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 چكيده
ریزی درسی محسوب  ریزی، به ویژه برنامه گام در برنامه ترین مهمنيازسنجی آموزشی، 

( نيازهای آموزشی و 4به دو سوال بود:  گوییهدف از پژوهش حاضر پاسخ ،رو  این. از شود می

( 2آموزان ناشنوای هنرستانی مدارس ویژه در شهر اصفهان چيست؟  دانش اولویت آنها از نظر

و پسر ناشنوای هنرستانی نسبت به نيازهای آموزشی تفاوت  آموزان دختر آیا بين دیدگاه دانش

آموزان پسر و دختر ناشنوای  نفر از دانشتعداد شصت در این پژوهش توصيفی،  وجود دارد؟

 نيازسنجی ۀو پرسشنامشدند هنرستانی مدارس ویژه در شهر اصفهان به طور تصادفی انتخاب 

پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای  محقق ساخته در اختيار آنان قرار گرفت.آموزشی 
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تن از استادان گروه  پنجپرسشنامه توسط محتوایی برآورد گردید. روایی  93/0نباخ وکر

های به  دادهکودکان استثنایی دانشگاه تهران مورد تأیيد قرار گرفت. شناسی و آموزش  روان

های به  . یافتهشدو تحليل ی بررستوصيفی و استنباطی های آماری  روشبا استفاده از دست آمده 

ها اهميت نيازهای ارتباطی و شغلی را  در اکثر گویه کنندگان شرکتدست آمده نشان داد که 

حرکتی، ای انگيزشی، شغلی، ارتباطی و بيش از سایر نيازها تشخيص دادند. همچنين بين نيازه

، نيازهای کنندگان شرکتتفاوت معناداری وجود داشت. نتایج پژوهش نشان داد که همۀ 

آموزشی خود را در حد باالیی گزارش کردند و گروه دختران نيازهای انگيزشی و حرکتی را 

ریزی درسی برای  در برنامهبنابراین ضرورت دارد  کردند. ابرازبيشتر از گروه پسران 

توجه قرار مورد های مربوط  نيازهای آموزشی آنان و اولویتبه آموزان ناشنوای هنرستانی  دانش

 گيرد.

 درسی ۀنيازسنجی آموزشی، دانش آموزان ناشنوا، برنام :هاکليد -واژه

 

Abstract 

Educational need assessment is the most important step in 

planning, particularly in curriculum development. Therefore, the 

purpose of the present study was answering to two questions a) 

What was the educational needs and its priorities in views of deaf 

students in technical high schools in Isfahan, Iran? b) Were there 

any differences between views of male and female students toward 

educational needs? In the present descriptive study, sixty male and 

female deaf students were randomly selected in two technical high 

schools in Isfahan. The participants completed a research-made 

educational need assessment questionnaire. The findings revealed 

that most students reported which communicational and 

motivational needs were needed. Also, there were significant 

differences between four categories of motivational needs, 
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communicational needs, vocational needs and kinesthetic needs. 

The results showed that all participants reported their needs in all 

items, whereas female students reported more needs in motivational 

and kinesthetic needs than male students. 

 

Keywords: Educational Need Assessment, Deaf Students, 

Curriculum Development 

Contact information: behpajooh@ut.ac.ir 

 

 

 مقدمه
شود،  ترین گام در فرآیند برنامه ریزی محسوب می با توجه به این که نيازسنجی اساسی

آنها  4ان و نيازسنجیندگگيردایهای هر سازمان آموزشی، توجه به نيازهای  برای رسيدن به هدف

از اهميت خاصی برخوردار است. بدیهی است نيازسنجی در آموزش ویژه به دليل وجود 

آموزان با نيازهای ویژه، از جایگاه واالیی برخوردار است. در حالی که  های خاص دانش ویژگی

دهد که نيازسنجی بيشتر در ارتباط با ارایه خدمات اجتماعی و بهداشتی انجام  ها نشان می بررسی

 (.4914؛ 4999فتحی واجارگاه، ؛ 4934پژوه،  به) است دهش

، امکان 9آموزان با آسيب شنوایی یا دانش 2آموزان ناشنوا توجه به نيازهای دانش

سالمت روانی آنان پيشرفت تحصيلی و را افزایش داده و در ه موقع ب ۀمداخلو بهتر ریزی  هبرنام

آموزان ناشنوا در  نوع ارزیابی که از دانش (. همچنين4333 و هيندلی، زنقش حياتی دارد )روبرت

