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 هچکید
متون خوانددن  تدوین راهنمای حاضر، طراحیپژوهش از  هدف هدف:

روش:  باشد.میابتدایی  در دوره گامآهستهآموزان نشبرای دا کاربردی
این پژوهش به روش اکتشافی طی دو بخش اسنادی و میدانی صدور  

آمدوزان دبسدتانی معلمدان دانش جامعه آمداری تمدام وایددین و .گرفت
ارشناسدان حدوزه کودکدان اسدتینایی اسدتان کو همچندین گام آهسته
از  نفدر100نمونده شدام  بودندد. 1395-96تحصدیلی  در سالهمدان 
گدام کده بده روش آمدوزان آهسدتهداندش معلمداننفر از  100وایدین و
کودکدان نفدر از متخصصدان  20و ی اچندمرحلدهای گیری خوشهنمونه

بده منودور . استینایی بودند کده بده روش در دسدترن انتخدان شددند
سنجی محقق سداخته از پرسشنامه نیازآوری اطالعا  مورد نیاز ، جمع

از آمدار برای پردازش اطالعا  . رای گردآوری اطالعا  استفاده گردیدب

نشدان تحقیق نتایج ها: یافته ( استفاده شد.میانگین و درصد) توصیفی
 گدامآهسدتهآمدوزان دانشبدرای نیداز  مورد متون خواندن کاربردیداد 

، مراقبدت از خدود هایهای اجتماعی، مهار مهار  ،مؤیفه شام  شش
هدای ، مهار غداا خدوردنهدای ، مهار بهداشت شخصدی هایمهار 

هددای مهار  .اسددت زندددگی مسددتق هددای و مهار  یبددان پوشددیدن
متدون خوانددن در  شدانقدرار گدرفتنشده به ترتیب اهمیدت شناسایی
هددای انتخددابی و مهار  ،هددای ایمامددیسدده دسددته مهار  بدده کدداربردی

تدایج بده دسدت از ن گیرری:نتیجه تقسیم شدند.های اختیاری مهار 
شود هرچه متون خواندنی کده بده آمده در پژوهش حاضر استنباط می

د، یعندی تدر باشدشود کاربردیآموزش داده می گامآموزان آهستهدانش
آمددوزان توانددایی خواندددن، فهمیدددن و کاربسددت آن متددون را در دانددش

های اجتماعی داشدته باشدند، عملدردشدان در زندگی روزانه و موقعیت
 یابد.  بهبود می خواندن
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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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 مقدمه

گام این است آموزان آهستههدف اصلی در آموزش دانش

های بایقوه خود را تا ها کمک شود تا تواناییکه به آن

باالترین درجه پرورش دهند و در جهت تأمین نیازهای 

د. در خود و انتوارا  معقول جامعه به کفایت الزم برسن

مسائ  و نیازهای خاصی کنار محدودیت میمان هوشی، 

آموز وجود دارد که باید بدان توجه شود تا دانش

گام بتواند همانند سایر افراد جامعه رشد کند. از آهسته

توان از خواندن نام برد که ها میبین این نیازها و مهار 

های اساسی و ضروری در زندگی ها و مهار از ضرور 

آموزان آموزشی دانش در واقع در برنامۀ .باشدنه میوزار

 .ترین بخش، آموزش خواندن استگام مهمآهسته

گام، به یحاظ محدودیت ظرفیت آموزان آهستهدانش

توانند با همساالن عادی خود به رقابت هوشی، نمی

تحصیلی بپردازند. در کنار محدودیت میمان هوشی 

ود دارد که باید کودک، مسائ  و نیازهای خاصی وج

بدان توجه شود تا کودک آهسته گام بتواند همانند 

سایر افراد جامعه رشد کند. از بین این نیازها و 

توان از خواندن نام برد که ازجمله ها میمهار 

-های اساسی و ضروری در زندگی روزانه میمهار 

 (. 1389افروز، ) باشد

ز ی اساسی اهاآموزش خواندن در تقویت مهار 

واژگان، احساسا  و افدار،  قبی  غنی کردن خمانه

های خواندن، درک و فهم معنادار از توسعه مهار 

متون نوشتاری، تفسیر کردن متون نوشتاری، سرعت 

خواندن، عاد  خواندن و خواندن برای کسب یا  به 

 کند.آموزان کمک میدانش

آموزان برای های اصلی که دانشها و تواناییعاد 

 یت یادگیری خواندن الزم دارند عبارتند از:تقو

های خوانده شده که یدی از درک و فهم کتان -

 های تقویت آگاهی و دانش است.روش

های خون و مناسب با سطح انتخان کتان -

 آموزاندانش

 آزاد کردن وقت برای خواندن کتان -

 خواندن با دقت، با سرعت و مداوم  -

 واژگان نۀسازی خماغنی -

خواندن با  ۀی و سخنوری به وسیلتوسعه شیوای -

 (.2015بلو ، ) دقت متون نوشتاری

توان برای عدم موفقیت ازجمله دالیلی که می

گام در خواندن ذکر نمود، یدی آموزان آهستهدانش

مشد  مربوط به طبیعت خاص عم  خواندن است که 

 گیرد؛ دوم، بیطور غیرملمون و نمادی انجام میبه

 وزشی مدرسه است،ری و عجله نوام آمصب

های صور  که قب  از ارائه و تقویت مهار بدین

آمادگی(، آموزش خواندن را شروع  ةدر دور) نیازپیش

کند؛ سوم، کمی و قلّت اطالعا  توصیفی پیرامون می

های گامی و فرایند خواندن و کاربرد روشآهسته

در مختلف در آموختن خواندن است؛ چهارم، ضعف 

اد خواندنی کاربردی برای کودکان و تهیه و ارائه مو

 (.1388افروز، ) باشدگام میآموزان آهستهدانش

های ب با تواناییسهای درسی متناتهیده برنامه

های مختلف کودکان و ذهندی و جسدمی گروه

ن اسدتینایی کده بتواند این افراد را بدرای آموزادانش

 یار ضروری است.ماده سازد، بستق  آیدک زندگی مس

 تیابین است کده دسختلف حاکی از ایهای میافته

آموزان خصوص دانشژه بهآموزان با نیازهای ویدانش

مستلمم  تق تغال و زندگی مسبده اش گامآهسته

بوک، ) تاس کاربردیدرسی  ۀبرخورداری آنان از برنام

معتقدند کده ن چنین وایدین و معلماهم(. 2006

آموزان دانشبا زندگی  کاربردیی درس ۀبرنامد

های مهار  بسیار باالیی دارد و ارتبداطگام آهسته

 ،آموزدمی هاآندر جامعه را به  ضروری بدرای زنددگی

توان به موارد های درسی کاربردی میاز جمله برنامه

 زیر اشاره کرد:

