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Abstract
This study aim to identify barriers and difficulties
in implementation of descriptive evaluation in
special schools mentally retarded in Isfahan city in
years 92-93. The method of this research was
descriptive-survey. The population was, all
teachers that employed in special schools mentally
retarded, at the first grade to fifth, that was 108.
The sample size by formula Cochran, was
determined 90. The sampling method was random
stratified. Collect data, a questionnaire. Validity is
verified by specialists and experts in the field of
exceptional education and reliability, based on
alpha Korenbakh were obtained 0/97. Data
analysis using software SPSS-19, was done two
levels descriptive and inferential statistics(T-test,
univariate and multivariate (ANOVA). The results
showed that lack of in-service classes and
workshops for special schools, lack editing books
and tuition sources, time consuming to complete
logs educational performance, the high
psychological pressure governing the lives of
parents and lack of workshop and laboratory
facilities, of the most barriers and problems of the
implementation descriptive evaluation in special
schools mentally retarded.It is suggested to
holding in-service educational and practical
workshops for special schools mentally retarded.
Keywords: Descriptive evaluation, Student,
Mentally retarded, Special schools, Barriers and
Problems
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مقدمه
امروزه اعتقاد برر ایرا ا ره آرو شمروزش و ابز رواب دو
Assessment
فرایند دبهمتنودهاند .نجش و ابز رواب
 )and Evaluationمعتبر ،دانششمروز با برمر انگوزانرد ترا
بورراموزد آررو هگونررو یرراد بگورررد .دب هنرروا بوی رررد ،
یادگورنده ،تبدیل بو فرد فعرال ،بیکر پرذیر و مققر
مر ررود آررو برروطرروب دا ررم از ترردبی ب ررره مر گورررد.
بوبواندیگر ،تروای شمروزش -ابز رواب  -شمروزش ،مرتبر
ت راب م ود و دب ایا فرایند ،ایکتگ فرد ب د م آند
و اعتمادبونف او افزایش م یابد و فراگورر بروخروب یراد
م گورد آو هگونو شموختوها با دب وضعوههرا د رواب و
ناش نا بو آاب گورد .ایا امر توان تصمومگور و تشریو
وضعوه با دب فرد ب د م دهد و ایا هدف شموزش ا ره.
ابز واب جزء الینف هنوا شموز بو آاب مر بود و دب
جایگاه واقع خود ،یعن دب خدمه شموزش قراب م گورد
 .)Rastegar , 2009بو پورو از تغوور و تقوالت ج ران
دبزمونو ابز واب شموز و ظ وب بوی ردها نویا دب
ابز ررررررواب تقصررررررو  ،ابز رررررواب توصرررررروف
 )Descriptive evaluationو آوف  ،جرایگزیا ابز رواب
نت و آم ده ،بو رعه دب نظامها شموز ج ران
از جم رررو آشررروب ایرررران ،دب ترررال پوشررررفه ا ررره.
ابز واب توصوف  ،بوی رد دب ابز رواب تقصرو ا ره
آو از طریر شن ،از طرفر فراینرد جمر شوب  ،تق ورل و
تفکور اطالعات مربوط بو پوشرفه تقصو با ب رهگورر
از ابزابها متنوع نجش انجام م گورد و از طرف دیگرر
با برب ر همروابه وضرعوه دانرش شمروز ،نقراط ضرع
اتتمای اصالح و با ب برود و تعمور یرادگور  ،زمونروا
بررررا ب رررد همررروجانبرررو او فرررراهم مررر رررود
 .)shokohi & Qrhdaghy, 2009بوی رررد ا ا رر دب
ابزیاب آوف توصوف توجو بو ابز واب ت وین و آاهش
نقش افراط نمرره دب رنو ره تقصرو دانرششمروزان
ا ره  .)Hassani , 2011ایرا طررح برا «هردف افرزایش
آوفورره فراینررد یررادده  -یررادگور  ،آرراهش اعتبرراب
شزمررونهررا پایرران و افررزایش ب دا رره بوان ر مقررو

یررادده  -یررادگور » ،)Hassani & Ahmadi, 2006
همگام با مدابس عاد  ،با همان اهداف و اختاب مندبج و
تدویا ده برا دانش شموزان عاد  ،دب مدابس ا رتننای
آمتوان ذهن  )Mentally retardedنوز ،پوراده و اجررا
د .ایا دب تای ا ه آو دانششموزان آمتروانذهنر از
بکواب ج ات با دانششموزان عاد تفراوت دا رتو و «برا
ناتوان همراه با مقدودیه ها فراوان دب آابآرد هو ر
و بفترراب از ر  ،منررل م ررابتهررا از ر مف رروم ،
اجتماع و عم ر  ،مشری مر روند» Kirk, & et al
 ،)2011 Galagr, kolmanآو قابل قواس با دانششمروزان
عاد نبوده ،نمر تواننرد بروصروبت خودآراب باهبردهرا
منا ررر یرررادگور – یرررادداب با برررو آررراب برنرررد
,Verter, Tompkins, kalata; translator Sharifi

