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و متوسطه  ای حرفه گیری برنامه درسی دوره پیش تبیین جهت
معلّمان و نوع نگرش  بر اساس استثناییای آموزش و پرورش  حرفه

 توانی كمآموزان  به دانشكارشناسان 
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 چکیده
های گیرینوع تصمیم یکننده تعیینتواند راهنمای عمل می عنوان بههای برنامه درسی گیریجهت
در نظام آموزش و پرورش  های برنامه درسیگیریجهتاندرکاران نظام آموزشی باشد. این پژوهش  دست

. مقیاس دکنمی را تبیین ذهنی توان کمآموزان به دانش نوع نگرش معلّمان و کارشناسان بر اساس استثنایی
های بدبینانه و ، تصورات غلط رفتاری و نگرشبینانه خوشهای نگرش سنج در سه مؤلفه اصلی نگرش

گیری های زندگی مستقل، جهتگیریهای برنامه درسی در سه مؤلفه اصلی جهتگیریپرسشنامه جهت
قرار گرفت. در اختیار متخصصان جهت احراز روایی محتوایی صیلی طراحی شد و گیری تحشغلی و جهت

و  ای در دو شهر تهرانو متوسطه حرفه ایحرفه جامعه مورد بررسی شامل دو گروه معلّمان مقاطع پیش
پیش اندرکاران دوره گیری در دسترس و جامعه دوم شامل دستمعلّم به روش نمونه 126که  مشهد بودند

پرسشنامه نگرش گروه به نفر به شیوه تمام شماری انتخاب شدند و هر دو  33 که ایمتوسطه حرفهو  ای حرفه
روش آلفای  با مقیاس نگرش سنجبرای پایایی ضریب پاسخ دادند.  درسی برنامههای گیریسنج و جهت

د. روایی به دست آم 94/0 برابر با گیری برنامه درسیپرسشنامه جهت برای و 84/0 برابر با کرونباخ
ژوهش با توجه به هر پآمد. نتایج  به دستروایی محتوایی  روش بانیز  برنامه درسی گیریجهت پرسشنامه

این اساس  توان ذهنی خوش بینانه بوده و برآموزان کمکه نگرش غالب به دانشنشان داد  یک از سواالت
دار بین نوع و تفاوت معنا گیری زندگی مستقل تعیین شدجهت ،گیری غالب معلّمان و کارشناسانجهت
 .هستندها گیریکننده نوع جهتها تبییننشان داد که نگرشآموزان ها و نگرش به دانشگیریجهت
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 آموز، دانشایبرنامه درسی، متوسطه حرفهتوانی ذهنی، كمكلیدي:  گانواژ

 مقدمه
هایی هستند که توجه به آموزش و پرورش آنان، توان ذهنی از جمله گروهآموزان کمدانش

توجه چند برابر  مستلزمای که به آن نیاز دارند های ویژهها و مراقبتبه دلیل محدودیت
توان ذهنی و همچنین آموزان کم. در این راستا با توجه به نیازهای ویژه دانشاست

به طراحی برنامه درسی  استثناییآموزان، آموزش و پرورش های آنان از سایر دانش تفاوت
فرهنگی که شخص  -اجتماعی مسائلو با توجه به  ر نیازهای فراگیرانمبتنی بآموزی حرفه

این سیستم متناسب با  (.1377)شهرامی و متقیانی، پرداخته است  ،کند میدر آن زندگی 
دستیابی آنان به کفایت فردی، اقتصادی و  منظور بهآموزان و ها و نیازهای دانشتوانایی

در نظر  توانی کمآموزان ای برای دانشوسطه حرفهای و متاجتماعی در دو دوره پیش حرفه
آموزی جهت انتقال از مدرسه به محیط کار، رویکرد حرفه بر اساسگرفته شده است و 

زندگی،  های مهارتها افزایش آید. اهداف خاص این دورهمیدر اجرا به و شده تهیَه 
ی کار و فعالیت و کسب دستیابی به خودکفایی فردی، اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء انگیزه

 نامه نییآای آنان است )با تأکید بر توانبخشی حرفه آموزانشغلی دانش های مهارت
در دوره  (.1386 آموزان با نیازهای ویژه،ای دانشآموزشی دوره متوسطه حرفه

ابزار با توجه به نیازهای آموزشی و محتوایی  عنوان بهبرنامه درسی  ،آموزی حرفه
نقش محوری  هاگیریجهت شود. در این زمینه بحثآموزان طراحی و تدوین می دانش
یلر، )م کنندها را فراهم میبرای تدوین و تولید برنامه موردنیازمبنای مفهومی و  دارد

الشعاع  تحتتواند آموزی میدرسی حرفه ها در حیطه برنامهگیری(. این جهت1389
معلّمان و  به ویژه ،عامالن و مجریان های نگرشباورها و  همچون بسیاریرهای متغی

؛ به نقل از 1977گیرند )توماس،قرار  ذهنی توان کمنسبت به افراد  ،اندرکاران دست
 (.1987 فرگوسن،

 عنوان بهتوان ذهنی کمآموزان های درسی به دانشنگرش معلمان و مجریان برنامه
برنامه آموزشی دارای اهمیت است و بر انتخاب ساختار  هرگونهعامل موفقیت و یا شکست 

ها نقش و (. نگرش2006 باشد )فیوستر،می تأثیرگذارکالس، نوع تدریس، راهبرد مدیریتی 
ی منبع اطالعات عنوان بهمهمی در فرآیند تغییر و اصالح آموزش و پرورش داشته و  سهم
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های آموزشی شناخته مناسب و خوبی برای ایجاد تغییر و تحول و پیشبرد و اصالحات برنامه
؛ 2000؛ دی پال و دال تپر،2002 ؛ هوج و همکاران،1999 شوند )کوک و سیمل،می

ها تحت تأثیر نیروی انگیزشی افراد، سطح تحصیالت و (. این نگرش1998 دوچان و فرنچ،
 صورت بهتواند گیرد و میبرخورد و کار با این افراد قرار میمیزان تجربه و آگاهی در 

های بدبینانه، تصورات غلط رفتاری تصور شوند )آنتوناک، بینانه، نگرشهای خوشنگرش
1982.) 

 تاها باعث شده نوع نگرش بر اساسهای درسی در این دوره طراحی و تدوین برنامه
از رویکردهای سنتی به سمت  توانی کمآموزان برنامه درسی دوره متوسطه دانش

( و بر این مسأله تأکید نماید که 1993 نتیجه محور حرکت کند )آدام، رویکردهای
رو به تغییر آماده شوند و معلّمان باید  یآموزان برای زندگی مستقالنه در جامعه دانش

درسی در . برنامه تبدیل کنند مدارس را به مکانی که یادگیری در آن جریان داشته باشد
های های شغلی، مهارت، مهارتهای تحصیلییطه مجزا شامل مهارتاین دوره بر چهار ح

های اصلی آموزش در ستون عنوان بههای اجتماعی تاکید دارد که زندگی مستقل و مهارت
 های مهارتبر آموزش  تحصیلیگیری جهت (.1987شوند )هالپرن، این مقطع معرفی می

 مسائلهای چهارگانه زبانی مانند خواندن و ترکیب صدا، نوشتن و  مهارتتحصیلی شامل 
 گیری جهتهای گوش دادن،  سازی، سخن گفتن، اصالح و تقویت مهارتمربوط به جمله

گیری جهتافراد با نیازهای ویژه را تعیین،  موردنیازهای تربیت شغلی و مهارتشغلی 
شناخت  منظور بهافراد  کردن توانمندبرای نگر  یک رویکرد کلزندگی مستقل دربردارنده 

خودکفایی فرد در زندگی را محوریت خود قرار  های مهارتبوده و دیگران و محیط ، خود
اجتماعی به فرد  های مهارت یافته سازمانهای اجتماعی بر آموزش  گیریجهتداده است. 

