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طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی
برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

دکتر غالمعلی افروز ،1دکتر علی اکبرارجمندنیا ،2دکتر مسعود غالمعلی لواسانی ،3علی صادقی سیاح

4

هــدف :هــدف از پژوهــش حاضــر ،طراحــی راهنمــای تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان آهســته گام در دورهی

ابتدایــی میباشــد.

روش :ایــن پژوهــش بــه روش اکتشــافی طــی دو بخــش اســنادی و میدانــی صــورت گرفــت .جامعــه آمــاری تمــام والدیــن و معلمــان

دانشآمــوزان دبســتانی آهســتهگام و همچنیــن کارشناســان حــوزه کــودکان اســتثنایی اســتان همــدان بودنــد .نمونــه شــامل100نفر از

والدیــن و 100نفــر از معلمــان دانشآمــوزان آهســتهگام کــه بــه روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای و  20نفــر از متخصصــان

کــودکان اســتثنایی بودنــد کــه بــه روش در دســترس انتخــاب شــدند .بــه منظــور جمـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز  ،از پرسشــنامه نیــاز
ســنجی محقــق ســاخته بــرای گــردآوری اطالعــات اســتفاده گردیــد .از آمــار توصیفــی( میانگیــن و درصــد) بــرای پــردازش اطالعــات

اســتفاده شــد.

یافتــه هــا :نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه متــون خوانــدن کاربــردی موردنیــاز بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام شــامل شــش مؤلفـهی

مهارتهــای اجتماعــی ،مهارتهــای مراقبــت از خــود ،مهارتهــای بهداشــت شــخصی ،مهارتهــای غــذا خــوردن ،مهارتهــای

لبــاس پوشــیدن و مهارتهــای زندگــی مســتقل اســت .مهارتهــای شناساییشــده بــه ترتیــب اهمیــت قــرار گرفتنشــان در متــون
خوانــدن کاربــردی بــه ســه دســتهی مهارتهــای الزامــی ،مهارتهــای انتخابــی و مهارتهــای اختیــاری تقســیم شــدند.

نتیجــه گیــری :از نتایــج بــه دســت آمــده در پژوهــش حاضــر اســتنباط میشــود هرچــه متــون خواندنــی کــه بــه دانشآمــوزان

آهســتهگام آمــوزش داده میشــود کاربردیتــر باشــد ،یعنــی دانشآمــوزان توانایــی خوانــدن ،فهمیــدن و کاربســت آن متــون را در
زندگــی روزانــه و موقعیتهــای اجتماعــی داشــته باشــند ،عملکردشــان در خوانــدن بهبــود مییابــد.
واژههای کلیدی :دانشآموزان آهسته گام،متون خواندن کاربردی ،دورهی ابتدایی
و مهارتهــا میتــوان از خوانــدن نــام بــرد کــه از ضرورتهــا و

مقدمه

مهارتهــای اساســی و ضــروری در زندگــی روزانــه میباشــد .در

هــدف اصلــی در آمــوزش دانشآمــوزان آهســتهگام

5

ایــن اســت کــه بــه آنهــا کمــک شــود تــا تواناییهــای بالقــوه خــود
را تــا باالتریــن درجــه پــرورش دهنــد و در جهــت تأمیــن نیازهای
خــود و انتظــارات معقــول جامعــه بــه کفایــت الزم برســند .در

کنــار محدودیــت میــزان هوشــی ،مســائل و نیازهــای خاصــی

وجــود دارد کــه بایــد بــدان توجــه شــود تــا دانشآموز آهســتهگام

بتوانــد هماننــد ســایر افــراد جامعــه رشــد کنــد .از بین ایــن نیازها
 -1استاد ممتازدانشگاه تهران

واقــع در برنامــه آموزشــی دانشآمــوزان آهســتهگام مهمتریــن

بخــش ،آمــوزش خوانــدن اســت .دانشآمــوزان آهســتهگام،

بــه لحــاظ محدودیــت ظرفیــت هوشــی ،نمیتواننــد بــا همســاالن
عــادی خــود بــه رقابــت تحصیلــی بپردازنــد .در کنــار محدودیت
میــزان هوشــی کــودک ،مســائل و نیازهــای خاصــی وجــود دارد

کــه بایــد بــدان توجــه شــود تــا کــودک آهســتهگام بتوانــد هماننــد
ســایر افــراد جامعــه رشــد کنــد .از بیــن ایــن نیازهــا و مهارتهــا

میتــوان خوانــدن را نــام بــرد کــه ازجملــه مهارتهــای اساســی
و ضــروری در زندگــی روزانــه میباشــد(.)1

 -2دانشیار دانشگاه تهران
 -3دانشیار دانشگاه تهران

 -4نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات

5- Intellectual disabed

آمــوزش خوانــدن در تقویــت مهارتهــای اساســی از قبیــل

غنــی کــردن خزانــهی واژگان ،احساســات و افــکار ،توســعه
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چکیده:

تعلیم و تربیت استثنایی

مهارتهــای خوانــدن ،درک و فهــم معنــادار از متون نوشــتاری،
تفســیر کردن متون نوشــتاری ،ســرعت خواندن ،عادت خواندن

و خوانــدن بــرای کســب لــذت بــه دانشآمــوزان کمــک میکنــد.
تقویــت یادگیــری خوانــدن الزم دارنــد عبارتانــد از:

• درک و فهــم کتابهــای خوانــده شــده کــه یکــی از

روشهــای تقویــت آگاهــی و دانــش اســت.