 .)2011 Daramadi et alنگاه بو مقتوا برنامرودب ر
ایا مدابس نوز ،نشان م دهد آو از یقاظ تجم و آوفوه
مطای شموز  ،بو هرو وجرو برا برنامرو و منراب دب ر
مدابس عاد برابرر نمر آنرد .توروب فرزنرد مع رول و
آم تروان ذهنر و گراه وجرود هنردیا فرزنرد مع رول و
عق مانده ،دب خانواده و یا تتر مع رول برودن برخر از
وایرردیا و مکررا ل و مش ر الت نا ر از شن ،وایرردیا با از
هم اب الزم و منمر ثمر با مع م و دانششمروز ،دب فراینرد
شموزش و ابز واب باز م دابد .توجو برو ایرا ن ترو نورز،
ضروب ا ه آو ایا دانش شمروزان ،تردود «دو دبصرد از
آررل دانررششمرروزان مدب ررو بو آشرروب با تشرر ول داده»
 ،)Afrooz , 2010ی رر از دبونرردادها و اجررزاء بدنررو
شموزش وپروبش آشوب مقکوب رده و راالنو بودجرو
زیاد صرف شموزش وپروبش ایا دانش شمروزان مر رود.
م م تر از همو وقه و انرری موراعف ا ره آرو مع مران
رررای آرراب رریهتررر و
مرردابس ا ررتننای  ،دب ی ر
پرمیاطره ،نکبه بو مع مان مدابس عاد  ،برا شمروزش
و ابز واب ایا دانششموزان صرف مر آننرد .برا گذ ره
هند ال آو از اجرا طرح ابز واب توصوف دب مدابس
ا تننای آمتوانذهن م گذبد ،هنوز نگاه و توجو خاص
بو ام ان رنج  ،پوامرد و بهشوبد اجررا طررح ابز رواب
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توصوف دب ایا مدابس نشده ،جکتجو و تققوقر  ،بررا
نا ای آا ت هرا و موانر و مشر الت و نقراط قروت و
ضع شن ،با مقوبیه دانش شموزان آمتوانذهن  ،صروبت
نگرفتو ا ه .اگرهو دب اثنا ایا رالهرا ،پرهوهشهرا
قابررلترروج  ،دب ابعرراد گونرراگون و از زوایررا میت رر ،
پورامون طرح ابز واب توصوف  ،قوتها ،ضع ها ،هایشها
و مش الت شن صوبت گرفتو ،یو ا تققوقات انجرام رده،
مربوط بو دانششموزان عاد بوده ،دبزمونو دانششموزان
ا تننای و آمتروانذهنر پهوهشر انجرام نشرده ا ره.
برب پوشونو تققو نوز بر ایا مط صقو گذا تو ،دب
ادامو نوز بو ذآر خالصو ا از ایا مطایعرات و پرهوهشهرا
ا ابه م ود .م توان گفه مطرح آرردن ایرا موضروع و
تققو و پهوهش پورامون بوی رد ابز رواب توصروف دب
مدابس ا تننای آمتوانذهن  ،دب نوع خود ایردها نرو و
جدید و دبعروا ترال آراببرد ا ره .مقققران تع روم و
تربوه و آاب نا ان بصور نظام ها شموز عمدتاً بر ایا
باوب هکتند آو پوشرفه ها تاصرل دب شمروزشوپرروبش
عرراد  ،دب زمونرروهررای همنررون ررناخه ویهگ ر هررا
ناخت و بفتاب دانششموزان ،مک ح دن بو بوشهرا
آنترل بفتاب و شموزش وپروبش ،ب رهگور از شزمرون هرا
معتبر هو و بوان و انجام مطایعرات برایون و تجربر ،
مرهررون انجررام تققوقررات ،دببررابه آودآرران ا ررتننای و
یافتو ها تاصل از بوانشنا و شموزش پروبش ا تننای
ا رره  .)Afrooz , 2010یررذا انجررام تققور و پررهوهش،
پورامون بوی رد ابز واب توصوف دب مدابس ا رتننای و
برب نتایج تاصل از شن ،نرو فقر بررا دانرششمروزان
ا تننای  ،ب و برا وکتم شموزشوپروبش عاد و بوند
تقصو دانششموزان عاد نوز ،مفود بو فایده خواهد بود.
با توجو بو موابد مطرح ده ،ضروبت انجام ایرا پرهوهش
دب زمان تاضر و پرداختا بو بوی رد ابز واب توصوف دب
مرردابس ا ررتننای  ،دب قایرر موضرروع هررون موانرر و
مش ر الت اجرررا طرررح ابز ررواب توصرروف دب مرردابس
ا تننای آمتوانذهن بووضوح و بروشازپروش ،ش ر اب و
نمایان م ود )2011 Mohammadi .ماهوه ابز واب و