دارای ناتوانی را بهبود های اجتماعی زندگی کودکان توان تأکید داشته و نه تنها جنبهکم
 تحصیلی های مهارتزندگی و  های مهارتشغلی،  های مهارتتواند بخشد، بلکه میمی
گیری اجتماعی برنامه درسی یکی از ای بهبود بخشد. جهتبالقوه طور بهها را نیز آن

از دانیل، به نقل است ) به بازار کار دبیرستان ازآموزان های مهم انتقال موفق دانش کلید
 (.1371ماهر، 

(، سامانی و البرزی 1383پژوه و گنجی )(، به1381پژوه و فتحی )به های پژوهش
، مولی گرامز، کورتنی (1388پژوه )به(، 1383(، یوسفی اصفهانی )1382(، قاسمی )1380)
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 ها به افراد( نوع نگرش2002( و جانسون و همکاران )2002) 1(، عماد الغازو2010) لورنتز
اند و ها مورد بررسی قرار دادهیرهای دخیل در آموزش آنذهنی را با توجه به متغ توانکم

های مجزا و غیر مرتبط در دو گروه معلّمان و های انجام شده هم مقولهمعدود پژوهش
های بومی و نیز شرایط خاص ند. همچنین وجود تفاوتاداشتهآموزان را مدنظر دانش

توان آموزان کمها نسبت به دانشکه برای فهم نگرششود فرهنگی هر جامعه باعث می
های برنامه درسی گیریجهتکه  آنجاییهایی در این راستا انجام گیرد و از ذهنی پژوهش

ها و تغییرات عمده در نظام آموزشی گیریعامل زیربنایی و اساسی در تصمیم عنوان به
نظام آموزشی را هدایت  دخیل است و فکر و عمل عامالن اجرایی و بازیگران اصلی

گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره هدف کلی این پژوهش تبیین جهتکند،  می
نوع نگرش به  بر اساس استثناییای آموزش و پرورش و متوسطه حرفهای حرفهپیش 
است. از این منظر باورهای اساسی و بنیادی در برنامه درسی دوره  توانی کمآموزان  دانش

ذهنی، با توجه به نوع نگرش  توان کمآموزان سطه در رابطه با آموزش و زندگی دانشمتو
. بررسی و توصیف نگرش معلّمان و کارشناسان خواهد شدمعلّمان به این افراد تبیین 

های آنان نسبت ذهنی، مقایسه نگرش توان کمآموزان به دانش استثناییآموزش و پرورش 
های برنامه درسی معلّمان و گیرینی، بررسی و توصیف جهتذه توان کمآموزان به دانش

برنامه درسی آنان و  های گیری جهتو مقایسه  استثناییکارشناسان آموزش و پرورش 
نسبت به  استثناییهای معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش بررسی تأثیر نگرش

از دیگر اهداف فرعی  برنامه درسی آنان های گیری جهتذهنی بر  توان کمآموزان  دانش
 این پژوهش است.

 های زیر طرح شد:جهت دستیابی به اهداف پژوهش، پرسش
 توان کمآموزان به دانش استثنایینگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  -1

 ذهنی چگونه است؟
نسبت به  استثنایینگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  بینآیا  -2 
 ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد؟ توان کمآموزان  دانش
 استثناییبرنامه درسی معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  های گیری جهت -3 

 چگونه است؟

                                                           
1. Alghazo, M 
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های برنامه درسی معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش گیری جهتآیا میان  -4 
 تفاوت معناداری وجود دارد؟ استثنایی

آموزان به دانش استثناییان آموزش و پرورش آیا نگرش معلّمان و کارشناس -5
 های برنامه درسی آنان تأثیر دارد؟گیریذهنی بر جهت توان کم

 روش
-علینوع از  توصیفی اجرا،روش  نظرو از  روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی

یک جامعه  بود.جامعه آماری با توجه به اهداف و سؤاالت شامل دو جامعه  .بود ایمقایسه
و  ایحرفه پیشطع امقدر  شهر مشهد و تهران دو استثناییآموزش و پرورش را معلّمان 

 و در این مدارس مشغول به تدریس بودند 1391-92ای که در سال تحصیلی متوسطه حرفه
جامعه تحقیق از آن جهت بود  عنوان بهدلیل انتخاب این دو شهر بود.  نفر 175ها تعداد آن

در آموزش و  ای حرفهمطلوب رسیده )تعداد مدارس متوسطه که اوال تعداد نمونه به حد 
شهرهای  عنوان بهپرورش استثنایی شهر مشهد به اندازه کافی نبود( و از طرف دیگر این دو 

اندرکاران آموزش و شامل دست جامعه دیگر .مرکزی مورد توافق تیم پژوهش قرار گرفتند
که در دو شهر تهران و مشهد  لیف کتب درسیأو ت ریزی برنامهدفتر و  استثناییپرورش 

ای درسی دروس عمومی و تخصصی دوره پیش و متوسطه حرفه های برنامهمشغول تدوین 
)دانشگاه فردوسی  استثناییتمامی اساتیدی که در رشته روانشناسی کودکان  و نیز بودند

این  حجم بود و کننددر دروس تخصصی این رشته تدریس میمشهد و دانشگاه تهران( 
نمونه در دسترس  صورت بهاول  یگیری جامعهنمونه روش. نفر بود 50در حدود نیز  جامعه

های ، حجم نمونه بر اساس دادهبودپژوهش حاضر توصیفی  نوعبا توجه به این امر که  و
 گیریاز فرمول نمونه پژوهشحاصل از 

t=1.96, s2=1.17, d=0.1 n =
Nt2s2

Nd2+t2s2، 126 (.1372برآورد شد )سرایی،  نفر 
، جهت تعیین تعداد معلّمان در دو شهر تهران و مشهد و با موردنظربا توجه به تعداد نمونه 

نفر از معلّمان در  74، پژوهش نفر نمونه مورد 126از  نسبت حجم نمونه به جامعه برآورد
در مورد جامعه دوم نیز از  انتخاب شدند. نفر از معلّمان در شهر تهران 52شهر مشهد و 

 پاسخ دادند.ها نفر به پرسشنامه 33در نهایت  که روش تمام شماری استفاده شد
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پرسشنامه نگرش سنج توان ذهنی از آموزان کمنگرش معلّمان به دانشبرای سنجش 
-دوره متوسطه دانش های برنامه درسیگیری جهتبرای سنجش  و( 1982) 1آنتوناک

 .ه استاستفاده شد( 1993) 2کرایگ آداماز پرسشنامه توان ذهنی آموزان کم
 پرسشنامه نگرش سنج آنتوناک

و همکاران  3مختلف مانند یوکر پژوهشگرانهای پس از بررسی اولیه طبق دیدگاه
(، 2011) 5و هید 4(، کوک1384(، ویسمه )1388پژوه )(، به1970، 1960، 1987، 1986)

