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 ژهیو یازهایبا ن هنرجویانآموزش باغبانی برای  یکیزیف طیاصالح مح یراهبردها

 3یعباس تیعنا و 3یـژنیمسـعود ب، 2یذریمحـمد چ، 9ییدادوکال یخانیعل یمهد

 .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب یو آموزش کشاورز جیترو یدکتر آموختهدانش -1

 .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یو آموزش کشاورز جیاستاد گروه ترو -2
 .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو دانشیار -3
 

 چکیده

 آموزشگرانآموزش، توسط  یکیزیف طیاصالح مح یراهبردها یابیو ارز ییپژوهش، به دنبال شناسا نیا
پژوهش، با استفاده از فن  نینخست ا یبود. مرحله رانیدر ا ژهیو یازهایبا ن هنرجویانکار با  یبرا ،یباغبان

در سازمان آموزش و پرورش  یباغبان آموزشگراننفر از  31شامل  جامعه آماریاصالح شده انجام گرفت.  یدلف
 آموزش بود که با یکیزیف طیراهبرد اصالح مح 22 ییمرحله از مطالعه شناسا نیا جهیبود. نت رانیا ییاستثنا

آموزش  ،یآموزش یشده الحاص یهاطیدر مح نی. تکرار و تمرشودیمتناسب م آموزهنرهر نیازهای ویژه 
با  هنرجویان یکار برا زیکاشت و م زیشده )مانند گلخانه(، ساخت م متناسب یهاطیدر مح ترشیب یعمل
 ن،یچنها موافق بودند. همبا آن گویانپاسخبودند که  ییراهبردها نیتراز مهم ،یحرکت یجسم یهاتیولمعل

 ژهیو یازهایبا ن هنرجویان یدرباره دیبا یباغبان آموزشگر کی ،آموزشاز آغاز  شیکه پ ندآن بود یایگو هایافته
 یبررس کی ق،یدوم تحق یکند. مرحله هیارا یداشته باشد تا بتواند بازخورد و راهبرد مناسب یشناخت کامل

 قیتحقاز مرحله این  یهاافتهی. نددبو یباغبان آموزشگراننفر از  08مرحله،  نیا یبود. جامعه آمار یشیمایپ
 5/35 اد،یز اریمورد استفاده خود را در سطح بس یراهبردها ،یباغبان آموزشگراندرصد  0/33نشان داد که 

اصالح  یهاراهبرد ییشناسا نیچنکردند. هم یابیدرصد در سطح متوسط ارز 2/11و  ادیدرصد در سطح ز
در  یآموزش باغبان یهادرازمدت برنامه یداریپا ،یباغبان آموزشگرانکالس درس توسط  یکیزیف طیمح

 . زندیرا رقم م ییاستثنا یهامدرسه
 

 . ژهیو ازیبا ن هنرجویان ،ییاستثنا یمدرسه ،یآموزش باغبان ،یکیزیف طیاصالح مح واژگان: هینما

 
 یـژنیمسـعود ب مسئول: نویسنده
 mbijani@modares.ac.ir رایانامه:
 38/81/1310 پذیرش:  22/80/1311 دریافت:
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 قدمهم
روند آموزش در  د،یبه هزاره جدبا وارد شدن 

و  یکرده است. دگرگون رییجهان تغ یسراسر کشورها
است. در تمدن  رییدر حال تغ ،یآموزش یهااصالح
 یبرا ییهابه همه دانش آموزان فرصت دیبا یامروز

داده شود  یآموزش یهامشارکت کامل در برنامه
در درمان و آموزش به  هایریرپذیی(. تغ2882)هاپز، 

نگرش جامعه  رییو تغ یو پزشک یعلم یهاشرفتیپ
داشتن  ت،یمنجر شد. معلول تیدر مورد معلول

(، اختالل یی)از جمله ناشنوا ییشنوا یهااختالل
(، ی)از جمله کور یینایب یهاگفتار و زبان، اختالل

 سم،یاوت ،یارتوپد یهااختالل ،یعاطف یهااختالل
 ایو  سالمت یهالاختال گرید ،یمغز یهابیآس

به آموزش و  ازیخاص است که ن یریادگی یهایناتوان
(. در 2881به خود دارند )شاون،  ژهیخدمات و

همه  یدسترس یبرا یآموزش نیقوان ر،یاخ یهادهه
دانش آموزان به آموزش متمرکز شده است. در سال 

 جادیبه منظور ا کایمتحده آمر االتی، کنگره ا1125
 االتی)دپارتمان آموزش ا یآموزشبرابر  یهافرصت

( قانون آموزش همه 2881؛ شاون، 2882متحده، 
را به  2(132-13 ی)قانون عموم 1کودکان معلول

(، قانون 1118بعد ) یهاسال یرساند که ط بیتصو
-181 ی)قانون عموم 3تیمعلول یآموزش افراد دارا

را که اصالح قانون آموزش همه کودکان  3(321
زش خاص و مرتبط با خدمات د بر آمویمعلول و تأک

منحصر به فرد و  یازهایمطابقت با ن یبرا ژهیو
؛ 2883 وارد،یاز حقوق کودکان معلول بود )ه تیحما

؛ آندرسن و همکاران، 2885کسل و همکاران، 
 ،یآموزش یها( را مصوب کرد تا به مقام2882

داده شود که همه  نیتضم آموزشگرانو  رانیمد
 یهادر برنامه ت،یولاز معل ظرکودکان، صرف ن

(. 2881خود موفق هستند )شاون،  یفرد یآموزش
 ازین یآموزش همگان کیدانش آموزان نه تنها به  نیا

 یریادگی رستان،یدب پلمید افتیدارند بلکه به در
و  یزندگ یهامهارت یریادگی ،یشغل یهامهارت
شدن به عضو کامل جامعه و  لیتبد یبرا یآمادگ

مبرم دارند )شاون،  ازین زیکار ن طیدر مح شامرار معا
 یبرا یاصل دی(. تأک2888و ولر،  یسکی؛ مک ل2881

شغل پس از  کی یبرا هنرجویان نیا یسازآماده
آموزش  یهااست که با دوره رستانیدوره دب انیپا
است و به دانش  یابیقابل دست 5یو حرفه ا یفن

 یو عمل یبه صورت دست دهدیآموزان اجازه م
به ورود به بازار  تیو به آنان در موفق نندیآموزش بب

(. تنوع 2881 ،یکار کمک خواهد کرد )هارو
به دانش آموزان  یاو حرفه یآموزش فن یهابرنامه

خودشان را با  یآموزش یهادوره دهدیاجازه م
 یهاهماهنگ و برنامه شانیها و هدف شغلعالقه

ز مختلف، ا یشغل یهابه طور معمول از حوزه ادشدهی
 یهاحرفه ،یکسب و کار خانوادگ ،یجمله کشاورز

و تجارت و صنعت  یفناور ،یابیبازار ،یبهداشت
ها شامل سه برنامه نیا رانیشده است. در ا لیتشک

 شودیصنعت و خدمات م ،یحوزه کالن کشاورز
(. 1315 ران،یا یی)سازمان آموزش و پرورش استثنا

دانش آموزان،  یبراها دوره نیمشارکت در ا شیافزا
است  یریادگی شیآن افزا جهینت رایآموزنده است؛ ز
درس  یهادر کالس یعمل تیفعال نیکه با ارائه چند

 (. 2883؛ گااونا، 2881)شاون،  دهدیرخ م
 یبرا ازین شیپ کی یاو حرفه یفن آموزش

رقابت در  یبرا ژهیو یازهایبا ن هنرجویان یسازآماده
)آموزش به دانش آموزان با  فهیوظ نیبازار کار است. ا

طبق قانون مصوب  رانی( در کشور اژهیو یازهاین
بر عهده سازمان آموزش و  یاسالم یمجلس شورا

است. سازمان آموزش و پرورش  ییپرورش استثنا
 باشدیوابسته به وزارت آموزش و پرورش م ییاستثنا
شد  لیتشک 85/18/1311 خیدر تار یقانون یکه ط