• انتخاب کتابهای خوب و مناسب با سطح دانشآموزان
• آزاد کردن وقت برای خواندن کتاب
• خواندن با دقت ،با سرعت و مداوم
• غنیسازی خزانهی واژگان
• توســعه شــیوایی و ســخنوری بــه وســیلهی خوانــدن بــا

دقــت متــون نوشــتاری(.)2

ازجملــه دالیلــی کــه میتــوان بــرای عــدم موفقیــت

دانشآمــوزان آهســتهگام در خوانــدن ذکــر نمــود ،یکــی مشــکل

مربــوط بــه طبیعــت خــاص عمــل خوانــدن اســت کــه بهطــور
غیرملمــوس و نمــادی انجــام میگیــرد؛ دوم ،بیصبــری و

عجلــه نظــام آموزشــی مدرســه اســت .بدینصــورت کــه قبــل
از ارائــه و تقویــت مهارتهــای پیشنیــاز(در دوره آمادگــی)،
آمــوزش خوانــدن را شــروع میکنــد؛ ســوم ،کمــی و ق ّلــت

اطالعــات توصیفــی پیرامــون آهســتهگامی و فراینــد خوانــدن
و کاربــرد روشهــای مختلــف در آموختــن خوانــدن اســت؛
چهــارم ،ضعــف در تهیــه و ارائــه مــواد خواندنــی کاربــردی برای

کــودکان و دانشآمــوزان آهســتهگام میباشــد(.)3

تهیـــه برنامههــای درســی متناســب بــا تواناییهای ذهنـــی و

جســـمی گروههــای مختلــف کــودکان و دانشآمــوزان اســـتثنایی

کـــه بتوانـــد ایـن افـــراد را بـــرای یـک زنـــدگی مســـتقل آمـاده

ســـازد ،بســـیار ضــروری اســت .یافتههــای مختلــف حـــاکی از
ایـــن اســـت کـــه دســــتیابی دانشآموزان بــا نیازهــــای ویــژه
بهخصــوص دانشآمــوزان آهســتهگام بـــه اشـــتغال و زنـــدگی
مســـتقل مســتلزم برخــورداری آنــان از برنامــه درســی کاربردی

اســـت( .)4همچنیــن والدیــن و معلمــان معتقدنــد کـــه برنامـــه

درســـی کاربــردی بــا زندگــی دانشآمــوزان آهســتهگام ارتبـــاط
بســیار باالیــی دارد و مهارتهــای ضــروری بـــرای زنـــدگی در
جامعــه را بــه آنهــا میآمــوزد ،از جملــه برنامههــای درســی
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کاربــردی میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• برنام ـهی درســــی کــــاربردی بــــرای دانشآمــوزان بــا

ناتوانیهــا :1ایــن برنامــه یــک مجموعــه چهارجلــدی اســت

کــه در ســال 1996توســط والتـــوتی 2و همکـــارانش بـــرای

دانشآمــوزان ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان بــا نیازهــای

ویــژه تـــدوین شـــده اســت و در ســال  2008مــورد تجدیدنظــر

قرارگرفتــه اســت(.)5

• برنامــه درســی کاربــردی بــرای دانشآمــوزان بــا نیازهــای

ویژه ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان :3این برنامـه در سـال 1997

بـه وسـیله وهمـن و کرگـل 4تــدوین شــده اســت و در سالهای
 2003و  2004مــــورد تجدیدنظــر قرارگرفتــه اســت(.) 6

• آمــوزش منظــم مهارتهــای کاربــردی بــه دانشآمــوزان

و بــزرگ ســاالن بــا ناتوانیهــا :5ایــن برنامــه توســط اســتوری

و ماینــر )2011( 6تدویــن شـــده اســت و حیطههــای آموزشــی

آن عبــارت اســت از :مهارتهــای تحصیلــی کاربــردی،
مهارتهــای کاربــردی در محیــط جامعــه ،مهارتهــای
کاربــردی در محیــط خانــه ،مهارتهــای اجتماعــی ،مهارتهای

شــغلی ،مهارتهــای خودمختــاری و خودپیــروی ،مهــارتهای

خودمدیریتــی(.)7

• فعالیتهــای مهارتهــای زندگــی بــرای دانـشآمـــوزان با

نیازهــای ویــژه 7دورهی ابتدایــی :ایــن برنامــه توســط مانیکــس

8

در سال  2003تـــدوین شـــده و در سال  2009مورد تجدیدنظر

قـرار گرفتـه اسـت (.)8

بنابرایــن نحــوهی تهیــه و تنظیــم کتــاب درســی و روش

تدریــس معلــم در تقویــت مهــارت خوانــدن بــه دانشآمــوزان،

فوقالعــاده مهــم و تعیینکننــده اســت .تهیــه موادخوانــدن
کاربــردی بــرای دانــش آمــوزان آهســتهگام کــه در زمینــهی

تفکــر انتزاعــی بــا مشــکل جــدی مواجــه هســتند و توجــه بــه
ویژگیهــای شــناختی و فراینــد یادگیــری ایشــان در تدریــس،

اساســیترین گام در آمــوزش و توســعهی مهــارت خوانــدن
1- A Functional curriculum for Teaching Students with Disabilities
2- Valletutti
3- Functional Curriculum for Elementary, Middled, and secondary Age students
with special Needs
4- Wehman&Kregel
5- Systematic Instruction of Functional Skills for Students and Adults With
Disabilities
6- Storey& Miner
7- Life Skills Activities for Special Children
8- Mannix
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عادتهــا و تواناییهــای اصلــی کــه دانشآمــوزان بــرای