هایشها تبدیل ابز واب آمّ نگر بو ابز واب آوف نگر
با برب آرده ،هایشها نا ای ده با بو ایرا ررح
معرف آرد :عدم ش نای مع مان با ف کرفو و نظریروهرا
مربوط بو ابز واب آوف نگر ،عدم توجوو مع مان و اویوراء
نکبه بو ابز واب آوفر نگرر ،عردم تکر مدب ران برو
بوی رد آوف نگرر ،عردم تنا ر برنامروهرا و آترابهرا
شموز با بوی رد آوف نگر و وقهگور بودن اجرا ایگو
ابز رواب آوفر نگرر دب آرالس دبسZand & Ilanlou .
 ،)2011هررایشهررا و مشرر الت ابز ررواب آوفرر با دب
شموزشوپروبش ایرران ،مروبد برب ر قرراب داده ،برو ایرا
نتوجررو د رره یافتنررد آررو از م ررمتررریا موان ر اجرررا
موفقوه شموز ابز واب آوف  ،ش نا نبرودن وایردیا برا ایرا
پرویه و عدم هم اب پدب و مرادب و میایفره شنهرا بررا
انطباق با رای جدید ،عدم هم راب مردیران دب ترنموا
و ایل و ام انات اویوو ،دانرش و شگراه ناآراف مع مران،
تئوب و پایو ا بودن دوبه ها شموزش مع مران و فقردان
شموزش عم بو ایشان ،تعداد زیاد دانرششمروزان آرالس،
عدم هم اب دانششموزان دب فعایوهها آال و مشر
 ،ام انات و تج وزات شموز ناق  ،فقدان و رایل و
مقو شموز منا  ،آمبود و رایل و ام انرات هرون
د ررتگاه آ ،ر  ،دوببرروا ،ضررب صرروت ،آررام،ووتر و عرردم
د تر ر ر برررو فررراشوب بوز ا ررره .نترررایج پرررهوهش
 ،)2012 Azizi & Heidariبررا عنرروان نگرررش مع مرران
ر نندج نکربه برو ابز رواب توصروف  ،نورز
ابتدای
نشان داد آو اهم مکا ل و مشر الت ابز رواب توصروف ،
امل افزایش تجم آاب مع مان ،زمان برر برودن اجررا
ایا طرح دب آالس و هزینو بر برودن شن ا ره .همننروا
ضروبت برگزاب دوبه ها شموز بررا مع مران و نوراز
مدابس بو ام انات و تج وزات شموز منا دب با تا
اجرا هر هو ب تر طرح ابز واب توصروف نورز مشری
ررد ،)2013 Hosseini & Afzalkhany .بابطررو برروا
Job
اجرررا ابز ررواب توصرروف و فر ررودگ ررغ
 )Burnoutمع مان با برب آرد و بو ایا نتوجرو د ره
یافتنررد آررو برروا بوشهررا اجرررا ابز ررواب توصرروف
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نجش مشاهده ا  ،پو و آاب  ،)Portfolioشزمرون هرا
مداد آاغرذ و برازخوبد) ،برا دو بعرد از ابعراد فر رودگ
غ خکتگ عاطف و عدم موفقوه و آاهش عم ررد
فرررد ) ،بابطررو معنرراداب وجررود دا ررتو و بررا دیگررر بعررد
فر ودگ غ مکر یصروه) ،هرو گونرو بابطرو
معناداب وجود ندابد .همننوا از بوا بوشها ابز واب
توصوف  ،پو و آراب ،پروشبونر آننرده معنراداب بررا
فر ودگ غ ا ه ،)2013 Ebadi .دب پهوهش خود با
عنوان مش الت ابز واب آوف  -توصروف دب ابتبراط برا
عناصر برنامودب  ،بو ایا نتوجو د هیافه آو مشر الت
زیاد دب اجرا ابز واب توصروف دب بابطرو برا اجرزاء و
اهداف ،مقتو  ،بوشهرا تردبی -
عناصر برنامودب
یررادگور و زمررانبنررد ) وجررود دابد .دیگررر ایرراآررو
ابز واب توصروف اجرا رده دب مردابس آشروب ،برا رایر
ازگاب و هماهنر نوکره و مقترو
عناصر برنامودب
برنامودب موجود با اهداف ابز واب توصوف هم خروان
زمران و فرصره هرا یرادگور  ،عردم
ندابد .عدم تنا
تغوور و نوشوب دب فعایوهها تدبی  -یادگور  ،همگرام
با تغوور دب بوشها ابز واب و عدم تغوور و برازنگر دب
ازمانده بوش ها شموز  ،از جم و مش الت مطررح
ده دب ایا پرهوهش برود ،)2010 Simsek .برو مطایعرو
وضعوه مع مان اجتماع دب مراتل ابتدای برو آرابگور
ابزابها ابز واب جرایگزیا پرداخترو و از معایر شن برو
زمررانبررر بررودن بوشهررا ابز ررواب  ،برراب مررای ررنگوا
د تر بو اطالعات از طری اینترنره ،ام انرات ناآراف
برررا برروآررابگور بوشهررا ابز ررواب  ،دانررش ناآرراف
مع مان و وکتم نکربه برو ابز رواب ا رابه آررد .ایرا
معای بو خصوص بررا دانرش شمروزان منراط بو رتای
مش الت عمدها ایجاد م آند .نترایج یافتروهرا Usta,
 ،2010) Diky & Elifدب موبد نقوه گزینش و انتیاب
ابزابها ابز واب نویا ،تو دانشجویان تربوهمع م ،دب
دبسها ع وم و اجتماع  ،نشان داد آو بوشتریا مشر ل
مع مان آابشموز دب ابتباط با فا هرا ابز رواب توصروف ،
آالس هرا پرجمعوره ،ندا رتا وقره آراف و ندا رتا

اطالعررات آرراف دب مرروبد بوشهررا ابز ررواب ا رره
 ،)2010 Nor Puteh, Nasri, Roslan & et alبرو برب ر
دیدگاه ها مع مان برون نکبه برو ابز رواب جرایگزیا
پرداختو و بو ایا نتوجو د ره یافتنرد آرو اآنرر مع مران
ادباآات و نظرات منبت نکبه بو ایا نوع ابز واب دابند،
زیرا دب پروبش م ابت تف ر انتقاد و خالق دانش شموزان،
بو شنها آم م آند .عمدهتریا مش ل مع مان نوز ،زیاد
دن آراب و افرزایش آاغرذباز و تشرریفات اداب ا ره.
یافتوهرا پرهوهش ،)2014 Yamtim & Wongwanich
واد و دانش ابز واب آال مع مان مردابس
دب برب
ابتدای نشان داد ،بکرواب از مع مران ،از مورزان دانرش و
شگاه ابزیاب آال پایون  ،برخوبداب هکتند .همننروا
د آو از جم و بوشهای آو برا ب برود رواد
مشی
ابزیاب مع مان مدابس ابتدای  ،بایرد برر شن تنآورد آررد،
شموزش و یادگور مشابآت و آراب تومر بررا تبرادل
دانش و اطالعات و آم بو ی دیگر بررا ترل مشر الت
دانش شموزان) ،با افرراد زبرده و شمرادهبروآراب ا ره آرو
بو عنوان مرب و باهنما بو مع مان دب طول شموزش عم ر
مشاوبه م دهند .هدف ایرا پرهوهش ،نا رای موانر و
مش ر الت اجرررا طرررح ابز ررواب توصرروف دب مرردابس
ا تننای آمتوانذهن ا ه.
روش
بوش پررهوهش تاضررر توصرروف از نرروع پومایش ر ا رره.
جامعو شمراب پرهوهش ،رامل آ ورو مع مران راغل دب
ر اصف ان بوده ،آرو دب
مدابس ا تننای آم توانذهن
ال تقصو  92-93دب پایوها اول ترا پرنجم تردبی
آرده و تعداد شنهرا  101نفرر ،ا ره .ازشنجاآرو ،دب رال
تقصو جاب  ،پایو شرم ،هنروز دب مردابس ا رتننای
آمتوانذهن  ،اجرا نشده بود ،یذا ،جامعو شمراب پرهوهش،
مع مان آالسهرا اول ترا پرنجم با دب برگرفره .از ایرا
تعداد 30 ،نفر دب پایو اول 11 ،نفرر دب پایرو دوم11 ،
نفر دب پایو وم 1 ،نفرر دب پایرو ه رابم 16 ،نفرر دب
پایو پنجم و  11نفر دب آرالسهرا دوپایرو و هندپایرو
مشغول تدبی بودند .تجم نمونو برا ا رتفاده از فرمرول
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آرروآران 90 ،نفررر ،برررشوبد گردیررد .بررا ا ررتفاده از بوش
نمونو گور تصادف طبقو ا نوز ،مع مان رآهآننده دب
پهوهش انتیاب دند .ج ه گردشوب دادهها ،پر شرنامو
مقق اختوا  ،امل  12گویو آو از ایا تعداد 9 ،گویرو
برا عامل برنامودب  9 ،گویرو بررا عامرل مع مران1 ،
گویو برا ابزابها ابز واب توصوف  1 ،گویو برا عامرل
رای فوزی مقو یادده  -یرادگور و  1گویرو نورز،
برا عامل وایدیا ،ت وو و مطاب با مقواس یو رت دب پنج
طح خو زیاد ،زیاد ،متو  ،آرم و خو ر آرم ،تنظروم
د .بوایر پر شرنامو تو ر متیصصران و آاب نا ران
ترروزه شمرروزشوپررروبش ا ررتننای تنیوررد ررد .پایررای
پر شنامو بر ا اس ضری شیفرا آرونبرا  0/99بررشوبد
گردید .برا تجزیووتق ول دادهها ،از نرمافرزاب شمراب 19
 SPSSا تفاده د و دادهها بود هشمده ،دب دو رطحشماب توصوف و ا تنباط موبد برب ر و تجزیرو وتق ورل
قراب گرفره .دب بیرش توصروف از مشیصروهرا شمراب
فراوان  ،دبصد فراوان و موانگوا ا رتفاده رد .دب بیرش
شماب ا تنباط  ،از مشیصوهای هون انقراف از مورانگوا،
شزمون  ،Fدبجو شزاد و رطح معنراداب ا رتفاده رد.
تجزیو وتق ول ا تنباط ؤال اول تا پرنجم پرهوهش ،برا
ا تفاده از شزمون  tتر متغورره و تجزیرووتق ورل رؤال
شررم پررهوهش ،بررا ا ررتفاده از شزمررون تق وررل وابیرران
هندباهو  )ANOVAانجام گرفه.
یافتههای پژوهش
نتررایج تاصررل از تجزیررووتق وررل دادههررا مربرروط بررو
ویهگ ر هررا جمعو ره ررناخت جررن  ،ررا ،مرردب