آموزان با رای دانشدرسی کاربردی ببرنامه  -

است  : این برنامه یک مجموعه چهارجلدی1هاناتوانی

آموزان توسط وایتدوتی بدرای دانش1996که در سال 

ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با نیازهای ویژه تددوین 

نور مورد تجدید 2008شدده است و در سال 

 (.2009فدورمن،) قرارگرفته است
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آموزان با برنامه درسی کاربردی برای دانش -

 : این2ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ویژة نیازهای

بده وسیله وهمن و کرگ  تدوین  1997برنامه در سال 

ورد م 2004و  2003های ت و در سالشده اس

 .(2004وهمن و کرگ ، ) تجدیدنور قرارگرفته است

های کاربردی به آموزش منوم مهار  -

این برنامه  :3هاساالن با ناتوانیو بمرگ آموزاندانش

 ده است و( تدوین ش2011) توسط استوری و ماینر

های مهار  :از است آن عبار های آموزشی حیطه

های کاربردی در محیط تحصیلی کاربردی، مهار 

، های کاربردی در محیط خانهمهار جامعه، 

های مهار های شغلی، های اجتماعی، مهار مهار 

 .های خودمدیریتیمهار ، خودمختاری و خودپیروی

با آمدوزان شهای زندگی برای دانمهار  فعاییت -

ابتدایی: این برنامه توسط مانیدس  دورة 4نیازهای ویژه

مورد  2009تددوین شدده و در سال  2003در سال 

 .(2012مانیدس، ) تجدیدنور قدرار گرفتده اسدت

تهیه و تنویم کتان درسی و روش  بنابراین نحوة

-تدریس معلم در تقویت مهار  خواندن به دانش

مواد  تهیۀننده است. کمهم و تعیین ایعادهآموزان، فوق

گام که در آهسته آموزانخواندن کاربردی برای دانش

جدی مواجه هستند و  انتماعی با مشد  تفدر زمینۀ

های شناختی و فرایند یادگیری ایشان توجه به ویژگی

 ۀترین گام در آموزش و توسعدر تدریس، اساسی

خواندن کاربردی (. 1388افروز، ) استمهار  خواندن 

از توانایی خواندن، فهمیدن و کاربست انواع عبار  

های مواد خواندنی مهم در زندگی روزانه و موقعیت

خواندن  (. 1996روهنا و برودر، ) اجتماعی است

توان تعبیر کرد، متون گونه نیم میکاربردی را این

شود، آموزان آموزش داده میخواندنی که به دانش

هر کشور و منطقه  که، بار فرهنگی و ملیعالوه بر این

را باید دارا باشند، باید بر اسان نیازها و شرایط واقعی 

آموزان تدوین و دانشزندگی شخصی و اجتماعی 

آموزان بتوانند ، دانشکهیطوربهطراحی گردند. 

 عیدود را در شرایط واقدواندن خدها و دانش خدانسته

 زندگی شخصی و اجتماعی خود بدار بندند.

متوسطه گمارش دادند،  ةدور در تحقیقی معلمان

 گامآموزان آهستهدرسی که برای دانش برنامه

آموزش  ۀبرنام %8/23شود، شام پایر ارائه میآموزش

 ۀبرنام %3/15درسی کاربردی و  ۀبرنام %19ویژه، 

 . (2012بوک و جوشی، ) آموزش عمومی است

 در تحقیقی دو روش آموزش ک  خوانی کلمه

 تجمیه و تحلی  کلمه(،) وانیببین و بگو( و جمء خ)

برای یادگیری خواندن در کودکان با نشانگان داون 

مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد 

ای مالحوهدو گروه پیشرفت قاب  هر هایکنندهشرکت

های آموزش دیده نشان دادند ویی در خواندن کلمه

های گروه جمءخوانی قادر به تعمیم کنندهشرکتفقط 

ای را در مالحوهها شدند و پیشرفت قاب مهار این 

چاریم،  کریستینا،) دادندکلما  آموزش ندیده نشان 

 (.2008یویم ،  ، جوییا وسوفی

آموزان این شناختی به دانشآموزش آگاهی واج

دهد که مهار  خود را در زمینه امدان را می

واجی تقویت کرده که این امر به خواندن  ساختارهای

کند و درک مطلب که هدف نهایی ک میصحیح کم

، فرید و شبان امینر) گرددخواندن است، حاص  می

 (.2017بسیم، 

 ابطحی نادری و شریعتمداری، نراقی،سیف

به بررسی میمان تقویت توانمندسازی شغلی  (1388)

آموزان با ناتوانی هوشی، از درسی دانش مۀدر برنا

ریمی مهدیدگاه کارشناسان ستادی، متخصصان برنا

ربط پرداخته و به این نتیجه درسی و دبیران ذی

اند که دبیران برخالف کارشناسان ستادی و رسیده

های برنامهی معتقدند ریمی درسمتخصصان برنامه

های ای با عالیق و رغبتحرفه متوسطه دورهدرسی 

ای تناسب حرفه متوسطه آموزان دورهشغلی دانش

آموختگان را به ه دانشکمتری دارد، کمتر توانست

ای بخشی حرفهخودکفایی فردی برساند و در توان

آموزان با ناتوانی هوشی نقش کمرنگی ایفا نموده دانش

 .است
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های مازندران، گیالن و نتایج تحقیقی که در استان

