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Abstract 
This research was conducted with the aim of investigating to which degree 

the content of the first-grade Persian textbook in inclusive courses is adapted 

to the needs and abilities of students with hearing impairment. This research 

has been conducted using a qualitative approach and content analysis 

method strategies. Then, using the method of reflective analysis of Gall et al, 

the strengths and weaknesses of the content of the mentioned books were 

identified. Guba and Lincoln's indexes have been used to measure the 

validity of the findings. The Research findings confirm that the content of 

writing skills and Persian textbooks in the year 2020-2021, in the first grade 

of primary school, cannot meet the needs of students with hearing 

impairment in the "fundamental capabilities of functional emotion" desired 

by the integrated approach of evolutionary growth, especially the "creation 

and representation of ideas". From the analysis of the obtained data, it can be 

concluded that the mastery of the ability to "create and represent ideas" 

improves speech and the development of the vocabulary domain and thus 

strengthens the reading and writing literacy of people with hearing 

impairment and since this ability is the basis for learning other sciences, so 
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the weakness in the ability to"create and represent ideas" can be a threat to 

people in the target community and put them in a failure cycle in education. 

Keywords: Hearing Impaired, Content Analysis, Textbooks, 

Developmental Individual Differences And Relationship-Based (DIR) 

Approach, Inclusive Courses. 
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با  یقیتلف یهادوره ییاول ابتدا هیپا یسنجش انطباق کتب فارس

 ییشنوابیآموزان با آسدانش یهاتیو قابل ازهاین

   انیشال میرح
سناباد  یرانتفاعیغ یموسسه آموزش عال تیریگروه مد اریاستاد

 .رانیگلبهار، گلبهار، ا
  

   یداودک زادهفیاعظم شر
موسسه  ،یمنابع انسان یآموزش و بهساز ارشدیکارشناس

 .رانیسناباد، گلبهار، ا یرانتفاعیغ
 

 چکیده
 با تلفیقی هایدوره در دبستان اول پایه فارسی محتوای کتب انطباق میزان بررسی باهدف حاضر پژوهش

و  کیفی رویکرد از استفاده با پژوهش این. است شدهانجام شنواییآسیب با آموزاندانش هایقابلیت و نیازها

تحلیل تفسیری موردنظر گال و  روش از استفاده با سپس و است شدهانجام محتوا تحلیل روش راهبردهای

 اعتبار سنجش جهت به. گردید مشخص مذکور هایکتاب محتوای ضعف و قوت همکارانش، نقاط

های تحقیق مؤید این یافته. است شدهلینکن، استفاده و گوبا موردنظر هایروش از آمدهدستبه هاییافته

 اول پایه در 0911-0011سال تحصیلی  های نوشتنفارسی و مهارت هایکتاب مطلب است که محتوای

موردنظر  «یکارکردهیجان  پایه هایقابلیت» در را شنواییآسیب با آموزاندانش نیازهای تواندنمی دبستان

 هایداده وتحلیلتجزیه مرتفع نماید. از «هابازنمایی ایده خلق و»ویژه رویکرد تحولی رشد یکپارچه به

 و گفتار موجب اصلاح «هابازنمایی ایده خلق و»تسلط فرد به قابلیت  گرفت نتیجه توانمی آمدهدستبه

که شود و ازآنجاییمیشنوایی فراد با آسیبِفرد و درنتیجه تقویت سواد خواندن و نوشتن ا توسعه خزانه لغت

 «هابازنمایی ایده خلق و»قابلیت یادشده مبنایی برای یادگیری سایر علوم است، لذا ضعف در قابلیت 

تحصیل، آنان را در چرخه شکست قرار  تواند تهدیدی برای افراد جامعه هدف محسوب گردد و درمی

 دهد.

 .یقیتلف یها، دوره کپارچهیرشد  ،یدرس یهامحتوا، کتاب لیتحل ،ییشنوابیآس :هاواژهکلید
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 مقدمه

 از شنوایییبآس با افراد گذر برای کارساز و مفید ضرورت یک تلفیقی آموزش رویکرد

به پژوه، ) است همه برای آموزش شعار با عدالت تحقق و فراگیر به آموزش ویژه آموزش

(، بر 0911) 0یقیتلفی هادورهنامه اجرایی یوهشدر  وپرورشآموزش. وزارت (0930

 هدف جامعه افراد هایقابلیت و نیازها با تلفیقی هایدوره درسیبرنامه سازیمتناسب

 یج اینتدربه تا است نموده یدتأک تلفیقی رویکرد اجرای در مهم ضرورت یکعنوان به

 شود. داده سوق فراگیر به آموزش آموزش تلفیقی از آموزش نوع

 به موظف ایران آموزشی ، نظام(0911) تلفیقی هایدوره اجرایی نامهشیوه دراگرچه 

 عمل مقام در است، اما شده استثنایی افراد نیازهای با درسیبرنامه عناصر سازیمتناسب

 و( یلگرعنوان تسه)به رابط یا مرجع معلمان خدمات ازصرفاً  شنواییآسیب با آموزاندانش

شوند. همچنین شورای عالی یم مندبهره هفته در جبرانی تدریس ساعت چهار

 معلمان به نیاز کاهش را مستلزم فراگیر به تلفیقی از جهت (، تغییر0931) 1وپرورشآموزش

 نموده است. ( ذکررابط) مرجع

 در شنوایییبآس با آموزاندانش جهت تلفیقی هایدوره در تغییرات میزان این ایجاد

 و رضایی و (0919) همکاران و درآمدی شریفی یهاپژوهش نتیجه که است حالی

 با آموزاندانش بیشتر 9اضطراب عملکرد و اجتماعی اضطراب ید( مؤ0910مهرمنش )

ایده درک عدم دلیل به که اضطراب این. است عادی انآموزدانش به نسبت شنواییآسیب

 با آموزاندانش شده موجب است آمده وجود به خود هایایده انتقال یا و دیگران های

ها، روشواقعیت ریاضیات، دانستن شناختی هایحیطه در ترضعیف عملکرد شنوایییبآس

. باشند داشته عادی آموزاندانش به نسبت استدلال و درک و دانش مفاهیم، کاربرد و ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

فراگیرکودکان و -وپرورش تلفیقینامه آموزشنامه اجرایی آیین، شیوه0911وپرورش در سال وزارت آموزش .0

 ابلاغ نمود. 001911وپرورش را با شماره شورای عالی آموزش 310دانش آموزان با نیاز ویژه یادگیری، مصوبه جلسه 

وپرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش آموزان نامه آموزش، آیین0931وپرورش در سال شورای عالی آموزش 1.

 تصویب نموده است. 011/0101با نیازهای ویژه را طبق مصوبه جلسه هفتصد و سی و چهارم با شماره ابلاغ 

9. Performance Anxiety 
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 یجهدرنت(، 0910زاده ) ینغلامحس، (0933) غباری و نژاد جعفری هاپژوهش این با همسو

 به نسبت را بهتری تحصیلی پیشرفت نتوانستند تلفیقی مدارس نمودند گزارش خود تحقیق

 درشده انجام تحقیقات نتیجه. بیاورند ارمغان به شنواییآسیب با افراد برای ویژه مدارس

پور به نقل از علی) 0انکار رویکرد یادآور تلفیقی یهادوره برگزاری فعلی روش خصوص

 محیط ما» نمود:می را منتقلزا استرس پیغام این انآموزدانش به که است( 0911شالیان، 

 « .نیستید آن از یمندبهره به قادر شما اما ایمگذاشته اشتراک به شما با را خودمان عادی

 و اضطراب سطح رفتن بالا موجب که دلایلی ترینمهم از یکی گفت توانیدرواقع م

 شودیم عادی هاییطمح در شنوایییبآس با انآموزدانش تحصیلی افت یجهدرنت

 1ینمارتمورز و اگرچه . (0011 یعاشور و خونساری) است واژگان خزانه در محدودیت

 یهاروش به را هدف جامعه آموزاندانش با ارتباط برقراری به مربوط رویکردهای( 1111)

 کهیدرصورت اما اندکرده بندییمتقس کامل ارتباط یتدرنها و محور محور، بینایی شنوایی

 رویکرد بر حاکم بینش و( 1109) 9هاو گریدلی توفیقات با راشده انجام تحقیقات نتایج

 حوزه در متفاوتی دیدگاه ییم، شاهدنما تلفیق( 1111، 0گرینسپن و ویدر) یکپارچه رشد

 از گروه این خصوص در را جدید تحولی تواندیم که بود خواهیم شنوایییبآس با افراد

 .بزند رقم ویژه نیاز با استثنایی افراد

، بینشی را در خصوص پلکان تحولی رشد و کپارچهیرشد در رویکرد گرینسپن 

از پلکان ، ژهیو ازینافراد با همچنین چرایی ناتوانی و چگونگی مواجهه با آن برای گذر 

 یفردمنحصربه یهادارای تفاوترا تحولی رشد مطرح نموده است. وی، افراد با نیازِ ویژه 

، 1پردازش حسی و عاطفی، 1پردازش حسی، 1حسی دریکی از موضوعات مربوط به تعدیل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شـود و عـدم موفقیـت آموزان در نظر گرفته میبرنامه برای کلیه دانشیک : Denial approach)رویکرد انکار ) .0

