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دوره  دوزي راسته ارزشيابي برنامه درسي

  توان ذهني كم نآموزا دانش يا حرفهمتوسطه 
  
  

  2صديقه كاظمي ، 1خندقي دكتر مقصود امين
  

  2/90/ 12، پذيرش  10/12/89، تجديدنظر:30/6/89دريافت: 

  
  چكيده
 يا حرفــهدوزي دوره متوســطه  برنامــه درســي راســتهبررســي  هــدف:

هني را در مراكز شهر مشهد طي سال تحصـيلي  توان ذ آموزان كم دانش
آمـوزان،   دانـش كه شامل گروه  4در اين تحقيق  روش:. بود 89-1388

(سـه   گانـه  پـنج حرفـه آمـوزي، معلمـان و مـديران مراكـز       يهاكارگاه
هنرستان دخترانه و دو هنرستان پسرانه) شهر مشهد در هـر سـه پايـه    

بي هدف محور هاموند اساس مدل ارزشيار . بشدندبررسي بود  يتحصيل
مشـاهده، انجـام    يهـا  فـرم ارزيـابي،   يهـا  اههيسـ و با استفاده از انـواع  
پيشرفت تحصـيلي بـه سـواالت پـژوهش      يهاآزمونمصاحبه و برگزاري 

دهــي محــيط كارگــاهي و  پاســخ داده شــد. ســواالت كيفيــت ســازمان
و ميـزان حصـول بـه    ن يند تدريس معلمـا اتجهيزات كارگاه، كيفيت فر

 .انـد  دادهبيني شده و مورد انتظـار را اسـاس قـرار    موزشي پيشاهداف آ
دهـي   مربوط بـه سـازمان   يها افتهيميانگين به دست آمده از  :ها افتهي

دهـي   محيط كارگاهي، تجهيزات و ابزار كارگاهي نشان از ضعف سازمان
و مطلوب بودن مواد و تجهيزات آن دارد. نتايج تحليل  يمحيط كارگاه

معلمـان نشـان داد كـه    س مشـاهده كيفيـت تـدري    يها مؤلفهس واريان
تفاوت معناداري بين كيفيت تدريس در ابعـاد مختلـف در سـه پايـه از     
حيث مطلوبيت وجود ندارد. ارزيابي توانمنـديهاي شـناختي و مهـارتي    

بـه  حسب پايه تحصيلي ر آموزان نيز نتايج متفاوتي ب دانش عام و خاص
دوزي،  اجرا شده در رشته راسـته  برنامه درسي گيري: نتيجه داد. دست

موفـق بـوده و در    نسـبتاً شـده   بينـي در رسيدن به برخي اهداف پـيش  
ريزي  برنامهموفق نبوده است و اين موارد نياز به تعمق و  هاآناز  يبرخ

  دارد. 
  
آمـوزان   ارزشـيابي، تـدريس، مـدل هامونـد، دانـش      كليدي: هاي هواژ
  .آموزي برنامه درسي حرفه، توان ذهني كم
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Abestract 
Objective: This study aimed to evaluate Evaluation of 
Fabric Sewing Curriculum of Students with Intellectual 
Disabilities in Secondary Schools in Mashhad. Method: 
Four groups including students, vocational training 
Hammond's objective-oriented model and various 
checklists, observation forms, interviews and academic 
achievement tests were used for answering the research 
questions. These questions regarded the organization 
quality of workplace environment, teacher's teaching 
quality and the amount of achieving predicted and 
expected training goals. Resultss: The means of findings 
related to workplace facilities and material showed a 
weak environment organization, but optimal facilities and 
material organization. ANOVA of various components of 
teachers’ learning quality revealed no significant 
difference between 3 grades. The evaluation of general 
and special cognitive and practical abilities showed 
different results according to the grades. Conclusion: The 
implemented curriculum in fabric sewing practice was 
successful in achieving some expected objectives and not 
in some others. These need deeper thinking and 
considerable program for optimizing the situation. 
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  مقدمه
 نيتـر   يميقـد برنامه درسـي از   1مند ارزشيابي نظام

ه شده علوم تربيتي و حـوز  قلمروهاي رسمي و شناخته
ــث،    ــت (هي ــي اس ــه درس ــم   )1982برنام ــه زع و ب

مباحـث   نيتـر  مهـم ز بايد آن را ا )1383( مهرمحمدي
سـازمان  ر هـ «قلمرو برنامه درسي دانست. از آنجا كـه  

يي هدفهايي را با ها برنامههاي خود، تيمأموربراي انجام 
 مختلفي از روشهاي هان آمشخص، تدوين و براي تحقق 

بايد به منظور پي بردن بـه   ها برنامهگيرد، اين بهره مي
مشـخص  ي اجـرا شـده و   ها برنامهبودن ب ميزان مطلو
ن كننــدگا مخاطبــان و مصــرفت رضــاين شــدن ميــزا

، 1384(كيامنش،  »مورد ارزشيابي قرار گيرند ها برنامه
و پرورش هم از  ي وابسته به آموزشهانسازما)، 277ص

ي خود، ها برنامهو به ارزيابي  اين قاعده مستثنا نيستند
  از جمله برنامه درسي نياز مستمر و منظم دارند.

و پـرورش، آمـاده سـاختن     زشهدف كلي نظام آمو
ــردي و    ــدگي ف ــراي زن ــروز ب ــان ام ــان و نوجوان كودك
اجتماعي مطلـوب اسـت. ايـن هـدف، كليـه افـراد بـا        

ي خـاص جسـمي و   هـا يژگيوي متفـاوت و  هـا ي توانمند
آموزان كـم تـوان ذهنـي     . دانشرديگ يمفردي را در بر

(داراي نيازهاي ويژه) از ايـن هـدف مسـتثنا نيسـتند،     
و پــرورش آنــان،  بــه ســبب  آمــوزش بلكــه توجــه بــه

بتهاي ويژه بـه حساسـيت و تـوجهي    مراقمحدوديت و 
مضاعف، نياز دارند. پس، هدف تعليم و تربيـت در هـر   
نظامي در مورد  افراد  عادي و افراد ويژه (ماننـد افـراد   

توان ذهني) اين است كه آنـان را بـراي زنـدگي در    كم
قـل از برنـر،   ، به ن2،1992بزرگسالي آماده كند (وهمير

توان ذهني، براي  كم افرادسازي  ). در روند آماده2000
كســب اشــتغال و ورود بــه بــازار كــار، بايــد عــالوه بــر 

ي انطبـاقي و  آموزشـها بخشي  پزشـكي،  ن اقدامات توا
-بهبود وضعيت اجتماعي، اقداماتي نيز در جهت آمـاده 

سازي آنان براي كسب شغل انجام داد كه اين اقدامات 
قسمت عمده است: حرفه آموزي، اشـتغال و   شامل سه

  ). 1385منش و براتي سده، ر پيگيري (داو

و پرورش ايـن كودكـان، تأكيـد     امروزه در آموزش 
 آمـوزي  حرفـه ي كـاربردي، بـه ويـژه    بر آموزشهااصلي 

(كـه   3آمـوزي  )؛ حرفه1377است (شهرامي و متقياني، 
)، آمـوزش مشـاغلي را   شود يمناميده  VETبه اختصار 

كـه نيازمنـد كسـب مهـارت عملـي  و       رديـ گ يمر بر د
همچنــين درك درســتي از مبــاني نظــري ايــن گونــه 

فـراهم  رو، به منظور  ). از اين1382(بهراد،  مهارتهاست
آموزان به  ي دانشابي دستهاي الزم براي زمينه  آوردن

ــي و      ــايي شخص ــراي خودكف ــژه  الزم ب ــاي وي نيازه
سي امين جلسه اجتماعي آنان، طبق مصوبه هفتصد و 

، بـه  23/12/84و پـرورش، مـورخ    شوراي عالي آموزش
و پرورش اجازه داده شده تـا نسـبت بـه     وزارت آموزش

ي و ا حرفـه  ي تحصـيلي پـيش  ها دورهطراحي و اجراي 
آمـوزان داراي نيازهـاي    ي ويـژه دانـش  ا حرفهمتوسطه 

ويژه به طور آزمايشي اقدام كند. در اين راستا، معاونت 
ريـزي   مين نيروي انساني، مديريت برنامه أآموزشي و ت

ي را ا حرفهي مهارتهاتوان ذهني، دوره  آموزان كم دانش
اين گونه توضيح و تبيين كرده است: هدف كلي برنامه 

 ،پرورش همـه جانبـه   ،يا حرفهي مهارتهادوره آموزش 
ــي ــناختي، روان ــادي و  -(ش ــاعي، اقتص ــي، اجتم حركت

آماده كـردن او   و ي) مهارت آموز كم توان ذهنيا حرفه
ي فـردي و اجتمـاعي اسـت.    تهايمسـئول براي پذيرش 
آموزان بـا نيازهـاي    ي خاص دانشا حرفهدوره متوسطه 

ويــژه، مشــتمل بــر ســه پايــه تحصــيلي اســت. تعــداد 
واحــد اســت كــه  96واحــدهاي درســي دوره، حــداقل 

ــارت،     ــل مه ــابي، تكمي ــومي، انتخ ــامل دروس عم ش
س مهـارتي) اسـت.   اختياري و استاندارد مهـارت (درو 

ــطه   ــي دوره متوسـ ــه آموزشـ ــين نامـ ــه(آيـ ي ا حرفـ
  ).1386ان با نيازهاي ويژه، آموز دانش

) دروس 1386مصـوب  (اين آيين نامـه  15در ماده 
عمومي، انتخابي، تكميل مهارت، اختياري و اسـتاندارد  

هاي مهارتي) بر اساس اهداف و ماهيـت  مهارت (درس
ي دوره آمـوزش  ا حرفـه . عنـاوين  انـد  شدهتوصيف  آنها

 استانهاي متناسب با شرايط و امكانات ا حرفهي مهارتها
ــالي 4عنــوان 5تعريــف شــده اســت و شــامل   ــافي،  ق ب
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كاري بري چوب، معرقك دوزي، درودگري، مشب راسته
و كشت گياهان آپارتماني است. در ايـن ميـان، رشـته    