های قموین انجام گرفت، نشان داد مفاهیم مهار 

توان ذهنی تا ای کماجتماعی دوره پیش حرفه

آموزان بدار برده ودی در زندگی روزمره این دانشحد

فراهانی، ) باشدشود، یعنی کامالً کاربردی نمیمی

از آن است که  های تحقیقا  حاکییافته(. 1389

سانی یاد ه آها را بگام اوالً مهار آموزان آهستهدانش

توانند شده را نمیهای آموختهگیرند و ثانیاً مهار نمی

های جدید تعمیم و انتقال دهند. وقعیتسانی به مه آب

 های یادگیری طوریبه همین دیی  اگر فعاییت

گام بتوانند آموزان آهستهطراحی شود که دانش

های واقعی و با های کاربردی را در محیطمهار 

واقعی، خرید  تلفن) استفاده از مواد و وسای  واقعی

ای جبهواقعی( کردن واقعی از مغازه یا مرکم خرید 

بازی، اسبان تلفن) شدهسازیمواد و وسای  شبیه

آموزش شده( سازیمغازه یا فروشگاه تصویری یا شبیه

ها را توانند مهار ببینند، آنگاه با احتمال بیشتری می

، برودر، دانست) در بیرون از کالن درن به کار برند

 (.2006، همبیو ترایو  

قعی در وسای  واو مواد ، دهندتحقیقا  نشان می

پایری های طبیعی در یادگیری پایدار و تعمیممحیط

گام آموزان آهستهشده توسط دانشهای آموختهمهار 

ی، یودر و بیدل) استهای جدید بسیار مؤثر به موقعیت

مواد و وسای  واقعی جمئیا   همچنین .(2003،وست 

ردن در اختیار بیشتری را برای به خاطر سپ

و  ، بتوروپراکتر) دهندقرار می گامآموزان آهستهدانش

استفاده از مواد و وسای  واقعی  در واقع .(2002،کوپر

گام در آموزان آهستهه دانشهای طبیعی بدر محیط

کند که هایی کمک میکسب و تعمیم مهار 

دار و ارتباط با جامعه را معنی نهای تجارفرصت

 .(2006، کالین) دهندافمایش می

رباره تأثیر برنامه آموزش نتایج پژوهشی که د

نفر از کودکان اتیستیک انجام شده  10انفرادی بر 

هدف آموزشی که توسط  7تا  4بود، نشان داد، از هر 

تیم برنامه آموزش انفرادی برای هر کدام از این 

تا  40نفر از کودکان بین  4کودکان نوشته شده بود، 

 اهداف به %85تا  66نفر دیگر بین  6و در  71/85%

رن، یاسین، چایری و تا) آموزشی دست یافته بودند

نفر از  16(. نتایج پژوهش دیگری بر روی 2010طاهر، 

اختالل یادگیری، ) آموزان با نیازهای ویژهدانش

فعایی همراه با کمبود توجه و اختالل در درک بیش

آموزش  ی( نشان داد آموزش براسان برنامهشفاه

ث افمایش پیشرفت انفرادی، به طور معناداری باع

 آموزان در خواندن و نوشتن شده استدانش

 (. 2011وسیلیدی، ماریتا و اینی، )

درباره تأثیر برنامه آموزش  دیگری نتایج پژوهشی

گام پایه چهارم آموز آهستهدانش 22فرادی بر روی ان

دهنده افمایش معنادار در یادگیری این نشان

(. 2009، گریمم و استونس) آموزان استدانش

ای بر روی تاملینسون و همداران طی مطایعه

های یادگیری، اثربخشی برنامه آموزان با ناتوانیدانش

آموزان را اثبا  آموزش انفرادی بر یادگیری این دانش

(. طی 2008، تاملینسون، بریمی ژین و نارویم) کردند

میمان رضایتمندی وایدین به آموزش  ةپژوهشی دربار

وایدین با اجرای  %80آموزش انفرادی،  از طریق برنامه

های اعضای تیم برنامه آموزش انفرادی موافق و فعاییت

را موجب افمایش خالقیت و یادگیری فرزندشان 

 (.2011وسیلیدی، ماریتا و اینی، ) دانستند

های انجام گرفته طور که از نتایج پژوهش همان

آموزان های درسی دانشنامهشود براستنباط می

ها را برای زندگی گام کاربردی نیست و آنستهآه

صور  عدم  درکند. واقعی بعد مدرسه آماده نمی

های آموزشی کاربردی متناسب با اجرای برنامه

آموزان با های فردی دانشها، نیازها و تفاو توانایی

که یادگیری آموزشگاهی به نیازهای ویژه، عالوه بر این

، پیامدهایی نویر؛ مطلون صور  نخواهد گرفت طور

های زیاد بدون کسب نتیجه متحم  شدن همینه

رضایتبخش، سپری شدن دوران طالیی یادگیری 

آموز و وایدین معلم، دانش ةآموزان، کاهش انگیمدانش

وار، را نیم به همراه تر از حد انتبه علت یادگیری کم
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های آموزشی . با توجه به ضعف برنامهخواهد داشت

گام و آموزان آهستهی برای دانشخواندن کاربرد

محدود بودن پژوهش در این زمینه، محققان پژوهش 

حاضر را بر آن داشت تا راهنمایی برای طراحی متون 

 گام دورةآموزان آهستهخواندن کاربردی برای دانش

 ابتدایی طراحی نمایند. 

 روش

آموزان میمان نیاز دانش بررسیهدف با پژوهش حاضر 

متون خواندن کاربردی با نورسنجی از  گام، بهآهسته

با وایدین، معلمان و متخصصان کودکان استینایی که 

با گام ارتباط دارند و تا حدودی آموزان آهستهدانش

 آموزاندانشاین ها و محتوای آموزشی نیازها و ویژگی

. بنابراین با انجام گرفتدارند، آشنایی در دوره ابتدایی 

منوور، از روش تحقیق  ای بدینتهیه پرسشنامه

اسنادی و میدانی استفاده شده  دو بخشاکتشافی در 

یدین جامعه آماری تحقیق حاضر شام  تمامی وا است.

دختر ) گام دوره ابتداییآموزان آهستهو معلمان دانش

همچنین تمام کارشناسان و متخصصان و  و پسر(

استان همدان  کودکان استیناییحوزه تعلیم و تربیت 

نمونه آماری این بود.  95-96ل تحصیلی در سا

وایدین  نفر 100معلمان،  نفر 100پژوهش، شام  

و  نفر متخصصان20گام و آموزان آهستهدانش

ای گیری خوشهاز روش نمونهکارشناسان بود. 

گیری معلمان و وایدین ای جهت نمونهچندمرحله

ه شد. بدین صور  که گام استفادآموزان آهستهدانش

مدرسه  10استینایی استان همدان،  مدرسۀ 20از 

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.

ی محقق پرسشنامهآوری اطالعا  از برای جمع

ن پرسشنامه از برای ساختن ای .ساخته استفاده شد

ها، نشریا ، گمارش منابع گوناگون مانند کتان

. پس از گردیدها و منابع ایدترونیدی مراجعه پژوهش

های توصیه شده در منابع گوناگون، بررسی مهار 

-آموزان آهستههایی که برای دانشفهرستی از مهار 

های تهیه شده گام نیاز بود، تهیه شد. سپس مهار 

سوال(، 12) های اجتماعیار مه مؤیفهدر شش 

سوال(،  6) سوال(، غاا خوردن 7) بهداشت شخصی

 یا خودیاری مستق سوال(، زندگی  7) یبان پوشیدن

 سوال( قرار گرفتند. 7) سوال( و مراقبت از خود 7)

برای افمایش روایی محتوایی پرسشنامه، حداکیر 

تالش و مطایعه از منابع داخلی و خارجی برای تعیین 

آموزان های مورد نیاز مربوط به دانشمهار  ةگستر

گام صور  گرفت. سپس پرسشنامه در اختیار آهسته

کارشناسان اداره و ) کودک استینایی متخصص 6

قرار گرفت که طی آن روایی محتوایی  اساتید دانشگاه(

پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه بر 

های یاناسان ایفای کرنباخ برای خرده مق

های بهداشت ، مهار 92/0های اجتماعی مهار 

، 96/0های غاا خوردن ، مهار 95/0شخصی 

های زندگی ، مهار 93/0های یبان پوشیدن مهار 

و  95/0های مراقبت از خود و مهار  96/0مستق  

برآورد شد که نشان از  96/0برای ک  پرسشنامه 

 پایایی قاب  قبول پرسشنامه است.