فری،  درسی باشد )گيلبرتسون و ۀآنان در برنام هایآید بایستی مبتنی بر نياز مدرسه به عمل می

پيشرفت فناوری تغييراتی را در ارائه خدمات به در حال حاضر (. با توجه به اینکه 2001

درسی متناسب با این  ۀهای این افراد و برنامنوع نياز در نتيجهآموزان ناشنوا ایجاد کرده،  دانش

 (. 2009؛ هوول، 2040)لنيهان،  تغييرات دچار چالش شده است
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آموزان ناشنوای هنرستانی کمک به آنان  هدف از آموزش دانششایان ذکر است که 

است. این در دنيای واقعی لی و قادرسازی برای زندگی شغ خودکفایی ،شدنمستقل در جهت 

ریزی، داشتن  یابد، زیرا که در هر برنامه شناسایی نيازهای آموزشی آنان تحقق نمیامر جز با 

 منطقی و ضروری خواهد بود )هوول، ،آموزان ناشنوا نيازهای دانش ۀروز دربار اطالعات به

ریزی درسی در سه دهۀ گذشته گسترش یافته و این  (. برای این منظور توجه به برنامه2009

و  1راهبردهای تدریس ، انواع وسایل آموزشی، یادگيرندگانهای آموزشی  ليتها کليه فعا برنامه

 (.4911مشایخ، ، ترجمۀ 4310لوی،گيرد ) اجرای برنامه را در بر می ۀشيو

آموزان و پيش بينی و تدارك  ریزی توجه به نيازهای دانش برای یک کارشناس برنامه

از اهميت خاصی برخوردار است )پور ظهير،  نآنامناسب برای ها و تجارب آموزشی  فعاليت

 ریزان ، برنامهآموزان کمک به دانش ،های مربوط به نيازسنجی ، هدف پژوهشرو  این از(. 4991

 ۀاستفاد و مدیران مراکز آموزشی به منظور فراهم کردن امکانات الزم در جهت عملکرد بهتر و

بدیهی است که (. 4993و رنگریز،  های بالقوه آنان است )حاجی کریمی بهينه از توانایی

و ارزیابی تحصيلی درسی ریزی  آموزان با نيازهای ویژه، برنامه های مبتنی بر نيازسنجی دانش داده

و  ایرویند، یکند )لو آنان را فراهم می هایآنان را تسهيل کرده و امکان آموزش متناسب با نياز

صورت برنامه آموزش انفرادی ارایه و های درسی به  (. به طور معمول برنامه2003هرتزمن، 

 شود. انتخاب می 1و حرکتی 9شغلی ،6، ارتباطی5انگيزشی های حيطهها در  محتوای برنامه

های آنان برای طراحی  و ارزیابی تواناییناشنوا  آموزان دانشتوجه به نيازهای آموزشی 

نيازسنجی کودکان  ۀدربار (4331) والتر، امری ضروری است. مطلوب درسی ۀو اجرای برنام

ناشنوا گزارش کرده است که نيازسنجی کودکان ناشنوا در آمریکا از طریق مؤسساتی که 

های مربوط  يطهها ح . در این گزارششود میوظایفشان نيازسنجی از این کودکان است، انجام 

آموزان ناشنوا مد نظر قرار  دانشمه ریزی درسی انربرای بو شده  ناساییش ،به هر کدام از نيازها

 گيرد. می
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ای این کودکان پيشنهاد کرده  های نشانه ( در ارتباط با ارزیابی از مهارت4331) هرمن

هایی از عالئم اشاره کودکان به عنوان ضرورت ارزیابی مورد شناسایی  است که درك جنبه

شی دریافتند که برای ( در پژوه2040) قرار گيرد. در این خصوص ولف، هرمن، روی و وول

 باشد، توجه به واژگان بومی و آموزان ناشنوا می گسترش زبان اشاره که از نيازهای مهم دانش

 رسد. غير بومی با توجه به نوع فرهنگ آنان ضروری به نظر می

به هنگام در روند زندگی کودکان معلول،  ۀ( با تاکيد بر مداخل4311سون )نبيلی و سایم

 راس .کنند مورد ارزیابی قرار داده و ضرورت توجه به این مسئله را مطرح میرا  ننيازهای آنا

که: کرده است ها در نيازسنجی آموزشی بر این نکات تاکيد  در ارتباط با کاهش هزینه (2001)