ي پسـرانه و  ا حرفه، در همه مراكز متوسطه دوزي راسته
اي مهـارتي از   ر مشـهد  بـه عنـوان رشـته    دخترانه شه

ابتداي اين طرح آزمايشي مورد توجه قرار گرفتـه و در  
ان ورودي بـه ايـن   آمـوز  دانشحدود بيش از يك سوم 

 بر گرفت.ر طرح را د

هر برنامه، در عمل عالوه بر آنچه براي  آنجا كهاز 
اي نيز قصد نشدهآن طراحي شده، نتايج و پيامدهاي 

اي كه فعاليتي  و هر سازمان يا موسسهبه همراه دارد 
، بدون توجه به ميزان حجم دهد يمبراي جامعه انجام 

و گستردگي فعاليت انجام شده بايد در قبال آنچه كه 
) 1384گو باشد (كيامنش،  ، پاسخدهد يمارائه داده و 

-و الزمه هرگونه  برنامه ريزي براي كودكاني با عقب

ي هايژگيوجه به ماندگي ذهني خفيف و متوسط، تو
متمايز آنان نسبت به همساالن عاديشان است (كرك، 

)،  اهميت ارزشيابي از برنامه 1996گاالهر و آناستازيا، 
توان ذهني، بيش از پيش  آموزان كم آموزي دانشحرفه

  .ابدي يمضرورت 

بر اساس مصوبه هفتصد و پنجاه و سومين جلسه 
مقرر شد  ،3/7/86و پرورش مورخ  شوراي عالي آموزش

اي و متوسطه حرفهآموزشي دوره پيش نامهتا آيين
-87ي خاص به مدت سه سال از سال تحصيلي ا حرفه

به صورت آزمايشي، اجرا شود. اتخاذ تصميم نهايي  86
هاي نامهدهي از آيين براي اجراي قطعي منوط به گزارش

) كه سه سال از 1389آموزشي اجرا شده است. اكنون (
، ضرورت ارزشيابي گذرد يمشي اين برنامه اجراي آزماي

اين برنامه،  كردن يقطعآن براي اتخاذ تصميم جهت 
  .شود يماحساس 

بر اساس نتايج جست و جوي انجام شده از سوي  
پژوهشگران مطالعه حاضر، تاكنون هيچ نوع ارزشيابي 

هاي اجراشده، انجام مدون و علمي در مورد اين برنامه
و پرورش يا هر سازمان و  وزشنشده است؛ ضمناً، آم

-و برنامه تهايفعالنهاد ديگر  براي آنكه بتواند در قبال 

گو باشد، بايد آنچه را كه انجام داده و  هاي خود پاسخ

به دست آورده، مورد ارزشيابي قرار دهد (كيامنش، 
ي اصلي اجراي هر گامها) و ارزشيابي يكي از 1384

تعيين قدر و  رود كه موفقيت و شمار مي برنامه به
شايستگي هر برنامه به نتايج ارزشيابي آن وابسته است 

، به نقل از استافيل بيم و شينفيلد، 1991، 5(اسكريون
). با توجه به اين نكات مهم، هدف بررسي 2007

ي ا حرفهحاضر، ارزشيابي برنامه درسي دوره متوسطه 
توان ذهني است؛ چرا كه غفلت از  آموزان كم دانش

توجهي به كاركردهاي ارزشيابي و برنامه،  بيارزشيابي 
 غفلت از فوايد آن را به دنبال دارد. 

براي ارزشيابي هر برنامه، الگوهـاي مختلفـي ارائـه    
) الگوهاي ارزشـيابي  1987شده است. ورتن و سندرز (

، 6را در قالب شش رويكرد ارزشيابي مبتنـي بـر هـدف   
بـر   ، ارزشـيابي مبتنـي  7ارزشيابي مبتني بـر مـديريت  

، 9، ارزشيابي مبتني بر نظـر متخصصـان  8مصرف كننده
ــر اخــتالف نظــر متخصصــان  و   10ارزشــيابي مبتنــي ب

ــت  ــيابي طبيع ــر   ارزش ــي ب ــيابي مبتن ــه و ارزش گرايان
. در رويكـرد  كننـد  يمبندي دسته 11كنندگانمشاركت

ارزشيابي مبتني بر هدف،  تمركز اساسي بـر تعيـين و   
ي است و اينكـه  مشخص كردن اهداف و مقاصد آموزش

انـد (روحـه و   ي تحقـق يافتـه  ا انـدازه آن اهداف تا چه 
). رويكرد ارزشـيابي مبتنـي بـر هـدف از     2009زامبو، 

با  1960و  1950هاي شروع شد و در دهه 1930دهه 
كه عقيده داشت، ارزشـيابي يعنـي فراينـد     12كار تايلر

كـه   ي به اهداف آموزشـي و ايـن  ابي دستتعيين ميزان 
سي به چـه ميـزان بـه اهـداف تعيـين شـده       برنامه در

رسيده، مقبوليت گسترده يافته و طرفـداران زيـادي را   
بـه  دار كـه   به خود، جلب كرد. از ديگر الگوهاي هـدف 

توسعه و گسترش مفهومي الگوي تايلري مطـرح   دنبال
اسـت (نقـل از ورتـن و     13شده الگوي ارزشيابي هاموند

  ). 1987سندرز، 
) از سه بعد 1968هاموند (ساختار ارزشيابي مدل 

تشكيل شده است: بعد نخست، بعد آموزشي است كه 
حركت جديد را در متغيرهاي مشخصي، توصيف 

دهي، محتوا، روش، ابزار و  و شامل سازمان كند يم
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عد، يعني بعد نهاد، شامل دومين ب هزينه است؛
يي است كه درگير هاهگروويژگيهاي اشخاص و 

و بايد در ارزشيابي مدنظر ي آموزشي هستند تهايفعال
گانه  ي ششگروههااساس اين مدل، رقرار گيرند و ب
آموزشي، متخصصان ر آموز، معلم، مدي شامل دانش

-بر مير تعليم و تربيت، خانواده و باالخره اجتماع را د

گيرد. هاموند براي هر يك از اين متغيرها، چندين 
ست كه و معتقد ا برد يمفرعي نيز نام  رگذاريتأثمتغير 

مستقيماً روي  دنتوان يمهر يك از اين عوامل فرعي نيز 
باشند؛ براي مثال، در متغير  رگذاريتأثبرنامه داده شده 

آموز، متغيرهاي فرعي نظير سن، پايه  اصلي دانش
؛ يا اينكه در متغير رگذارنديتأثتحصيلي و جنسيت، 

اصلي خانواده، متغيرهاي فرعي مانند ميزان درگيري 
با برنامه، توزيع سني در خانواده، وضعيت خانواده 

ازدواج، ميزان درآمد، وضعيت تحصيالت خانواده و 
؛ در نهايت، نديآ يمثري به شمار ؤغيره عوامل م

سومين بعد اهداف رفتاري است كه شامل اهداف 
. ارزشيابي شود يمحركتي  - شناختي، عاطفي و رواني

داف عيني و به مثابه فرايند، از نظر هاموند در قالب اه
. در ساختار هاموند، شود يم، محقق شدهرفتاري بيان 

سه حيطه براي اهداف عيني مشخص شده است: 
آوردن، درك و ر حيطه  رفتار شناختي شامل به خاط

ي هوشي مربوط به مهارتهاكاربرد دانش و به كارگيري 
تجزيه و تحليل، تركيب و ارزيابي است. بهترين مثال 

ي آزمونهااهدافي، انجام  براي ارزشيابي چنين
استانداردشده پيشرفت تحصيلي است كه در اغلب 

مبين ميزان موفقيت   آزمونهانتايج اين  صرفاً، ها برنامه
 حيطه. شود يميا شكست برنامه، در نظر گرفته 

ي و گذار ارزش، ارزشها، نگرشهاعاطفي شامل عاليق، 
داوري فردي است. در واقع، حيطه عاطفي نشان 

احساسات و كه در هر برنامه الزم است تا  دهد يم
نظر گرفته شود و برنامه فقط ر آموز نيز د دانش عواطف

و  تهايموفقآموز به سوي  دانش سوق دادنبه دنبال 
حركتي –حيطه رواني  ي تحصيلي نباشد.هاييتوانا

فنى و  هاي مهارتهاى عملى در زمينه بيشتر شامل

جز زمايشگاهى و آ ، هنر، كارهاىيبدن تي، تربيا حرفه
 كه انجام دادن آنها نيازمند همكارى اعصاب وآن است 

ها و يرانندگى. يادگير و هاست؛ مانند خياطي ماهيچه
حركتى آميخته با -روانى ٔهدفهاى آموزشى در حيطه

و  عاطفى بوده،حيطه  شناختى و ٔيادگيرى در حيطه
 توأمانهر سه نوع هدف بايد در ارزيابي برنامه جديد 

 قرار گيرند. مدنظر

ارزشي ا هاموند، ابزار اكتشافيِ ب ساختار ارزشيابي
جهت تجزيه و تحليل  تواند يمبراي ارزشيابان است كه 

هاي هر فعاليت آموزشي جديد از موفقيتها و شكست
ي آن به اهداف، مورد استفاده قرار گيرد ابيدستنظر 

مدار  ). الگوي ارزشيابي هدف1987(ورتن و سندرز، 
د به جهت تعديل و اصالح سنت تايلري در هامون

- ارزشيابي، تكيه بر ابعاد مختلف يك برنامه، هدف

محوري و همچنين ساختارمندي آن، جهت انجام اين 
  پژوهش انتخاب شده است.