(، 2000همکاران ) (، کریسپ و1996(، ولف و همکاران )2001کوریگان و همکاران )
 10(، هولمس1987و همکاران ) 9(، لینک2010همکاران ) و 8(، کاسام1981) 7و دیر 6تیلور

( پیرامون 1982) 13آنتوناک (،1963، 1962) 12و استرانینگ 11(، کوهن1999و همکاران )
های نظری و بندی بنیانهای آن، با جمعتوان ذهنی و مؤلفهآموزان کمنگرش به دانش

بینانه، تصورات های خوشی اصلی نگرشمشخص نمودن همپوشانی موجود، سه مؤلفه
. شد( استخراج 1982های بدبینانه از مقیاس نگرش سنج آنتوناک )غلط رفتاری و نگرش

که تعداد یازده سؤال در خرده مقیاس یک، هفت سؤال است سؤال  24 مقیاس دارایاین 
های  در خرده مقیاس دو و شش سؤال در خرده مقیاس سه بود. برای هر یک از مؤلفه

ها گردآوری مؤلفهخرده ی پژوهشی تعریف به عمل آمده از پیشینه بر اساس سنج نگرش
 22توان ذهنی با آموزان کممقیاس طراحی شده برای سنجش نگرش به دانشو  گردید

آنتوناک از روایی به استناد  سنجمقیاس نگرشتعیین روایی  منظور به سؤال تدوین شد.
آنتوناک  استنادکلی به  صورت بهضریب پایایی این پرسشنامه محتوایی استفاده شده است. 

(. 2000شده است )پالمر، ردینیوس و تروو، گزارش 88/0و همسانی درونی آن  81/0

                                                           
1. SADP 

2. SSETAS 

3. yuker 

4. cooke 

5. head 

6. taylor 

7. dear 

8. kassam 

9. link 

10. holmes 

11. cohen 

12. Struening 

13. antonak 
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 82/0و  77/0و  81/0 ترتیبها نیز به استناد آنتوناک به همچنین ضریب پایایی خرده مقیاس
، از روایی موردنظربررسی مجدد روایی ابزار  منظور به(. 1988گزارش شده است )بنهام، 

های مقیاس بارتپاسخگویی به ع 1داوری تخصصی بر اساسو  محتوایی استفاده شد
در یک مقیاس  توان ذهنیآموز کمنگرش به دانشو  میزان تناسبسنج در دو طیف نگرش

قرار داده شد. جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد  ایهشت درجه
بر روی معلّمان  موردنظرگزارش شد. در نهایت مقیاس  89/0کلی  صورت بهکه ضریب آن 

شهر مشهد و تهران اجرا شد که ضریب کلی آلفای کرونباخ  استثنایی آموزش و پرورش
 .به دست آمد 82/0پرسشنامه 

 آموزی هالپرنحرفه برنامه درسی های گیری جهتپرسشنامه 
نیز حاوی  توانی کمآموزان های برنامه درسی دوره متوسطه دانشگیریجهت پرسشنامه

مطرح شده گیری زندگی مستقل، اجتماعی، شغلی و تحصیلی بود که چهار جهتسؤال  60
این د. کنارزیابی می را (1991( و برولین )1987(، هالپرن و بنز )1987هالپرن )توسط 

تدوین و سپس  (1991( و برولین )1987(، هالپرن و بنز )1987هالپرن )پرسشنامه توسط 
پایایی این پرسشنامه  و روایی .شده استو بازسازی  اصالح ترکیب و( 1993)آدام توسط 
 آدامتعیین روایی به استناد  منظور بهشده است.  گزارش( 1993کرایگ آدام ) توسط

و برای محاسبه ضریب پایایی آن از آلفای و تحلیل عاملی  محتواییاز روایی  (1993)
گیری زندگی مستقل ( دو جهت1993، آدام) . در پژوهش قبلیاستفاده شده استکرونباخ 

 پژوهشدر این  .شد عنوانگیری زندگی مستقل جهتدر قالب گیری اجتماعی جهتو 
در یک مقیاس برنامه درسی بر اساس روش اعتبار محتوا  های گیری جهتروایی پرسشنامه 

به بررسی مجدد پایایی  پژوهشدر این همچنین  مورد سنجش قرار گرفت.ای هشت درجه
و پرداخته شد  توانی کمآموزان دوره متوسطه دانشهای برنامه درسی گیریپرسشنامه جهت

بر روی  موردنظردر نهایت پرسشنامه  .به دست آمد 90/0 آن ضریب آلفای کرونباخ
شهر مشهد و تهران اجرا شد که ضریب کلی آلفای  استثناییمعلّمان آموزش و پرورش 

 .به دست آمد 94/0کرونباخ پرسشنامه 

  

                                                           
1. Professional judgment 
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 نتایج
اندرکاران به اطالعات جمعیت شناختی دو گروه معلمان و دست در این بخش پس از ارائه

 های پژوهش پاسخ داده خواهد شد.پرسش

 اطالعات جمعيت شناختی معلّمان  .1 جدول

 درصد فراوانی ویژگی سن
31-21 13 4/10 

41-31 73 58 
51-41 38 4/30 
61-51 2 6/1 

 100 126 جمع
   جنسیت

 3/64 81 زن
 7/35 45 مرد
 100 126 جمع

   سطح تحصیالت
 4 5 کاردانی

 3/83 105 کارشناسی
 7/12 16 کارشناسی ارشد

 100 126 جمع
   استثناییاشتغال در آموزش و پرورش 

5-1 12 5/9 
10-6 19 1/15 
15-11 26 6/20 
 8/54 69 سال به باال 15

 100 126 جمع
   ایسابقه اشتغال در دوره متوسطه حرفه

1 5 4 

2 26 6/20 

 4/75 95 سال به باال 3

 100 126 جمع
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 اندركاران مورد بررسیاطالعات جمعيت شناختی دست .2جدول 
 درصد فراوانی ویژگی

   سن
41-31 17 2/44 
51-41 13 2/34 
61-51 3 9/7 

 100 33 جمع
   جنسیت

 2/34 13 زن
 6/52 20 مرد
 100 33 جمع

   سطح تحصیالت
 2/13 5 کارشناسی

 4/18 7 کارشناسی ارشد
 3/55 21 دکتری

 100 33 جمع
   استثناییاشتغال در آموزش و پرورش 

5-1 3 9/7 
10-6 4 5/10 
15-11 3 9/7 

 7/23 9 سال به باال 15

 42/42 14 نامشخص
 100 33 جمع

   ایسابقه اشتغال در دوره متوسطه حرفه

1 2 3/5 

2 3 9/7 

 2/34 13 سال به باال 3

 45/45 15 نامشخص
 100 33 جمع

 توانی کمآموزان به دانش استثناییآموزش و پرورش  اندرکاران دستنگرش معلّمان و 
 چگونه است؟

های مقیاس یک از مؤلفهر های مربوط به هسؤاالت یا گویهد تعدا که اینبا توجه به 
های نگرش سنج به مؤلفههای مربوط بوده است؛ برای مقایسه میانگین متفاوتنگرش سنج 
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های مقیاس یک از مؤلفهر تا میانگین و رتبه ه از آزمون آماری فریدمن استفاده شد
 .شودسنج مشخص   نگرش

