
كودكان با نيازهاي  سرپرستان هاي تجربه
 ويژه از مشكالت آموزشي

 
 2بهبود ياريقلي و دكتر 1 سمانه نادري

 
 28/8/1398تجديدنظر:                           27/5/1398تاريخ دريافت.: 

 1/2/1399پذيرش نهايي: 
 چكيده

كودكان  سرپرستان هاي، ادراك تجربههدف پژوهش حاضردر  :هدف
در مدارس ويژه بود تا با تكيه بر  ازهاي ويژه از مشكالت آموزشيبا ني

ساز در   بتوان نسبت به كاهش عوامل زمينه شناسايي مشكالت آموزشي
 پژوهشحاضر در قالب  پژوهش : روشروش مدارس مبادرت كرد.

 سرپرستاناز اين رو از بين  .كيفي و از نوع پديدارشناسانه است
نفر از  15شدن به حد اشباع اطالعات،  ليا ناكودكان با نيازهاي ويژه ت

مصاحبه  آنهابا  كهانتخاب شدند  گيري هدفمند به شيوه نمونه آنها
از روش كاليزي  گفتگوها با استفاده انجام شد. ساختاريافتهنيمه 

از اين پژوهش  آمده دست به هاي يافته: ها يافته تجزيه و تحليل شد.
مشكالت آموزشي اين گروه از كننده  نشان داد كه عوامل ايجاد

مضمون كلي  چهارتوان در  آموزان در مدارس ويژه را مي دانش
امكانات  ،مشكالت ناظر به كيفيت معلم، برنامه درسي، فضاي آموزشي

پژوهش حاضر  گيري: نتيجهبندي كرد.  اجرايي تقسيم كاركنانو 
ويژه  آموزان با نيازهاي دانش سرپرستان ربهنشان داد كه با بررسي تج
توان تا حد امكان بستر مناسبي براي  از مشكالت آموزشي مي

آموزان فراهم كرد و  ها استعدادهاي اين گروه از دانش شكوفايي توانايي
د. در فرجام مقاله كرهاي آنان فراهم  محيطي غني براي كسب مهارت

 .ه استپايه نتايج پژوهش، پيشنهادهاي الزم ارائه شد بر
 
 
 

، كودكان با نيازهاي هاي سرپرستانتجربه :ي كليديها واژه
  .ويژه، مشكالت آموزشي

_________________________________________ 
نشناسي كودكان اسـتثنائي دانشـگاه شـهيد       دانشجوي كارشناسي ارشد روا. 1

 ، تبريز، ايرانمدني آذربايجان
تربيتـي و   دانشيار گروه علوم تربيتـي، دانشـكده علـوم    نويسنده مسئول: . 2

 تبريز، ايرانروانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان. 

 
 
 
 
 
 

Parents' Experiences of Children with 

Special Needs from Educational 

Problems 
 

Samaneh Naderi1 ,M.A,  
Behboud Yarigholi2,P.h.D 

 
Received: 08. 18.2019                      Revised: 11.19.2019 

Accepted: 04.20.2020 
 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
understand the experiences of parents of children 
with special needs from educational problems in 
special schools. so that, by specifying educational 
problems, one could take actions to reduce the 
causal factors in the schools. Method: The method 
was qualitative and phenomenological, for this 
purpose; 15 parents of children with special needs 
were selected until reaching information saturation 
using targeted sampling by conducting semi-
structured interviews. The interviews were 
analyzed using Colaizzi method. Results: It was 
revealed that the factors causing educational 
problems in this group of students in special 
schools can be found in four general themes: 
teachers' quality, curriculum, educational 
environment and features, and executive 
employees. Conclusion: The study showed that 
examining the experiences of parents of students 
with special needs from educational problems, can 
provide a suitable platform for the development of 
abilities of these students and present a rich 
environment for gaining skills. Finally, the 
necessary proposals were presented according to 
the results. 
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 مقدمه
دهد كه در هر جامعه بيش   آمارهاي جهاني نشان مي

هاي متفاوت نسبت به  درصد كودكان با ويژگي 10از 
جسمي و  نظر ازشوند كه  ساير كودكان متولد مي

اين گروه از  .ذهني با كودكان عادي تفاوت دارند
ها  تعليم و تربيت كشور مسئوالن توجه موردكودكان 

رداختن به كودكان مستلزم پاين   هستند. بحث درباره
هاي ويژه از  كودكان با نياز .هاست ها و شباهت تفاوت

اما پرداختن به  ،تندجهاتي با كودكان عادي متفاو
 ، زيرابازداردها  اهتها نبايد ما را از توجه به شب تفاوت

ها،  تودارا بودن تفا وجود بااستثنايي  كودك هر
 (هاالهان و دارد عاديبا كودك  يهاي فراوان شباهت
آموزاني  كوتاه به آمار كل دانش نگاهي ).1371 كافمن،

 وپرورش آموزش پوشش زيركه در حال حاضر 
بيانگر اين حقيقت است كه  ،استثنايي قرار دارند

 نوعامروزه فقط كمتر از يك درصد از كل اين 
هاي آموزش  از برنامه نيازمند به تعليمآموزان  دانش

با همه مشكالت و  ساير آنها و نداستثنايي برخوردار
ند شو معمولي جايگزين مي هاي رسهدر مد ها نارسايي

اي  هاز كالس و مدرسه بهر هرگزو يا در مواردي 
وليت اولياي امور در اين موضوع از مسئ كهبرند  نمي

 ،شناساييبراي هاي جامعي  تهيه و تنظيم برنامه
آموزان استثنايي  كودكان و دانش پرورش و  آموزش

به گزارش سازمان  ).1395 اردبيلي، ( دهد ر ميخب
هزار  151پرورش استثنايي كشور، بيش از   و  آموزش

مدرسه ويژه كودكان  1560آموز معلول در دانش
استثنايي كشور در حال درس خواندن هستند كه 

مشكالت ذهني  باهاي نابينايان، ناشنوايان و افراد  گروه
 78از اين تعداد  .شود و اختالل يادگيري را شامل مي

هزار  70كنند و  هزار نفر در مدارس خاص تحصيل مي
به نظر هاي تلفيقي حضور دارند.  نفر در آموزش

در حال ، ي كشوريمسئوالن تعليم و تربيت استثنا
از ساير  آنها حاضر با ورود اين كودكان كه بهره هوشي

آموزان  آمار دانش ،نمره كمتر است 15ها حدود  بچه
رسد  هزار نفر مي 178حصيل اين سازمان به در حال ت

هاي خاصي نيز در  كتاب آنها كه به فراخور نياز
آموزش و پرورش (سازمان  گيرد قرار مي شاناختيار

آمار  اساس بر). همچنين 1397استثنايي كشور، 
پرورش استثنايي شهر   و  مركز آموزش از آمده دست به

تخمين  3960آموزان استثنايي  تعداد كل دانش، تبريز
آموزش  هاي رسهكه اين تعداد در مدزده شده است 

 1462از اين تعداد  .باشند خاص در حال تحصيل مي
پسر  آموز دانش نفر 2498و آموز دختر  نفر دانش

آموز  نفر دانش 905و اين در حالي است كه  باشد مي
بينايي، جسمي و  هاي با مشكالتي از قبيل اختالل

عادي در  هاي رسهي در مدتلفيق صورت  بهحركتي 
. الزم آموزان عادي مشغول تحصيل هستند شكنار دان

به ذكر است كه اين آمار مربوط به استان آذربايجان 
  . استشرقي 

و اسامي زيادي براي اين  ها تاكنون اصطالح
كه هنوز  ها است. يكي از اصطالح رفته كار بهكودكان 

ر است كه يا نابهنجا غيرعاديكودكان ، هم رايج است
و  ها  و به اختالل ردبيشتر جنبه پزشكي دا

توجه شده است.  1عصبي اني وهاي رو نابهنجاري
و بنا به توصيه  است ناسازگار قدري جديدتر اصطالح
 به م.1960پزشكي پاريس از سال  روان جهانيكنگره 

به كار رفت. اصطالح ناسازگار  غيرعادياصطالح  جاي 
متعددي عوض شد. در حال  هاي تبه عل تدريج بهنيز 

تر و  حاضر اصطالح كودكان استثنايي واژه پسنديده
ن نيز ااست، اگرچه بعضي از متخصص تري قبول  قابل

ديگري  هاي اصطالحو  اند اين اصطالح را نپذيرفته
در كتاب . )1394 فر، (ميالني كنند پيشنهاد مي

 تعريفهاالهان و كافمن واژه كودكان استثنايي چنين 
 شود گفته مي كسانيبه است: كودكان استثنايي  شده 

اند تا  كه نيازمند تعليم و تربيت ويژه و خدمات وابسته
بهره ببرند. آنان به  خود هاي انساني از همه استعداد

تعليم و تربيت نيازمندند چون از يك يا چند نظر با 
انداز آموزشي،  د. از چشمتنهمساالن خود متفاو