تقصررو  ،ررابقو خرردمه و پایررو ترردبی ) مع مرران
رآه آننده دب پهوهش نشران مر دهرد آرو برر ا راس
جن  91/1 ،دبصد مع مان زن و  3/3دبصرد شنهرا مررد
هکتند .ا  63/3دبصد ،بوا  33تا  12ال ،را 29/1
دبصد بوا  13تا  52و را  1/9دبصرد ،بروا  22ترا 32
ررال ا رره .مرردب تقصررو  99/1دبصررد آاب نا ر ،
 15/5دبصد دابا مدب دیر ،م و فروقدیر ،م و مردب
تقصو  6/9دبصد فروقیوکران ا ره .رابقو خردمه
 19/1دبصد 20 ،ال بو باال ،ابقو خردمه  31/1دبصرد
از  11تا  20ال و ابقو خدمه  21/1دبصرد بروا  1ترا
 10ال ا ه 33/3 .دبصرد دب پایرو اول 19/1 ،دبصرد
دب پایو پنجم 15/6 ،دبصد دب پایو وم 12/2،دبصرد
دب پایررو دوم 12/2 ،دبصررد دب آررالسهررا دوپایررو و
هندپایو و  1/9دبصد دب پایو ه ابم تدبی م آنند.
پرسش اول .تا چه میزان موانع و مشکالت اجرای طررح
ارزشیابيتوصیفي در مدارس استثنایي کم تروان ذهنري
مربوط به برنامهدرسي است؟

همان طوب آو جدول  ،1نشان م دهد مقداب  tبو د ه شمده
بررو مو رزان  11/906دب ررطح آمتررر از  0/05از  tمررال
جدول  ،)1/96بزبگ ترر ا ره و بروا مورانگوا مؤیفرو
برنامودب بو موزان  3/12و مورانگوا فرضر  ،3تفراوت
معناداب وجود دابد .بنابرایا موزان نقش موان و مشر الت
مربوط بو برنامودب دب اجرا طرح ابز رواب توصروف
دب مرردابس ا ررتننای آررمترروانذهن ر  ،بوشررتر از ررطح
متو ا ه.

جدول  .6مقایسه میانگین میزان نقش برنامه درسي در ایجاد موانع و مشکالت ،با میانگین فرضي 9

مؤلفه
برنامه درسی

میانگین
3/28

انحراف معیار
0/56

انحراف از میانگین
0/050

پرسش دوم .تا چه میزان موانع و مشکالت اجرای طررح
ارزشیابيتوصیفي در مدارس استثنایي کم تروان ذهنري
مربوط به ابزارهای ارزشیابيتوصیفي است؟

همان طوب آو جدول  ،2نشان م دهد مقداب  tبود ه شمده
بررو مو رزان  10/366دب ررطح آمتررر از  0/05از  tمررال
جدول  ،)1/96بزبگ ترر ا ره و بروا مورانگوا مؤیفرو

t
11/005

درجه آزادی
22

سطح معناداری
0/001

ابزابها ابز رواب توصروف برو مورزان  3/69و مورانگوا
فرض  ،3تفاوت معناداب وجود دابد .بنابرایا مورزان نقرش
موان و مش الت مربوط بو ابزابها ابز واب توصروف دب
اجرررا طرررح ابز ررواب توص روف دب مرردابس ا ررتننای
آمتوانذهن  ،بوشتر از طح متو ا ه.
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جدول  .5مقایسه میانگین میزان نقش ابزارهای ارزشیابيتوصیفي در ایجاد موانع و مشکالت ،با میانگین فرضي 9

میانگین
3/50

مؤلفه
ابزارها

انحراف معیار
0/53

انحراف از میانگین
0/050

پرسش سوم .تا چه میزان موانع و مشکالت اجرای طررح
ارزشیابيتوصیفي در مدارس استثنایي کم تروان ذهنري
مربوط به معلمان است؟

همان طوب آو جدول  ،3نشان م دهد مقداب  tبود ه شمده
بو موزان  9/209دب طح آمتر از  0/05از  tمال جدول
 ،)1/96بزبگ تر ا ه و بوا موانگوا مؤیفو مع مان برو

t
10/355

درجه آزادی
22

سطح معناداری
0/001

موزان  3/62و موانگوا فرضر  ،3تفراوت معنراداب وجرود
دابد .بنابرایا موزان نقرش موانر و مشر الت مربروط برو
مع مرران دب اجرررا طرررح ابز رواب توصروف دب مرردابس
ا تننای آمتوان ذهن  ،بوشتر از طح متو ا ه.

