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ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهستهگام پایه ششم
دبستان
گالیول شریفی
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دکترعلیاکبر ارجمندنیا
دکتر سعید حسنزاده
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چکیده:
هدف :پژوهش حاضر ارزیابی مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دا ش آموزان آهسته رام ب ود .روش :پژوهش
حاضر ،یک مطالعه توصیفی از وع پیمایشی با روش تحقیق و توسعه است .جامعه آماری پژوهش حاضر معلمان ،مدیران ،کارشناسان
حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی دا ش آموزان آهسته رام پایه ششم بود د .مو ه ریری با استفاده از روش سرشماری کامل ا جام شد
که شامل  02فر از معلمان پایه ششم 28 ،فر از مدیران مدارس 1 ،فر از کارشناسان حوزه ستادی و م ؤ لفان کتاب ریاضی پایه ششم
شهر تهران میشد .جهت جمع آوری اطالعات از مصاحبه و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده رردید .داده ها با استفاده از روش
وزندهی و ارزش رذاری تحلیل شد .یافته ها :دو عامل امحتوای دوره) و اوضعیت فضا تجهیزات و امکا ات آموزشی) به عنوان عوامل
تشکیل دهنده کیفیت مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه ششم ا تخاب و مالک هایی برای هر یک از عوامل مشخص شد .در
راستای تحلیل دادها بین میزان رضایت معلم از محتوای کتاب باساب قه کاری ،سابقه تدریس و میزان تحصیالت ارتباط معنی داری وجود
داشت .نتیجه گیری :تایج حاکی از آن است که مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی با توجه به عوامل دورا ه در سطح مطلوب قرار
دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب تر بهتر است مالک های سبتاً مناسب هر یک از عوامل بررسی دقیق تر شود و سبت به رسا دن
آن ها به سطح مناسب اقدامات الزم صورت پذیرد.
کلیدواژهها :آهسته رام  ،ارزیابی ،بر امه درسی ،ریاضیات ،مواد آموزشی
مقدمه:
کودکان و دا ش آموزان
در میان کودکان
به واسطه پیچیدری خاص پدیده هوش و عقب ما دری هوشی
جایگاه قابل مالحظه ای دار د .آهستهرام اختاللی در فرایند رشد
است که بهواسطه ارسایی در کارکرد ذهنی و رفتار سازشی در
حوزههای مفهومی ،اجتماعی و عملی بهوجود میآید اا جمن
روانپزشکی آمریکا .)2350 ،6این افراد از ظر ذهنی آمادری رقابت
با همساالن خود را دار د و بهرههوشی بهطور معناداری پایینتر از
بقیه است از اینرو یاز به بر امههای آموزشی ویژه دار د االزاروس،1
استثنایی،5

آهسته رام،1

 .)2350توجه به ویژری های شناختی ،توا مندی ها و
محدودیت های ذهنی و ظرفیت یادریری کودکان و وجوا ان
آهسته رام در تنظیم بر امه ها ،اتخاذ روش های مؤثر آموزش،
تعیین کیفیت و کمیت مواد آموزشی ،بسیار مهم و از
اساسی ترین رسالت ها و وظایف اولیاء و مربیان است اافروز،
 .)5088آموزش این افراد را باید رو های تنظیم کرد که آهسته
درسها را یاد بگیر د تا بر مهارتهایشان افزوده شود ار دی،8
 .)2350دا ش آموزان آهسته رام اغلب در یادریری ریاضی
مشکالتی دار د و یازمند توجه ویژه برای بهدست آوردن

 .5ویسنده مسئول :کارشناس ارشد ،روا شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دا شگاه تهران
تاریخ ارسال مقاله  31/2/5:تاریخ پذیرش مقاله5031/5/5 :
 .2دا شیار ،دا شکده روا شناسی و علوم تربیتی ،دا شگاه تهران
0دا شیار ،دا شکده روا شناسی و علوم تربیتی ،دا شگاه تهران
4

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

سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

11

کودکانه استثنا
وانمندسازی
فصلنامه ت
_______________________________________________________
ششمییدبستان
آهسته گام پای
دانشآموزان
ریاضیات
ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی

مهارت های اساسی ریاضی هستند ارز برگ ،وستلینگ و
مکلسکی .)2338 ،5این کودکان در زمینه پیشرفت تحصیلی
ریاضیات تأخیر قابل مالحظه ای دار د ادروو هاردمن)2333 ،؛
زیرا دا ش آموزان آهسته رام از لحاظ رشد ذهنی معموالً در
مرحله عملیات عینی هستند و توا ایی هایشان در یادریری
مطلب ریاضی محدود است ابحر العلومی .)5035 ،بر اساس ظر
رارد ر با شناخت سبک یادریری دا ش آموز ،امکان ارزیابی
صحیح پیشرفت دا ش آموز را می توان فراهم ساخت و با ارائه
مواد آموزشی 2با استفاده از روش های متفاوتی که اکثر
جنبه های هوش را در برمی ریرد ،می توان درک عمیق
موضوعات آموزشی را آسان تر ساخت ااسپارک.)2338 ،0
ریاضیات یک وسیله ارتباطی قدرتمند ،معتبر ،بدون ابهام و
ابزاری برای تعیین و پیش بینی است .دا ش آموزان با یاز های
ویژه هما ند سایر افراد در ز دری روزمره خود به منظور دخالت
در امور و اثربخشی بر آن ها اچار به استفاده از حدس و رمان،
ا دازه ریری کمی ت ها و محاسبات عددی هستند .رروه
دا ش آموزان آهسته رام یز به فراخور سطح شناختی و یازهای
فردی به فراریری مباحث ریاضی و بهره ریری از این علم برای
حل مسائل روزا ه خود یازمند د.
قش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادریری از اهمیت
باالیی برخوردار است  .مواد و تجهیزات آموزشی با ایجاد تفکر،
جلب توجه و عالقه ،سرعت در یادریری و فراهم کردن تجارب
واقعی و عینی در امر آموزش مورد توجه قرار می ریرد ا علی
میرزایی ،اسدی و طهماسبی .)5083 ،دا ش آموزا ی که از
موادآموزشی مناسبی در حین تدریس بهره برده ا د عملکردهای
بهتری در درس های بعدی از خود بروز می دهند .موادآموزشی
مناسب می توا د قش بارزی در افزایش میزان یادریری
فراریران و کیفیت فرایند تدریس و یادریری ایفا ماید ااحدیان،
 .) 5085در کل فرایند یاددهی -یادریری در همه سطوح
توا ایی های ذهنی ،عاملی به ام موا ع ارتباطی یافت می ش ود
که فرایند یادریری را دچار اختالل می ماید .افراد آهسته رام از
دقت و توجه کمتری برخوردار د؛ بنابراین عامل موا ع ارتباطی
در این رروه از دا ش آموزان قوی تر عمل می کند .یادریری از
طریق مجسم به بهترین شکل صورت می ریرد .هر چه ما
حواس بیشتری از دا ش آموزان را در جریان یادریری درریر
ماییم یادریری دا ش آموزان یز عمیق تر خواهد بود .لذا در