كه  آيند به شمار مي نهاييآ آموزان استثنايي، دانش
هاي انساني  براي دستيابي به باالترين حد توانايي
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خود، به آموزش ويژه و خدمات وابسته نياز دارند. در 
.گوناگوني 1اين تعريف دو مفهوم اهميت دارد: 

. نياز به آموزش ويژه. در حال حاضر ارقام 2؛ ها ويژگي
آموز  دانشاز هر ده  بيش و كمدهند كه  دولتي نشان مي

شود و خدمات ويژه دريافت  يكي استثنايي شناخته مي
سالگي  7و  6كند. بيشتر اين كودكان در سنين  مي

قرار دارند. هرچند شناسايي خردساالن و بزرگساالن 
هاالهان و ( ن ناتوان نيز در حال افزايش استجوا

، بندي كرك اساس تقسيم ). بر1371كافمن، 
بندي  هاي زير تقسيم گروهآموزان استثنايي به  دانش

 شوند: مي
 ندآموزان تيزهوش و كُ هوشي: دانش هاي انحراف .1

 ؛ذهن
 شنوا، ناشنوا و كم آموزان كم . نقايص حسي: دانش2
 ؛بينا و نابينا 

آموزان با مشكالت  ارتباطي: دانش هاي دشواري. 3
 ؛ويژه يادگيري هاي نارساييآموزان با  و دانش گفتاري

 هاي آموزان با اختالل  رفتاري: دانش ايه نابهنجاري. 4
 ؛2رفتاري

هاي  آموزان با معلوليت حركتي: دانش هاي دشواري. 5
 ؛بدني

نراقي و  سيف( ها بيماري. ساير موارد استثنايي و 6
 ). 1388نادري، 

، هاي آنان در بين تمام كودكان استثنايي و خانواده
وجود دارد كه توجه  فردي منحصربهخصوصيات 

ها مشكالت  . در اين خانوادهكند ميي را طلب بيشتر
كند كه از مشكالت فرزند معلول ناشي  خاصي بروز مي

هماهنگي در چنين شرايطي با  سرپرستانشود.  مي
 زيربناييكي از لوازم اصلي و  درواقعكه -نهاد خانواده 

نهاد مدرسه به يكي از  و -تحقق اهداف تربيتي است
تحقق عدالت آموزشي  اهداف اصلي نظام اجتماعي كه

جاست كه اين است، جامه عمل خواهند پوشاند.
اي  مدارس استثنايي با توجه به شرايط و امكانات ويژه

هاي ويژه فراهم  نياز باآموزان  كه جامعه براي دانش
آموزان  اينگونه دانش سرپرستان، در اختيار است كرده

دهند تا آنان بتوانند با راهنمايي و هدايت  قرار مي
و  ها عوامل عملكردي مدارس بخشي از تمايل

(هاشمي و كنند را فراهم  سرپرستانهاي  خواسته
هاي ويژه در  آموزان با نياز ). دانش1383 نوانبخش،

رو  مشكالت روبه اي از مجموعهجامعه و مدرسه با 
هستند كه با تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي 

عادي و  يها رسه. مدكم كرد آنهاتوان از مشكالت  مي
خود را به آموزش  تأكيدحتي استثنايي ما بيشترين 

رياضي و تدريس دروسي چون علوم و ... قرار  ،خواندن
هاي مهم ديگري از ابعاد  دهند و جنبه مي

دهنده هوش، نظير تصويرسازي و تخيل و  پرورش
 ،فيلم ،نمايش ،خصوص موسيقي ههنرهاي زيبا، ب

ستفاده از پردازش مفهوم و ا ،موزون هاي تحرك
به فراموشي  بيشو كمرا  ها هسازي و استعار شبيه

آموزان تناسب  هاي درسي دانش سپارند. كتاب مي
اندكي با جريان زندگي انساني در قرن جاري دارد. 

كه اين موضوع هستند غافل از  ها رسههمچنين، مد
هوشمندي حركتي،  راهآموزان از  بسياري از دانش

فردي  فردي و ميان درونفضايي، موسيقيايي، روابط 
و رياضي  3سنتي بر هوش كالمي تأكيدهايبهتر از 

). از محاسن 2006(گاردنر، قادر به يادگيري هستند
 هاي رسهآموزان دچار معلوليت در مد آموزش دانش

استثنايي امكان  پرورش و  آموزشويژه آن است كه در 
درسي   خاص و برنامه هاي آموزش ازگيري  بهره

ان با نيازهاي ويژه و نيز امكان استفاده مخصوص كودك
از تجهيزات تخصصي و مربيان تعليم ديده استثنايي 

آموزش معايبي نيز دارد  اينگونهشود. اما  فراهم مي
را متفاوت  او سرپرستانجامعه، كودك و  اينكه مانند

به اين كودك و  شده ايجادد و برچسب نكن قلمداد مي
امروزه كند.  اوان وارد ميفشار رواني فر  آنها سرپرستان

، استپرورش ويژه پرهزينه  و به دليل اينكه آموزش
هاي ويژه در مناطق  و كالس ها رسهتوسعه مد

پذير نيست. همچنين در  و فقير امكان جمعيت كم
 سرپرستانهاي يادگيري اين كودكان، به  مورد ظرفيت

و  كنند  مي و معلمان برداشت قالبي ناصحيح القا



ستثناي كودكان فصلنامه ستم سال ،يا  57-72، 1399، 1ه شمار ،بي
__________________________________________________________________________________________ 

60 

خود سبب   نوبه  بهاي اطرافيان  كليشه هاي برداشت
شود و  نيازهاي ويژه مي باكودكان  نفس  عزتكاهش 

، مشاركت و همدلي همساالن و 4فرصت تعامل نيزبه 
عادي با اين كودكان و  هاي رسهمعلمان مد

اين  كه )2019(يو،  آيد هاي آنان به وجود نمي خانواده
منجر آميز در جامعه  تبعيض 5خود به نگرشموضوع 

از  يكي درشود و امكان جاي دادن همه كودكان  مي
چون  هاي مرسوم كودكان استثنايي وجود ندارد طبقه

ها وجود دارند و گاه  طيفي از تفاوت معمول طور به
در يك  طبقه چندچند ويژگي متفاوت مربوط به 

 خود خودي بهشوند و اين عوامل  كودك ظاهر مي
سترسي به الگوهاي نيازهاي ويژه را از دبا كودكان 

 كند شد رفتارهاي مناسب محروم ميمناسب براي ر
آموزش جامع خواستار  جهاني). اصول 1391، قاسمي(

 نظر صرفبايد همه كودكان را  ها رسهاين است كه مد
 ، فكري، اجتماعي، عاطفي، زباني و از شرايط فيزيكي

هاي آموزشي بايد با  . برنامهيا شرايط ديگر جاي دهند
و اين  رعكساي كودكان سازگار باشد نه به نياز

 زمينه درفي را كودكان بايد حمايت آموزشي اضا
و نه يك برنامه درسي متفاوت،  برنامه درسي منظم

هاي كودكان و  اي به نياز و توجه ويژه دريافت كنند
؛ دشوهاي شديد يا متعدد مبذول  يتجوانان با معلول

؛ شودو توجه كيد أابعاد مختلف ت تمامبه به عبارتي 
توجه به انواع نيازهاي كودكان و هم از  جنبههم از 

مند به  همندي از معلمان با صالحيت و عالق نظر بهره
در مدارس جامع، ). 2020(يو و پارك،  اين حوزه

گونه  هاي آموزشي خاص بايد هر كودكان با نياز
حمايت بيشتري را دريافت كنند كه ممكن است به 

اصل اساسي اين . از داشته باشندني آنها مؤثرآموزش 
ها بايد در  فراگير اين است كه همه بچه هاي رسهمد

از هرگونه مشكل و  نظر صرفكه ممكن است،  هرجايي
كه ممكن است داشته باشد، ياد بگيرند  هايي تفاوتيا 

، اصول ثابت پرورش و آموزشو در آخر نياز خاص به 
ز آن را كه همه كودكان ا يو تربيت صحيح  تعليم
 گيرد (سليمانف، مي مند خواهند شد، در بر بهره

 وپرورش آموزش). قوانين متعددي در راستاي 2015
را  آنهاترين  كه شايد مهماست  شده  وضعاستثنايي 

بتوان قانون آموزش افراد داراي ناتواني دانست. اين 
عنوان آموزش كودكان  م. با1970قانون در سال 

آغاز شد. به دنبال  ازيس عاديبا نهضت و استثنايي 
اين نهضت، ارائه خدمات آموزشي و اجتماعي، 

مبتني بر جامعه در  بخشي توانزدايي و  سسهؤم
ريزي، اجرا و  نامههايي با كمترين محدوديت بر محيط
). همچنين 1380پژوه و غباري،  (بهند دهي شد سامان