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

تعلیم و تربیت استثنایی

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

اســت ( .)3خوانــدن کاربــردی عبــارت از توانایــی خوانــدن،

را بــه خودکفایــی فــردی برســاند و در توانبخشــی حرفــهای

روزانــه و موقعیتهــای اجتماعــی اســت ( .)9خوانــدن کاربــردی

اســت(.)13

فهمیــدن و کاربســت انــواع مــواد خواندنــی مهــم در زندگــی

دانشآمــوزان آمــوزش داده میشــود ،عــاوه بــر اینکــه ،بــار

فرهنگــی و ملــی هــر کشــور و منطقــه را بایــد دارا باشــند ،بایــد

بــر اســاس نیازهــا و شــرایط واقعــی زندگــی شــخصی و اجتماعــی
دانشآمــوزان تدویــن و طراحــی گردنــد .بهطوریکــه،

دانشآمــوزان بتواننــد دانســتهها و دانــش خوانــدن خــود را در

شــرایط واقعــی زندگــی شــخصی و اجتماعــی خــود بــه کار بندنــد.
در تحقیقــی معلمــان دورهی متوســطه گــزارش دادنــد،

برنامـهی درســی کــه بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام آمــوزش
پذیــر ارائــه میشــود ،شــامل %23/8برنام ـهی آمــوزش ویــژه،

 %19برنامــهی درســی کاربــردی و  %15/3برنامــه آمــوزش
عمومــی اســت( .)10

نتایــج تحقیقــی کــه در اســتانهای مازنــدران ،گیــان و

قزویــن انجــام گرفــت ،نشــان داد مفاهیــم مهارتهــای اجتماعی
دوره پیشحرفــهای کمتــوان ذهنــی تــا حــدودی در زندگــی

روزمــره ایــن دانشآمــوزان بــه کار بــرده میشــود ،یعنــی کامـ ً
ا

کاربــردی نمیباشــد( .)14

در صــورت عــدم اجــرای برنامــههــای آموزشــی کاربــردی

متناســب بــا توانایــی هــا ،نیازهــا و تفــاوت هــای فــردی

دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه ،عــاوه بــر اینکــه یادگیــری

آموزشــگاهی بــه طــور مطلــوب صــورت نخواهــد گرفــت،

پیامدهایــی نظیــر؛ متحمــل شــدن هزینههــای زیاد بدون کســب

نتیجــه رضایتبخــش ،ســپری شــدن دوران طالیــی یادگیــری
دانشآمــوزان ،کاهــش انگیــزهی معلــم ،دانشآمــوز و والدیــن

در تحقیقــی دو روش آمــوزش کلخوانــی کلمــه( ببیــن و بگو)

بــه علــت یادگیــری کمتــر از حــد انتظــار ،را نیــز بــه همــراه

در کــودکان بــا نشــانگان دان مــورد مقایســه قــرار دادنــد.

خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام و محــدود

و جزءخوانــی( تجزیــه و تحلیــل کلمــه) ،بــرای یادگیــری خواندن
نتایــج نشــان داد آزمودنیهــای هــر دو گــروه پیشــرفت قابــل

مالحظـهای در خوانــدن کلمههــای آمــوزش دیــده نشــان دادنــد

خواهــد داشــت .بــا توجــه بــه ضعــف برنامههــای آموزشــی

بــودن پژوهــش در ایــن زمینــه ،محققــان پژوهــش حاضــر را بــر
آن داشــت تــا راهنمایــی بــرای طراحــی متــون خوانــدن کاربردی

ولــی فقــط آزمودنیهــای گــروه جزءخوانــی قــادر بــه تعمیــم ایــن

بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام دورهی ابتدایی طراحــی نمایند.

آمــوزش ندیــده نشــان دادنــد(.)11

روش

مهارتهــا شــدند و پیشــرفت قابــل مالحظــهای را در کلمــات
آمــوزش آگاهــی واجشــناختی بــه دانشآمــوزان ایــن امــکان

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی میــزان نیــاز

تقویــت کــرده کــه ایــن امــر بــه خوانــدن صحیــح کمــک میکنــد

نظرســنجی از والدیــن ،معلمــان و متخصصــان کودکان اســتثنایی

میگــردد(.)12

دانشآمــوزان آهســتهگام در دوره ابتدایــی دارنــد ،انجــام

را میدهــد کــه مهــارت خــود را در زمینــه ســاختارهای واجــی

دانشآمــوزان آهســتهگام ،بــه متــون خوانــدن کاربــردی بــا

و درك مطلــب کــه هــدف نهایــی خوانــدن اســت ،حاصــل

کــه آشــنایی کامــل بــا نیازهــا و ویژگیهــا و محتــوای آموزشــی

ســیف نراقــی ،شــریعتمداری ،نــادری و ابطحــی()1388

گرفــت .بنابرایــن با تهیــه پرسشــنامهای بدیــن منظــور ،از روش

درســی دانشآمــوزان بــا ناتوانــی هوشــی ،از دیــدگاه کارشناســان

اســت .جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر شــامل تمامــی والدیــن

بــه بررســی میــزان تقویــت توانمندســازی شــغلی در برنام ـهی
ســتادی ،متخصصــان برنامهریــزی درســی و دبیــران ذیربــط
پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه دبیــران برخــاف

تحقیــق اکتشــافی در دو بخــش اســنادی و میدانــی اســتفاده شــده
و معلمــان دانشــآموزان آهســتهگام دوره ابتدایــی و همچنیــن