ورش کودکان و دانش آموزان تا به آموزش و پر
 ان،یناشنوا ان،ینایب مهین ان،ینایاعم از ناب ییاستثنا

و ناسازگاران  یعقب ماندگان ذهن ان،یشنوا مهین
 یتیو چند معلول یکتو حر یمعلوالن حس ،یعاطف

سازمان آموزش و  یهاهدف نیتراز مهم یکیبپردازد. 
مختلف  یهاآموزش و پرورش گروه ،ییپرورش استثنا

خاص هر گروه در  یازهایدانش آموزان با توجه به ن
و  یخاص بر آموزش فن دیسطح متوسطه و با تأک

 هیتحت پوشش قرار دادن کل یو تالش برا یاحرفه
گونه دانش آموزان است: در جهت تحقق هدف  نیا
سازمان آموزش و  یعمده برا فهیدو وظ ادشدهی
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ـ 1در نظر گرفته شده است  ییپرورش استثنا
دانش  یاالزم در جهت آموزش حرفه یهایزیربرنامه

و  یذهن یهاییمتناسب با توانا ییآموزان استثنا
و توان  یاحرفه ،یابزار فن نیآنان و تأم یجسم
 یواحدها قیاز طر یمراکز آموزش یراالزم ب یبخش

 یروین تیو ترب نیـ تأم2به منظور اشتغال و  ربطیذ
 یهابرنامه یو اجرا میسازمان و تنظ ازیمورد ن ینانسا

شاغل  یانساان یرویآموزش ضمن خدمت ن یالزم برا
و  یوابسته به آن با همکار یدر سازمان و مرکزها

و  نیمعاونت آموزش و پرورش در امور تأم یهماهنگ
سازمان آموزش  لی)قانون تشک یانسان یروین تیترب

 (. 1311 ،ییو پرورش استثنا
هزار دانش آموز  123 رانیآمار، در ا یمبنا بر
 یهاهزار نفر در مدرسه 23وجود دارد که  ییاستثنا
در  یقیهزار نفر به صورت آموزش تلف 58و  ییاستثنا
 23هستند و  لیمشغول به تحص یعاد یهامدرسه

در کشور مشغول آموزش  ییهزار معلم استثنا
شور فعال در ک ییمدرسه استثنا 1588هستند. شمار 

دانش  یبرا یاو حرفه یوجود دارد. آموزش فن
 یهجر 1301در سال  ژهیو یازهایآموزان با ن

 ییدر برنامه آموزش و پرورش استثنا یدیخورش
نفر  33015، 1315 یلیشد که در سال تحص ییاجرا

نفر در دوره اول متوسطه  1001 ،ییدر دوره ابتدا
نفر،  333: یتینفر )چند معلول 3023و  یاحرفه شیپ

 ی(، جسمچی: صفر نفر )هیرفتار یجانیاختالل ه
 بینفر، آس کی: یینایب دهید بینفر، آس 15: یحرکت

نفر، کم توان  12: سمینفر، اوت 22: ییشنوا دهید
مشغول  یانفر( در دوره متوسطه حرفه 3322: یذهن

 یهاسهم رشته انیم نیهستند که در ا لیبه تحص
کالس درس و  50 دردانش آموز،  332 یگروه باغبان

)سازمان آموزش و پرورش  باشدیمدرسه م 21در 
 (. 1315 ران،یا ییاستثنا

 یبرا ژهیو یازهایکردن دانش آموزان با ن آماده
چالش مهم است. آموزش و  کیحضور در جامعه 

 فیدانش آموزان را با ط دیبا ییپرورش استثنا
ها آشنا سازد تا آنان بتوانند در از مهارت یمحدود
برسند. دانش آموزان  تیخود به موفق ندهیحرفه آ

و  هاییارتباط مؤثر و توسعه توانا یبرقرار دیبا

ادامه  دیتر از آن باو مهم رندیبگ ادیها را مهارت
 ادیرا هم  یدر حرفه خود و در سراسر زندگ یریادگی

ها به گونه آموزش نی. در هر صورت، اگر ارندیبگ
(، 2811 ک،یو گر یاجرا شوند )روجسک یدرست

دانش آموزان موفق خواهند شد به عضو مؤثر جامعه 
همه  یبرا یکاربرد ازیمورد ن نیشوند که ا لیتبد

 (. 2812افراد معلول است )کالورت، 
شامل ارتباط  1یکشاورز یاو حرفه یفن آموزش

خاص  یشغل یهافرصت جادیآموزش و ا نیب کپارچهی
را از  یدر دوران زندگ یریادگیاست که تجارب 

و  ی. آموزش فندهدیارائه م یشغل یرهایمس قیطر
و تجارب  یلیتحص یهامهارت یکشاورز یاحرفه

 بوطمر یهاساخت حرفه یرا برا یواقع یایالزم در دن
ها و . در برنامهکندیفراهم م 21در سده  یبه کشاورز

دانش  یکشاورز یاحرفهو  یآموزش فن یهادوره
 یآموزش پس از متوسطه و اشتغال فور یآموزان برا
آموزش بخش  نی. اشوندیآماده م رستانیپس از دب

فرد است که  کی یدر آموزش کل یمهم اریبس
 یرهای. مسکندیرا فراهم م ندهیآ یشغل یهافرصت

آموزش متوسطه در نظام  یهابه کمک برنامه یشغل
کار  یهاهمراه با دوره ،ییآموزش و پرورش استثنا

با  هنرجویانآماده خواهد شد تا  ،یو عمل یعلم
خود در مقطع  لیبه ادامه تحص ژهیو یازهاین

بتوانند  ،یبدن ییمتوسطه بپردازند و در هر سطح توانا
و  ژهیآموزش و ان،یم نیکار شوند. در ا یایوارد دن

از دانش آموزان  کیهر  یبرا ،یشغل ریسانتخاب م
است که شامل پدر و  یبرنامه شخص کی ییاستثنا

در  یو آموزشگرانمادر دانش آموز، مشاوران و 
 آموزشگران ان،یم نی. در اشودیآموزش م ندیفرآ

آموزش هستند که درخواست  ندیعنصر فرآ نیترمهم
نوع از  کی یریسودمند و به کارگ یشاصالح آموز

با دانش  ازهاین یسازگار یبرا یآموزش یهااصالح
است  یدر حال نیرا دارند. ا ژهیو یازهایآموزان با ن

اما  شودیمختلف در کالس استفاده م یهاکه روش
وجود دارد که در آن  قاتیاز تحق یشمار محدود

 سهکار بهتر در کالس درس مدر یهاها و روشاصالح
 یهانوع اصالح کی محور، از یآموزش کشاورز
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اند ساخته شده باشد را گزارش کرده یآموزش
 (. 2811 ر،یو ما یسترلی)ا

شد سهم  انیب نیاز ا شیکه پ گونههمان
با  هنرجویاندر آموزش  یآموزش باغبان آموزشگران

 آموزشگرانتوجه است. در واقع،  انیشا ژهیو یازهاین
 انیو مجر یانسان یرویبه عنوان ن یآموزش باغبان

 یرکن اساس ،ییآموزش و پرورش استثنا یهابرنامه
و همکاران،  ییدادوکال یخانی)عل روندیبه شمار م

به  یاست از نظر آموزش یادآوری(. الزم به 2812
که از  شودیاطالق م "ییدانش آموز استثنا" یفرد

(، یحرکت ،ی)حس یجسم ،یهوش ،ینظر شناخت
با  یامالحظه انیتفاوت شا ،یاجتماع ایو  یعاطف

باشد  یتفاوت به حد نیافراد همسان خود داشته و ا
آنان از آموزش و پرورش، مستلزم  یکه برخوردار

دانش آموزان(  نیا یهایژگی)متناسب با و ییرهاییتغ
 یآموزش یها، مواد و فضاها، محتوا، روشدر برنامه

به  ژهیو یو توان بخش یو ارائه خدمات آموزش یعاد
 آموزشگران"واژه  فی(. تعر2812آنان باشد )افروز، 

 ،یدشوار است. به صورت کل یکم "یباغبان ییاستثنا
با  یرانیهستند که با فراگ یانیتوان گفت آنان مربیم