 (.1111اندازه کافی تلاش ننموده است )ویلسون، آموز به این معنا است که او بهدانش

2. Moores, D.& Martin,D. 

3. Gridley Howe 

4. Greenspan,S. 

5. Sensory Modulation 

6. Sensory Processing 

7. Sensory-Affective Processing 
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حد رشد فرد  خودیخودها بهاین تفاوتداند که یم 1و ردیف بندی حرکتی 0نیلاتن عض

ارتباطی خاصی هستند که حامیان بایستی  یهاسبک کنندهیین، بلکه تعکنندیرا مشخص نم

نمایند تا امکان گذر فرد از پلکان تحولی و درنتیجه  یریگمدرسه هدف در محیط خانه و

اینکه  (. با توجه به1111. )گرینسپن و ویدر، دستیابی به سطوح عالی رشد میسر شود

 که با در نظر گرفتنبه افراد عادی و استثنایی درصورتی بخشیتوانهرگونه آموزش و یا 

یابی به مراحل آموز را برای دسترت پذیرد، دانشصو هاآنها و تعمق بخشیدن به قابلیت

 نماید، در این پژوهش از این رویکرد استفاده گردید.عالی رشد یاری می

 منتشر را تکمیلی هایییافته نیز( 1101) همکاران و 9لامبرهمسو با نظریات گرینسپن، 

 مغز در و یکسان یکپارچهصورت ها بهنورونمغز،  یریگشکل زمان در که نمودند

 عوامل بهمنوط  یگرد یهاقسمت به نسبت مغز از قسمت یک تقویت اما؛ اندشدهیعتوز

نورون و شودمی منتقل مغز به خاص حس از که است هاییمحرک وجودازجمله  مختلفی

 انجام تحریک این شنوایی حس در آسیب صورت در لذا. نمایدمی فعال راآن قسمت  های

 گرفته خدمت به مجاور قسمت در گفتار و شنوایی به مربوط قسمت یهانورون و شودنمی

 یدمؤ را شنوایییبآس با افراد بینایی حس بودن قوی( 1101همکاران ) و. لامبر شوندمی

 .دانندیم خود ادعای

 باور این با فرانسه پرکینس موسسه در میلادی 03 قرن در 0هاو گریدلی دیگر سوی از

 هستند، تحولی آن در خفته قوای کردن بیدار و مغزبه  ورود برای راهیصرفاً  حواس که

 لامسه، یک حس طریق از وی. آوردبه وجود  شنواییآسیب با کودکان حوزهدر  عظیم

 و سکوت دنیای در زندگی سال 1 از را پس (1بریدجمن )لورا ناشنوا نابیناـ کودک

 و بینایی و شنوایی حس دو هایمحرک از استفاده بدون وقرارداد  تعلیم تحت خاموشی

 حس به لامسه قسمت ازمجدداً شنوایی را  حس قسمت ییهانورونلامسه،  حس باصرفاً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Muscle tone 

2. Motor planning and sequencing 

3. Lomber et al. 

4. Gridley Howe 

5. Bridgman, L 
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وی  که بود حدی در بریدجمن یتتربتعلیم و  در هاوگریدلی یق. توفبرگرداند شنوایی

 و رشته. نماید انتخاب را نویسندگیشغل و  تحصیل دانشگاه در ادبیات رشته در توانست

 گریدلیباشد )می صدا تن بر تسلط یو حت لغت خزانه داشتن مستلزم آن در توفیق که شغلی

 بینایی و شنوایی از زمانهم که هستند دیگری کودک دو 1کلر هلن و 0(. رانهیلد1109هاو، 

 تعلیم تحت هاو گریدلی روش از استفاده با جداگانهدو معلم  نظر تحت و بودند محروم

 (.1119یافتند )هلن کلر،  دست بریدجمن مشابه توفیقات به و گرفتند قرار

 و تعلیم در هاو گریدلی تربیتی روش بررسی به خود دکتری رساله در( 0910) یانشال

 احیاشده فراموش روش این امکان صورت در تا است پرداخته ناشنوا و نابینا افراد تربیت

ی بست. بنشوند خارج فعلیبست بن از شنوایییبآس با انآموزدانش آن از استفاده با و شود

 کاشت فراگیر و و تلفیقی آموزش روش یی نظیرهاروشیکم، با  و بیست قرن که در

 .اندنکرده پیدا را آن از خروج امکان هنوز حلزون

یکپارچه،  رشد رویکرد بر حاکم با بینش و مطابق هاوبه توفیق گریدلی با توجه

 ارتباط برقراری و خزانه واژگان در شنوایییبآس با آموزاندانش توان محدودیتیم

 حامیان که دانست نامناسبی تعاملی هاییاستراتژحاصل  اطرافیان را اکثریت با ایمحاوره

 تحولی هایقابلیت مراحل از را آنان گذر امکان و نموده اتخاذمدرسه  خانواده و در وی

، 9ویدر و گرینسپن) اندنموده مواجه چالش با معنادار یادگیری الزاماتعنوان به رشد

1111.) 

 شکل را تربیت مرکزی هستۀتنها نههای تربیتی یکی از سبک مثابهبهنیز  درسیبرنامه

 طراحان که است تربیتی سبککننده مشخص بلکه( 1101همکاران،  و 0گلاثورن) دهدیم

(. 1111ویدر،  و گرینسپن) نمایندمی اتخاذ مدرسه حامیان، درعنوان به درسی هایبرنامه

 شودمی مطرح آموزشی هاینظام در یکتب درس قالب در که درسیبرنامه محتوای روینازا

دانش هاییتباقابل متناسب است لازم برنامه هر اساسی و مهم عناصر از یکیعنوان به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ranhild 

2. Keler, A.H. 

3. Greenspan,S.I. & Wieder,S. 

4. Glatthorn, et al. 
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 (.0911آبادی، یعل و نفسیک)ن باشد آنان نیازهای رفعدر جهت  هدف و جامعه آموزان

باشد. یمتوجه به نقش کلیدی زبان در انتقال مفاهیم و مقاصد بسیار ضروری  بینیندرا

ضعف در زبان و عدم درک ساختارهای زبانی، سبب عدم درک صحیح از مفاهیم  چراکه

ان آموزدانشگردد. حال اگر این مفاهیم متناسب با توان شناختی و عاطفی یمسایر دروس 

نیازهای اساسی برای درک مفاهیم را در اختیار نداشته باشند یشپان آموزدانشنباشند و 

 هاکتابدیگر محتوای یانببه .(0931ابراهیم کافوری، شد )یادگیری واقعی انجام نخواهد 

و توالی  قرارگرفته موردتوجهشنوایی یبآسی کودکان با شناختروان هایویژگیباید با 

ی هاکتابرو ینازا(. 0911رمضانی، شود )داده ها مطابقت یژگیومراحل آموزشی با این 

ی تنظیم شوند که راهگشای اگونهبهدر دوران ابتدایی باید  مخصوصاًیان بازدرسی مرتبط 

 عنوانبهیر دروس گردند ضمن اینکه آموزش در دوران دبستان با سادریافت مفاهیم مرتبط 

 تحقیق این درلذا (. 0911ی، و مرتضوهمائی گردد )یمزیربنای آموزش افراد تلقی 

 اساسیسؤال  این به نوشتن یهامهارت و فارسی کتب بررسی با تا است درصددپژوهشگر 

 با افراد هاییتقابل و نیازها دبستان اول کتب محتوای حد چه تا که دهد پاسخ

 باشد؟می آن رفع درصدد و است داده قرارمدنظر  تلفیقی مدارس در را شنوایییبآس

 هایبرنامه محتوای عنصر مطابقت میزان بررسی جهت به تاکنون تحقیقی ازآنجاکه

 رویکرد با شنوایی در سال اول ابتداییآسیب باآموزان دانش هایقابلیت و نیازها با درسی

 این هایاست، درنتیجه از یافتهنشده انجام و با بینش مبتنی بر رویکرد رشد یکپارچه کیفی

 هاکتابیدنظر در این تجدتوان در بازنگری و یم پیشگام یهاازجمله پژوهش پژوهش

 و یدرسبرنامهطراحان  شالوده نظری برای عنوانبهتواند یمو نتایج آن  استفاده نمود

 گیرد. قرارمورداستفاده  تلفیقی طرح یانمتصد

 روش

 روش از استفاده با سپس و شد استفاده کیفی رویکرد راهبردهای از ابتدا تحقیق این در



 012 |   یداودک زادهفیشرو  انیشال...؛   با یقیتلف یهادوره ییاول ابتدا هیپا یسنجش انطباق کتب فارس