مورد دا ش آموزان کم توان ذهنی که قدرت تمرکز کمتری دار د
و فراموشی آن ها سبتاً بیشتر است ضروری تر است که از و سایل
و موادآموزشی مناسب در جریان تدریس استفاده شود الو ی،
.)5033
5
بر امه درسی ریاضی باید یازهای دا ش آموزان را برای
مدت زمان طوال ی در ظر بگیرد و پاسخگوی یاز آینده آ ان
باشد .براین اساس بر امه درسی دا ش آموزان آهسته رام یز
باید به رو ه ای باشد که آ ان را برای کسب شغل در آینده،
تربیت کند ادیپی پی ،جی تندرا و کرن .) 2333 ،1از ضروریات
بر امه های درسی این رروه آن است که فرصتی داده شود تا
توا ایی هایشان را برای حمایت از خود به ظهور برسا ند و از
یاس و اامیدی اشی از این که ممکن است توا ند ما ند دیگران
در کارشان شایستگی پیدا کنند ،جلوریری شود اویری ،کالتچوا،
والری و فی.)2335 ،6
در زمینه اثرات مختلف عناصر بر امه درسی بر پیشرفت تحصیلی
دا ش آموزان ارزیابی های مختلفی در داخل و خارج از کشور
ا جام ررفته است .کرمی ،ارجمند یا ،افروز و یستا ی ا)5032
در پژوهشی با عنوان ارزیابی بر امه درسی ریاضیات پنج پایه
تحصیلی مقطع ابتدایی دا ش آموزان کم توان ذهنی و ارائه
الگوی مطلوب شان داد که با توجه به عوامل شش را ه معلم،
مدیر مدرسه ،سرپرست آموزشی ،وضعیت فضا ،تجهیزات و
امکا ات آ موزشی ،بودجه و امور مالی و اهداف بر امه در سطح
مطلوب قرار دارد .فراها ی ،ارجمند یا ،افروز و حسن زاده
ا  ) 5033در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کارکردی
کتاب های ریاضی مقطع ابتدایی دا ش آموزان آهسته رام به این
تیجه دست یافتند که در طراحی کتاب های ریاضی این
دا ش آموزان به طور کامل و منسجم به تناسب محتوا و یازهای
مخاطبان توجه شده است و محتوای کنو ی یازمند اصالحات
است .خواجوی ا ) 5081در پژوهشی به بررسی بر امه درسی
تربیت بد ی دا ش آموزان کم توان ذهنی از دیدراه کارشناسان
آموزش و پرورش استثنایی پرداخت و به این ت یجه رسید که
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
تربیت بد ی مناسب یازهای این دا ش آموزان یست .ارجمند یا
و کاکابرایی ا ) 2355در پژوهشی در ارتباط با ارزیابی بر امه
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.Rosenberg, Vesting &Mcleskey
.Educational materials
3
. Spark
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ریاضی به دا ش آموزان کم توان ذهنی دارد ازارعی و غریبی،
 5035؛ یاریاری ،افروز و میرمحمدی 5083 ،؛ عارفی و دا ش،
5088؛ میلو ،سیگرز  ،واید ،رجیسنرز و هریت.)2336 ،1
ررچه مطالعات بسیاری در زمینه ارزیابی بر امه درسی و
محتوای کتاب های درسی ا جام شده است ولی به قش مواد
آموزشی در ارزیابی بر امه درسی کمتر پرداخته شده است.
بر امه درسی ریاضی پایه ششم به دلیل جدید بودن دارای
کاستی هایی است که باید دقیق مورد بررسی و شناسایی قرار
ریرد .با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت مواد آموزشی در
اجرای بر امه درسی دا ش آموزان کم توان ذهنی ا جام این
پژوهش ضرورت دارد .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف
مشخص مودن مالک های ارزیابی عامل های مربوط به مواد
آموزشی و تدوین معیارهای قضاوت درباره هر عامل و ارائه
الگوی مناسب در زمینه مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی پایه
ششم دا ش آموزان کم توان ذهنی صورت ررفته است.