سر و کار دارند  یو ذهن یمختلف جسم یهاتیمعلول
 یهارا با استفاده از روش یحرفه باغبان یهاو آموزش

 نیچنگلخانه و مزرعه و همخاص در کالس و 
دانش  یزندگ طیارتباط با مح یدر برقرار یآسانگر

)ندرلو و  رندیگیمبه کار  ژهیو یازهایآموزان با ن
 (. 1313 ،ییغمای

کمک به دانش آموزان با  یراستا، برا نیا در
 ،یرشته باغبان یریادگیدر درک و  ژهیو یازهاین

و  رییتغ یبرا ییهاراه دیبا یآموزش باغبان آموزشگران
 ییکنند. لذا شناسا دایپ یآموزش یهاطیاصالح مح

 یبرا یآموزش یهاطیو اصالح مح هایریرپذییتغ
 یضرور رندگانیادگی نیا یازهایبرآورده ساختن ن

 یهامناسب پژوهش هیپا یبررس نیاست. چرا که ا
راستا، پژوهشگران  نی. در اکندیرا فراهم م یبعد
و  چاردسونیاند. رکرده یموضوع را بررس نیا یکم

 یهابا عنوان راهبرد ی( در پژوهش2881واشبون )
در کار با  یشمال ینایکارول یکشاورز آموزشگران

نشان دادند  یریادگی یهایندانش آموزان با ناتوا

و برنامه و  یکیزیف طیاصالح مح یها براراهبرد
( به 2818و همکاران ) ری. استباشندیم یآموزش
 یح اعتماد به نفس و راهبرد آموزشسطو ییشناسا

که با دانش آموزان با  یهنگام یکشاورز آموزشگران
پرداختند و مشارکت، سن  کنندیکار م ژهیو یازهاین

و  یعضو خانواده با ناتوان ایدوست  کی نو داشت
مؤثر بوده  آموزشگراندر اعتماد به نفس  تیمعلول

 یهارابطه، بحث استفاده از راهبرد نیاست. در ا
 یآموزش فیانجام وظا یآموزش برا نیمتفاوت در ح

که  یزمان ژه،یاست. به و تیاهم یدارا یو پرورش
 وسطت یآموزش یهاطیو اصالح مح هایریرپذییتغ

 تیمطرح شود، اهم یباغبان ییاستثنا آموزشگران
 آموزشگران. چرا که شودیموضوع دو چندان م

ارتباط  لیبه دل ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یباغبان
 یهابیمانند آس یکه مشکالت یدانش آموزان نیبا چن
 یبیترک یو در موارد یحرکت ،ییشنوا ،یینایب ،یذهن
را  یخاص یکار طیشرا ارند،را د هاتیمعلول نیاز ا

شده، از  انی. با توجه به موارد بکنندیتجربه م
 کندیکه ذهن را به خود مشغول م یسؤاالت نیترمهم

 آموزشگرانمورد استفاده  یهاآن است که راهبرد
( هنگام یکیزیف طیاصالح مح ی)برا یآموزش باغبان

و  ست؟یچ ژهیو یازهایکار با دانش آموزان با ن
ها راهبرد نیاز ا یآموزش باغبان آموزشگران هاستفاد

( هنگام کار با دانش یکیزیف طیاصالح مح ی)برا
 نیاست؟ بر ا زانیبه چه م ژهیو یازهایآموزان با ن

 یراهبردها ییشناسا"پژوهش بر  نیمبنا، هدف ا
 ی)برا یآموزش باغبان آموزشگرانمورد استفاده 

با  هنرجویان( هنگام کار با یکیزیف طیاصالح مح
 آموزشگراناستفاده  زانیم یبررس"و  "ژهیو یازهاین

 یکیزیف طیمحاصالح  یاز راهبردها یآموزش باغبان
قرار  "ژهیو یازهایهنگام کار با دانش آموزان با ن

 گرفت. 

 پژوهش روش
 ملّیپژوهش در دو مرحله در سطح  نیا انجام

 ییشناسا ینخست، برا یدر مرحله. صورت گرفت
هنگام  یباغبان آموزشگرانمورد استفاده  یهاراهبرد

با استفاده از  ژهیو یازهایبا ن هنرجویانکار با 
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شد.  یگردآور یفیالزم به روش ک هایداده ش،یمایپ
مورد  یهاراهبرد ییشناسا یدوم، برا یدر مرحله

 نیاستفاده شد. ا یمان کمّدیاز د آموزشگران استفاده
 بود.  یاز نوع کاربرد ق،یپژوهش از نظر نوع تحق

بهره  ینخست پژوهش از فن دلف یمرحله در
در به دست آوردن اجماع در  یگرفته شد. فن دلف

گروه هدف انتخاب از افراد خبره مؤثر است  کی انیم
به عنوان  ی(. فن دلف1105و همکاران،  می)استافلب

 یهاو پاسخ قیجلب، تلف یگروه برا ندیفرآ کی
به  دنیرس ایبه اجماع و  دنیبه سمت رس میمستق

 یچند مرحله با حفظ گمنام قیاز طر یاجماع گروه
گروه  یدگان و بارخورد نظرها به اعضاپاسخ دهن

و  یمی؛ نع1311 ،یژنیو ب یدیاست )مج یتخصص
و  ینیی؛ ک1122؛ دلپ و همکاران، 1312 ،یقیصد

؛ نامدار و 2880؛ هسو و استنفورد، 2881همکاران، 
( 1102نظر مور ) ی(. بر مبنا2813 ،یقیصد
جامعه . باشدیمعمول م یدر فن دلف نامهسشپر

شاغل  یباغبان آموزشگرانتن از  31پژوهش،  آماری
ند که به شکل هدفمند بود ییاستثنا یهادر مدرسه

انتخاب شده، شامل افراد  آموزشگران برگزیده شدند.
و دست کم پنج  یکشاورز یلیمدرک تحص یدارا

 سازماندر  آموزشگرکار به عنوان  ینهیشیسال پ
 یبودند. در مرحله ییآموزش و پرورش استثنا

شد.  دهیپرساز این آموزشگران سؤال باز  کینخست، 
نامه در هر مرحله توسط متخصصان پرسش ییروا

 ز،ینامه نپرسش ییایشد. در مورد پا دییو تأ یبررس
 13از  شیکه حجم گروه ب یهنگام ،یدر فن دلف

برآورد  صددر 08از  شیب ییایکارشناس باشد، پا
(. 1111 ،ی؛ دلک1312 ،یقیو صد یمی)نع شودیم

ها از پاسخ یامجموعه دیتول یپرسش ارائه شده برا
مرحله،  نیا استفاده در دور دوم لحاظ شد. در یبرا

 یخود را برا یآمادگ ،ینفر نمونه آمار 31نفر از  22
 ینامه مرحلهاعالم کردند و به پرسش یهمکار

مرحله  نینظر در ا موردنخست پاسخ دادند. پرسش 
اصالح  یمورد استفاده شما برا یراهبردها"بود:  نیا

آموزان با کالس هنگام کار با دانش یکیزیف طیمح
موارد مشابه و  بی. با ترک"ست؟یچ ژهیو یازهاین

راهبرد  21 هدف،گروه  یاعضا نیب یسنجتوافق

گروه  یدوم از اعضا ی. در مرحلهدیاستخراج گرد
راهبرد مشخص  21از  کیخواسته شد تا هر  هدف

پنج  فیط کیشده در دور اول را با استفاده از 
 5موافقت تا  زانیم نیکمتر 1) کرتیل یاسیمق

مرحله  نیدهند. در ا ازیموافقت(، امت زانیم نیترشیب
 نییبه تع هاهیدر برابر هر کدام از گو گویانپاسخ

ارائه شده  اسیآن با توجه به مق تیاهم زانیم
ذکر شده  یدور دوم و نظرها هاییافته. از داختندپر

توسط پاسخ دهندگان، دور سوم بسط داده شد. 
اجماع  ایوحدت نظر  زانیم نییتع یمرحله سوم برا

شده در  افتیدر یهادور، پاسخ نی. در ارفتیانجام پذ
 زانیسنجش م یشدند و برا یبندمرحله دوم رتبه