ويژه  پرورش و  آموزش راه دردر كشور ما اولين گام 
است. از سال  شده  برداشتهتاد سال قبل بيش از هش

دفتر آموزش كودكان «نام ه با تشكيل دفتري ب 1347
، پرورش و  آموزشدر وزارت  »آموزان استثنايي و دانش

در قالب  پرورش و  آموزشفعاليت اين بخش از 
با تشكيل كالس ويژه در  اغلبمدارس استثنايي و 

و  تي، شكل دولتي و رسمي به خود گرفمدرسه عاد
 بادر مجلس شوراي اسالمي، سازماني  1369در سال 
وابسته  »استثنايي پرورش و  آموزشسازمان «عنوان 

شد و در ابعادي  تأسيس پرورش و  آموزشبه وزارت 
تر از سابق،  تر، اهداف و وظايفي گسترده وسيع
 باآموزان  هاي بيشتري از كودكان و دانش گروه

آموز  براي هر دانشمعلوليت را تحت پوشش قرار داد. 
هاي  اساس نياز اي فردي شده بر استثنايي بايد برنامه

هاي پس از  تولد تا سال آغازاش تدوين شود كه از  ويژه
) 2005( و كليولندآينس . گريسونبگيرد درمدرسه را 
ها را در سه دسته تقسيم كرده است: برنامه  اين برنامه

، برنامه خدمات فردي شده، برنامه انتقالي فردي شده
شده.[البته طرح برنامه فردي شده و  6آموزش فردي

توان به اين سه  فردي شده را مي بخشي توانطرح 
نتايج  .)2002،و همكاران برنامه اضافه كرد (لوكاسون

پژوهش كلديپ سينگ كاتوچ و شارما در سال 
 نشانهيماچال پرادراش در هند   در مدرسهم. 2016

هاي ويژه  نياز من داشتنض آموزان از آن بود كه دانش
 آنهاو  با مشكالت زيادي مواجه هستند ها رسهدر مد

دهند  شرح مي گونه اينآموزان را  مشكالت اين دانش
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آموزان نيست،  با نيازهاي دانش برابركه برنامه درسي 
آموزان در مسئله آموزش مشكالتي  بنابراين دانش

 كنانكارويژه با كمبود  هاي رسهدارند و معلمان در مد
آموزشي مواجه هستند؛ معلمان فشار بيشتري را 

و نسبت به شغل خود رضايت  شوند متحمل مي
چنداني ندارند. در مدارس استثنايي برنامه ثابتي براي 

وجود ندارد و همچنين اين سرپرستان مالقات معلم با 
 وندارند هايي براي آموزش كاركنان  برنامه ها مدرسه

 درهم  فضاي آموزشيدر خصوص مدارس استثنايي 
همچنين در . ساخت مناسبي ندارندبيشتر موارد زير

خصوص آموزش و مشكالت آموزشي اين كودكان در 
است كه به  انجام شده هايي پژوهشداخل كشور نيز 
شجاعي و مواليي در سال  مطالعهاين شرح است: 

آموزان با  آموزش متمايز براي دانش بارهدر 1396
 برابركـه آمـوزش متمايـز و د: نيازهاي ويژه نشان دا

و نيازهاي فـردي  ها تفاوتس درس بـا الك
رو  هايـي روبـه آموزان در عمل بـا موانـع و چالش دانش
در مـدارس راهنمايـي و نمونه ، براي اسـت

دبيرسـتان بـه دليـل حجـم مطالـب و محتواي 
آمـوزان  آموزشـي، آموزش همزمـان و متفاوت دانش

عمـده  هاي چالش ترين مهميكـي از  .مشـكل اسـت
 .س اسـتالآمـوزش متمايـز، محدوديـت زمـان در ك

س، فشـردگي الآمـوزان ك زيـاد بـودن تعـداد دانش
هاي ديگـر  كار معلمـان و كمبـود منابـع از چالش

معلمـان و  يها مهارتكمبود  .آموزش متمايز اسـت
موزش نداشـتن آمـوزش متمايـز از موانـع آ انگيزه

 بارهدر 1391پژوهش قاسمي در سال  .متمايـز اسـت
ها براي  راه كودكان استثنايي نشان داد: يكي از تلفيق

آموزشي كودكان با   پاسخگويي به نيازها و مشكالت
، طراحي كالس درس بر پايه آموزش نيازهاي ويژه

 مانندمتمايز است كه اين روش با مشكالتي 
نبودن براي همه  رمؤثمحدوديت زمان، يك اندازه 

كمبود  و نداشتن معلمان از اين روش ، آگاهيها سدر
، منابع مواجه هستند. همچنين در اين خصوص

 1396شاهين در سال  و علمدارلو همتيپژوهش 

طرح همگاني يادگيري نوعي رويكرد نشان داد كه 
آموزان است.  اميدبخش براي رفع نيازهاي همه دانش

نظر در  را به تجديد اين طرح، معلمان و مربيان
را به  آنهاو  خواند مي فراماهيت برنامه درسي خود 

اين كودكان پذيري براي خدمت به  سمت انعطاف
 هايي رسهدر كشور ما مد حال  اين با. كند ميترغيب 

شوند، شرايط  آموزان انتخاب مي كه براي تلفيق دانش
مدرسه به محل سكونت  ترين نزديكخاصي ندارند. 

براي تلفيق وي طور معمول  بهمعلوليت  باكودك 
دولتي و  هاي رسهشود. در هر دو گروه مد انتخاب مي

كه انتخاب  انجام شودغيرانتفاعي ممكن است تلفيق 
ها  رسهآموز است. اين مد دانش سرپرستان  آن به عهده

معلوليت، اقدام خاصي انجام  باآموزان  براي ورود دانش
 آنهادر  سازي اسبمنفيزيكي  لحاظ ازدهند و  نمي

 .   شود نميانجام 
 روش

پژوهش حاضر، در قالب روش كيفي و از نوع رويكرد 
 سرپرستان درك تجربه منظور بهپديدارشناسي 

از مشكالت آموزشي در  نيازهاي ويژهكودكان با 
انجام شد. روش  1397ويژه آذرشهر در سال مدارس 

گيري  روش نمونه اساس برپژوهش  برداري نمونه
، ها است و تا زمان اشباع داده شده  انتخابمند هدف

جديدي به دست نيامد،  هاي يعني تا زماني كه موضوع
 .پيدا كردادامه 

 ها،حوادث و تجربه، گيري مبتني بر هدف در نمونه
(اديب حاج  گيري هستند نه خود افراد هدف نمونه

در اين پژوهش از  شده انجام). تحليل 1385 باقري،
باشد و  مي توصيفي كاليزي ديدارشناسيپنوع رويكرد 

 :استمراحل تحليل محتواي كيفي به اين شرح 
مهم  هاي يافتهو  ها توصيف تمامخواندن دقيق 

و  بااهميت هاي تاستخراج عبار ،كنندگان شركت
 هاي هبخشي به جمل مفهوم ،مرتبط با پديده يها هجمل

 هاي توصيف سازي مرتب؛ شده استخراجمهم 
 هاي دستهو مفاهيم مشترك در  كنندگان شركت
شده به توصيف  استنتاج هاي يدهعق تمامتبديل  ،خاص
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تبديل توصيف كامل پديده به يك  ،جامع و كامل
و مراجعه به  توصيف واقعي خالصه و مختصر

 هاي ايدهدن كر براي روشن كنندگان شركت
 ). 2003 ،ساندرز( ها يافتهدن كرو موثق  آمده دست به

ها در بخش كيفي بايد  تحليل داده فرايند بارهدر
با تفكيك متن مصاحبه به عناصر  نخستگفت كه 

در داخل خطوط يا پاراگراف تالش شد و با دار  پيام
 .استفاده از كدگذاري باز مفاهيم استخراج شدند

در قالب  مرحله بعدي با استفاده از كدگذاري محوري
تري قرار گرفتند و سعي شد كه  هاي بزرگ مقوله

بندي  هاي بزرگ مفهومي طبقه الت در قالب دستهمقو
. مقوله اصلي تعيين شد نخستند. در اين مرحله شو

بندي شدند. الزم به ذكر  ها دسته سپس ساير مقوله
است كه كدهاي باز اوليه زياد بودند ولي بعد از هر 

ها مفاهيم تكراري  بندي و بررسي داده مرحله طبقه
بر اين ام شدند. حذف و مفاهيم مشابه در هم ادغ

هاي  آوردن داده دست براي به اساس در پژوهش حاضر
عميق  ساختاريافتهنيمه   پژوهش از شيوه مصاحبه

در ارتباط با  دليلاست و به همين  شده  گرفتهبهره 
آموزان با نيازهاي ويژه در  مشكالت آموزشي دانش

در ارتباط با موضوع  سؤالتعدادي ، مدارس استثنايي
يند مصاحبه اسپس در فر .شد پژوهش مطرح

ها  فرعي ديگري براي درك بهتر پاسخ هاي سؤال
كنندگان  و تالش بر اين بود كه شركت شد  پرسيده

