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پایه ششم  گامآهسته آموزانارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش

 ندبستا

 1گالیول شریفی

2نیااکبر ارجمندعلیدکتر

 3زادهسعید حسندکتر 

چکیده:

پژوهش  روش: ود.برام آهسته آموزانپژوهش حاضر ارزیابی مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دا ش :هدف

 معلمان، مدیران، کارشناسان  وع پیمایشی با روش تحقیق و توسعه است. جامعه آماری پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از، حاضر
ریری با استفاده از روش سرشماری کامل ا جام شد پایه ششم بود د.  مو ه رامآهستهآموزان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی دا ش

لفان کتاب ریاضی پایه ششم ؤ فر از کارشناسان حوزه ستادی و م 1 فر از مدیران مدارس،  28 فر از معلمان پایه ششم،  02که شامل 
ها با استفاده از روش ساخته استفاده رردید. دادههای محققآوری اطالعات از مصاحبه و پرسشنامهجهت جمع .شدشهر تهران می

عنوان عوامل امکا ات آموزشی( به دو عامل امحتوای دوره( و اوضعیت فضا تجهیزات و ها:یافته رذاری تحلیل شد.و ارزش دهیوزن

هایی برای هر یک از عوامل مشخص شد. در دهنده کیفیت مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه ششم ا تخاب و مالکتشکیل
داری وجود قه کاری، سابقه تدریس و میزان تحصیالت ارتباط معنیراستای تحلیل دادها بین میزان رضایت معلم از محتوای کتاب باساب

 تایج حاکی از آن است که مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی با توجه به عوامل دورا ه در سطح مطلوب قرار  گیری:نتیجه  داشت.

ا دن تر شود و  سبت به رسبررسی دقیق سبتاً مناسب هر یک از عوامل  هایتر بهتر است مالکمطلوب دارد و برای رسیدن به وضعیت
 .ها به سطح مناسب اقدامات الزم صورت پذیردآن

مواد آموزشی بر امه درسی، ریاضیات، ارزیابی، ،رامهآهست ها:کلیدواژه

 :مقدمه
، 1رامآهستهآموزان ، کودکان و دا ش5در میان کودکان استثنایی

 هوشی ما دریواسطه پیچیدری خاص پدیده هوش و عقببه
اختاللی در فرایند رشد رام آهسته ای دار د.مالحظهجایگاه قابل
واسطه  ارسایی در کارکرد ذهنی و رفتار سازشی در است که به

اا جمن  آیدوجود میاجتماعی و عملی به مفهومی، هایحوزه
 ظر ذهنی آمادری رقابت  (. این افراد از2350، 6پزشکی آمریکاروان

تر از پایین معناداری طورهوشی به دار د و بهره با همساالن خود را
، 1های آموزشی ویژه دار د االزاروسرو  یاز به بر امهاین بقیه است از

، دا شگاه تهران                روا شناسی و آموزش کودکان استثنایی ویسنده مسئول: کارشناس ارشد،   .5
5/5/5031تاریخ پذیرش مقاله:      5/2/31تاریخ ارسال مقاله :   
دا شیار، دا شکده روا شناسی و علوم تربیتی،  دا شگاه تهران .2
دا شکده روا شناسی و علوم تربیتی، دا شگاه تهرانر، دا شیا0

4.exceptional children 
5. Intellectual Disability 
6.American Psychiatric Association (APA)
7.Lazarus
8.Rendi 

ها و های شناختی، توا مندیتوجه به ویژری (.2350
های ذهنی و ظرفیت یادریری کودکان و  وجوا ان محدودیت

مؤثر آموزش،  هایها، اتخاذ روشدر تنظیم بر امه رامآهسته
تعیین کیفیت و کمیت مواد آموزشی، بسیار مهم و از 

 ها و وظایف اولیاء و مربیان است اافروز،رسالت تریناساسی
ای تنظیم کرد که آهسته باید رو ه آموزش این افراد را (.5088
، 8هایشان افزوده شود ار دیها را یاد بگیر د تا بر مهارتدرس

اغلب در یادریری ریاضی  رامهآهستآموزان دا ش (.2350
دست آوردن مشکالتی دار د و  یازمند توجه ویژه برای به
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های اساسی ریاضی هستند ارز برگ، وستلینگ و مهارت
این کودکان در زمینه پیشرفت تحصیلی  (.2338، 5مکلسکی

 (؛2333 هاردمن،و دار د ادرو ایمالحظهقابل ریاضیات تأخیر
لحاظ رشد ذهنی معموالً در  ازرام آهستهآموزان زیرا دا ش

هایشان در یادریری مرحله عملیات عینی هستند و توا ایی
بر اساس  ظر (. 5035 العلومی،مطلب ریاضی محدود است ابحر

آموز، امکان ارزیابی رارد ر با شناخت سبک یادریری دا ش
توان فراهم ساخت و با ارائه آموز را میصحیح پیشرفت دا ش

های متفاوتی که اکثر با استفاده از روش 2یمواد آموزش
توان درک عمیق ریرد، میهوش را در برمی یهاجنبه

(.2338 ،0تر ساخت ااسپارکموضوعات آموزشی را آسان
ریاضیات یک وسیله ارتباطی قدرتمند، معتبر، بدون ابهام و 

های آموزان با  یازبینی است. دا شابزاری برای تعیین و پیش
منظور دخالت ند سایر افراد در ز دری روزمره خود بهویژه هما 

ها  اچار به استفاده از حدس و رمان، در امور و اثربخشی بر آن
ها و محاسبات عددی هستند. رروه تکمی ریریا دازه
 یز به فراخور سطح شناختی و  یازهای  رامآهستهآموزان دا ش

رای ین علم با از ریریفردی به فراریری مباحث ریاضی و بهره
 حل مسائل روزا ه خود  یازمند د.

 قش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادریری از اهمیت 
با ایجاد تفکر،  مواد و تجهیزات آموزشی .باالیی برخوردار است

توجه و عالقه، سرعت در یادریری و فراهم کردن تجارب جلب
علی ریرد اتوجه قرار می واقعی و عینی در امر آموزش مورد

آموزا ی که از (. دا ش5083میرزایی، اسدی و طهماسبی، 
 ا د عملکردهایموادآموزشی مناسبی در حین تدریس بهره برده

موادآموزشی  دهند.های بعدی از خود بروز میبهتری در درس
توا د  قش بارزی در افزایش میزان یادریری مناسب می

 د ااحدیان،ا  مایفراریران و کیفیت فرایند تدریس و یادریری ایف
یادریری در همه سطوح -(. در کل فرایند یاددهی5085

ود شهای ذهنی، عاملی به  ام موا ع ارتباطی یافت میتوا ایی
از ام رآهسته ماید. افراد که فرایند یادریری را دچار اختالل می

بنابراین عامل موا ع ارتباطی  ؛دقت و توجه کمتری برخوردار د
کند. یادریری از تر عمل میآموزان قویا شدر این رروه از د

هر چه ما  ریرد.طریق مجسم به بهترین شکل صورت می
 آموزان را در جریان یادریری درریرحواس بیشتری از دا ش

تر خواهد بود. لذا در آموزان  یز عمیق ماییم یادریری دا ش

1.Rosenberg, Vesting &Mcleskey
2.Educational materials 
3. Spark 

توان ذهنی که قدرت تمرکز کمتری دار د آموزان کممورد دا ش
سایل است که از و تر سبتاً بیشتر است ضروری هافراموشی آنو 

 مناسب در جریان تدریس استفاده شود الو ی، و موادآموزشی
5033.) 