رتب م یهاهیبا گو یانامهپرسش ،گویانپاسختوافق 
ها راهبرد ستیراهبرد حذف شد و ل 2) یشده طراح

ارائه شد و  گویانپاسخ( و به افتیکاهش  هیگو 22به 
 ایخواسته شد تا موافقت  یگروه تخصص یاز اعضا

مورد  یاز راهبردها کیمخالفت خودشان را با هر 
کالس درس نشان  یکیزیف طیاصالح مح یبرا ازین

که در  افرادی موعمرحله، از مج نیدهند. در ا
ها پاسخ داده بودند، نامهدوم به پرسش یمرحله
قرار دادند.  یسنجها را مورد توافقنامهپرسش

کردند. تمام  انیدرصد ب 08محققان سطح توافق را 
درصد از توافق پاسخ  08که نتوانند  ییهاهیگو

کنند از فهرست  افتیرا در یدهندگان گروه تخصص
کدام  چیجا که هاز آن یول شوندیراهبردها حذف م

با  ،ینمونه مورد بررس یمورد توافق سنج یهاهیاز گو
 یاهیگو چیدرصد روبرو نبود، ه 08توافق کمتر از 
مک کمپل و استوارت  یهایبررس جیحذف نشد. نتا

در دور  یدلف یهایاکثر بررس دهدی( نشان م1112)
(. 1312 ،یقیو صد یمی)نع رسندیسوم به اجماع م

راهبرد به دست آمد  22 یپژوهش، اجماع رو نیدر ا
 نبود.  یازین یبعد یکه به دورها

از  یشیمایپ یابیارز کی ق،یدوم تحق مرحله
 ینامه به منظور سنجش راهبردهاپرسش قیطر

بوده است.  یکل جامعه آمار نیشده در ب ییشناسا
شامل کل  قیمرحله تحق نیا یجامعه آمار
نفر( که شمار نمونه  08) یآموزش باغبان آموزشگران

  11و مورگان  یکرجس یریگجدول نمونه یبر مبنا
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 (n=22) گویانپاسخ یفیآمار توص -9جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

 32 20 80/3 20/32 )سال( سن

 13 5 08/1 1/2 )سال( کار یپیشینه

 08/2 08/1 31/8 21/2 )میلیون تومان( حقوق

 نما درصد فراوانی سطح متغیر

 تحصیالت

 1/20 0 کارشناسی

 3/13 10 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد

 1/2 2 دکتر

 
 یاطبقه یریگمرحله از نمونه نیشد. در ا وردنفر برآ

نامه مورد استفاده بر متناسب استفاده شد. پرسش
الزم  ییروا یاز متخصصان، دارا یاساس نظر گروه

 ی( و تتا12/8کرونباخ ) یبا روش آلفا نیچنبود. هم
ها با استفاده از شد. داده دییتأ ییای( پا13/8) یبیترت

قرار  لیو تحل هیتجز مورد یو استنباط یفیآمار توص
 فیط اسیها با استفاده از مقداده یگرفت. گردآور

ا ـههدف یبرا اریـو انحراف مع نیانگیبود و م کرتیل
 یروش کالسن و دورمود یاـبر مبن یدـبنطبقه

با استفاده از  یاسم یها( گزارش شد. داده1113)
کسب  یبرا نیچنو درصد گزارش شد. هم یفراوان

ها از توافق استاندارد آن رانیم نییو تع اهاعتبار داده
استفاده شد.  رمنیو اسپ سیکروسکال وال یهاآزمون

ها داده لیو تحل هیتجز یمرحله از پژوهش برا نیدر ا
 استفاده شد.  24SPSS یافزار آماراز نرم

 هاافتهی
 حاصل از مرحله نخست  هاییافته
نشان داد  یفیبه دست آمده از آمار توص هاییافته

 20/32 یسن نیانگیگویان مرد بودند. مکه همه پاسخ
سال بود.  1/2کار حدود  نهیشیپ نیانگیسال بود. م

تومان بود و در  ونیلیم 282/2حقوق ماهانه  نیانگیم
گویان درصد پاسخ 13حدود  الت،یاز نظر تحص تینها

درصد مدرک  1/20ارشد،  یمدرک کارشناس
داشتند )جدول  یکتردرصد هم د 1/2و  یکارشناس

1 .) 

گروه  ینظر اعضا یو بر مبنا 2برابر جدول 
پرسش باز آغاز  کیدر مرحله نخست که با  یتخصص

 یبرا آموزشگرانراهبرد مورد استفاده  21 د،یگرد
کالس درس دانش آموزان با  یکیزیف طیاصالح مح

پاسخ دهنده مشخص شد و در  22از  ژهیو یازهاین
مرحله،  نیدرصد بود. در ا 02نرخ پاسخ  جهینت
اصالح شده  یهاطیدر مح نیتکرار و تمر" اهبردر

گرفت.  یبار تکرار در رتبه اول جا 15با  "یآموزش
اصالح  یهاطیدر مح ترشیب یآموزش عمل"راهبرد 

بار تکرار در  12با  ")مانند گلخانه(  یشده آموزش
 تیا معلولافراد ب یکاشت برا زیساخت م"رتبه دوم و 

در رتبه سوم  راربار تک 11با  زین "یحرکت یجسم
 قرار گرفتند. 

 یعضو گروه تخصص 31تن از  20مرحله دوم،  در
دور از  نیدرصد پاسخ دادند. در ا 18با نرخ پاسخ 

راهبرد مشخص  21پاسخ دهندگان خواسته شد تا 
پاسخ دهند و  کرتیل اسیشده در دور نخست را با مق

 ییرهاییخود تغ یم در اظهار نظرهادر صورت لزو ای
 بیاز ضر دهاراهبر یبندکنند. به منظور رتبه جادیا

 دگاهی، از د2استفاده شد. با توجه به جدول  رهاییتغ
اصالح شده  یهاطیدر مح نیتکرار و تمر"اعضا، 
 یهاطیدر مح ترشیب یآموزش عمل"، "یآموزش

 زیساخت م"و  ")مانند گلخانه(  یاصالح شده آموزش
 "یحرکت یجسم تیافراد با معلول یکاشت برا

هر سه راهبرد  یرهاییتغ بیمهم بودند )ضر یراهبرد
 یدارا 5 نیانگیبا م نیچنهم باشد،یصفر م
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 3 نیا رسدیبودند(، به نظر م زین نیانگیم نیترشیب
 تیراهبرد هم در مرحله نخست و هم دوم اولو

ن دانش قرار داد" یبوده است. راهبردها گویانپاسخ
)دانش  تریآموزان معلول در کنار دانش آموزان قو

ساخت "، "کالس و گلخانه طیمح( در یآموزان مرز
، و "یحرکت یجسم تیافراد با معلول یکار برا زیم
 نیاصالح شده در ح یاستفاده از مواد مصرف"

، با "مثال استفاده از گلدان دسته دار(  یآموزش )برا
در  33/2 رهاییتغ بیو درصد ضر 01/3 نیانگیم

سه  نیچهار، پنج و شش قرار گرفتند، که ا یهارتبه
شمار تکرار به  راهبرد در مرحله نخست به لحاظ

 یتکرار با مرحله دوم همخوان 0، 1، 18با  بیترت
 کامل دارد. 

 یاصالح ابزار باغبان"ذکر است دو راهبرد  انیشا
مثال  یآموزان )برادانش یجسم یژگیمتناسب با و

 جادیا"و  "با نخ به مچ دست(  لچهیال دسته باتص
گلخانه متناسب با  طیو مح یکالس شیدر آرا رییتغ

از  یشمار دیدر مرحله نخست از د "موضوع درس
و  3با تکرار  ار 11و  15گویان دور ماند، و رتبه پاسخ

به دست آوردند که در مرحله دوم به با درصد  2
. افتندیانتقال  0و  2به رتبه  81/0 رهاییتغ بیضر
 یراهبردها یدر رتبه گرید یهایناهمخوان نیچنهم
با  یکالس تیموقع کیقرار دادن دانش آموزان در "

 یدادن حق انتخاب صندل"و " یحواس پرت نیکمتر
که در مرحله "( یحیترج شستنبه دانش آموزان )ن

 13داشتند و در مرحله دوم به  11و  18نخست رتبه 
 ادیبه  یاز اثرگذار یناش تواندیم دندیرس 13و 

گویان در مرحله عدم دقت پاسخ اینداشتن آن 
 نخست پژوهش باشد. 