  ها از منظر كل معلّمانتوان ذهنی و رتبه اهميت آنها به كودكان كمنگرش .3 جدول

 هامؤلفه
 

   هاکل آزمودنی 

 df sig خی دو تعداد بندی رتبه میانگین

های نگرش
 بینانه خوش

96/2 

تصورات غلط  001/0 2 11/184 126
 رفتاری

59/1 

 45/1 های بدبینانهنگرش

( و پس 96/2میانگین )رتبه بینانه با های خوشاز منظر کل معلّمان مورد بررسی، نگرش
 قرار دارند.( در رتبه اول و دوم 59/1میانگین ) رتبه با تصورات غلط رفتاریاز آن 
های مقایسه مؤلفه دلیلبه  ( در رتبه سوم قرار دارد.45/1با رتبه میانگین ) بدبینانه های نگرش

های غالب در بین معلّمان چیست، از که مؤلفه یا مؤلفهگانه مقیاس نگرش سنج و اینسه
 گیری مکرر استفاده شد.آزمون اندازه

  در كل معلّمان های مقياس نگرش سنجها مربوط به مؤلفه نتایج آزمون اثر درون آزمودنی .4جدول 

 Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی متغیر

 18/1*** 18/19 50/2493 130 هانگرش
***

001/0>P 

بررسی  منظور بهمکرر  گیری اندازهاز اجرای آزمون  که پیشالزم به ذکر است 
کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که نتیجه این آزمون معنادار شد  فرض پیش

(001/0>P.)  این بدان معناست که از این مفروضه تخطی صورت گرفته است. نتایج
سنج تفاوت معناداری های مقیاس نگرشدهد که بین مؤلفه نشان می 4مندرج در جدول 

های مقیاس تر میانگین مؤلفهمقایسه دقیق منظور به(. =001/0p<،03/1Fوجود دارد )
که  بودنگرش سنج از آزمون تعقیبی بنفرنی استفاده شد. نتایج این آزمون حاکی از آن 

های بدبینانه تفاوت با تصورات غلط رفتاری و نگرش بینانه خوشهای مؤلفه نگرش
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غلط رفتاری و بینانه از تصورات های خوشی که میانگین نگرشطور به داری دارد؛ معنی
 های بدبینانه باالتر است.نگرش

مورد  اندركارانها از منظر كل دستتوان ذهنی و رتبه اهميت آنها به كودكان كمنگرش .5ل جدو
 بررسی

 هامؤلفه
 

   هاکل آزمودنی 

 df sig خی دو تعداد بندی رتبهمیانگین 

های نگرش
 بینانه خوش

3 

تصورات غلط  02/0 3 6/7 33
 رفتاری

60/1 

 40/1 های بدبینانهنگرش

 رتبه با ( و پس از آن تصورات غلط رفتاری3میانگین ) رتبهبینانه با های خوشنگرش
( 40/1با رتبه میانگین ) بدبینانه های نگرش ( در رتبه اول و دوم قرار دارند.60/1میانگین )

که گانه مقیاس نگرش سنج و اینسه هایمقایسه مؤلفه منظوربه  در رتبه سوم قرار دارد.
گیری مکرر اندرکاران چیست، از آزمون اندازههای غالب در بین دستمؤلفه یا مؤلفه

 استفاده شد.

مورد  کارشناساندر کل  های مقیاس نگرش سنجها مؤلفه نتایج آزمون اثر درون آزمودنی .6جدول 
 بررسی

 Fمقدار  مجذوراتمیانگین  مجموع مجذورات درجه آزادی متغیر

 97/1*** 85/29 19/955 32 هانگرش
***001/0>P 

 فرض پیشبررسی  منظور بهمکرر  گیری اندازهالزم به ذکر است قبل از اجرای آزمون 
این  ( کهP<001/0کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که نتیجه این آزمون معنادار شد )

نشان  6صورت گرفته است. نتایج جدول بدان معناست که از این مفروضه تخطی نتیجه 
وجود دارد  ای مقیاس نگرش سنج تفاوت معنادارهدهد که بین مؤلفه می

(001/0p<،03/1F= .)های مقیاس نگرش سنج از تر میانگین مؤلفهمقایسه دقیق منظور به
های مؤلفه نگرش آزمون تعقیبی بنفرنی استفاده شد. نتایج این آزمون حاکی از آن است که
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ی طور به دار دارد؛های بدبینانه تفاوت معنیبا تصورات غلط رفتاری و نگرش بینانه خوش
های بدبینانه باالتر بینانه از تصورات غلط رفتاری و نگرشهای خوشکه میانگین نگرش

 است.
آموزان نسبت به دانش استثنایینگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  بینآیا  

 ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد؟ توان کم
از دو گروه  ذهنیتوان آموزان کمها نسبت به دانشکه در رابطه با نگرش آنجاییاز 

 منظور بهنظرخواهی شد،  استثناییدر نظام آموزش و پرورش  کارشناسانمعلّمان و 
 استفاده گردید. چندمتغیریپاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از آزمون تحلیل واریانس 

بین دو گروه مورد  که ایناندرکاران و ها بین دو گروه معلّمان و دستنتایج مقایسه نگرش
به  نهداری وجود دارد یا توان ذهنی تفاوت معنیآموزان کمها به دانشبررسی در نگرش

 نمایش داده شده است. 7ل در جدو سنجهای نگرشتفکیک مؤلفه

ها جهت مقایسه بين دو گروه معلّمان و نگرش چندمتغيرینتایج تحليل واریانس  .7جدول 
 اندركاران دست

 آماره آزمون
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 
 مجذور اتا F P خطا

 02/0 35/0 10/1 160 3 02/0 اثر پیالیی
**

01/0> P 

اندرکاران در نگرش به حاکی از این است که بین معلّمان و دست 7نتایج جدول 
تفاوت معناداری وجود ندارد که البته از آنجا که تعداد افراد  ذهنیتوان آموزان کمدانش

اثر  -02/0است ) مدنظرهای آزمون اثر پیالیی آماره ستند.نمونه در دو مقطع برابر نی
کوواریانس از طریق آزمون  -واریانس های ماتریس(. مفروضه همگنی <01/0Pپیالیی،

همچنین،  صورت نگرفته است.مفروضه ین تخطی از ا گونه هیچ( نشان داد =02/0pباکس )
درصد از تغییرات میزان  2( حاکی از این است که حدود 02/0مجذور اتای به دست آمده )

حاضر، مربوط به عامل ماهیت شغل )معلّمان و  پژوهش در ها نگرشپرداختن به 
ساوی با یا مر بیشت 14/0. قاعده کلی چنین است که اگر این مقدار از است( اندرکاران دست

 (.1390صمدی،  و آبادی علی)اندازه اثر زیاد است  دهنده نشانآن باشد، 
چگونه  استثناییبرنامه درسی معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  های گیری جهت 

 است؟
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سؤاالت مربوط به د تعدا به دلیل عدم تساویجهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش، 
تا از آزمون آماری فریدمن استفاده شد گیری برنامه درسی های جهتیک از مؤلفهر ه