در  بيشتر به بيان مسائل مربوط با پژوهش بپردازند.
توانند  كنندگان مي مصاحبه نيمه ساختاريافته، شركت

 بحث كنند دلخواهخود درباره موضوع  هاي ربهتج بر
 90تا  30ها از  مصاحبه زمان  مدت). 1389عابدي، (

پس از ايجاد محيطي  يند مصاحبهادقيقه متغير بود. فر
مشاركت در  بارهمناسب و اخذ رضايت آگاهانه در

تجربه خود در ارتباط با « سؤالمصاحبه با طرح 
 »مشكالت آموزشي در خصوص فرزندتان را بيان كنيد

 هاي پاسخبهام در آغاز شد. براي درك بهتر و رفع ا
و هم  شد ميهم تكرار  ها سؤالشوندگان   مصاحبه

. شد ميبيشتري در اين خصوص پرسيده  هاي سؤال

 سرپرستنفر از  15كنندگان پژوهش حاضر  مشاركت
هاي ويژه مدارس استثنايي آذرشهر  آموزان با نياز دانش

كنندگان در  بودند. معيارهاي انتخاب مشاركت
اي  آموزاني با نيازهاي ويژه دانش سرپرست، پژوهش

ويژه آذرشهر  هاي رسهدر مد آنها بودند كه فرزند
از افرادي دعوت به  فقطتحصيل هستند و مشغول 
آموزشي فرزندشان  ساز كه از مشكالت زمينه عمل آمد

  به همه يند پژوهشادر فر .در مدرسه آگاهي دارند
توانند در صورت  كنندگان اعالم شد كه مي شركت
براي ادامه شركت در مصاحبه انصراف نداشتن  تمايل

 پژوهشدر اين  آوري اطالعات ابزار جمع بدهند.
مصاحبه به روش چهره به چهره  زيرامصاحبه بود، 

را  تر دقيقتر و  شود. اطالعات شخصي انجام مي
راي بتازه  هاي سؤالكردن  توان با مطرح مي

گابا و  قبلي به دست آورد. هاي پاسخكردن  روشن
هاي كيفي معيارهاي اعتبار را  براي پژوهش ينكنل

معادل روايي دروني، انتقال را معادل روايي بيروني، 
را معادل عينيت در  يدأيتمعادل پايايي و  اعتماد را
ها،  بر اين معيار الوهع آنها .دانند ي ميهاي كم پژوهش

يكي از معيارهاي ديگر براي  عنوان بهمعيار اصالت را 
نوري و ( كنند هاي كيفي تلقي مي وهشبي پژارزشيا

معيارها  اين از). در ادامه هريك 1390مهرمحمدي، 
هاي  است: الف: اعتبار: در پژوهش شده  دادهشرح 

است كه آيا بين شيوه ادراك  اكيفي، اعتبار به اين معن
كنندگان در پژوهش و گزارش پژوهشگر  شركت

ني است همخواني وجود دارد؟ يكي از اين معيارها، زما
ها در  اطمينان حاصل كند كه مضمون كه پژوهشگر

توان به مطالعه  شوند، مي عوض گسترش، تكرار مي
  15بعد از پژوهشگران پايان دهد. در اين پژوهش نيز
كه اطالعات  پيدا كردندمصاحبه به اين نتيجه دست 

د. معيار ديگر، شو ها حاصل نمي جديدي از مصاحبه
هاي  از تحليل داده آمده دست بههاي  اين بود كه يافته

كنندگان پژوهش  شركت يدأيت بهبايد  شده گردآوري
هاي اصلي و  و در اين پژوهش نيز مضمونبرسد 

 .كننده در مصاحبه داده شد شركت 15فرعي، به هر 



 ...هاي سرپرستان كودكان با نيازهاي ويژه از تجربه :سمانه نادري و بهبود ياريقلي
_________________________________________________________________________________________ 

63 

نيز همگي بر اين موارد صحه گذاشتند. ب: انتقال:  آنها
در پژوهش كيفي، انتقال به معناي آن است كه بين 

 انجام شدهزارش پژوهش و بافتي كه مطالعه در آن گ
به چه ميزان شباهت وجود دارد ؟ يكي از اين ، است
ج: اعتماد:  ررسي موردهاي چندگانه است.ها، ب روش

اعتماد به معناي اطمينان  در پژوهش كيفي،
كردن از ثبات نسبي فرايند دستيابي به نتايج  حاصل

توان  مي ها افتهكردن ساختن ي براي اعتمادپذير .است
ها  دقيق فرايند گردآوري و تحليل داده وصيفت راهاز 

 يدأيتميزان ثبات نسبي در فرايند دستيابي به نتايج را 
اعتماد  بيانگرگذاري، دكرد. با توجه به اينكه فرايند ك

: در پژوهش يدأيتاست. د: پژوهشهاي  باالي يافته
 آنهار ها و تفسي به اين معناست كه داده يدأيتكيفي 

بلكه  شخصي پژوهشگر نباشند هاي ساخته تخيل
با  رو ازاينبا منابع باشند،  برابر آمده دست بههاي  داده

  توجه به اينكه ابزار پژوهش مصاحبه نيمه
پژوهشگر، نظر شخصي خويش را  ،ساختارگرايانه است

ها و چه در مرحله تحليل  چه در مرحله گردآوري داده
ه: اصالت: اصالت به معناي  به كار نبسته است. آنها

ها،  ارائه و بازنمايي منصفانه و بيطرفانه همه ديدگاه
ورزي  بدون غرض آنهاها و انعكاس  ها و ايده ارزش

دو  وسيله بهاست. در اين پژوهش انجام كدگذاري 
پژوهشگر گوياي اصالت باالي اين اثر است. پس از 

 با شده انجامهاي  متن مصاحبه سازي پيادهضبط و 
هاي ويژه براي تجزيه و  آموزان با نياز دانش سرپرست

 ها از فرايند كدگذاري استفاده شد. تجليل داده
 ها  يافته

ساز مشكالت آموزشي  در اين بخش عوامل زمينه
مشكالت ناظر  هاي ويژه در چهار حيطه كودكان با نياز

درسي، فضاي آموزشي،  به كيفيت معلم، برنامه
 دست  به اجرايي گروهط به امكانات و مشكالت مربو

  دادهتوضيح نيز هاي مربوطه  زيرمجموعه ادامه در. آمد 
 است. شده

 :مشكالت ناظر به كيفيت معلم .1

ترين مجريان برنامه درسي است.  معلم يكي از مهم
و اخالقي  شناسانه روانمنطقي، راهبردي يا  هاي كنش

دهند.  او سه عنصر اصلي تدريس را شكل مي
  مانند تعريف هايي فعاليتنطقي شامل م هاي كنش

، كردن دادن، تصحيح دادن، توضيح كردن، نمايش
راهبردي يا  هاي كنش كردن و ارزشيابي است.  تفسير
  دادن، ترغيب شامل كارهايي مانند انگيزه شناسانه روان

كردن  ريزي برنامهكردن و  دادن، تنبيه كردن، جايزه
نسترماخر و به نقل از كار، ف 1971 ،(گرين است

). افزون  1385 ؛ ترجمه فردانش،2000ريچاردسون، 
هاي  شناسانه، به كنش هاي منطقي و روان بر كنش

اند كه در آن معلم  اخالقي تدريس نيز اشاره كرده
هايي مانند صداقت، شجاعت، بردباري،  ويژگي

گذارد.  همدردي، احترام و انصاف را به نمايش مي
متغير پيشرفت تحصيلي  تواند بر عملكرد معلمان مي

 ). اين عوامل2010(هيوز و چن،  اثرگذار باشد
به شرح زير گيرد كه  مي  را در برزير هايي  مضمون زير

 :است
 سرپرست  تجربه: معلمنداشتن  تخصص 1-1
دهد كه  هاي ويژه نشان مي آموزان با نياز دانش

 معلمان مدارس استثنايي در حيطهنداشتن  تخصص
ن پيشرفتي حاصل كودكا تا دوش آموزش باعث مي

نارضايتي  شرايطخود  نوبه به نكنند و اين مسئله
خواهد داشت. در اين ارتباط دنبال  بهرا  سرپرست

 به خاطر تخصصي«: گويد مي 3كننده شماره  شركت
گونه تغييري در  معلم دخترم، هيچ  نبودن رشته 

وضعيت تحصيلي او حاصل نشده و پيشرفتي نداشته 
كند:  اظهار مي 2كننده شماره  ور شركتط و همين »
بيشترين دليل نارضايتي من از جهت آموزش دخترم «

اي كار  به اين دليله كه معلم كالسشون در حيطه
تحصيلي خودش   كنه كه هيچ ارتباطي با رشته مي