ین متون خواندن کاربردی مراح  زیر برای تدو

 طی شد:

ها نیاز به تهیه هایی که در آنرای شناسایی مهار ب .1

گام آموزان آهستهمتون خواندن کاربردی برای دانش

ها، نشریا ، گمارش بود به منابع گوناگون مانند کتان

 ها و منابع ایدترونیدی مراجعه شد.پژوهش
در منابع  های توصیه شدهپس از بررسی مهار . 2

-هایی که برای دانشگوناگون، فهرستی از مهار 

 گام نیاز بود، تهیه شد. آموزان آهسته

های مهار  مؤیفههای تهیه شده، در شش مهار . 3

اجتماعی، بهداشت شخصی، غاا خوردن، یبان 

خودیاری( و مراقبت از خود ) مستق پوشیدن، زندگی 

 قرار گرفت.

یی شده در مرحله اساهای شنبا استفاده از مهار  .4

 دین و دی از متخصصان، وایدازسجدنی رسشنامۀدقب ، پ
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 معلمان کودکان آهسته گام تهیه گردید. 

ها در اختیار  وایدین، معلمان و پرسشنامه. 5

 آوری گردید.بعد از تدمی  جمع  متخصصان قرار و

های ضروری برای تدوین به منوور شناسایی مهار . 6

آموزان به دانشمتون خواندن کاربردی برای آموزش 

های کم، خیلی کم و متوسط گام، گمینهآهسته

ها از اهمیت کم مهار  ةدهندها که نشانپرسشنامه

های مورد مطایعه بودند حاف شدند و دو نور گروه

ها با هم گمینه خیلی زیاد و زیاد در هر یک از مهار 

ک  ها نسبت بهو سپس درصد آنترکیب شدند 

 ها محاسبه شد. پاسخ

های هر گروه به درصد پاسخ ۀپس از محاسب. 7

عنوان درصد و بیشتر به 50مالکها، تک مهار تک

های ضروری در نور گرفته شد. مالک قبول مهار 

های موردمطایعه، ضرور  هر مهارتی را که یعنی گروه

عنوان ارزیابی کرده بودند، به درصد 50بیش از 

ن تدوین متون خواندهای ضروری برای مهار 

گام آموزان آهستهکاربردی برای آموزش به دانش

 .انتخان شدند

که از سه گروه کامالً مستق  نورخواهی ازآنجایی. 8

 الکها بر اسان مشده بود، بعضی از مهار 

نور هر سه گروه ضروری بودند، بعضی از  شده ازتعیین

نور دو گروه ضروری بودند و بعضی از  ها ازمهار 

ر یک گروه ضروری بودند. بدین نو ها فقط ازمهار 

سه شده، در های ضروری شناساییترتیب، مهار 

های ایمامی شام  قرار گرفتند: مهار  گروه

نور هر سه گروه ضروری  هایی بودند که ازمهار 

 هایی بودند که ازهای انتخابی مهار بودند، مهار 

های اختیاری نور دو گروه ضروری بودند و مهار 

 .نور یک گروه ضروری بودند بودند که از هاییمهار 

های ضروری مورد نیاز برای پس از شناسایی مهار . 9

آموزان تدوین متون خواندن کاربردی برای دانش

یسه، تفسیر و استنتاج، گام از طریق تحلی ، مقاآهسته

( استفاده شد. از نور کالین 1985) نیکالاز دیدگاه 

ی راهبردهاها، ییتها، محتوا، مواد و وسای ، فعاهدف

بندی، زمان، فضا و ارزشیابی عناصر تدریس، گروه

مهرمحمدی، ) دهدبرنامه درسی را تشدی  می

(. در این مرحله با استفاده از اطالعا  حاص  از 1393

ی برنامه اسناد و مدارک مختلف، در زمینه ۀمطایع

درسی کاربردی به ویژه خواندن کاربردی برای 

گیری ابتدایی تصمیم ةگام در دورآموزان آهستهدانش

 شد.

ها هم روش کیفی و هم روش در پردازش داده

کمی مورد استفاده قرار گرفت. بدین صور  که در 

و  هاکتانهای حاص  از مطایعه بخش اسنادی داده

های توصیف، ها کامالً به صور  کیفی و با روشمقایه

لی  تحلی  و تفسیر و استنتاج و در بخش میدانی، تح

ها با استفاده از مهار های حاص  از شناسایی داده

 ها پردازش شد.درصد و فراوانی پاسخ

 هایافته

های ضروری برای تدوین مهار به منوور شناسایی 

آموزان متون خواندن کاربردی برای آموزش به دانش

های کم، خیلی کم و متوسط گام، گمینهآهسته

ها از نور کم مهار  دهنده اهمیتکه نشانپرسشنامه 

حاف شدند و دو گمینه  ،های مورد مطایعه بودندگروه

ها با هم ترکیب خیلی زیاد و زیاد در هر یک از مهار 

ها ک  پاسخنسبت به هاآنو سپس درصد شدند 

های هر درصد پاسخ ۀمحاسبه شد. پس از محاسب

درصد و بیشتر  50 مالکها، تک مهار گروه به تک

های ضروری در نور ک قبول مهار عنوان مالبه

ه، ضرور  هر های موردمطایعگرفته شد. یعنی گروه

ارزیابی کرده بودند،  درصد 50مهارتی را که بیش از

تدوین متون های ضروری برای عنوان مهار به

آموزان خواندن کاربردی برای آموزش به دانش

که از سه گروه آنجایی از .انتخان شدندگام آهسته

 مستق  نورخواهی شده بود، بدیهی است که کامالً

نور  شده ازتعیین الکها بر اسان مبعضی از مهار 

نور  ها ازهر سه گروه ضروری بودند، بعضی از مهار 

 ها فقط ازدو گروه ضروری بودند و بعضی از مهار 

های نور یک گروه ضروری بودند. بدین ترتیب، مهار 
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قرار گرفتند:  هسه گروشده، در ضروری شناسایی

