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 چكيده
هاي آموزش تلفيقي برر روي  نسبت به اثربخشي برنامه ي تلفيقيشنواآموزان كمدانش عاديپژوهش حاضر به منظور مقايسه نگرش معلمان رابط و  هدف:

و اسرت  اي مقايسره  -علّري  حاضرر از نرو    طرح پرژوهش  روش: جرا شد.اشهر تهران پسرانه شاغل در دبستانهاي , عادينفر معلم  60نفر معلم رابط و  60

سرن   محقر  سراهته نگررش   گيري مورد استفاده, مقيرا   ندازهاي انتخاب شدند. ابزار اگيري چند مرحلهنمونهروش  طور تصادفي با استفاده ازبهآزمودنيها 

رگرسريون   روشو  مسرتقل  هرا, برا اسرتفاده از آزمرون تري     . تحليرل آمراري داده  آورد شدبر 94/0روش آلفاي كرونباخ  استفاده از بود كه اعتبار آن با معلم

هراي  نسبت به اثربخشي برنامه عادينشان داد كه بين دو ميانگين نگرش معلمان رابط و نگرش معلمان نتاي  اين پژوهش  ها:يافتهصورت گرفت. انهگچند

بين مورد بررسري همورون جنسريت، سرن، مردري تحصريلي، سرابقه        جود دارد. امّا متغيرهاي پيشداري وتفاوت معنابه نفع معلمان رابط آموزش تلفيقي 

بينري  نتوانستند تغييررات نگررش معلمران را پريش    شنواي تحت پوشش در كال  آموزان كممعلمان و تعداد دانشتدريس، پايه تدريس، وضعيت استخدام 

لذا موفقيرت   هاي آموزش تلفيقي مثبت نيست,نسبت به برنامه ي تلفيقيشنواآموزان كمدي دانشبا توجه به اينكه نگرش معلمان عا گيري:نتيجه .كنند

 شود.  اجرا سازي معلمان عادي و اصالح نگرش آنان آگاه ضمن هدمت به منظور هاي آموزشبرنامهافتد و ضرورت دارد ها به هطر ميگونه برنامهاين
 

   شنواكمآموزتلفيقي، دانشآموزش هايبرنامه نگرش بهرابط، معلمان عادي، معلمان  :يكليد هايواژه
 

 مقدمه
مرروزش و پرررورش عررادي و ويررژه ياسررتثنايي  در  آ

سراسررر دنيررا در حررال تحّررول و گررذر اسررت و نهضررت 

يررا  2هرراي آمرروزش تلفيقرري  , برنامرره1سررازيعررادي

آمروزش   ،اهيرر  هايو در سرال  3سازي آموزشييكپارچه

نسربتا  جديرد و جسرورانه, در     اقدامي مثابةبه  4فراگير

شناسرران, متخصصرران تعلرريم و تربيررت,    ميرران روان

مرددكاران اجتمراعي و ديگررر كارشناسران, موافقتهررا و    

بسرررياري را برانگيختررره و همايشرررها و   هرررايمخالفت

متعددي را بره هرود اهتصراا داده اسرت      هايپژوهش

  .1384پژوه و همكاران, ؛ به1372و  1371پژوه, يبه

  1386پژوه و همكراران,  , ترجمه به1988ويليامز ي

سازي, بر اين براور اسرت   در تبيين فلسفة نهضت عادي

كه افراد اسرتثنايي بايرد از همران امتيرازات, حقرو  و      

منرد  ي كه اشرخاا عرادي برهوردارنرد, بهرره    هايفرصت

رو, توجه بره حقرو  بشرر, آمروزش برراي      شوند. از اين

برابرر و   هايتجانبه, فراهم كرردن فرصر  همه, رشد همه

جامعه و تسرهيل   هرپذيرش اجتماعي همة شهروندان 

تررين  پرذيري از مهرم  فرايند اجتماعي شدن يرا جامعره  

 ،هراي آمروزش تلفيقري و آمروزش فراگيرر     اصول برنامه

 شوند. محسوب مي
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در سالهاي اهير, اكثر متخصصان آموزش و پرورش 