جدول  .9مقایسه میانگین میزان نقش معلمان در ایجاد موانع و مشکالت ،با میانگین فرضي 9

مؤلفه
معلمان

میانگین
3/58

انحراف معیار
0/53

انحراف از میانگین
0/050

پرسش چهارم .تا چه میزان موانرع و مشرکالت اجررای
طرررح ارزشرریابيتوصرریفي در مرردارس اسررتثنایي
کم توان ذهني مربوط به شرایط فیزیکي محیط یراددهي-
یادگیری است؟

t
0/800

درجه آزادی
20

سطح معناداری
0/001

معناداب وجود دابد .بنابرایا موزان نقش موان و مشر الت
مربررروط برررو ررررای فوزی ررر دب اجررررا طررررح
ابز واب توصوف دب مردابس ا رتننای آرم تروان ذهنر ،
بوشتر از طح متو ا ه.

همان طوب آو جدول  ،1نشان م دهد مقداب  tبود ه شمده
بو موزان  9/500دب طح آمتر از  0/05از  tمال جدول
 ،)1/96بزبگتر ا ره و بروا مورانگوا مؤیفرو ررای
فوزی ر بررو مو رزان  3/63و مو رانگوا فرض ر  ،3تفرراوت
جدول  .1مقایسه میانگین میزان نقش شرایط فیزیکي محیط یاددهي -یادگیری در ایجاد موانع و مشکالت ،با میانگین فرضي 9

مؤلفه
شرایط فیزیکی

میانگین
3/53

انحراف معیار
0/02

انحراف از میانگین
0/028

پرسش پنجم .تا چه میزان موانع و مشکالت اجرای طرح
ارزشیابي توصیفي در مدارس استثنایي کم تروان ذهنري
مربوط به والدین است؟
همررانطرروب آررو جرردول  ،5نشرران مرر دهررد ،مقررداب t

t
0/600

درجه آزادی
22

سطح معناداری
0/001

مؤیفررو وایرردیا بررو موررزان  3/19و موررانگوا فرض ر ،3
تفاوت معناداب وجود دابد .بنرابرایا مورزان نقرش موانر و
مشررر الت مربررروط برررو وایررردیا دب اجررررا طررررح
ابز واب توصوف  ،بوشتر از طح متو ا ه.

بود هشمده بو موزان  11/911دب طح آمترر از  0/05از
 tمال جدول  ،)1/96برزبگ ترر ا ره و بروا مورانگوا
جدول  .2مقایسه میانگین میزان نقش والدین در ایجاد موانع و مشکالت ،با میانگین فرضي 9

مؤلفه
والدین

میانگین
3/20

انحراف از معیار
0/52

انحراف از میانگین
0/003

t
11/029

درجه آزادی
20

سطح معناداری
0/001
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پرسش ششرم .آیرا برین دیردگاه معلمران برر اسراس
ویژگي هرای جمعیرت شرناتتي (جرن ،،سرن ،میرزان
تحصیالت ،سابقهکار ،پایه تدری ،فعلي) تفاوت معنرادار
وجود دارد؟

گرفه آرو بروا نمررات موانر و مشر الت اجررا طررح
ابز واب توصوف دب مردابس ا رتننای برتکر جرن ،
ا ،موزان تقصوالت ،رابقو آراب و پایرو تردبی فع ر
تفاوت معن داب وجود ندابد.

همانطوب آو جدول  ،6نشان م دهد ،با توجرو برو رطح
معناداب برو د ره شمرده ،بررا هرآردام از ویهگر هرا
جمعوه ناخت آو بوشتر از  0/05ا ه ،م توان نتوجرو
جدول  .4تحلیل واریان ،چند راهه ( )ANOVAنمرات موانع و مشکالت اجرای طرح ارزشیابيتوصیفي در مدارس استثنایي با توجه به
ویژگيهای جمعیت شناتتي (جن ،،سن ،میزان تحصیالت ،سابقهکار ،پایه تدری ،فعلي)

منبع

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

جنس

0/818

1

0/818

0/052

0/329

سن

0/105

8

0/022

0/310

0/082

مدرک تحصیلی

0/862

8

0/180

0/950

0/580

سابقه خدمت

0/165

8

0/002

0/823

0/066

پایه تدریس

0/861

9

0/053

0/880

0/088

بحث و نتیجهگیری
ایا پهوهش ،با هدف نا ای موانر و مشر الت اجررا
طرح ابز واب توصوف دب مدابس ا تننای آمتوانذهنر
ر اصف ان دب ال تقصو  1392-93انجام د و برو
ش ؤال پهوهش مطرح ده ،پا ر داده رد .نترایج
مربوط بو ؤال اول ،تاآ از شن ا ه آرو برنامرودب ر
تدویا ده برا دانش شموزان ا رتننای آرم تروانذهنر ،
ی رر از موانرر و مشرر الت م ررم مرردابس ا ررتننای
آم توان ذهن  ،دب اجرا طررح ابز رواب توصروف ا ره.
همننوا از موان گویوها مربوط بو برنامرودب ر  ،عردم
تدویا آتاب آاب و مناب آم دب ویهه دانششمروزان
آم توان ذهن  ،مش ل اصر برنامرودب ر ایرا مردابس،
نا ررای ررد .بررا توجررو بررو گونرراگون ب ررره هرروش
دانش شموزان آالس شمروزشپرذیر براال ،متو ر  ،پرایوا،
دیرشموز و مرز ) و تشر ول ردن آرالسهرا دوپایرو و
هندپایو ،فشردگ و تجم زیاد آاب مع م دب ت وو ت رایو
دب ررر و تنظررروم رررؤاالت متنا ررر برررا ابزابهرررا