دور نگه  نیا یبرا ییمرحله سوم، راهبردها در
 3بزرگتر از  ای یها مساوآن نیانگیداشته شدند که م

به علت  هیگو 2پژوهش،  هاییافته یبود، لذا بر مبنا
 هیگو 22حذف شدند و  3کمتر از  نیانگیداشتن م

 یدور از اعضا نیدور سوم نگه داشته شدند. در ا یبرا
مخالفت  ای قتخواسته شد تا مواف یگروه تخصص

 یبرا ازیمورد ن یاز راهبردها کیخودشان را با هر 
کالس درس بر اساس  یکیزیف طیاصالح مح

به  دنیرس یدور دوم، نشان دهند. برا یهاپاسخ
 یخواسته شد برا یگروه تخصص یاز اعضا اجماع،

که مخالف با موافق راهبرد  یارائه نظرها در صورت
عضو  31از  وعض 20دهند.  حیهستند، آن را توض

درصد  18در دور سوم با نرخ پاسخ  یگروه تخصص
راهبرد را  22پانل  یدور اعضا نیپاسخ دادند. در ا

درصد  08در  ینیشبیکردند. سطح توافق پ انیب
قرار شد. صد در صد از پاسخ دهندگان موافق بر

کالس درس  یکیزیف طیهستند که راهبرد اصالح مح
اصالح شده  یهاطیدر مح نیشامل تکرار و تمر

اصالح  یهاطیدر مح ترشیب یآموزش عمل ،یآموزش
کاشت  زی)مانند گلخانه(، ساخت م یشده آموزش

 زیساخت م ،یحرکت یجسم تیافراد با معلول یبرا
 باشدیم یحرکت یجسم تیافراد با معلول یکار برا

 .(2)جدول 
نشان داده شده است،  3طور که در جدول همان

کروسکال  یهاها از آزمونجهت کسب اعتبار داده
 هیها مورد تجزاستفاده شد و داده رمنیو اسپ سیوال

قرار گرفت. تا نشان داده شود توافق صورت  لیو تحل
  .استاندارد استپژوهش،  نیگرفته در ا
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 یهاکالس درس در مرحله یکیزیف طیاصالح مح یبرا آموزشگران یراهبردها یبندسطح توافق و رتبه -2جدول 
 (n=20نخست، دوم و سوم )

  
مرحله 

 نخست
 مرحله دوم

مرحله 

 سوم

 هاراهبرد ردیف
شمار 

 تکرار
 *میانگین

انحراف 

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 رتبه

درصد 

 **توافق

 188 1 8 8 5 15 های اصالح شده آموزشیتکرار و تمرین در محیط 1

 188 2 8 8 5 12 آموزشی )مانند گلخانه(  شده اصالحهای تر در محیطآموزش عملی بیش 2

 188 3 8 8 5 11 حرکتی معلولیت جسمی با افراد برای کاشت میز پیشنهاد و همکاری در ساخت 3

3 
ن مرزی( در دانش آموزآتر )قوی دانش آموزان در کنار معلول دانش آموزان دادن قرار

 محیط کالس و گلخانه
18 01/3 31/8 823/8 3 38/11 

 188 5 823/8 31/8 01/3 1 پیشنهاد و همکاری در ساخت میز کار برای افراد با معلولیت جسمی حرکتی 5

 38/11 1 823/8 31/8 01/3 0 دار( حین آموزش )برای مثال استفاده از گلدان دستهاستفاده از مواد مصرفی اصالح شده در  1

15 
 نخ با بیلچه دسته اتصال مثال) دانش آموزان جسمی ویژگی با متناسب باغبانی ابزار اصالح

 ( مچ دست به
3 02/3 31/8 801/8 2 38/11 

 38/11 0 801/8 31/8 02/3 2 موضوع درسگلخانه متناسب با  در آرایش کالسی و محیط ایجاد تغییر 11

2 
آموزش عملی در محیط گلخانه یا  طول در های دو نفرهدانش آموزان در گروه دادن قرار

 مزرعه
0 02/3 31/8 805/8 1 38/11 

 38/11 18 805/8 31/8 02/3 2 موجود امکانات با توجه به آموزش 0

 38/11 11 802/8 32/8 21/3 3 تجهیزات باغبانی به دسترسی و آسان گروهی کار برای کم ارتفاع در گذاشتن میز 13

1 
دانش آموزان و متنوع  عالقه تحریک برای تصویری -صوتی تدریسهای روش از استفاده

 کردن محیط درس
1 25/3 33/8 812/8 12 38/01 

 38/11 13 812/8 33/8 25/3 5 حواس پرتی کمترین کالسی با موقعیت یک در دانش آموزان قرار دادن 18

 38/11 13 812/8 31/8 21/3 5 ( ترجیحی نشستن) دانش آموزان به صندلی انتخاب حق دادن 11

 18/12 15 812/8 31/8 21/3 5 هماهنگی برای تهیه وسایل و ابزار باغبانی )دستکش، روپوش و...(  12

13 
متناسب در کالس و برداری با اندازه و رنگ  یادداشت در تخته برایها یادداشت نوشتن

 گلخانه
5 21/3 31/8 812/8 15 18/12 

11 
استفاده کند )دانش آموز هر  گلخانه در تواندمی که دانش آموز تجهیزاتی شمار کاهش

 جلسه با یک ابزار کار کند( 
2 21/3 31/8 812/8 11 18/12 

10 
وقت کالس و در به پایان رساندن در  برای کوچک به دانش آموزان عملیهای پروژه دادن

 فضای کالس
2 13/3 31/8 183/8 12 38/01 

 38/01 10 138/8 11/8 10/3 2 گلخانه نوشتنی در وظایف کاهش منظور به چاپ شده پیش های ازبرچسب از استفاده 12

 38/01 11 133/8 12/8 13/3 1 کشاورزی به محیط مدرسه )کالس، گلخانه و مزرعه(  آموزشگرتر بیش توجه 21

22 
 به اعتماد افزایش گلخانه، برای فعالیت در طول در دانش آموزان به اضافی وظایف دادن

 شان نفس
1 11/3 13/8 131/8 28 28/05 

 28/05 21 152/8 11/8 53/3 1 درک و اجرا برنامه آموزش انفرادی برای هر دانش آموز 28

 28/05 21 152/8 11/8 31/3 1 کردن سرعت برای طیف دانش آموزان(  دهی )کمآموزش سرعت متناسب کردن 22

 18/02 22 125/8 23/8 21/3 1 آموزشی در هنگام تدریس های مختلفروش از استفاده 25

 18/02 23 120/8 21/8 31/3 1 های متناسب با توانایی هر دانش آموز در محیط آموزشیتکلیف دادن 23

 18/02 23 101/8 03/8 58/3 1 متناسب با محیط کالس و موضوع تدریس برای آغاز درس داستان از استفاده 23

 18/02 25 111/8 02/8 10/3 1 قرار دادن کاغذ و قلم و غیره در محیط گلخانه و کالس درس در مواقع لزوم 21

 - 21 221/8 00/8 01/3 1 در کالس(  بندی دانش آموزانبندی )اصالح رتبهدرجه اصالح 20

 - 22 258/8 11/8 13/3 1 شان( متناسب با توانایی باال )ایجاد و بهبود انتظار در دانش آموزان انتظارات ای ازمجموعه 21
 به دست آمده است.  گویانپاسخموافقت( از نظر  زانیم نیترشیب 5موافقت تا  زانیم نیکمتر 1) ییتا 5 فیدر ط نیانگیم نیا *

 .باشدیدرصد م 08حداقل درصد توافق قابل قبول،  **
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 (n=20ها )راهبرد یداریسطح توافق و سطح معن -3جدول 