تمــام کارشناســان و متخصصــان حــوزه تعلیــم و تربیــت کــودکان

کارشناســان ســتادی و متخصصــان برنامهریــزی درســی

اســتثنایی اســتان همــدان در ســال تحصیلــی  95-96بــود .نمونه

عالیــق و رغبتهــای شــغلی دانشآمــوزان دورهی متوســطهی

والدیــن دانشآمــوزان آهســتهگام و  20نفــر متخصصــان و

معتقدنــد برنامههــای درســی دورهی متوســطهی حرفــهای بــا

حرفهای تناســب کمتــری دارد ،کمتــر توانســته دانشآموختگان

آمــاری ایــن پژوهــش ،شــامل  100نفــر معلمــان 100 ،نفــر

کارشناســان بــود .از روش نمونهگیــری خوشـهای چندمرحلـهای
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را اینگونــه نیــز میتــوان تعبیــر کــرد ،متــون خواندنــی کــه بــه

دانشآمــوزان بــا ناتوانــی هوشــی نقــش کمرنگــی ایفــا نمــوده

تعلیم و تربیت استثنایی

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

جهــت نمونهگیــری معلمــان و والدیــن دانشآمــوزان آهســتهگام

اهــداف تحقیــق و محتــوای پرسشــنامهها و کاربــرد آنهــا،

اســتان همــدان 10 ،مدرســه انتخــاب و از بیــن مــدارس انتخاب

معلمــان و والدیــن قــرار گذاشــته شــوند .در رابطــه بــا والدیــن بــا

اســتفاده شــد .بدیــن صــورت کــه از  20مدرســهی اســتثنایی

شــدند .بــرای انتخــاب کارشناســان و متخصصــان از روش تمــام
شــماری اســتفاده شــد.

بــرای جمــعآوری اطالعــات از پرسشــنامهی محقــق

ســاخته اســتفاده شــد .بــرای ســاختن ایــن پرسشــنامه از منابــع

گوناگــون ماننــد کتابهــا ،نشــریات ،گــزارش پژوهشهــا و
منابــع الکترونیکــی مراجعــه شــد .پــس از بررســی مهارتهــای
توصیــه شــده در منابــع گوناگــون ،فهرســتی از مهارتهایــی
کــه بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام نیــاز بــود ،تهیــه شــد.

ســپس مهارتهــای تهیــه شــده در شــش مؤلفــه مهارتهــای

اجتماعی(12ســوال) ،بهداشــت شــخصی( 7ســوال) ،غــذا

خــوردن( 6ســوال) ،لبــاس پوشــیدن( 7ســوال) ،زندگــی مســتقل

یــا خودیاری( 7ســوال) و مراقبــت از خود( 7ســوال) قرار گرفتند.
بــرای افزایــش روایــی محتوایــی پرسشــنامه ،حداکثــر

تــاش و مطالعــه از منابــع داخلــی و خارجــی بــرای تعییــن

گســترهی مهارتهــای مــورد نیــاز مربــوط بــه دانشآمــوزان

آهســتهگام صــورت گرفــت .ســپس پرسشــنامه در اختیــار 6

متخصــص قــرار گرفــت کــه طــی آن روایــی محتوایی پرسشــنامه
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .اعتبــار پرسشــنامه بــر اســاس الفــای

کرنبــاخ بــرای خــرده مقیاسهــای مهارتهــای اجتماعــی

 ،0/92مهارتهــای بهداشــت شــخصی  ،0/95مهارتهــای
غــذا خــوردن  ،0/96مهارتهــای لبــاس پوشــیدن ،0/93

مهارتهــای زندگــی مســتقل  0/96و مهارتهــای مراقبــت
از خــود  0/96و بــرای کل پرسشــنامه  0/96بــرآورد شــد کــه
نشــان از پایایــی قابــل قبــول پرسشــنامه اســت.

تدوین متون خواندن کاربردی
تعــداد  220نفــر از میــان معلمــان ،والدیــن و متخصصــان

انتخــاب شــد(100نفر معلــم100 ،نفــر والدیــن و  20نفــر،

متخصــص و کارشــناس) .پرسشــنامههای تهیــه شــده در
اختیــار مــدارس مربوطــه قــرار گرفتنــد .بــا مســووالن مــدارس

هماهنگیهــای الزم بــه عمــل آمــد و در مــدارس مذکــور

مســئولیت همــکاری به مشــاورین مدرســه کــه به امور پژوهشــی
نیــز آشــنایی داشــتند ،ســپرده شــد .پــس از توضیــح پیرامــون
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همفکــری مشــاوران و مســوولین مــدارس مربــوط پرسشــنامهها
در اختیــار والدینــی قــرار گرفتنــد کــه دارای تحصیــات دیپلــم

و باالتــر بودنــد و توانایــی الزم بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت

پرسشــنامه را داشــتند .مشــاوران و مســوولین مــدارس

پرسشــنامهها را در اختیــار اولیــاء قــرار داده و پــس از تکمیــل

آنهــا توســط اولیــاء و معلمان مدرســه جمـعآوری نمودنــد و در

اختیــار پژوهشــگر قــرار دادنــد تــا نســبت بــه اســتخراج و تحلیل
نهایــی اقــدام شــود .پــس از جمــعآوری پرسشــنامهها تعــداد

 190پرسشــنامه کامــل بــه دســت آمــد و تعــداد  30پرسشــنامه

بــه علــت عــدم پاســخگویی و یــا ناقــص بــودن از جریــان تحلیــل
و بررســی خــارج شــدند.

در پــردازش دادههــا هــم روش کیفــی و هــم روش کمــی

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بدیــن صــورت کــه در بخــش

اســنادی دادههــای حاصــل از مطالعــه کتابهــا و مقالههــا کامـ ً
ا

بــه صــورت کیفــی و بــا روشهــای توصیــف ،تحلیــل و تفســیر
و اســتنتاج و در بخــش میدانــی ،تحلیــل دادههــای حاصــل از

شناســایی مهارتهــا بــا اســتفاده از درصــد و فراوانــی پاس ـخها
پــردازش شــد.