 .»نداره
معلم از مشكالت شخصي و نداشتن  آگاهي 1-2

كنندگان،  اساس نظر شركت بر بيماري كودكان:
شود  معلم از مشكالت كودكان باعث مينداشتن  آگاهي
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تكاليفي تعيين كنند كه خارج از توان انجام اين  كه
كند:  اظهار مي 10ه شماره كنند هاست. شركت  بچه

معلم در خصوص بيماري پسرم اطالعات كافي چون «
آموزان  نداره و متوجه نيست، تكاليف بيشتري به دانش

شه كه پسرم استرس  ميباعث  مسئلهو اين  دده مي
كننده  و در اين مورد شركت »بيشتري را تحمل بكنه

دخترم مشكل اختالل «كند:  بيان مي 3شماره 
قدر تكاليف براي خونه  نآ يادگيري داره و معلم

تونه انجام بده و به جاي  كنه كه اون نمي تعيين مي
 .»شه شدن مشكلش از مدرسه بيزار مي بهتر

هاي  روش  معلم در حيطه نداشتنسواد كافي  1-3
نشانگر اين  آموزانسرپرست دانش هاي ربهتج:تدريس

تدريس   موضوع است كه سواد ناكافي معلم در حيطه
گرفتن  اي جز ناديده هاي ويژه نتيجه كودكان با نياز

آموزان ندارد و همچنين  ها و استعدادهاي دانش توانايي
هاي  نيازآموزان با  شود دانش نبود اين ويژگي باعث مي

ويژه در همان سطح آموزشي كه قرار دارند، بمانند و 
، براي هاي تدريس نوين برخوردار نباشند از روش

با توجه به اين «گويد: مي 5كننده شماره  شركتنمونه 
هيچ بهبودي در وضعيت آموزشي دخترم  مسئله

 7كننده شماره  و همچنين شركت »حاصل نشده است
گونه  ل تحصيلي، هيچدر طول سا«كند:  اظهار مي

تغييري در وضعيت تحصيلي پسرم حاصل نشده و 
ده؛ زيرا  معلم كالس تالشي در اين خصوص انجام نمي

هاي  آموزان با نياز روز آموزش دانش هاي به كه از روش
هاي آموزشي  ويژه آگاهي نداره و در اين خصوص دوره

 .»را نگذرانده است
 اساس بر:سني معلمان دامنهبودن   باال 1-4

 گروهبودن  ، باالآموزانهاي دانشهاي سرپرست ديدگاه
به  معلمان مدارس استثنايي، منجرويژه  سني معلم به

شود و  يآموزان م توجهي معلم به مشكالت دانش بي
كودكان به حضور در كالس  نداشتن  عالقه اين مسئله

اساس اظهارات  خواهد داشت. بر به دنبالرا 
چون سن معلم پسرم زياده،  «: 8كننده شماره  شركت

آموزان نداره و به  معلم وقت و انرژي كافي براي دانش

ها معلم بايد به اينها زياد وقت  خاطر مشكالت اين بچه
بيان  7كننده شماره  طور شركت و همين »بداره
معلم كالس پسرم نامربوط به   هم رشته«كند:  مي

اي يه و هم سن معلم زياده و نزديكئكودكان استثنا
ها  بچه يشه، به خاطر همين تو كالس برا بازنشستگي

 .»زاره وقت كافي نمي
معلم در آموزش  سويعدالت از نكردن  رعايت 1-5
ي ها سرپرست هاي ربهبا توجه به تج:آموزان  دانش
آموزان  شدن در بين دانش ، تبعيض قائلانآموز دانش

حس  و اين مسئله گذارد مي آنها  در روحيهتأثير منفي 
كند.  آموز ايجاد مي در بين دانش نفر و حسادت رات

در «: 8شماره   كننده شركت  اساس گفته همچنين بر
و  آموز دارد كالس معلم توجه بيشتري به يك دانش

كند و اين موجب  وقت خود را صرف آن مي بيشتر
و  »آموزان از جمله پسر من شده دانش   ناراحتي بقيه

يكي از «گويد: مي 10كننده شماره  طور شركت همين
هاي دخترم فاميل نزديك معلمشونه، به  همكالسي

ها فرق  بچه  خاطر اين نسبت معلم بين اون و بقيه
 .»ميزاره
معلمان نسبت به نداشتن   پذيري مسئوليت 1-6

ه تجرب اساس برآموزان:  دانشپيشرفت تحصيلي 
 در پژوهش، مسئوليت آموزان هاي دانش سرپرست

م در محيط آموزشي باعث عملكرد معلنداشتن   پذيري 
شود  موجب مي و اين مسئله شدهكاري او  و كم منفي

توجه  آموزان بي دانش نكردن معلم نسبت به پيشرفت
هاي  توجهي معلم نسبت به نياز باشد و از طرفي بي

خواهد  دنبال بهرا  آنهانارضايتي  شرايطآموزان  دانش
هار اظ 3كننده شماره  داشت. در اين خصوص شركت

در طول يك سال تحصيلي دخترم قادر به «كند:  مي
الس هيچ يادگيري تكاليف درسي نشده ولي معلم ك

هنگام اعتراض من  نداره و توجهي به اين مسئله
كردن از  نسبت به اين موضوع براي شانه خالي

مسوليت كاري خود بحث بيماري و مشكل دخترم را 
ويد: گ مي 6كننده شماره  و شركت »كشه پيش مي

پسرم مبتال به اختالل يادگيريه و به همين دليل در «
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نامش كرديم، در اين مدت  مدرسه استثنايي ثبت
حضور در كالس نوشتن و خواندنش هيچ فرقي نكرده 

كنه و هر بار من  و معلم تالشي در اين خصوص نمي
 .»كنه بينه از اين مشكل به من گاليه مي ميرو 

رابطه مثبت :آموزان شضعف ارتباطي معلم با دان 1-7
آموزان با هم، بر  آموزان و همچنين دانش معلم با دانش

رابطه عاطفي و اجتماعي كالس، ايجاد انگيزه 
يادگيري، دلبستگي به مدرسه، همكاري در 

هاي كالسي، تالش بسيار در مواجهه با  فعاليت
)، كمك و حمايت 2010مشكالت (هيوز و چن، 
وليت و سئي، ايجاد مفرد دوستانه، درك رفتار ميان

به نقل  1997 ،،آموز (رانسلي آزادي در كارهاي دانش
تواند  ) مي2005 ،، والدريپ و دن بروكاز فيشر

(اقدسي، كيامنش، مهدوي هزاره و  ثيرگذار باشدأت
ي ها سرپرست هاي گفته). با توجه به 1392 ،صفرخاني

آموزان  ، ارتباط مناسب بين معلم و دانسانآموز دانش
مثبت اين  سزايي در يادگيري و روحيه هنقش ب

برخورد مثبت  همچنين نحوه .كند كودكان ايفا مي
، براي گذارد ثير ميأت آنهانفس  به معلم بر ميزان اعتماد

در مدرسه «گويد:  مي 8كننده شماره  شركت نمونه
هيچ موقع ارتباط مناسبي بين پسرم و معلم 

ي اينكه كالسشان شكل نگرفته و اين دليلي بوده برا
هميشه استرس زيادي رو تجربه بكنه و اگر مشكلي 

و يا  »داشته باشه نتونه اون با معلمشون مطرح بكنه
پسرم «اظهار كرده است :  9كننده شماره  شركت

ترسه و نگرانه كه مبادا نتونه  هميشه از معلمشون مي
تكاليف مدرسه رو انجام بده و از اين بابت هميشه 

 .»هاسترس دار
 :مربوط به فضاي آموزشي و امكانات التمشك -2

. دارددو بعد فيزيكي و فرهنگي  بيشترفضاي آموزشي 
شامل محوطه مدرسه،  بعد فيزيكي فضاي آموزشي

كه براي  هاي آموزشي است فضاي سبز، ساختمان
. است شده  گرفتهو يادگيري در نظر محيط آموزش 

 هاي كاركنان، ها و شايستگي بعد فرهنگي به توانايي
ارتباط و  رفتار و منش آنان، نحوه برقراري

سسه بستگي دارد. ايجاد ؤشناسي افراد يك م مسئوليت
محيطي شاد، سرزنده و سرشار از دوستي، همدلي، 

باط نتيجه فرهنگ ضشناسي، نظم و ان مسئوليت
درست حاكم بر مدرسه است. فضاي فرهنگي مثبت بر 

شدن  يي آموزگاران، ميزان درگيراميزان كار
و نيز  در امور مدرسه آموزان هاي دانش سرپرست

 ثير مثبت داردأآموزان ت پيشرفت تحصيلي دانش
). اين 1386 به نقل از زماني و اصفهاني،1383(زماني،

زير را  هاي نكته كنندگان ركتعوامل به نقل از ش
 شود: شامل مي

امكانات الزم براي پيشرفت نداشتن  وجود 2-1
هاي  ساس ديدگاهابر :آموزان تحصيلي دانش

هاي  در پژوهش، اگر كالس انآموز دانشي ها سرپرست
تعداد  ؛نباشند معيارهاي مناسب و  درس در اندازه