بندی خدمات برای گروهی که در این رابطه  ( نيازسنجی آموزشی مبتنی بر اولویت4

تواند از  بندی خدمات می ( اولویت2گذاری کرده، ممکن است دچار اشتباه شود.  سرمایه

 شود، حتی موقعی که توافقی در این ارتباط وجود نداشته باشد.  تأمينهای یکپارچه دیگر  راه

ه های ایالم انجام داد وهشی با عنوان نيازسنجی آموزشی مدیران دبستان( پژ4914بازدار )

ریزی مناسب در جهت برقراری ارتباط موثر بين جامعه،  که نتایج آن حکایت از برنامه است

 . ردارایه خدمات پشتيبانی دا نظارت بر تدریس معلمان و

جی به عنوان یکی از شود که در قلمرو آموزش و پرورش، نيازسن مالحظه می ،از این رو

شود و در هر کجا که مسئله  ریزی در نظر گرفته می های اساسی و ضروری فرآیند برنامه مؤلفه

پژوهش، نيازسنجی با شناسایی این شود. در  ریزی مطرح باشد، از نيازسنجی یاد می برنامه

که خود بستر  ها، هدفشناسایی و مطلوب درسی  ۀنيازهای مهم، مبنایی برای طراحی برنام

 سازد، مورد توجه است. فراهم میبرنامه مهم  های مؤلفهبرای سازماندهی سایر را مناسبی 

آموزان ناشنوای هنرستانی  دانش هاینيازشناسایی پژوهش حاضر در نظر دارد با هدف 

آموزان ناشنوای  ( نيازهای آموزشی و اولویت آنها از نظر دانش4به سواالت زیر پاسخ دهد: 

آموزان دختر و پسر  ( آیا بين دیدگاه دانش2تانی مدارس ویژه در شهر اصفهان چيست؟ هنرس

 ناشنوای هنرستانی نسبت به نيازهای آموزشی تفاوت وجود دارد؟ 
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 روش پژوهش
 گيري ، نمونه و روش نمونهۀ آماريجامع

، یک پژوهش کاربردی است، چون و هدف روش پژوهش حاضر از نظر ماهيت

درصدد بررسی نيازهای آموزشی دانش آموزان ناشنوا بوده تا بر اساس نتایج حاصل پيشنهادهای 

پيمایشی -روش، توصيفیو از نظر  دهدکاربردی در اختيار برنامه ریزان آموزش ویژه قرار 

شهر در  نه و دخترانه()پسرا هنرستاندو  آموزان ناشنوای دانش تمامیی شامل آمار ۀاست. جامع

ن دو آموزشگاه تنها مراکز آموزشی در شهر اصفهان برای دانش آموزان ناشنوا ای. بوداصفهان 

ه سه و ادارۀ آموزش و پرورش آموزش و پرورش ناحي ۀدر دورۀ متوسطه است که زیر نظر ادار

سه رشته درودگری، آموز در  دانش 13شوند. در هنرستان پسرانه  اصفهان اداره میشهر یی استثنا

طراحی  ۀدانش آموز در سه رشت 11موتورهای الکتریکی و کامپيوتر و در هنرستان دخترانه 

گيری تصادفی  روش نمونهاستفاده از با . دشتنبه تحصيل اشتغال دا دوخت، نقاشی و گرافيک

تحصيلی  ۀپایهر نفر دانش آموز دختر و پسر ناشنوای هنرستانی به نسبت  499ای از تعداد  طبقه

 3آموزشینيازسنجی  ۀنفر پسر( انتخاب شدند و پرسشنام 90نفر دختر و  90)  نفر 60تعداد 

 د.شتوسط آنان تکميل 

  پژوهش ابزار

با هدف شناسایی نيازهای انگيزشی، آموزشی محقق ساخته نيازسنجی  ۀپرسشنام

به منظور بررسی روایی آن آموزان ناشنوای هنرستانی تهيه شد و  ارتباطی، شغلی و حرکتی دانش

قرار دانشگاه تهران کودکان استثنایی و آموزش شناسی  روانگروه در اختيار پنج نفر از استادان 

آموزان ناشنوای  نفر از دانش نيازسنجی آموزشی در اختيار سی ۀنامدر ادامه پرسش گرفت.