 ضعف و قوت (، نقاط0913از نصر )به نقل  0گال و همکارانموردنظر  تحلیل تفسیری

 بینش بر مبتنی شنوایییبآس با کودکان برای نوشتن یهامهارت و فارسی درسی یهاکتاب

 استفاده محتوا تحلیل ابزار از اطلاعات یآورجمع برای. گردید مشخص یکپارچه رشد

 کشور سراسر در یکسان و متمرکزصورت به اول ایهپ یها؛ و ازآنجاکه کتابگردید

 سال ابتدایی، در اول پایه نوشتن یهامهارت و فارسی درسی یهاکتابگردد، یم طراحی

 از یکی از کتاب نسخه یک یجه. درنتگرفت قرار واکاوی مورد 0011-0911 تحصیلی

 ینتأم برای. شد محتوا تحلیل و بررسی به اقدام کیفی رویکرد طریق از و دریافت مدارس

 و گوبا نظر مطابق کیفی یهاپژوهش اعتبار ینتأم روش از مطالعه این در هااعتبار یافته

 (.0910زاده،  ، عباس0110، 1ینکنل گوبا و) استشده استفاده لینکن

اشباع  به دستیابی تا هاآن به مکرر رجوع و درسی کتب کامل بررسی با محقق لذا

 محتوای تحلیل از حاصل نتایج 9اطمینان قابلیت به نیل برای. است نظری اقدام نموده

 رویکرد بر مبتنی بینش حوزه در متخصص که دیگری فرد اختیار در مذکور یهاکتاب

 یکپارچه رشد بینش با راآمده دستبه نتایج انطباق تا شد داده بود، قرار یکپارچه رشد

 است بیرونی اعتبار مطابق که نیز 0انتقال قابلیت به نیل برای. دهد قرار مجدد یموردبررس

 از خواننده تا سازد مطرح جزئیطور به را روش انجام مراحل تمام است نموده تلاش محقق

 01 تعداد 1تاییدپذیری قابلیت به رسیدن برای. گردد مطلع یخوببه مطالعه انجام چگونگی

 انتخاب( تلفیقی و ویژه، عادی) مدرسه سه هر در ابتدایی اول پایه در شاغل معلمین از نفر

 مانع وشده افزوده آن غنای بر تا گرفت قرار آنان اختیار در بررسی جهت هایلتحل و شدند

 همچنین. گردد مطالعه نتایج و هایافتهدر  پژوهشگر شخصی ادراکات دخالت و سوگیری از

 رشد یکپارچه حوزه متخصصین از نفر دو توسطآمده دستبه اطلاعات صحت یتدرنها

 در شاغل تربیتی علوم ارشد کارشناس نفر یک و درسی یزیربرنامه دکتری نفر یک شامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gal, et al. 

2. Guba,F.G & Lincoln, Y.S 

3. Trustworthiness 

4. Transferability 

5. Credibility 
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 .شد اعمال تحقیق گزارش در آنان نظرات و یوپرورش موردبررسآموزش

 هایافته

( و 1111) شنوایی چه ازنظر مراحل رشدگرینسپن و ویدرتوجه به نیازهای افراد با آسیب با

های نوشتن، با استفاده از های فارسی و مهارتشناختی کتابهای زبانقابلیتچه ازنظر 

های وتحلیل قرار گرفت. لذا محقق در ابتدا مطابق جدولروش تحلیل محتوا مورد تجزیه

های فارسی و فارسی (، نکات کلیدی را از اهداف مندرج در کتاب1) ( و شماره0شماره )

اج و بر اساس آن کدهای باز موجود در هر یک را با نگارش( استخر) های نوشتنمهارت

بندی موجود در کتاب استخراج نموده و به هر کدباز یک شناسه اختصاص توجه به طبقه

( و 0) هایها و نشانهیافت. لازم به توضیح است که کتاب فارسی، از دو بخش نگاره

ل مشابهت درروش اجرا و های نوشتن به دلیشده است و کتاب مهارت( تشکیل1) هاینشانه

ای ابعاد و نظر گرفته شد. سپس در جدول جداگانه ها یکسان دراهداف با بخش نشانه

(، قرار 1) ( و شماره9شده از رویکرد رشد یکپارچه در جداول شماره )های استخراجمؤلفه

های داده شد و نکات کلیدی اهداف مستخرج شده از اهداف کتاب با ابعاد و مؤلفه

نمودار  0قالب  شده از رویکرد رشد یکپارچه مطابقت داده شد. درنهایت نتایج درفتهبرگر

ها و ها و نشانههای نگارهبخشنقاط قابل تحقق  9و  0ذکرشده است. در نمودارهای شماره 

 شده استدرج هاآننقاط غیرقابل تحقق  0و  1در نمودارهای شماره 

 های کتب فارسیکدهای باز نگارهها، نکات کلیدی و شناسه .0 جدول

 کدباز نکات کلیدی شناسه کدباز نکات کلیدی شناسه

1P1S 

توجه و تمرکز بر روی 

تصویرهای بزرگ آموزشی 

تصویر تصویرک  01تا  0و 

 مرتبط

تقویت خوب 

 19P1S دیدن

با توجه به آنچه تاکنون فراگرفته 

دایره سخنانش وسعت یافته و 

و همچنین با فعالیت مشارکتی 

بندی، قادر به حرف زدن گروه

 باشد.می

تقویت مهارت 

خوب سخن 

 گفتن
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 کدباز نکات کلیدی شناسه کدباز نکات کلیدی شناسه

2P1S 
پرسش درباره هر تصویر و 

 ارتباط بین تصاویر

پرورش قوه تمیز 

 20P1S و تشخیص
آموزان با یکدیگر و معلم دانش

 ارتباط عاطفی برقرار کنند.

تقویت 

های مهارت

 ارتباطی

3P1S 

با فرصت یادگیری مشارکتی  

مقصود خود را از تصاویر و 

 کند.ها بیان میپاسخ پرسش

تقویت توانایی 

خوب سخن 

 گفتن
21P1S 

نفس با برقراری ارتباط حس اعتمادبه

 عاطفی بالا برود.

تقویت 

های مهارت

 ارتباطی

4P1S 

سازی و بیان شفاهی جمله

های تصویرها و تصویرک

 مربوطه

رشد توانایی 

ها به تبدیل دیده

 گفتار
22P1S 

آموزان کم رو و خجالتی به دانش

 صحنه فعالیت کشانده شوند.

تقویت 

های مهارت

 ارتباطی

5P1S 

درک تصاویر و بیان شفاهی 

ها از طریق توجه و دیده

 آموزتمرکز دانش

تقویت خوب 

 سخن گفتن
23P1S 

بروز  ایفای نقش در جهت

 های فردی و درنهایت ابرازتوانایی

 آموز.وجود دانش

ایجاد فرصت 

سالم برای ابراز 

های توانایی

 فردی

6P1S 
بندی و ایجاد نظم با گروه

 فعالیت مشارکتی

تقویت مهارت 

ایجاد نظم و 

 ترتیب

24P1S 
 فضایی شاد و تفریحی درروش

 گردد.یادگیری فراهم می-یاددهی

ایجاد فضایی 

 بخشلذت

7P1S 

طرح سؤالات الگویی و توجه 

ها در خلاقانه پاسخ به جنبه

 عین رسیدن به پاسخ یکسان

تقویت 

 فرایندهای ذهنی
25P1S 

های زبانی با آموزش تقویت مهارت

 غیرمستقیم

تقویت 

های مهارت

سخن گفتن و 

 گوش دادن

8P1S 
ها و جنبه مقایسه پاسخ

 خلاقانه با یکدیگر در کلاس

گسترش مفاهیم 

 اصلی
26P1S 

ایفای نقش در جهت بروز 

های فردی و درنهایت ابراز توانایی

 آموز.وجود دانش

ایجاد فرصت 

سالم برای ابراز 

های توانایی

 فردی

9P1S 
ها درنتیجه بندی پاسخجمع

 ها با یکدیگرمقایسه پاسخ

تعمیق مفاهیم 

 اصلی
27P1S 

آموز برای زندگی در بیرون دانش

 گردد.کلاس آماده می

گسترش و 

تعمیق مفاهیم 

 اصلی

10P1S 

گشتن و پیدا کردن با توجه 

صورت کلی کلمه که در به

 حافظه دارد.

های انطباق واژه

شنیداری با 

 اجزای تصویر

28P1S 

ایفای نقش سبب ابراز وجود 

آموزان و پرورش تخیل دانش

 گردد.می

ایجاد و تقویت 

مهارت ایفای 

 نقش
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 کدباز نکات کلیدی شناسه کدباز نکات کلیدی شناسه

11P1S 
خواندن کلماتی که به کمک 

 تصاویر فراگرفته

تقویت 

 هایمهارت

 کلامی

29P1S 
صورت گروهی خوانده شعرها به

 شود.می

تقویت 

 شعرخوانی

12P1S 

-ها میبا خواندن واژه معلم

ها را در تصویر خواهد آن

 نشان دهند.