 .شودگیری برنامه درسی مشخص های جهتیک از مؤلفهر میانگین و رتبه ه

 ها از منظر كل معلّمانهای برنامه درسی و رتبه اهميت آنگيریجهت .8جدول 

 هامؤلفه
 

   هاکل آزمودنی 

 df sig خی دو تعداد میانگین

گیری جهت
 زندگی مستقل

99/2 

گیری جهت 001/0 2 04/246 126
 تحصیلی

99/1 

 02/1 گیری شغلیجهت

میانگین  رتبهگیری زندگی مستقل با جهت شودمشاهده می 8طور که در جدول همان
و  ( در رتبه دوم99/1میانگین ) رتبهبا  تحصیلیگیری ( در رتبه اول، جهت99/2)

 ( در رتبه سوم قرار دارد.02/1میانگین ) رتبه باشغلی گیری  جهت
های که مؤلفه یا مؤلفههای برنامه درسی و اینگیریمقایسه اهمیت جهت به منظور

 گیری مکرر استفاده شد.غالب در بین معلّمان چیست، از آزمون اندازه

 در كل معلّمانبرنامه درسی  گيریها مربوط به اهميت جهت نتایج آزمون اثر درون آزمودنی .9جدول 

 Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی متغیر

 18/1*** 64/211 71/27513 130 گیریجهت
***

001/0>P 

کرویت از آزمون  فرض پیشبررسی  منظور بهمکرر  گیری اندازهاز اجرای آزمون  پیش
بدان معناست که از ( و این P<001/0موچلی استفاده شد که نتیجه این آزمون معنادار شد )

دهد که بین اهمیت  نشان می 9این مفروضه تخطی صورت گرفته است. نتایج جدول 
های برنامه درسی دوره متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد گیریجهت

(001/0p<،18/1F= .)گیری برنامه درسی های جهتتر میانگین مؤلفهمقایسه دقیق منظور به
آزمون تعقیبی بنفرنی استفاده شد. نتایج این آزمون حاکی از از هر دو حیث مطرح شده از 
گیری تحصیلی و شغلی گیری زندگی مستقل با جهتجهت آن است که از حیث اهمیت
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گیری گیری زندگی مستقل از جهتی که میانگین جهتطور بهداری دارد، تفاوت معنی
 تحصیلی و شغلی باالتر است.

 اندركاران مورد بررسیها از منظر كل دستدرسی و رتبه اهميت آنهای برنامه گيریجهت .10جدول 

 هامؤلفه
 

   هاکل آزمودنی 

 df sig خی دو تعداد میانگین

گیری زندگی جهت
 مستقل

80/2 
33 40/8 2 01/0 

 20/2 گیری تحصیلیجهت
 1 گیری شغلیجهت

اندرکاران مورد بررسی، دست یکل دیداز دهد که نشان می 10جدول  نتایج
با  گیری تحصیلی( در رتبه اول، جهت80/2میانگین )رتبه گیری زندگی مستقل با  جهت

 ( در رتبه سوم قرار دارد.1گیری شغلی با میانگین )و جهت ( در رتبه دوم20/2میانگین )
های که مؤلفه یا مؤلفههای برنامه درسی و اینگیریمقایسه اهمیت جهت به منظور

 گیری مکرر استفاده شد.اندرکاران چیست، از آزمون اندازهلب در بین دستغا

برنامه درسی در كل  گيریها مربوط به اهميت جهت نتایج آزمون اثر درون آزمودنی .11جدول 
 مورد بررسی اندركاران دست

 Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی متغیر

 94/5*** 39/153 36/7516 49 گیریجهت
***

001/0>P 

گیری مکرر استفاده گیری برنامه درسی از آزمون اندازههای جهتمقایسه مؤلفه برای
 فرض پیشبررسی  منظور بهگیری مکرر شد. الزم به ذکر است قبل از اجرای آزمون اندازه

این  ( وP<001/0کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که نتیجه این آزمون معنادار شد )
دهد  نشان می 11بدان معناست که از این مفروضه تخطی صورت گرفته است. نتایج جدول 

اندرکاران تفاوت معناداری های برنامه درسی از منظر دستگیریکه بین اهمیت جهت
گیری های جهتتر میانگین مؤلفهمقایسه دقیق منظور به(. =001/0p<،94/5Fوجود دارد )

حیث مطرح شده از آزمون تعقیبی بنفرنی استفاده شد. نتایج این برنامه درسی از هر دو 
گیری گیری زندگی مستقل با جهتجهت آزمون حاکی از آن است که از حیث اهمیت
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گیری زندگی مستقل ی که میانگین جهتطور بهداری دارد، تحصیلی و شغلی تفاوت معنی
 گیری تحصیلی و شغلی باالتر است.از جهت

برنامه درسی معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  های یریگ جهتآیا میان 
 معناداری وجود دارد؟ تفاوت استثنایی
گروه معلّمان و  های برنامه درسی از دوگیریکه در رابطه با جهت آنجاییاز 

پاسخگویی به  منظور بهنظرخواهی شد،  استثناییدر نظام آموزش و پرورش  کارشناسان
 یره استفاده گردید.ندمتغسؤال چهارم پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چ

 اندركارانجهت مقایسه بين دو گروه معلمان و دست چندمتغيرینتایج تحليل واریانس  .12جدول 

 آماره آزمون
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 
 مجذور اتا F P خطا

 05/0 06/0 17/3 160 3 05/0 اثر پیالیی

01/0 P> 

اندرکاران در از این است که بین معلّمان و دست حاکی 12نتایج جدول 
های برنامه درسی تفاوت معناداری وجود ندارد که البته از آنجا که تعداد افراد  گیری جهت

اثر  -05/0است ) مدنظرهای آزمون اثر پیالیی نمونه در دو مقطع برابر نیستند، آماره
کوواریانس از طریق آزمون  -واریانس های ماتریس(. مفروضه همگنی <01/0Pپیالیی،

صورت نگرفته است. همچنین، مفروضه تخطی از این  گونه هیچ( نشان داد =05/0pباکس )
درصد از تغییرات  5( حاکی از این امر است که حدود 05/0مجذور اتای به دست آمده )

به عامل ماهیت شغل نمونه مورد  حاضر، مربوط پژوهشها در گیریمیزان اهمیت جهت
 باشد. اندرکاران( میبررسی )معلّمان و دست

 توان کمآموزان به دانش استثناییآیا نگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش  
 برنامه درسی آنان تأثیر دارد؟ های گیری جهتذهنی بر 

های این به ریشههای برنامه درسی و توجه گیریبررسی و تحلیل نظری جهت بر اساس
های این ها و نیز داللتهای تربیتی مرتبط با آنها در مکاتب فلسفی و نظریهگیریجهت

های برنامه گیریها، در حیطه نظر میان جهتهای تربیتی در زمینه نگرشمکاتب و نظریه
 های آنان ارتباط وجود دارد.درسی افراد با نگرش

ن است که آیا در عالم واقع و عمل نیز حال سؤال و هدف اصلی پژوهش حاضر ای
ها  گیری جهتبر نوع  ها نگرشو  ها باشند یا خیر؟گیریکننده جهتتواند تبیینها مینگرش
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کارشناسان برای پاسخگویی به این سؤال به دلیل تعداد کم گروه  گذار است یا خیر؟تاثیر
جا استفاده شد، یک ورتص به معلمان و کارشناسان گروه دو هر های نمره؛ از نفر( 33)

های های به دست آورده در هر یک از مؤلفهنمره بر اساس پژوهشسپس افراد مورد 
های بدبینانه و بینانه، نگرشهای افراد خوشسنج به سه دسته افراد با نگرشمقیاس نگرش

 تا مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. تصورات غلط رفتاری تقسیم شدند

