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Abstract
Objective: The purpose of this study was
Designing guideline of developing functional
reading texts for mentally retarded students in
primary school. Methods: This study is exploratory
in both documentary and field took place. 100
parentsand 100 teachers of students with
intellectual disability and 20 Professionals
Exceptional Children were recruited using multiple
cluster sampling and convenience sampling
method, respectively.In order to collect the required
information, a researcher-made questionnaire was
used to gather information. Descriptive statistics
(mean and percent) were used for data processing.
Results: The results of this study showed that
functional reading texts requirements for mentally
retarded students includes six components of social
skills, self care skills, personal hygiene skills,
eating skills, dressed skills and independent life
skills. Skills identified in order of importance are
placed within the functional reading texts divided to
required skills, selective skills and optional skills.
Conclusion:The results of this study suggest that
the reading texts taught to Slow paced students
would be more practical, that is, students would be
able to read, understand and apply those texts in
daily life and position Social functions, their
performance improves in reading.
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 مطالعة مقدماتی:دوره ابتدایی

چکیده
 طراحی راهنمای تدوین متون خوانددن، هدف از پژوهش حاضر:هدف
: روش.کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی میباشد
این پژوهش به روش اکتشافی طی دو بخش اسنادی و میدانی صدور
 جامعه آمداری تمدام وایددین و معلمدان دانشآمدوزان دبسدتانی.گرفت
آهستهگام و همچندین کارشناسدان حدوزه کودکدان اسدتینایی اسدتان
نفدر از100  نمونده شدام. بودندد1395-96 همدان در سال تحصدیلی
 نفر از معلمدان داندشآمدوزان آهسدتهگدام کده بده روش100وایدین و
 نفدر از متخصصدان کودکدان20 نمونهگیری خوشهای چندمرحلدهای و
 بده منودور.استینایی بودند کده بده روش در دسدترن انتخدان شددند
 از پرسشنامه نیازسنجی محقق سداخته، جمعآوری اطالعا مورد نیاز
 برای پردازش اطالعا از آمدار.برای گردآوری اطالعا استفاده گردید
 نتایج تحقیق نشدان: یافتهها.توصیفی (میانگین و درصد) استفاده شد
داد متون خواندن کاربردی مورد نیداز بدرای دانشآمدوزان آهسدتهگدام
، مهار های مراقبدت از خدود، مهار های اجتماعی،شام شش مؤیفه
 مهار هدای، مهار هدای غداا خدوردن،مهار های بهداشت شخصدی
 مهار هددای.یبددان پوشددیدن و مهار هددای زندددگی مسددتق اسددت
شناساییشده به ترتیب اهمیدت قدرار گدرفتنشدان در متدون خوانددن
 مهار هددای انتخددابی و،کدداربردی بدده سدده دسددته مهار هددای ایمامددی
 از نتدایج بده دسدت: نتیجهگیرری.مهار های اختیاری تقسیم شدند
آمده در پژوهش حاضر استنباط میشود هرچه متون خواندنی کده بده
 یعندی،دانشآموزان آهستهگام آموزش داده میشود کاربردیتدر باشدد
 فهمیدددن و کاربسددت آن متددون را در،دانددشآمددوزان توانددایی خواندددن
 عملدردشدان در،زندگی روزانه و موقعیتهای اجتماعی داشدته باشدند
.خواندن بهبود مییابد