تا به حال تحقيقات مرتبط بسيار كمي در باب 
توان ذهني، چه در  ي به افراد كما حرفهي آموزشها

شده است. معدود تحقيقات داخل و چه خارج انجام 
مرتبط با هم را ر هايي مجزا و غيانجام شده هم مقوله

آموزان و معلمان، مدنظر  ي مختلف دانشگروههادر 
ي انجام شده پژوهشها. در بررسي پيشينه اند دادهقرار 

هاي آموزشي و حرفه آموزي در حيطه ارزشيابي برنامه
و  يرامبه پژوهش شه توان يمتوان ذهني،  كودكان كم
) اشاره كرد. اين پژوهشگران در 1377متقياني (

ي مهارتهاارزشيابي مقدماتي از دوره "طرحي با عنوان 
، "آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير عمومي دانش

دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه شهر تهران را 
به روش تصادفي ساده،  انتخاب كردند و با استفاده از 

و يك فرم  محقق ساختهظرسنجي سه پرسشنامه ن
نفر از  124اطالعات مربوط به استادكاران، نظر 

مدير مدرسه را  13استادكار و  17معلم،  46والدين، 
ي عمومي، مورد بررسي قرار مهارتهاي ها دورهمورد ر د

ها در . نتايج اين مطالعه نشان داد كه اين دورهاند داده
ناي موارد خاص، ان به استثآموز دانشي مهارتهازمينه 
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هاي مهارتها در انتقال چندان مؤثر نبود  و اين دوره
ي  نيز چندان موفق نبوده است. در زمينه ا حرفه

ي وجود داشت. ا عمدهامكانات كارگاهي نيز ضعف 
نتايج نشان داد كه استادكاران تخصص الزم را ندارند و 

، ذهني توان كمآموزان  تجربه آنان در زمينه كار با دانش
به اين كودكان، چندان مثبت  هانآاندك است و نگرش 

نيست. اين پژوهشگران، ضعف در اجرا  را بيش از 
مشكالت محتوايي در بروز چنين مشكالتي موثر 

  اند. دانسته
) نيز نشان از 1382هاي پژوهش بشاورد (يافته

و پرورش  هاي آموزشضعف طراحي و اجراي برنامه
رفتاري دارد. وي  آموزان داراي اختالالت دانش

ي  با عنوان ا مدرسهنوع پيمايش  ازپژوهشي 
آموزان  و پرورش دانش هاي آموزشارزشيابي از برنامه«

و با هدف توصيف وضعيت » داراي اختالالت رفتاري
نظر در د موجود و آگاهي از ميزان تحقق اهداف مور

هاي  آموزان انجام داد. يافته و پرورش اين دانش آموزش
ي به ذارگ  صيتشخكه فرايند  داد نشان ش،اين پژوه

علت كمبود ابزارهاي تشخيصي معتبر و عدم حضور 
آموزان داراي  متخصصان مجرب در ارتباط با دانش

ي اتاقهاان ارجاعي به آموز دانشاختالالت رفتاري و 
كه  ؛ در حاليشود ينممرجع در مدارس به خوبي طي 

و با دقت  تر مطلوببه نحو  مارستانهايباين فرايند در 
ي اختصاص يافته به مكانها. شود يمبيشتري، انجام 

ي و شناخت رواناي و  ي مشاورهتهايفعالي درس، كالسها
مناسب و كافي  هنرستانهامواد آموزشي در هيچ يك از 

بخشي در كليه ن نبوده اند. ارائه خدمات توا
ناكافي گزارش شده است. بيش از دو سوم  ها هنرستان

هاي شي، اطالعات خود را در زمينهكاركنان آموز
ي اصالح و تغيير رفتار، شناخت انواع اختالالت روشها

اند. اين ي تدريس، ناكافي دانستهروشهارفتاري و 
ها ضرورت تجديدنظر و انجام اصالحات الزم در يافته
آموزان داراي  هاي آموزشي و پرورشي دانشبرنامه

  .دهد يماختالالت رفتاري را مورد تاكيد قرار 

) كه با هدف بررسي ميزان 1382اسد ( پژوهش بني
ي ا حرفهآموزي  موفقيت دوره سه ساله مهارت

ذهني استان كرمان در ايجاد  توان كمآموزان  دانش
نفر  180ي روي ا حرفهي فردي، اجتماعي و مهارتها

نفر از  180التحصيل اين دوره (گروه آزمايش) وفارغ
ابتدايي، موفق به ورود به آموزاني كه پس از دوره  دانش

بودند، (به عنوان گروه گواه)، انجام اين دوره نشده 
ي در ا حرفهي مهارتهاگرفت، نشان از موفقيت دوره 

ي در ا حرفهي فردي، اجتماعي و مهارتهاايجاد 
التحصيل اين دوره توان ذهني فارغ آموزان كم دانش

دوره اني بود كه امكان ورود به اين آموز دانشنسبت به 
. ضمناً، مسئوالن، مديران، دبيران و بودند افتهينرا 

ي و ا حرفهي مهارتهاسرپرستان آموزشي و اوليا، مراكز 
به لحاظ «ي ا حرفهي مهارتهااين دوره را در ايجاد 

ي آزمونهااند؛ اما نتايج  موفق ارزيابي نكرده» اقتصادي
آموزان،  انجام شده در اين مطالعه روي خود دانش

ي، نشان داده ا حرفهي مهارتهاآنان را در انجام موفقيت 
  است.

پژوهشي درباره افراد درگير در مشاوره افراد 
ي الزم هايستگيشاباب ر توان ذهني و نظر آنان د كم

توان ي هايستگيشاارزشيابي "براي مشاوران، با عنوان
از سوي  ماتيو، بوي، بيگز "ي در استرالياا حرفهي بخش

به شيوه پيمايشي بر روي   2010و هازل وود در سال 
ي انجام شد، ا حرفهي بخش تواننفر از مشاوران  149

 مؤسساتآنان شش عامل را براي افرادي كه در 
ي افراد  معلول ا حرفهي بخش تواني به بخش توان

) 2) مشاوره شغلي، 1: اند برشمرده، الزم پردازند يم
توان )حمايت 4) مشاوره فردي،3ي، ا حرفهتمرين 

ر ) محيط كارگاهي مناسب سازي شده ب5، يبخش
)مديريت برنامه و مداخله در محيط 6حسب معلوليت، 

ي ا حرفهكار. در اين ميان، مشاوره شغلي، تمرين 
(كارورزي) و مشاوره فردي از حيث فراواني به طور 

تلقي  تر مهممعناداري از ساير عوامل، باالتر و در نتيجه 
كه بايد با افراد  معلول،  دهد يم. اين امر نشان اند شده

شان مشورت  كرد و در تعيين و در مورد حرفه آينده
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توان  مؤسساتانتخاب آن به آنان آزادي عمل داد و 
ي هم  بايد براي اين افراد، امكان ا حرفهي بخش

ي كار را فراهم كنند؛ مهارتهاكارورزي و فراگيري 
 اساس عاليق و نيازهاير بايد ب تهايفعالهمچنين اين 

  فردي  هر فرد معلول،  انجام پذيرد. 
با توجه به آنچه تاكنون مطرح شد، و با عنايت به 
ناكافي و پراكنده بودن تحقيقات مربوط به ارزشيابي 

توان ذهني و نيز نبود  ي افراد كما حرفهآموزش 
رغم آغاز طرح  ، عليآموزشهاارزشيابي علمي اين نوع 

آموزي به رفهآزمايشي آن، ارزشيابي برنامه درسي ح
توان  آموزان كم دانش دوزي راستهطور عام و رشته 

طور خاص، از ضرورت اساسي برخوردار است.  ذهني به
گويي به سئواالت  از اين رو، اين پژوهش در پي پاسخ

دهي محيط كارگاهي و  كيفيت سازمان - 1زير است: 
 دوزي راستهتجهيزات و ابزار كارگاهي رشته 

كيفيت  -2ذهني چگونه است؟  توان آموزان كم دانش
يادگيري  –ي ياددهيها طيمحفرايند تدريس معلم در 

دوزي در ابعاد  ان كم توان ذهني رشته راستهآموز دانش
تا چه ميزان  -3مختلف چگونه است؟ و در نهايت، 

 دوزي راستهبرنامه درسي حرفه آموزي رشته 
د توان ذهني به نتايج و اهداف مور آموزان كم دانش
  ار يادگيري، دست يافته است؟انتظ

  
  روش پژوهش

با عنايت به هدف مطالعه كه تعيين وضعيت اجراي 
آموزي و ارائه تصويري روشن از  برنامه درسي حرفه

برنامه اجراشده است، روش پژوهش در اين مطالعه را  
پژوهش ارزشيابانه ناميد. جامعه آماري تحقيق  توان يم

وزان رشته آم ) دانش1شامل چهار گروه است: 
) معلمان شاغل به تدريس در رشته 2، دوزي راسته
) 3در واحدهاي آموزشي مجري برنامه،  دوزي راسته

ي هنرستانها) مديران 4محيط كارگاهي هنرستان و 
  ي سطح شهر مشهد.ذهنتوان  آموزان كم ي دانشا حرفه
 3هنرستان پسرانه و  2هنرستان ( 5طوركلي،  به

توان  آموزان كم به دانشهنرستان دخترانه) مربوط 

ذهني خفيف در مشهد وجود دارد كه مجري برنامه 
هستند. جامعه  دوزي راستهآموزي رشته درسي حرفه

آموزان  آماري گروه اول پژوهش، يعني تعداد دانش
 143كالس،  16مدرسه و  5در اين  دوزي راستهرشته 

  نفر هستند. 
 حجم جامعه گروه دوم، يعني تعداد معلمان شاغل

در واحدهاي آموزشي  دوزي راستهبه تدريس در رشته 
كالس، مشغول به  16نفر بود.كه در  13مجري برنامه، 

 5ي داير در اين كارگاههاتدريس بودند.  تعداد 
 8دوزي (جامعه گروه سوم،  هنرستان براي رشته راسته

براي ارزيابي از  كارگاههارو، همه اين  كارگاه بود. از اين
د و تجهيزات كارگاهي و نحوه نظر كيفيت موا

مورد مشاهده قرار گرفتند؛همچنين،  آنهادهي  سازمان
ي هنرستانهاتعداد افراد گروه چهارم، يعني مديران 

نفر  بود كه به  5حرفه آموزي سطح شهر مشهد نيز 
  صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفتند.