 موردمصاحبه  ۀبه شيو محتوایی آن ، روایی صوری وهنرستانی قرار گرفت و بعد از تکميل

 93/0نباخ واساس آلفای کر رتایيد و اعتبار آن بآنان و روایی آن توسط  قرار گرفت بررسی

ای  چهار درجهاساس مقياس حسب اولویت نيازها، بر  رهای پرسشنامه ب گویه محاسبه شد.
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(، نمره 4) که به خيلی کم ، به طوریبندی شده است ليکرت از خيلی کم تا خيلی زیاد درجه

 92نهایی شامل  ۀپرسشنام گيرد. تعلق می (رهمن 1) ( و به خيلی زیادنمره 9(، زیاد )نمره 2کم )

 هشتاست که در چهار حيطۀ انگيزشی، ارتباطی، شغلی و حرکتی که هر حيطه شامل  گویه

الزم به ذکر است که محتوای  .(4)نگاه کنيد به جدول  باشد، تنظيم شده است می گویه

درسی  ۀبرنام ۀانجام شده در حوز های پژوهشانتخاب شده برخاسته از مبانی نظری و  های گویه

 .استناشنوا  آموزانکودکان و دانش  یو آموزش

 آموزشي نيازسنجي ۀهاي پرسشنام . توزيع گويه1جدول 

 ها يهوگشماره  نيازها

 92-23-22-46-44-9-5-4 انگيزشی -الف

 94-26-21-41-49-3-1-2 ارتباطی -ب

 90-21-29-20-49-45-40-9 شغلی -ج

 29- 25-24-43-41-42-6-1 حرکتی -د

 
 و در مجموع در کل پرسشنامه 92تا  1نمرات در هر حيطه از دامنۀ شایان ذکر است که 

 آموزان قرار گرفت و به طور گروهی در اختيار دانشها  در نوسان است. پرسشنامه 421تا  92از  

های آمار توصيفی )فراوانی،  با استفاده از روشهای به دست آمده  دادهسپس تکميل شد. 

ای( و با  تک نمونهتی نمونه مستقل و  تی( و آمار استنباطی )آزمون معيارميانگين و انحراف 

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. spssاستفاده از نرم افزار 

 

 ها يافته
های به دست آمده تحليل و مشخص شد  گویی به دو سوال پژوهش، داده برای پاسخ

آموزان در چهار حيطۀ انگيزشی، ارتباطی، شغلی و حرکتی تفاوت  که بين نيازهای دانش

کنندگان نيازهای ارتباطی و شغلی در اولویت  معناداری وجود دارد. همچنين از دیدگاه شرکت
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ای انگيزشی و حرکتی از دیدگاه دانش آموزان دختر بيشتر از باالتری قرار دارند و نيازه

شود به ترتيب  مالحظه می 2آموزان پسر گزارش شده است. همان طور که در جدول  دانش

آموزان ناشنوای هنرستانی از باالترین اولویت  از نظر دانش 90و  4، 45، 21، 49های  گویه

من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس "که  مبنی بر این 49برخوردارند، به طوری که گویۀ 

باالترین اولویت   33/9؛ با ميانگين "های ما را به خوبی بشناسند کنند، عالیق شغلی و توانایی می

 را به خود اختصاص داده است.

 
 

هاي پرسشنامۀ  . توزيع ميانگين، انحراف معيار و ضريب پراکندگي گويه2جدول 

 نفر( 06اولويت نيازها )تعداد نيازسنجي آموزشي بر حسب 

 

 ها                 ميانگين         انحراف معيار     ضريب پراکندگي رديف           گويه

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -4

 53/0                19/0                    11/1          های تدریس فعال استفاده کنند.   از روش

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -2

 26/0                54/0                     10/2از زبان اشاره استفاده کنند.                                 

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -9

 54/0               94/0                      44/9ها را به خوبی به ما بشناسانند.         محيط کارگاه

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -1

 60/0              99/0                       06/9از حرکات پانتوميم استفاده کنند.                       

 کنند، نی که به ما تدریس میمن نياز دارم معلما -5

 59/0               99/0                       64/2از وسایل کمک آموزشی استفاده کنند.             

 من نياز دارم هنرستان ما، فضای مناسب ورزشی -6
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 60/0              12/0                        90/2     داشته باشد.                                                 

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -9

 90/0             19/0            66/2.       به ما کمک کنند تا به خودشناسی الزم نائل شویم

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -1

 15/0              69/0           14/2                         از روش لب خوانی استفاده کنند.       

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -3

 15/0              69/0           39/2بتوانند به خوبی با ما ارتباط برقرار کنند.                      

 سازی من نياز دارم هنرستان ما از نظر آماده -40

 54/0              91/0           41/9و مربيان کارآمد داشته باشد.                 شغلی، معلمان 

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -44

 59/0               92/0            69/2از فناوری آموزشی استفاده کنند.                               