درسی تربیت بد ی دا ش آموزان کم توان ذهنی به این تیجه
دست یافتند که بر امه تربیت بد ی کودکان کم توان ذهنی در
شرایط متوسط واقع شده است و معلمان تربیت بد ی مدارس
استثنایی شهر تهران ارتباط زدیکی با ا جمن ورزشی کم توان
ذهنی دار د و از حقوق و مزایای دریافتی خود یز رضایتی
دار د .خندقی و کاظمی ا ) 5033در پژوهشی به ارزیابی بر امه
درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه ای دا ش آموزان کم توان
ذهنی شهر مشهد پرداختند .یافته های مربوط به کیفیت
سازمان دهی محیط کارراهی ،مواردی ظیر تناسب فضا با تعداد
دا ش آموزان ،ر گ و ور مناسب ،تهویه مطبوع ،در هزینۀ سرا ۀ
خدمات موجود امطلوب رزارش شده است ولی در مورد
سازمان دهی تجهیزات و ابزار کارراهی وضعیت مطلوب است.
آلول 5ا  ) 2333در پژوهش خود شان داد که فاصله زیادی میان
بر امه درسی دا ش آموزان کم توان ذهنی و محیط واقعی کار
وجود دارد .ماتسون و ویلکینز 2ا  ) 2333در تحقیقی تیجه
ررفتند که محتوای بر امه های درسی باید به رو ه ای غنی رردد
تا موجب افزایش مهارت های ز دری روزمره افراد آهسته رام
شود .کامرون حسن 0ا  ) 2335در پژوهشی به ارزیابی بر امه
درسی کتاب های دبیرستا ی بنگالدش پرداخت و تی جه ررفت
عواملی چون دردسترس بودن مواد آموزشی ،کم توجهی به
تقویت مهارت شنیدن ،عدم اشکال در کتاب های درسی از
مهم ترین دالیل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف و معیارهای
تعیین شده است .در پژوهش اپل 5و همکاران ا  )2352با عنوان
ارزیابی بر امه ریاضی برای دا ش آموزان مناطق روستایی
بنگالدش مهارت های شمارش ،سنجش ،شکل ها ،الگوها و
فضاها مورد بررسی قرار ررفت .تایج به دست آمده شان داد
دا ش آموزا ی که کتاب ریاضی جدید را مورد مطالعه قرار
داده ا د در مقایسه با دا ش آموزا ی که این کتاب را مورد مطالعه
قرار داده ا د ،در زمینه های مهارت های مذکور قوی تر شده ا د.
هارویل ا  ) 2353در پژوهشی باعنوان رابطه بر امه درسی
ریاضیات و پیشرفت تحصیلی به این تیجه دست یافت که
هرا دازه دوره های بر امه درسی ریاضیات فعال تر و موردعالقه
دا ش آموزان باشد آ ان به همان ا دازه بیشتر و بهتر در آینده
در زمینه ریاضیات پیشرفت خواهند داشت .همچنین تایج
پژوهش های مختلف شا گر آن است که استفاده از وسایل
کمک آموزشی مناسب تأثیر چشمگیری در آموزش مفاهیم

ابزار پژوهش:
به منظور جمع آوری داده ها از )5 :مصاحبه  )2چک لیست
اسیاهه)  )0پرسشنامه های تدوین شده توسط محقق استفاده
شد .برای تدوین پرسشنامه ها ابتدا شا گرها مد ظر قرار ر رفت
و سپس براساس آن ها سؤاالت پرسشنامه ها طراحی شد که
شامل پرسشنامه ویژه کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفین کتاب
ریاضی پایه ششم ،مدیران مدارس و م علمان ریاضی پایه ششم

1

4

2

5

روش پژوهش:
پژوهش حاضر از ظر جمع آوری اطالعات توصیفی از وع
پیمایشی است و به لحاظ هدف ،کاربردی است که به صورت
میدا ی اجرا شد .روشی که برای ارزیابی مواد آموزشی بر امه
درسی ریاضی مدارس کودکان کم توان ذهنی مورد استفاده ق رار
ررفت روش تحقیق و توسعه 6بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
معلمان ،مدیران ،کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب
ریاضی دا ش آموزان کم توان ذهنی پایه ششم بود د.
مو ه ریری که با استفاده از سرشماری کامل ا جام شد شامل
 02فر از معلمان پایه ششم 28 ،فر از مدیران مدارس 1 ،فر
از کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی پایه ششم
شهر تهران بود د.

. Alol
.Matson& wilkins
3
.Kamrul hasan
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استثنایی
کودکان
آهستهی
وانمندساز
ریاضیاتفصلنامه ت
_______________________________________________________
دبستان
ششم
گام پایه
دانشآموزان
ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی

است .قابل ذکر است از چک لیست طراحی شده ویژه مدیران
جهت جمع آوری دادهای الزم در مورد تجهیزات و وسایل کمک
آموزشی استفاده شد .روایی پرسشنامه ها با استفاده از ظر
متخصصین مورد تائید قرار ررفت .اعتبار پرسشنامه ها یز با
استفاده از روش آلفای کرا باخ محاسبه شد.
در تجزیه و تحلیل داده های رردآوری شده و تبدیل پاسخ های
کیفی به مقادیر کمی از روش آمار توصیفی اتوزیع فراوا ی و
رسم جدول) و روش وزن دهی و ارزش رذاری استفاده شد.
به طوری که ابتدا استا دارهایی توسط کمیته ارزیابی طراحی شد
و تایج به دست آمده از اجرای پژوهش با آن استا داردها مورد
مقایسه قرار ررفت و در هایت در مورد بر امه اظهار ظر هایی
صورت ررفت .معیارهای ارزیابی در  0طیف مناسب ،سبتاً
مناسب و امناسب توسط کمیته ارزیابی طراحی شد و تایج
به دست آمده از ابزارهای تحقیق در هر یک از عوامل با این
معیارها مورد مقایسه قرار ررفت و میزان مطلوبیت آن مشخص
شد .تعیین سطح مطلوبیت هایی بر امه بر مبنای  % 533و روش
وزن دهی آ ان به این شکل بود :چنا چه درصد بهدست آمده بر
اساس ضریب کل زیر  %02باشد وضعیت آن مالک امناسب و
در قسمت وزن مشاهده شده از وزن مورد ظر متعلق به آن
مالک مره صفر درج می رردد ،چنا چه درصد به دست آمده بر
اساس ضریب کل بین  % 66-% 00واقع شود وضعیت آن مالک
سبتاً مناسب امیده می شود یمی از وزن مورد ظر در قسمت
وزن مشاهده شده درج می رردد ،چنا چه درصد به دست آمده
براساس ضریب کل بین  %533-% 61و اقع شود وضعیت آن
مالک مناسب امیده می شود که کل وزن مورد ظر در قسمت