 متون خواندن، دانشآموزان آهسته گام:واژههای کلیدی
 دورة ابتدایی،کاربردی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 گروه، دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استینایی: نویسنده مسئول.1
 واحد علوم و، دانشگاه آزاداسالمی،روانشناسی و آموزش کودکان استینایی
 ایران، تهران، تحقیقا
، دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استینایی، استاد ممتاز.2
. ایران،تهران
، دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استینایی، دانشیار.3
. ایران،تهران
. ایران، تهران، دانشگاه تهران، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشیار.4
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مقدمه
هدف اصلی در آموزش دانشآموزان آهستهگام این است
که به آنها کمک شود تا تواناییهای بایقوه خود را تا
باالترین درجه پرورش دهند و در جهت تأمین نیازهای
خود و انتوارا معقول جامعه به کفایت الزم برسند .در
کنار محدودیت میمان هوشی ،مسائ و نیازهای خاصی
وجود دارد که باید بدان توجه شود تا دانشآموز
آهستهگام بتواند همانند سایر افراد جامعه رشد کند .از
بین این نیازها و مهار ها میتوان از خواندن نام برد که
از ضرور ها و مهار های اساسی و ضروری در زندگی
روزانه میباشد .در واقع در برنامۀ آموزشی دانشآموزان
آهستهگام مهمترین بخش ،آموزش خواندن است.
دانشآموزان آهستهگام ،به یحاظ محدودیت ظرفیت
هوشی ،نمیتوانند با همساالن عادی خود به رقابت
تحصیلی بپردازند .در کنار محدودیت میمان هوشی
کودک ،مسائ و نیازهای خاصی وجود دارد که باید
بدان توجه شود تا کودک آهسته گام بتواند همانند
سایر افراد جامعه رشد کند .از بین این نیازها و
مهار ها میتوان از خواندن نام برد که ازجمله
مهار های اساسی و ضروری در زندگی روزانه می-
باشد (افروز.)1389 ،
آموزش خواندن در تقویت مهار های اساسی از
قبی غنی کردن خمانه واژگان ،احساسا و افدار،
توسعه مهار های خواندن ،درک و فهم معنادار از
متون نوشتاری ،تفسیر کردن متون نوشتاری ،سرعت
خواندن ،عاد خواندن و خواندن برای کسب یا به
دانشآموزان کمک میکند.
عاد ها و تواناییهای اصلی که دانشآموزان برای
تقویت یادگیری خواندن الزم دارند عبارتند از:
 درک و فهم کتانهای خوانده شده که یدی ازروشهای تقویت آگاهی و دانش است.
 انتخان کتانهای خون و مناسب با سطحدانشآموزان
 آزاد کردن وقت برای خواندن کتان خواندن با دقت ،با سرعت و مداوم120
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 غنیسازی خمانۀ واژگان توسعه شیوایی و سخنوری به وسیلۀ خواندن بادقت متون نوشتاری (بلو .)2015 ،
ازجمله دالیلی که میتوان برای عدم موفقیت
دانشآموزان آهستهگام در خواندن ذکر نمود ،یدی
مشد مربوط به طبیعت خاص عم خواندن است که
بهطور غیرملمون و نمادی انجام میگیرد؛ دوم ،بی
صبری و عجله نوام آموزشی مدرسه است،
بدینصور که قب از ارائه و تقویت مهار های
پیشنیاز (در دورة آمادگی) ،آموزش خواندن را شروع
میکند؛ سوم ،کمی و قلّت اطالعا توصیفی پیرامون
آهستهگامی و فرایند خواندن و کاربرد روشهای
مختلف در آموختن خواندن است؛ چهارم ،ضعف در
تهیه و ارائه مواد خواندنی کاربردی برای کودکان و
دانشآموزان آهستهگام میباشد (افروز.)1388 ،
تهیده برنامههای درسی متناسب با تواناییهای
ذهندی و جسدمی گروههای مختلف کودکان و
دانشآموزان اسدتینایی کده بتواند این افراد را بدرای
یدک زندگی مستق آماده سازد ،بسیار ضروری است.
یافتههای مختلف حاکی از این است کده دستیابی
دانشآموزان با نیازهای ویژه بهخصوص دانشآموزان
آهستهگام بده اشتغال و زندگی مستق مستلمم
برخورداری آنان از برنامۀ درسی کاربردی است (بوک،
 .)2006همچنین وایدین و معلمان معتقدند کده
برنامدۀ درسی کاربردی با زندگی دانشآموزان
آهستهگام ارتبداط بسیار باالیی دارد و مهار های
ضروری بدرای زنددگی در جامعه را به آنها میآموزد،
از جمله برنامههای درسی کاربردی میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 برنامه درسی کاربردی برای دانشآموزان باناتوانیها :1این برنامه یک مجموعه چهارجلدی است
که در سال 1996توسط وایتدوتی بدرای دانشآموزان
ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان با نیازهای ویژه تددوین
شدده است و در سال  2008مورد تجدیدنور
قرارگرفته است (فدورمن.)2009،
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 برنامه درسی کاربردی برای دانشآموزان بانیازهای ویژة ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان :2این
برنامه در سال  1997بده وسیله وهمن و کرگ تدوین
شده است و در سالهای  2003و  2004مورد
تجدیدنور قرارگرفته است (وهمن و کرگ .)2004 ،
 آموزش منوم مهار های کاربردی بهدانشآموزان و بمرگساالن با ناتوانیها :3این برنامه
توسط استوری و ماینر ( )2011تدوین شده است و
حیطههای آموزشی آن عبار است از :مهار های
تحصیلی کاربردی ،مهار های کاربردی در محیط
جامعه ،مهار های کاربردی در محیط خانه،
مهار های اجتماعی ،مهار های شغلی ،مهار های
خودمختاری و خودپیروی ،مهار های خودمدیریتی.
 فعاییت مهار های زندگی برای دانشآمدوزان بانیازهای ویژه 4دورة ابتدایی :این برنامه توسط مانیدس
در سال  2003تددوین شدده و در سال  2009مورد
تجدیدنور قدرار گرفتده اسدت (مانیدس.)2012 ،
بنابراین نحوة تهیه و تنویم کتان درسی و روش
تدریس معلم در تقویت مهار خواندن به دانش-
آموزان ،فوقایعاده مهم و تعیینکننده است .تهیۀ مواد
خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام که در
زمینۀ تفدر انتماعی با مشد جدی مواجه هستند و
توجه به ویژگیهای شناختی و فرایند یادگیری ایشان
در تدریس ،اساسیترین گام در آموزش و توسعۀ
مهار خواندن است (افروز .)1388 ،خواندن کاربردی
عبار از توانایی خواندن ،فهمیدن و کاربست انواع
مواد خواندنی مهم در زندگی روزانه و موقعیتهای
اجتماعی است (روهنا و برودر .)1996 ،خواندن
کاربردی را اینگونه نیم میتوان تعبیر کرد ،متون
خواندنی که به دانشآموزان آموزش داده میشود،
عالوه بر اینکه ،بار فرهنگی و ملی هر کشور و منطقه
را باید دارا باشند ،باید بر اسان نیازها و شرایط واقعی
زندگی شخصی و اجتماعی دانشآموزان تدوین و
طراحی گردند .بهطوریکه ،دانشآموزان بتوانند
دانستهها و دانش خدواندن خدود را در شرایط واقدعی