ابز واب توصوف و ویهگ ها ناخت هرر دانرش شمروز،
آررامالً مشرر ود ا رره .دبنتوجررو آترراب آرراب و منرراب
آم دب ر متنا ر برا بوشهرا نرویا ابز رواب  ،دب
تنوعبیش بو فرایند یادگور و ابز رواب دانرششمروزان،
تنثور منبه دا تو ،دب آاب تردبی و ابز رواب  ،آمر و
یابیگر مع م و تت وایدیا نوز ا ه .نتایج ایا پهوهش برا
یافتو ها  )2011 Mohammadiو  ،)2013 Ebadiمبن
بر عدم هماهنگ مقتو برنامودب با اهداف ابز رواب
آوف نگر همیوان دابد .نتایج بو د ه شمرده بررا رؤال
دوم ،نشان از شن دابد آو نقش ابزابها ابز واب توصروف
دب لگور موان و مش الت ،بوشتر از رطح متو ر
ا ه .ایا نتوجو نشان م دهد آو ووه ها طرات رده
برا ا تفاده از ابزابهرا ابز رواب توصروف دب مردابس
ا تننای آم توان ذهن  ،هندان منا ر و بضرایه بیرش
نوکه .همننوا از موان گویروهرا مربروط برو ابزابهرا
ابز واب توصوف  ،زمانبر بودن ت مول واهوها عم رد
تقصررو و نمرررهگررذاب شن دب آررالس دبس ،برروعنرروان
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مش ل اص برنامو دب ایا مدابس نا ای رد .ایرا
مکررئ و گویررا شن ا رره آررو وابکررتو بررودن ابزابهررا
ابز واب توصوف بو گزابش نویکر  ،عرالوه برر وقره گورر
بودن ،بو دقه و تمرآز ،نواز دا تو و انجام شن دب آالس ،از
وقه مفود شموزش و ابز واب دانش شموزان خواهد آا ه.
ایا نتوجرو ،برا یافتروهرا پرهوهش Nor Puteh, Nasri,
 ،)2010 Norhidayah & et alمبنر برر ایرا ا ره آرو
آو مع مران ،دب مواجرو و بروآرابگور
عمدهتریا مش
ابزابهررا ابز ررواب توصرروف دب آررالس دبس دابنررد،
زیاد دن آاب شن ها و افزایش آاغذباز و تشرریفات اداب
ا ررررره ،همیررررروان دابد .همننررررروا ،مطایعرررررات
 )2010 Usta, Diky & Elifنوز ،تراآ از شن ا ره آرو
ندا ررتا وقرره آرراف  ،برررا ا ررتفاده از تمررام ابزابهررا
ابز واب از جم و موانر و مشر الت مربروط برو ابزابهرا،
ا ه )2010 Simsek .نوز ،بو ایا نتوجو د هیافره آرو،
زمانبر بودن بوشها ابز واب  ،از معای و نقراط ضرع
ابزابهررا ابز ررواب توصرروف  ،ا رره .همننرروا ،نتررایج
پررهوهش  )2011 Mohammadiوقررهگوررر بررودن اجرررا
ایگو ابز واب آوف نگر با دب آالس دبس تنیود م آند.
پهوهش  )2012 Azizi & Heidariنوز ،بر زمانبرر برودن
اجرا طررح ابز رواب توصروف  ،دب آرالس دبس صرقو،
م گذابد .از نتایج بود ه شمده برا

ؤال وم مر تروان

ا تنباط آرد آو نقرش مع مران دب ر لگورر موانر و
مش الت موجود اجرا طرح ابز واب توصروف  ،بوشرتر از
طح متو ا ه و ایا نتوجو تاآ از شن ا ه آو نوع
برناموبیز انجام ده بررا مع مران نورز دب ر لگورر
موان و مش الت اجرا طرح ابز واب توصوف  ،بر ترنثور
نوکه .برب گویوها مربوط برو مع مران ،نشران از شن
دابد آررو عرردم برگررزاب آررالسهررا ضررما خرردمه و
آابگاهها شموز ر  ،ویرهه مع مران مردابس ا رتننای
آم توانذهن  ،م م تریا دغدغو مع مان بروده و مشر ل
اص ایشان بوتکاب م شیرد .دب طر رالهرای آرو از
اجرا طرح ابز واب توصوف م گذبد ،آالس ها ضرما
خدمه و آابگاه هرا شموز ر زیراد ترتور داده رده