وزن مشاهده درج می رردد .روش به دست آوردن ضریب کل
که براساس ظر ارزیابان و پژوهشگران این تحقیق ارائه شده
است به شرح زیر است:
اx3فراوا یهاینامناسب) +اx5فراوا یهای سبتاً
مناسب)+اx2فراوا یهای مناسب) = ضریب کل
یافته ها:
دو عامل امحتوای دوره) و افضا ،تجهیزات و امکا ات آموزشی)
به عنوان عوامل تشکیل دهنده کیفیت مواد آموزشی بر امه
درسی ریاضیات پایه ششم در ظر ررفته شد د .به هر یک از
 2عامل به تنهایی وز ی اختصاص داده شد .همچنین برای
هریک از عو امل مالک ها و معیارهایی توسط رروه ارزیابی در
ظر ررفته شد ،در تعیین معیارها از ظر افراد مورد مصاحبه،
کمیته ارزیابی و استا داردهای مندرج در منابع معتبر بهره ررفته
شد ،تایج ارزیابی مالک های مربوط به هر عامل و وضعیت
هایی هر عامل و مالک های آن بر اساس وزنهای
پیش بینی شده و مشاهده شده به صورت جداول ارائه و توصیف
رردید .وزن های مورد ظر ااختصاص داده شده) و وزن های
مشاهده شده در جدول  5ارائه شده است.
با توجه به تایج جدول  5مجموع وزن ها مشاهده شده در مقایسه
با جمع وزن های مورد ظر کمیته ارزیابی از  %533وزن %85
ر ا به خود اختصاص داده است .در جدول  2مالک های ارزیابی
عامل فضا ،تجهیزات ،وسایل و امکا ات آموزشی به همراه اوزان
اختصاص داده شده به آن اوزن مورد ظر) ارائه شده است.

جدول  .1وزن عاملهای تشکیلدهنده کیفیت مواد آموزشی برنامه درسی ریاضی پایه ششم
عوامل

وزن مورد ظر

وزن مشاهدهشده از %533

وزن مشاهدهشده در مقایسه با وزن مورد ظر

فضا ،تجهیزات و امکا ات آموزشی
محتوای دوره
جمع

%00
%61
%533

%85
%85

21/12
16/28
%85

جدول  .2وزنهای مربوطه به مالکهای ارزیابی فضا ،تجهیزات ،وسایل و امکانات آموزشی
عامل
فضا،
تجهیزات،
وسایل و
امکا ات
آموزشی

مالکها
 -5کیفیت فضای کالسهای آموزشی امشاهده محقق)
سؤال  :5وجود کالس مشخص برای درس ریاضی
سؤال  :2مناسب بودن وضعیت فیزیکی کالس از لحاظ فضا ،ور
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وزن
%1
%8
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 -2وضعیت تجهیزات و وسایل کمک آموزشی
سؤال  :5وجود کیت ریاضی پایه ششم بهصورت کامل
سؤال  :2بررسی وسایل و امکا ات آموزشگاه ادیدراه مدیر)

%53
%53

 -0میزان کفایت وسایل و امکا ات آموزشی طراحی شده
سؤال  :5تناسب وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا شآموزان
الف) از دیدراه معلم
ب) از دیدراه مدیر
سؤال  :2کفایت وسایل و امکا ات آموزشی طراحی شده ادیدراه کارشناس)

%1
%6
%1

 -5میزان دسترسی و استفاده دا شآموزان از وسایل
سؤال  :5میزان استفاده آزادا ه دا شآموزان از وسایل
الف) دیدراه معلم
ب) دیدراه مدیر
سؤال  :2میزان دسترسی دا شآموزان به همه امکا ات مدرسه ادیدراه کارشناسان)

%1
%6
%1
%1

 -1میزان استفاده از امکا ات و وسایل مراکز همسایه ادیدراه مدیر)
 -6میزان استفاده ،دسترسی و آشنایی معلمان به وسایل و امکا ات آموزشی
سؤال  :5میزان استفاده معلم از وسایل آموزشی در تدریس ریاضی ادیدراه مدیر)
سؤال  :2میزان آشنایی معلم از وسایل آموزشی در تدریس ریاضی ادیدراه مدیر)

%53
%53
%533

جمع اوزان

در جدول  2مالک های عامل فضا ،تجهیزات و امکا ات آموزشی مطرح شده است در جدول  0یز تیجه قضاوت در مورد این عامل ارائه
شده است.
تناسب داشتن وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا ش آموزان
طبق جدول  0وضعی ت مالک های  6 ،5 ،2و اسؤال  5ب ،سؤال
از دیدراه معلم .تنها مالکی که در شرایط امناسب واقع است
 2از زیرمجموعه مالک  ) 0در ش رایط مناسب است
مالک  1میزان استفاده مدرسه از امکا ات آموزشی مراکز
که به ترتیب شامل :وضعیت تجهیزات و وسایل کمک آموز شی،
همسایه است .تیجه قضاوت در مورد این عامل را می توان
میزان دسترسی و استفاده دا ش آموزان از وسایل ،میزان
چنین بیان مود که سبت کلی مشاهده شده در مورد عامل
دسترسی و آشنایی معلمان به وسایل و امکا ات آموزشی و
فضا و تجهیزات و امکا ات آموزشی  %85است .وزن اختصاص
اتناسب وسایل و امکا ات آموزشی با تعداد دا ش آموزان از
داده شده به این عامل  %00است که به ظر می رسد وضعیت
دیدراه مدیر ،کفایت وسایل و امکا ات آموزشی طراحی شده از
فعلی فضا و تجهیزات از  %00وزن مورد ظر  %21/12آن وزن
دیدراه کارشناسان) است .همچنین وضعیت مالک های  5و
را تأمین کند  .در جدول  5ی ز مالک های ارزیابی عامل محتوای
سؤال  5الف از زیرمجموعه مالک  0در شرایط سبتاً مناسب
دوره به همراه وزن اختصاص داده شده به آن ارائه شده است.
است که عبارت ا د از :کی فی ت فضای کالس های آموزشی،