آموزان بيش از ظرفيت كالس باشد و از طرفي  دانش
آموزان،  به دليل مشكالت جسمي و رواني اين دانش

اينها عالوه بر آموزش عمومي به تدريس خصوصي 
ند. به همين دليل بهتر است تعداد معلم نيز نياز دار

 هاي رسهآموزان در مدارس استثنايي كمتر از مد دانش
آموزان بهتر  عادي باشد تا رسيدگي معلم به دانش

 2كننده شماره  . در اين خصوص شركتانجام شود
اي  وضعيت بيماري دخترم به گونه«كند:  اظهار مي

 هستش كه براي درك بهتر تكاليف مدرسه نياز داره
يك مبحث چندبار تكرار بشه تا اون مطلب متوجه 

تعداد آنها  بشه، اين در حالي است كه در كالس
تونه  آموزان زيادتر از ظرفيت كالسه و معلم مي دانش

طور   و همين »كنه فقط يه بار درس بده و تكرار نمي
اي كه   در مدرسه«گويد:  مي 8كننده شماره  شركت

عيت مالي، مدرسه خونه به دليل وض پسرم درس مي
روز رو نداره و با همون  توانايي خريد تجهيزات به

 .»دن ها رو آموزش مي وسايل و امكانات قديمي بچه
و  انآموز دانشي ها سرپرستنداشتن  رضايت 2-2

 :آموزان در يك كالس دانش تعداد زيادبه دليل معلمان 
كه اگر  ندهاي اين پژوهش بر اين باور  كننده شركت

آموزان متناسب  الس درس با تعداد دانشاندازه ك
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شود، زيرا  نباشد، كالس به محيطي پرتنش تبديل مي
كند و  آموزان رسيدگي دانش  تواند به همه معلم نمي

را نخواهد داشت. در اين خصوص  آنهاتوانايي كنترل 
توي كالس «كند كه :  بيان مي 7كننده شماره  شركت

تونه نظم  نمي شه و ها كالفه مي معلم از صداي بچه
اظهار  8كننده شماره  و شركت »حفظ بكنهرا كالس 

 نآموزا گه: توي كالس دانش معلم پسرم مي«: دكن مي
وقتي نظم  كنترل كنم وا تونم كالس ر زيادن من نمي

دن  ميها به درس گوش ن بچه، خوره كالس به هم مي
 .»كنن و از اين فرصت استفاده مي

بندي  رده لحاظ ازن آموزا دانشنداشتن  تفكيك 2-3
كنندگان در پژوهش، زماني كه  از منظر شركت :سني

شوند،  تفاوت سني تفكيك نمي لحاظ ازآموزان  دانش
زيرا ، ساز خواهد شد خود مشكل خودي اين موضوع به

را  درك موضوعي تواناييآموزان  سني دانش  در هر رده
توانند  تر نمي  هاي سني پايين كه شايد در رده دارند

كننده  شركت ، براي نمونهمان موضوع را درك بكننده
در كالس دخترم  «كند كه:  اظهار مي 1شماره 

و معلم  هخيلي متفاوت هايش سيبندي سنيه همكال رده
هاي سنين  كنه بچه وقتي موضوعات درسي رو بيان مي

و  »شن شدن درس دچار مشكل مي متوجه يپايين برا
تو كالس «ويد: گ مي 8كننده شماره  طور شركت همين

ها با هم فرق داره، يه  سن بچه  به خاطر اينكه رده
 9گن كه به سن پسرم كه  هايي به هم مي حرف

 .»سالشه خيلي زوده
مشكالت  لحاظ ازآموزان  دانشنبودن  تفكيك 2-4

در  :كنندگان جسمي و ذهني در يك كالس: تجربه شركت
 ظلحا ازآموزان  اين پژوهش نشان داد زماني كه دانش

مشكالت ذهني و جسمي در يك كالس تفكيك 
زيرا سطح ، شود شوند باعث بروز مشكالتي مي نمي

مانده ذهني با يك كودك  توانايي يك كودك عقب
 بارهديستروفي متفاوت است. در اين  دچار

پسرم به خاطر «كند:  اظهار مي 3كننده شماره  شركت
خونه  مشكالت حركتي در مدرسه استثنايي درس مي

هاش بيشتر دچار اختالل يادگيري و  همكالسيولي 

ماندگي ذهني هستن و معلم در بيان تكاليفي كه  عقب
و در  »ها باشه دچار مشكله بچه  در سطح درك همه

بيان  1كننده شماره  اين مورد همچنين شركت
كالسي  يدخترم مشكل حركتي داره ولي تو«كند:  مي

و اون  ها خيلي شديده خونه كه مشكالت بچه درس مي
 .»بينه از نظر روحي خيلي صدمه مي

آموزان  امكانات الزم براي دانش نداشتن وجود 2-5
وسايل آموزشي  نداشتن وجود :حركتي هاي اختالل دچار

روز و امكانات رفاهي الزم براي بهبود وضعيت  به
هاي ويژه باعث  آموزان با نياز حركتي و جسماني دانش

ي مانعي براي بروز مشكالت تحصيلي و در موارد
 ، براي نمونهشود تحصيل اين كودكان مي

پسرم به «كند:  اظهار مي 4كننده شماره  شركت
و در مدرسه  تبيماري ديستروفي عضالني مبتالس

آموزان مبتال به مشكالت  هيچ امكاناتي براي دانش
طور  و همين »حركتي و جسماني وجود نداره 

كالت يكي از مش«: گويد مي 8كننده شماره  شركت
دوم مدرسه برگزار    هايي كه در طبقه مربوط به كالس

شه  و آمد دچار مشكل مي رفت لحاظ ازشه و پسرم  مي
تونه از سرويس بهداشتي استفاده  و اون حتي نمي

 .»بكنه
فضاي نامناسب آموزشي به لحاظ ظاهري و  2-6

كنندگان در پژوهش اعتقاد دارند كه  شركت: جذابيت
 معياربحث فضاي آموزشي از مدارس استثنايي در 

كننده  الزم برخوردار نيستند. در اين مورد شركت
موقع به مدرسه پسرم  هر«كند:  بيان مي 11شماره 

كنم در يك محيط آموزشي قرار  م احساس نميور مي
هاي ويژه  هاي با نياز دارم و محيط مدرسه براي بچه

 طور ين و هم »گونه جذابيت و تنوعي نداره هيچ
اي كه  مدرسه«كند:  اظهار مي 2ننده شماره ك شركت

هاي  خونه تمام پنجره دخترم در اون درس مي
با نرده پوشيده شده و هيج فضاي سبزي  هايش كالس

 .»در حياط نداره
 :درسي مشكالت مربوط به برنامه -3
 ـه هـمهب ودـرده خـاي گستـامه درسي در معنـرنـب
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و چه در  يادگيري فراگيران چه در داخل هاي ربهتج
(بيلبايو و همكاران،  خارج از مدرسه اشاره دارد

اساس و  عنوان بهتوان  هاي درسي را مي برنامه ).2008
موضوع . اگر اين كردور تص وپرورش آموزشخميرمايه 

ريزي و هدايتي  درستي نداشته باشد و برنامه كار و ساز
اثربخشي پرورش  و نشود، پيكره آموزش صحيح انجام

واجارگاه عارفي و  (فتحي دست خواهد دادخود را از 
هاي  مضمون زير شامل ). اين عنوان1388 ،ترقي جاه
 زير است: 

 :تعيين تكاليف بيش از حد درسي 3-1
به دليل  كنندگان در پژوهش اعتقاد دارند كه شركت

توان انجام  آنهاهاي ويژه،  آموزان با نياز مشكالت دانش
آموزاني  دانش ويژه و به ندارندتكاليف زياد درسي را 

 ،حركتي و جسماني هستندهاي  اختاللدچار كه 
توانند از پس انجام تكاليف بيش از حد درسي  نمي

اعالم  10كننده شماره  شركت بارهبرآيند. در اين 
دخترم مشكل حركتي در هردو دستاش «كند:  مي

داره و انجام تكاليف براش مشكله ولي معلم مشكالت 
گيره و تكاليفي تعيين  نظر نمي در ها رو حركتي بچه

همچنين  .»هاست كنه كه خارج از توان بچه مي
پسرم هميشه «كنه:  اظهار مي 6كننده شماره  شركت

به خاطر حجم زياد تكاليف مدرسه استرس داره و به 
 .»ياد خاطر اين موضوع از مدرسه رفتن بدش مي

محتواي درسي نامناسب با مشكالت ذهني  3-2
هاي ويژه براي تحصيل  آموزان با نياز دانش :آموزان دانش

هوشي  درسي نيازمندند كه مناسب با بهره به برنامه
 آنهامتناسب با مشكالت ذهني و يادگيري  و باشد آنها
هماهنگي  بودن واجب) بر 1972الندگرين ( .باشدنيز 