نور  هایی بودند که ازهای ایمامی شام  مهار مهار 

های انتخابی هر سه گروه ضروری بودند، مهار 

نور دو گروه ضروری بودند و  هایی بودند که ازمهار 

نور یک  هایی بودند که ازهای اختیاری مهار مهار 

گروه ضروری بودند. بدین ترتیب اهمیت قرار گرفتن 

جهت تدوین متون خواندن شده ای شناساییهمهار 

نیم مشخص شد که در  آنهاو آموزش  کاربردی

 .شده استارائه 3و  2،1های جدول

 های متون خواندن کاربردی الزامیفهرست مهارت .1 جدول

 مراقب از سالمتی  معرفی خود و خانواده 

 تماشای صحیح تلویمیون آدرن خانه 

 از خیابانعبور  معرفی و آدرن مدرسه 

 بازی کردن احترام گااشتن به دیگران

 رفتارهای مناسب در مهمانی سالم و احوایپرسی

 استفاده صحیح از تلفن تشدر کردن

 مسواک زدن کردن یخواهمعار 

 آدان توایت کردن حمام کردن

 پوشیدن یبان غاا خوردنآدان 

 مراقبت از وسای  شخصی رعایت نوبت

 کردن دیخر میوسای  حم  و نق  عمو

  استفاده از وسای  خانه

 های متون خواندن کاربردی انتخابیفهرست مهارت .2جدول

 خداحافوی کردن رفتارهای دوستانه

 تاریخ مصرف اجازه گرفتن

 شستن دست و صور  چای خوردن

 صبحانه خوردن شانه کردن  موها

 درآوردن یبان ناهار خوردن

 بستن دکمه باز کردن دکمه

 خوابیدن و بیدار شدن ن بند کفشبست

 های متون خواندن کاربردی اختیاریفهرست مهارت. 3جدول

 هاجفت کردن کفش پوشیدن یبان گرم

  آشنایی با پمشک و بیمارستان

های ضروری مورد نیاز پس از شناسایی مهار 

آموزان برای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانش

، و استنتاج، مقایسه، تفسیر گام از طریق تحلی آهسته

های برای هر یک از مهار متون خواندن کاربردی 

 ضروری تدوین شد.

در این مرحله با استفاده از اطالعا  حاص  از 

برنامه  ۀی اسناد و مدارک مختلف، در زمینمطایعه

درسی کاربردی به ویژه خواندن کاربردی برای 

گیری صمیمگام در دوره ابتدایی تآموزان آهستهدانش

 ارائه شده است.  5و 4شد و نتایج آن در جدول 
 ی ابتداییگام در دورهآموزان آهستهراهنمای تدوین متون خواندن کاربردی  برای دانش .4جدول

 رئوس محتوا اهداف نوع مولفه

های مهار  -ا

 اجتماعی

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

بداند، به دیگران احترام بگاارد، رفتارهای مدرسه خود را 

ها دوستانه با دیگران داشته باشد، رفتارهای مناسب در مهمانی

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

 غیرکالمی داشته باشد.

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

وستانه، سالم و احوایپرسی، اجازه دیگران و انجام رفتارهای د

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

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

 در مهمانی
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های مهار  -2

 مراقبت از خود

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

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

 با آن و هوا یبان بپوشد.

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

های پوشیدن یبان مناسب هر فص ، آشنایی با پمشک و قسمت

 مختلف بیمارستان، رعایت ندا  ایمنی در هنگام عبور از خیابان

های مهار  -3

 بهداشت شخصی

گی ظاهر داشته باشد، کارهای شخصی خود را به صور  آراست

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

 آدان توایت کردن را بداند.

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

 شانه کردن موها، آدان توایت کردن استحمام کردن،

های غاا مهار  -4

 خوردن

سایم و مفید را تشخیص دهد، آدان غاا  هایغااها و میوه

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

های غاایی را تشخیص غااهای مربوط به هر کدام از وعده

 دهد.

آدان غاا خوردن، صبحانه خوردن، ناهار خوردن، چای خوردن، 

 تشخیص غااهای مفید، استفاده صحیح از قاشق و چنگال

های یبان ر مها -5

 پوشیدن

های یبان پوشیده و آن را درآورد، باز و بسته کردن دکمه

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

 متناسب بپوشد

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

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

های ار مه -6

 زندگی مستق 

از وسای  شخصی خود مراقبت کند، از وسای  حم  و نق  

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

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

صحیح از انواع وسای  حم  و  ةمراقبت از وسای  شخصی، استفاد

دن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن، استفاده نق  عمومی، خرید کر

 از جارو برقی و جارو دستی و سایر وسای  خانه

 متون خواندن کاربردی عناصر برنامه درسی برای .5جدول

 هاروش عناصر برنامه درسی

 اجتماعی محیط تدریجی ۀبرتوسع مبتنیایدوره روش: عمودی دهیسازمان دهی محتواسازمان

 ایچندرشته روش :یافق دهیسازمان

 واقعی هایمحیط در عملی فعاییت های یادگیریفعاییت

 شدهسازیشبیه فعاییت

 واقعی محیط در استفاده مورد واقعی وسای  و مواد مواد و وسای  آموزشی

 شدهسازیشبیه وسای  و مواد

 نمایش برنامه آموزش انفرادی، روش راهبردهای تدریس

 کوچک هایگروه :آموزش روش بندیروش گروه

 نفر حداق  دو نفر و حداکیر چهار  گروه: حجم

 خاص موضوعا  در مشابه پیشرفت سطوح براسان :گروه ترکیب

 مدرسه به آموزاندانش ورود با زمانهم: شروع زمان زمان

 درن هر آموزش زمان از چهارمیک: محتوا یارائه زمان

 .شود داده ساعا  آموزش تمام در هفته طول در و شود دیگرگنجانده درون درون در: درن جایگاه

 محور محله مهار  محور و ۀمدرس فضا

 نمونه شده،سازیشبیه هایموقعیت عملدرد در انجام شناسایی، آزمون عملدردی، کتبی هایآزمون :عملدردی هایآزمون های ارزیابیروش

 کار

 گیریبحث و نتیجه

ی شخصی و مهمترین عوام   مؤثر در سازش یافتگ

گام در مراح  کودکان و نوجوانان آهستهاجتماعی 

 های اجتماعی و تقویتمختلف رشد، انجام فعاییت

 شغلی و اشتغال مفید و توان آنها در هایمهار 

تهیه و تنویم کتان  باشد. بنابراین نحوةمی« خواندن»