آمروزان برا   ويژه برر ايرن باورنرد كره جداسرازي دانرش      

از همساالن عادي هود, اقدامي  ،هاي آموزشي ويژهنياز

آموزان با جانبه دانشغير انساني است و مانع رشد همه

، ؛ سرتو1979شود يبراون و همكاران, نيازهاي ويژه مي

 از ايرن رو,   .1992پرژوه,  ؛ بره 1984 و يوري، هرينگ

بره منظرور   آموزش تلفيقي و آموزش فراگير هاي برنامه

ناهتي، اجتماعي، عاطفي و ارتبراطي  رشد مهارتهاي ش

آمروزش  هراي  برنامره , افرزون برر ايرن   اند. طراحي شده

كمرر   5شرنوايي آمروزان برا آسرري   تلفيقري بره دانررش  

كنند تا در مهارتهاي مورد نظر تبحر يابند و تشوي  مي

شوند تا براي پيشرفتهاي بيشتر تالش كنند و به هرود  

هنرد  كم  كنند ترا مفهروم هرود مثبرت را توسرعه د     

  .1998مايه، يل؛ 1384پژوه و همكاران, بهي

؛ 1979پژوهشررهاي متعررددي يبررراون و همكرراران  

 ددرير ، ؛ اشتين ب  و 1984 هرينگ و يوري، ،سرتو

ويرزل و  ؛ موسرت,  1992پرژوه,  ؛ به1982؛ ولتز, 1984

هاي آموزش   نشان داده است كه برنامه1999توركاپا، 

آثررار و  ,6يتلفيقرري برره منزلرره روش جايررابي آموزشرر  

پيامدهاي مثبتي به دنبال دارد كره بره برهري از آنهرا     

 شود:اشاره مي

فرصرتهايي را برراي    ،هاي آموزش تلفيقيبرنامه -1

آمروزان عرادي و   دانرش تما  و تعامل اجتمراعي برين   

كند تا مهارتهاي فراهم مي با نيازهاي ويژهآموزان دانش

جانس يراد  براي زندگي در جامعه پيويده و نامترا الزم 

 بگيرند و در عمل تمرين كنند.