گسترش و تعمیق 

 مفاهیم اصلی
30P1S 

خواندن گروهی شعرها، سبب ایجاد 

بخش در کلاس فضای شاد و لذت

 شود.می

ایجاد فضای 

شاد و 

 بخشلذت

13P1S 

 سوق سخنان فراگرفته شده را

به محیط اطراف و مسائل 

شخصی و خصوصی سوق 

 دهد.می

تعمیم مطالب به 

 مسائل زندگی
31P1S .شعرها جنبه التذاذی دارند 

تقویت نگرش 

مثبت نسبت به 

سخن منظوم 

 فارسی

14P1S 

پاسخ  ی بازسؤالاتبا طرح 

آموز به کمک تخیل دانش

یا تفکر خود مطالبی را در 

ها و قالب بیان خاطره یا دیده

 کند.های خود بیان میشنیده

تقویت مهارت 

گسترش مفهوم 

 اصلی

32P1S 

آنچه  "کن کامل " در قالب فعالیت

را قرار است بیاموزد در ابعاد 

تر و مشخص نمودن جهت بزرگ

چین، صورت نقطهآغاز و پایان به

 کند.بدون برداشتن قلم پررنگ می

ایجاد مهارت 

 یم نشانهدر ترس

15P1S 
 

وسیله یک طرح ناتمام، در به

جریان یک بازی آموزشی 

نمونه مشابهی از شکل را 

 کند.کشف می فراگرفته و

ایجاد مهارت در 

ترسیم نشانه و 

درست دست 

 گرفتن قلم

33P1S 

نماد  " سیبنو"د ر قالب فعالیت 

نوشتاری ابتدا به رنگ طوسی است 

ها پررنگ و در سطرهای که باید آن

بعد با تسلطی که بر مهارت دست 

 ها را بنویسد.ورزی کسب نموده آن

تقویت توانایی 

 نوشتن

16P1S 
رنگ  شده راشکل کشف

 کند.می

تسلط بر محدوده 

نوشتن و درست 

دست گرفتن 

 قلم.

34P1S 

 تقویت جهت در هاییفعالیت

 ابراز با حرکتی و حسی هایمهارت

 .خود نقش در وجود

 تقویت

 هایمهارت

 حرکتی -حسی

17P1S 

استفاده از شعرهای مکمل و 

ها همسو با محتوای نگاره

 هابرای تثبیت مفهوم نگاره

گسترش و تعمیق 

 35P1S مفهوم اصلی

 با همراه و معیار انجام خوانش

مناسب، بر اساس لوح فشرد  آهنگ

 " ایگو کتاب"با استفاده از 

 آهنگ بر تسلط

 و وزن و ریتم و

 شعر در قافیه

18P1S 
سازی و بیان شفاهی جمله

 هادیده

گسترش دامنه 

 واژگان
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های کتاب درسی استخراج ( نکات کلیدی از اهداف بخش نگاره0در این جدول شماره )

کدباز از نکات کلیدی استخراج گردید و برای هر کدباز  91بندی موجود، و بر اساس طبقه

شده برای شناسه در نظر گرفته spاین جدول علامت اختصاری یک شناسه تعریف شد. در 

 باشد.می P: partو  S: sectionکدها مخفف دو کلمه 

 های کتب فارسینشانه ها، نکات کلیدی و کدهای بازشناسه. 2جدول 

 کدباز نکات کلیدی شناسه کدباز نکات کلیدی شناسه

1P2S 

کوچک از  سه تا شش تصویر

محتوای داخلی تصویر کلی به 

 همراه واژه آن آورده شده.

خواندن واژه به 

 التذاذی دارند.شعرها جنبه  30P2S کمک تصویر

تقویت نگرش 

مثبت نسبت به 

سخن منظوم 

 فارسی

2P2S 
پرسش درباره هر تصویر و 

 ارتباط بین تصاویر

پرورش قوه تمیز 

 31P2S و تشخیص

 "کن کامل " در قالب فعالیت

شده را در محل نشانه آموخته

( اول، وسط یا آخر) مناسب آن

 کندجایگذاری می

ایجاد مهارت در 

 ترسیم نشانه

3P2S 

آموز با فرصت یادگیری دانش

مشارکتی مقصود خود را از 

ها بیان تصاویر و پاسخ پرسش

 کند.می

تقویت توانایی 

خوب سخن 

 گفتن
32P2S 

نشانه  " سیبنو"در قالب فعالیت 

ابتدا به رنگ طوسی است که باید 

ها پررنگ و در سطرهای بعد آن

با تسلطی که بر مهارت دست 

ها را ورزی کسب نموده آن

 بنویسد.

تقویت توانایی 

 نوشتن

4P2S 

سازی و بیان شفاهی جمله

های تصویرها و تصویرک

 مربوطه

رشد توانایی 

ها به تبدیل دیده

 گفتار
33P2S 

 تقویت جهت در هاییفعالیت

 با حرکتی و حسی هایمهارت

 .خود نقش در وجود ابراز

تقویت 

های مهارت

 حرکتی -حسی

5P2S 

درک تصاویر و بیان شفاهی 

ها از طریق توجه و دیده

 آموزتمرکز دانش

تقویت خوب 

 سخن گفتن
34P2S 

، بر " ایگو کتاب"با استفاده از 

 و معیار اساس لوح فشرده، خوانش

انجام  مناسب آهنگ با همراه

 شود.می

تسلط بر آهنگ 

و ریتم و وزن و 

 قافیه در شعر
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6P2S 
بندی و ایجاد نظم با گروه

 فعالیت مشارکتی

تقویت مهارت 

ایجاد نظم و 

 ترتیب

35P2S 

تصویری کلی که ضمن حفظ 

ها، ارتباط با بخش نگاره

های شفاهی زبان را تقویت مهارت

 کندمی

 خوب دیدن

7P2S 

الگویی و توجه طرح سؤالات 

ها در عین به جنبه خلاقانه پاسخ

 رسیدن به پاسخ یکسان

تقویت 

 فرایندهای ذهنی
36P2S 

تصویری کلی که تأکید بر نشانه 

 خاص دارد.

جلب و توجه 

به مفاهیم 

 موردنظر

8P2S 
ها و جنبه خلاقانه مقایسه پاسخ

 با یکدیگر در کلاس

گسترش مفاهیم 

 اصلی
37P2S 

معنایی با  هر واژه ضمن ارتباط

ها، یک یا دو حرف مشترک واژه

ها به دارد که حرف اصلی درس

 شدهرنگ قرمز مشخص

تشخیص و 

تفکیک واج و 

 نشانه

9P2S 
ها درنتیجه بندی پاسخجمع

 ها با یکدیگرمقایسه پاسخ

تعمیق مفاهیم 

 اصلی
38P2S 

تناسب ظاهری و مفهومی و یا 

از متن  هااستخراج تصویرک

 تصویر پایه

نوشتن به معنای 

رمزگذاری و 

انطباق نشانه با 

 صدا

10P2S 

گشتن و پیدا کردن با توجه 

صورت کلی کلمه که در به

 حافظه دارد.

های انطباق واژه

شنیداری با 

 اجزای تصویر

39P2S 

واژه مربوط به هر تصویرک، خط 

خوانداری بارنگی کردن نشانه 

 موردنظر در زیر آن نوشته

نوشتن به معنای 

رمزگذاری و 

انطباق نشانه با 

 صدا

11P2S 
خواندن کلماتی که به کمک 

 تصاویر فراگرفته

تقویت 

های مهارت

 کلامی

40P2S 

-واژه اصلی چند بار آمده و دانش

آموز براثر تکرار و تمرین بدون 

 خواند.کمک آن را می

نوشتن به معنای 

رمزگذاری و 

انطباق نشانه با 

 صدا

12P2S 

-ها میواژهبا خواندن  معلم

ها را در تصویر خواهد آن

 نشان دهند.

گسترش و تعمیق 

 مفاهیم اصلی
41P2S 

متن نوشتاری متناسب با موضوع 

هر درس پس از تصویرک ها از 

تعدادی کلمه یا جمله با آهنگی 

 موزون صرفًا برای خواندن.

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

13P2S 

به  سخنان فراگرفته شده را

اطراف و مسائل محیط 

شخصی و خصوصی سوق 

 دهد.می

تعمیم مطالب به 

 مسائل زندگی
42P2S 

کلمات انتخابی برای خواندن کلی 

یا پیکره نگر و الزاماً از حروف 

 شده نیستند.خوانده

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن
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14P2S 

پاسخ  با طرح سوالاتی باز

آموز به کمک تخیل یا دانش

را در قالب تفکر خود مطالبی 

ها و بیان خاطره یا دیده

 کند.های خود بیان میشنیده

تقویت مهارت 

گسترش مفهوم 

 اصلی

43P2S 

توانایی خواندن با قرینه تصویر 

 گیرد.صورت می

 

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

15P2S 
 

وسیله یک طرح ناتمام، در به

جریان یک بازی آموزشی 

نمونه مشابهی از شکل را 

 کند.کشف می فراگرفته و

ایجاد مهارت در 

ترسیم نشانه و 

درست دست 

 گرفتن قلم

44P2S 
کشی البته به شکل غیر  تمرین صدا

 شود.افراطی انجام می

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

16P2S 
رنگ  شده راشکل کشف

 کند.می

تسلط بر 

محدوده نوشتن 

و درست دست 

 گرفتن قلم.

45P2S 

کشی برای  صداتأکید بر روش 

آموزان دیرآموز یا دارای دانش

 شنواناتوانی یادگیری یا کم

 بینا.یا کم

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

17P2S 

ها، برای تثبیت مفهوم نشانه

شعرها مکمل و همسو با 

محتوای تصاویر بزرگ آن 

 شده است.ها استفادهنشانه

گسترش و تعمیق 

 46P2S مفهوم اصلی

بزرگ، عناصر شبکه تصویر 

آوایی، تصویری، معنایی برای 

 تدریس را در بردارد

تقویت 

ی هامهارت

 زبانی

18P2S 
سازی و بیان شفاهی جمله

 هادیده

گسترش دامنه 

 47P2S واژگان

هایی را که از طریق ها یا جملهواژه

تواند با شناسد میخوانی می تصویر

توجه به تجربه قبلی یا از طریق 

ها در برخی از نشانهجایی جابه

 زنجیره جانشینی بخواند.