 هاسه گروه نگرش برنامه درسی های گيری جهتمقادیر ميانگين و انحراف استاندارد نمره  .13 جدول

  
های نگرش
 بینانه خوش

تصورات غلط 
 رفتاری

 های بدبینانهنگرش

گیری زندگی جهت
 مستقل

 39/5 14/5 48/5 میانگین

 07/12 40/12 69/11 انحراف استاندارد 
 94/4 51/4 10/5 میانگین تحصیلی گیریجهت

 02/10 74/12 50/9 انحراف استاندارد 
 87/4 78/4 08/5 میانگین گیری شغلیجهت

 28/6 53/7 49/6 انحراف استاندارد 

 بر تا شداستفاده  تحلیل این سؤال از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره منظور به
نفر(  39(، بدبینانه )نفر 105بینانه )مبنای متغیر مستقل نوع نگرش که دارای سه سطح خوش

برنامه درسی مقایسه  های گیری جهتنفر( است، سه متغیر  15و تصورات غلط رفتاری )
چند متغیره نشان داد که  fآزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره برای نسبت  شوند.

های برنامه درسی گروه نگرش های گیری جهتتفاوت معنادار است؛ به این معنا که میان 
 بینانه، بدبینانه و تصورات غلط رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد.خوش

 برنامه درسی های گيری جهتنتایج آزمون آماری تجزیه و تحليل واریانس چند متغيره  .14جدول 

 آماره آزمون
درجه 
آزادی 
 فرضیه

درجه 
 توان آماری مجذور اتا F P آزادی خطا

 89/0 05/0 00/0 94/2 320 6 10/0 اثر پیالیی

P< 0.001
***

 

درصد از تغییرات  5آمد؛ یعنی  به دست 05/0مجذور اتا چند متغیره برابر با 
بینانه، بدبینانه و ها )خوشبرنامه درسی مربوط به عامل نوع نگرش های گیری جهت
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درصد است و احتمال کمی وجود  89همچنین توان آماری  تصورات غلط رفتاری( است.
 گیری باشد.از خطای نمونه یتأثیر به دست آمده ناشداشته است که 

 برنامه درسی یها یريگ جهتره تغينتایج آزمون آماری تجزیه و تحليل واریانس تك م .15جدول 

 رمتغی
مجموع 

 مجذورات
 توان آماری مجذور اتا F P درجه آزادی

 68/0 04/0 02/0 82/3 2 16/1081 زندگی مستقل
 88/0 07/0 00/0 21/6 2 84/1239 تحصیلی
 42/0 02/0 12/0 09/2 2 27/179 شغلی

P< 0.005* 

که سه گروه  دهد می، نتایج تحلیل واریانس تک متغیری نیز نشان 15با توجه به جدول 
زندگی مستقل و  گیری جهتبینانه، بدبینانه و تصورات غلط رفتاری در های خوشنگرش

شغلی این تفاوت معنادار  گیری جهتبا یکدیگر تفاوت معناداری دارند ولی در  تحصیلی
 نیست.

 که:طوریهب
  معناداری بیشتر از  طور بهبینانه های خوشزندگی مستقل نگرش گیری جهتنمره

 های بدبینانه و تصورات غلط رفتاری است.گروه نگرش

  معناداری بیشتر از گروه  طور بهبینانه های خوشتحصیلی نگرش گیری جهتنمره
 های بدبینانه و تصورات غلط رفتاری است.نگرش

  معناداری بیشتر از گروه  طور بهبینانه های خوششغلی نگرش گیری جهتنمره
 های بدبینانه و تصورات غلط رفتاری است.نگرش

از های برنامه درسی ناشی گیریمجذور اتا نشان داد بیشترین میزان تأثیر تغییرات جهت
( و شغلی 04/0(، زندگی مستقل )07/0) گیری تحصیلیبه جهت مربوطها به ترتیب نگرش

درصد  4، ای برنامه درسی در مؤلفه تحصیلیهگیریدرصد جهت 7. در واقع است( 02/0)
 درصد در مؤلفه شغلی است. 2در مؤلفه زندگی مستقل و 

 گیري نتیجه و بحث
شود که اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، مالحظه میشناسی با بررسی پیشینه کوتاه روان

گیری افراد، مسأله شکل گونه اینشناسی ترین مسائل مربوط به روانترین و اساسیمهم
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اندرکاران آموزش و پرورش نگرش و تغییر نگرش عموم مردم و باالخص معلّمان و دست
بخشی، بستگی به نی و تواهای آموزشفقیت برنامهونسبت به این گروه است. م استثنایی

 .(1984؛ جونز، 1987؛ بریکر،1975نگرش مثبت این افراد دارد )گوتلیب و کورمن، 
دهد نگرش جامعه نسبت به افراد معلول تا حدی منفی است و اشخاص شواهد نشان می

های گوناگون در معرض طرد شدن و مورد تمسخر و تحقیر معلول در جامعه ما به شیوه
و  جانبه همه. بدیهی است این وضع برای رشد برند میتند و از این نظر رنج واقع شدن هس

و مخدوش شدن  سرخوردگیبار است و موجب ناکامی، سالمت روانی افراد معلول زیان
های منفی براثر فقدان وجود نگرش(. 1388پژوه، شود. )بهکرامت انسانی این افراد می

، برچسب زدن، داغ نهادن، آموزش ندادن بندی طبقهآموزش و پرورش درست، 
 توجهی بی، اجتماعی واجتماعی و ارتباطی به افراد معلول، جداسازی آموزشی  های مهارت

های شکست و ناسالم و داشتن تجربه آمیز رقابتهای به نیازهای ویژه، قرار گرفتن در میدان
؛ اشتروبه و 2000بین، ها عامل دیگر به وجود آمده است )آجزن و فیشعدم موفقیت و ده

 . (1383ای و همکاران، ، ترجمه اژه2001هیوستن، 
توان ذهنی از نظر آموزان کمبه دانشها ن پژوهش نشان داد که نوع نگرشای نتایج

در پژوهشی انجام شده توسط  .بینانه و مثبت استاندرکاران نگرش خوشمعلّمان و دست
، نشان داد که تنها بررسی شد استثنایین عادی و ( که نگرش معلّما1383پژوه و گنجی )به

شود. همچنین نگرش آن دسته از معلّمان مثبت و مطلوب تلقی می استثنایینگرش معلّمان 
ذهنی تماس اجتماعی داشته و نسبت به  توانزن و جوان مدارس عادی که با کودکان کم

و در  اندبوده برخوردار التربااز سطح تحصیالت  ها دارای آگاهی و اطالعات وناتوانی آن
توان ذهنی شرکت کرده بودند نیز مثبت آموزان کمهای آموزشی در رابطه با دانشدوره

بدون  استثناییکند که نگرش معلّمان های پژوهش حاضر عنوان مییافته اما ؛گزارش شد
 تواندبینی در این معلّمان میمثبت است و منشأ خوش موردنظردر نظر گرفتن متغیرهای 

آمیز و همچنین عالقه معلّمان به ناشی و برگرفته از نگاه دلسوزانه و ترحم ای تااندازه
 آموزان باشد. دانش

ای دیگری همچون ( نیز متغییرهای مداخله1381پژوه و فتحی، در پژوهش دیگری )به
آموزان ای در رابطه با نگرش دانشسازی و عدم اجرای برنامه مداخلهتماس اجتماعی، آگاه