: اين پژوهش از نوع ارزيابي بيروني ابزار پژوهش
عوامل  لهيبه وسه است؛. بدين معنا كه ارزيابي بود

خارج از نظام و دست اندركاران نظام آموزشي است و 
مدار هاموند  با توجه به استفاده از مدل ارزشيابي هدف

) در اين پژوهش و سواالت برآمده از آن، براي 1973(
دهي محيط كارگاه و مواد و  بررسي نحوه سازمان

آن (سوال يك پژوهش) چك تجهيزات به كار رفته در 
اساس شرايط رليست مشاهده  بود. اين فرم مشاهده ب

و مواد و تجهيزات ذكرشده در محتواي استاندارد رشته 
دوزي مصوب سازمان آموزش و پرورش استثنايي  راسته

(سازمان دهي  مؤلفهوسيله پژوهشگران در دو  كشور، به
و  دهي تجهيزات گويه و سازمان 17محيط كارگاهي با 

اي گويه) و با مقياس سه درجه 40ابزار كارگاه با 
تدوين شد. جهت سنجش روايي اين ابزار در مجموع 

 6نفر مورد بررسي قرار گرفت. در اين ميان  10از نظر 
نفر از افراد كارشناس و باتجربه (حداقل پنج سال به 

ي ذهنتوان  باال)  كه در دوره متوسطه كودكان كم
و مدرك تحصيلي كارشناسي و  مشغول به كار بودند

ي علوم تربيتي داشتند، ها رشتهيا كارشناسي ارشد در 
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استفاده شد و چهار نفر نيز داراي مدرك دكتري بودند 
كه در مجموع، روايي محتوايي آن مورد ارزيابي و تاييد 

 دروني همساني و يپاياي ميزان تعيين برايقرار گرفت. 
 استفاده كرونباخ آلفاي روش از ،پرسشنامه هاي گويه
و  84/0هاي اين ابزار،  . انسجام دروني بين گويهشد

و 74/0اول  مؤلفهآلفاي كرونباخ محاسبه شده براي 
  بود. 79/0دوم  مؤلفهبراي 

آوري جهت بررسي سوال دوم و به منظور جمع
-خصوص تدريس و وضعيت ياددهير د ها داده

 محققيادگيري كالس از ابزار فرم مشاهده تدريس 
ديده استفاده  كننده آموزش  توسط مشاهده ساخته 

شد. به منظور افزايش اعتبار مشاهدات، تدريس هر 
معلم در هر پايه و هر كالس در سه نوبت زماني 

 7مختلف، مورد مشاهده قرار گرفت. اين فرم در 
(انتخاب و طراحي محتوا، طرح و برنامه معلم مؤلفه

نحوه تعامل  براي ارائه محتوا، روش تدريس معلم، 
ي يادگيري، و ارزشيابي تهايفعالآموزان،  معلم با دانش
يادگيري و كاربرد مواد و تجهيزات در -فرايند ياددهي

ي ا درجه گويه و مقياس سه 60جريان تدريس) و 
) 2) شواهد مشخص و كافي مشاهده شد، 1شامل (

) شواهد مشخص و كافي 3شواهد كمي مشاهده شد و 
شده بود. به منظور مشاهده مشاهده نشد، تدوين 

تدريس معلمان، پنج نفر كارآزموده و باتجربه در اين 
حوزه، براي مشاهده تدريس معلم آموزش داده شدند. 

در مورد هر گويه، مورد بررسي قرار گرفت  آنهاو درك 
به برداشت واحدي از  باًيتقر، مشاهده گرانتا همه اين 

مقرر، درست  ها دست يابندو مشاهده را در زمانگويه
  و بدون سوگيري انجام دهند.

روايي محتوايي اين ابزار را پنج تن از استادان 
توان  و پرورش كودكان كم حوزه تدريس و آموزش

 تعيين برايذهني ارزيابي و تاييد كردند؛ همچنين، 
اين فرم  هاي گويه دروني همساني و يپاياي ميزان

ضريب  .شد استفاده كرونباخ آلفاي روش ازمشاهده 
آلفاي كرونباخ به دست آمده به جهت سنجش ميزان 

محاسبه و آلفاي 98/0انسجام دروني براي اين ابزار، 

طور مجزا نيز محاسبه شد  به مؤلفهكرونباخ براي هر 
قابل مشاهده  1كه حاصل اين محاسبات در جدول 

 توان يم ،جدولمقادير اين  از ،مجموع در است.
 دروني همساني و پايايي زا اين فرم  كه كرد استنباط
   .استبوده  برخوردار بااليي

  

ها و آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي تعداد گويه -1جدول 
  در فرم مشاهده تدريس معلمان  مؤلفههر 

تعداد   مؤلفه
  ها گويه

ضريب 
  پايايي

  91/0  8  طريقه انتخاب و طراحي محتوا .1
طرح و برنامه معلم براي ارائه  .2

  محتوا
7  88/0  

ي به ابي دستش معلم براي رو .3
  هدف درس

9  96/0  

ان آموز دانشنحوه تعامل معلم با  .4
  در هنگام تدريس

13  98/0  

  91/0  12  ي يادگيريها تيفعال .5
  90/0  4  ارزشيابي .6
  95/0  7  كاربرد مواد و تجهيزات .7
ميانگين مجموع كل در فرم  .8

  مشاهده
60  98/0  

  
گويي به سوال سوم پژوهش در باب  براي پاسخ

آموزان در دو سطح  هاي دانشبي از آموختهارزيا
ي عملي، براي هر پايه يك ابزار مهارتهاشناختي و 

ي عملي، مهارتهاارزيابي شناختي و يك ابزار ارزيابي 
به تناسب محتواي همان پايه و در مجموع براي سه 

ابزار ساخته شد. براي تهيه و ساخت اين  6پايه، 
ن تعليم و تربيت ابزارها، گروهي شش نفره از متخصصا

استثنايي كه در اين مراكز مشغول به كار بودند، دعوت 
شد تا به اتفاق پژوهشگران در تهيه و تدوين اين ابزار 
(آزمون پيشرفت تحصيلي) و سواالت آن، مشاركت 

حسب محتواي ر اساس، براي هر پايه ب كنند. براين
 شرفتيپاستاندارد مصوب آن پايه، يك آزمون 

ي شناختي هاييتواناسوال براي ارزيابي  10ي با ليتحص
آموزان  ي عملي دانشهاييتواناسوال براي ارزيابي  10و 

ساخته شد. هر يك از ابزارهاي شناختي و مهارتي 
مربوط به هر سه پايه، دو نوع توانايي عام و خاص) را 
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ي هاييتوانا. به علت تكرار برخي كرد يمارزيابي 
مورد ي مهارتهاو شناختي و مهارتي در قالب دانش 

در محتواي استاندارد مربوط به هر سه پايه، پنج  ازين
ي اين لهايتحلسوال در هر سه پايه، مشترك بود و در 

در هر سه پايه،  "ي عامهايتوانمند"مطالعه با عنوان 
مورد بررسي قرار گرفته است. در هر ابزار، بخشي به 

 آموزان، تعلق داشت. آوري اطالعات شخصي دانشجمع
ي تدوين ا گونهرا به  پرسشهاگروه سازنده ابزارها، 

كردند كه هر گويه پاسخ مشخص و عيني داشته باشد 
و در مقابل هر گويه، پاسخ آن نوشته شد. هر پاسخ 
بسته به نوع سوال به يك، دو يا سه پاسخ تقسيم شده 

نمره و در مجموع، براي هر  2و براي هر پاسخ صحيح 
نمره در نظر گرفته  20كثر پرسشنامه ده سوالي حدا

شد. اين آزمون، به شكل مصاحبه براي اجراي ارزيابي 
شناختي، انجام شد تا مشكالت ناشي از ضعف 

ي بر نتايج ريتأثآموزان در خواندن و نوشتن،   دانش
ي عملي، مهارتهاارزيابي نداشته باشد. براي ارزيابي 

آموز  نظر معلمان راجع به عملكرد مهارتي هر دانش
ساس قرار گرفت و از معلمان در اين موارد عملي ا

سوال شد؛ چرا كه ارزيابي عملي، تخصصي و مستلزم 
صرف زمان زيادي جهت كسب توانايي برآورد مهارت 
اكتسابي فرد است؛بنابراين، اين محدوديت پژوهشگران 

آموز را در  آموزي دانش آن داشت كه معلم حرفهر را ب
آموز اطالعات كافي  انشي دمهارتهامقام فردي كه از 

مدت با وي  دارد و اين اطالعات را در مواجهه طوالني
ي مهارتهابه دست آورده ، مبناي داوري در مورد 

دهند؛ همچنين،  روايي ر آموزان قرا علمي دانش
گيري از نظرات ، با بهرهآزمونهامحتوايي اين 
هاي علوم تربيتي و معلمان متخصص متخصصان رشته

سنجيده شد و محتواي  دوزي راستهشته و باتجربه ر
اين ابزارها جهت ارزيابي شناختي و عملي در هر پايه، 

  مناسب تشخيص داده شد. 
  ي پژوهشها افتهي

در اين بخش به علت تنوع و گستردگي سواالت 
پژوهشي، شيوه تحليل و نوع آزمون، به صورت 

كلي، ر طو جداگانه ذيل هر سوال ارائه شده است. به
اي اين مطالعه به دو شكل مورد تحليل قرار هيافته

گرفته است: ارائه تحليل توصيفي ارزيابانه براي هر 
ي، استنباطي آمار آزمونهاسوال پژوهش و استفاده از 

براي پاسخ به سوال اول،  تك گروهي tآزمون نظير 
متغيره  براي پاسخ به د آزمون تحليل واريانس چن

متغيره و د چن سوال دوم و آزمون تحليل واريانس
  تعقيبي شفه براي پاسخ به سوال سوم. 
تحليل توصيفي در پاسخ به سؤال اول پژوهش، 

ي به دست آمده با وضعيت مطلوب نهايانگيممقايسه 
انجام شد. در اين سوال و همچنين عمده سواالت 

 نسبتاًپژوهشي ديگر، براي تعيين وضعيت مطلوب، 
امتياز مربوط  مطلوب و نامطلوب، بعد از آنكه محاسبه

يابي قرار گرفت، امتيازهاي به هر ويژگي مورد ارز
بندي و در يكي از سه وضعيت، قرار  طيف مربوط،