درسی و روش تدریس معلم در تقویت مهار  خواندن 

ده  مهم و تعیین کننده است. ایعاآموزان، فوق به دانش

کاربردی کودکان و نوجوانان مواد خواندن  تهیه

تفدر انتماعی با مشد   جدی  ۀگام که در زمینآهسته

های شناختی و فرایند مواجه هستند و توجه به ویژگی

ترین گام در یادگیری ایشان در تدریس، اساسی

. (1388افروز، ) مهار  خواندن استۀ آموزش و توسع

تهیه و تویید مطایب کاربردی خواندنی، یعنی مطایبی 
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خواند و در زندگی روزمره فردی، آموز میکه دانش

ها سر وکار دارد و تجربه خانوادگی و اجتماعی با آن

طور همان ت.کند امری بسیار مهم و ثمر بخش اسمی

های مورد ها مالحوه شد مهار که در بخش یافته

آموزان دانشاربردی برای جهت تدوین متون کنیاز 

های اجتماعی، مشتم  بر مهار  گامآهسته

بهداشت های ، مهار مراقبت از خود هایمهار 

یبان های ، مهار غاا خوردنهای ، مهار شخصی

شناسایی شدند  زندگی مستق های و مهار  پوشیدن

ها در قرار گرفتن آنو به ترتیب اهمیت و اویویت 

های تحت سه مقویه مهار  کاربردی متون خواندن

های اختیاری های انتخابی و مهار ایمامی، مهار 

 .بندی شددسته

 تدوین متون خواندن کاربردیهای هدف
کاربردی برای  های متون خواندندر رابطه با هدف

های پژوهش نشان داد گام، یافتهآموزان آهستهدانش

گام آموزان آهستهواندن کاربردی دانشکه متون خ

 هایهای اجتماعی، مهار اید منجر به رشد مهار ب

، بهداشت شخصیهای ، مهار مراقبت از خود

و  یبان پوشیدنهای ، مهار غاا خوردنهای مهار 

. گام شودآموزان آهستهدر دانش زندگیهای مهار 

های درسی کاربردی باعث افمایش تمرکم بر برنامه

های یتاستقالل کودکان و نوجوانان دارای معلوی

های زندگی شناختی، در نتیجه آموزش مهار 

هایی مانند های زندگی شام  مهار شود. مهار می

های اجتماعی، شناسایی پول مراقبت شخصی، مهار 

سازی غاا، های ارتباطی، آمادهو مدیریت، مهار 

تفریح و اوقا  فراغت است. یک برنامه درسی 

ت مشارکت های الزم جهکاربردی متمرکم بر مهار 

در جامعه به عنوان یک بمرگسال است در ابتدا، این 

 ۀآموزان در زمینها برای آموزش دانشبرنامه

های مورد نیاز زندگی روزمره و نقاط قوّ  و مهار 

ها باید بر اسان شود. این برنامهضعف آنها متمرکم می

آموزان و متناسب با هر نیازهای زندگی فردی دانش

 باشد. هادوره سنی آن

 متون خواندن کاربردی محتوای
های متون خواندن کاربردی، همان مهار  محتوای

شده است که در باال توضیح داده شد. افمون شناسایی

های پژوهش نشان داد که برای بر این، یافته

دهی محتوای متون خواندن کاربردی باید از سازمان

 دهی تلفیقی استفاده کرد. در اینرویدرد سازمان

های پژوهش نشان داد که برای رویدرد یافته

 ۀای مبتنی بر توسعهدهی عمودی، روش دورهسازمان

دهی افقی، تدریجی محیط اجتماعی و برای سازمان

آموزان ای برای دانشرشته دهی چندی سازمانشیوه

تدریجی  ۀتر است. منوور از توسعگام مناسبهآهست

 ندن کاربردیمحیط اجتماعی این است که متون خوا

، مراقبت از خود هایهای اجتماعی، مهار مهار )

، غاا خوردنهای ، مهار بهداشت شخصیهای مهار 

 زندگی(های و مهار  یبان پوشیدنهای مهار 

ترین های مختلف که از نمدیکتدریج در محیطبه

میال در  برای، یابدمحیط تا دورترین محیط ادامه می

ح طس در) در محلهح کالن درن، مدرسه، طس

گردند. ، طرح میعم (ح طس در) و در محله آگاهی(

گردند، به تر میها وسیعطبیعی است که چون محیط

-شود و منوور از دورهپیچیدگی مطایب نیم افموده می

ابتدایی انواع  ۀسایشش ةکه طی دورای یعنی این

سال تدرار  های متون خواندن کاربردی در هرمهار 

تدرار با عمق و بُعدی  ،ی در هر دفعهشود، وییم

گیرد. یعنی میدان آشنایی تر صور  میوسیع

هر مهار  وسعت  فآموز با جها  و ابعاد مختلدانش

گام دیر آموزان آهستهکه دانشازآنجایید. کنپیدا می

کنند، تنها راه غلبه بر گیرند و زود فراموش مییاد می

های تدرار و گیاین نارسایی، توجه به شرایط و ویژ

ای دوره ةدر شیو که( 1387 پژوه، به) تمرین است

 ةی تدریجی محیط اجتماعی و شیومبتنی بر توسعه

ای این اتفاق به بهترین شد  ممدن رخ چند رشته

 نراقی و نادریفهای سیدهد. این یافته با یافتهمی

 استوکیو  استام، سیما، مدوید، اسموین، (1388)

 دارد. در تأیید این یافته، به پژوه همخوانی (2004)
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این باور است که کودکان به تدرار بیشتر  بر( 1387)

های متنوع و مخت  نیاز دارند یک تجربه در موقعیت

با  تا بتوانند آن را به خاطر داشته باشند. هماهنگ

که  معتقدند (2004) یادشده، استام و همداران ۀیافت

گام ن آهستهآموزاای، دانشچند رشته ةدر شیو

ها داشته های بیشتری برای درگیری با فعاییتفرصت

خود بر  ۀنوب و مشارکت بیشتری دارند که این امر به

 . ها اثر بسیار میبتی داردکارکرد آن

 فضای یادگیری
 ترین فضایهای پژوهش نشان داد که مناسبیافته 

 گام در دورهآموزان آهستهیادگیری برای دانش

های واقعی نجام فعاییت عملی در محیطابتدایی، ا

 های افروزها و نوریهها با یافتهاست. این یافته

و ، برودر، ترایو  دانست) (،1387) پژوهبه (1387)