 ردیف
                  هاراهبرد

 هاویژگی           
 حقوق سابقه تحصیالت سن

 - - - - های اصالح شده آموزشیتکرار و تمرین در محیط 1

 - - - - آموزشی )مانند گلخانه(  شده اصالحهای تر در محیطآموزش عملی بیش 2

 - - - - حرکتی معلولیت جسمی با افراد برای کاشت میز ساخت 3

 181/8 808/8 202/8 310/8 تر )دانش آموزان مرزی( در محیط کالس و گلخانهقوی دانش آموزان در کنار معلول دانش آموزان دادن قرار 3

 888/1 112/8 202/8 151/8 ساخت میز کار برای افراد با معلولیت جسمی حرکتی 5

 538/8 533/8 105/8 123/8 استفاده از مواد مصرفی اصالح شده در حین آموزش )برای مثال استفاده از گلدان دسته دار(  1

 311/8 838/8* 111/8 533/8 گلخانه یا مزرعهآموزش عملی در محیط  طول در های دو نفرهدانش آموزان در گروه دادن قرار 2

 512/8 001/8 311/8 150/8 موجود امکانات با توجه به آموزش 0

 151/8 888/1 582/8 215/8 دانش آموزان و متنوع کردن محیط درس عالقه تحریک برای صوتی ـ تصویری تدریسهای روش از استفاده 1

 035/8 231/8 135/8 150/8 حواس پرتی کمترین کالسی با موقعیت یک در دانش آموزان قرار دادن 18

 313/8 130/8 203/8 221/8 ( ترجیحی نشستن) دانش آموزان به صندلی انتخاب حق دادن 11

 503/8 218/8 203/8 351/8 هماهنگی برای تهیه وسایل و ابزار باغبانی )دستکش، روپوش، و...(  12

 281/8 315/8 331/8 513/8 برداری با اندازه و رنگ متناسب در کالس و گلخانه یادداشت ها در تخته براییادداشت نوشتن 13

 221/8 113/8 121/8 582/8 تجهیزات باغبانی به دسترسی و آسان گروهی کار برای کم ارتفاع در گذاشتن میز 13

 832/8* 102/8 311/8 132/8 ( مچ دست به نخ با بیلچه دسته اتصال برای مثال) دانش آموزان جسمی ویژگی با متناسب باغبانی ابزار اصالح 15

 205/8 310/8 111/8 280/8 گلخانه متناسب با موضوع درس در آرایش کالسی و محیط ایجاد تغییر 11

 282/8 312/8 801/8 110/8 گلخانه نوشتنی در وظایف کاهش منظور به چاپ شده پیش های ازبرچسب از استفاده 12

 522/8 282/8 013/8 582/8 به پایان رساندن در وقت کالس و در فضای کالس برای کوچک به دانش آموزان عملیهای پروژه دادن 10

11 
استفاده کند )دانش آموز هر جلسه با یک ابزار کار  گلخانه در تواندمی که دانش آموز تجهیزاتی شمار کاهش

 کند( 
128/8 331/8 223/8 281/8 

 121/8 253/8 181/8 152/8 برنامه آموزش انفرادی برای هر دانش آموزدرک و اجرا  28

 121/8 331/8 130/8 123/8 کشاورزی به محیط مدرسه )کالس، گلخانه و مزرعه(  معلمتر بیش توجه 21

 211/8 530/8 531/8 001/8 نفس شان به اعتماد افزایش گلخانه، برای فعالیت در طول در دانش آموزان به اضافی وظایف دادن 22

 381/8 138/8 811/8* 121/8 های متناسب با توانایی هر دانش آموز در محیط آموزشیتکلیف دادن 23

 325/8 801/8 185/8 315/8 متناسب با محیط کالس و موضوع تدریس برای آغاز درس داستان از استفاده 23

 301/8 832/8* 135/8 213/8 آموزشی در هنگام تدریس های مختلفروش از استفاده 25

 220/8 151/8 213/8 331/8 قرار دادن کاغذ و قلم و غیره در محیط گلخانه و کالس درس در مواقع لزوم 21

 333/8 080/8 381/8 183/8 کردن سرعت برای طیف دانش آموزان(  دهی )کمآموزش سرعت متناسب کردن 22

 p ،** 81/8=p=85/8 *درصد برقرار شد.  08در  ینیشیتوجه: سطح توافق پ
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 (n=11) گویانپاسخ یفیآمار توص -4جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

 32 21 33/1 2/35 ( سال) سن

 21 1 1/0 13/13 ( سال) کار یپیشینه

 نما درصد فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 3/01 51 مرد

 مرد
 1/18 2 زن

 0/33 23 کارشناسی 

 1/12 31 کارشناسی ارشد تحصیالت ارشدکارشناسی 

 8/3 2 دکتر 

 
 (n=11) یآموزش باغبان آموزشگرانمورد استفاده  یهاراهبرد یفراوان عیتوز -0جدول 

 راهبردهای مورد استفاده 
 باغبانی آموزش آموزشگران

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی

 8 8 8 بسیار کم

 8 8 8 کم

 2/11 2/11 13 متوسط

 2/15 5/35 38 زیاد

 8/188 0/33 23 بسیار زیاد

 - 188 11 جمع

 15/3=  نیانگیم               (ادی)ز 3= انهیم

 

 به دست آمده از مرحله دوم  هاییافته
نشان داد که  یفیحاصل از آمار توص هاییافته

درصد(، مرد بودند.  18گویان )حدود پاسخ ترشیب
کار  نهیشیپ نیانگیسال بود. م 2/35 یسن نیانگیم

حدود  الت،یسال بود. از نظر تحص 13/13حدود 
ارشد،  یگویان مدرک کارشناسدرصد پاسخ 1/12
درصد هم  8/3و  یدرصد مدرک کارشناس 0/33

 (.3)جدول  ندداشت یدکتر
مورد استفاده  یاراهبرده قیمرحله از تحق نیدر ا

کالس درس،  یکیزیف طیاصالح مح یبرا آموزشگران
 کرتیل یانهیپنج گز فیط یپرسش که دارا 22با 

به  ادشدهی فیبه ط یازدهیشد. امت یریگبود اندازه
 5موافقت تا  زانیم نیکمتر 1) 5تا  1صورت 

داد که از  نشان هاافتهیموافقت( بود.  زانیم نیترشیب
درصد(  0/33) ،یآموزش باغبان آموزشگراننظر 
مورد استفاده خود را در  یراهبردها گویانپاسخ

 اد،یدرصد( در سطح ز 5/35) اد،یز اریسطح بس
 کردند یابیدرصد( در سطح متوسط ارز 2/11)

 . (5)جدول 

 یمرحله، برا نی، در ادامه ا1مطابق با جدول 
 یهاپژوهش از آزمون یهاداده ییدوباره روا دییتأ

ها استفاده شد و داده رمنیو اسپ سیکال والکروس
قرار گرفت تا نشان داده شود  لیو تحل هیمورد تجز

 ق،یتوافق صورت گرفته در مرحله نخست تحق
  .استاندارد است

 ی و پیشنهادهاریگجهیبحث و نت
در حال  یهایفناور ،یشناخت تیجمع یرهاییتغ

 یبرا یدیجد یهاشدن چالش ینمو و جهان
به  دیبایم آموزشگران. کنندیم جادیا آموزشگران

 یدهند که از چه هنگام صیفعال تشخ شیصورت پ
را به  رییاست، به آن پاسخ داده و تغ یضرور رییتغ
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 (n=13ها )راهبرد یداریسطح توافق و سطح معن -6جدول 

 ردیف
                      هاراهبرد

 هاویژگی             
 سابقه تحصیالت سن

 885/8** 821/8 813/8* اصالح شده آموزشیهای تکرار و تمرین در محیط 1

 888/8** 831/8* 881/8** ( مانند گلخانه) آموزشی شده اصالحهای در محیطتر بیش آموزش عملی 2

 810/8* 853/8 283/8 حرکتی معلولیت جسمی با افراد برای کاشت میز ساخت 3

 218/8 213/8 031/8 در محیط کالس و گلخانه( دانش آموزان مرزیتر )قوی دانش آموزان در کنار معلول دانش آموزان دادن قرار 3