آموزان را برای ریاضی باید  یازهای دا ش 5بر امه درسی
زمان طوال ی در ظر بگیرد و پاسخگوی  یاز آینده آ ان مدت

یز   رام آهستهآموزان باشد. براین اساس بر امه درسی دا ش
ای باشد که آ ان را برای کسب شغل در آینده، رو هباید به

(. از ضروریات 2333، 1تربیت کند ادیپی پی، جی تندرا و کرن
های درسی این رروه آن است که فرصتی داده شود تا بر امه

ظهور برسا ند و از هایشان را برای حمایت از خود بهتوا ایی
که ممکن است  توا ند ما ند دیگران  اشی از این یاس و  اامیدی

در کارشان شایستگی پیدا کنند، جلوریری شود اویری، کالتچوا، 
 (.2335، 6والری و فی

درسی بر پیشرفت تحصیلی در زمینه اثرات مختلف عناصر بر امه
های مختلفی در داخل و خارج از کشور آموزان ارزیابیدا ش
( 5032ا یستا یارجمند  یا، افروز و  ررفته است. کرمی، ا جام

پایه  پنج درسی ریاضیاتدر پژوهشی با عنوان ارزیابی بر امه
توان ذهنی و ارائه آموزان کمتحصیلی مقطع ابتدایی دا ش

، را ه معلمکه با توجه به عوامل شش الگوی مطلوب  شان داد
مدرسه، سرپرست آموزشی، وضعیت فضا، تجهیزات و  مدیر

بودجه و امور مالی و اهداف بر امه در سطح  موزشی،امکا ات آ
زاده فراها ی، ارجمند  یا، افروز و حسن مطلوب قرار دارد.

( در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کارکردی 5033ا
این  بهرام آهستهآموزان های ریاضی مقطع ابتدایی دا شکتاب

های ریاضی این  تیجه دست یافتند که در طراحی کتاب
تناسب محتوا و  یازهای طور کامل و منسجم بهآموزان به شدا

مخاطبان توجه  شده است و محتوای کنو ی  یازمند اصالحات 
( در پژوهشی به بررسی بر امه درسی 5081خواجوی ااست. 
توان ذهنی از دیدراه کارشناسان آموزان کمدا ش بد یتربیت

ه یجه رسید کپرداخت و به این  ت پرورش استثنایی و آموزش
وضعیت تدوین و تعریف اهداف این درس بسیار  امطلوب، 
وضعیت محتوای درس  امناسب و شیوه تدریس و دا ش 
تخصصی معلمان  امطلوب است و میزان ساعات درس 

یا آموزان  یست. ارجمند  بد ی مناسب  یازهای این دا شتربیت
بر امه  ( در پژوهشی در ارتباط با ارزیابی2355و کاکابرایی ا

4.curriculum 
5. Dipipi-Hoy,jitendra&Kern
6. Verri, Kaltcheva, Vallero & Fea

ششم دبستان هپای گام آموزان آهستهبرنامه درسی ریاضیات دانش یواد آموزشرزیابی ما
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توان ذهنی به این  تیجه آموزان کمدا ش بد یدرسی تربیت
نی در توان ذهبد ی کودکان کمیافتند که بر امه تربیت دست

بد ی مدارس معلمان تربیت شده است و شرایط متوسط واقع
توان ارتباط  زدیکی با ا جمن ورزشی کم استثنایی شهر تهران

دریافتی خود  یز رضایتی  ذهنی  دار د و از حقوق و مزایای
( در پژوهشی به ارزیابی بر امه 5033 دار د. خندقی و کاظمی ا

 توانآموزان کمدا ش ایدوزی دوره متوسطه حرفهدرسی راسته
 های مربوط به کیفیتشهر مشهد پرداختند. یافته ذهنی

دهی محیط کارراهی، مواردی  ظیر تناسب فضا با تعداد سازمان
در هزینۀ سرا ۀ  تهویه مطبوع،  گ و  ور مناسب،آموزان، ردا ش

شده است ولی در مورد  خدمات موجود  امطلوب رزارش
 دهی تجهیزات و ابزار کارراهی وضعیت مطلوب است.سازمان

( در پژوهش خود  شان داد که فاصله زیادی میان 2333ا 5آلول
توان ذهنی و محیط واقعی کار آموزان کمبر امه درسی دا ش

( در تحقیقی  تیجه 2333ا 2ویلکینزماتسون و  دارد. وجود
رردد  ای غنیرو ههای درسی باید بهررفتند که محتوای بر امه
رام آهستههای ز دری روزمره افراد تا موجب افزایش مهارت

( در پژوهشی به ارزیابی بر امه 2335ا 0کامرون حسن شود.
ررفت  جههای دبیرستا ی بنگالدش پرداخت و  تیدرسی کتاب

توجهی به عواملی چون دردسترس  بودن مواد آموزشی، کم
های درسی از تقویت مهارت شنیدن، عدم اشکال در کتاب

 رسیدن به اهداف و معیارهای ترین دالیل عدم موفقیت درمهم
( با عنوان 2352و همکاران ا 5شده است. در پژوهش اپل تعیین

مناطق روستایی آموزان ارزیابی بر امه ریاضی برای دا ش
ها، الگوها و های شمارش، سنجش، شکلبنگالدش مهارت

آمده  شان داد دستبررسی قرار ررفت.  تایج به فضاها مورد
مطالعه قرار  را مورد جدیدآموزا ی که کتاب ریاضی دا ش

لعه مطا آموزا ی که این کتاب را موردا د در مقایسه با دا شداده
 ا د.شده ترهای مذکور قویمهارت هایا د، در زمینهقرار  داده
( در پژوهشی باعنوان رابطه بر امه درسی 2353هارویل ا

فت که یا ریاضیات و پیشرفت تحصیلی به این  تیجه دست
 و موردعالقه ترهای بر امه درسی ریاضیات فعالدوره هرا دازه

