان 
  شود.
خصوص با توجه هدر محتواي برنامه درسي، موضوع تناسب زمان با محتواهاي كتب درسي، ب  -

نظر  آموز تمرين و تكرار كند، در به ويژگي خاص اين نوآموزان كه معلم بايد به تنهايي با هر دانش
  گرفته شود.

  .ها استانتدوين محتواي درسي متناسب با مقتضيات محلي و بومي   -
با توجه به اينكه هنوز چنين مطالعات جامعي صورت  ها دورهي در ساير ا عهمطالانجام چنين   -

 نگرفته است.

آموزشي و  مسائلگامي در توجه به  تواند يمپژوهش حاضر  كه آن، ضمن رسد يمبه نظر 
پيش دبستاني باشد، تداوم چنين  ي درسي فراگيران داراي نيازهاي ويژه در حيطهها برنامه

توان ذهني به  الگويي از برنامه درسي مناسب پيش دبستاني را براي افراد كم تواند يممطالعاتي 
  دست آورد.

  منابع
  الف. فارسي

 دوره دوزي راسته درسي برنامه ارزشيابي ).1389( .قهيصد، كاظمي و ، مقصودامين خندقي .1
شماره  ،پژوهش در حيطه كودكان استثنايي ،ذهني توان كم آموزان دانش ايحرفه متوسطه

)11(.  
طرح ملي ارزشيابي برنامه  ).1391( .دهيحمپاكمهر،  و ، صديقهكاظمي ، مقصود؛امين خندقي .2

توان ذهني) در آموزش و پرورش  آموزان با نيازهاي ويژه (كم متوسطه دانش يا درسي دوره حرفه
  . طرح پژوهشي ملي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.ايي جمهوري اسالمي ايراناستثن

فصلنامه تعليم و  ،موزش پرورش استثنايي كشورآ). آشنايي با سازمان 1385( .اسماعيل، برقي .3
  .58شماره  ،استثنايي تيترب

ي پسران و دختران ا حرفهي ها مهارت). بررسي وضعيت آموزشي دوره 1383( .بني اسد، محمود .4
ي ا حرفهچكيده تحقيقات آموزش فني  ،ي توسعه عملي آنها راهتوان ذهني استان كرمان و  كم

  ، تهران: وزارت آموزش و پرورش.)3(جلد 
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بررسي ديدگاه معلمان عادي و استثنايي و تلفيقي در ). 1383( .بهاري، علي و خانجاني، زينب .5
): 4-1( 14-11 ،استثنايي كودكان حيطه در پژوهش ،مورد آموزش تلفيقي كودكان استثنايي

33-50. 

). بررسي برنامه 1387( .ين و خلجي، حسنالد شمسخواجوي، داريوش؛ هاشمي مقدم، سيد  .6
 كودكان يطهدر ح پژوهشتوان ذهني از ديدگاه كارشناسان،  كم انآموز بدني دانش يتترب

 .204-187: 2 ،استثنايي

تهران:  ،معموالن يبخش بر اصول توان يا مقدمه). 1385( .داورمنش، عباس و فريده براتي سده .7
  رشد.

 مراكز ارزشيابي). 1389( فريبا. درتاج، و حسين ازندرياني سليماني، اسماعيل؛ زواركي، زارعي .8
 در پژوهش ،كارشناسان نظر از تهران شهر استثنايي پرورش و آموزش سازمان يادگيري

  .83-69): 9( 4 ،يآموزش يها نظام
 عمومي هايمهارت دوره از مقدماتي ارزشيابي). 1377. (رضا متقياني، و علي شهرامي، .9

 پرورش و آموزش سازمان پرورش، و آموزش وزارت. پذير آموزش ذهني مانده عقب آموزان دانش
 .ييپژوهشكده كودكان استثنا استثنايي،

 .نور پيام: انتشارات تهران ،آموزش ارزشيابي يها روش .)1384. (رضا يعل كيامنش، .10

خاص يادگيري،  يها يناتوان يها كيني). ارزشيابي مقدماتي كل1377( .محمد اسماعيل، الهه .11
  وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، پژوهشكده كودكان استثنايي.

تهران: انتشارات دانشگاه  ،چاپ اول ،وپرورش پيش دبستاني آموزش .)1389مفيدي، فرخنده. ( .12
 پيام نور.

  .انديشه مشهد: پيام ،عمل) درسي (راهنمايي يزير برنامه ).1384( .حسن ملكي، .13
). تأثير موسيقي و حركات موزون بر 1387( .هداوند خاني، فاطمه و مير زماني، سيد محمود .14

 .28-23): 1(9 ،بخشي توانتوان ذهني،  آموزان دختر كم دامنه توجه دانش

ي سال سوم وزندگ). نقد و ارزيابي محتواي كتاب درسي دين 1386( .فاطمه سادات ميرعارفيان، .15
  .119-87): 1و  2( 3، ي نوين تربيتيها شهيانده درسي، بر برنام ديتأكدبيرستان با 

تهران: انتشارات  ،، چاپ اولنخستين گام .)1374، شهره. (ييفالح كسما و نامني، محمدرضا .16
 سازمان آموزش پرورش استثنايي.

، تهران: وزارت آموزش و اي حرفهراهنماي عملي ارزشيابي آموزش فني و ). 1383( .نويدي، احد .17
 پرورش.
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the quality of the pre-school curriculum of 

mentally retarded students’ in the West Azerbaijan in the school year of 1390-1391. The 
study’s sample consisted of managers, parents, teachers and students of the West 
Azerbaijan province centers; due to the dearth of the students all of them were recruited as 
the study’s participants; parents’ sample was chosen based on Morgan and multiple cluster 
sampling method. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean) 
and inferential statistics (t one variable) were used. Questionnaire, check lists, students’ 
scores and school documents were used to collect the needed data. The results of this study 
showed that the quality of the organization of human resources were unfavorable on behalf 
of administrators, teachers, students, observers and parents. Overall, curriculum’s content 
was considered acceptable by all the participants. The quality of the theoretical instruction 
was favorable according to administrators and teachers and undesirable according to 
parents while the quality of the practical teaching was good according to all groups. Paths 
to achieve the social-emotional development goals was regarded satisfactory by managers, 
teachers and observers but unfavorable by the parents. Achieving the 
linguistic/communicative goals was known undesirable by administrators and parents and 
was desirable from the observers’ and teachers’ points of view. Considering the results 
pertinent recommendations have been provided at the end. 
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