بــرای تدویــن متــون خواندن کاربــردی مراحل زیر طی شــد:
 -1بــرای شناســایی مهارتهایــی کــه در آنهــا نیــاز بــه

تهیــه متــون خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام
بــود بــه منابــع گوناگــون ماننــد کتابهــا ،نشــریات ،گــزارش
پژوهشهــا و منابــع الکترونیکــی مراجعــه شــد.

 -2پــس از بررســی مهارتهــای توصیــه شــده در منابــع

گوناگــون ،فهرســتی از مهارتهایــی کــه بــرای دانشآمــوزان
آهســتهگام نیــاز بــود ،تهیــه شــد.

 -3مهارتهــای تهیــه شــده ،در شــش مؤلفــه مهــارت هــای

اجتماعــی ،بهداشــت شــخصی ،غــذا خــوردن ،لبــاس پوشــیدن،
زندگــی مســتقل (خودیــاری) و مراقبــت از خــود قــرار گرفــت.

 -4بــا اســتفاده از مهارتهــای شناســایی شــده در مرحلــه

قبل ،پرسشــنامهی نیازســجی از متخصصــان ،والدیــن و معلمان
کــودکان آهســته گام تهیــه گردیــد.

 -5پرسشــنامهها در اختیــار والدیــن ،معلمــان و متخصصــان

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 8:49 +0330 on Saturday January 19th 2019

شــده همــه والدیــن و معلمــان بــه عنــوان حجــم نمونــه انتخــاب

پرسشــنامهها در اختیــار مشــاوران قــرار گرفــت تــا در اختیــار

تعلیم و تربیت استثنایی

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

قــرار و بعــد از تکمیــل جمـعآوری گردید.
 -6بــه منظــور شناســایی مهارتهای ضــروری بــرای تدوین

متــون خوانــدن کاربــردی بــرای آمــوزش بــه دانشآمــوزان

کــه نشــاندهنده اهمیــت کــم مهارتهــا از نظــر گروههــای
مــورد مطالعــه بودنــد حــذف شــدند و دو گزینــه خیلــی زیــاد و

زیــاد در هــر یــک از مهارتهــا بــا هــم ترکیــب شــدند و ســپس

درصــد آنهــا نســبت ب ـهکل پاس ـخها محاســبه شــد.

 -7پــس از محاســبهی درصــد پاســخهای هــر گــروه بــه

تکتــک مهارتهــا ،مــاک 50درصــد و بیشــتر بهعنــوان

بــه منظــور شناســایی مهارتهــای ضــروری بــرای تدویــن

متــون خوانــدن کاربــردی بــرای آمــوزش بــه دانشآمــوزان

آهســتهگام ،گزینههــای کــم ،خیلــی کــم و متوســط پرسشــنامه
کــه نشــاندهنده اهمیــت کــم مهارتهــا از نظــر گروههــای
مــورد مطالعــه بودنــد ،حــذف شــدند و دو گزینــه خیلــی زیــاد

و زیــاد در هــر یــک از مهارتهــا بــا هــم ترکیــب شــدند و

ســپس درصــد آنهــا نســبت بــهکل پاســخها محاســبه شــد.

پــس از محاســبهی درصــد پاســخهای هــر گــروه بــه تکتــک

مهارتهــا ،مــاک  50درصــد و بیشــتر بهعنــوان مــاک

مــاک قبــول مهارتهــای ضــروری در نظــر گرفتــه شــد .یعنــی

قبــول مهارتهــای ضــروری در نظــر گرفتــه شــد .یعنــی

از  50درصــد ارزیابــی کــرده بودنــد ،بهعنــوان مهارتهــای

از  50درصــد ارزیابــی کــرده بودنــد ،بهعنــوان مهارتهــای

گروههــای مــورد مطالعــه ،ضــرورت هــر مهارتــی را کــه بیــش
ضــروری بــرای تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی بــرای آموزش

بــه دانشآمــوزان آهســتهگام انتخــاب شــدند.

 -8ازآنجاییکــه از ســه گــروه کام ً
ال مســتقل نظرخواهی شــده

بــود ،بعضــی از مهارتهــا بــر اســاس مــاک تعیینشــده از نظــر
هــر ســه گــروه ضــروری بودنــد ،بعضــی از مهارتهــا از نظــر دو
گــروه ضــروری بودنــد و بعضــی از مهارتهــا فقــط از نظــر یــک

گــروه ضــروری بودنــد .بدیــن ترتیــب ،مهارتهــای ضــروری

شناساییشــده ،در ســه گــروه قــرار گرفتنــد :مهارتهــای
الزامــی شــامل مهارتهایــی بودنــد کــه از نظــر هــر ســه گــروه

ضــروری بودنــد ،مهارتهــای انتخابــی مهارتهایــی بودنــد

کــه از نظــر دو گــروه ضــروری بودنــد و مهارتهــای اختیــاری

مهارتهایــی بودنــد کــه از نظــر یــك گــروه ضــروری بودنــد.