های مثبت در ذهنی تأثیر داشته و باعث ایجاد نگرش توانکمدبیرستانی به کودکان 
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(، جنی، اسنل، بیر و 2009های فی زیاو و ژانگ هامستون )شود. پژوهشآموزان می دانش
 و( 1982) ولتز(، 1984) زینگلهوشیار و  -(، توفیقی1380(، به پژوه و فتحی )1995راینز )

باشد که متغیرهای ها میهای این پژوهش( نیز مؤید یافته1982بک ) (، اشتاین1980)
( نگرش 2002هستند. در مقابل پژوهش عماد الغازو ) تأثیرگذارها مختلف بر روی نگرش

ها کند. این نگرشتوان ذهنی را منفی گزارش میآموزان کممعلّمان و مدیران به دانش
نکته  حال درعینین رابطه در نظر نگرفته است. ری را در اکلی بوده و هیچ متغی صورت به

جالب توجه در پژوهش مورد بررسی این مسأله بود که نگرش معلّمان و مدیران مراکز 
های این یافته مؤید یافته و ؛نسبت به افراد دارای ناتوانی مثبت گزارش شده است استثنایی

ها نسبت به بر روی نگرشتواند قبلی است که داشتن تماس و تجربه تعامل اجتماعی می
تواند در کنار یکی دیگر از عواملی که می (.1986افراد دارای ناتوانی تأثیر بگذارد )نایت، 

را با پژوهش انجام شده باشد و پژوهش  تأثیرگذارها متغییرهای ذکر شده بر روی نگرش
( 1984سون )جمی و (2002کند، در نظر گرفتن نوع ناتوانی است. الغازو )حاضر متمایز می

تری را در بین های مثبتهای یادگیری نگرشکنند که افراد دارای ناتوانیگزارش می
های توان ذهنی نگرشافراد کم که درحالیکند اندرکاران به خود جلب میمعلّمان و دست

توان اندرکاران به افراد کماما در این پژوهش نگرش معلّمان و دست ؛منفی را در پی دارد
 مثبت گزارش شد.ذهنی 
ها گیری کلیه عوامل ذکر شده باید عنوان کرد که در نوع نگرشو در نتیجه طورکلی به

میزان اطالعات افراد، فراهم کردن  بردن باال مانندتوان ذهنی عواملی آموزان کمبه دانش
توان کم آموزانهای دانشتوان ذهنی، معرفی توانمندیآموزان کمشرایط تماس با دانش

های ذهنی در مسئولیت توانآموزان کمذهنی به افراد جامعه، مشارکت دادن کلیه دانش
های آموزشی برای آموزان، برگزاری دورهها برای دانشاجتماعی، برابرسازی فرصت

توان توان و در نهایت معرفی افراد موفق کممسئوالن و معلّمان برای شناخت بیشتر افراد کم
 شود.های مثبت به این افراد میایجاد نگرش ساز زمینه( 1382به جامعه )قاسمی، 

یکی از ارکان مهم و اساسی فرآیند آموزش و  عنوان بهمعلّمان در نظام آموزشی 
های درسی، ترین برنامهگردند و موفقیت یا شکست بهترین یا ضعیفپرورش محسوب می

 طور بههای انجام شده که هشبستگی به طراحی و اجرای معلّم دارد. با توجه به کلیه پژو
ها نام برده شد، نگرش معلّم آموزش و های گوناگون این پژوهش از آنمفصل در بخش
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آموزان محسوب دانش موفقیتترین عامل در مهم توانی کمآموز به دانش استثناییپرورش 
 شود.می

 عنوان بهتوان اندرکاران را میبینانه در بین معلّمان و دستهای خوشوجود نگرش
ها نوع نگرش چراکهدر نظر گرفت.  استثنایینوعی پتانسیل در نظام آموزش و پرورش 

های گذاری و تمامی تالشدر عرصه سیاست گذاران سیاستتمامی تصمیمات 
ریزی و در زمینه برنامه استثناییاندرکاران و متخصصان نظام آموزش و پرورش  دست

قرار  خود تأثیرمعلّمان در کالس درس را تحت  هایتألیف کتب درسی و تمامی فعالیت
ها بدبینانه بینانه باشد با زمانی که نوع نگرشخواهد داد. زمانی که نگرش تمامی افراد خوش

های مختلف در درون نظام ریزی را نیز متفاوت خواهد کرد. حتی در زمینهباشد؛ نوع برنامه
آموزان انات مختلف آموزشی برای دانشبرای تأمین بودجه و امک ریزی برنامهآموزشی از 

ریزی در زمینه اشتغال و حضور با حداقل وابستگی در جامعه برای این توان ذهنی، برنامهکم
ها به افراد افراد تا آموزش ضمن خدمت معلّمان تمامی این عوامل تحت تأثیر نوع نگرش

 توان ذهنی قرار خواهد گرفت.کم
توانی ذهنی از اهمیت واالیی بت به افراد دارای کمهای مثکلی ایجاد نگرش طور به

های مفید آموزشی )سامانی و و بستر مناسب جهت طراحی و اجرای برنامه برخوردار بوده
( را 1383( و شاخصی بنیادی برای تحقق اهداف اجرایی )یوسفی اصفهانی، 1380البرزی،

ضمانتی برای  استثناییرش بینانه در نظام آموزش و پروهای خوشسازد. نگرشفراهم می
 شود.ها و هرگونه تغییر محسوب میآمیز برنامهاجرای موفقیت
برنامه درسی معلّمان و  های گیری جهتاین پژوهش،  دیگر هاییافته بر اساس

 ،اندرکاران دستنظر معلّمان و  بر اساس استثناییکارشناسان آموزش و پرورش 
( نشان داد که ا ز بین سه 1993پژوهش آدام )گیری زندگی مستقل تعیین شد که نیز  جهت

 ؛اندرکاران، دستگیری تحصیلیت بیشتری را به جهتوالدین اهمی ؛گروه مورد بررسی
شتری را به گیری شغلی و زندگی مستقل و معلّمان اهمیت بیاهمیت بیشتری را به جهت

( 1993های پژوهش آدام )اند. یافتهگی مستقل داده، شغلی و زندهای تحصیلیگیری جهت
دارای  پژوهشاندرکاران در این تنها در رابطه با دو گروه مورد بررسی معلّمان و دست

 همخوانی بوده است.
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در آموزش به افراد دارای ناتوانی حول  استثناییوضعیت موجود آموزش و پرورش 
ای درسی دوره پیش و متوسطه حرفه آموزی و آموزش شغلی است و برنامهمحور حرفه

ی پیش و  آموزش در دوره کلی اهدافهای تربیتی و  دهد که با توجه به زمینهنشان می
شود  ای، مواد درسی این دوره در دو بخش عمومی و انتخابی سازماندهی می متوسطه حرفه

باشد که می ( و این بدین معنا1386ای، )راهنمای برنامه درسی دوره پیش و متوسطه حرفه
گیری آکادمیک نیز در متن برنامه درسی وجود دارد. با این مقدمات وضعیت موجود جهت

گیری گیری شغلی و جهتتوان وجود دو جهتآموزی را میدر برنامه درسی حرفه
اهداف اساسی این دوره بر  که ایندهد که با توجه به نتایج نشان می تحصیلی توصیف کرد.