 888/8** 825/8 881/8** ساخت میز کار برای افراد با معلولیت جسمی حرکتی 5

 523/8 331/8 852/8 ( استفاده از گلدان دسته داربرای مثال ) استفاده از مواد مصرفی اصالح شده در حین آموزش 1

 852/8 112/8 831/8 آموزش عملی در محیط گلخانه یا مزرعه طول در دو نفرههای دانش آموزان در گروه دادن قرار 2

 531/8 231/8 285/8 موجود امکانات با توجه به آموزش 0

 883/8** 183/8 812/8* دانش آموزان و متنوع کردن محیط درس عالقه تحریک برای صوتی ـ تصویری تدریسهای روش از استفاده 1

 822/8* 250/8 881/8** حواس پرتی کمترین کالسی با موقعیت یک در دانش آموزان قرار دادن 18

 881/8** 811/8** 152/8 ( ترجیحی نشستن) دانش آموزان به صندلی انتخاب حق دادن 11

 885/8** 123/8 813/8* ...( روپوش و، دستکش) ابزار باغبانیهماهنگی برای تهیه وسایل و  12

 315/8 115/8 385/8 برداری با اندازه و رنگ متناسب در کالس و گلخانه یادداشت در تخته برایها یادداشت نوشتن 13

 838/8* 522/8 822/8* تجهیزات باغبانی به دسترسی و آسان گروهی کار برای کم ارتفاع در گذاشتن میز 13

 015/8 518/8 322/8 ( مچ دست به نخ با بیلچه دسته اتصال برای مثال) دانش آموزان جسمی ویژگی با متناسب باغبانی ابزار اصالح 15

 101/8 181/8 231/8 گلخانه متناسب با موضوع درس در آرایش کالسی و محیط ایجاد تغییر 11

 131/8 835/8* 881/8** گلخانه نوشتنی در وظایف کاهش منظور به چاپ شده پیش ازهای برچسب از استفاده 12

 808/8 258/8 815/8* وقت کالس و در فضای کالس به پایان رساندن در برای کوچک به دانش آموزان عملیهای پروژه دادن 10

 812/8 338/8 810/8* ( یک ابزار کار کنددانش آموز هر جلسه با ) استفاده کند گلخانه در تواندمی که دانش آموز تجهیزاتی شمار کاهش 11

 501/8 321/8 213/8 درک و اجرا برنامه آموزش انفرادی برای هر دانش آموز 28

 101/8 810/8 100/8 ( گلخانه و مزرعه، کالس) کشاورزی به محیط مدرسه معلمتر بیش توجه 21

 813/8* 805/8 828/8 نفس شان به اعتماد افزایش برای، گلخانه فعالیت در طول در دانش آموزان به اضافی وظایف دادن 22

 822/8* 118/8 855/8 متناسب با توانایی هر دانش آموز در محیط آموزشیهای تکلیف دادن 23

 212/8 121/8 852/8 متناسب با محیط کالس و موضوع تدریس برای آغاز درس داستان از استفاده 23

 131/8 881/8** 153/8 در هنگام تدریس آموزشی مختلفهای روش از استفاده 25

 128/8 108/8 115/8 قرار دادن کاغذ و قلم و غیره در محیط گلخانه و کالس درس در مواقع لزوم 21

 151/8 031/8 821/8* ( کردن سرعت برای طیف دانش آموزان کمدهی )آموزش سرعت متناسب کردن 22

 p ،** 81/8=p=85/8 *درصد برقرار شد.  08در  ینیشیتوجه: سطح توافق پ
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 ار رییتغ جادیکرده و به سرعت ا تیریمؤثر مد طور
که آموزش  کندیم نیها تضمتالش نیاتخاذ کنند. ا

و بعدها هنوز سازگار با علم روز بماند. با  21در سده 
پژوهش، به دنبال  نیتوجه به نکات گفته شده ا

 یکیزیف طیاصالح مح یراهبردها یابیو ارز ییشناسا
بود  ییکالس درس هنگام کار با دانش آموزان استثنا

در سه مرحله  یدلف نراهبرد در قالب ف 22که 
در مرحله نخست  قیتحق یتوسط گروه تخصص

 تیاهم زانیشد و از لحاظ م ییپژوهش شناسا
 یگروه تخصص یاعضا بیترت نیشد. بد یبندرتبه

به علت  هیگو 2راهبرد اجماع داشتند و  22 یرو
 22 تیحذف شدند. و در نها نیانگیبودن م نییپا

 یآمار یهاشده توسط آزمون ییراهبرد شناسا
راهبردها  نیا زیشد. در مرحله دوم ن یاعتبارسنج

 ،یبررس نیکه در ا یجینتا شکیسنجش شد. ب
 آموزشگران یشخص یهاآموزه جهیشده، نت ییشناسا

 تواندیو اما م ستین گرانیبه د میبوده و قابل تعم
 رقم بزند.  ترشیب یهاپژوهش یبرا یادیبن یهاهیپا

 یهامرحله نخست و دوم )جدول هاییافته بنابر
 یهاها از آزمون(، جهت کسب اعتبار داده1و  3

، توافق صورت 3استفاده شد. مطابق با جدول  یآمار
استاندارد بود.  قیتحق نیگرفته در مرحله نخست ا

 نیشد( ا داریازمون معن 180)تنها چهار آزمون از 
و  رکا نهیشیکه سن، پ دهدیموضوع نشان م

 ریدر توافق صورت گرفته تأث گویانپاسخ التیتحص
که  دهدیجدول نشان م نینداشته است و ا یشگرف

متخصص بودند و  یشرکت کنندگان در پژوهش دلف
چون دانش و تجربه در موضوع  ییهایژگیآنان و

سنجش دوبارع اعتبار  ی، برا1داشتند. برابر با جدول 
نخست در  هها، توافق صورت گرفته در مرحلداده

 هایافتهشد، که  دهیمرحله دوم در کل جامعه سنج
شد( که  داریعنازمون م 180آزمون از  22نشان داد )

 زانیدر م گویانپاسخ التیکار و تحص نهیشیسن، پ
مورد نشان  نیداشته است و ا ریاستفاده از راهبرد تأث

متخصص در مرحله  یدهنده تفاوت در جامعه آمار
 آموزشگران)کل  یآمار( و جامعه ینخست )دلف

 . باشدی( میباغبان

مرحله نخست پژوهش نشان داد که  یهاافتهی
صد درصد از پاسخ دهندگان موافق بودند که تکرار و 

با توجه  یاصالح شده آموزش یهاطیدر مح نیتمر
 طیاول اصالح مح تیاولو یریادگیآن در  ریتأث
در  ترشیب یکالس درس است. آموزش عمل یکیزیف

 یا)مانند گلخانه( بر یاصالح شده آموزش یهاطیمح
 سیتدر ندیدانش آموزان در فرآ ترشیکردن ب ریدرگ

کاشت و  زیساخت م ی. رتبه بعدباشدیرتبه دوم م
 یحرکت یجسم تیافراد با معلول یکار برا زیم
 ندینوع دانش آموزان را وارد فرآ نیکه ا باشدیم

و همه دانش آموزان را از حالت  کندیآموزش م
دانش  دادن. قرار سازدیم لیمفعول به فاعل تبد

در کالس  تریآموزان معلول در کنار دانش آموزان قو
 گرانیاست که خود باعث کمک به د یراهبرد

اصالح  یو ابزار باغبان ی. استفاده از مواد مصرفشودیم
دانش آموزان در  یجسم یژگیشده متناسب با و

هنگام  آموزشگران یبعد یآموزش راهبردها نیح
در  رییتغ جادی. ااست ییکار با دانش آموزان استثنا

گلخانه متناسب با موضوع  طیو مح یکالس شیآرا
 یریادگینشاط و شوق  جادیدر ا یدرس راهبرد مهم

رتبه، قرار دادن  بیبه ترت یبعد ی. راهبردهاباشدیم
دو نفره در طول آموزش  یهادانش آموزان در گروه

مزرعه، آموزش با توجه به  ایگلخانه  طیدر مح یعمل
کار  یدر ارتفاع کم برا زیامکانات موجود، گذاشتن م

 ،یباغبان زاتیبه تجه یآسان و دسترس یگروه
 یبرا یریـ تصو یصوت سیتدر یهااستفاده از روش

 طیعالقه دانش آموزان و متنوع کردن مح کیتحر
 تیموقع کیدرس، قرار دادن دانش آموزان در 

دادن حق انتخاب  ،یواس پرتح نیبا کمتر یکالس
(، یحیدانش آموزان )نشستن ترج هب یصندل

)دستکش،  یو ابزار باغبان لیوسا هیته یبرا یهماهنگ
 یدر تخته برا هاادداشتی...(، نوشتن  روپوش و

با اندازه و رنگ متناسب در کالس و  یبردار ادداشتی
که دانش آموز  یزاتیگلخانه، کاهش شمار تجه

در گلخانه استفاده کند )دانش آموز هر  تواندیم
 یعمل یهاابزار کار کند(، دادن پروژه کیبا  سهجل

به اتمام رساندن در  یکوچک به دانش آموزان برا
کالس، استفاده از  یوقت کالس و در فضا
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چاپ شده به منظور کاهش  شیاز پ یهابرچسب
 آموزشگر ترشیدر گلخانه، توجه ب ینوشتن فیوظا

مدرسه )کالس، گلخانه و  طیه محب یکشاورز
به دانش آموزان در طول  یاضاف فیوظا ادنمزرعه(، د

اعتماد به نفس شان،  شیافزا یدر گلخانه، برا تیفعال
هر دانش  یبرا یدرک و اجرا برنامه آموزش انفراد

)کم کردن  یدهآموز، متناسب کردن سرعت آموزش
دانش آموزان(، استفاده از  فیط یسرعت برا

دادن  س،یدر هنگام تدر یمختلف آموزش یاهروش
هر دانش آموز در  ییمتناسب با توانا یهافیکلت

 طیاستفاده از داستان متناسب با مح ،یآموزش طیمح
آغاز درس، قرار دادن  یبرا سیکالس و موضوع تدر

گلخانه و کالس درس  طیدر مح رهیکاغذ و قلم و غ
 ییراستا، شناسا نی. در همباشدیدر هنگام لزوم م

کالس درس توسط  یکیزیف طیاصالح مح یهاراهبرد
درازمدت  یداریپا ،یآموزش کشاورز آموزشگران

را  ییاستثنا یهادر مدرسه یآموزش باغبان یهابرنامه
دانش  نیا یریادگیامر به  نی. در واقع، ازندیرقم م

 تیشدن صالح نهیآموزان کمک کرده و موجب نهاد
افراد در  نیباعث اشتغال ا تیر نهادر آنان شده و د

نشان داد  قیتحق یهاافتهی ت،ینها ر. دشودیجامعه م
( به عنوان یی)دانش آموزان استثنا یکه طبقه شناخت

است و شامل  آموزشگران یاز راهبردها یطبقه مهم
شده است، که  ییشناسا یاز راهبردها یادیشمار ز

 آموزشگر کی س،یاز آغار تدر شیپ رسد،یبه نظر م
با  زانو دانش آمو ییاز حوزه استثنا دیبا یکشاورز

داشته باشد تا بتواند  یشناخت کامل ژهیو یازهاین
و  ییمبنا، آشنا نیکند. بر ا هیارا یبازخورد مناسب

 ،ییدانش آموزان استثنا یفرد یهاتوجه به تفاوت
مختلف در دانش آموزان  یهاتیبا معلول ییآشنا

 یی(، آشنایو حرکت ییشنوا ،ییانیب ،ی)ذهن ییاستثنا
)خواندن، نوشتن،  ژهیو یریادگی یهابا اختالل

 ییدانش آموزان استثنا یازهایحساب(، شناخت ن
)مصرف دارو، خروج از کالس(، داشتن دانش و 

)آموزش به افراد با  ییتخصص در حوزه استثنا
 یآموزش انفراد یها( و توجه به برنامهژهیو یازهاین
. در طبقه آموزش هم شمار ردیمورد توجه قرار گ دیبا
باور  نیا دییشد. صحت تأ ییراهبرد شناسا یادیز

موفق در  یآموزش باغبان آموزشگرانوجود  یبرا
فرصت دادن به دانش آموزان  ،ییاستثنا یهامدرسه

فراوان در کالس،  نیتکرار و تمر ،یریادگی یبرا
 یریرگو به کا ییها، آشنادرس یتسلط بر محتوا

 یهایاستفاده از فناور س،یگوناگون تدر یهاروش
 سیدر تدر تیو خالق ینوآور س،یدر تدر یشآموز

 قیتحق نیا یهاافتهیبه توجه دارد.  ازیکه ن باشدیم
 آموزشگراندرصد  0/33در مرحله دوم نشان داد که 

مورد استفاده خود را در  یراهبردها ،یآموزش باغبان
 2/11و  اد،یدرصد در سطح ز 5/35 اد،یز اریسطح بس

موارد نشان  نیا. دانندیدرصد در سطح متوسط م
 یآموزش باغبان آموزشگراناست که  نیدهنده ا
مورد استفاده را از متوسط به باال  یراهبردها

 یهااز راه شودیم شنهادیمبنا، پ نی. بر انندیبیم
موارد سنجش شود )مانند سنجش از  نیا ز،ین گرید

 دست(.  نییباالدست و شاگردان پا نرایمد
به دست آمده  جیبا توجه به نتا ،یطورکل به

شود: در کشور  ژهیتوجه و ریضرورت دارد به مورد ز
معلم در وزارت آموزش و پرورش،  نیتأم یبرا رانیا

معلم وجود دارد و  تیو ترب انیدانشگاه فرهنگ
 نندیبیالزم را م یهااز بدو ورود آموزش انیدانشجو

کالس درس  دوار یتا بتوانند پس از دانش آموختگ
و کار  یاو حرفه یآموزش شوند، اما در شاخه فن یبرا

و  یدانشگاه تخصص ،یو دانش در بخش کشاورز
 نیچنوجود ندارد، هم یمعلم کشاورز تیرشته ترب

حاد در آموزش و پرورش  یمشکل به شکل نیا
معلم  تیکه رشته ترب شودیم دهید ییاستثنا

معلم  تیبتر، رشته تر یو به صورت تخصص یشاورزک
وجود  ییآموزش دانش آموزان استثنا یبرا یکشاورز

 ریغ یهااز دانشگاه یندارد و جذب معلم کشاورز
 یهاها و دانشکدهمعلم )دانشگاه تیترب یتخصص
که الزم است در  ردیگی( انجام میکشاورز
 .مطبوع آورده شود یهاوزارتخانه یهایزیربرنامه
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Abstract 

This study aimed to identify and assess classrooms’ physical environment improvement 

strategies by horticultural education teachers to work with students with special needs in Iran. 

This first phase was conducted used a modified Delphi technique. The specialized Delphi team 

consisted of gardening education teachers in the Special Education Organization of Iran (31 

teachers). The outcome of this phase of the study was 27 strategies to improve the physical 

environment of classes. Results showed that all respondents agree that these strategies include: 

repeat and practice of the teaching procedure (two or three times orally) ; more practical 

training, putting disabled students beside students of the border, assignment of students to small 

practical projects meant to be fully accomplished. It seems that, before starting any teaching 

course, the agriculture teacher must comprehend the field of exceptional teaching and 

understand the needs of students with special needs in order to be able of providing proper 

feedbacks and a good strategy. The second phase was conducted a survey study. The population 

consisted of 80 horticultural teachers in Special Education Organization of Iran. According to 

finding, 34.8% of gardening education teachers evaluated their strategies at a very high level, 

45.5% at a high level, and 19.7% at a moderate level. In addition, comprehension of the 

classrooms’ physical environment improvement strategies by the teachers brings about long-

term consistency of agricultural teaching programs in exceptional schools.  
 

Index Terms: physical environment improvement, horticultural education, special school, 

students with special needs. 
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