آموزان دارد. برای دانش همخوانی( 2006، همبی

های فعاییت آهسته گام، تا جایی که امدان دارد باید از

کرد. در صور  های واقعی استفاده عملی در محیط

های عملی در سازی فعاییتعدم امدان فراهم

 سازیهای شبیههای واقعی، استفاده از فعاییتمحیط

 د.شوشده پیشنهاد می

 مواد و وسای  آموزشی
های پژوهش نشان داد که بهترین مواد و وسای  یافته

دن های متون خوانآموزشی برای آموزش مهار 

گام، مواد و وسای  ستهآموزان آهکاربردی به دانش

است که  واقعی زندگیواقعی مورد استفاده در محیط 

های متون مهار  رئون) محتوا عباید با توجه به نو

و  موقعیت آموزشی شده(،خواندن کاربردی انتخان

گام انتخان شود. این آموز آهستههای دانشتوانمندی

وست ی، یودر و بیدل) هاینوریهها و یافته ها بایافته

 کالین و (2002) کوپرو ، پراکتر، بتورو (2003،

ان برای کودک بنابراینخوانی دارد. هم( 2006)

گام استفاده از مواد و وسای  عینی، ملمون و آهسته

واقعی برای یادگیری بسیار ضروری است. به همین 

دیی  تا جایی که امدان دارد باید از مواد و وسای  

های واقعی استفاده طواقعی مورد استفاده در محی

سازی مواد و وسای  کرد. در صور  عدم امدان فراهم

های واقعی، استفاده از مواد و وسای  واقعی در محیط

 . شودشده پیشنهاد میسازیشبیه

 راهبردهای تدریس
رویدرد تدریس، بهترین  ،های پژوهش نشان دادیافته

این برنامه از  برنامه آموزش انفرادی است. در

ها و بردهای مختلف تدریس با توجه به ویژگیراه

توان استفاده کرد گام میآموزان آهستهنیازهای دانش

روش نمایش و روش گردش علمی ترین آن که مهم

عنوان روش محوری و است که از روش نمایش به

تدمیلی  عنوان روشگردش علمی به اصلی و از روش

های ها و نوریهباید استفاده شود. این یافته با یافته

 ،(2007) ریبوشو  امسونیلیواریک، (، 1385) یصفو

 (2009) موریند ( و2009) ( و وایدر2010) آردل مک

 دهندهمچنین تحقیقا  نشان می دارد. همخوانی

میمان ماندگاری مطایعاتی که با روش نمایش آموزش 

 این .(2010آردل، مک) شوند، بسیار باال استداده می

گام آموزان آهستهدگیری اشتباه دانشاروش احتمال ی

. (2009 ،وانگو  ، کمپ ایگوزین) دهدرا کاهش می

معلم به سهویت  ،در تدریس با روش نمایش همچنین

، گیپس) تواند سنجش فرآیندی داشته باشدمی

های بر این، یافته افمون .(2000 ،هارگریوزو  مدایوم

ان از توپژوهش نشان داد که عالوه بر روش نمایش می

عنوان روش تدمیلی در  روش گردش علمی نیم به

کاربردی برای  های متون خواندنتدریس مهار 

ابتدایی استفاده کرد.  ام در دورهگآموزان آهستهدانش

از منابع محیطی برای آموزش استفاده  زیرا این روش

کند که ای را فراهم میواقعی بافت .کندمی

توانند ببینند که احتی میربه گامآهستهآموزان دانش

یک مهار  در کجا و چگونه کاربرد دارد و به چه 

 گیردطریق در موقعیت واقعی مورد استفاده قرار می

 (.2009، وایدر)

 بندیگروهروش 
های پژوهش نشان داد که بهترین روش یافته

گام، آموزش در آهسته آموزاندانشبندی برای گروه
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 آموزش انفرادی رنامهبا رویدرد ب های کوچکگروه

 است. زیرا با این روش هم آموزش متناسب با نیازها و

شود و گام ارائه میآموزان آهستههای دانشتوانمندی

 های اجتماعی وهای یادگیری مهار هم فرصت

گردد. گام فراهم میآموزان آهستهارتباطی برای دانش

(، 2004) اسمیت و پلگرینی هایها با یافتهاین یافته

 ویلسونو بانیس، دایسون، ریدل، باندس، کین  میلوارد

همخوانی ( 2001) فیشر( و 2007) سیگ ، (2002)