زندگی و کسب  های مهارتای افزایش درسی دوره متوسطه حرفهاساس سند برنامه 
گیری گیری زندگی مستقل و جهتو حول دو محور جهت شغلی است های مهارت

دهد حاکمیت دروس گذرد نشان میدر این برنامه می آنچهباشد، اما عمالً ای می حرفه
های مهارتی در رشتهآموزشی  های کارگاهشغلی در قالب  های آموزشنظری و در کنار آن 
زمانی  (.1386آموزان با نیازهای ویژه، ای دانشنامه دوره متوسطه حرفهمختلف است )آیین

کند یک فرد زندگی مستقالنه خود را آغاز می عنوان بهشود و که فرد ناتوان وارد جامعه می
شغلی  های زشآموزندگی مستقل دارد و نه عمالً در  های مهارتعمالً کفایت الزم را نه در 

 آمده از ارزشیابی این دوره در به دستنمونه نتایج  عنوان بهکه در این دوره محوریت دارد. 
مؤید این مطلب بوده است که دوره مذکور در دستیابی به برخی از اهداف خود  1382سال 

 (.1382موفق عمل نکرده است )بشاورد، 
گرفته شده در سند برنامه درسی  نتایج به دست آمده از این پژوهش با اهداف در نظر

گیری زندگی معلّمان به جهت دهی اولویتای نیز قابل مقایسه است. دوره متوسطه حرفه
که با اولین هدف مندرج در  توانی کمآموزان مستقل در برنامه درسی دوره متوسطه دانش

در متن این نکته است که  دهنده نشانسند همخوانی دارد اما وضعیت موجود در مدارس 
شغلی با توجه به  های آموزشواقعیت این دغدغه به رسمیت نرسیده است. در زمینه 

گذرد، ارتقاء در مدارس متوسطه می آنچهبروندادهایی نظام آموزشی و همچنین با توجه به 
شغلی دانش آموزان، با تأکید بر توانبخشی  های مهارتکار و فعالیت و کسب  ی انگیزه
ای که بوده است، نیز در عمل تحقق هدف اصلی دوره متوسطه حرفه نعنوا بهای که حرفه
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التحصیالن این نظام در زندگی شغلی خود به کفایت الزم دست پیدا نیافته و کلیه فارغ
 (.1382کنند )بشاورد، نمی

ها و در رابطه با وجود تفاوت در بین نظرات معلمان و کارشناسان هم در زمینه نگرش
اندرکاران های برنامه درسی نتایج نشان داد که بین معلّمان و دستگیریهم در زمینه جهت

مقام مقایسه،  در توان ذهنی تفاوت معناداری وجود ندارد.آموزان کمدر نگرش به دانش
اندرکاران در نگرش به بین معلّمان و دست(، نشان داد که 2002های پژوهش الغازو )یافته

های این اوت معناداری وجود ندارد که در این راستا با یافتهتفتوان ذهنی آموزان کمدانش
توان با توجه به داشتن دار در بین دو گروه را مینبود تفاوت معنی پژوهش همخوانی دارد.

درصد از گروه معلّمان و اشتغال به تحصیل دو گروه در  80در حدود  دانشگاهیتحصیالت 
، اشتغال به امر استثناییمربوط به کودکان های تخصصی مقطع تحصیالت تکمیلی در رشته

آموزان با نیازهای ویژه و اندرکاران در آموزش و پرورش دانشتدریس گروه دست
شناسی همچنین اشتغال دو گروه به امر پژوهش و تحقیق در زمینه آموزش و پرورش و روان

ت، سطح رهایی همچون جنسیاما وجود متغی رد توجه قرار داد؛مو استثناییکودکان 
سازی آموزشی افراد دارای ناتوانی با افراد عادی که تحصیالت، وضعیت تأهل در یکپارچه

گذارد را نیز توان ذهنی تأثیر میهای این دو گروه نسبت به افراد کمبر روی نگرش
 (2009 )فاکولد، آدنی و تال، توان نادیده گرفت نمی

اندرکاران نیز تفاوت معلّمان و دست های برنامه درسیگیریدر زمینه مقایسه بین جهت
های اما یافته ؛های برنامه درسی مشاهده نشدگیریمعناداری بین میانگین نمرات در جهت

اندرکاران معلّمان، دست پژوهش( نیز نشان داد که بین سه گروه مورد 1993پژوهش آدام )
 ناداری مشاهدههای مطرح شده تفاوت معگیریو والدین در اهمیت به هر یک از جهت

های تحصیلی، شغلی و زندگی مستقل گیریعلّمان اهمیت زیادی را به جهت. مشود می
اندرکاران اهمیت باالیی گیری تحصیلی و دستاند، والدین اهمیت باالیی را به جهتداده

این پژوهش معلمان و کارشناسان  در اند.ی شغلی و زندگی مستقل دادههاگیریرا به جهت
مهم در این دوره معرفی کردند و  گیری جهت عنوان بهزندگی مستقل را  یگیر جهت

تواند ناشی از این امر باشد که می . این امراندداده تحصیلیگیری اولویت دوم را به جهت
آموزان درک و شناخت بیشتری از نیازهای اساسی این معلّمان به دلیل ارتباط بیشتر با دانش

نقش بیشتر کارشناسان و و ر آینده و در خارج از مدرسه گروه برای زندگی مستقل د
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و تألیف کتب درسی و شناخت از نیازهای اساسی  ریزی برنامهاندرکاران در حیطه دست
منجر به ای، رنامه درسی دوره متوسطه حرفهاین افراد با توجه به اهداف مندرج در سند ب

 شود. و تحصیلی زندگی مستقلهای گیریجهت به دهی اولویت
ریزی و گیرندگان برنامه درسی و برنامهتصمیم عنوان بهاندرکاران و متخصصان دست

توانند های درسی در کالس درس میمجریان برنامه عنوان بهتألیف کتب درسی و معلّمان 
با داشتن نظراتی همخوان در نظام آموزشی، نوعی هماهنگی را در زمینه یادگیری و 

و این یکسانی در باورها و نظرات منجر به  توان ذهنی فراهم کنندآموزان کمآموزش دانش
آمیز ها برای اجرای موفقیتریزی و تدوین سیاستو برنامه گیریهمخوانی در تصمیم

با توجه به  شود.توانی ذهنی میکارآمد برای افراد دارای کم صورت بههای درسی برنامه
 ها در نظام آموزشی ور و اجرای برنامهتغیی هرگونهاین پژوهش، الزمه  های یافته

گذاری و اجرای برنامه نیازمند ایجاد و تصحیح ها در حوزه سیاستگیری تصمیم
باشد. این آموزان میو شناخت نسبت به نوع دانش های مناسب مجریان برنامه نگرش

نگرش به  استثناییپژوهش مؤید این نکته اساسی است که در آموزش و پرورش 
های درسی و باالخص نوع ترین عامل در تعیین نوع برنامهوزان مهمآم دانش
بینانه های خوشهای حاکم بر برنامه درسی است. در واقع نوع نگرش گیری جهت
توان ذهنی برای داشتن آموزان کماین نکته مهم و اساسی است که دانش کننده تبیین

ها را به هایی هستند که آننیازمند مهارت آمیز موفقیتزندگی با حداقل وابستگی و حضور 
 ها را به افراد جامعه به حداقل برساند.خودکفایی فردی و اجتماعی رسانده و وابستگی آن
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