آموزان باشد آ ان به همان ا دازه بیشتر و بهتر در آینده دا ش
زمینه ریاضیات پیشرفت خواهند داشت. همچنین  تایج در 

های مختلف  شا گر آن است که استفاده از وسایل پژوهش
چشمگیری در آموزش مفاهیم  آموزشی مناسب تأثیرکمک

1. Alol
2.Matson& wilkins 
3.Kamrul hasan

 توان ذهنی دارد ازارعی و غریبی،آموزان کمریاضی به دا ش
 ،؛ عارفی و دا ش5083؛ یاریاری، افروز و میرمحمدی، 5035
 (.2336 ،1، واید، رجیسنرز و هریتگرزی؛ میلو، س5088

ررچه مطالعات بسیاری در زمینه ارزیابی بر امه درسی و 
شده است ولی به  قش مواد های درسی ا جاممحتوای کتاب

شده است.  بر امه درسی کمتر پرداخته ارزیابی آموزشی در
بر امه درسی ریاضی پایه ششم به دلیل جدید بودن دارای 

ار بررسی و شناسایی قر هایی است که باید دقیق موردکاستی
شده و اهمیت مواد آموزشی در  ریرد. با توجه به موارد مطرح

توان ذهنی ا جام این آموزان کماجرای بر امه درسی دا ش
هدف  بر این اساس پژوهش حاضر با پژوهش ضرورت دارد.
 های مربوط به موادهای ارزیابی عاملمشخص  مودن مالک

آموزشی و تدوین معیارهای قضاوت درباره هر عامل و ارائه 
الگوی مناسب در زمینه مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی پایه 

توان ذهنی صورت ررفته است.آموزان کمششم دا ش

 پژوهش: روش
آوری اطالعات توصیفی از  وع جمع  ظر پژوهش حاضر از

 صورته بهپیمایشی است و به لحاظ هدف، کاربردی است ک
روشی که برای ارزیابی مواد آموزشی بر امه  میدا ی اجرا شد.

رار ق استفاده توان ذهنی مورددرسی ریاضی مدارس کودکان کم
بود. جامعه آماری پژوهش حاضر  6ررفت روش تحقیق و توسعه

اب کت کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان  مدیران، معلمان،
پایه ششم بود د. توان ذهنی آموزان کمریاضی دا ش

ریری که با استفاده از سرشماری کامل ا جام شد شامل  مو ه
 فر  1 فر از مدیران مدارس،  28 فر از معلمان پایه ششم،  02

از کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی پایه ششم 
شهر تهران بود د.

 :ابزار پژوهش
 لیستچک( 2مصاحبه ( 5: ها ازهداد آوریجمع منظوربه 

شده توسط محقق استفاده  تدوین هایپرسشنامه( 0اسیاهه( 
رفت مد ظر قرار ر ها ابتدا  شا گرها شد. برای تدوین پرسشنامه

ها طراحی شد که پرسشنامه سؤاالت هاو سپس براساس آن
کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفین کتاب شامل پرسشنامه ویژه 

 علمان ریاضی پایه ششمریاضی پایه ششم، مدیران مدارس و م

4.Opel 
5.milo,seegers,wied,Ruijssenaars&harriet
6.Research&Development
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شده ویژه مدیران  طراحی لیستذکر است از چکقابلاست. 
 آوری دادهای الزم در مورد تجهیزات و وسایل کمکجهت جمع

ر  ظ ها با استفاده ازاستفاده شد. روایی پرسشنامه آموزشی
یز با ها  تائید قرار ررفت. اعتبار پرسشنامه متخصصین مورد

  باخ محاسبه شد.اای کراستفاده از روش آلف
های شده و تبدیل پاسخ رردآوری هایداده تحلیل و در تجزیه

کیفی به مقادیر کمی از روش آمار توصیفی اتوزیع فراوا ی و 
رذاری استفاده شد. دهی و ارزشرسم جدول( و روش وزن

که ابتدا استا دارهایی توسط کمیته ارزیابی طراحی شد طوریبه
آمده از اجرای پژوهش با آن استا داردها مورد  دستو  تایج به

 هایت در مورد بر امه اظهار ظر  هایی  مقایسه قرار ررفت و در
 سبتاً ، طیف مناسب 0صورت ررفت. معیارهای ارزیابی در 

مناسب و  امناسب توسط کمیته ارزیابی طراحی شد و  تایج 
این آمده از ابزارهای تحقیق در هر یک از عوامل با دستبه

معیارها مورد مقایسه قرار ررفت و میزان مطلوبیت آن مشخص 
و روش  %533شد. تعیین سطح مطلوبیت  هایی بر امه بر مبنای 

ر ب آمده دستدهی آ ان به این شکل بود: چنا چه درصد بهوزن
و  باشد وضعیت آن مالک  امناسب %02اساس ضریب کل زیر 

ظر متعلق به آن شده از وزن مورد  در قسمت وزن مشاهده
آمده بر  دستچنا چه درصد به ،ررددمالک  مره صفر درج می

واقع شود وضعیت آن مالک  %66-%00اساس ضریب کل بین 
شود  یمی از وزن مورد ظر در قسمت  سبتاً مناسب  امیده می

آمده  دستچنا چه درصد به ،ررددشده درج می وزن مشاهده
اقع شود وضعیت آن و %533-%61براساس ضریب کل بین 

شود که کل وزن مورد ظر در قسمت مالک مناسب  امیده می

آوردن ضریب کل  دسترردد. روش بهوزن مشاهده درج می
شده  که براساس  ظر ارزیابان و پژوهشگران این تحقیق ارائه

 است به شرح زیر است:
 سبتاً  هایفراوا ی5x(+ انامناسبهایفراوا ی3xا

کل ضریب های مناسب( = یفراوا2xمناسب(+ا

یافته ها:
و امکا ات آموزشی(  زاتیعامل امحتوای دوره( و افضا، تجهدو 
دهنده کیفیت مواد آموزشی بر امه عنوان عوامل تشکیلبه

درسی ریاضیات پایه ششم در  ظر ررفته شد د. به هر یک از 
تنهایی وز ی اختصاص داده شد. همچنین برای عامل به 2

ها و معیارهایی توسط رروه ارزیابی در امل مالکهریک از عو
 ظر ررفته شد، در تعیین معیارها از ظر افراد مورد مصاحبه، 
کمیته ارزیابی و استا داردهای مندرج در منابع معتبر بهره ررفته 

های مربوط به هر عامل و وضعیت شد،  تایج ارزیابی مالک
ی هاهای آن بر اساس وزن هایی هر عامل و مالک

صورت جداول ارائه و توصیف به شدهشده و مشاهدهبینیپیش
های شده( و وزنهای مورد ظر ااختصاص دادهرردید. وزن