 0. براي تعيين وضعيت نامطلوب حدوداَ نقطه رديگ يم
 34تا  68مطلوب حدوداَ نقطه  نسبتاًدرصدي،  34تا 

درصدي  100تا  68مطلوب حدوداَ نقطهي و درصد
بر اساس  عمدتاًلبته اين معيارها، مبنا قرار گرفت. ا

شده قبلي است. لكن تدوين  تحقيقات ارزشيابي انجام
نهايي اين معيارها، براساس نظرات كميته ارزشيابي و 

و پرورش استثنايي انجام  كارشناسان محترم آموزش
  پذيرفت.
ي بررسي سوال اول، با توجه به برااساس  براين

دهي محيط  اول، يعني سازمان مؤلفهتعداد گويه هاي 
)، 17-33/28كارگاهي، وضعيت نامطلوب در طيف (

)، مطلوب در 66/39-34/28نسبتاً مطلوب در طيف (
و البته با توجه به  رديگ يمقرار  51- 67/39 طيف

گفت كه سازمان  توان يم، 25/28دست آمده  امتياز به
نامطلوب قرار دارد.  تيوضعدهي محيط كارگاهي در 

دوم، يعني سازمان دهي تجهيزات و ابزار  مؤلفهبراي 
وضعيت نامطلوب در طيف  دوزي راستهكارگاه رشته 

و  67/66-32/93مطلوب در طيف  نسبتاً، 66/66-40
، بود كه ميانگين به 33/93- 120 مطلوب در طيف

  در وضعيت  17/84ا  ـب مؤلفهن ـراي ايـده بـدست آم
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  قرار دارد.   "مطلوب نسبتاً"
ي نهايانگيممقايسه به سؤال دوم پژوهش،  در پاسخ

 مؤلفهبه دست آمده با وضعيت مطلوب در هفت 
تشكيل دهنده فرم مشاهده تدريس و عوامل موثر بر 

قابل  2گونه كه در جدول  ، همانها هيپاآن به تفكيك 
 مؤلفهكه در  ديآ يممشاهده است، اين نتيجه به دست 

هر سه پايه، محتوا، وضعيت موارديا مورد مشاهده در 
؛ اما ميانگين به رديگ يمدر وضعيت مطلوب جاي 

دست آمده در پايه سوم، از ميانگين به دست آمده در 
دوم،  مؤلفههاي اول و دوم، باالتر است. در مورد پايه

يعني طرح و برنامه ارائه محتوا، براي پايه  سوم 
ميانگين مشاهده شده در وضعيت مطلوب و 

ي اول و دوم، ها هيپاده  براي ي به دست آمنهايانگيم
و ميانگين  رنديگ يممطلوب جاي  نسبتاًدر وضعيت 

پايه سوم از ميانگين پايه اول و دوم، بيشتر است. در 
 مؤلفهمربوط به روش تدريس نيز مانند دو  مؤلفه

قبلي، ميانگين به دست آمده براي پايه سوم، بيشتر از 
سه پايه در دو پايه اول و دوم است  ولي ميانگين هر 

ي به دست نهايانگيم. رديگ يموضعيت مطلوب، جاي 
چهارم، يعني نحوه تعامل معلم با  مؤلفهآمده براي 

كه ميانگين پايه سوم  دهد يمآموزان نيز نشان  دانش
در وضعيت مطلوب و ميانگين دو پايه اول و دوم در 

. ميانگين مربوط رديگ يممطلوب، قرار  نسبتاًوضعيت 
ي يادگيري، در هر سه پايه در تهايلفعا مؤلفهبه 

وضعيت مطلوب جاي گرفته و ميانگين پايه سوم، 
 مؤلفهباالتر بوده است. در  ها هيپانسبت به ساير 

ي اول و سوم در وضعيت ها هيپاارزشيابي، ميانگين 
مطلوب قرار  نسبتاًمطلوب و پايه دوم در وضعيت 

ديگر و ميانگين پايه سوم بيشتر از دو پايه  رديگ يم
ي به نهايانگيمكاربرد مواد و تجهيزات،  مؤلفهاست. در 

  .رنديگ يمدست آمده، در وضعيت مطلوب جاي 

  

  ة تدريس به تفكيك سه پايهمؤلفنمايش توصيفي  -2جدول 
  وضعيت  ي مشاهده شده در تدريسها مؤلفهتحليل توصيفي وضعيت 

-56طلوب م نسبتاً  24- 40نامطلوب  ميانگين  تعداد مشاهده  پايه  مؤلفه
  56./1-72مطلوب   40./1

  محتوا

  *      60  12  اول
  *      75/60  12  دوم
  *      25/66  12  سوم

  42./1-54مطلوب   30./1-42مطلوب  نسبتاً  18-30نامطلوب   

  طرح و برنامه ارائه محتوا
    *    50/38  12  اول
    *    41  12  دوم
  *      48  12  سوم

  56./1-72مطلوب   40./1-56مطلوب  نسبتاً  24-40نامطلوب   

  ها روش
  *      25/68  12  اول
  *    68  12  دوم
  *    25/74  12  سوم

  84./1-108مطلوب   60./1-84مطلوب  نسبتاً  36-60نامطلوب   

  نحوه تعامل
    *    5/77  12  اول
    *    25/80  12  دوم
  *      91  12  سوم

  77./1-99مطلوب   55./1-77مطلوب  نسبتاً  33-55نامطلوب   

  ي يادگيرياه تيفعال

  *      75/95  12  اول
  *      5/102  12  دوم
  *      5/107  12  سوم

  28./1-36مطلوب   20./1-28مطلوب  نسبتاً  12-20نامطلوب   

  ارزشيابي
  *      25/29  12  اول
    *    25/27  12  دوم
  *      32  12  سوم

  49./ 1-63مطلوب   35./1-49مطلوب  نسبتاً  21-35نامطلوب   

  يزاتكاربرد مواد و تجه
  

  *      5/57  12  اول
  *      75/54  12  دوم
  *      75/57  12  سوم
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ي هاينانگيمنتايج تحليل واريانس يك طرفه ميان 
مربوط به  مؤلفهبه دست آمده بين سه پايه در هفت 

آمده است. با توجه به اطالعات  3تدريس در جدول 
 مؤلفهدر  Fكه مقدار  شود يماين جدول، مشخص 

طرح و  مؤلفه، در 7/0ح معناداري با سط 36/0محتوا 
  برنامه ارائه 

 روشها مؤلفهدر  64/0با سطح معناداري 46/0محتوا 
ي تهايفعال مؤلفه، در  7/0با سطح معناداري  36/0

نحوه  مؤلفه، در 36/0با سطح معناداري  1/1يادگيري 

با سطح معناداري  37/0آموزان  تعامل معلم با دانش
با سطح معناداري  91/0ارزشيابي  مؤلفه/.، در 69
با  42/0كاربرد مواد و تجهيزات  مؤلفهبو در 43/0

است. از آنجا كه سطح معناداري  66/0سطح معناداري 
F  ركلي، طو بهاست،  05/0تر از  بزرگ ها مؤلفهدر همه

تفاوت معناداري ميان كيفيت تدريس در ابعاد مختلف 
ي مختلف، از حيث مطلوب بودن وجود ها هيپادر 
  رد.ندا

  

  ي مربوط به تدريسها مؤلفهي مختلف در ها هيپابراي بررسي تفاوت بين  ANOVAآزمون  -3جدول 
 سطح معناداري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات ها مؤلفه

 محتوا

  ها گروهبين 
 

167/93  2 583/46  
360/0 

 

707/0 

 
  ها گروهدرون 

 
500/1165  9 500/129  

  11  667/1258 كل

طرح و برنامه 
 ارائه محتوا

  ها گروهبين 
 

000/194  2 000/97  
469/0 

 

640/0 

 
  ها گروهدرون 

 
000/1863  9 000/207  

  11  000/2057 كل

ها روش  

  ها گروهبين 
 

167/100  2 083/50  
363/0 

 

705/0 

 
  ها گروهدرون 

 
500/1241  9 944/137  

  11  667/1341 كل

ي ها تيفعال
دگيرييا  

  ها گروهبين 
 

167/407 2 583/203  
140/1 

 

362/0 

 
  ها گروهدرون 

 
750/1607  9 639/178  

  11  917/2014 كل

نحوه تعامل معلم 
آموز دانشبا   

  ها گروهبين 
 

167/278  2 083/139  
379/0 

 

695/0  
 

  ها گروهدرون 
 

750/3306  9 417/367  

  11  917/3584 كل

 ارزشيابي

  ها وهگربين 
 

500/45  2 750/22  
916/0 

 

434/0 

 
  ها گروهدرون 

 
500/223  9 833/24  

  11  000/269 كل

كاربرد مواد و 
 تجهيزات

  ها گروهبين 
 

167/22  2 083/11  
422/0 668/0 

  278/26 9  500/236 ها گروهدرون 
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ارزيابي شـناختي   براي پاسخ به سؤال سوم پژوهش،
آموز دختر  دانش 112از  آموز دانش 75و عملي بر روي 

پسـر شـاغل بـه تحصـيل در رشـته       آمـوز  دانش 31و  
اجـرا   89-88دوزي در خرداد ماه سال تحصيلي  راسته

ي يـادگيري شـناختي   نهـا يانگيمنمايش توصيفي  شد.
  4شده به تفكيك پايـه در جـدول    آموزان ارزيابي دانش

  آمده است.