 کنند، ا تدریس میمن نياز دارم معلمانی که به م -42

 59/0               95/0            36/2های جسمانی ما توجه کنند.                          به توانایی

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -49

 25/0           50/0            14/2به ما کمک کنند تا از وسایل کمک شنوایی استفاده کنيم. 

 ز دارم هنرستان ما، وسایل مناسب ورزشیمن نيا -41

 60/0               99/0              06/9                   در اختيار ما قرار دهد.                            

 من نياز دارم هنرستان ما، ما را از نظر -45

 53/0              99/0               06/1انتخاب شغل به خوبی راهنمایی و هدایت کند.          

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -46

 99/0               91/0              05/9های ما را مورد تشویق مناسب قرار دهند.        پيشرفت

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -49
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 11/0               63/0              99/1  های ما را به خوبی بشناسند.     عالیق شغلی و توانایی

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -41

 12/0                 61/0            05/9با ما به شکل چهره به چهره ارتباط برقرار کنند.          

 من نياز دارم هنرستان ما، امکان شرکت در -43

 51/0                  99/0            11/2                     کند.مسابقات ورزشی را برای ما فراهم 

 من نياز دارم هنرستان ما، ما را با -20

 51/0                  96/0            01/9های کسب درآمد آشنا کند.                              روش

 من نياز دارم هنرستان ما، ما را با -24

 50/0                  94/0            36/2بازی آشنا کند.                    های ایمنی در زمين روش

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -22

 /16                  61/0             65/2های ما را به خوبی بشناسند.                           توانایی

 به خوبی بامن نياز دارم هنرستان ما، ما را  -29

 64/0                  91/0             46/9کار و محيط کار آشنا کند.                               ابزار

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -21

 96/0                   60/0             39/2از نظر افزایش خزانۀ لغات به ما کمک کنند.            

 من نياز دارم هنرستان ما، به ما کمک کند -25

 19/0                   61/0              39/2های ورزشی عضو شوم.                 تا در یکی از تيم

 کنند، من نياز دارم از طرف معلمانی که به ما تدریس می -26

 94/0                  55/0               19/2بدون ترحم و به طور منطقی پذیرفته شوم.              

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -29

 59/0                 95/0                 9های حرکتی انجام دهند.     پيش از آغاز کالس، تمرین

 های ایمنی من نياز دارم هنرستان ما، ما را با روش -21
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 95/0                    53/0                00/1                 در محيط کار آشنا کند.                   

 کنند، من نياز دارم از طرف معلمانی که به ما تدریس می -23

 10/0                     90/0                14/2های فردی ما درك شود.                        تفاوت

 کنند، ریس میمن نياز دارم از طرف معلمانی که به ما تد -90

 62/0                   91/0                16/1مشاغل گوناگون معرفی و شناسانده شود.             

 کنند، من نياز دارم معلمانی که به ما تدریس می -94

 96/0                       60/0                 30/2با ما برخورد مناسبی داشته باشند.                    

 های من نياز دارم هنرستان ما، امکان شرکت در فعاليت -92

 10/0                      69/0                  69/2فوق برنامه را برای ما فراهم کند.                    
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آموزان ناشنوای هنرستانی در حيطۀ نيازهای ارتباطی بيشتر  دهد که دانش نشان می 2های جدول  یافته

این مسئله ناشی از  اند و ( توجه کرده41چهره به چهره توسط معلمان )گویۀ  استفاده از روش برقراری ارتباطبه 

کند. همچنين باید  آموزان ناشنوا اعمال می تاکيدی است که آموزش و پرورش ویژه در شيوۀ آموزش به دانش

 های ارتباط با فراد جامعه از شيوهآموزان ناشنوا و سایر ا های دانش گفت که چون اغلب دبيران هنرستان

را  کنندگان بيشتر به این نياز توجه کرده و اولویت آن آموزان ناشنوا آگاهی کافی ندارند، پس شرکت دانش

 اند. خيلی زیاد گزارش کرده

های  کنندگان بيشتر به مورد تشویق قرار دادن پيشرفت حيطۀ نيازهای انگيزشی، شرکت در

( 4های تدریس فعال توسط معلمان )گویۀ  ( و استفاده از روش46سط معلمان )گویۀ آموزان ناشنوا تو دانش

های شغلی  حيطۀ نيازهای شغلی، شناخت عالیق و توانایی کنندگان در اند. همچنين شرکت اشاره کرده

ایی ( و نياز به آشن20های کسب درآمد )گویۀ  (، نياز به آشنایی با روش49آموزان توسط معلمان )گویۀ  دانش