 -9پــس از شناســایی مهارتهــای ضــروری مــورد نیــاز

بــرای تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان

آهســتهگام از طریــق تحلیــل ،مقایســه ،تفســیر و اســتنتاج ،از

دیــدگاه کالیــن )1985( 1اســتفاده شــد .از نظــر کالیــن هدفهــا،
محتــوا ،مــواد و وســایل ،فعالیتهــا ،راهبردهــای تدریــس،

گروهبنــدی ،زمــان ،فضــا و ارزشــیابی عناصــر برنامــه درســی را
تشــکیل میدهــد ( .)15در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از اطالعــات

حاصــل از مطالعــهی اســناد و مــدارک مختلــف ،در زمینــهی
برنامــه درســی کاربــردی بــه ویــژه خوانــدن کاربــردی بــرای

دانشآمــوزان آهســتهگام در دورهی ابتدایــی تصمیمگیری شــد.
1- Klein

گروههــای مــورد مطالعــه ،ضــرورت هــر مهارتــی را کــه بیــش
ضــروری بــرای تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی بــرای آموزش

بــه دانشآمــوزان آهســتهگام انتخــاب شــدند.ازآنجاییکه از

ســه گــروه کامـ ً
ا مســتقل نظرخواهــی شــده بــود ،بدیهــی اســت

کــه بعضــی از مهارتهــا بــر اســاس مــاک تعیینشــده از نظــر
هــر ســه گــروه ضــروری بودنــد ،بعضــی از مهارتهــا از نظــر دو
گــروه ضــروری بودنــد و بعضــی از مهارتهــا فقــط از نظــر یــک

گــروه ضــروری بودنــد .بدیــن ترتیــب ،مهارتهــای ضــروری

شناساییشــده ،در ســه گــروه قــرار گرفتنــد :مهارتهــای
الزامــی شــامل مهارتهایــی بودنــد کــه از نظــر هــر ســه گــروه

ضــروری بودنــد ،مهارتهــای انتخابــی مهارتهایــی بودنــد
کــه از نظــر دو گــروه ضــروری بودنــد و مهارتهــای اختیــاری

مهارتهایــی بودنــد کــه از نظــر یــك گــروه ضــروری بودنــد.

بدیــن ترتیــب اهمیــت قــرار گرفتــن مهارتهــای شناساییشــده
جهــت تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی و آمــوزش آنهــا نیــز

مشــخص شــد کــه در جدولهــای  2،1و  3ارائهشــده اســت.
جدول -1فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی الزامی
معرفی خود و خانواده
آدرس خانه
معرفی و آدرس مدرسه
احترام گذاشتن به دیگران
سالم و احوالپرسی
تشکر کردن
معذرتخواهی کردن
حمام کردن
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آهســتهگام ،گزینههــای کــم ،خیلــی کــم و متوســط پرسشــنامهها

یافته ها

تعلیم و تربیت استثنایی

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

آداب غذا خوردن
رعایت نوبت
وسایل حمل و نقل عمومی

دورهی ابتدایــی تصمیمگیــری شــد و نتایــج آن در جــدول ۴و 5
ارائــه شــده اســت.

جدول -4راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان
آهستهگام در دورهی ابتدایی

استفاده از وسایل خانه

خــود ،خانــواده ،مدرســه خــود را
معرفــی کنــد ،آدرس خانــه و مدرســه
خــود را بدانــد ،بــه دیگــران احتــرام
بگــذارد ،رفتارهــای دوســتانه بــا
دیگــران داشــته باشــد ،رفتارهــای
مناســب در مهمانــی هــا داشــته
باشــد ،در گروههــای مختلــف بــازی
کنــد ،ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی
داشــته باشــد.

معرفــی خــود ،خانــواده و مدرســه،
آدرس خانــه و مدرســه ،احتــرام بــه
دیگــران و انجــام رفتارهای دوســتانه،
ســام و احوالپرســی ،اجــازه گرفتــن،
تشــکر کــردن ،معــذرت خواهــی
کــردن ،خداحافظــی کــردن ،صحبــت
کــردن بــا تلفــن ،رعایــت نوبــت و
انجــام دادن رفتارهــای مناســب در
مهمانــی

مراقــب ســامتی خــود باشــد ،بــا
شــیوه درســت بــه تلویزیــون ،رایانــه،
تلفــن همــراه نــگاه کنــد ،به ســامتی از
خیابــان عبــور کند ،متناســب بــا آب و
هــوا لبــاس بپوشــد.

اســتفاده صحیــح و مناســب از تلفــن
همــراه ،تبلــت و تلویزیــون ،پوشــیدن
لبــاس مناســب هــر فصــل ،آشــنایی
بــا پزشــک و قســمتهای مختلــف
بیمارســتان ،رعایــت نــکات ایمنــی در
هنــگام عبــور از خیابــان

مهارتهای بهداشت
شخص

آراســتگی ظاهــر داشــته باشــد،
کارهــای شــخصی خــود را بــه صــورت
مســتقل انجــام دهــد( حمــام کــردن،
مســواک زدن ،شــانه کــردن) ،آداب
توالــت کــردن را بدانــد.

حفــظ آراســتگی ظاهــر ،شســتن
دســت و صــورت ،مســواک زدن،
اســتحمام کردن،شــانه کــردن موهــا،
آداب توالــت کــردن

مهارتهای غذا خوردن

غذاهــا و میوههــای ســالم و مفیــد را
تشــخیص دهــد ،آداب غــذا خــوردن
را بدانــد ،نحــوه اســتفاده از قاشــق و
چنــگال را بدانــد ،غذاهــای مربــوط
بــه هــر کــدام از وعدههــای غذایــی را
تشــخیص دهــد.