ا رره ،وی ر هررو آرردام بررا مقوبی ره آودآرران ا ررتننای
آم توان ذهن و شموزش تیصص و جداگانو مع مان اغل
دب ایا مدابس نبوده ا ه .رآه مع مان دب آالس هرا
ضما خدمه مدابس عاد  ،اگرهو خای از یط نوکه و
بر اطالعات و تجرابب شن هرا مر افزایرد ،یرو ا ازشنجاآرو
مقتو برنامودب و از همو م م تر میاط اصر ایرا
مع مان دب آالس دبس ،دانش شموزان آم توان ذهن بروده،
با ب ره هوش پایوا تر و ضع ها قابرل توجرو دب دب ،
دبیافه و یادشوب  ،قابرل قوراس برا دانرش شمروزان عراد
نوکررتند ،یررذا تیصص ر آررردن شمرروزش ضررما خرردمه
ا تننای و برگزاب آابگاه ها شموز ر  ،صررف مع مران
ا تننای ضروب بوده ،ا تفاده از تجابب مشتر ی دیگر
و تبادل نظر بوا ایشان با باعث م ود .یافتو ها پهوهش
 )2011 Zand & Ilanlouنوز ،نشان م دهد آو دانرش و
شگاه ناآاف مع مان ،تئروب و پایروا برودن دوبههرا
شموزش مع مان و فقدان شموزش عم بو ایشان ،از جم رو
موانر و مش ر الت ا رره آررو مع مرران ،دب اجرررا طرررح
ابز ررواب توصرروف  ،بررا شن مواجررو هکررتند .دب پررهوهش
 )2012 Azizi & Heidariنوز ،ضروبت برگزاب دوبهها
شموز برا مع مان ،موبد تنآود قراب گرفره .همننروا،
 )2014) Yamtim & Wongwanichبو ایا نتوجو د ره
یافتد آو شموزش و یادگور مشابآت و آاب تومر بررا
تبادل دانش و اطالعرات و آمر برو ی ردیگر بررا ترل
مش الت دانش شموزان) ،با افراد زبده و شماده بروآراب آرو
بوعنوان مرب و باهنما بو مع مان دب طول شموزش عم ر ،
مشاوبه م دهند ،از جم و بوشهای ا ره آرو مر تروان
برا ب بود واد ابزیاب مع مان مدابس ابتدای  ،برو آراب
برد .نتایج تاصرل از رؤال ه رابم ،نشران داد آرو نقرش
رای فوزی مقو یادده  -یادگور  ،دب ل گورر
موان و مش الت موجود اجرا طرح ابز رواب توصروف ،
بوشتر از طح متو ا ه و ایا مط با م ب اند آو،
ی از عروام آرو مر توانرد برر اجررا صرقوح طررح
ابز واب توصوف مؤثر با د ،مط وبوره ررای فوزی ر
مقو یادده  -یادگور ا ه .از موان گویو ها مربروط
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بو رای فوزی  ،فقدان ام انات آابگاه و شزمایشگاه
دب مدب و ،ی ر از مشر الت ا ا ر مردابس ا رتننای
آررمترروانذهنر  ،نا ررای ررد .دب مرروبد دانررششمرروزان
آم توان ذهن آو از ضع تافظو بنج برده و دب تعمومده
مطای شموختو ده بو رای واقع زندگ مش ل دابند،
وجود ام انات آابگاه و شزمایشرگاه دب مدب رو ،باعرث
ده ،فورای هماننرد شزمرون هرا رنجش عم ررد دب
موقعوه ها بوو راز رده و نمونرو آراب ،ایجاد رده و
مطای دب برا دانش شمروزان ،مجکرم و آراببرد ترر
ود )2010 Simsek .دب پرهوهش خرود برو ایرا نتوجرو
د ه یافه آو ،باب مای نگوا د تر برو اطالعرات از
طری اینترنه ،ام انات ناآاف برا بوآابگور بوش ها
ابز واب  ،از موان و مشر الت ا ره مقرو یرادده –
یادگور  ،دب اجرا طرح ابز واب توصوف  ،با شن بوبروبو
ا ه .ایا معای بو خصوص بررا دانرش شمروزان منراط
بو تای مش الت عمده ا ایجاد م آند .همننوا ،نتایج
ایا پهوهش با یافتوها  )2011 Zand & Ilanlouمبنر
بر ایا آرو ام انرات و تج ورزات شموز ر نراق  ،فقردان
و ایل و مقو شموز منا  ،آمبود و ایل و ام انات
هون د تگاه آ ، ،دوببوا ،ضب صوت ،آرام،ووتر و عردم
د تر بو فا شوب بوز ،از موان و مش الت مربروط برو
رای فوزی ر مقرو یرادده – یرادگور  ،دب اجررا
طررررح ابز رررواب توصررروف ا ررره ،همیررروان دابد.
 )2012 Azizi & Heidariنوز بو ایا نتوجو د ه یافتند
آو ،مدابس بو ام انرات و تج ورزات شموز ر منا ر دب
با تا اجرا هر هوب تر طررح ابز رواب توصروف  ،نوراز
دابند .نتایج تاصل از رؤال پرنجم ،نشران داد آرو نقرش
وایدیا دب ر ل گورر موانر و مشر الت اجررا طررح
ابز واب توصوف  ،بوشتر از طح متو ا ه .مر تروان
گفه آو وایدیا نوز ،از عوامل تنثورگرذاب برر ر لگورر
موان و مش الت اجرا طرح ابز اب توصوف  ،دب مدابس
ا تننای آمتوانذهن م با ند .از موان گویوها مربوط
بو وایدیا ،فشاب براال بوانر تراآم برر زنردگ وایردیا،
بو عنوان مش ل م م وایدیا ،نا ای د آو خود مان از

تنثورگذاب منبه و هم اب و تعامل ازنده وایدیا برا
دانررششمرروزان و مع ررم ،دب فراینررد ابز ررواب مرر ررود.
خانواده آود مع ول ،بو یقاظ دا تا آودآ متفراوت
با ایر آودآان ،با مش الت فراوان دبزمونو نگ رداب ،
شموزش و تربوه شنها بوبوبو ا ه .دب رایط آرو بروش
از ی آود مع ول دب خانواده وجود دا تو با د ،رای
یه تر م گردد .ایا مکا ل ،همگ بر وایردیا،
بو مرات
فشابهای وابد م آنند آو ب بر هم خوبدن شبامرش و
ی ،رررابهگ خرررانواده مرر رررود و دبنتوجرررو رررالمه
بوان ناخت وایدیا ،ع ر اییصروص ،مرادبان ،برو دیورل
دبگور بوشرتر دب ایرا مروبد ،تقره ترنثور قرابگرفترو و
دبن ایرره ،ررازگاب شنرران بررا مقررو اجتمرراع  ،دهرراب
دگرگون م ود Kakabaraei et al. According )2012
to the Risi & Hudab (2003), Reid & Brunt (2006),
) .Azar & Kvrdahy (2010ازشنجای آو دب اجررا طررح