های کوچک هم گروه واقع آموزش در دارد. در

آموزان های فردی دانشنسبت به تفاو  پایریانعطاف

 هایفرصتتواند توان ذهنی را دارد و هم میکم

این رتباطی را برای های اجتماعی و ایادگیری مهار 

کرد که در مورد  یادآوریفراهم کند. باید  آموزاندانش

های پژوهش حاکی از های کوچک، یافتهگروه حجم

چهار عضو برای های متشد  از آن است که گروه

و  دیون) گام بهترین هستندآموزان آهستهدانش

همچنین در  (.1383داور پناه، ؛ ترجمه1998بنت،

ای پژوهش حاکی از آن هه، یافتهمورد ترکیب گرو

گام باید منجر آموزان آهستهبندی دانشکه گروه است

که آموزش داده  خاصیبه کاهش ناهمگنی در موضوع 

 می ) هازمینه ۀنه در هم خواندن( می ) شود گرددمی

؛ به نق  از همتی 1987،اسایوین) عمومی(توانایی 

ز لوگیری ابه ج کار این .(1391علمداریو و همداران، 

کند می کمکگام آموزان آهستهبرچسب خوردن دانش

کند که خودشان را دریابند و را تشویق می آنانو 

بندی در رشد گروه عهایشان دیده شود. این نوتوانایی

گام بسیار آموزان آهستهماعی و شخصیتی دانشاجت

 ست.مهم ا

 محتوا ۀزمان ارائ
فاو  زمان شروع، زمان ارائه محتوا، دارای سه بعد مت 

های زمان محتوا، و جایگاه درن است که یافته

پژوهش راجع به زمان شروع نشان داد که هر چه 

های متون خواندن کاربردی برای آموزش مهار 

 زودتر شروع شود، بهتر است.گام آهستهآموزان دانش

های پژوهش راجع به زمان آموزش همچنین یافته

مان آموزش محتوای محتوا نشان داد که هر چه ز

گام آموزان آهستهکاربردی برای دانش متون خواندن

، سدامالویافته بهتر است. در تأیید این  ،باشد تربیش

این نتیجه  ( به2007) استرازی و  استرا، ویرزماهایم

های زندگی اند که هر چه زمان آموزش مهار رسیده

ذهنی بیشتر باشد، توانآموزان کمروزمره دانش

های و میمان پایداری مهار  بهترها یادگیری آن

شده بیشتر است. با توجه به موارد یادشده و آموخته

از سویی گام آهستهآموزان دانش کهازآنجایی

را بسیار عینی( ) کاربردیهای متون خواندن مهار 

آموزند و از های شناختی و تحصیلی میاز مهار  بهتر

ها این است که ش آنسویی دیگر هدف اصلی از آموز

آموزان برای زندگی مستق  آماده شوند. با دانشاین 

دهی افقی متون خواندن کاربردی توجه به سازمان

دهی چند سازمان ة، شیوگامآهستهآموزان برای دانش

نور جایگاه،  ای پیشنهاد شد، بنابراین ازرشته

به صور  مستق  های متون خواندن کاربردی مهار 

ها با . این یافتهگیردمورد آموزش قرار می و جداگانه

 کینگ، کینگ و (2003) اورو ه، فیشر ی مدلودیافته

 دارد. همخوانی (2000) روتولو 

 فضای آموزشی
ترین های پژوهش نشان داد که بهترین و مناسبیافته

آموزان دانشدادن به نیازهای  فضا برای پوشش

و مهار   رمحله محو، فراگیر ۀذهنی، مدرستوانکم

 پژوههای بهها و نوریهافته با یافتهاست. این ی محور

، گیپس(،2009) وانگو  ایگوزین، کمپ  (،1387)

 (،2004) بیسی  و گودید (،2000) هارگریوز و مدایوم

خوانی دارد. هم( 1385) شجاعی و (1386) نیاکام 

، مراکم و مهار  محور محله محور، مدارن فراگیر

اسان برهای مرسوم را ه آموزشآموزشی هستند ک

های وسیعی از فعاییت ۀو با دامن سازیعادینهضت 

های برابر را مورد نیاز جامعه حمایت کرده و فرصت

گام آهستهآموزان برای رشد و ارتقای یادگیری دانش

 (.1386 ؛ کام  نیا،1387پژوه، به) سازدفراهم می
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یند تنها جامعه را در فرآ مدارن محله محور نه

دهد، بلده با فراهم آموزش و یادگیری مداوم قرار می

که گام آهستهآموزان هایی برای دانشآوردن فرصت

از دیوار  جهای موجود در خاردرگیر اجتماع و واقعیت

ها را برای زندگی اجتماعی بیشتر شوند، آنمدرسه می

 ۀمدرس ایگوی (.1385، شجاعی) سازندمهیا می

، کیفیت آموزش و و مهار  محور محله محور، فراگیر

بخشد و را بهبود میگام آهستهآموزان یادگیری دانش

، گامآهستهآموزان میمان مشارکت و ارتباط میان دانش

 دهدها، معلمان و اعضای جامعه را افمایش میخانواده

 ۀاین مدارن، شبد (.2009 و همداران، ایگوزین)

گام آهسته آموزانای را برای دانشدهحمایتی گستر

اجتماعی مناسب را افمایش  تعامال سازد، یفراهم م

های روزمره درگیر آموزان را در فعاییتدهد و دانشیم

سازد. در این مدارن تأکید بر یادگیری از طریق می

های کردن، مسؤوییت پایری و رشد مهار  تجربه

 ت. زندگی اس

 طورکلی فضای ارائه محتوا از دو جهت تناسب بابه

برای ارائه محتوا  الزم امدانا های ارائه محتوا و روش

تناسب، فضای  ۀتوجه و تأم  است که از جنبقاب 

آموزان برای دانشو مهار  محور محور  محلهمدارن 

های ارائه محتوای متون خواندن با روشگام آهسته

 ۀکاربردی متناسب و در یک راستا است و از جنب

و  ضای مدارن محله محورکه فامدانا  به خاطر این

، طرح و گامآهستهآموزان برای دانش مهار  محور

گیرد و فضایی مانند یک ایگوی خود را از محله می

 هایبخشکند، یادگیرندگان فراهم می محله برای

شده و غنی از منابع دارد که هر  تعریففعاییتی کاماًل 

 .دهدآموزش با هر روشی را پوشش می عنو

 شیابیهای ارزروش
های پژوهش نشان داد که بهترین روش یافته

های متون خواندن کاربردی ارزشیابی مهار 

، سنجش عملدردی است. زیرا گامآهستهآموزان دانش

عملدردی با مهار  سروکار دارند و مهار   هایآزمون

های اجرایی و نیم در استفاده از فرآیندها و شیوه

را مورد  روزانه های زندگیانجام فعاییتمهار  در 

 (. به2004 ،اسمیت و پلگرینی) دهندمیسنجش قرار 

آموز باید دیگر در سنجش عملدردی، دانش سخن

چهار  تدلیفی را انجام دهد. سنجش عملدردی به

عملدردی، آزمون شناسایی، انجام  کتبیآزمون  ۀدست

کار  نمونهشده و سازیعملدرد در موقعیت شبیه

ی هاتواند با روشراحتی میبه . معلمشودتقسیم می

گام بخواهد تا با انجام آموزان آهستهشده از دانشبیان

 دانش و مهار  خود را نشان دهند، یک فعاییت

 .(1387 ،سیف)

-یتأکید م( 1387) سیفهای یادشده، همسو با یافته

کند که سنجش عملدردی به دیی  تأکید بر کاربست 

و استفاده از ها، تأکید بر سنجش مستقیم آموخته

مسائ  واقعی زندگی از اهمیت و اویویت برخوردار 

ی ردهاست. در این روش هم فرآیند و هم فرآو

شود. گام سنجش میآموزان آهستهیادگیری دانش

سنجش عملدردی مبنایی برای اطمینان از اینده 

در حال پیشرفت به سوی اهداف گام آهستهآموز دانش

 کند.است، فراهم میاز پیش تعیین شده  عملدردی

، هم برای تشخیصیعملدردی هم برای هدف  سنجش

هدف تدوینی و هم برای هدف تراکمی قاب  کاربرد 

 .است

توان به؛ های پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت

ها را با که تدمی  پرسشنامه بیسوادی بعضی از وایدین

کرده بود و همچنین آگاهی ضعیف  مشد  مواجه

گام در آموزان آهستهو معلمان دانش یدینبعضی از وا

های مورد نیاز برای خواندن کاربردی و مهار  ۀزمین

شود، سازمان در پایان پیشنهاد میها اشاره کرد. آن

آموزش و پرورش استینایی کشور با توجه به 

ا استفاده از هایی که در پژوهش حاضر بمهار 

علیم نیازسنجی از معلمان، وایدین و متخصصان حوزه ت

 کودکان استینایی به دست آمده است،و تربیت 

های درسی کنونی، بازنگری در برنامه ی از قبی اقدامات

تدوین مواد آموزشی و متون درسی، تدوین 

 ودندم نمدراهدرایی و فدا و ضوابط اجده دورایعمددست
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