اند. در حيطۀ  ها ضروری تشخيص داده ( را بيشتر از سایر گویه21های ایمنی در محيط کار )گویۀ  با روش

( 1کنندگان به لحاظ آشنایی با زبان اشاره، نياز به استفاده از حرکات پانتوميم )گویۀ  نيازهای حرکتی، شرکت

( و استفاده از وسایل 29وع کالس )گویه های حرکتی قبل از شر بيشتر توجه کرده و نياز به انجام تمرین

 اند. ( را بيشتر ضروری تشخيص داده41ورزشی مناسب )گویۀ 

 

ناشنواي  نيازهاي دانش آموزانانحراف معيار نمرات  وميانگين  توزيع. 1جدول 

 هنرستاني

 انحراف معيار ميانگين تعداد نوع نياز

 12/2 01/24 60 نگيزشیا -الف

 99/4 04/21 60 ارتباطی -ب

 60/2 05/26 60 شغلی -ج

 16/9 01/29 60 رکتیح -د
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در  ،ۀ شغلیدر حيطناشنوا  آموزان شود ميانگين نيازهای دانش مشاهده می 9طور که در جدول  همان

 است. باالترمقایسه با نيازهای انگيزشی، ارتباطی و حرکتی 

 

 اي نمونهتک  تي نتايج آزموننيازهاي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني بر حسب  .0جدول 

 N Df T Sig نوع نياز
تفاوت 

 ميانگين

نيازهای 

 انگيزشی
60 53 41/65 004/0 91/20 

نيازهای 

 ارتباطی
60 53 93/16 004/0 94/43 

 95/25 004/0 99/95 53 60 نيازهای شغلی

نيازهای 

 حرکتی
60 53 22/54 004/0 11/22 
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بين ميانگين نظری و ميانگين تجربی بدست  شود ه میالحظم 1همان طور که در جدول 

در سطح  تفاوت معناداری حرکتی -جسمی آمده در حيطه نيازهای ارتباطی، انگيزشی، شغلی و

از ميانگين نظری  آمدهبه دست ميانگين  ،وجود دارد. در حيطه نيازهای ارتباطی و شغلی 004/0

در دو حيطه  هانياز توجه به آموزان ناشنوای هنرستانی ضرورت باالتر بوده و از دیدگاه دانش

به آموزش  کنندگان شرکت بيشتر از حد مورد انتظار است. به عبارتی دیگر ،اشاره شده

که در جدول طور  د و همانکردن می بيشتر احساس نياز شغلی وارتباطی  های ها در حيطه مهارت

شغلی،  نيازهاینيازها و بعد از آن به ترتيب  ترین مهمشود نيازهای ارتباطی از  مالحظه می 9

 نياز حرکتی قرار دارند. انگيزشی و

 

دانش آموزان وزيع ميانگين و انحراف معيار نيازهاي آموزشي . ت5جدول 

 بر حسب جنسيت

نوع 

 نياز
 ميانگين تعداد جنسيت

انحراف 

 معيار

 انحراف

از 

 ميانگين

 91/0 93/2 99/20 90 پسر انگيزشی

 10/0 21/2 19/24 90 دختر 

 99/0 15/4 96/43 90 پسر ارتباطی

 23/0 53/4 26/20 90 دختر 

 16/0 55/2 39/25 90 پسر شغلی

 13/0 63/2 46/26 90 دختر 

 14/0 91/2 16/20 90 پسر حرکتی

 91/0 13/4 90/26 90 دختر 
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شود عالوه بر اینکه نيازهای گروه دختران و  مشاهده می 5طور که در جدول  همان

پسران در چهار حيطه اشاره شده در حد باالیی نسبت به ميانگين نظری تشخيص داده شده 

 شده است. گزارشحرکتی و شغلی بيشتر از گروه پسران های است، در گروه دختران نياز

 

ناشنواي  دانش آموزان نيازسنجيمستقل تي نتايج آزمون  -0جدول 

 هنرستاني بر حسب جنسيت

  N Df T Sig نوع نياز
آزمون 

 لوين

     F Sig 

 52/0 10/0 04/0 -50/2 51 60 نيازهای انگيزشی

 14/0 05/0 26/0 -42/4 51 60 نيازهای ارتباطی

 64/0 25/0 99/0 -91/0 51 60 نيازهای شغلی

 06/0 91/9 00/0 -16/3 51 60 نيازهای حرکتی

 