جدول  .3نتیجه قضاوت در مورد مالکهای عامل فضا ،تجهیزات و امکانات آموزشی
مالکها

فراوا یها
ی مناسب

فراوا یهای
سبتاً مناسب

 .5سؤال 5
سؤال 2

5
1

21
53

سؤال 2 5
سؤال 2

51
55

50
51

فراوا یها
ی
امناسب
3
5

ضریب کل
مناسب
مورد ظر
16
16

ضریب کل
مناسب
بهدستآمده
23
23

%15
%15

3
3

16
16

50
03

%16
%63

سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

درصد
بهدستآمده

مطلوبیت
هایی

وزن
مورد ظر

سبتاً مناسب
سبتاً مناسب

%1
%8

مناسب
مناسب

%53
%53

وزن
مشاهده
شده
%0/1
%5
%53
%53
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ششمیی
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وانمندسازی
فصلنامه ت
_______________________________________________________
دبستان
آهسته گام پای
دانشآموزان
ریاضیات
ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی

سؤال 0 5
الف
ب
سؤال 2

58
23
5

سؤال 5 5
الف
ب
سؤال 2
1
 .سؤال 65
سؤال 2
جمع
اوزان:

3
3
5

55
8
3

65
16
53

06
53
3

%16
%15
%33

سبتاً مناسب
مناسب
مناسب

%1
%6
%1

%0/1
%6
%1

21
26
5

3
3
5

1
2
3

65
16
53

13
12
3

%18
%32
%33

مناسب
مناسب
مناسب

%1
%6
%1

0
26
25

3
2
5

21
3
3

16
16
16

6
15
12

%53
%36
%32

امناسب
مناسب
مناسب

%1
%53
%53

%1
%6
%1
%3
%53
%53

%533

%85

جدول  .4وزنهای مربوطه به مالکهای ارزیابی محتوای دوره
مالکها
 -5میزان برآورده کردن یازهای دا شآموزان
سؤال  .5میزان برآورده کردن یازهای دا شآموزان براساس بر امه درسی ریاضی الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
سؤال  .2میزان استفاده دا شآموزان از موضوعات آموختهشده در ز دری ادیدراه معلم)
 -2میزان ارتباط و تناسب محتوای کتاب با ز دری روزمره دا شآموزان
سؤال  :5میزان ارتباط محتوای کتاب با واقعیتهای ز دری
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
سؤال  :2میزان توجه به کاربرد مطالب در ز دری الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
سؤال  :0میزان تناسب محتوای ریاضی با واقعیت ز دری روزمره دا شآموزان
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
مالکها
 -0میزان تناسب محتوای کتاب با رشد ذهنی دا شآموزان
سؤال  :5میزان تناسب محتوای ریاضی با رشد ذهنی دا شآموزان
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
سؤال  :2میزان درک دا شآموزان از مطالب آموزشی کتاب ادیدراه معلم)
 -5میزان توجه به مسائل و مشکالت جامعه
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

وزن

%0
%5
%0

%2
%0
%2
%0
%2
%0
وزن
%5
%6
%1

%5
%6
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 -1توجه به ابزار و فناوری در کتاب ریاضی پایه ششم
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
-8رضایتمندی از کتاب ریاضی پایه ششم
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
 -3قابل اجرا بودن اهداف درس ریاضی
الف :دیدراه معلم
ب :دیدراه کارشناس
 -53میزان توجه بهسادری و قابلفهم بودن مطالب کتاب ادیدراه معلم)
جمع اوزان

%2
%0
%53
%53
%2
%0
%1
%533

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

جدول  .5نتیجه قضاوت در مورد مالکهای عامل محتوای دوره
مالکها

 .سؤال 5 5
الف
ب
سؤال 2
الف:
 .سؤال 2 5
الف
ب
سؤال 2
الف
ب
سؤال 0
الف
ب
 . 0سؤال 5
الف
ب
سؤال 2
الف

فراوا یهای
مناسب

فراوا یهای
سبتاً
مناسب

فراوا یهای
امناسب

ضریب کل
مناسب
مورد ظر

ضریب کل
مناسب
بهدستآمده

درصد به
دست آمده

مطلوبیت
هایی

وزن
مورد ظر

وزن
مشاهدهش
ده

55
1

56
3

1
3

65
53

08
53

%13
%533

سبتاًمناسب
مناسب

%0
%5

%5/1
%5

52

52

8

65

06

%16

سبتاً مناسب

%0

%5/1

23
1

55
3

5
3

65
53

15
53

%13
%533

مناسب
مناسب

%2
%0

%2
%0

58
1

3
3

1
3

65
53

51
53

%13
%533

مناسب
مناسب

%2
%0

%2
%0

58
1

55
3

0
3

65
53

51
53

%10
%533

مناسب
مناسب

%2
%0

%2
%0

51
1

3
3

6
3

65
53

50
53

%61
%533

مناسب
مناسب

%5
%6

%5
%6

6

53

1

65

05

%58

سبتاً مناسب

%1

%2/1
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نامه ت
_______________________________________________________ فصل
ششم دبستان
کودکانپایه
آهسته گام
دانشآموزان
ریاضیات
ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی

ادامه جدول  .5نتیجه قضاوت در مورد مالکهای عامل محتوای دوره
مالکها

فراوا یهای
مناسب

 .5الف
ب
 .1الف
ب
 .6الف
ب
.1الف
ب
 .الف 8
ب
.3الف
ب
.53

53
0
51
1
56
1
3
1
55
1
55
1
56

فراوا یهای
سبتاً
مناسب
6
2
51
3
55
3
52
3
58
3
52
3
8

فراوا یهای
امناسب
56
3
3
3
2
3
55
3
0
3
6
3
8

ضریب کل
مناسب
مورد ظر
65
53
65
53
65
53
65
53
65
53
65
53
65

ضریب کلمناسب
بهدستآمده آمده
26
8
53
53
56
53
03
53
53
53
53
53
53

جمع اوزان:

طبق جدول  1وضعیت مالک های مناسب عامل محتوای دوره
شامل :میزان برآورده کردن یازهای دا ش آموزان از ظر
کارشناسان اسؤال  5ب از زیرمجموعه مالک  ،) 5میزان ارتباط
و تناسب محتوای کتاب با ز دری روزمره دا ش آموزان امالک
 ،) 2میزان تناسب محتوای ریاضی با رشد ذهنی دا ش آموزان از
دیدراه معلمان و کارشناسان اسؤال  5از زیرمجموعه مالک ،)0
توجه به مسائل و مشکالت جامعه از دیدراه کارشناسان امالک
 5ب) ،ا عطاف محتوای کتاب با روش های مختلف تدریس از
دیدراه کارشناسان امالک  ،) 1توجه به ارزشیابی از مطالب
آموخته شده کتاب امالک  ،) 6توجه به ابزار و فناوری در کتاب
ریاضی پایه ششم از دیدراه کارشناسان امالک  1ب)،
رضایت مندی از کتاب ریاضی پایه ششم از دید راه کارشنا سان
امالک  8ب) ،قابل اجرا بودن
اهداف درس ریاضی از ظر کارشناسان امالک  3ب) است .از
دیدراه معلمان یز وضعیت مالک های میزان برآورده کردن
یازهای دا ش آموزان اسؤال  5الف از زیرمجموعه مالک ،)5
میزان استفاده دا ش آموزان از موضوعات آموخته شده در ز دری
روزا ه اسؤال  2الف از مجموعه مالک  ،) 0توجه به یازها،
مسائل و مشکالت جامعه ملی و محلی امالک  5الف) ،توجه

درصد
بهدستآمد
ه آمده
%53
%83
%16
%533
%15
%533
%56
%533
%62
%533
%62
%533
%62

مطلوبیت
هایی

وزن
مورد ظر

سبتاً مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
سبتاً مناسب
مناسب
سبتاً مناسب
مناسب
سبتاً مناسب
مناسب
سبتاً مناسب

%1
%6
%5
%6
%2
%6
%2
%0
%53
%53
%2
%0
%1

وزن
مشاهدهش
ده
%2
%6
%2
%6
%2
%6
%5
%0
%1
%53
%5
%0
%2/1

%533

%85

به ابزار و فناوری مثل ماشین حساب و چرتکه امالک  1الف)،
رضایت مندی از کتاب ریاضی امالک  8الف) ،قابل اجرا بودن
اهداف درس امالک  3الف) ،توجه به سادری و قابل فهم بودن
مفاهیم کتاب امالک  ) 53در شرایط سبتاً مناسب واقع است.
تیجه قضاوت در مورد عامل محتوای دوره را می توان چنین
بیان کرد که سبت کلی مشاهده شده  %85است که با توجه به
وزن مورد ظر  %61عامل محتوای دوره  %16/28از  % 61وزن
مورد ظر را تأمین میکند.
یافته های جانبی:
در راستای تحلیل داده ها از آزمون  tدو رروه مستقل جهت
بررسی تفاوت میزان رضایت معلمان زن و مرد از محتوای کتاب
پایه ششم استفاده شد که در جدول  6یافته های پژوهش ارائه
شده است.
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جدول  .6آزمون  tبرای دو گروه مستقل جهت بررسی تفاوت «میزان رضایت معلمان زن و مرد از
محتوای کتاب»
جنسیت
زن
مرد

میا گین
0/53
0/00

ا حراف معیار
3/15
5/25

طبق جدول  6و با تأکید بر میزان  tبه دست آمده ،تفاوت
معنی داری در سطح  α=3/31بین میا گین های مو ه های
تحقیق در « میزان ر ضایت معلمان زن و مرد از محتوای کتاب
پایه ششم» وجود داشت .ازاین رو ،مطرح می شود میزان
رضایت معلمان از محتوای موجود کتاب پایه ششم در معلمان

میزانt

درجه آزادی

سطح معنیداری

3/55

05

3/833

زن و مرد به یک میزان است .از مدل آماری ضریب همبستگی
اسپیرمن یز به منظور بررسی تحصیالت ،سابقه کاری ،سابقه
تدریس با م یزان رضایت معلمان از محتوای کتاب درسی
ریاضی پایه ششم استفاده شد که در جدول  1یافته های آن
ارائه شده است.

جدول  .7ضریب همبستگی اسپیرمن تحصیالت ،سابقهکاری ،سابقه تدریس معلمان با میزان رضایت
معلمان از محتوای موجود کتاب ریاضی پایه ششم
متغیرهای جمعیت شناختی

میزان همبستگی

سطح معنیداری

تحصیالت معلمان
سابقهکاری معلمان
سابقه تدریس معلمان

3/3 8
3/55
3/51

3/61
3/15
3/00

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

پایه ششم با میزان تحصیالت ،سابقهکاری  ،سابقه تدریس در
سطح  α= 3/31ارتباط معنی داری وجود داشت.