كند و عنوان  هاي تدريس اشاره مي بين محتوا و روش
سطح يادگيري و اثربخشي بهبود  منظور بهدارد كه  مي

بين اين دو عنصر  دآموزشي، برنامه درسي باي
فتحي  ،(رودي دكنهماهنگي و تناسب برقرار 

). 1397 واجارگاه، عارفي، حكيم زاده و شريفي،
تكاليف دخترم «: 5كننده شماره  شركت نظر اساس بر

شه و اگه  ها متوجه نمي به قدري سخته كه بيشتر وقت

 و »تنهايي قادر به انجام آن نيست من كمكش نكنم به
ها  هم تعداد بچه«گويد:  مي 7كننده شماره  يا شركت

ها  تك بچه تونه به تك در كالس زياده و معلم هم نمي
ه درساشون سخته و اونا كتوضيح بده و هم اين

 .»تونن به راحتي ياد بگيرن نمي
 :اجرايي گروهمشكالت مربوط به  -4
) يك 1986(و پاركر ، پوكينظر پاترسون اساس بر

آور  پذير و نو بايد انعطاف يك سازمان، عنوان بهمدرسه 
بر خود و  ؛از ساختارهاي جمعي استفاده كند ؛باشد

 ؛داشته باشد بررسيفرهنگ سازماني خود نظارت و 
هاي استراتژيك خود را توسعه دهد و  ريزي فنون برنامه

 واگذار كند. در يك هاييبه افراد درون خود اختيار
، هاي اعضاي خود مفهوم كلي مدرسه الزم است نياز

آموزان را پاسخ  يگر و دانشيعني معلمان، كاركنان د
 : استزير نكات هاي اين عنوان شامل  مضمون دهد. زير

حضور  بارهمديريت مدرسه درنداشتن همكاري  4-1
باورها و فلسفه  :بخشي توان هاي هآموزان در جلس دانش

به ميزان زيادي بر ماهيت  آموزشي يك مدير مدرسه
ر حال رهبري آن يادگيري و تدريس افرادي كه د

 كنند ) بيان مي1990ساوت ورث ( .گذارد اثر مي، است
زيادي در كه كيفيت رهبري يك مدرسه اهميت 

هاي  گفته اساس بر ..مدرسه دارد اثربخشي
از مديريت مدرسه ناراضيم، « :8كننده شماره  شركت

زودتر از زمان ده پسرم  زه نميبه اين دليل كه اجا
به  ور ، مدرسه رو ترك كنه تا من اونتعطيلي
ببرم و اين مسئله باعث عدم  بخشي توانهاي  كالس

از طرفي  .»بهبودي مشكل حركتي اون شده
به اين دليل كه «كند:  مي بيان 7كننده شماره  شركت

از مدرسه زودتر از زمان مديريت مدرسه اجازه خروج 
موقع به  به تونم ده، و من هم نمي نميتعطيلي رو 

برسونمش و به خاطر مشكالت  بخشي توان  كالس
هاي خصوصي  به كالسرا تونم اون  مالي نمي

 .»ببرم بخشي توان
مشكالت  بارهمشاور تحصيلي درنداشتن  حضور 4-2

ي ها سرپرست هاساس تجرب بر :آموزان  تحصيلي دانش
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 هاي هرس، يكي از مشكالت در مدانآموز دانش
كه با علم و است مشاوراني نداشتن  استثنايي، حضور

آموزان با خبر باشند. در   آگاهي از وضعيت روحي دانش
اشاره  13كننده شماره  شركت نظرتوان به  مي بارهاين 

خونه،  ايي كه دخترم درس ميدر مدرسه استثن«كرد: 
ي كه بتونه علت ضعف و مشكالت تحصيلي مشاور
خيص بده و بتونه در اين زمينه به آموزان را تش دانش

كننده  همچنين شركت. »حضور نداره، اونا كمك بكنه
مشاور مدرسه فقط بيماري و «كند:  بيان مي 9شماره 

 گه و راهكار مناسبي به ما ها رو مي اختالالت بچه
 .»ده نشون نمي

مناسب در  بخشي توانخدمات  نداشتن وجود 4-3
 هاي گفته اساس بر :داخل مدارس استثنايي

كننده در پژوهش  شركت انآموز دانشي ها سرپرست
 هاي اختالل دچارآموزان  دانش هايسرپرست ويژه به

مناسب در مدرسه  بخشي توانحركتي، نبود خدمات 
، براي آيد به شمار مي آنهايكي از مشكالت مهم براي 

در « :كند اظهار مي 6كننده شماره  شركتنمونه 
كنه، خدمات  ل مياي كه پسرم تحصي  مدرسه

مناسب با مشكل اون وجود نداره و از  بخشي توان
هاي  هاي كالس طرفي هم توانايي پرداخت هزينه

كننده شماره  و شركت »ندارم اخصوصي ر بخشي توان
به خاطر مشكل حركتي پسرم بايد اون  «گويد:  مي 4

محيط كارم با  از طرفي فاصله ببرم و بخشي توانبه را 
خيلي زياده و من از اين بابت خيلي  يبخش توانمركز 

 بخشي تواناگه تو مدرسه خدمات  ؛شم اذيت مي
شم اين همه مسير  مناسب باشه من مجبور نمي

 . »آمد بكنم و رفت
 گيري نتيجهبحث و 

 هاي هنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه تجرب
از مشكالت آموزشي  انآموز دانشي ها سرپرست

 موضوع چهارتوان در  ميكودكان با نيازهاي ويژه را 
عنوان مشكالت ناظر به كيفيت معلم، فضاي  بااصلي 

اجرايي  گروهآموزشي و امكانات، برنامه درسي و 
 خالصه كرد.

ي ها سرپرست  با هدف كشف تجربه پژوهش حاضر
هاي ويژه مشكالت آموزشي از منظر  كودكان با نياز

. بنابراين پژوهش شدرويكرد پديدارشناسي انجام 
، مستقيم با نتايج اين پژوهش باشد طور بهي كه كيف
هاي  با يافته آمده دست بهنشد؛ اما نتايج  پيدا

 از جمله (هاشمي و نوانبخش هاي مشابه ديگر پژوهش
همسو و همخوان است. در اين خصوص  »1383(

) نشان داد 1383( نتيجه پژوهش هاشمي و نوانبخش
هاي  محتواي كتاب، بخشي توانكه وجود نيروهاي 

هاي فرهنگي و تربيتي و ورزشي در  درسي و برنامه
مين نيازهاي فردي، اجتماعي و بهبود روابط أت

 نكتهاست.  مؤثرتواني ذهني  آموزان كم اجتماعي دانش
شامل  اول مشكالت ناظر به كيفيت معلم بود كه

معلم، نداشتن  صتخصعنوان ( باهايي  مقوله زير
ي و بيماري معلم از مشكالت شخصنداشتن  آگاهي

 چارچوبمعلم در نداشتن  كودكان، سواد كافي
 سني معلمان، دامنهبودن  هاي تدريس، باال روش

، پرورش و  آموزشعدالت از جانب معلم در نكردن  رعايت
معلمان نسبت به پيشرفت  نبودن پذير مسئوليت

آموزان، ضعف ارتباطي معلم با  تحصيلي دانش
معلم نداشتن  كافيحوصلگي و انرژي  آموزان، بي دانش

شود. در اين راستا پژوهش  را شامل مي در كالس
نشان داد كه  )1390برزگر و بفرويي و خضري (

اهداف آموزشي بايد  شدن درستمربيان مدارس براي 
 كردهرا درك  آنها ؛هاي آموزشي موافق باشند با برنامه

كه از اين جهت با  مستمر تقويت كنند طور بهو 
باشد. همچنين در رابطه با  ميپژوهش حاضر همسو 

آموزان،  فرعي، ضعف ارتباطي معلم با دانش مقوله زير
 اقدسي و همكاران پژوهشپژوهش حاضر با نتايج 

ن، لي شي و )2010( وبرچينال ) و كاديما، ليل1392(
آلتمن، ويليام  و )2009( ريلي ) و2009( كيمو 

 آندرزيوسكي و ديويس و )2009(جانسين و اسجاتز
كاپارا،  و )2008( و ديويس و نيوبري )2008(

هيوز، گليسون و  و )2006( باربارانلي، استيكا و مالون
 و سانتاگاتا )2005( همكارانو فيشر  و )2005( ژانگ
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) 2000( و پدرابيسي بوني بال ) و2005و باربيري (
فضاي آموزشي و   موضوعراستا است. در رابطه با  هم
امكانات نداشتن  جودو( هاي نكتهانات كه شامل امك

آموزان،  دانش الزم براي پيشرفت تحصيلي
 نداشتن باط، رضايتنظم و انضنداشتن  وجود

و معلمان از جهت ازدياد  انآموز دانشي ها سرپرست
 لحاظ ازآموزان  دانشنبودن  جداآموزان،  دانش