شود تفاوت معناداری بين دیدگاه  مشاهده می 6طور که در جدول  همان

 دختر و پسر ناشنوا در ضرورت نيازسنجی در حيطه نيازهای انگيزشی و کنندگان شرکت

 کنندگان شرکتتوان گفت که  حرکتی نسبت به ميانگين نظری وجود دارد. به عبارت دیگر می

 اند. ازهای حرکتی و انگيزشی توجه داشتهپسر به ضرورت ني کنندگان شرکتدختر بيشتر از 

 

 گيري بحث و نتيجه
 بندی نيازهای و اولویت هانياز شناساییبا توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر به 

آموزان ناشنوای هنرستانی در محيط آموزشگاه معطوف است، از این رو با استفاده از آمار  دانش

با ميانگين نظری  را آنرا بررسی و تفاوت  کنندگان شرکت نگين نيازهایتوصيفی و استنباطی ميا
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آن مورد تحليل قرار  نتایج ومستقل محاسبه  تی ای و تک نمونه تیجامعه از طریق آزمون 

 ونيازهای انگيزشی، ارتباطی، شغلی  کنندگان شرکتهای پژوهش نشان داد  گرفت. یافته

نيازهای حرکتی و انگيزشی در دختران از اولویت  حرکتی را در حد باالیی تشخيص دادند و

 باالتری برخوردار است.

ریزی برای یک آموزشگاه به صورت کوتاه مدت، لزوم توجه به  در پرداختن به برنامه

نيازسنجی به عنوان فرآیند مشخص کردن فاصله بين وضع موجود و شرایط مطلوب ضروری 

های  آموزان ناشنوا در حيطه (. نيازسنجی با هدف شناسایی نيازهای دانش4911)فراهانی،  است

آموزان  دانش تواند شرایط یادگيری را برای می مختلف انگيزشی، ارتباطی، شغلی و حرکتی

ارائه  که زیراآنان را افزایش دهد،  تسهيل کرده و سازگاری، استقالل و سالمت روانی ناشنوا

 تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد خدمات تخصصی به ناشنوایان بر اساس نياز آنان می

 (.2040)برسفورد، کالرك و گریکو، 

آموزان  دانش درسی ریزی برنامهدر  تواند میضر احپژوهش به دست آمده در های  یافته

تواند به عنوان الگویی در  اسب میبندی آنها در جهت ارایه برنامه درسی من ناشنوا و اولویت

سطح مراکز آموزشی ویژه مورد استفاده قرار گيرد. در ارتباط با اهداف نيازسنجی به مواردی 

ریزی، ارزیابی، پاسخگویی مسئوالنه به نتایج اقدامات  چون، فراهم کردن اطالعات برای برنامه

توان اشاره  یا آموزشگاه می انجام شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت توسعه سازمان

ریزی آموزشی و درسی در مراکز آموزش ویژه به لحاظ  کرد. اهميت نيازسنجی و سپس برنامه

 های فردی آشکار و فرآیند یادگيری در خور توجه است.  تفاوت

های بررسی شده حکایت از  اساس داده رطور که مالحظه شد نتایج این پژوهش ب همان

ریزی آموزشی و درسی  نيازهای ارتباطی و شغلی است. این مسئله اهميت برنامهباال بودن سطح 

بر مسائلی که در محتوای  داند. در بررسی نتایج پژوهش حاضر، در این زمينه را ضروری می

 آموزان بيشتر بدان دانش تحصيلی آموزشی مورد نياز بوده و پرداختن به مواردی که بعد از فارغ

آموزان  اکيد گردد. از این رو محتوای برنامه آموزشی و شيوه ارایه آن به دانشنياز دارند، باید ت
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ناشنوا باید با دقت نظر بيشتری مورد توجه قرار گيرد. نتایج این تحقيق با نتایج تحقيق اعرابی 

 ( همخوانی دارد.4999(، فتحی واجارگاه )4919( و ميریوسفی )4912)

حکایت از اهميت  ا،ناشنوافراد نيازسنجی در حيطه  در ارتباط با( 4331) تحقيقات والتر

آموزان دارد. همچنين  بندی این نيازها برای این دانش نيازسنجی و دسته بندی و همچنين اولویت

(، در ارتباط با فواید نيازسنجی در افراد با 4311)سایمنسون ( و بيلی و 2001) اسنتایج تحقيق ر

 افراد با نيازهای ویژهبندی خدمات برای  سنجی در اولویتنياز ویژه، شواهد حاکی از نقش نياز