 .شده استارائه 5شده در جدول مشاهده
شده در مقایسه ها مشاهدهمجموع وزن 5با توجه به  تایج جدول 

 %85وزن  %533 ظر کمیته ارزیابی از  مورد هایبا جمع وزن
های ارزیابی مالک 2ا به خود اختصاص داده است. در جدول ر

عامل فضا، تجهیزات، وسایل و امکا ات آموزشی به همراه اوزان 
.شده است ارائه  ظر( شده به آن اوزن مورد اختصاص داده

دهنده کیفیت مواد آموزشی برنامه درسی ریاضی پایه ششمتشکیل های. وزن عامل1جدول 
ه در مقایسه با وزن مورد ظرشدوزن مشاهده %533شده از وزن مشاهده  وزن مورد ظر  عوامل

12/21 85% 00% تجهیزات و امکا ات آموزشی فضا،
28/16 85% 61% محتوای دوره

85% 533% جمع

، وسایل و امکانات آموزشیزاتیهای ارزیابی فضا، تجههای مربوطه به مالک. وزن2جدول 
وزن هامالک عامل

1%
8%

های آموزشی امشاهده محقق(کیفیت فضای کالس -5
 وجود کالس مشخص برای درس ریاضی :5سؤال 
 ور لحاظ فضا، : مناسب بودن وضعیت فیزیکی کالس از2سؤال 

ا، 
ض

ف جه
ت

ی
ت

زا
 ،  و 

یل
سا

و

ت
کا ا

ام
شی

وز
آم

ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانشآموزان آهسته گام پایه ششم دبستان
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53% 
53% 

 آموزشی وضعیت تجهیزات و وسایل کمک -2
 صورت کاملششم به: وجود کیت ریاضی پایه 5سؤال 
 وسایل و امکا ات آموزشگاه ادیدراه مدیر( ی: بررس2سؤال 

 

 
1% 
6% 
1% 

 شده آموزشی طراحی میزان کفایت وسایل و امکا ات -0
 آموزان: تناسب وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا ش5سؤال 

 از دیدراه معلم (الف
 از دیدراه مدیر (ب

 شده ادیدراه کارشناس( ت آموزشی طراحی: کفایت وسایل و امکا ا2سؤال 

 

 
1% 
6% 
1% 

 آموزان از وسایلمیزان دسترسی و استفاده دا ش -5

 آموزان از وسایلمیزان استفاده آزادا ه دا ش :5سؤال 
 دیدراه معلم (الف

 مدیر دراهید (ب
 ادیدراه کارشناسان( آموزان به همه امکا ات مدرسه: میزان دسترسی دا ش2سؤال 

 استفاده از امکا ات و وسایل مراکز همسایه ادیدراه مدیر( میزان -1 1%

 
53% 
53% 

 و آشنایی معلمان به وسایل و امکا ات آموزشی یمیزان استفاده، دسترس -6
 : میزان استفاده معلم از وسایل آموزشی در تدریس ریاضی ادیدراه مدیر(5سؤال 
 در تدریس ریاضی ادیدراه مدیر( میزان آشنایی معلم از وسایل آموزشی :2سؤال 

 جمع اوزان 533%

  یز  تیجه قضاوت در مورد این عامل ارائه 0شده است در جدول  های عامل فضا، تجهیزات و امکا ات آموزشی مطرحمالک 2در جدول 
 .شده است

ب، سؤال  5و اسؤال  6، 5، 2های مالک تیوضع 0طبق جدول 
 رایط مناسب است( در ش0از زیرمجموعه مالک  2

 ،یشآموزکمکشامل: وضعیت تجهیزات و وسایل  یببه ترتکه 
آموزان از وسایل، میزان میزان دسترسی و استفاده دا ش

دسترسی و آشنایی معلمان به وسایل و امکا ات آموزشی و 
آموزان از اتناسب وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا ش

ز ا شدهیطراحت آموزشی دیدراه مدیر، کفایت وسایل و امکا ا
 و 5 یهاوضعیت مالکهمچنین  .دیدراه کارشناسان( است

در شرایط  سبتاً مناسب  0الف از زیرمجموعه مالک  5سؤال 
های آموزشی، فضای کالس تیفیا د از: کاست که عبارت

آموزان تناسب  داشتن وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا ش
که در شرایط  امناسب واقع است  از دیدراه معلم. تنها مالکی

میزان استفاده مدرسه از امکا ات آموزشی مراکز  1مالک 
توان همسایه است.  تیجه قضاوت در مورد این عامل را می

شده در مورد عامل  چنین بیان  مود که  سبت کلی مشاهده
است. وزن اختصاص  %85فضا و تجهیزات و امکا ات آموزشی 

رسد وضعیت  ظر میاست که به %00 شده به این عاملداده
آن وزن  %12/21مورد ظر  وزن %00فعلی فضا و تجهیزات از 

های ارزیابی عامل محتوای مالک زی  5در جدول  .را تأمین کند
 .شده است شده به آن ارائه دوره به همراه وزن اختصاص داده

 

 امکانات آموزشی های عامل فضا، تجهیزات و. نتیجه قضاوت در مورد مالک3جدول 
وزن 

 مشاهده
 شده

وزن 
 مورد ظر

مطلوبیت 
  هایی

درصد 
 آمده دستبه

 کل ضریب
مناسب 

 آمدهدستبه

ضریب کل 
مناسب 
 مورد ظر

هافراوا ی
ی 

 مناسب ا

های فراوا ی
  سبتاً مناسب

اهفراوا ی
 ی مناسب

 هامالک

1/0% 
5% 

1% 

8% 

  سبتاً مناسب
  سبتاً مناسب

15% 
15% 

23 

23 

16 

16 

3 
5 

21 
53 

5 
1 

 5سؤال . 5
 2سؤال 

 

53% 

53% 

53% 

53% 

 مناسب
 مناسب

16% 
63% 

50 

03 

16 

16 

3 
3 

50 
51 

51 
55 

 2 5سؤال 

 2سؤال 
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1/0% 

6% 

1% 

 
1% 
6% 
1% 

 
  سبتاً مناسب

 مناسب
 مناسب

 
16% 
15% 
33% 

 
06 
53 
3 

 
65 
16 
53 

 
55 
8 
3 

 
3 
3 
5 

 
58 
23 
5 

 0 5سؤال 

 الف
 ب

 2سؤال 

 
1% 
6% 
1% 

 
1% 
6% 
1% 

 
 مناسب
 مناسب
 مناسب

 
18% 
32% 
33% 

 
13 
12 
3 

 
65 
16 
53 

 
1 
2 
3 

 
3 
3 
5 

 
21 
26 
5 

 5 5سؤال 

 الف
 ب

 2سؤال 

 1  0 3 21 16 6 %53  امناسب 1% 3%

53% 
53% 

53% 
53% 

 مناسب
 مناسب

36% 
32% 

15 
12 

16 
16 

3 
3 

2 
5 

26 
25 

 6 5. سؤال 
 2سؤال 

85% 533%        
جمع 
 :اوزان

 