آداب غــذا خــوردن ،صبحانــه
خــوردن ،ناهــار خــوردن ،چــای
خــوردن ،تشــخیص غذاهــای مفیــد،
اســتفاده صحیــح از قاشــق و چنــگال

مهارتهای لباس
پوشیدن

لبــاس پوشــیده و آن را درآورد ،بــاز
و بســته کــردن دکمههــای لبــاس را
بدانــد ،بســتن کمربنــد و بندکــش را
یــاد بگیــرد ،لباسهــای متناســب
بپوشــد

پوشــیدن و درآوردن انــواع لبــاس،
بــاز و بســته کــردن دکمــه انــواع
لبــاس ،بــاز و بســته کــردن زیــپ ،بــاز
و بســته کــردن بنــد کفــش

از وســایل شــخصی خــود مراقبــت
کنــد ،از وســایل حمــل و نقــل عمومــی
اســتفاده کنــد ،وســایل مــورد نیــاز
خــود را بخــرد ،بــه موقــع خوابیــده و
بیــدار شــود ،از وســایل مختلــف در
خانــه اســتفاده کنــد.

مراقبت از وســایل شــخصی ،اســتفاد ه
صحیــح از انــواع وســایل حمــل و نقــل
عمومــی ،خریــد کــردن ،بــه موقــع
خوابیــدن و بیــدار شــدن ،اســتفاده از
جــارو برقــی و جــارو دســتی و ســایر
وســایل خانــه

تماشای صحیح تلویزیون

بازی کردن

جدول -2فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی انتخابی

مهارتهایاجتماعی

عبور از خیابان

رفتارهای دوستانه

چای خوردن
شانه کردن موها
ناهار خوردن
باز کردن دکمه
بستن بند کفش
خداحافظی کردن
تاریخ مصرف
شستن دست و صورت
صبحانه خوردن
درآوردن لباس
بستن دکمه
خوابیدن و بیدار شدن

پوشیدن لباس گرم
آشنایی با پزشک و بیمارستان
جفت کردن کفشها

پــس از شناســایی مهارتهــای ضــروری مــورد نیــاز

بــرای تدویــن متــون خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان

آهســتهگام از طریــق تحلیل ،مقایســه ،تفســیر و اســتنتاج ،متون
خوانــدن کاربــردی بــرای هــر یــک از مهارتهــای ضــروری

تدویــن شــد.

در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از اطالعــات حاصــل از مطالعهی

اســناد و مــدارک مختلــف ،در زمینـهی برنامــه درســی کاربردی

بــه ویــژه خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام در
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مهارتهای زندگی مستقل

جدول -3فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی اختیاری

مهارتهای مراقبت
از خود

اجازه گرفتن

جدول -5عناصر برنامه درسی برای متون خواندن کاربردی
عناصر برنامه درسی

روشها

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودی :روش دورهایمبتنی برتوسعهی تدریجی
محیطاجتماعی
سازماندهی افقی :روش چندرشتهای

فعالیتهاییادگیری

فعالیت عملی در محیطهای واقعی
فعالیت شبیهسازیشده

مواد و وسایل آموزشی

مواد و وسایل واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسایل شبیهسازیشده
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مراقب از سالمتی

نوع مولفه

اهداف

رئوس محتوا

طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی

تعلیم و تربیت استثنایی

پیشــرفت دانشآمــوزان در خوانــدن و نوشــتن شــده اســت(.)16

بحث و نتیجه گیری

همچنیــن تحقیقــات نشــان میدهنــد میــزان مانــدگاری مطالعاتــی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی راهنمــای تدویــن متــون

ابتدایــی انجــام گرفــت .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد

متــون خوانــدن کاربــردی تهیــه شــده بــا برنامههــای درســی

کاربــردی بــرای آمــوزش دانشآمــوزان بــا ناتوانــی( ،)5برنام ـهی
درســی کاربــردی بــرای دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه ابتدایــی،

راهنمایــی و دبیرســتان( ،)6آمــوزش منظــم مهارتهــای کاربردی

بــه دانشآمــوزان و بزرگســاالن بــا ناتوانــی( )7و فعالیتهــای

مهارتهــای زندگــی بــرای دانشآمــوزان ویــژهی دوره ابتدایی ()8

و همچنیــن بــا نظــرات و یافتههــای پژوهشــی بــوک و جوشــی(،)10

وســیلیکی ،ماریتــا و النــی ،)16( 1مــک آردل ،)17 ( 2کریســتینا و

همــکاران(  ،)11حبیبــی و همــکاران(  ،)12ارجمندنیــا و همــکاران

( ،)14همتــی علمدارلــو( ،)18بهپــژوه( ،)91ســیف نراقــی و

همــکاران( ،)13ســیف(  )20وکامــل نیــا( )21همســو میباشــد.
در رابطــه بــا هدفهــا و محتــوای متــون خوانــدن کاربــردی

بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام ،یافتههــای پژوهــش نشــان
داد کــه متــون خوانــدن کاربــردی دانشآمــوزان آهســتهگام بایــد

منجــر بــه رشــد مهارتهــای اجتماعــی ،مهارتهــای مراقبــت

از خــود ،مهارتهــای بهداشــت شــخصی ،مهارتهــای غــذا
خــوردن ،مهارتهــای لبــاس پوشــیدن و مهارتهــای زندگــی

آنــان شــود .تمرکــز بــر برنامههــای درســی کاربــردی باعــث

افزایــش اســتقالل کــودکان و نوجوانــان دارای معلولیتهــای
شــناختی ،در نتیجــه آمــوزش مهارتهــای زندگــی میشــود .در

زمینـهی فعالیــت یادگیــری و مــواد و وســایل آموزشــی ،یافتههــای
پژوهــش نشــان داد کــه بهتریــن مــواد و وســایل آموزشــی بــرای

آمــوزش مهارتهــای متــون خوانــدن کاربــردی بــه دانشآمــوزان
آهســتهگام ،مــواد و وســایل واقعی مــورد اســتفاده در محیــط واقعی

زندگــی یــا اســتفاده از فعالیتهــای شبیهسازیشــده اســت.