و سپس مداخله به هنگام در زندگی آنان دارد. همچنين با توجه به اهداف نيازسنجی در 

نشان  رسالۀ دکتری خود( در 4999) ارزشيابی آموزشگاهی در مدارس کشور، فتحی واجارگاه

( در 4999) شود. همچنين ابطحی می پرورش احساس داد که این نوع نيازسنجی در آموزش و

های آموزشی پيرامون بررسی نيازهای فراگيران از  پژوهشی نشان داد که توجه به برگزاری دوره

ها باید  های آنان در محيط کار قابل توجه است و تاکيد گردید که آموزش لحاظ ميزان آموخته

بيگدلی و پژوهش های  یافتها بحاضر بر اساس نيازسنجی آموزشی استوار باشد. نتایج پژوهش 

که نيازسنجی برای تمام  اند هدر پژوهش خود تاکيد کرد آنانهمخوانی دارد. ( 4930سالحی )

 تحصيلی مورد نياز است.های  دوره

کاربرد پرسشنامه محقق ساخته از محدودیت خاص خود  پژوهشدر اجرای این 

استفاده از زبان اشاره برای گروه  رغمبه که محتوای برخی گویه ها  ا، چرباشد میبرخوردار 

. همچنين نمونه انتخاب شده در یک گروه از کودکان استثنایی رسيد میآزمودنی مبهم به نظر 

این موضوع  گردد میانجام شد،  بنابراین در تعميم نتایج پژوهش باید احتياط کرد. پس پيشنهاد 

استثنایی و در چند استان و با استفاده از پرسشنامه هنجاریابی  های گروهرا با در نظر گرفتن سایر 

 شده  دوباره انجام داد.

این پژوهش با ارایه چارچوب نيازسنجی، برنامه آموزشی و درسی را در چارچوب 

آموزان  برنامه آموزشی فردی شده در نظر گرفته و همچنين شرایط و موقعيت یادگيری دانش

 کنند.  ار رسيدن به اهداف یادگيری را فراهم میناشنوا را شناسایی و ابز
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:ها نوشت پي  
 

1. Need Assessment 

2. Deaf Students 

3. Students with Hearing Impairment 

4. Teaching Strategies  

5. Motivational Area 

6. Communication Area 

7. Career Area 

8. Kinesthetic Area 

9. Educational Need Assessment Questionnaire 

 

 و مآخذ فارسي منابع

 تهران: موسسه مطالعات و .آموزش و بهسازي منابع انساني(. 4999حسين ) ابطحی،

 ریزی آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. برنامه

 ، تهران: انتشارات آوای نور.(. خانواده و کودکان با نيازهاي ويژه4934پژوه، احمد ) به

. دوره راهنمايي(. نيازسنجي درس تربيت بدني و ورزش در 4912اعرابی، محمود )

 پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه گيالن.

نامۀ  . پایانهاي استان ايالم نيازسنجي آموزشي مديران دبستان(. 4914بازدار، خليل )

 شناسی و علوم تربيتی، دانشگاه شهيد بهشتی. کارشناسی ارشد، دانشکده روان

(. نيازهای اطالعاتی دانش آموزان ناشنوا و کم شنوای 4930بيگدلی، زاهد و سالحی، سوسن )

فصلنامه تحقيقات اطالع رساني و مدارس استثنایی شهر شيراز از نظر معلمان آنان. 

 .135-546(، 9)49 کتابخانه عمومي،
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. ومبرنامه درسي براي مدارس ابتدايي در هزارۀ س(. 4991پور ظهير، علی تقی )

 تهران: نشر آگه.

. تهران: شرکت مديريت منابع انساني(. 4993حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن )

 نشر بازرگانی. چاپ و

. رسالۀ طراحي الگوي نيازسنجي در برنامه درسي(. 4999فتحی واجارگاه، کوروش )

 دکتری، دانشگاه تربيت مدرس.

تهران:  ها. شي: الگوها و روشنيازسنجي آموز(. 4914فتحی واجارگاه، کوروش )

 انتشارات کتابيران.

. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی ريزي آموزشي و درسي برنامه(. 4911فراهانی، محسن )

 واحد تهران.

(. تهران. 4911. ترجمه فریده مشایخ )ريزي درسي مدارس برنامه(. 4310لوی، اریه )

 انتشارات مدرسه.

نيازسنجي درس تربيت بدني و ورزش در دوره  (.4919ميریوسفی گرکی، جليل )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گيالن.ابتدايي
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