ابز واب توصوف  ،بآا وم شموزشوپروبش ،یعن خانرو
نوررز بایررد بررا مدب ررو هماهن ر بررودهAhmadi, 2006 ،
&  ،)Hassaniموفقوه مع م دب بوآابگور بوشها نو و
خالقانو ،منوط بو برقراب ابتباط با اویوراء و همراهنگ برا
شنرران ،برررا تررداوم فعایوررههررا مدب ررو دب خانررو ا رره
 )FarrokhMehr, 2009تررال بررا توجررو بررو مکررا ل و
مش الت خاص وایدیا دانش شموزان آرم تروان ذهنر  ،آرو
شنها با متقمل فشراب بوانر زیراد مر آنرد ،مر تروان
ا تنباط آرد آرو دب اجررا طررح ابز رواب توصروف دب
مدابس ا تننای آم تروان ذهنر  ،خو ر نمر تروان بو
هم اب و تعامل ازنده وایدیا با دانش شمروز و مع رم دب
فرایند ابز واب پر آردن برگو ها وایدیا نج  ،آمر
و همواب وایدیا بو مع م و دانرش شمروز دب آامرل آرردن
پو و ها آاب و ابز واب و رآه دب تصمومگورر هرا
شموز و ابز واب آالس) ،تکاب براالی براز آررده ،از
شنها انتظابات طح باالی دا ه .نتایج ایرا پرهوهش برا
یافتوها  )2011I Zand & Ilanlouمبن بر ش نا نبودن
وایدیا با ایا پرویه و عدم هم اب پدب و مادب و میایفره
شن ها برا انطباق با رای جدیرد همیروان دابد .نترایج
تاصل از ؤال شم ،نشان داد آو بروا نمررات موانر و
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مش ر الت اجرررا طرررح ابز ررواب توصرروف دب مرردابس
ا تننای آرمتروانذهنر برتکر جرن  ،را ،مورزان
تقصرروالت ،ررابقو آرراب ،پایررو ترردبی فع ر  ،تفرراوت
معناداب ،وجود ندا تو و هرو آردام از ایرا عوامرل ،ترنثور
فراوان با بو نوع پا ده و نگرش مع مان بو موانر و
مش الت ،ندا تو ا ه .برو طروبآ نترایج ایرا پرهوهش
نشان داد آو ،عدم برگرزاب آرالس هرا ضرما خردمه
تیصص و آابگاه ها شموز جداگانو ،ویرهه مع مران
مدابس ا تننای آم توان ذهن  ،عدم تدویا آتراب آراب و
مناب آم دب ویهه دانش شمروزان آرم تروانذهنر ،
زمان برر برودن ت مورل رواهوهرا عم ررد تقصرو و
نمرررهگررذاب شن دب آررالس ،فقرردان ام انررات آابگرراه و
شزمایشگاه دب مدب رو و فشراب بوانر براال تراآم برر
زندگ وایدیا ،دب تال تاضر ،م متریا موان و مشر الت
اجرررا طرررح ابز ررواب توصرروف  ،دب مرردابس ا ررتننای
آم توانذهن  ،ا ه .پرهوهش تاضرر نورز همنرون رایر
تققوقات ،با مقدودیه های مواجو بوده آو اهم شن بردیا
رح ا ه :مقدود بودن جامعو شماب پهوهش بو مع مان
مدابس ا تننای آم تروان ذهنر ر ر اصرف ان ،مقردود
بودن نتایج پهوهش بو دوبه ابتدای و اتتواط دب تعموم
نتایج بو طوح متو طو اول و دوم ،مقدود بودن نترایج
پهوهش بو مدابس ا تننای آمتروانذهنر و اتتوراط دب
تعموم نتایج بو مدابس ا تننای نابونرا ،نا رنوا ،اوتوکرم،
جکم  -ترآت  ،ا تعدادها دبخشان و مدابس عراد .
دب پایان با توجو بو موان و مش الت نا ای ده دب ایا
پرررهوهش ،دب با رررتا اجررررا هرررر هررروب ترررر طررررح
ابز واب توصوف دب مردابس ا رتننای آرم تروانذهنر ،
پوشن ادها زیر ابا و مر گرردد -1 :تشر ول آرابگروه ،
متش ل از مع مران مردابس ا رتننای آرم تروانذهنر و
متیصصرررران ایررررا ترررروزه و آاب نا رررران ترررروزه
برناموبیز دب و ابز رواب تقصرو و تتر  ،وایردیا،
ج ه برب نوازها واقع دانرششمروزان دب انطبراق برا
ابز واب توصوف و ت وو آتابآاب و مناب آم دب  ،برا
تاآود و تمرآز بوشتر بر گنجاندن مطای عون و آاببرد

و م ابتمداب ،همراه با متون و تصاویر جذاب و تنثورگذاب و
دا تانها برگرفتو ده از زندگ واقع دانششموزان -2
دعوت بو هم اب از خدمات بیرش خصوصر  ،دب ج ره
تویود مقتو آتابآاب و مناب آم دب  ،نوز مر توانرد
گام مؤثر ،دب ج ه غنرا مطایر شموز ر و آراببرد
با ابز رواب توصروف با رد -3 .تجرم مطایر
متنا
نو تاب پو و آاب نمونوبرگها ،ه یوکره ،رواهو
عم رد تقصو ) ،باید آاهش یابد -1 .برگزاب دوبهرا
ضما خدمه و آابگاهها شموز ویهه مع مان مدابس
ا تننای آمتوانذهن و تیصص آردن شموزشهرا ،بایرد
دب اویویرره برنامرروبیررز  ،ج رره اجرررا موفرر طرررح
ابز واب توصوف قراب گورد -5 .شموزش برو دانرششمروزان
آم توان ذهن هرهو بوشتر ،بو صوبت عم و آراببرد و
م موس و واقع و تصرویر با رد ،مانردگاب مطایر دب
تافظو و ثبه و نگوداب ذهن  ،بوشرتر خواهرد برود و دب
اجرا ابز واب توصروف  ،خرود با ب ترر و بوشرتر ،نشران
خواهد داد .ی از ب تریا و ایل و ابزابهرای آرو تققر
هنوا هدف با مقق م ازد ،هو مند از مردابس و
ا تفاده از برد هو مند م با د ،یذا پوشن اد م ود آرو
تمام آالسها مدابس ا تننای آمتوانذهنر  ،برو ایرا
وکررتم مج ررز ررود .همننرروا ،ام انررات آابگرراه و
شزمایشگاه و آام،ووتر و مقترو ای ترونور  ،دب ترد
مط وب دب اختواب ایا مدابس گذا تو ود -6 .با توجو بو
ایا آو وایدیا نوز ،از ابآان اصر اجررا موفقوره شمورز
طرح ابز واب توصروف مر با رند و شبامرش و ش رودگ
خاطر شنها ،م بکزای دب پوشربرد اهرداف ایرا طررح،
خواهد دا ه ،یذا پوشن اد م ود آو آابگاه ها شموزش
خانواده ،با هدف ش نای با باه را مقاب رو برا ا رترس و
فشرراب و هوجانررات زنرردگ  ،همننرروا ش ررنای بوشررتر بررا
ویهگ ها ناخت و ا تعدادها بایقوه دانششموزان و
افررزایش ررطح دانررش و شگرراه شنرران ،دب مرروبد طرررح
ابز واب توصوف و ابزباها شن ،برا وایدیا ،ترتو داده
ود.
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