  

  انآموز دانشي يادگيري شناختي ها مؤلفه ينهايانگيمنمايش توصيفي  -4جدول 
 وضعيت  انآموز دانشتحليل توصيفي وضعيت يادگيري 

  51/7– 10مطلوب   51/5 – 7/ 5مطلوب  نسبتاً  0  -  5/5نامطلوب   ميانگين  تعداد  پايه  مؤلفه

  ي ها يتوانمند
  شناختي عام

    *  8545/6 22  اول
    *  3811/7 37  دوم
6296/7 46  سوم      *  

  51/7– 10مطلوب   51/5 – 5/7مطلوب  نسبتاً  0  -  5/5مطلوب نا  

  ي ها يتوانمند
  شناختي خاص

  

    *  2864/6 22  اول
      *9757/4 37  دوم
      *5135/3 46  سوم

  01/15-20مطلوب   01/11-15مطلوب  نسبتاً  0 -11نامطلوب   

  يها يتوانمندمجموعه 
  شناختي عام و خاص 

    *  1409/13 22  اول
    *  3568/12 37  مدو

    *  1430/11 46  سوم
  

، شود يممشاهده  4چنانچه در جدول 
هاي آموزان پايه ي شناختي عام در دانشهايتوانمند

مطلوب و در  نسبتاًاول و دوم، در وضعيتي 
آموزان پايه سوم در وضعيت مطلوب بوده و  دانش

هاي دوم و سوم ي شناختي خاص در پايههايتوانمند
نامطلوب، قرار گرفته است. مجموعه  در وضعيتي

در  ها هيپاي شناختي عام و خاص در هايتوانمند
  وضعيت نسبتاً مطلوب، قرار دارد. 

ي مهارتهاي يادگيري نهايانگيمنمايش توصيفي 
شده به تفكيك پايه در  آموزان ارزيابي عملي دانش

ي مهارتي عام هايتوانمندكه  دهد يمنشان  5جدول 
ه پايه در وضعيت نامطلوب قرار دارد آموزان هر س دانش

آموزان هر سه پايه،  ي مهارتي خاص دانشهايتوانمندو 
ي اندك، در سطح مطلوب، تفاوتهارغم داشتن  علي

  . رديگ يمجاي 
ي مهارتي خاص و عام هايتوانمندمجموعه 

آموزان پايه دوم و سوم، با تفاوت اندكي از  دانش
و اين  رديگ يمطلوب، قرار م يكديگر در سطح نسبتاً

آموزان پايه اول در سطح مطلوب  در دانش هايتوانمند
  قرار دارد. 

  آموزان ي عملي دانشمهارتهاي يادگيري نهايانگيمنمايش توصيفي  -5 جدول
  وضعيت  انآموز دانشتحليل توصيفي وضعيت يادگيري 

  51/7– 10لوب مط  51/5 – 7/ 5مطلوب  نسبتاً  0  -  5/5نامطلوب   ميانگين  تعداد  پايه  مؤلفه
  
  ي ها يتوانمند

  مهارتي عام
  

1168/5 22  اول  *      
      *9859/4 37  دوم
      *9950/4 46  سوم

  51/7– 10مطلوب   51/5 – 7/ 5مطلوب  نسبتاً  0  -  5/5نامطلوب   

  ي ها يتوانمند
  مهارتي خاص

  *    4064/10 22  اول
  *    1289/9 37  دوم
  *    7178/9 46  سوم

  01/15-20مطلوب   01/11-15مطلوب  نسبتاً  0 -11نامطلوب   

  
  يها يتوانمندمجموعه 

  مهارتي عام و خاص

  *    5232/15 22  اول
    *  1149/14 37  دوم
    *  7128/14 46  سوم
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به منظور بررسي معناداري تفاوت انواع 
هاي مختلف، از ي شناختي و عملي در پايههايتوانمند

ه استفاده شده است (جدول طرفد تحليل واريانس چن
كه بين سطوح  دهد يم). نتايج تحليل مانوا نشان 6

ي شناختي عام، خاص و كل و هايتوانمند انهگ شش
هاي ي عملي عام و خاص و كل، در پايههايتوانمند

  ، تفاوت معناداري وجود دارد.گانه سه
   

  
  دوزي راستهآموزان كم توان ذهني در رشته  لي دانشي عممهارتهاي شناختي و هايتوانمندتحليل مانواي انواع  - 6جدول
  سطح معناداري  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه F  ارزش  نوع آزمون
473/0  اثر پياليي  740/7  8 200 0001/0  

549/0  المبدا ويلكس  663/8  8 198 0001/0  

783/0  اثر هتلينگ  597/9  8 196 0001/0  

730/0  بزرگترين ريشه روي  264/18  4 100 0001/0  

  
ي هايابيارزدر مقايسه زوجي نمرات مربوط به 

)، 7آموزان در سه پايه (جدول  شناختي و عملي دانش
ي مهارتي عام، خاص و كل در بين هايتوانمندبين 
آموزان سه پايه، تفاوت معناداري مشاهده نشد؛  دانش

هاي اول و ي شناختي عام بين پايههايتوانمنداما در 
هاي ي شناختي خاص، بين پايههاينمندتواسوم، و در 

ي هايتوانمنداول با سوم و دوم با سوم، و در مجموعه 
آموزان پايه اول با پايه سوم، تفاوت  شناختي بين دانش

ي مندرج در هاينانگيممعنادار مشاهده شد. با توجه به 

آموزان پايه  كه ميانگين دانش شود يم، روشن 4جدول 
ي عام، از ميانگين ي شناختهايتوانمنداول در 

ان  پايه سوم، بيشتر است. ميانگين آموز دانش
ي شناختي خاص هايتوانمندآموزان پايه اول در  دانش

آموزان پايه دوم و  از ميانگين به دست آمده براي دانش
، بيشتر است و ميانگين مؤلفهپايه سوم در همين 

ي هايتوانمندآموزان پايه اول در مجموعه  دانش
آموزان پايه  و خاص نيز از ميانگين دانششناختي عام 

   سوم بيشتر است.
  

  ي شناختي و مهارتيهايتوانمنددر انواع  ها هيپامقايسه زوجي -7جدول 
  سطح معناداري  خطاي معيار  ميانگين تفاوت  پايه  سطح  توانمندي

  هاي شناختي توانمندي

  شناختي عام
2 - 1  -.5265 .45666 .517 
3 - 1  -.7750 .43968 .216 
3 - 2  -.2485 .37457 .803 

  شناختي خاص
2 - 1  1.3107 .47407 .025 
3 - 1  2.7729 .45645 .000 
3 - 2  1.4622 .38885 .001 

  كل سطح شناختي
2 - 1  .7842 .81051 .628 
3 - 1  1.9979 .78039 .042 
3 - 2  1.2137 .66482 .194 

  هاي مهارتي توانمندي

  مهارتي عام
2 - 1  .1309 .25479 .877 
3 - 1  .1218 .24532 .884 
3 - 2  -.0091 .20899 .999 

  مهارتي خاص
2 - 1  1.2774 .73756 .228 
3 - 1  .6885 .71014 .626 
3 - 2  .5889 .60498 .624 

  كل سطح مهارتي
2 - 1  1.4083 .92899 .321 
3 - 1  .8104 .89446 .664 
3 - 2  .5980 .76200 .736 
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  گيري بحث و نتيجه
اين مطالعه ارزشيابي برنامه درسي دوره متوسـطه  

توان ذهني در رشته مهـارتي   آموزان كم ي دانشا حرفه
ي دارنده اين برنامه در شـهر  هنرستانهادوزي در  راسته

كه گفته شد،  طور همانمشهد را هدف قرار داده است. 
قرار گرفته سه سوال پژوهشي براي اين مطالعه مدنظر 

پاسخ داده شد. در مورد سوال اول،  آنهاو به تفكيك به 
دهي محيط كارگاهي و تجهيزات  يعني كيفيت سازمان

دوزي، بـراي رسـيدن بـه     و ابزار كارگـاه رشـته راسـته   
اهداف آموزشي مدنظر، نتايج نشـان داد كـه در مـورد    

دهي محيط كارگـاهي (مـواردي    كيفيت سازمان مؤلفه
آموزان، ارتفاع مناسـب   ا با تعداد دانشنظير تناسب فض

ــه   ــور مناســب، برخــورداري از تهوي كارگــاه، رنــگ و ن
ي اوليه)، وضـعيت  كمكهامطبوع، برخورداري از وسايل 

 مؤلفـه ي موجود، نامطلوب اسـت و در مـورد   كارگاهها
ــازمان ــته     س ــاهي رش ــزار كارگ ــزات و اب ــي تجهي ده

(مـواردي نظيـر وجـود ميـز بـرش، چـرخ        دوزي راسته
آموز، قيچي فوالدي،  ياطي، چرخ اورلوك، كمد دانشخ

نخ چين دستي رولت، اشـل، گونيـا، فـيلم و اسـاليد و     
ي آموزشـي، كـاربن، پارچـه) وضـعيت مطلـوب      كتابها

هاي پـژوهش  است. نتايج اين بخش از پژوهش با يافته
) از نظـر  1382) و بشاورد (1377و متقياني ( يشهرام

ي ندارد. در تفسير اين خوان همضعف امكانات كارگاهي، 
ها بايد خاطرنشان كرد كه اين مطالعه در مشـهد  يافته

ي بـزرگ و  اسـتانها انجام شده است كه مركـز يكـي از   
ي داير در ها كارگاه، احتماالًبرخوردار در كشور است و 

ــه    ــبت ب ــت باالتري،نس ــطح مطلوبي ــهر، از س ــن ش  اي
تـر،   ي كوچـك شهرسـتانها موجود در مراكز  يكارگاهها

نشـان از نقصـان و    توانـد  يمـ وردار است؛ اين خود برخ
ضعف بسيار در مراكز كارگاهي شهرهاي كوچك باشد. 