بحث و نتیجهگیری:
هدف این پژوهش ،ارائه الگوی مناسب در زمینه مواد آموزشی
بر امه درسی ریاضی پایه ششم دا ش آموزان کم توان ذهنی
است .دو عامل افضا ،تجهیزات و امکا ات آموزشی) و امحتوای
دوره) جهت بررسی ک یفیت مواد آموزشی تعیین کننده قرار
ررفت و برای هر یک از آن ها مالک هایی در ظر ررفته شد.
بر اساس دادهای به دست آمده می توان رفت وضعیت موجود
عامل فضا ،تجهیزات و امکا ات آموزشی و عامل محتوای دوره
با وزن مشابه مشاهده شده  %85در سطح مناسب است .با توجه
به تحلیل داده ها و عوامل و مالک های ارزیابی شده ،از دیدراه
متخصصان مهم ترین مسائل و مشکالت موجود در اجرای
بر امه درسی ریاضی در خصوص مواد آموزشی چنین مطرح
می شود :برخی از قسمت های کتاب ریاضی پایه ششم با حوه
واقعیت ز دری این دا ش آموزان تطابق دارد و محتوای کتاب
ریاضی برای دا ش آموزا ی در سطح و امکا ات باال تدوین شده
است درحالی که سطح یادریری افراد در تمام مناطق یکسان
بوده و دا ش آموزا ی که در مناطق محروم هستند برای درک
مطالب دچار ضعف می شو د .همچنین عدم وجود کالسی
مشخص و مجزا برای درس ریاضی و بود زمان کافی به جهت
آموزش عملی و ارضایتی معلمان و مدیران برخی مدارس

سبت به کمبود فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب پایه ششم
جهت یادریری ازجمله واقص مربوط به شرایط تکمیلی این
پایه است.
مهم ترین قاط قوت مواد آموزشی بر امه درسی ریاضیات پایه
ششم دا ش آموزان کم توان ذهنی تثبیت مطالب آموخته شده
مهر و موم های رذشته در ذهن این دا ش آموزان از دیدراه
مؤلفین و کارشناسان این حوزه و وجود کیت آموزشی ریاضی
پایه ششم با توجه به محتوای مندرج در کتاب درسی است
درصورتی که از دیدراه منتقدان و برخی آموزراران مهم ترین
ضعف های مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی یز اضافه شدن
یک سال تحصیلی به مقطع ابتدایی بدون آموزش جدید برای
دا ش آموزان این پایه و باال رفتن تعداد دا ش آموزان در برخی
مدارس ابتدایی کم توان ذهنی بدون در ظر ررفتن فضا و
تجهیزات آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم است.
هرچند که در برخی مدارس ابت دایی کمبود فضا امکا ات
آموزشی ارضایتی معلمان و مدیران را در درس ریاضی پایه
ششم به همراه داشته است اما درمجموع تایج حاصل از
پژوهش شان می دهد که فضا و امکا ات آموزشی در شرایط
مطلوب واقع است بر این اساس یافته های به دست آمده از
پژوهش با مطالعات کرمی و همکاران ا  ) 5032همسو است که
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در پژوهش خود شان داد د که عامل فضا ،تجهیزات و
امکا ا ت آموزشی در بر امه درسی ریاضیات پنج پایه تحص یلی
مقطع ابتدایی مدارس کم توان ذهنی در شرایط مطلوب واقع
است و ب ا پژوهش خندقی و کاظمی ا ) 5033ا همسو است که
در مطالعات خود شان داد د که کیفیت فضای آموزشی
کارراه ها در بر امه درسی راسته دوزی دوره متوسطه
دا ش آموزان کم توان ذهنی در شرایط امطلوب واقع است .در
تبیین تایج می توان رفت که شرایط مطلوب عامل ف ضا و
امکا ات آموزشی در بر امه درسی ریاضیات در پنج پایه
تحصیلی و پایه جدید ششم در مقطع ابتد ایی شان از توجه و
اهمیت بیشتر مسئوالن مدارس به درس ریاضیات سبت به
درس راسته دوزی است .همچنین یافته های به دست آمده از
پژوهش با مطالعات فراها ی و همکاران ا  )5033اهمسو است
که در پژوهش خود امناسب بودن محتوای کتب ریاضیات پنج
پایه تحصیلی مقطع ابتدایی دا ش آ موزان کم توان ذهنی را
شان داد د .در تبیین این یافته می توان رفت که محتوای
کتاب ریاضی پایه ششم دا ش آموزان کم توان ذهنی با تأکید
بر کاربردی و عملی مودن مطالب آموخته شده ریاضیات پنج
پایه تحصیلی رذشته تألیف و طراحی شده است این در حالی
است که در پژوهش فراها ی و همکاران تایج پژوهش بیا گر
این است که در طراحی کتاب های ریاضی این رروه از
دا ش آموزان به طور منسجم به تناسب محتوا با یازهای
مخاطبان اجنبه کاربردی) توجه شده است.
با توجه به تحلیل عوامل و مالک های ارزیابی شده و تعیین
سطح مطلوبیت آن ها ،مهم ترین راهکاره ای مناسب در جهت
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
یادریری دا ش آموزان است  .رده هایی با پنجره کوچک ،ور
کم و زدیک خیابان با سروصدای زیاد باعث عدم تمرکز
دا ش آموزان می شود و ایجاد فضای امناسب کالسی بر معلم
یز تأثیر خواهد داشت .با توجه به محدودیت ها و ویژری های
جسما ی و روا ی خاص این افراد متأسفا ه در بعضی از مدارس
در طراحی و مناسب سازی محیط های آموزشی به ویژه
کالس های درسی چه به لحاظ ور ،تهویه  ،می ز و صندلی
بی توجهی شده است .وسایل و تجهیزات مدرسه برای
دا ش آموزان با اتوا ی در هنگام طراحی باید جامع و کامل و
دارای حداکثر راحتی بوده و آسیب های بالقوه ما ند خستگی
چشم ،حواس پرتی و غیره را به حداقل رسا د اآلن .س.آبند،
) 2335؛ بنابراین مناسب سازی محیط های آمو زشی باید در
اولویت طراحان فضاهای آموزشی باشد .درس ریاضیات ازجمله
دروسی است که یازمند وسایل کمک آموزشی زیادی است و

عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی با توجه به ویژری ذهنی
دا ش آموزان که یازمند آموزش های ملموس و عینی هستند
قش بسیاری بر افت تحصیلی آ ان خواهد داشت ،متأسفا ه
بعضی از مدارس کیت های آموزشی ریاضی ویژه پایه ششم را
به صورت اقص دار د و ارضایتی معلمان یز از تناسب داشتن
وسایل و تجهیزات آموزشی با تعداد دا ش آموزان به چشم
می خورد که برای برطرف کردن این قص معلمان از وسایل
دست ساز و یا شخصی خود استفاده می کند .با توجه به اینکه
تمرکز ویژه محتوی کتاب ریاضی پایه ششم بر روی کاربردی
و عملی ساختن مطالب آموخته شده مهروموم های رذشته
است ،وجود کیت های ویژه و تخصصی برای دا ش آموزان
کم توان ذهنی واجب است .در این راستا مسئولین آموزش و
پرورش کشور باید تسهیالت و بود جه ویژه ای برای در اختیار
قرار دادن کیت های آموزشی این پایه که متناسب با تعداد
دا ش آموزان یز باشد را در ظر ریر د و مدارس یز در صورت
بود منابع مالی برای تأمین وسایل کمک آموزشی از امکا ات
سایر مدارس بهره ریر د .با توجه به اینکه هیچ یک از مدارس
دارای یک کالس مجزا جهت آموزش درس ریاضی یستند
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.
دا ش آموزان کم توان ذهنی با توجه به سطح شناختی و شرایط
خاص ذهنی شان مشکالت بس یاری در زمینه استدالل ریاضی،
حل مسئله دار د ابریسون اسمیت و همکاران .) 5338 ،آموزش
ریاضی باید عینی ،عملی و کاربردی باشد تا ارسایی های این
دا ش آموزان را در توا ایی استدالل جبران کند .درس های
کارکردی درس هایی هستند که به طور مستقیم مورداستفاده
قرار می ریر د و در ز دری روزمره دا ش آموزان مورد یاز
هستند .در این درس ها تأکید بر مفید بودن آن ها ،به ویژه پس
از ترک مدرسه است .با توجه به اینکه میزان درک
دا ش آموزان از درس ریاضی از دیدراه معلم در شرایط سبی
است برای بهبود آن بهتر است مهارت های ریاضی را به صورت
کارآ مد با استفاده از مفاهیم پول آموزش داد تا کاربرد عملی و
فوری دا ش آموزان را برا گیزد .در یک بر امه ریاضی کارکردی
دا ش آموزان جمع و تفریق ساده را برای ا جام امور مالی،
شناخت پول ،رد و بدل کردن پول برای خرید کاال در محیط
اجتماعی فرامی ریر د اهاردمن ،درو و وینستون ارن2331 ،؛
ترجمه علیزاده ،رنجی ،یوسفی لویه و یادراری .)5035 ،بر این
اساس بهتر است که مطالب کاربردی که منطبق بر یازها و
ز دری واقعی این دا ش آموزان است با دقت بیشتری در
محتوای کتاب رنجا ده و آموزش جهت عینی تر شدن آن
به صورت کارراهی صورت پذیرد.
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در بر امه ریزی درسی کودکان کم توان ذهنی باید به
ویژری های یادریری آ ان توجه کرد .اینکه این افراد توا ایی
الزم برای یادریری مفاهیم پیچیده و درک مفاهیم تجریدی
را دار د و می توا ند مبا ی اساسی را در ذهن شان تعمیم
دهند .بر این اساس باید برای تثبیت یک مفهوم آ ان را و ا رد
عمل کرد تا بتوان مطلبی را در ذهن شان تثبیت مود
ابحرالعلومی .)5035 ،با این وجود توجه به سادری و قابل فهم
بودن مفاهیم باید در اولویت تألیف قرار ریرد .پیشرفت های
حوزه فناوری ثابت کرده است که ابزار مناسب آموزشی
اماشین حساب ،کامپیوتر) یادریری را فعال تر و آموزش را با
کیفیت بیشتری برای دا ش آموزان فراهم می آورد .آموزش
به وسیله رایا ه بیشترین اثربخشی را در دوره ابتدایی و کمترین
اثربخشی را در سطوح باالتر خواهد داشت افلتچر ،فلین
ورراوات .)5331 ،در حقیقت فن آوری باعث فعال تر شدن
دا ش آموزان برای کشف ریاضیات با عمق بیشتر می شود.
تایج پژوهش های متعدد شان می دهد که اثربخشی آموزش
کودکان کم توان ذهنی مستلزم به کار بردن روش های آموزش
خاص مناسب با وضعیت آ ان است و در این میان الزم است
به کارریری فناوری موردتوجه واقع شود .با توجه به اینکه
برخی معلمان ریاضی پایه ششم س بت به تألیف این کتاب
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.
این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بوده است که مهم ترین
آن عدم همکاری بعضی مسئولین مدرسه در ارتباط بازدید از
فضا و امکا ات آموزشی کالس و کمبود اطالعات و
پژوهش های الزم در زمینه ارزیابی بر امه درسی مختلف در
ظام آموزش و پرورش استثنایی کشور است .همچنین در
پژوهش های آتی پیشنهاد می شود که ارزیابی مواد آموزشی
بر امه درسی دروس ارائه شده در مدارس استثنایی ایران و
مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته صورت پذیرد و ارزیابی
مواد آموزشی بر امه درسی ریاضی پایه ششم در مدارس
استثنایی شهرستان ها به صورت مجزا ا جام ریرد .عالوه بر این
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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, we re
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 sixthgrade 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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