 لحاظ ازآموزان   دانش نبودن جدابندي سني،  رده
 نبودن جداس، مشكالت جسمي و ذهني در يك كال

تحصيلي در يك كالس  دوره لحاظ ازآموزان  دانش
 دچارآموزان  واحد، نبود امكانات الزم براي دانش

 نصراصفهانيو  زماني، با است حركتي) هاي اختالل
 پژوهشهمچنين نتيجه  .باشد همسو مي )1386(

) نشان داد كه دو 1396( پاهنگ، مهديون و ياري قلي
ت و عامل اهداف آموزشي و عامل امكانات و تجهيرا
تر از ميانگين متوسط جامعه  محتواي تدريس پايين

 جهتكه از اين  رسيدند به نظر ميو نامطلوب بودند 
ا بموضوع همچنين اين  است.با پژوهش حاضر همسو 

نشان راستا است چون  هم) 1391( پژوهش قاسمي
 باآموزان   ويژه براي ورود دانش هاي رسهمدكه داد 

 لحاظ ازد و نده ، اقدام خاصي انجام نميمعلوليت
 . موضوعگيرد انجام نمي آنهاسازي در  سبفيزيكي منا

آموزان  بوط به برنامه درسي دانشرسوم كه مشكالت م
هاي (تعيين تكاليف  مقوله استثنايي است و شامل زير

بيش از حد درسي و محتواي درسي نامناسب با 
با پژوهش  كه باشد آموزان) مي مشكالت ذهني دانش

همسو و همخوان است. در  )1396( شجاعي و مواليي
 گروهچهارم كه مشكالت مربوط به   خصوص مقوله

 هاي مضمون اجرايي است و شامل زير
حضور  بارهمديريت مدرسه درداشتن ن همكاري(

نداشتن  ، حضوربخشي توان هاي هآموزان در جلس  دانش
مشكالت تحصيلي  بارهمشاور تحصيلي در

ها با وجود  خير حضور معلم در كالسأموزان، تآ دانش
ها در آغاز سال تحصيلي و نبود خدمات  شروع كالس

مناسب در داخل مدارس استثنايي)  بخشي توان

هاشمي و  پژوهشو پژوهش حاضر با نتايج  باشد مي
همچنين در اين  .) همسو است1383نوانبخش (

نشان  )2005(هوگس، گليسرن و ژانگراستا پژوهش 
 گروهويژه با كمبود  هاي رسهكه معلمان در مد داد

ان فشار بيشتري را بنابراين معلم .ندهآموزشي مواج
كه از اين جهت با پژوهش حاضر  شوند متحمل مي

در  شده استخراجهاي  با بررسي مضمون .استهمسو 
رسد كه در بين مشكالت  پژوهش حاضر به نظر مي

كالت ناظر مش، آموزان با نيازهاي ويژه آموزشي دانش
به كيفيت معلم بيشتر از ساير مشكالت آموزشي ديگر 

كند. توانايي معلم براي  ثيرگذارتري ايفا ميأنقش ت
كردن نيازهاي  كالس و برآورده مؤثرمديريت 

تواند كيفيت تجربه  آموزان با توانايي مختلف مي دانش
آموزان افزايش دهد.  آموزشي را براي همه دانش

آموزان با نيازهاي ويژه  فاوت دانشنيازهاي يادگيري مت
هاي متنوع داشته  نياز به برنامه آنهاشود  باعث مي

 اساس برباشند. بنابراين معلمان براي اصالح آموزش 
نياز به  آنهاآموزان و ارزيابي يادگيري  نيازهاي دانش

هاي متفاوت دارند تا بتوانند به آنچه  برنامه
شند. امروزه در آموزان نياز دارند، پاسخگو با دانش

 پرورش عمومي و هم در و كشور ايران، هم در آموزش
نقاط  باآموزان  پرورش ويژه با تنوعي از دانش و آموزش

قوت و ضعف گوناگون، زمينه فرهنگي متفاوت و با 
رو هستيم كه ضروري  نيازهاي آموزشي مختلف روبه

آموزش در دانشگاه فرهنگيان  راههم از  است معلمان
هاي  ش ضمن خدمت، از رويكردها و روشو هم آموز

آموزشي پيشرفته مانند آموزش متمايز آگاه شوند تا 
ها براي پاسخگويي به  بتوانند از اين رويكردها و روش

و  آموزان استفاده كنند (شجاعي  نيازهاي دانش
گيري برنامه درسي ركا ). همچنين با به1396، مواليي

شي مطلوب هاي آموزشي و محيط آموز مناسب، شيوه
و انتخاب صحيح محتواي برنامه درسي كه در آن 

هاي پايه باشد،  مبنا، آزادي و قابليت انتخاب و قابليت
براي اين  دلخواهتوان شرايط براي تعليم و تربيت  مي

هاي تدريس متناسب  . روشكردآموزان فراهم  دانش
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روش تدريس گروهي ابزاري  ها همچون با اين برنامه
جتماعي كودكان براي مشاركت ا سازي جهت آماده

). با توجه 1397 قلي، ياري( فعال در جامعه خواهد بود
آموزان  شده بايد به برنامه درسي دانش به مباحث ارائه

هايي  روش براساسبا نيازهاي ويژه نيز توجه شود و 
فهم و انجام برخي از  آنهاباشد كه بتوان با استفاده از 

 آسان كرد.از فراگيران ها را براي اين دسته  فعاليت
همچنين هر آموزشي فضا و امكانات خاصي را 

توان به اهداف  بهتر مي آنهاطلبد كه با وجود  مي
آموزان با نيازهاي  تعليم و تربيت دانش برايآموزشي 

كاظمي، پاك مهر و اصغري  (خندقي، ويژه پرداخت
هاي  قابل ذكر است كه مشكل مهارت). 1396 نكاح،

مدرس و مشاور براي كودكان با نيازهاي معلم در مقام 
پرورش  و هاي آموزش ويژه جزو مباحث اساسي در نظام

آيد كه جوامع مختلف با  دنيا به حساب مي
كردن اين  مدت در پي برطرف هاي طوالني ريزي برنامه

در كل نتايج ). 2020 (تانكريدي، هستندص نق
 هاي ربهپژوهش حاضر نشان داد كه با بررسي تج

نيازهاي ويژه از  نسبت بهآموزان  دانش يها تسرپرس
توان تا حدود زيادي از مشكالت  مشكالت آموزشي مي

و بستر مناسبي براي را كاهش داد  آنهاآموزشي 
 .كردفراهم  آنهاپيشرفت 

توان محيطي  كارگيري اين نتايج مي هدر نتيجه با ب
 كرد آموزان فراهم غني و مناسب براي اين گروه دانش

براي هاي رشدي و تحولي  كسب مهارتد تا سبب شو 
 آنها بهتري براي تحصيلي ؛ شرايطشود آسان آنها

ها و  شكوفايي توانايي سببايجاد كرد و اين عامل 
و يك برنامه آموزشي شود  استعدادهاي اين گروه مي

شامل توجه به منابع مالي،  آموزان استثنايي ويژه دانش
رفت آنان است. از وسايل و تجهيزات براي پيش ،انساني

توان به  پژوهش حاضر مي هاي جمله محدوديت
اجرايي مدارس ويژه براي  نكردن گروه همكاري

رغم اينكه  به تر اشاره كرد. آوري اطالعات كامل جمع
پذيري كمتري  هاي كيفي قابليت تعميم نتايج پژوهش

 .1 د:شو پيشنهادهاي زير ارائه مي حال  اين با ،دارد

 ،بهداشتي ،بخشي توانثنايي خدمات براي مدارس است
هاي گفتاردرماني و كاردرماني  كالس ،فيزيوتراپي

 .2 ؛آموزان در نظر گرفته شود نيازهاي دانش اساس بر
براي تمام مدارس استثنايي معلماني مرتبط با حوزه 
كودكان با نيازهاي ويژه و مشاوران و مربيان متخصص 

هاي  و برنامههاي درسي  كتاب .3 ؛در نظر گرفته شود
آموزان  آموزشي مدارس ويژه با سطح توانايي دانش

كه ميزان  تنظيم شوداي  گونه به هماهنگ باشد و
در  .4 ؛آموزان را افزايش دهد خالقيت دانش

هاي فرهنگي و  فعاليت ،برنامه استثنايي هاي رسهمد
تفريحي در نظر گرفته شود تا منجر به بهبود 

. 5؛ دشوآموزان  انشعملكردهاي اجتماعي و فردي د
هاي اوليا و  استثنايي بايد انجمن هاي مدرسهدر 

باره مستمر دركه آنها  يطور به ،مربيان تشكيل شود
 آموزان در ارتباط باشند. وضعيت تحصيلي دانش

 ها نوشت پي
1. Neurological Dysfunction  
2. Behavioral Disorder  
3. Verbal Intelligence  
4. Interaction  
5. Attitude  
6. Individual Educational Plans 
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