دهـي محـيط    ضمن اينكه نامطلوب بـودن در سـازمان  
ــي    ــا ســالمت جســمي و روان ــه شــدت ب ــاهي، ب كارگ

آموزان (به ويژه در درازمدت) رابطه منفي دارد و  دانش
ويـه مناسـب و   توجهي به مواردي نظير نور كافي، ته بي

سـاز بـروز حـوادث و    ي اوليه، خود زمينهكمكهاوسايل 

كه وجود ايـن مـوارد،    معضالت بسياري است؛ در حالي
باعث پيشگيري از بروز حـوادث، يـا عملكـرد     تواند يم

بهتر در هنگام بروز حوادث شود. توجه به ايـن مـوارد،   
تـوان ذهنـي كـه     آمـوزان كـم   به ويژه در مـورد دانـش  

يـت مسـائل امنيتـي و سـالمتي بيشـتري      نيازمند رعا
هستند و به خاطر مشكالت هوشي و ذهني، در معرض 

دارنـد،  ر خطرهاي ناشي از محـيط كـار و آمـوزش قـرا    
هاي حاصل از مصـاحبه  . يافتهابدي يمضرورت بيشتري 

ــه    ــز نشــان داد ك ــديران ني ــان و م ــا معلم ــي ب تكميل
  هرشـت ي كارگاههاتجهيزات و ابزار  هيتهدهي و  سازمان

ي ها خانوادهآموزان و  دوزي، اغلب به وسيله دانش هراست
دسـت   بر اطالعات بها ؛ چرا كه بنرديگ يمآنان، صورت 

ــا مــديران، هزينــه  هــاي تعميــر و  آمــده از مصــاحبه ب
داري برخي تجهيزات مانند چرخ خيـاطي و چـرخ    نگه

اورلوك زياد است كه با سرانه تخصيص يافته فعلي بـه  
 ها خانوادهكمك گرفتن از افراد خير و اين مراكز، بدون 

ها به از عهده همه هزينه توان ينمهها ،كارگادر تجهيز 
 انـد  كردهراحتي برآمد. البته برخي از دبيران هم اشاره 

ي سـه سـال   كارگاههـا ي فعلي، نسبت به كارگاههاكه 
ي)،  بــه ا حرفــهپيش(شــروع آزمايشــي دوره متوســطه 

در ابتداي امر، فضـا و   ؛ چرا كهاند شدهمراتب، مجهزتر 
، بـراي ايـن دوره   هنرستانهااغلب ر تجهيزات مناسب د

آمـوزان رشـته    دانـش  معمـوالً ي نشـده بـود و   نيب شيپ
دوزي براي دوخـتن يـك درز سـاده بايـد مـدت       راسته

تـا از   ماندنـد  يمزمان زيادي را در انتظار رسيدن نوبت 
دو چرخ خياطي موجود، يكي خالي شود تـا آنـان    مثالً

  توانند از آن، استفاده كنند.ب
بـاب كيفيـت فراينـد    ر در مورد سـوال دوم كـه د  

يـــادگيري  –تـــدريس معلـــم در محـــيط يـــاددهي 
دوزي اسـت،   آموزان كم توان ذهني رشته راسـته  دانش
هاي توصـيفي حاصـل از ايـن مطالعـه، در ابعـاد      يافته

ــم در     ــدريس معل ــت ت ــه كيفي ــان داد ك ــف نش مختل
، فعاليت يادگيري و كـاربرد  هاروشي مربوط به ها مؤلفه

مواد و تجهيزات در هر سه پايه، از وضـعيتي مطلـوب،   
ي هـا  مؤلفـه برخورداراست. كيفيـت تـدريس معلـم در    
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ــا      ــل ب ــوه تعام ــوا، نح ــه محت ــه ارائ ــه برنام ــوط ب مرب
ارزشـيابي در پايـه    مؤلفـه سوم و  هيپاآموزان در  دانش

اول و سوم در وضعيت مطلوب قـرار دارد؛ امـا كيفيـت    
برنامـه ارائـه محتـوا و نحـوه      مؤلفهتدريس معلمان در 
هـاي اول و دوم و  آمـوزان در پايـه   تعامل معلم با دانش

مطلوب،  نسبتاًارزشيابي در پايه دوم در وضعيت  مؤلفه
. نتايج تحليل واريـانس كيفيـت تـدريس    رديگ يمقرار 

بين سه پايه نيز تفـاوت معنـاداري را در هـيچ يـك از     
شده در مورد كيفيت تـدريس معلـم    هي مطالعها مؤلفه

 تـوان  يمها در سه پايه، نشان نداد. در تفسير اين يافته
ي هـا  مؤلفـه شـده در   گفت، وضعيت مطلـوب مشـاهده  

، فعاليـت يـادگيري و كـاربرد مـواد و     روشهامربوط به 
ناشي از اين باشد كه  تواند يمتجهيزات در هر سه پايه 

نشگاهي مرتبط معلم مشاهده شده، يا مدرك دا 13هر 
طراحـي دوخـت)    پلميـ د فـوق با موضوع تدريس خود (

ي مـرتبط بـا رشـته    ا حرفه-ي فنيها دورهداشتند و يا 
دوزي را گذرانده بودند و دو تن از ايـن معلمـان    راسته

استادكار خيـاطي بودنـد و بنـابراين، ايـن معلمـان در      
ي يادگيري و كاربرد مـواد و  تهايفعال، روشهامجموع بر 
انـد. تفـاوت ميـان    آن، تسـلط كـافي داشـته    تجهيزات

ي برنامـه ارائـه   هـا  مؤلفـه كيفيت تـدريس معلمـان در   
آموزان در پايه اول و  محتوا و نحوه تعامل معلم با دانش

ارزشـيابي در پايـه دوم (كـه در وضـعيت      مؤلفهدوم و 
) با كيفيت تدريس معلمان رديگ يممطلوب قرار  نسبتاً

وم، ممكن اسـت ناشـي از   در پايه س ها مؤلفهدر همين 
-سبك و سـياق بـه   معموالًچند عامل باشد: اول اينكه 

كارگيري معلمان در مراكز آموزشي، بر اين اسـت كـه   
ــرار     ــوم ق ــه س ــابقه را در پاي ــد و  باس ــان توانمن معلم

آموزان در امتحانـات نهـايي عملـي و     تا دانش دهند يم
دوم اينكــه،  نظــري، موفقيــت بيشــتري كســب كننــد؛

آموزان پايـه   معلمان از همان پايه اول با دانش برخي از
و بنـابراين، در پايـه سـوم، تعامـل      اند بودهسوم همراه 

ي به واسطه اين سابقه آشنايي بـين معلـم و   تر مناسب
كـه در بـاال بـردن     ونـدد يپ يمـ انش به وقوع آموز دانش

كيفيت تعامل و حتي ارائـه محتـوا مـؤثر اسـت؛ سـوم      

كـه برخـي    دنـ ده يمنشان  و مشاهدات هايبررساينكه 
آموزاني  ي مناسب تعامل با چنين دانشروشهامعلمان، 

و بـدون شـناخت    اند اموختهينتحصيل خود را در دوره 
آمـوزان   دانش گونه نياي هايژگيوكافي از خصوصيات و 

ي اول و هـا  هيـ پا(مخصوصـاً در   انـد  شدهوارد اين دوره 
كل مواجـه  آموزان با مش دوم) و در برخورد با اين دانش

ي هـا  برنامـه هستند. اين در حـالي اسـت كـه بهبـود      
ويژه حرفـه آمـوزي در گـرو     تربيتي دوره متوسطه و به

ي تفاوتهـا شناخت كامل مخاطبان برنامـه و توجـه بـه    
  ).2001(كورترينگ و برازيئل،آنهاستفردي 

هاي مربوط به سوال سوم اين پژوهش كه به يافته
ــزان   ــي مي ــتبررس ــ دس ــشابي ــو ي دان ــته آم زان رش

انتظـار يـادگيري،   د دوزي به نتايج و اهداف مـور  راسته
اختصــاص داشــت، در ســطح توصــيفي نشــان داد كــه 

هاي ي حاصل از ارزيابي شناختي عام در پايهنهايانگيم
مطلوب و در پايه سوم در  نسبتاًاول و دوم، در وضعيت 

ارزيـابي شـناختي    مؤلفهوضعيت مطلوب قرار دارد. در 
طلـوب  م پايه اول كه در وضـعيت نسـبتاً  خاص، غير از 

هـا نـامطلوب اسـت؛ در    قرار دارد وضـعيت بقيـه پايـه   
ي شناختي خاص و هايابيارزكه ميانگين مجموعه  حالي

 نسـبتاً در وضعيت  ها هيپاآموزان تمامي  عام براي دانش
مورد ارزيـابي  ر هاي توصيفي دمطلوب قرار دارد. يافته

كه در هـر سـه    دهد يمي عملي عام هم نشان مهارتها
ي به دست آمده، در وضعيت نـامطلوب  نهايانگيمپايه، 

ي مربـوط بـه توانمنـدي    نهـا يانگيمقرار داشتند، ولـي  
قـرار  مهارتي خاص در هر سه پايه در سـطح مطلـوب،   

ي مهـارتي  هايتوانمنـد ي مجموعـه  هاينانگيم. رديگ يم
آمـوزان پايـه دوم و سـوم در سـطح      عام و خاص دانش

و پايــه اول در ســطح مطلــوب، جــاي مطلــوب  نســبتاً
هاي حاصل از آزمون مانوا و مقايسـه  . در يافتهرديگ يم

ي مهارتي عـام و  هايتوانمندزوجي مشخص شد كه در 
ي سـه پايـه ديـده    نهـا يانگيمخاص و كل، تفاوتي بين 

ي شـناختي عـام، ميـانگين    هايتوانمند؛ اما در شود ينم
وزان پايـه  آمـ  آموزان پايه اول از ميـانگين دانـش   دانش

ان پايه آموز دانشسوم بيشتر است؛ همچنين، ميانگين 
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ي شـناختي خـاص، از ميـانگين بـه     هايتوانمنداول در 
آمـوزان پايـه دوم و سـوم در     دست آمده بـراي دانـش  

آموزان پايـه   ، بيشتر است و ميانگين دانشمؤلفههمين 
ي شـناختي عـام و خـاص،    هايتوانمنداول در مجموعه 

ان پايه سوم بيشتر است.  اين آموز نشداهم از ميانگين 
، به نقل از الون 2004( در حالي است كه هاگز و كارپ

ــكي ،   ــكي و ويرسنس ــد  2006و ويرسنس ــه رش ) الزم
ي و موفقيــت در شــغل در ســطوح بعــد از    ا حرفــه

ــي در دوره    ــي غن ــارب تربيت ــود تج ــتان را وج دبيرس
.   تكراري بودن مطالـب مـرتبط بـا    اند دانستهمتوسطه 

ي شناختي عام در سه پايه و كاهش انگيـزه  هاينمندتوا
، ايجاد ركود در يـادگيري بـه علـت    آنهابراي يادگيري 

شـدن ابعـاد    رنگ كمافزايش سن، تكيه بر كار عملي و 
ــن   ــاهش ارزش اي ــه دوم و ســوم و ك شــناختي در پاي

آموزان پايه دوم و سوم،  مباحث در نزد معلمان و دانش
ــو   ــي از بل ــكالت ناش ــزايش مش ــاف ــدن ر غ و درگي ش

از  وانتـ  يمعاطفي را -ان در مسائل احساسيآموز دانش
عوامــل كســب برخــي از ايــن نتــايج، محصوصــاً بــراي 

  آموزان پايه سوم برشمرد. دانش
و پـرورش اسـتثنايي،    ي هدف آموزشگروهها
ي ذهنـي، از جملـه افـرادي    هايينارسانظير افراد داراي 

مطلـوب   حق زنـدگي  ها انسانهستند كه مانند تمامي 
فردي و اجتماعي دارندو مستحق برخورداري از مواهب 

مندي از قراردادهـا و الزامـات زنـدگي    خدادادي و بهره
و  مؤسسـات جمعي (از جمله اشتغال مناسب) هستند. 