زندگی شخصی و اجتماعی خود بدار بندند.
در تحقیقی معلمان دورة متوسطه گمارش دادند،
برنامه درسی که برای دانشآموزان آهستهگام
آموزشپایر ارائه میشود ،شام  %23/8برنامۀ آموزش
ویژه %19 ،برنامۀ درسی کاربردی و  %15/3برنامۀ
آموزش عمومی است (بوک و جوشی.)2012 ،
در تحقیقی دو روش آموزش ک خوانی کلمه
(ببین و بگو) و جمء خوانی (تجمیه و تحلی کلمه)،
برای یادگیری خواندن در کودکان با نشانگان داون
مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد
شرکتکنندههای هر دو گروه پیشرفت قاب مالحوهای
در خواندن کلمههای آموزش دیده نشان دادند ویی
فقط شرکتکنندههای گروه جمءخوانی قادر به تعمیم
این مهار ها شدند و پیشرفت قاب مالحوهای را در
کلما آموزش ندیده نشان دادند (کریستینا ،چاریم،
سوفی ،جوییا و یویم .)2008 ،
آموزش آگاهی واجشناختی به دانشآموزان این
امدان را میدهد که مهار خود را در زمینه
ساختارهای واجی تقویت کرده که این امر به خواندن
صحیح کمک میکند و درک مطلب که هدف نهایی
خواندن است ،حاص میگردد (رامین ،فرید و شبان
بسیم.)2017 ،
سیفنراقی ،شریعتمداری ،نادری و ابطحی
( )1388به بررسی میمان تقویت توانمندسازی شغلی
در برنامۀ درسی دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،از
دیدگاه کارشناسان ستادی ،متخصصان برنامهریمی
درسی و دبیران ذیربط پرداخته و به این نتیجه
رسیدهاند که دبیران برخالف کارشناسان ستادی و
متخصصان برنامهریمی درسی معتقدند برنامههای
درسی دوره متوسطه حرفهای با عالیق و رغبتهای
شغلی دانشآموزان دوره متوسطه حرفهای تناسب
کمتری دارد ،کمتر توانسته دانشآموختگان را به
خودکفایی فردی برساند و در توانبخشی حرفهای
دانشآموزان با ناتوانی هوشی نقش کمرنگی ایفا نموده
است.
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نتایج تحقیقی که در استانهای مازندران ،گیالن و
قموین انجام گرفت ،نشان داد مفاهیم مهار های
اجتماعی دوره پیش حرفهای کمتوان ذهنی تا
حدودی در زندگی روزمره این دانشآموزان بدار برده
میشود ،یعنی کامالً کاربردی نمیباشد (فراهانی،
 .)1389یافتههای تحقیقا حاکی از آن است که
دانشآموزان آهستهگام اوالً مهار ها را به آسانی یاد
نمیگیرند و ثانیاً مهار های آموختهشده را نمیتوانند
به آسانی به موقعیتهای جدید تعمیم و انتقال دهند.
به همین دیی اگر فعاییتهای یادگیری طوری
طراحی شود که دانشآموزان آهستهگام بتوانند
مهار های کاربردی را در محیطهای واقعی و با
استفاده از مواد و وسای واقعی (تلفن واقعی ،خرید
کردن واقعی از مغازه یا مرکم خرید واقعی) بهجای
مواد و وسای شبیهسازیشده (تلفن اسبانبازی،
مغازه یا فروشگاه تصویری یا شبیهسازیشده) آموزش
ببینند ،آنگاه با احتمال بیشتری میتوانند مهار ها را
در بیرون از کالن درن به کار برند (دانست ،برودر،
ترایو و همبی.)2006 ،
تحقیقا نشان میدهند ،مواد و وسای واقعی در
محیطهای طبیعی در یادگیری پایدار و تعمیمپایری
مهار های آموختهشده توسط دانشآموزان آهستهگام
به موقعیتهای جدید بسیار مؤثر است (بیدلی ،یودر و
وست  .)2003،همچنین مواد و وسای واقعی جمئیا
بیشتری را برای به خاطر سپردن در اختیار
دانشآموزان آهستهگام قرار میدهند (پراکتر ،بتورو و
کوپر .)2002،در واقع استفاده از مواد و وسای واقعی
در محیطهای طبیعی به دانشآموزان آهستهگام در
کسب و تعمیم مهار هایی کمک میکند که
فرصتهای تجارن معنیدار و ارتباط با جامعه را
افمایش میدهند (کالین.)2006 ،
نتایج پژوهشی که درباره تأثیر برنامه آموزش
انفرادی بر  10نفر از کودکان اتیستیک انجام شده
بود ،نشان داد ،از هر  4تا  7هدف آموزشی که توسط
تیم برنامه آموزش انفرادی برای هر کدام از این
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کودکان نوشته شده بود 4 ،نفر از کودکان بین  40تا
 85%/71و در  6نفر دیگر بین  66تا  %85به اهداف
آموزشی دست یافته بودند (تارن ،یاسین ،چایری و
طاهر .)2010 ،نتایج پژوهش دیگری بر روی  16نفر از
دانشآموزان با نیازهای ویژه (اختالل یادگیری،
بیشفعایی همراه با کمبود توجه و اختالل در درک
شفاهی) نشان داد آموزش براسان برنامه آموزش
انفرادی ،به طور معناداری باعث افمایش پیشرفت
دانشآموزان در خواندن و نوشتن شده است
(وسیلیدی ،ماریتا و اینی.)2011 ،
نتایج پژوهشی دیگری درباره تأثیر برنامه آموزش
انفرادی بر روی  22دانشآموز آهستهگام پایه چهارم
نشاندهنده افمایش معنادار در یادگیری این
دانشآموزان است (گریمم و استونس.)2009 ،
تاملینسون و همداران طی مطایعهای بر روی
دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری ،اثربخشی برنامه
آموزش انفرادی بر یادگیری این دانشآموزان را اثبا
کردند (تاملینسون ،بریمی ژین و نارویم .)2008 ،طی
پژوهشی دربارة میمان رضایتمندی وایدین به آموزش
از طریق برنامه آموزش انفرادی %80 ،وایدین با اجرای
برنامه آموزش انفرادی موافق و فعاییتهای اعضای تیم
را موجب افمایش خالقیت و یادگیری فرزندشان
دانستند (وسیلیدی ،ماریتا و اینی.)2011 ،
همان طور که از نتایج پژوهشهای انجام گرفته
استنباط میشود برنامههای درسی دانشآموزان
آهستهگام کاربردی نیست و آنها را برای زندگی
واقعی بعد مدرسه آماده نمیکند .در صور عدم
اجرای برنامههای آموزشی کاربردی متناسب با
تواناییها ،نیازها و تفاو های فردی دانشآموزان با
نیازهای ویژه ،عالوه بر اینکه یادگیری آموزشگاهی به
طور مطلون صور نخواهد گرفت ،پیامدهایی نویر؛
متحم شدن همینههای زیاد بدون کسب نتیجه
رضایتبخش ،سپری شدن دوران طالیی یادگیری
دانشآموزان ،کاهش انگیمة معلم ،دانشآموز و وایدین
به علت یادگیری کمتر از حد انتوار ،را نیم به همراه
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خواهد داشت .با توجه به ضعف برنامههای آموزشی
خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام و
محدود بودن پژوهش در این زمینه ،محققان پژوهش
حاضر را بر آن داشت تا راهنمایی برای طراحی متون
خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام دورة
ابتدایی طراحی نمایند.
روش
پژوهش حاضر با هدف بررسی میمان نیاز دانشآموزان
آهستهگام ،به متون خواندن کاربردی با نورسنجی از
وایدین ،معلمان و متخصصان کودکان استینایی که با
دانشآموزان آهستهگام ارتباط دارند و تا حدودی با
نیازها و ویژگیها و محتوای آموزشی این دانشآموزان
در دوره ابتدایی آشنایی دارند ،انجام گرفت .بنابراین با
تهیه پرسشنامهای بدین منوور ،از روش تحقیق
اکتشافی در دو بخش اسنادی و میدانی استفاده شده
است .جامعه آماری تحقیق حاضر شام تمامی وایدین
و معلمان دانشآموزان آهستهگام دوره ابتدایی (دختر
و پسر) و همچنین تمام کارشناسان و متخصصان
حوزه تعلیم و تربیت کودکان استینایی استان همدان
در سال تحصیلی  95-96بود .نمونه آماری این
پژوهش ،شام  100نفر معلمان 100 ،نفر وایدین
دانشآموزان آهستهگام و 20نفر متخصصان و
کارشناسان بود .از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای جهت نمونهگیری معلمان و وایدین
دانشآموزان آهستهگام استفاده شد .بدین صور که
از  20مدرسۀ استینایی استان همدان 10 ،مدرسه
انتخان و از بین مدارن انتخان شده همه وایدین و
معلمان به عنوان حجم نمونه انتخان شدند .برای
انتخان کارشناسان و متخصصان از روش تمام شماری
استفاده شد.
برای جمعآوری اطالعا از پرسشنامهی محقق
ساخته استفاده شد .برای ساختن این پرسشنامه از
منابع گوناگون مانند کتانها ،نشریا  ،گمارش
پژوهشها و منابع ایدترونیدی مراجعه گردید .پس از
بررسی مهار های توصیه شده در منابع گوناگون،
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فهرستی از مهار هایی که برای دانشآموزان آهسته-
گام نیاز بود ،تهیه شد .سپس مهار های تهیه شده
در شش مؤیفه مهار های اجتماعی (12سوال)،
بهداشت شخصی ( 7سوال) ،غاا خوردن ( 6سوال)،
یبان پوشیدن ( 7سوال) ،زندگی مستق یا خودیاری
( 7سوال) و مراقبت از خود ( 7سوال) قرار گرفتند.
برای افمایش روایی محتوایی پرسشنامه ،حداکیر
تالش و مطایعه از منابع داخلی و خارجی برای تعیین
گسترة مهار های مورد نیاز مربوط به دانشآموزان
آهستهگام صور گرفت .سپس پرسشنامه در اختیار
 6متخصص کودک استینایی (کارشناسان اداره و
اساتید دانشگاه) قرار گرفت که طی آن روایی محتوایی
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه بر
اسان ایفای کرنباخ برای خرده مقیانهای
مهار های اجتماعی  ،0/92مهار های بهداشت
شخصی  ،0/95مهار های غاا خوردن ،0/96
مهار های یبان پوشیدن  ،0/93مهار های زندگی
مستق  0/96و مهار های مراقبت از خود  0/95و
برای ک پرسشنامه  0/96برآورد شد که نشان از
پایایی قاب قبول پرسشنامه است.
برای تدوین متون خواندن کاربردی مراح زیر
طی شد:
 .1برای شناسایی مهار هایی که در آنها نیاز به تهیه
متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام
بود به منابع گوناگون مانند کتانها ،نشریا  ،گمارش
پژوهشها و منابع ایدترونیدی مراجعه شد.
 .2پس از بررسی مهار های توصیه شده در منابع
گوناگون ،فهرستی از مهار هایی که برای دانش-
آموزان آهستهگام نیاز بود ،تهیه شد.
 .3مهار های تهیه شده ،در شش مؤیفه مهار های
اجتماعی ،بهداشت شخصی ،غاا خوردن ،یبان
پوشیدن ،زندگی مستق (خودیاری) و مراقبت از خود
قرار گرفت.
 .4با استفاده از مهار های شناسایی شده در مرحله
قب  ،پدرسشنامۀ نیدازسجدی از متخصصان ،وایددین و
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معلمان کودکان آهسته گام تهیه گردید.
 .5پرسشنامهها در اختیار وایدین ،معلمان و
متخصصان قرار و بعد از تدمی جمعآوری گردید.
 .6به منوور شناسایی مهار های ضروری برای تدوین
متون خواندن کاربردی برای آموزش به دانشآموزان
آهستهگام ،گمینههای کم ،خیلی کم و متوسط
پرسشنامهها که نشاندهندة اهمیت کم مهار ها از
نور گروههای مورد مطایعه بودند حاف شدند و دو
گمینه خیلی زیاد و زیاد در هر یک از مهار ها با هم
ترکیب شدند و سپس درصد آنها نسبت بهک
پاسخها محاسبه شد.
 .7پس از محاسبۀ درصد پاسخهای هر گروه به
تکتک مهار ها ،مالک 50درصد و بیشتر بهعنوان
مالک قبول مهار های ضروری در نور گرفته شد.
یعنی گروههای موردمطایعه ،ضرور هر مهارتی را که
بیش از  50درصد ارزیابی کرده بودند ،بهعنوان
مهار های ضروری برای تدوین متون خواندن
کاربردی برای آموزش به دانشآموزان آهستهگام
انتخان شدند.
 .8ازآنجاییکه از سه گروه کامالً مستق نورخواهی
شده بود ،بعضی از مهار ها بر اسان مالک
تعیینشده از نور هر سه گروه ضروری بودند ،بعضی از
مهار ها از نور دو گروه ضروری بودند و بعضی از
مهار ها فقط از نور یک گروه ضروری بودند .بدین
ترتیب ،مهار های ضروری شناساییشده ،در سه
گروه قرار گرفتند :مهار های ایمامی شام
مهار هایی بودند که از نور هر سه گروه ضروری
بودند ،مهار های انتخابی مهار هایی بودند که از
نور دو گروه ضروری بودند و مهار های اختیاری
مهار هایی بودند که از نور یک گروه ضروری بودند.
 .9پس از شناسایی مهار های ضروری مورد نیاز برای
تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان
آهستهگام از طریق تحلی  ،مقایسه ،تفسیر و استنتاج،
از دیدگاه کالین ( )1985استفاده شد .از نور کالین
هدفها ،محتوا ،مواد و وسای  ،فعاییتها ،راهبردهای

یافتهها
به منوور شناسایی مهار های ضروری برای تدوین
متون خواندن کاربردی برای آموزش به دانشآموزان
آهستهگام ،گمینههای کم ،خیلی کم و متوسط
پرسشنامه که نشاندهنده اهمیت کم مهار ها از نور
گروههای مورد مطایعه بودند ،حاف شدند و دو گمینه
خیلی زیاد و زیاد در هر یک از مهار ها با هم ترکیب
شدند و سپس درصد آنها نسبت بهک پاسخها
محاسبه شد .پس از محاسبۀ درصد پاسخهای هر
گروه به تکتک مهار ها ،مالک  50درصد و بیشتر
بهعنوان مالک قبول مهار های ضروری در نور
گرفته شد .یعنی گروههای موردمطایعه ،ضرور هر
مهارتی را که بیش از 50درصد ارزیابی کرده بودند،
بهعنوان مهار های ضروری برای تدوین متون
خواندن کاربردی برای آموزش به دانشآموزان
آهستهگام انتخان شدند .از آنجاییکه از سه گروه
کامالً مستق نورخواهی شده بود ،بدیهی است که
بعضی از مهار ها بر اسان مالک تعیینشده از نور
هر سه گروه ضروری بودند ،بعضی از مهار ها از نور
دو گروه ضروری بودند و بعضی از مهار ها فقط از
نور یک گروه ضروری بودند .بدین ترتیب ،مهار های
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تدریس ،گروهبندی ،زمان ،فضا و ارزشیابی عناصر
برنامه درسی را تشدی میدهد (مهرمحمدی،
 .)1393در این مرحله با استفاده از اطالعا حاص از
مطایعۀ اسناد و مدارک مختلف ،در زمینهی برنامه
درسی کاربردی به ویژه خواندن کاربردی برای
دانشآموزان آهستهگام در دورة ابتدایی تصمیمگیری
شد.
در پردازش دادهها هم روش کیفی و هم روش
کمی مورد استفاده قرار گرفت .بدین صور که در
بخش اسنادی دادههای حاص از مطایعه کتانها و
مقایهها کامالً به صور کیفی و با روشهای توصیف،
تحلی و تفسیر و استنتاج و در بخش میدانی ،تحلی
دادههای حاص از شناسایی مهار ها با استفاده از
درصد و فراوانی پاسخها پردازش شد.
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گروه ضروری بودند .بدین ترتیب اهمیت قرار گرفتن
مهار های شناساییشده جهت تدوین متون خواندن
کاربردی و آموزش آنها نیم مشخص شد که در
جدولهای  2،1و  3ارائهشده است.

ضروری شناساییشده ،در سه گروه قرار گرفتند:
مهار های ایمامی شام مهار هایی بودند که از نور
هر سه گروه ضروری بودند ،مهار های انتخابی
مهار هایی بودند که از نور دو گروه ضروری بودند و
مهار های اختیاری مهار هایی بودند که از نور یک
معرفی خود و خانواده

مراقب از سالمتی

آدرن خانه
معرفی و آدرن مدرسه
احترام گااشتن به دیگران
سالم و احوایپرسی
تشدر کردن
معار خواهی کردن
حمام کردن
آدان غاا خوردن
رعایت نوبت
وسای حم و نق عمومی
استفاده از وسای خانه

تماشای صحیح تلویمیون
عبور از خیابان
بازی کردن
رفتارهای مناسب در مهمانی
استفاده صحیح از تلفن
مسواک زدن
آدان توایت کردن
پوشیدن یبان
مراقبت از وسای شخصی
خرید کردن
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جدول  .1فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی الزامی

جدول .2فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی انتخابی
رفتارهای دوستانه

خداحافوی کردن

اجازه گرفتن
چای خوردن
شانه کردن موها
ناهار خوردن
باز کردن دکمه
بستن بند کفش

تاریخ مصرف
شستن دست و صور
صبحانه خوردن
درآوردن یبان
بستن دکمه
خوابیدن و بیدار شدن
جدول .3فهرست مهارتهای متون خواندن کاربردی اختیاری

جفت کردن کفشها

پوشیدن یبان گرم
آشنایی با پمشک و بیمارستان

در این مرحله با استفاده از اطالعا حاص از
مطایعهی اسناد و مدارک مختلف ،در زمینۀ برنامه
درسی کاربردی به ویژه خواندن کاربردی برای
دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی تصمیمگیری
شد و نتایج آن در جدول 4و  5ارائه شده است.

پس از شناسایی مهار های ضروری مورد نیاز
برای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان
آهستهگام از طریق تحلی  ،مقایسه ،تفسیر و استنتاج،
متون خواندن کاربردی برای هر یک از مهار های
ضروری تدوین شد.

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

رئوس محتوا

نوع مولفه
ا -مهار های

خود ،خانواده ،مدرسه خود را معرفی کند ،آدرن خانه و

معرفی خود ،خانواده و مدرسه ،آدرن خانه و مدرسه ،احترام به

اجتماعی

مدرسه خود را بداند ،به دیگران احترام بگاارد ،رفتارهای

دیگران و انجام رفتارهای دوستانه ،سالم و احوایپرسی ،اجازه

دوستانه با دیگران داشته باشد ،رفتارهای مناسب در مهمانیها

گرفتن ،تشدر کردن ،معار خواهی کردن ،خداحافوی کردن،

داشته باشد،در گروه های مختلف بازی کند ،ارتباط کالمی و

صحبت کردن با تلفن ،رعایت نوبت و انجام دادن رفتارهای مناسب

غیرکالمی داشته باشد.

در مهمانی
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مراقب سالمتی خود باشد ،با شیوه درست به تلویمیون ،رایانه،

استفاده صحیح و مناسب از تلفن همراه ،تبلت و تلویمیون،

مراقبت از خود

تلفن همراه نگاه کند ،به سالمتی از خیابان عبور کند ،متناسب

پوشیدن یبان مناسب هر فص  ،آشنایی با پمشک و قسمتهای

با آن و هوا یبان بپوشد.

مختلف بیمارستان ،رعایت ندا ایمنی در هنگام عبور از خیابان

 -3مهار های

آراستگی ظاهر داشته باشد ،کارهای شخصی خود را به صور

حفظ آراستگی ظاهر ،شستن دست و صور  ،مسواک زدن،

بهداشت شخصی

مستق انجام دهد (حمام کردن ،مسواک زدن ،شانه کردن)،

استحمام کردن ،شانه کردن موها ،آدان توایت کردن

آدان توایت کردن را بداند.
خوردن

خوردن را بداند ،نحوه استفاده از قاشق و چنگال را بداند،

تشخیص غااهای مفید ،استفاده صحیح از قاشق و چنگال

غااهای مربوط به هر کدام از وعدههای غاایی را تشخیص
دهد.
 -5مهار های یبان

یبان پوشیده و آن را درآورد ،باز و بسته کردن دکمههای

پوشیدن و درآوردن انواع یبان ،باز و بسته کردن دکمه انواع

پوشیدن

یبان را بداند ،بستن کمربند و بندکش را یاد بگیرد ،یبانهای

یبان ،باز و بسته کردن زیپ ،باز و بسته کردن بند کفش

متناسب بپوشد
شخصی خود مراقبت کند ،از وسای

حم

مراقبت از وسای شخصی ،استفادة صحیح از انواع وسای حم و

و نق

 -6مهار های

از وسای

زندگی مستق

عمومی استفاده کند ،وسای مورد نیاز خود را بخرد ،به موقع

نق عمومی ،خرید کردن ،به موقع خوابیدن و بیدار شدن ،استفاده

خوابیده و بیدار شود ،از وسای مختلف در خانه استفاده کند.

از جارو برقی و جارو دستی و سایر وسای خانه

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

روشها

سازماندهی محتوا

سازماندهی عمودی :روش دورهایمبتنی برتوسعۀ تدریجی محیط اجتماعی
سازماندهی افقی :روش چندرشتهای
فعاییت عملی در محیطهای واقعی
فعاییت شبیهسازیشده
مواد و وسای واقعی مورد استفاده در محیط واقعی
مواد و وسای شبیهسازیشده
برنامه آموزش انفرادی ،روش نمایش
روش آموزش :گروههای کوچک
حجم گروه :حداق دو نفر و حداکیر چهار نفر
ترکیب گروه :براسان سطوح پیشرفت مشابه در موضوعا خاص
زمان شروع :همزمان با ورود دانشآموزان به مدرسه
زمان ارائهی محتوا :یکچهارم از زمان آموزش هر درن
جایگاه درن :در درون درون دیگرگنجانده شود و در طول هفته در تمام ساعا آموزش داده شود.
مدرسۀ مهار محور و محله محور
آزمونهای عملدردی :آزمونهای کتبی عملدردی ،آزمون شناسایی ،انجام عملدرد در موقعیتهای شبیهسازیشده ،نمونه
کار

فعاییتهای یادگیری
مواد و وسای آموزشی
راهبردهای تدریس
روش گروهبندی

زمان

فضا
روشهای ارزیابی

به دانشآموزان ،فوق ایعاده مهم و تعیین کننده است.
تهیه مواد خواندن کاربردی کودکان و نوجوانان
آهستهگام که در زمینۀ تفدر انتماعی با مشد جدی
مواجه هستند و توجه به ویژگیهای شناختی و فرایند
یادگیری ایشان در تدریس ،اساسیترین گام در
آموزش و توسعۀ مهار خواندن است (افروز.)1388 ،
تهیه و تویید مطایب کاربردی خواندنی ،یعنی مطایبی

بحث و نتیجهگیری
مهمترین عوام مؤثر در سازش یافتگی شخصی و
اجتماعی کودکان و نوجوانان آهستهگام در مراح
مختلف رشد ،انجام فعاییتهای اجتماعی و تقویت
مهار های شغلی و اشتغال مفید و توان آنها در
«خواندن» میباشد .بنابراین نحوة تهیه و تنویم کتان
درسی و روش تدریس معلم در تقویت مهار خواندن
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 -4مهار های غاا

غااها و میوههای سایم و مفید را تشخیص دهد ،آدان غاا

آدان غاا خوردن ،صبحانه خوردن ،ناهار خوردن ،چای خوردن،
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محتوای متون خواندن کاربردی
محتوای متون خواندن کاربردی ،همان مهار های
شناساییشده است که در باال توضیح داده شد .افمون
بر این ،یافتههای پژوهش نشان داد که برای
سازماندهی محتوای متون خواندن کاربردی باید از
رویدرد سازماندهی تلفیقی استفاده کرد .در این
رویدرد یافتههای پژوهش نشان داد که برای
سازماندهی عمودی ،روش دورههای مبتنی بر توسعۀ
تدریجی محیط اجتماعی و برای سازماندهی افقی،
شیوهی سازماندهی چند رشتهای برای دانشآموزان
آهستهگام مناسبتر است .منوور از توسعۀ تدریجی
محیط اجتماعی این است که متون خواندن کاربردی
(مهار های اجتماعی ،مهار های مراقبت از خود،
مهار های بهداشت شخصی ،مهار های غاا خوردن،
مهار های یبان پوشیدن و مهار های زندگی)
بهتدریج در محیطهای مختلف که از نمدیکترین
محیط تا دورترین محیط ادامه مییابد ،برای میال در
سطح کالن درن ،مدرسه ،در محله (در سطح
آگاهی) و در محله (در سطح عم ) ،طرح میگردند.
طبیعی است که چون محیطها وسیعتر میگردند ،به
پیچیدگی مطایب نیم افموده میشود و منوور از دوره-
ای یعنی اینکه طی دورة ششسایۀ ابتدایی انواع
مهار های متون خواندن کاربردی در هر سال تدرار
میشود ،ویی در هر دفعه ،تدرار با عمق و بُعدی
وسیعتر صور میگیرد .یعنی میدان آشنایی
دانشآموز با جها و ابعاد مختلف هر مهار وسعت
پیدا میکند .ازآنجاییکه دانشآموزان آهستهگام دیر
یاد میگیرند و زود فراموش میکنند ،تنها راه غلبه بر
این نارسایی ،توجه به شرایط و ویژگیهای تدرار و
تمرین است (به پژوه )1387 ،که در شیوة دورهای
مبتنی بر توسعهی تدریجی محیط اجتماعی و شیوة
چند رشتهای این اتفاق به بهترین شد ممدن رخ
میدهد .این یافته با یافتههای سیفنراقی و نادری
( ،)1388استام ،سیما ،مدوید ،اسموین و استوکی
( )2004همخوانی دارد .در تأیید این یافته ،به پژوه

هدفهای تدوین متون خواندن کاربردی
در رابطه با هدفهای متون خواندن کاربردی برای
دانشآموزان آهستهگام ،یافتههای پژوهش نشان داد
که متون خواندن کاربردی دانشآموزان آهستهگام
باید منجر به رشد مهار های اجتماعی ،مهار های
مراقبت از خود ،مهار های بهداشت شخصی،
مهار های غاا خوردن ،مهار های یبان پوشیدن و
مهار های زندگی در دانشآموزان آهستهگام شود.
تمرکم بر برنامههای درسی کاربردی باعث افمایش
استقالل کودکان و نوجوانان دارای معلوییتهای
شناختی ،در نتیجه آموزش مهار های زندگی
میشود .مهار های زندگی شام مهار هایی مانند
مراقبت شخصی ،مهار های اجتماعی ،شناسایی پول
و مدیریت ،مهار های ارتباطی ،آمادهسازی غاا،
تفریح و اوقا فراغت است .یک برنامه درسی
کاربردی متمرکم بر مهار های الزم جهت مشارکت
در جامعه به عنوان یک بمرگسال است در ابتدا ،این
برنامهها برای آموزش دانشآموزان در زمینۀ
مهار های مورد نیاز زندگی روزمره و نقاط قوّ و
ضعف آنها متمرکم میشود .این برنامهها باید بر اسان
نیازهای زندگی فردی دانشآموزان و متناسب با هر
دوره سنی آنها باشد.
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که دانشآموز میخواند و در زندگی روزمره فردی،
خانوادگی و اجتماعی با آنها سر وکار دارد و تجربه
میکند امری بسیار مهم و ثمر بخش است .همانطور
که در بخش یافتهها مالحوه شد مهار های مورد
نیاز جهت تدوین متون کاربردی برای دانشآموزان
بر مهار های اجتماعی،
آهستهگام مشتم
مهار های مراقبت از خود ،مهار های بهداشت
شخصی ،مهار های غاا خوردن ،مهار های یبان
پوشیدن و مهار های زندگی مستق شناسایی شدند
و به ترتیب اهمیت و اویویت قرار گرفتن آنها در
متون خواندن کاربردی تحت سه مقویه مهار های
ایمامی ،مهار های انتخابی و مهار های اختیاری
دستهبندی شد.

فصلنامه کودکان استثنایی ،سال بیستم ،شماره 119-1399،132 ،4
_____________________________________ _____________________________________________________

کرد .در صور عدم امدان فراهمسازی مواد و وسای
واقعی در محیطهای واقعی ،استفاده از مواد و وسای
شبیهسازیشده پیشنهاد میشود.

( )1387بر این باور است که کودکان به تدرار بیشتر
یک تجربه در موقعیتهای متنوع و مخت نیاز دارند
تا بتوانند آن را به خاطر داشته باشند .هماهنگ با
یافتۀ یادشده ،استام و همداران ( )2004معتقدند که
در شیوة چند رشتهای ،دانشآموزان آهستهگام
فرصتهای بیشتری برای درگیری با فعاییتها داشته
و مشارکت بیشتری دارند که این امر به نوبۀ خود بر
کارکرد آنها اثر بسیار میبتی دارد.

راهبردهای تدریس

فضای یادگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که مناسبترین فضای
یادگیری برای دانشآموزان آهستهگام در دوره
ابتدایی ،انجام فعاییت عملی در محیطهای واقعی
است .این یافتهها با یافتهها و نوریههای افروز
( )1387بهپژوه (( ،)1387دانست ،برودر ،ترایو و
همبی )2006 ،همخوانی دارد .برای دانشآموزان
آهسته گام ،تا جایی که امدان دارد باید از فعاییتهای
عملی در محیطهای واقعی استفاده کرد .در صور
عدم امدان فراهمسازی فعاییتهای عملی در
محیطهای واقعی ،استفاده از فعاییتهای شبیهسازی
شده پیشنهاد میشود.

مواد و وسای آموزشی
یافتههای پژوهش نشان داد که بهترین مواد و وسای
آموزشی برای آموزش مهار های متون خواندن
کاربردی به دانشآموزان آهستهگام ،مواد و وسای
واقعی مورد استفاده در محیط واقعی زندگی است که
باید با توجه به نوع محتوا (رئون مهار های متون
خواندن کاربردی انتخانشده) ،موقعیت آموزشی و
توانمندیهای دانشآموز آهستهگام انتخان شود .این
یافتهها با یافتهها و نوریههای (بیدلی ،یودر و وست
 ،)2003،پراکتر ،بتورو و کوپر ( )2002و کالین
( )2006همخوانی دارد .بنابراین برای کودکان
آهستهگام استفاده از مواد و وسای عینی ،ملمون و
واقعی برای یادگیری بسیار ضروری است .به همین
دیی تا جایی که امدان دارد باید از مواد و وسای
واقعی مورد استفاده در محیطهای واقعی استفاده

روش گروهبندی
یافتههای پژوهش نشان داد که بهترین روش
گروهبندی برای دانشآموزان آهستهگام ،آموزش در
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یافتههای پژوهش نشان داد ،بهترین رویدرد تدریس،
برنامه آموزش انفرادی است .در این برنامه از
راهبردهای مختلف تدریس با توجه به ویژگیها و
نیازهای دانشآموزان آهستهگام میتوان استفاده کرد
که مهمترین آن روش نمایش و روش گردش علمی
است که از روش نمایش بهعنوان روش محوری و
اصلی و از روش گردش علمی بهعنوان روش تدمیلی
باید استفاده شود .این یافته با یافتهها و نوریههای
صفوی ( ،)1385اریک ،ویلیامسون و ریبوش (،)2007
مک آردل ( )2010و وایدر ( )2009و موریند ()2009
همخوانی دارد .همچنین تحقیقا نشان میدهند
میمان ماندگاری مطایعاتی که با روش نمایش آموزش
داده میشوند ،بسیار باال است (مک آردل .)2010،این
روش احتمال یادگیری اشتباه دانشآموزان آهستهگام
را کاهش میدهد (ایگوزین ،کمپ و وانگ.)2009 ،
همچنین در تدریس با روش نمایش ،معلم به سهویت
میتواند سنجش فرآیندی داشته باشد (گیپس،
مدایوم و هارگریوز .)2000 ،افمون بر این ،یافتههای
پژوهش نشان داد که عالوه بر روش نمایش میتوان از
روش گردش علمی نیم به عنوان روش تدمیلی در
تدریس مهار های متون خواندن کاربردی برای
دانشآموزان آهستهگام در دوره ابتدایی استفاده کرد.
زیرا این روش از منابع محیطی برای آموزش استفاده
میکند .بافت واقعیای را فراهم میکند که
دانشآموزان آهستهگام بهراحتی میتوانند ببینند که
یک مهار در کجا و چگونه کاربرد دارد و به چه
طریق در موقعیت واقعی مورد استفاده قرار میگیرد
(وایدر.)2009 ،
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گروههای کوچک با رویدرد برنامه آموزش انفرادی
است .زیرا با این روش هم آموزش متناسب با نیازها و
توانمندیهای دانشآموزان آهستهگام ارائه میشود و
هم فرصتهای یادگیری مهار های اجتماعی و
ارتباطی برای دانشآموزان آهستهگام فراهم میگردد.
این یافتهها با یافتههای اسمیت و پلگرینی (،)2004
میلوارد بانیس ،دایسون ،ریدل ،باندس ،کین و ویلسون
( ،)2002سیگ ( )2007و فیشر ( )2001همخوانی
دارد .در واقع آموزش در گروههای کوچک هم
انعطافپایری نسبت به تفاو های فردی دانشآموزان
کمتوان ذهنی را دارد و هم میتواند فرصتهای
یادگیری مهار های اجتماعی و ارتباطی را برای این
دانشآموزان فراهم کند .باید یادآوری کرد که در مورد
حجم گروههای کوچک ،یافتههای پژوهش حاکی از
آن است که گروههای متشد از چهار عضو برای
دانشآموزان آهستهگام بهترین هستند (دیون و
بنت1998،؛ ترجمه داور پناه .)1383،همچنین در
مورد ترکیب گروه ،یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که گروهبندی دانشآموزان آهستهگام باید منجر
به کاهش ناهمگنی در موضوع خاصی که آموزش داده
میشود گردد (می خواندن) نه در همۀ زمینهها (می
توانایی عمومی) (اسایوین1987،؛ به نق از همتی
علمداریو و همداران .)1391 ،این کار به جلوگیری از
برچسب خوردن دانشآموزان آهستهگام کمک میکند
و آنان را تشویق میکند که خودشان را دریابند و
تواناییهایشان دیده شود .این نوع گروهبندی در رشد
اجتماعی و شخصیتی دانشآموزان آهستهگام بسیار
مهم است.

فضای آموزشی
یافتههای پژوهش نشان داد که بهترین و مناسبترین
فضا برای پوشش دادن به نیازهای دانشآموزان
کمتوانذهنی ،مدرسۀ فراگیر ،محله محور و مهار
محور است .این یافته با یافتهها و نوریههای بهپژوه
( ،)1387ایگوزین ،کمپ و وانگ (،)2009گیپس،
مدایوم و هارگریوز ( ،)2000بیسی و گودید (،)2004
کام نیا ( )1386و شجاعی ( )1385همخوانی دارد.
مدارن فراگیر ،محله محور و مهار محور ،مراکم
آموزشی هستند که آموزشهای مرسوم را براسان
نهضت عادیسازی و با دامنۀ وسیعی از فعاییتهای
مورد نیاز جامعه حمایت کرده و فرصتهای برابر را
برای رشد و ارتقای یادگیری دانشآموزان آهستهگام
فراهم میسازد (بهپژوه1387 ،؛ کام نیا.)1386 ،

زمان ارائۀ محتوا
زمان ارائه محتوا ،دارای سه بعد متفاو زمان شروع،
زمان محتوا ،و جایگاه درن است که یافتههای
پژوهش راجع به زمان شروع نشان داد که هر چه
آموزش مهار های متون خواندن کاربردی برای
دانشآموزان آهستهگام زودتر شروع شود ،بهتر است.
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همچنین یافتههای پژوهش راجع به زمان آموزش
محتوا نشان داد که هر چه زمان آموزش محتوای
متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهستهگام
بیشتر باشد ،بهتر است .در تأیید این یافته والسدام،
هایماسترا ،ویرزما و زی استرا ( )2007به این نتیجه
رسیدهاند که هر چه زمان آموزش مهار های زندگی
روزمره دانشآموزان کمتوانذهنی بیشتر باشد،
یادگیری آنها بهتر و میمان پایداری مهار های
آموختهشده بیشتر است .با توجه به موارد یادشده و
ازآنجاییکه دانشآموزان آهستهگام از سویی
مهار های متون خواندن کاربردی (عینی) را بسیار
بهتر از مهار های شناختی و تحصیلی میآموزند و از
سویی دیگر هدف اصلی از آموزش آنها این است که
این دانشآموزان برای زندگی مستق آماده شوند .با
توجه به سازماندهی افقی متون خواندن کاربردی
برای دانشآموزان آهستهگام ،شیوة سازماندهی چند
رشتهای پیشنهاد شد ،بنابراین از نور جایگاه،
مهار های متون خواندن کاربردی به صور مستق
و جداگانه مورد آموزش قرار میگیرد .این یافتهها با
یافتهی مدلود ،فیشر و هاور ( )2003و کینگ ،کینگ
و روتول ( )2000همخوانی دارد.
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مدارن محله محور نه تنها جامعه را در فرآیند
آموزش و یادگیری مداوم قرار میدهد ،بلده با فراهم
آوردن فرصتهایی برای دانشآموزان آهستهگام که
درگیر اجتماع و واقعیتهای موجود در خارج از دیوار
مدرسه میشوند ،آنها را برای زندگی اجتماعی بیشتر
مهیا میسازند (شجاعی .)1385 ،ایگوی مدرسۀ
فراگیر ،محله محور و مهار محور ،کیفیت آموزش و
یادگیری دانشآموزان آهستهگام را بهبود میبخشد و
میمان مشارکت و ارتباط میان دانشآموزان آهستهگام،
خانوادهها ،معلمان و اعضای جامعه را افمایش میدهد
(ایگوزین و همداران .)2009 ،این مدارن ،شبدۀ
حمایتی گستردهای را برای دانشآموزان آهستهگام
فراهم میسازد ،تعامال اجتماعی مناسب را افمایش
میدهد و دانشآموزان را در فعاییتهای روزمره درگیر
میسازد .در این مدارن تأکید بر یادگیری از طریق
تجربه کردن ،مسؤوییت پایری و رشد مهار های
زندگی است.
بهطورکلی فضای ارائه محتوا از دو جهت تناسب با
روشهای ارائه محتوا و امدانا الزم برای ارائه محتوا
قاب توجه و تأم است که از جنبۀ تناسب ،فضای
مدارن محله محور و مهار محور برای دانشآموزان
آهستهگام با روشهای ارائه محتوای متون خواندن
کاربردی متناسب و در یک راستا است و از جنبۀ
امدانا به خاطر اینکه فضای مدارن محله محور و
مهار محور برای دانشآموزان آهستهگام ،طرح و
ایگوی خود را از محله میگیرد و فضایی مانند یک
محله برای یادگیرندگان فراهم میکند ،بخشهای
ال تعریف شده و غنی از منابع دارد که هر
فعاییتی کام ً
نوع آموزش با هر روشی را پوشش میدهد.

روشهای ارزشیابی
یافتههای پژوهش نشان داد که بهترین روش
ارزشیابی مهار های متون خواندن کاربردی
دانشآموزان آهستهگام ،سنجش عملدردی است .زیرا
آزمونهای عملدردی با مهار سروکار دارند و مهار
در استفاده از فرآیندها و شیوههای اجرایی و نیم
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مهار در انجام فعاییتهای زندگی روزانه را مورد
سنجش قرار میدهند (اسمیت و پلگرینی .)2004 ،به
سخن دیگر در سنجش عملدردی ،دانشآموز باید
تدلیفی را انجام دهد .سنجش عملدردی به چهار
دستۀ آزمون کتبی عملدردی ،آزمون شناسایی ،انجام
عملدرد در موقعیت شبیهسازیشده و نمونه کار
تقسیم میشود .معلم بهراحتی میتواند با روشهای
بیانشده از دانشآموزان آهستهگام بخواهد تا با انجام
یک فعاییت ،دانش و مهار خود را نشان دهند
(سیف.)1387 ،
همسو با یافتههای یادشده ،سیف ( )1387تأکید می-
کند که سنجش عملدردی به دیی تأکید بر کاربست
آموختهها ،تأکید بر سنجش مستقیم و استفاده از
مسائ واقعی زندگی از اهمیت و اویویت برخوردار
است .در این روش هم فرآیند و هم فرآوردهی
یادگیری دانشآموزان آهستهگام سنجش میشود.
سنجش عملدردی مبنایی برای اطمینان از اینده
دانشآموز آهستهگام در حال پیشرفت به سوی اهداف
عملدردی از پیش تعیین شده است ،فراهم میکند.
سنجش عملدردی هم برای هدف تشخیصی ،هم برای
هدف تدوینی و هم برای هدف تراکمی قاب کاربرد
است.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به؛
بیسوادی بعضی از وایدین که تدمی پرسشنامهها را با
مشد مواجه کرده بود و همچنین آگاهی ضعیف
بعضی از وایدین و معلمان دانشآموزان آهستهگام در
زمینۀ خواندن کاربردی و مهار های مورد نیاز برای
آنها اشاره کرد .در پایان پیشنهاد میشود ،سازمان
آموزش و پرورش استینایی کشور با توجه به
مهار هایی که در پژوهش حاضر با استفاده از
نیازسنجی از معلمان ،وایدین و متخصصان حوزه تعلیم
و تربیت کودکان استینایی به دست آمده است،
اقداماتی از قبی بازنگری در برنامههای درسی کنونی،
تدوین مواد آموزشی و متون درسی ،تدوین
دستدورایعمد هدا و ضوابط اجدرایی و فدراهدم نمدودن

...  طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانشآموزان آهسته گام:علی صادقی سیاح و همکاران
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