 های ارزیابی محتوای دورههای مربوطه به مالکوزن .4جدول 
 وزن هامالک

 آموزاندا ش میزان برآورده کردن  یازهای -5
 الف: دیدراه معلم آموزان براساس بر امه درسی ریاضیدا ش . میزان برآورده کردن  یازهای5سؤال  

 ب: دیدراه کارشناس
 ادیدراه معلم( یشده در ز درآموختهآموزان از موضوعات استفاده دا ش زانی. م2سؤال  

 
 

0% 
5% 
0% 

 آموزانروزمره دا ش یز در میزان ارتباط و تناسب محتوای کتاب با -2
 های ز دری: میزان ارتباط محتوای کتاب با واقعیت5سؤال  

 الف: دیدراه معلم
 ب: دیدراه کارشناس

 معلم دراهی: میزان توجه به کاربرد مطالب در ز دری الف: د2سؤال  
 کارشناس دیدراه ب:

 آموزان: میزان تناسب محتوای ریاضی با واقعیت ز دری روزمره دا ش0سؤال 
 دیدراه معلم الف:

 ب: دیدراه کارشناس

 
 

2% 
0% 
2% 
0% 

 
2% 
0% 

  

 وزن هامالک

 آموزانمیزان تناسب محتوای کتاب با رشد ذهنی دا ش -0
 آموزانذهنی دا شتناسب محتوای ریاضی با رشد  زانی: م5سؤال  

 الف: دیدراه معلم
 ب: دیدراه کارشناس

 آموزان از مطالب آموزشی کتاب ادیدراه معلم(: میزان درک دا ش2سؤال 

 
5% 
6% 
1% 

 میزان توجه به مسائل و مشکالت جامعه -5
 الف: دیدراه معلم

 ب: دیدراه کارشناس

 
5% 
6% 

 ششم دبستان هپای گام آموزان آهستهبرنامه درسی ریاضیات دانش یرزیابی مواد آموزشا
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 مناوری در کتاب ریاضی پایه ششفتوجه به ابزار و  -1
 الف: دیدراه معلم

 ب: دیدراه کارشناس

 
2% 
0% 

 مندی از کتاب ریاضی پایه ششمرضایت-8
 الف: دیدراه معلم

 ب: دیدراه کارشناس

 
53% 
53% 

 اجرا بودن اهداف درس ریاضی قابل -3
 الف: دیدراه معلم

 ب: دیدراه کارشناس

 
2% 
0% 

 %1 دیدراه معلم(ا فهم بودن مطالب کتابسادری و قابلمیزان توجه به -53
 %533 جمع اوزان

 شده است. های آن عامل ارائه تیجه قضاوت در مورد مالک 1های عامل محتوای دوره در جدول جهت تفسیر مالک

 

 های عامل محتوای دوره. نتیجه قضاوت در مورد مالک5جدول 

وزن 
شمشاهده
 ده

وزن 
 مورد ظر

مطلوبیت 
  هایی

به درصد 
 دست آمده

 ضریب کل
سب منا

آمدهدستبه  

ضریب کل 
مناسب 
 مورد ظر

های فراوا ی
  امناسب

های فراوا ی
 سبتاً 
 مناسب

های فراوا ی
 مناسب

هامالک  

 
1/5%  

5%  
 

1/5%  

 
0%  
5%  
 
0%  

 
  سبتاًمناسب

 مناسب
 

  سبتاً مناسب

 
13%  

533%  
 

16%  
 

 
08 
53 
 

06 

 
65 
53 
 

65 
 

 
1 
3 
 

8 

 
56 
3 
 

52 

 
55 
1 
 

52 
 

5 5. سؤال   

 الف
 ب

2ل سؤا  
 الف:

 
2%  
0%  
 
2%  
0%  
 
2%  
0%  

 
2%  
0%  
 
2%  
0%  
 
2%  
0%  

 
 مناسب
 مناسب

 
 مناسب
 مناسب

 
 مناسب
 مناسب

 
13%  

533%  
 

13%  
533%  
 

10%  
533%  

 
15 
53 
 

51 
53 
 

51 
53 

 
65 
53 
 

65 
53 
 

65 
53 

 
5 
3 
 

1 
3 
 

0 
3 

 
55 
3 
 

3 
3 
 

55 
3 

 
23 
1 
 

58 
1 
 

58 
1 

2 5. سؤال   

 الف
 ب

2سؤال   
 الف
 ب

0سؤال   
 الف
 ب

 
5%  
6%  
 

1/2%  

 
5%  
6%  
 
1%  

 
 مناسب
 مناسب

 
  سبتاً مناسب

 
61%  

533%  
 

58%  

 
50 
53 
 

05 

 
65 
53 
 

65 

 
6 
3 
 

1 

 
3 
3 
 

53 

 
51 
1 
 

6 

5. سؤال   0 

 الف
 ب

2سؤال   
 الف

 

 



 ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل _______________________________________________________   18

 

 ۸931 تابستان، ۸۱، شماره 7سال 

 

 

 های عامل محتوای دوره. نتیجه قضاوت در مورد مالک5جدول ادامه 
وزن 
شمشاهده
 ده

وزن 
 مورد ظر

مطلوبیت 
  هایی

درصد 
آمددستبه

 ه آمده

ضریب کلمناسب 
آمده آمدهدستبه  

ضریب کل 
مناسب 
 مورد ظر

های فراوا ی
  امناسب

های فراوا ی
 سبتاً 
 مناسب

های فراوا ی
 مناسب

هامالک  

2%  
6%  

1%  
6%  

  سبتاً مناسب
 مناسب

53%  
83%  

26 
8 

65 
53 

56 
3 

6 
2 

53 
0 

. الف5  
 ب

2%  
6%  

5%  
6%  

 مناسب
 مناسب

16%  
533%  

53 
53 

65 
35  

3 
3 

51 
3 

51 
1 

. الف1  
 ب

2%  
6%  

2%  
6%  

 مناسب
 مناسب

15%  
533%  

56 
53 

65 
53 

2 
3 

55 
3 

56 
1 

. الف6  
 ب

5%  
0%  

2%  
0%  

  سبتاً مناسب
 مناسب

56%  
533%  

03 
53 

65 
53 

55 
3 

52 
3 

3 
1 

.الف1  
 ب 

1%  
53%  

53%  
53%  

  سبتاً مناسب
 مناسب

62%  
533%  

53 
53 

65 
53 

0 
3 

58 
3 

55 
1 

8. الف   
 ب

5%  
0%  

2%  
0%  

  سبتاً مناسب
 مناسب

62%  
533%  

53 
53 

65 
53 

6 
3 

52 
3 

55 
1 

.الف3  
 ب

1/2%  1% %62  سبتاً مناسب   53 65 8 8 56 53.  