و پرورش اين افراد (از جملـه   ي متولي آموزشسازمانها
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنايي و ســازمان     

پـيش، بـه نيازهـاي آموزشـي     بهزيستي) بايد بـيش از  
خاص اين افـراد توجـه كننـد و مربيـاني متخصـص و      

آموزي آنان به كار گيرنـد؛. عـالوه    براي حرفه مند عالقه
ي جسـماني و  هـا يژگيوو  هايتمحـدود بر اين، توجه به 

سـازي  رواني ايـن افـراد خـاص در طراحـي و مناسـب     
ي آموزشــي آنــان، بايــد در اولويــت طراحــان طهــايمح
ابزارهاي كاري مخصوص اين افراد باشـد تـا    و طهايمح

پـذير را سـرعت و   بتوان روند آموزش اين اقشار آسيب

غنا بخشيدو اميد به زندگي سـالم و پرثمـر را در آنـان    
) به قصـد  2010(ي كه ژاپينن ا مطالعهافزايش داد. در 

موفق آموزشي در حرفـه   يهاسازمان يهايژگيوبررسي 
نشان داد كـه در   ،ه استآموزي كشور فنالند انجام داد

 يا شـبكه محور،  زندگي -كار آموزي مدارس موفق حرفه
ا و بر مبناي كار تيمي، محـيط گـرم و سـنتي، راهنمـ    

مدار و نوآورانه جريان دارد و فرايند برنامـه درسـي بـر    
  .شود يماين اساس تعريف و طراحي 

بــراي بررســي در پايــان الزم بــه ذكــر اســت كــه، 
آمـوزان   برنامـه درسـي دانـش    ابعـاد مختلـف   تـر  قيعم
الزم نيـز   دار ديگـري   دامنه يها يبررسذهني،  توان كم

گامي آغازين  تواند يم ،است. ضمن آنكه پژوهش حاضر
درسي مرتبط  يها برنامهل آموزشي و ئدر توجه به مسا

-هاي مهارتدر حيطه داراي نيازهاي ويژه يهاگروهبا 

 توانـد  يمـ آموزي باشد. تداوم مطالعاتي از ايـن دسـت   
براي افراد  حرفه آموزيالگويي از برنامه درسي مناسب 

  به دست دهد. متوسطذهني خفيف و  توان كم
 

  يادداشتها
1) system evaloation 
2) Wehmeyer 
3) vocational education and training 

با تصويب شوراي عالي آموزش  88/ 31/1عنوان در تاريخ  5الزم به ذكر است كه اين ) 4
رودوزيهاي -2دوختهاي تزييني،  -1عنوان، افزايش يافت كه عبارتند از: 13پرورش به  و

مردانه، -دوخت پوشاك -5زنانه، -خياطي عمومي -4دوخت پوشاك زنانه،  -3تزييني، 
تعميرات  -8پرورش محصوالت جاليزي در گلخانه،  -7مردانه،  -خياطي عمومي -6

هنر  -12نقاشي ساختمان،  -11مان، رنگكاري ساخت -10پيشكار كفش،  -9كفش، 
 ي زندگي در خانهها مهارت -13زندگي در خانه، و 

5) Scriven 
6) objectives-oriented approache 
7) management-oriented  approache 
8) consumer-oriented  approache 
9) expertise-oriented  approache 
10) adversary-oriented  approache 
11) naturalistic and  participant-oriented approache 
12) Tyler 
13) Hammond 

  تشكر و قدرداني
آموزان، معلمان، مديران،  بدين وسيله از تمامي دانش

كارشناسان، معاونان و رياست سازمان آموزش و پرورش 
استثنايي استان خراسان رضوي كه اين مطالعه با توجه،  

  .  شود يمبه انجام رسيد،  قدرداني  همراهي و حمايت آنان
  
  



  اي .... دوزي دوره متوسطه حرفه راستهمقصود امين خندقي و صديقه كاظمي: ارزشيابي برنامه درسي 
___________________________________________________________________________________________ 

190 

  منابع
آموزش و  يها برنامه). ارزشيابي از 1382( بشاورد، سيمين

ان داراي اختالالت رفتاري. پژوهش آموز دانشپرورش 
،صص 1 شماره، سال سوم، حيطه كودكان استثنايي در
13- 38. 

). بررسي وضعيت آموزشي دوره 1383( بني اسد، محمود
پسران و دختران كم توان ذهني  يا هحرف يها مهارت

چكيده توسعه عملي آن.  يها راهاستان كرمان و 
تهران: وزارت  )،3(جلد  يا حرفهتحقيقات آموزش فني 

  آموزش و پرورش. 
 ان كم توانآموز دانشحرفه آموزي به ). 1382( بهراد، بهنام

تهران: سازمان آموزش و  ).يا حرفه يها مهارت(آموزش 
  .)3(ص يي كشورپرورش استثنا

رويكرد تركيبي در ارزشيابي ). 1384كيامنش، عليرضا (
  . تهران: سمت.برنامه

بر  يا مقدمه). 1385منش، عباس و براتي سده، فريده (ر داو
  .)101(ص. تهران: رشد بخشي معلوالن.ن اصول توا

آموزش و ). 1385دبيري اصفهاني، عذرا و زندي پور، طيبه (
نايي با تاكيد بر آموزش و ان استثآموز دانشپرورش 
  . تهران: آييژ. نابينايان در كانادا پرورش

 يا حرفهبخشي شغلي و ن توا). 1382شفيع آبادي، عبداهللا (
  . تهران: انتشارات جنگل.معلولين

ارزشيابي مقدماتي ). 1377، علي و متقياني، رضا (يشهرام
مانده  ان عقبآموز دانشعمومي  يها مهارتاز دوره 
. تهران: سازمان آموزش و پرورش پذير زشذهني آمو
 استثنايي.

مصوبه هفتصد و سي امين جلسه شوراي عالي آموزش و 
ايجاد دوره راهنمايي تحصيلي و پيش ). 1384( پرورش
. تهران: ان با نيازهاي ويژهآموز دانش ويژه يا حرفه

  دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش.
شوراي عالي  مصوبه هفتصد و پنجاه و سومين جلسه

). اجراي آزمايشي 7/9/1386(مورخه  آموزش و پرورش
آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيش  يها نامه آيين
ان با آموز دانشخاص  يا حرفهو متوسطه  يا حرفه

. تهران: دبيرخانه شوراي عالي آموزش و نيازهاي ويژه
  پرورش.

، ها گاهبرنامه درسي: نظر). 1383مهرمحمدي، محمود (
  585ص  . مشهد: به نشر.اندازها ردها و چشمرويك

Anderson, R.C., Hiebert, E.H., Scott, J.A., & 
Wilkinson, I.A.G. (1985). Becoming a Nation of 
Readers: The Report of the Commission on 
Reading. Washington: National Academy of 
Education, Commission on Education and Public 
Policy. 

Brenner, S. (2000). The transitions focus on self- 
determination skills for students with mental 
retardation. A thesis for degree of Master of 
Arts. Kean University.(pg-1). 

Elleven, R. Wircenski, M. & Wircenski, J.(2006). 
Curriculum-Based Virtual Field Trips: Career 
Development Opportunities for Students with 
Disabilities. The Journal for Vocational Special 
Needs Education,28(3),4-12. 

Hammond, R. L. (1968). Evaluation at the local 
level. Tucson, AZ: EPIC Evaluation Center, 1-
19.  

Heath, R. W. (1982). Curriculum Evaluation. 
Encyclopedia of Educational Research,  1, 280 - 
283. 

Jäppinen, A. K. (2010). Preventing early leaving in 
VET: distributed pedagogical leadership in 
characterizing five types of successful 
organizations. Journal of Vocational Education 
& Training, 62(3), 297 – 312. 

Kortering, L. J. and Braziel, P. M. (2001). A Look at 
the Consumer’s Perspective of Secondary 
Special Education: Implications for the Role of 
Vocational Special Educators. The Journal for 
Vocational Special Needs Education,24(1),3-14. 

Kirk, S. and Gallagher, J. and Anastasiow, N. 
(1996). Educating exceptional children. New 
York: Houghton Mifflin Company. 

Matthews, L. R.; Buys, N.; Randall, C.; Biggs, H. & 
Hazelwood, Zoe(2010). Evolution of vocational 
rehabilitation competencies in Australia. 
International Journal of Rehabilitation 
Research, 33(2). 124-133. 

Ruhe, V. & zumbo, B.D. (2009). Evaluation in 
distance education and e-learning, the unfolding 
model. New York and London: the Guilford 
press. 

Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A J. (2007). 
Evaluation theory, models, and applications. 
U.S.A: Jossey-Bass. 

Worthen, B. R. & Sanders, J. R. (1987).Educational 
evaluation: Alternative approaches and practical 
guidelines. New York: Longman. 

Wehmeyer, M. L., Kelchner, K. & Richards, S. 
(1996). Essential characteristics of self-
determined behaviors of adults with mental 
retardation and developmental disabilities. 
American Journal of Mental Retardation, 100, 
632-642. 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf