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

19P2S 

با توجه به آنچه تاکنون 

فراگرفته دایره سخنانش 

وسعت یافته و همچنین با 

فعالیت مشارکتی و 

بندی، قادر به حرف زدن گروه

 باشد.می

تقویت مهارت 

خوب سخن 

 گفتن
48P2S 

افی برای ها و تمرین کارائه واژه

هر حرف و اطمینان از آموزش و 

 کشی. استفاده از صدا

ایجاد و تقویت 

مهارت خوب 

 خواندن

20P2S 

آموزان با یکدیگر و دانش

معلم ارتباط عاطفی برقرار 

 کنند.

تقویت 

های مهارت

 ارتباطی
49P2S 

وجود حروف و صدای مورد 

های خطی آن در آموزش و شکل

 صورت مستقل.پایین صفحه به

توانایی تفکیک 

 واج و حرف
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21P2S 
نفس با برقراری حس اعتمادبه

 ارتباط عاطفی بالا برود.

 تقویت

 هایمهارت

 ارتباطی
50P2S 

آموز با نگاه کردن به شکل دانش

خطی نشانه موردنظر صدای آن را 

 درستی تلفظ کند.به

تطبیق صدای 

نشانه با شکل 

 اصلی

22P2S 

آموزان کم رو و دانش

صحنه فعالیت خجالتی به 

 کشانده شوند.

تقویت 

های مهارت

 ارتباطی
51P2S 

شده های آموزش دادهواج

صورت مختلف بارنگ مشکی به

آموز هرروز شده که دانشنوشته

 بیندشده را میحروف آموخته

تمرین دیداری 

اشکال با 

های واج

 شدهخوانده

23P2S 

ایفای نقش در جهت بروز 

های فردی و درنهایت توانایی

آموز ابراز وجود دانش

 گردد.می

ایجاد فرصت 

سالم برای ابراز 

های توانایی

 فردی

52P2S 

سیاه  -0ها بارنگ: جداسازی نشانه

قرمز  -1شده های قبلاً آموختهنشانه

آبی بیانگر  -9نشانه مورد آموزش 

سبز برای نشانه  -0درس بعدی 

 شده است.استثنا قرار داده

آمادگی بصری 

برای واج 

 نشدهخوانده

24P2S 

فضایی شاد و تفریحی 

یادگیری -یاددهی درروش

 گردد.فراهم می

ایجاد فضایی 

 رونویسی 53P2S بخشلذت

تقویت 

های مهارت

 نوشتن

25P2S 
های زبانی با تقویت مهارت

 آموزش غیرمستقیم

تقویت 

های مهارت

سخن گفتن و 

 گوش دادن

54P2S املا 

تقویت 

های مهارت

 نوشتن

26P2S 

ایفای نقش در جهت بروز 

های فردی و درنهایت توانایی

 آموز.ابراز وجود دانش

ایجاد فرصت 

سالم برای ابراز 

های توانایی

 فردی

55P2S 

آموز، مرتب کردن کلمات، دانش

سازی را انجام سازی و جملهکلمه

 دهد.می

تقویت 

های مهارت

 نوشتن

27P2S 
آموز برای زندگی در دانش

 گردد.آماده میبیرون کلاس 

گسترش و تعمیق 

 56P2S مفاهیم

ای بر اساس سه زمینه با هر واژه

های صدا، تصویر و معنا به یاد واژه

 افتد.هم شبکه واژه می

 فعال کردن ذهن

28P2S 

ایفای نقش سبب ابراز وجود 

آموزان و پرورش تخیل دانش

 گردد.می

ایجاد و تقویت 

مهارت ایفای 

 نقش
57P2S 

ی شعرها، سبب خواندن گروه

بخش در ایجاد فضای شاد و لذت

 شود.کلاس می

 ایجاد فضای

شاد و 

 بخشلذت

29P2S 
صورت گروهی شعرها به

 شود.خوانده می

تقویت 

 شعرخوانی
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( کتاب درسی 1( و )0) های( نکات کلیدی از اهداف بخش نشانه1جدول شماره ) در

در نظر گرفته شد و برای هر کدباز یک کدباز  11بندی موجود، استخراج و بر اساس طبقه

 هاها در بخش نشانهشناسه تعریف گردید. همچنین به دلیل تکرار اهداف بخش نگاره

ها در هر دو بخش شده از اهداف بخش نگارهکدباز استخراج 91، (ترصورت عمقی)

 برای در sp اختصاری علامت جدول این باشند. لازم به توضیح است که درمشترک می

 .باشدمی P: partو  S: section کلمه دو ها مخففشناسه

 های کتب فارسیتحلیل محتوای نگاره .3جدول 

قابلیت 

 تحقق

شناسه نکات 

 هاکلیدی نگاره
 ابعاد/ مضامین هامقولات/مؤلفه کدهای باز

 خوب دیدن 1P1S قابل تحقق

 خودتنظیمی

های پایه قابلیت

 تحولی

غیرقابل 

 کردن خوب گوش 25P1S تحقق*

 26P1, S23P1S قابل تحقق
ایجاد فرصت سالم برای ابراز 

 های فردیتوانایی

 جذب و صمیمیت

غیرقابل 

 35P1S تحقق
تسلط بر آهنگ و ریتم و وزن و قافیه 

 در شعر

 های حسی و حرکتیتقویت مهارت 34P1S قابل تحقق

 های ارتباطیتقویت مهارت 20P1S قابل تحقق

غیرقابل 

 نگرش مثبت به سخن منظوم فارسی 31P1S تحقق

غیرقابل 

 بخشایجاد فضایی لذت 30P1,S24P1S تحقق

21P1S 6,P1S , قابل تحقق

22P1S 
 ارتباطات دوطرفه های ارتباطیتقویت مهارت

ارتباطات حل مسئله  تعمیم مطالب به مسائل زندگی 13P1S قابل تحقق

 گسترش و تعمیق مفاهیم اصلی 27P1S قابل تحقق هدفمند اجتماعی

خلق و بازنمایی  گسترش دامنه واژگان 18P1S قابل تحقق

غیرقابل  هاایده , 5P1, S3P1S

25P1S19, P1S 
 تقویت توانایی خوب سخن گفتن
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قابلیت 

 تحقق

شناسه نکات 

 هاکلیدی نگاره
 ابعاد/ مضامین هامقولات/مؤلفه کدهای باز

 تحقق***

 تعمیق مفاهیم اصلی 17P1, S9P1S قابل تحقق

غیرقابل 

 10P1S تحقق*
های شنیداری با اجزای انطباق واژه

 تصویر

غیرقابل 

 ها به گفتاررشد توانایی تبدیل دیده 4P1S تحقق***

 های کلامیتقویت مهارت 11P1S قابل تحقق

غیرقابل 

 های کلامیتقویت مهارت 19P1S5, P1S تحقق***

 هاپل زدن بین ایده

غیرقابل 

 تقویت شعرخوانی 29P1S تحقق

 پرورش قوه تمیز و تشخیص 2P1S قابل تحقق

 گسترش و تعمیق مفهوم اصلی 17P1S قابل تحقق

 ایجاد مهارت در ترسیم نشانه 15P1S قابل تحقق

 تقویت فرایندهای ذهنی 7P1S قابل تحقق

 تفکر چند علیتی

های قابلیت

تحولی رشد بعد 

 ماهگی 03از 

 های ارتباطیتقویت مهارت 7P1S قابل تحقق

 گسترش مفاهیم اصلی 8P1S قابل تحقق

 تقویت مهارت ایجاد نظم و ترتیب 6P1S قابل تحقق

 دقت و توجه 5P1, S1P1S قابل تحقق

 یادآوری 11P1S10, P1S قابل تحقق هاهیجان تیم ذهنی

 یادگیری 32P1S10, P1S قابل تحقق

 ایجاد مهارت در ترسیم نشانه 32P1, S15P1S قابل تحقق

 دست ورزی

 شناختیزبان

 تسلط بر محدوده نوشتن 16P1S قابل تحقق

 درست در دست گرفتن قلم 15P1S قابل تحقق

 نوشتن تقویت توانایی نوشتن 33P1S32, P1S قابل تحقق

غیرقابل 

 درک کردن خوب سخن گفتن 5P1S تحقق***
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های موجود در رویکرد رشد یکپارچه در نظر ( ابتدا ابعاد و مؤلفه9در جدول شماره )

های موجود در رویکرد ها با مؤلفهکدهای باز موجود در بخش نگارهگرفته شد و سپس 

و نقاط  رشد یکپارچه تطبیق داده شدند و درنهایت نقاط قابل تحقق و غیرقابل تحقق

نظر گرفتن رویکرد رشد یکپارچه و تقویت  توان با توجه به درغیرقابل تحققی را که می

گونه که ازی نمود، مشخص گردیدند. آنسحواس از طریق ابزار و یا روش خاص، متناسب

( مشخص است بیشترین چالش را کودکان در این بخش در 9تحلیل جدول شماره ) از

 ها دارند.قسمت خلق و بازنمایی ایده

 راهنمای نقاط قابل تحقق کتب فارسی .6جدول 

 شناسه کد شرح کد

 * نیازمند استفاده از روش خاص

 ** نیازمند استفاده از ابزار خاص

 *** نیازمند استفاده از ابزار و روش خاص

( آورده شده 1( و )9(، شرح راهنمای قابلیت تحقق جدول شماره )0در جدول شماره )

 است.

 های کتب فارسیتحلیل محتوای نشانه. 1جدول 

 قابلیت تحقق

شناسه نکات 

کلیدی 

 هانگاره

 هامقولات/مؤلفه کدهای باز
ابعاد/ 

 مضامین

 خوب دیدن 35P2S قابل تحقق
 خودتنظیمی

های قابلیت

 پایه تحولی

 خوب گوش کردن 25P2S غیرقابل تحقیق*

 های فردیایجاد فرصت سالم برای ابراز توانایی 26P2S 23,P2S قابل تحقق

 جذب و صمیمیت

 های حسی و حرکتیتقویت مهارت 33P2S قابل تحقق

 منظوم فارسینگرش مثبت نسبت به سخن  30P2S غیرقابل تحقق

 بخشایجاد فضایی لذت 57P2S 24,P2S غیرقابل تحقق

 های ارتباطیتقویت مهارت 20P2S غیرقابل تحقق

 تسلط بر آهنگ و ریتم و وزن و قافیه در شعر 34P2S غیرقابل تحقق
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 قابلیت تحقق

شناسه نکات 

کلیدی 

 هانگاره

 هامقولات/مؤلفه کدهای باز
ابعاد/ 

 مضامین

P2S,6 , غیرقابل تحقق

22P2, S21P2S 
 ارتباطات دوطرفه های ارتباطیتقویت مهارت

ارتباطات حل  تعمیم مطالب به مسائل زندگی 13P2S تحقققابل 

مسئله هدفمند 

 اجتماعی
 گسترش و تعمیق مفاهیم اصلی 27P2S قابل تحقق

 خواندن واژه به کمک تصویر 1P2S قابل تحقق

خلق و بازنمایی 

 هاایده

غیرقابل 

 تحقق***
, 5P2, S3P2S

25P2S19, P2S 
 تقویت توانایی خوب سخن گفتن

غیرقابل 

 ها به گفتاررشد توانایی تبدیل دیده 4P2S تحقق***

غیرقابل 

 گسترش دامنه واژگان 18P2S تحقق***

 تعمیق مفاهیم اصلی 17P2, S9P2S قابل تحقق

 های شنیداری با اجزای تصویرانطباق واژه 10P2S غیرقابل تحقق*

غیرقابل 

 تحقق***
39, P2S38, P2S

40P2S 
 معنای رمزگذاری و انطباق نشانه با صدانوشتن به 

غیرقابل 

 توانایی تفکیک واج و حرف 49P2S تحقق***

 توانایی تشخیص و تفکیک واج و نشانه 37P2S غیرقابل تحقق*

غیرقابل 

 تحقق***
44, P2S

48P2, S45P2S ایجاد و تقویت مهارت خوب دیدن 

P2S41, P2S,42  قابل تحقق

43P2S 

 ایجاد و تقویت مهارت خوب خواندن 48P2, S47P2S تحقق**غیرقابل 

 توجه به مفهوم موردنظرجلب 36P2S غیرقابل تحقق*

 های کلامیتقویت مهارت 11P2S قابل تحقق

 تطبیق صدای نشانه با شکل اصلی 50P2S غیرقابل تحقق*

 پرورش قوه تمیز و تشخیص 2P2S قابل تحقق

 نوشتن به معنای رمزگذاری و انطباق نشانه با صدا 38P2S قابل تحقق هاپل زدن بین ایده

 گسترش مفاهیم اصلی 17P2S غیرقابل تحقق
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 قابلیت تحقق

شناسه نکات 

کلیدی 

 هانگاره

 هامقولات/مؤلفه کدهای باز
ابعاد/ 

 مضامین

 های زبانیتقویت مهارت 46P2S قابل تحقق

غیرقابل 

 های نوشتنتقویت مهارت 54P2S تحقق***

 تقویت شعرخوانی 29P2S غیرقابل تحقق

 نشدهبصری برای واج خواندهآمادگی  52P2S قابل تحقق

 تمرین دیداری 51P2S قابل تحقق

 های نوشتنتقویت مهارت 54P2S غیرقابل تحقق*

 ایجاد مهارت در ترسیم نشانه 15P2S قابل تحقق

 تقویت فرایندهای ذهنی 7P2S قابل تحقق

 

 تفکر چند علیتی

های قابلیت

تحولی 

رشد بعد از 

 ماهگی 03

 تقویت مهارت ایجاد نظم و ترتیب 6P2S غیرقابل تحقق

 گسترش مفاهیم اصلی 8P2S قابل تحقق

 های ارتباطیتقویت مهارت 7P2S قابل تحقق

غیرقابل 

 تفکر نسبی نگرش مثبت به سخن منظوم فارسی 31P2S تحقق***

P2, S1P2S ,5 قابل تحقق

36P2S 
 دقت و توجه

P2S ,10 قابل تحقق هاهیجان تیم ذهنی

56P2, S11P2S 
 یادآوری

غیرقابل 

 تحقق***
10, P2S

55P2, S32P2S 
 یادگیری

 ایجاد مهارت در ترسیم نشانه 32P2, S15P2S قابل تحقق

 دست ورزی

 شناختیزبان

 تسلط بر محدوده نوشتن 16P2S قابل تحقق

 درست در دست گرفتن قلم 15P2S قابل تحقق

 توانایی نوشتنتقویت  33P2S32, P2S قابل تحقق
 نوشتن

 های نوشتنتقویت مهارت 53P2S قابل تحقق

غیرقابل 

 درک کردن خوب سخن گفتن 35P2, S5P2S تحقق***

گرفته شده است. در ( انجام1) ( و0) های( تحلیل محتوای بخش نشانه1جدول شماره ) در
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نظر گرفته شد و  های موجود در رویکرد رشد یکپارچه دراین بخش ابتدا ابعاد و مؤلفه

های موجود در رویکرد رشد یکپارچه ها با مؤلفهسپس کدهای باز موجود در بخش نشانه

و نقاط غیرقابل تحققی را که  تطبیق داده شدند درنهایت نقاط قابل تحقق و غیرقابل تحقق

 نظر گرفتن رویکرد رشد یکپارچه و تقویت حواس از طریق ابزار و یا توان با توجه به درمی

تحلیل جدول شماره  گونه که ازسازی نمود، مشخص گردیدند. آنروش خاص، متناسب

ها و های خلق و بازنمایی ایده، پل زدن بین ایدهان در قسمتآموزدانش( مشخص است 1)

 گردند.ارتباطات دوطرفه با چالش جدی مواجه می

 
 هابخش نشانه. نقاط قابل تحقق0شکل 
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ها که با توجه به نتایج تحلیل جدول نگاره بخشتحققط قابل ( نقا0در نمودار شماره )

 شده است.( مشخص گردید، ترسیم9شماره )

 
 ی خاصهاروش* نیازمند 

 ** نیازمند ابزار

 *** نیازمند ابزار و روش خاص

 هانگاره بخشتحقق. نقاط غیرقابل 2شکل 

با توجه به نتایج تحلیل  ها که( نقاط غیرقابل تحقق در بخش نگاره1در نمودار شماره )

 شده است.( مشخص گردید، ترسیم9جدول شماره )
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 هانشانه بخشتحقق. نقاط قابل 3شکل 

ها که با توجه به نتایج تحلیل جدول نشانه بخشتحقق( نقاط قابل 9در نمودار شماره )

 شده است.( مشخص گردید، ترسیم1شماره )
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 ی خاصهاروش* نیازمند 

 ابزار** نیازمند 

 *** نیازمند ابزار و روش خاص

 هانشانه بخشتحققیرقابل غ. نقاط 6شکل 

ها که با توجه به نتایج تحلیل ( نقاط غیرقابل تحقق در بخش نشانه0در نمودار شماره )

 شده است.( مشخص گردید، ترسیم1جدول شماره )

 گیریبحث و نتیجه

 ارتباطی وسایل ترینمهم از یکی عنوانبه درسی هایمتمرکز، کتاب آموزشی هاینظام در
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 طوربه منبع این اگر کنند، حالمی منتقل آموزاندانش به را هاارزش و اطلاعات که هستند

باشد،  داشته وجود آن در فرهنگی و علمی ازلحاظ اشتباهاتی و گردد تهیه ناقص

امینون  آیدمی وارد آموزشی نظام پوشش تحت آموزاندانش به ناپذیریجبران هایآسیب

 و ترینمهم درسی ایران، کتاب کشور آموزشی نظام در. (0931) (، نوریان0911و شریفی )

 آموزدانش و معلم اختیار در که است آموزشی وسیله ترینکاربردی موارد از بسیاری در

 دارای آن ارائه شیوه و مطالب تدوین جهتازاین(. 0931بنیادین،  تحول سند) دارد قرار

 .باشدمی زیادی اهمیت

ها و مقاله حاضر به دنبال سنجش انطباق کتب فارسی پایه اول ابتدایی باقابلیت

شنوایی شکل گرفت. در این راستا از رویکرد مبتنی بر آموزان با آسیبهای دانشتوانایی

و مطرح کردن پلکان تحولی  رشد یکپارچه به جهت پرداختن به موضوع افراد با نیاز ویژه

نتایج حاصل  های فردی مبتنی بر ارتباط، استفاده شد.شد، به همراه در نظر گرفتن تفاوتر

ها و نگاره) هاکننده تمام حوزهکتب مذکور در بعد شناختی تقویت از پژوهش نشان داد

های نوشتن و درک کردن، کننده مهارتشناختی؛ تقویتهای یک و دو(، در بعد زباننشانه

کننده سطح بردباری عاطفی، ها تقویتیجانی؛ در قسمت نگارهدر بعد تعاملات ه

مندی به دیگران، در بعد مسئله اجتماعی خودتنظیمی، جذب و صمیمیت و افزایش علاقه

کننده های موجود در صورت تقویت مهارت گوش کردن تقویتهدفمند نیز کتاب

(، 1( و )0) هاینشانه این در حالی است که در بعد تعاملات هیجانی در قسمت باشند.می

های خودتنظیمی و جذب و ها، برای مؤلفهشاهد وضعیتی متفاوت هستیم. در قسمت نگاره

ها، خلق و های پل زدن بین ایدههای خاص، در مؤلفهصمیمیت نیازمند استفاده از روش

 سازی، نیازمند استفاده ازبازنمایی و ارتباطات حل مسئله اجتماعی هدفمند جهت متناسب

های سازی، در مؤلفهها جهت متناسبباشد. در قسمت نشانهابزار و روش خاص می

خلق و  های خاص و در مؤلفهخودتنظیمی و جذب و صمیمیت نیازمند استفاده از روش

 ها نیازمند استفاده از ابزار و روش خاص هستیم.بازنمایی و پل زدن بین ایده

آمـوز اعـم از که هـر دانش (1111) و ویدربا عنایت به موارد یادشده توسط گرینسپن 
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آمـوزان بـا تواند متفاوت با سایر همسالان خـود باشـد، دانشعادی و استثنایی با نیاز ویژه می

های مرحله پنجم شامل خلق و بازنمـایی ایـده دچـار چـالش جـدی شنوایی در قابلیتآسیب

تفاده از زبـان بـه بازنمـایی شود تا با استسلط کودک به قابلیت این مرحله موجب می هستند.

های تعـالی هـا منـوط بـه سـبکهای خود بپردازد. البته کم و کیف تسلط به ایـن قابلیتایده

 (.0910شالیان، ) انداست که حامیان در خانواده از بدو تولد با کودک اتخاذ نموده

سال  1 از پس که حتی است این مطلب نیز مؤید (1109) هاو گریدلی تربیتی روش 

 و خارج خاص هایروش از استفاده تاریکی، با و سکوت دنیای از را کودک توانمی

 با والدین تعاملی هایاستراتژی از نظرصرف لذا. نمود شناختیزبان هایقابلیت به مسلط

 در آموزشی نظام که تعاملی هایخانواده، استراتژی محیط در شنواییآسیب با کودک

 .است ایالعادهفوق اهمیت دارای نمایدمی اتخاذ آموزاندانش برای تلفیقی مدارس

 های، کتاب(0911) تبریزی سلمان پژوهش نتیجه با همسو و تحقیق هاییافته اساس بر

 تمام در شنواییآسیب با کودکان ابتدایی اول پایه نوشتن هایمهارت فارسی و فارسی

 زیرا باشندمی شناختی بعد کنندهتقویت( دو هاینشانه و یک هایها، نشانهنگاره) هاحوزه

 باعث که است ایگونهبه بخش سه هر در کتاب این در شدهگرفته کار به تصاویر نوع

 برقرار ارتباط است دیده قبلاً که تصاویری و کتاب در موجود تصاویر بین کودک شودمی

 اتفاق وی در یادگیری و بنددمی نقش وی ذهن در تصاویر کردن دقت و توجه با و کند

 .گرددمی نهادینه فرد وجود در هامهارت برخی ورزی دست عمل انجام با از طرفی. افتدمی

 با کودکان در معنایی دانش بر تأکید شناختیزبان بخش در تحقیق هاییافته چنینهم

 هایمهارت کنندهتقویت و دارد پیشین هایدانسته با فکری داربست ایجاد و شنواییآسیب

 .باشدمی کردن درک و نوشتن

 نکاح اصغری پژوهشی هاییافته موردبررسی، مطابق هایکتاب قوت نکات رغمبه اما

 برای فهمقابل فرد گفتار که بود خواهد مفید زمانی فرد گفتن ، سخن(0910) همکاران و

در پل زدن بین به دلیل ضعف  شنواییآموز با آسیبباشد نتایج نشان داد که دانش دیگران

 همکاران و لامبر تحقیقات باشد. با توجه بهفهم برای دیگران نمیها دارای گفتار قابلایده
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 ، بابایی و همکاران(0919) زادهحسن و ، ترابیان(1103) همکاران و 0، ویوکادالا(1101)

 یکسری همراه به درمانگر گفتار معلم یک وجود گفتن سخن لازمه گفت توان(، می0911)

 کلمه این آیا که ببیند اشبینایی باقدرت حرف یک گفتن با فرد که است مدرسه در لوازم

 نه؟ یا است کرده ادا درست را

( کودک با 0911) 1ها همسو با نظر نیلسندر قسمت خلق و بازنمایی ایده 

طور ناقص صدا را بهشنوایی در شرایط نامساعد ممکن است برخی از حروف بیآسیب

ها تقویت آواشناسی، به های تحقیق در بخش نشانهبشنود یا اصلاً نشود. لذا با توجه به یافته

های صوتی دلیل عدم تمیزدهی تحریکات حس شنوایی و عدم درک و رمزگشایی طرح

های خاص حین تدریس رو لازمه تقویت آواشناسی استفاده از روشافتد، ازایناتفاق نمی

شنوایی در عین مراقبت از عدم مبالغه در آموز با آسیبروی دانش مانند قرار گرفتن روبه

درمانگر و ابزار خاص جهت چک کردن  حرکات دهان در کنار لزوم وجود یک گفتار

 باشد.شنوایی میفرد با آسیب تلفظ صحیح باقدرت بینایی

 ارانهمک و موللی تحقیقات از آمدهدستبه نتایج با هیجانی، مطابق تعاملات بعد در

 طوربه کودک چون سویی از« هانگاره قسمت در»، (0111) 9همکاران و ، موست(0919)

 بردباری تقویت باعث نمایدمی یادگیری به شروع هاهمکلاسی سایر کنار در زمانهم

 با متفاوت را خود آموزدانش چون دیگر سویی از. گرددمی وی خودتنظیمی و عاطفی

 وجود به وی در نیز دیگران به مندیعلاقه یا و صمیمیت و جذب کندنمی احساس دیگران

 .آیدمی

 را خود هایایده بندیجمله با است قرار کودک که« 1 و 0 هاینشانه قسمت» در اما

 توضیح. هستیم متفاوت کاملاً وضعیتی شاهد هیجانی تعاملات بعد در نماید منتقل دیگران به

 قطع دیگران هایایده درک یا و خود هایایده انتقال امکان عدم دلیل به کودک کهاین

 0وود وست زعمبه و کندمی تجربه را مربی با تدریجبه و عادی همسالان با ارتباط زنجیره
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vukkadala, et al. 

2. Nielsen,l. 

3. Most, et al. 

4. Westwood 
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 هاییافته با منطبق پدیده این نتیجه. گیردمی قرار شکست از ایچرخه (، در0930)

 و (، دیموند0911) رضایی دهنوی و همکاران، (0933) ناهمکار و اللهی فرج هایپژوهش

 زیت من ، زیت(0911) موللی و پور (، براری0111) 1همکاران و ، کارتلج(1110) 0اورلوو

 متوجه شنواییآسیب با فرد که (، است1101) 0، ایدستاد و همکاران(1101) 9همکاران و

 ساختار و عاطفی بردباری درنتیجه و شودمی خود هایهمکلاسی به نسبت هاضعف یکسری

 اجتماعی، چون مسئله حل ٔ  درزمینه بودن تحولی بعد در .خوردمی هم بر فرد خودتنظیمی

 با های مناسب، مطابقبا روش در صورت تقویت گوش کردن فرد است ذهنی مهارتی

 کتاب و دهدمی انجام را آن راحتیبه کودک( 0911) و همکاران افروزه هایپژوهش

 .باشدمی آن کنندهتقویت

 تلفیقی هایدوره در که شنواییآسیب با آموزاندانش جهت گرددمی لذا پیشنهاد 

 آنان هایقابلیت و نیازها با متناسب خاص درسی هایکتاب هستند تحصیل به مشغول

 اندتنیدهدرهم درسی هایکتاب در موجود درسی هایحوزه کهشود و ازآنجایی طراحی

 تا گرددمی پیشنهاد عادی مدارس حتی و ناشنوا، تلفیقی مدارس معلمین نظرات با همسو لذا

 تمام و گردد تألیف واحد کتاب یک ابتدایی، فقط پایه در کتاب 1 داشتن وجود جایبه

 از کودکان اضطراب کاهش عملی چنین انجام آوردره. گردد تدریس آن در هاحوزه

. بود خواهد مدرسه در تکالیف انجام از بردن لذت برای بیشتر زمان و هاکتاب بالای حجم

 هایروش ازجمله عناصر سایر هایویژگی در هدف این شدن محقق منظوربه همچنین

 خصوص در محققین سایر گرددمی در این راستا پیشنهاد .شود ایجاد مناسب تغییر یادگیری

مناسب،  مکان هایویژگی ازجمله محتوا با متناسب بافت برای مناسب هایویژگی تعیین

 نمایند. اقدام...  و منابع و ارزشیابی، مواد
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 منابع
ی درسی بر هاکتاب(. تدوین و اعتبارسنجی الگویی برای ارزشیابی 0931ابراهیم کافوری، اکرم. )