 جمع اوزان:        %533 %85

های مناسب عامل محتوای دوره وضعیت مالک 1طبق جدول 
 ظر  آموزان ازشامل: میزان برآورده کردن  یازهای دا ش

(، میزان ارتباط 5ب از زیرمجموعه مالک  5ؤال اس کارشناسان
آموزان امالک ز دری روزمره دا ش و تناسب محتوای کتاب با

ز آموزان ا(، میزان تناسب محتوای ریاضی با رشد ذهنی دا ش2
(، 0مالک  زیرمجموعه از 5اسؤال  دیدراه معلمان و کارشناسان

ک ن امالتوجه به مسائل و مشکالت جامعه از دیدراه کارشناسا
های مختلف تدریس از ب(، ا عطاف محتوای کتاب با روش 5

(، توجه به ارزشیابی از مطالب 1دیدراه کارشناسان امالک 
(، توجه به ابزار و فناوری در کتاب 6شده کتاب امالک آموخته

ب(،  1ریاضی پایه ششم از دیدراه کارشناسان امالک 
سان اراه کارشنمندی از کتاب ریاضی پایه ششم از دیدرضایت
 ن اجرا بودب(، قابل 8امالک 

است. از  ب( 3اهداف درس ریاضی از ظر کارشناسان امالک 
های میزان برآورده کردن وضعیت مالک دیدراه معلمان  یز

(، 5الف از زیرمجموعه مالک  5آموزان اسؤال  یازهای دا ش
شده در ز دری آموزان از موضوعات آموختهمیزان استفاده دا ش

(، توجه به  یازها، 0الف از مجموعه مالک  2روزا ه اسؤال 
الف(، توجه  5مسائل و مشکالت جامعه ملی و محلی امالک 

الف(،  1حساب و چرتکه امالک به ابزار و فناوری مثل ماشین
اجرا بودن الف(، قابل 8مندی از کتاب ریاضی امالک رضایت

فهم بودن بلسادری و قاالف(، توجه به 3اهداف درس امالک 
( در شرایط  سبتاً مناسب واقع است. 53مفاهیم کتاب امالک 

چنین  توان تیجه قضاوت در مورد عامل محتوای دوره را می
است که با توجه به  %85شده بیان کرد که  سبت کلی مشاهده

وزن  %61از  %28/16عامل محتوای دوره  %61وزن مورد ظر 
 کند.مورد ظر را تأمین می

 

 :های جانبییافته 

دو رروه مستقل جهت  tها از آزمون در راستای تحلیل داده
اب کت بررسی تفاوت میزان رضایت معلمان زن و مرد از محتوای

 های پژوهش ارائهیافته 6پایه ششم استفاده شد که در جدول 
 .شده است
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از  و مردمان زن میزان رضایت معل»دو گروه مستقل جهت بررسی تفاوت برای  tآزمون  .6جدول 

 «محتوای کتاب
داریمعنی سطح درجه آزادی tمیزان ا حراف معیار میا گین جنسیت  

53/0 زن  15/3  
55/3  05 833/3  

00/0 مرد  25/5  

 
آمده، تفاوت  دستبه t و با تأکید بر میزان 6طبق جدول 

های های  مو هبین میا گین α=31/3 داری در سطحمعنی
ضایت معلمان زن و مرد از محتوای کتاب میزان ر»تحقیق در

شود میزان رو، مطرح میوجود  داشت. ازاین« پایه ششم
رضایت معلمان از محتوای موجود کتاب پایه ششم در معلمان 

میزان است. از مدل آماری ضریب همبستگی  زن و مرد به یک
منظور بررسی تحصیالت، سابقه کاری، سابقه اسپیرمن  یز به

یزان رضایت معلمان از محتوای کتاب درسی تدریس با م
های آن یافته 1ریاضی پایه ششم استفاده شد که در جدول 

 .شده استارائه

کاری، سابقه تدریس معلمان با میزان رضایت همبستگی اسپیرمن تحصیالت، سابقه بی. ضر7جدول 

ریاضی پایه ششم معلمان از محتوای موجود کتاب  

 داریسطح معنی یزان همبستگیم متغیرهای جمعیت شناختی

 61/3 3/3 8 تحصیالت معلمان
 15/3 55/3 کاری معلمانسابقه

 00/3 51/3 سابقه تدریس معلمان

و با تأکید بر میزان ضریب همبستگی  1با توجه به جدول 
اسپیرمن، بین میزان رضایت معلم از محتوای کتاب ریاضیات 

س در ، سابقه تدریکاریپایه ششم با میزان تحصیالت، سابقه
 .داری وجود  داشتارتباط معنی α=31/3سطح 

 

 :گیریبحث و نتیجه

هدف این پژوهش، ارائه الگوی مناسب در زمینه مواد آموزشی 
توان ذهنی آموزان کمبر امه درسی ریاضی پایه ششم دا ش

است. دو عامل افضا، تجهیزات و امکا ات آموزشی( و امحتوای 
 کننده قراریفیت مواد آموزشی تعییندوره( جهت بررسی ک

 هایی در  ظر ررفته شد.ها مالکررفت و برای هر یک از آن
توان رفت وضعیت موجود می آمدهدستبر اساس دادهای به

و عامل محتوای دوره  عامل فضا، تجهیزات و امکا ات آموزشی
در سطح مناسب است. با توجه  %85شده مشابه مشاهده با وزن

شده، از دیدراه ارزیابی هایمالک ها و عوامل ودادهبه تحلیل 
ترین مسائل و مشکالت موجود در اجرای متخصصان مهم

بر امه درسی ریاضی در خصوص مواد آموزشی چنین مطرح 
های کتاب ریاضی پایه ششم با  حوه شود: برخی از قسمتمی

آموزان تطابق  دارد و محتوای کتاب واقعیت ز دری این دا ش
شده  آموزا ی در سطح و امکا ات باال تدوینضی برای دا شریا

که سطح یادریری افراد در تمام مناطق یکسان است درحالی
آموزا ی که در مناطق محروم هستند برای درک  بوده و دا ش

شو د. همچنین عدم وجود کالسی مطالب دچار ضعف می
 جهتمشخص و مجزا برای درس ریاضی و  بود زمان کافی به

آموزش عملی و  ارضایتی معلمان و مدیران برخی مدارس 

شم آموزشی مناسب پایه ش سبت به کمبود فضا و وسایل کمک
جهت یادریری ازجمله  واقص مربوط به شرایط تکمیلی این 

 پایه است.