اســت( .)17یافتههــای پژوهــش همچنیــن نشــان داد کــه بهتریــن

روش گروهبنــدی بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام ،آمــوزش در

گروههــای کوچــک بــا رویکــرد برنامـهی آمــوزش انفــرادی اســت.

زیــرا بــا ایــن روش هم آموزش متناســب بــا نیازهــا و توانمندیهای
دانشآمــوزان آهســتهگام ارائــه میشــود و هــم فرصتهــای

یادگیــری مهارتهــای اجتماعــی و ارتباطــی بــرای دانشآمــوزان
آهســتهگام فراهــم میگــردد( .)18زمــان ارائــه محتــوا ،دارای ســه

بعــد متفــاوت زمــان شــروع ،زمــان محتــوا ،و جایــگاه درس اســت

کــه یافتههــای پژوهــش راجــع بــه زمــان شــروع نشــان داد کــه

هــر چــه آمــوزش مهارتهــای متــون خوانــدن کاربــردی بــرای
دانشآمــوزان آهســتهگام زودتــر شــروع شــود ،بهتــر اســت.

یافتههــای پژوهــش نشــان داد که بهتریــن و مناسـبترین فضا

بــرای پوشــش دادن بــه نیازهــای دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی،

مدرسـهی فراگیــر ،محلــه محــور و مهــارت محور اســت .مــدارس
فراگیــر ،محلــه محــور و مهــارت محــور ،مراکــز آموزشــی هســتند

کــه آموزشهــای مرســوم را بــر اســاس نهضــت عادیســازی و

بــا دامن ـهی وســیعی از فعالیتهــای مــورد نیــاز جامعــه حمایــت

کــرده و فرصتهــای برابــر را بــرای رشــد و ارتقــای یادگیــری

دانشآمــوزان آهســتهگام فراهــم میســازد( .)21مــدارس

محلــه محــور نهتنهــا جامعــه را در فرآینــد آمــوزش و یادگیــری
مــداوم قــرار میدهــد ،بلکــه بــا فراهــم آوردن فرصتهایــی بــرای

دانشآمــوزان آهســتهگام کــه درگیــر اجتمــاع و واقعیتهــای
موجــود در خــارج از دیــوار مدرســه میشــوند ،آنهــا را بــرای

زندگــی اجتماعــی بیشــتر مهیا میســازند .بهتریــن روش ارزشــیابی
مهارتهــای متــون خوانــدن کاربــردی دانشآمــوزان آهســته
گام  ،ســنجش عملکــردی اســت .زیــرا آزمونهــای عملکــردی
بــا مهــارت ســر وکار دارنــد و مهــارت در اســتفاده از فرآیندهــا و

شــیوههای اجرایــی و نیــز مهــارت در انجــام فعالیتهــای زندگــی

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه بهتریــن رویکــرد تدریــس،

روزانــه را مــورد ســنجش قــرار میدهنــد .بــه عبــارت دیگــر در

از دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه نشــان داد آمــوزش بــر اســاس

ســنجش عملکــردی بــه چهــار دســتهی آزمــون کتبــی عملکــردی،

برنامــه آمــوزش انفــرادی اســت .نتایــج پژوهشــی بــر روی  16نفــر

ســنجش عملکــردی ،دانشآمــوز بایــد تکلیفــی را انجــام دهــد.

برنامــه آمــوزش انفــرادی ،بهطــور معنــاداری باعــث افزایــش

آزمــون شناســایی ،انجــام عملکــرد در موقعیــت شبیهسازیشــده

1- Vassiliki, Marit,.& Eleni
2- McArdle

و نمونــهی کار تقســیم میشــود .معلــم بهراحتــی میتوانــد بــا

روشهــای بیانشــده از دانشآمــوزان آهســتهگام بخواهــد تــا بــا

سال هجدهم ،شماره  ،2پیاپی 1397| 151

39

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 8:49 +0330 on Saturday January 19th 2019

خوانــدن کاربــردی بــرای دانشآمــوزان آهســتهگام در دورهی

کــه بــا روش نمایــش آمــوزش داده میشــوند ،بســیار بــاال

تعلیم و تربیت استثنایی
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آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور بــا توجــه بــه متــون خوانــدن
کاربــردی طراحــی و تدویــن شــده بــرای هــر یــک از عناصــر

 تدویــن مــواد،شــامل بازنگــری در برنامههــای درســی کنونــی

 تدویــن دســتورالعملها و ضوابــط،آموزشــی و متــون درســی
)ب.اجرایــی و فراهــم نمــودن تمهیــدات الزم جهــت اجرا میباشــد

 معلمــان و متخصصــان تعلیــم،بــا توجــه بــه نیازســجی از والدیــن
 متــون خوانــدن کاربــردی بومــی هــر منطقــه،و تربیــت اســتثنایی
 ج) ایــن پژوهــش فقــط در شــهر همــدان صــورت.تدویــن گــردد
) د. بنابرایــن در تعمیــم نتایــج بایــد احتیــاط کــرد،گرفتــه اســت

پیشــنهاد میگــردد دانشــجویان و محققانــی کــه قصــد اجــرای

برنامههــای مداخل ـهای مهارتهــای متــون خوانــدن کاربــردی را
در پژوهشهــای مختلــف دارنــد از فهرســت مهارتهــای متــون

خوانــدن کاربــردی بهدسـتآمده در ایــن پژوهــش اســتفاده کنند تا

.کارآمــدی راهنمــای تهیه شــده بــه بوتهی آزمایش گذاشــته شــود
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