. 11-10(. 0)1های نوین تربیتی. یشهاندشناسی یادگیری و تربیتی. اساس رویکرد روان
https://doi.org/10.22051/jontoe.2010.218 

(. بررسی نیازسنجی از 0910ی، سمیه. )آبادبهمنی، صدیقه و کاظم اصغری نکاح، سید محسن؛

بخشی. توان-ی آموزشیبرنامهمنظور طراحی و تدوین شنوایی بهیبآسمربیان کودکان با 

 .1-01(، 000)0تعلیم و تربیت استثنایی. 

ی در شناختزبان(. عملکردهای شناختی و 0911) یجه.خداطبایی، امیر و دروگر، ، طبالهامافروزه، 

 .01-10(. 000)0. تعلیم و تربیت استثناییکودکان ناشنوا. 

 نظام در محتوا تحلیل و درسی کتب بررسیضرورت (، 0911) پور، زهرا. شریفی و امینون، عفت

 علوم و یتمدیر المللیینب کنفرانس یندوم ایران.وپرورش آموزش

 https://civilica.com/doc/54994انسانی.

 ابزار (. طراحی0911) ین زاده، سمانه و مهرکیان، سعیده.حسبابایی، حسن، حاتمی زاده، نیکتا، 

 مدارس شنوایی کم دچار آموزاندانش بخشیتوان و آموزشی خدمات به نیاز سنجش

 :doi .011-003(. 1)1. بخشیتوانپژوهشی طب -فصلنامه علمیابتدایی.  مقطع تلفیقی

10.22037/jrm.2018.110884.1594 
اختلالات هیجانی رفتاری  ٔ  ینهدرزم هاپژوهش(. مروری بر 0911) براری پور، الناز، موللی، گیتا.

 :doi. 130-110(. 1)9. بخشیپژوهشی طب توان-فصلنامه علمی. شنواکمکودکان 

10.22037/JRM.2017.110776.1523 
ی هامهارت(. مقایسه 0930ه، احمد، غباری، باقر، حسین خانزاده، عباسعلی، حجازی، الهه. )به پژو

و علوم  شناسیروانمجله در مدارس تلفیقی و استثنایی.  شنواکمآموزان اجتماعی دانش
 .9(. 91)1تربیتی. 

ی شناسواجو میزان آگاهی  مدتکوتاه(. بررسی رابطه حافظه 0919) ، سعید.زادهحسنترابیان، نسا، 

-11(. 11)1. فصلنامه کودکان استثناییآموزان ناشنوا. با وضوح گفتاری خواندن در دانش

11. 

ی اجتماعی و پیشرفت هامهارت(. مقایسه 0933) جعفری نژاد فرد کهن، محمود، غباری بناب، باقر.

. ه کودکان استثنایینشریآموزان استثنایی در مدارس تلفیقی و استثنایی. تحصیلی دانش

https://doi.org/10.22051/jontoe.2010.218
https://doi.org/10.22051/jontoe.2010.218
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0(90 .)19-19. 

ید بر تأکبا  شنواکمدرمانی: تنظیم هیجان در یباز(. 0011) خونساری، فاطمه، عاشوری، محمد.

. وپرورشآموزششناسی، علوم تربیتی و های نوین در روانیشرفتپمجله چرخ هیجان. 

0(90.)11-011. 

یر رشد تأثو ارزیابی مدل  ارائه (.0911) یقه، رستمی، صدیقه، رنگانی، اقدس.صدرضایی دهنوی، 

. ی علوم شناختیهاتازه. فصلنامه شنوایییبآسزبان، بر عملکرد اجتماعی کودکان دچار 

13(1.)30-11. 

شنوایی و یبآسروانی و بدنی اضطراب در افراد با  نشانه (.0910) رضایی، سعید، مهرمنش، الهه.

 .010-001.و تحقیق در هنر و علوم انسانیالمللی نوآوری ینباولین همایش بینایی. 

https://civilica.com/doc/431907 
 یسازجمله و یآموززبان معلم راهنمای و درسی کتاب ارزشیابی (.0911) رمضانی، احمد.

 .001-019 (.01)1فصلنامه کودکان استثنایی. . شنوا/کمآموزان ناشنوادانش
تعلیم و شناسی زبان و گفتار. یبآسی کلامی ناشنوایان، هامهارت(. 0911سلمان تبریزی، سیما. )

 .01-1 .(01)تربیت استثنایی. 

جلسات  ایران، مصوب اسلامی جمهوری عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام راهبردی تحول سند

 فرهنگی. انقلاب عالی یشورا 11/ 11/1 مورخ 111 لغایت 03/01/31 مورخ 131

شالیان، رحیم، امین یزدی، سید امیر، کارشکی، حسین، سعیدی رضوانی، محمود، اصغری نکاح، 

آموزان با آسیب شنوایی: (. پویش الزام های تحولی تعاملی در دانش0911سیدمحسن.)

 :doi  .019-009. 1(11.)شناسی افراد استثناییروانفصلنامه پژوهش موردی. 

22054/JPE.2017.7723 
 دوره در شنوایی دیدهیبآس آموزاندانش ویژه یدرسبرنامه الگوی طراحی(. 0910. )شالیان، رحیم

 درجه دریافت جهت رساله (.DIR) انسان یکپارچه تحول رویکرد بر مبتنی دبستان اول

 .مشهد فردوسی دکتری، دانشگاه

مسعودنیا،  پور، مهدیه، شامحمدی، مرتضی و نراقی، مریم، رحمان درآمدی، پرویز، سیف شریفی

 و شنوا ساله 0-01 دختر آموزاندانش اجتماعی اضطراب سطح مقایسه(. 0919. )نسترن

 .10-11( 0)0 زبان. گفتار وشناسی فصلنامه آسیب ناشنوا.

 .ی کاربردیشناسجامعه. ر و پایایی در تحقیقات کیفی(. تاملی بر اعتبا0910) عباس زاده، محمد.

https://civilica.com/doc/431907
https://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723
https://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723
https://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723
https://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723


 002 |   یداودک زادهفیشرو  انیشال...؛   با یقیتلف یهادوره ییاول ابتدا هیپا یسنجش انطباق کتب فارس

(0.)90-01. 

یم و تربیت تعل (. آموزش فراگیر: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب.0910) زاده، حسن.غلامحسین
 .11-10(. 1)091 .استثنایی

 عملکرد مقایسه (.0933. )ی، امیرآبادنوش سرمدی، محمدرضا و تقدیری ؛مهراناللهی،  فرج

 در پژوهش. تلفیقی و استثنایی مدارس یشنواکم پسر آموزاندانش رفتاری و تحصیلی
 .130-119، (9)1 ییاستثنا کودکان حیطه

 علوم در کیفی و کمی تحقیق یهاروش(. 0931)جوییس. و گال یت، بورگ، والتر مردگال، 
 .111 و 111-111.دوم ویراست. نصر احمدرضا ترجمه. شناسیروان و تربیتی

ی اجتماعی بر هامهارت(. اثربخشی آموزش 0919) و طاهری، محمد. اللهروحموللی، گیتا، براتی، 

تحول ذهنی.  توانکمآموزان پسر با کاهش پرخاشگری کلامی و غیرکلامی دانش
 .30-10(.0) .روانشناختی کودک

 یهاکتاب تصاویر طراحی در یدتأک اصل یریکارگبه چگونگی بررسی (.0931) نوریان، محمد.

 .000-011(، 9)0های نوین تربیتی.یشهاندابتدایی  دوره پنجم و دوم پایه درسی

نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزش و طراحی (. 0911) آبادی، خدیجه.یعلنفس، سعید، یکن
 .011-010(. 3)1مجله جهانی رسانه. ی درسی.هاکتاب

. ترجمه غلامعلی افروز و محمود رس عادیکودک استثنایی در مدا(. 0911نیلسن، لی براتلند. )

 میرنسب. نشر نوادر.

مکوندحسینی،  شاهرخ ترجمه. ویژه نیازهای با کودکانوپرورش آموزش(. 0930)وست وود، پیتر. 

 .11. ص دوم ویراست. رشد شیلاندری. انتشارات فرح

تحلیل محتوای کتاب فارسی دوم ابتدایی ویژه ناشنوایان. (. 0911) همایی، رضا، مرتضوی، مسعود.
 پژوهشکده کودکان استثنایی.
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