ترین  قاط قوت مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه مهم
 شده لب آموختهتوان ذهنی تثبیت مطاآموزان کمششم دا ش

آموزان از دیدراه های رذشته در ذهن این دا شموم و مهر
مؤلفین و کارشناسان این حوزه و وجود کیت آموزشی ریاضی 
پایه ششم با توجه به محتوای مندرج در کتاب درسی است 

 نتریکه از دیدراه منتقدان و برخی آموزراران مهمدرصورتی
 اضافه شدن ریاضی  یز های مواد آموزشی بر امه درسیضعف

یک سال تحصیلی به مقطع ابتدایی بدون آموزش جدید برای 
 آموزان در برخیآموزان این پایه و باال رفتن تعداد دا شدا ش

توان ذهنی بدون در  ظر ررفتن فضا و مدارس ابتدایی کم
 تجهیزات آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم است.

دایی کمبود فضا امکا ات هرچند که در برخی مدارس ابت
آموزشی  ارضایتی معلمان و مدیران را در درس ریاضی پایه 
ششم به همراه داشته است اما درمجموع  تایج حاصل از 

دهد که فضا و امکا ات آموزشی در شرایط پژوهش  شان می
آمده از دستبه هایمطلوب واقع است بر این اساس یافته

( همسو است که 5032ران اپژوهش با مطالعات کرمی و همکا
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در پژوهش خود  شان داد د که عامل فضا، تجهیزات و 
یلی پایه تحص پنج ت آموزشی در بر امه درسی ریاضیاتامکا ا

توان ذهنی در شرایط مطلوب واقع مقطع ابتدایی مدارس کم
همسو است که (  ا5033ا پژوهش خندقی و کاظمی ااست و ب

 کیفیت فضای آموزشیدر مطالعات خود  شان داد د که 
دوزی دوره متوسطه ها در بر امه درسی راستهکارراه
 در توان ذهنی در شرایط  امطلوب واقع است.آموزان کمدا ش

ضا و ف توان رفت که شرایط مطلوب عاملتبیین  تایج می
پایه  پنجامکا ات آموزشی در بر امه درسی ریاضیات در 

ه و ایی  شان از توجتحصیلی و پایه جدید ششم در مقطع ابتد
اهمیت بیشتر مسئوالن مدارس به درس ریاضیات  سبت به 

آمده از دستبه هایدوزی است. همچنین یافتهدرس راسته
(  اهمسو است 5033پژوهش با مطالعات فراها ی و همکاران ا

 نجپامناسب بودن محتوای کتب ریاضیات که در پژوهش خود  
 توان ذهنی راموزان کمآپایه تحصیلی مقطع ابتدایی دا ش

توان رفت که محتوای  شان داد د. در تبیین این یافته می
د توان ذهنی با تأکیآموزان کمکتاب ریاضی پایه ششم دا ش

 نجپشده ریاضیات بر کاربردی و عملی  مودن مطالب آموخته
ی شده است این در حالپایه تحصیلی رذشته تألیف و طراحی

ی و همکاران  تایج پژوهش بیا گر است که در پژوهش فراها 
های ریاضی این رروه از این است که در طراحی کتاب

تناسب محتوا با  یازهای طور منسجم بهآموزان بهدا ش
 مخاطبان اجنبه کاربردی( توجه  شده است.

شده و تعیین ارزیابی هایبا توجه به تحلیل عوامل و مالک
ای مناسب در جهت راهکاره ترینها، مهمسطح مطلوبیت آن

رفع موا ع و مشکالت بر امه درسی ریاضی پایه ششم در 
خصوص مواد آموزشی به این شرح است: بدون شک فضای 
فیزیکی مدرسه و کالس یکی از عناصر مهم آموزش و 

هایی با پنجره کوچک،  ور رده .آموزان استیادریری دا ش
ز کم و  زدیک خیابان با سروصدای زیاد باعث عدم تمرک

شود و ایجاد فضای  امناسب کالسی بر معلم آموزان میدا ش
ی هاها و ویژری یز تأثیر خواهد داشت. با توجه به محدودیت

متأسفا ه در بعضی از مدارس  جسما ی و روا ی خاص این افراد
 ویژههای آموزشی بهمحیط سازیدر طراحی و مناسب

صندلی  و زی، مهیلحاظ  ور، تهو های درسی چه بهکالس
توجهی شده است. وسایل و تجهیزات مدرسه برای بی

 و آموزان با  اتوا ی در هنگام طراحی باید جامع و کاملدا ش
های بالقوه ما ند خستگی دارای حداکثر راحتی بوده و آسیب

 پرتی و غیره را به حداقل رسا د اآلن. س.آبند،چشم، حواس
زشی باید در های آمومحیط سازی(؛ بنابراین مناسب2335

اولویت طراحان فضاهای آموزشی باشد. درس ریاضیات ازجمله 
آموزشی زیادی است و دروسی است که  یازمند وسایل کمک

آموزشی با توجه به ویژری ذهنی عدم استفاده از وسایل کمک
های ملموس و عینی هستند آموزان که  یازمند آموزشدا ش

ه داشت، متأسفا   قش بسیاری بر افت تحصیلی آ ان خواهد
های آموزشی ریاضی ویژه پایه ششم را بعضی از مدارس کیت

صورت  اقص دار د و  ارضایتی معلمان  یز از تناسب  داشتن به
آموزان به چشم وسایل و تجهیزات آموزشی با تعداد دا ش

خورد که برای برطرف کردن این  قص معلمان از وسایل می
ه کند. با توجه به اینکمی ساز و یا شخصی خود استفادهدست

تمرکز ویژه محتوی کتاب ریاضی پایه ششم بر روی کاربردی 
های رذشته مهروموم شدهو عملی ساختن مطالب آموخته

آموزان های ویژه و تخصصی برای دا شاست، وجود کیت
 و مسئولین آموزش در این راستا توان ذهنی واجب است.کم

 ای برای در اختیارجه ویژهپرورش کشور باید تسهیالت و بود
های آموزشی این پایه که متناسب با تعداد قرار دادن کیت

ریر د و مدارس  یز در صورت  آموزان  یز باشد را در  ظردا ش
 آموزشی از امکا ات بود منابع مالی برای تأمین وسایل کمک

 یک از مدارسسایر مدارس بهره ریر د. با توجه به اینکه هیچ
کالس مجزا جهت آموزش درس ریاضی  یستند دارای یک 

-مدیران مدارس بهتر است با ایجاد تسهیالت ویژه جهت به

وجود آوردن کالس مجزا با امکا ات ویژه جهت بهبود بخشیدن 
 به امر آموزش درس ریاضی اقدام  مایند.

توان ذهنی با توجه به سطح شناختی و شرایط آموزان کمدا ش
یاری در زمینه استدالل ریاضی، شان مشکالت بسخاص ذهنی

(. آموزش 5338 دار د ابریسون اسمیت و همکاران، حل مسئله
های این ریاضی باید عینی، عملی و کاربردی باشد تا  ارسایی

های آموزان را در توا ایی استدالل جبران کند. درسدا ش
طور مستقیم مورداستفاده هایی هستند که بهکارکردی درس

آموزان مورد یاز د و در ز دری روزمره دا شریر قرار می
س ویژه پها، بهتأکید بر مفید بودن آن هاهستند. در این درس

از ترک مدرسه است. با توجه به اینکه میزان درک 
آموزان از درس ریاضی از دیدراه معلم در شرایط  سبی دا ش

 تصورهای ریاضی را بهبهتر است مهارت است برای بهبود آن
مد با استفاده از مفاهیم پول آموزش داد تا کاربرد عملی و کارآ

آموزان را برا گیزد. در یک بر امه ریاضی کارکردی فوری دا ش
آموزان جمع و تفریق ساده را برای ا جام امور مالی، دا ش

بدل کردن پول برای خرید کاال در محیط  و شناخت پول، رد
 ؛2331 ،ستون ارناهاردمن، درو و وین ر دیراجتماعی فرامی

(. بر این 5035 لویه و یادراری، یوسفی ،یترجمه علیزاده، رنج
اساس بهتر است که مطالب کاربردی که منطبق بر  یازها و 

آموزان است با دقت بیشتری در ز دری واقعی این دا ش
تر شدن آن محتوای کتاب رنجا ده و آموزش جهت عینی

 کارراهی صورت پذیرد. صورتبه

 ششم دبستان هپای گام آموزان آهستهبرنامه درسی ریاضیات دانش یرزیابی مواد آموزشا
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توان ذهنی باید به ریزی درسی کودکان کممهدر بر ا
های یادریری آ ان توجه کرد. اینکه این افراد توا ایی ویژری

الزم برای یادریری مفاهیم پیچیده و درک مفاهیم تجریدی 
شان تعمیم توا ند مبا ی اساسی را در ذهنرا  دار د و  می

رد ااین اساس باید برای تثبیت یک مفهوم آ ان را ودهند. بر
شان تثبیت  مود عمل کرد تا بتوان مطلبی را در ذهن

 فهمسادری و قابلوجود توجه به این (. با5035 ابحرالعلومی،
های بودن مفاهیم باید در اولویت تألیف قرار ریرد. پیشرفت

حوزه فناوری ثابت کرده است که ابزار مناسب آموزشی 
 اآموزش را ب تر وحساب، کامپیوتر( یادریری را فعالاماشین

 آورد. آموزشآموزان فراهم میکیفیت بیشتری برای دا ش
وسیله رایا ه بیشترین اثربخشی را در دوره ابتدایی و کمترین به

 نیاثربخشی را در سطوح باالتر خواهد داشت افلتچر، فل
تر شدن آوری باعث فعالدر حقیقت فن (.5331 ورراوات،

د. شوعمق بیشتر میآموزان برای کشف ریاضیات با دا ش
دهد که اثربخشی آموزش های متعدد  شان میپژوهش جی تا

های آموزش کار بردن روشتوان ذهنی مستلزم بهکودکان کم
خاص مناسب با وضعیت آ ان است و در این میان الزم است 

 با توجه به اینکه کارریری فناوری موردتوجه واقع شود.به
ب بت به تألیف این کتابرخی معلمان ریاضی پایه ششم  س

ا تقاداتی دار د بهتر است جهت برطرف کردن  واقص 
محتوایی کتاب، از ظر معلمان استفاده شود و با ارزیابی مستمر 
کتاب و تجدید ظر در بر امه، تالش در جهت رفع  واقص و 

 بهبود کیفیت بر امه درسی ریاضی شود.
ترین همهایی مواجه بوده است که ماین پژوهش با محدودیت

آن عدم همکاری بعضی مسئولین مدرسه در ارتباط بازدید از 
فضا و امکا ات آموزشی کالس و کمبود اطالعات و 

های الزم در زمینه ارزیابی بر امه درسی مختلف در پژوهش
پرورش استثنایی کشور است. همچنین در  و  ظام آموزش

شی شود که ارزیابی مواد آموزهای آتی پیشنهاد میپژوهش
شده در مدارس استثنایی ایران و بر امه درسی دروس ارائه

یافته صورت پذیرد و ارزیابی توسعه مقایسه آن با کشورهای
مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی پایه ششم در مدارس 

صورت مجزا ا جام ریرد. عالوه بر این به هااستثنایی شهرستان
 د ایجاد اردوهایشوهای پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته

توان ذهنی جهت آموزان کمروزه برای دا شیک مدتکوتاه
آشنایی با محیط و درک بهتر ریاضی در ز دری و ایجاد 

های کارراهی با ابزارهای آموزش ریاضی ویژه کالس
د و همچنین موضوعات توان ذهنی ارائه رردآموزان کمدا ش

 ی متفاوتیطراح اساس موقعیت شهر و روستادرسی کتاب بر
 .داشته باشد
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Evaluating Educational Materials of Mathematics Curriculum for Sixth Grade 

Students with Intellectual Disability in primary Schools

Gelayol sharifi1 

Ali Akbar Arjmandnia2 

Saeid  Hassanzadeh3  

Abstract:
Aim: The present study aims to evaluate educational materials of mathematic curriculum for 

sixth grade students with intellectual disability in primary schools. 

Methods: This study was a descriptive study of survey type with research and 

development methodology. The statistical population consists of teachers, principals, 

experts and authors of sixth grade math book of intellectual disability students in primary 
schools. In this regard, the full version census method was applied. Sample of this study 

consists of 32 teachers of sixth grade student, 28 principals, 5 experts from the districts 

headquarter and authors of sixth grade math book in Tehran city. To gather data, were 

used interviews and questionnaires designed by researcher made. The data analyses by 

weighting and valuation.

Results: Two factors of Course content, conditions of the educational space equipment and 

facilities are selected as the constituent elements of quality educational materials for sixth-

grade math curriculum and for each of the factors a set of criteria were considered. 

Furthermore, the data analysis conducted on the relationship between satisfaction level of 

the teacher of educational content of the math text books for grade 6 students and 
teaching experience and education level revealed no significant relation. 

Conclusion:  the results indicate that educational materials of the math curriculum is at 

suitable level in terms of the studied two factors; however, to reach a better condition, it is 

required partly suitable criteriaeach one factors studied in a more accurate fashion and take 

the required actions towards enhancing them to an suitable level . 

Keywords: Curriculum, Educational material, Evaluation, Intellectual disability, 
Mathematics 
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