ايي را برراي  هاي آموزش تلفيقري فرصرته  برنامه -2

آمروزان  دانرش پذيرش، تفراهم و احتررام متقابرل برين     

   .كندفراهم مي آموزان با نيازهاي ويژهدانشعادي و 

در مقابل, برهي از انديشمندان آمروزش و پررورش   

نبايرد   ،اي ويرژه آموزان با نيازهويژه, معتقدند كه دانش

شروند. آنهرا    تلفير  در جريان عادي آموزش و پرورش 

هراي آمروزش   را براي مخالفت هرود برا برنامره   داليلي 

ماننرد نبرود يرا كمبرود هردمات       .اندتلفيقي ذكر كرده

ويژه, آموزش ويژه و امكانات فيزيكري و وجرود نگررش    

و معلمران  آمروزان, اوليرا   منفي به آنان از طرف دانرش 

هراي  افزايند كره برنامره  گروه از مخالفان مي عادي. اين

گرروي برهرري از ممكررن اسررت پاسرر  تلفيقرريآمرروزش 

آموزان باشد, امّا برهي ديگر از نيازهراي  نيازهاي دانش

گيرنررد مرري آنرران و نيررز تفاوتهرراي فررردي را ناديررده  

وي مرن و   ؛ داپروكس و 2002يآوراميديس و نروروي,,  

  . 2005 استرادا،

سرازي آموزشري عبرارت    كپارچهآموزش تلفيقي يا ي

اسررت از فراينررد تعلرريم و تربيررت همزمرران و همگررام  

در  با نيازهراي ويرژه  آموزان آموزان عادي و دانشدانش

آمروزش  وقت يرا تمرام وقرت.    طور پارهمدار  عادي به

تلفيقري ترا تلفير     تلفيقي به شكلهاي گونراگون نيمره  

ر آموزش فراگي ،گيرد. در سالهاي اهيركامل صورت مي

آموزش تلفيقي شده و هدف آن تحت پوشش  جانشين

آموزان عرادي  آموزان اعم از دانشدانش همةقرار دادن 

متفرراوت در  هراي آمرروزان برا ناتوانيهررا و توانايي و دانرش 

بره بيران ديگرر در     ؛ي عرادي اسرت  كالسرها مدار  و 

در  ،بررا نيازهرراي ويررژهآمرروزان دانررش ،فراگيرررآمروزش  

و آموزان عادي كنار دانشمدار  و كالسهاي عادي در 

و با همكاري معلمران رابرط بره     عاديمعلمان  زير نظر

آمروزش  هراي  پردازند. هدف نهرايي برنامره  تحصيل مي

مشراركت   ,آمروزان جانبه همة دانرش رشد همه ،فراگير

و فررراهم كررردن  كامررل آنرران در زنرردگي اجتمرراعي   

؛ 1372پژوه, است يبه محيطهاي با كمترين محدوديت

در ايررن ارتبرراک كاكوجويبرراري و     .1992 پررژوه,برره

اي   در مقالره 2000به نقل از مرايلز,   1380هوسپيان ي

اظهرار   "فلسفه آموزش و پرورش فراگيرر "تحت عنوان 

آموزش تلفيقري اساسرا  از الگروي پزشركي      اند كهكرده

مسررئله يرا مشرركل   صرورت نراتواني كرره كرودي را برره   

ود يرا  بيند و هواستار آن است كه كودي عوض شر مي

بخشي قرار گيرد تا متناس  با نظام آموزشي مورد توان

كند. در حالي كره آمروزش فراگيرر برا     شود, تبعيت مي

الگرروي اجتمرراعي نرراتواني سررازگاري دارد. در چنررين  

مسئله يا مشكل در نظرر گرفتره    مثابةالگويي, آنوه به 

اسرت. برر ايرن    در واقع هرود نظرام آموزشري     ,شودمي
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شرود كره مدرسره و نظرام     اهم مري اسا  اين امكان فر

گروي  به طور كلي عوض شوند تا بتوانند پاس آموزشي 

بره بيراني    ؛يادگيرنردگان باشرند   همرة نيازهاي فرردي  

رفرتن بره   »تر, آموزش تلفيقي مربروک اسرت بره    ساده

مشراركت در  »كه آموزش فراگير بره  در حالي« مدرسه

 شود.مربوک مي« مدرسه

در نظرام   اهيرر در سرالهاي   شايان ذكرر اسرت كره   

آمرروزش و پرررورش ايررران, مرردار  و كالسررهايي كرره  

ر زير آموزان عادي در كنار دانش استثنايي آموزاندانش

معلمان عادي و با همكاري معلمان رابرط آمروزش    نظر

ناميرده   8و كالسهاي تلفيقي 7بينند, مدار  تلفيقيمي

شرروند. از ايررن رو, برره معلمرراني كرره در آمرروزش و مرري

شتغال دارند و در مردار  و كالسرهاي   پرورش عادي ا

  9عرادي يرا پرذيرا   كننرد, معلمران   تلفيقي تدريس مري 

بره معلمران    10كره معلمران رابرط   گوينرد. در حرالي  مي

ان آمروزش و  شرود كره در سرازم   متخصصي اطال  مي

اي ير   طور منظم هفتره و بهپرورش استثنايي هدمت 

ه طور سيار به مدار  و كالسهاي تلفيقي مراجعر روز به

آمروزان  دانرش  ،طرور معمرول  . معلمان رابط بهكنندمي

بره  نرد,  دهرا تحرت آمروزش ويرژه قررار مري     استثنايي 

و شرود  مري مشكالت آموزشي و رفتاري آنان رسيدگي 

بره ديگرر    ؛كننرد معلمان عادي آنران را راهنمرايي مري   

 ةاي بره مدرسر  كره از مدرسره   ايبه معلم ويرژه  سخن,

شرود.  مري  اطرال   يرز سريار ن كند, معلرم  ديگر سفر مي

معلمان رابط از تخصص و مهارتهاي هاصي برهوردارند 

اي از هردمات آنران برراي تردريس,     طور گسرترده و به

آموزان برا نيازهراي آموزشري    راهنمايي و مشاوره دانش

 .شوداستفاده مي تلفيقيويژه در مدار  و كالسهاي 

آمرروزان برردين منرروال ضرررورت دارد دربررار  دانررش

نيرز   عرادي شاغل به تحصريل در مردار     11شنوايكم

شنواي تلفيقري بره   آموز كمتوضيحاتي داده شود. دانش

گيري از وسرايل  شود كه با بهرهآموزي اطال  ميدانش

ماند  شنوايي بتواند از باقيمانند سمع  شنوايي كم 

هررود در ادراي و پررردازش اطالعرراتي كرره از طريرر    

در كرال    وآورد, اسرتفاده كنرد   شنيدن به دست مري 

ن, اپرژوه و همكرار  به تحصيل اشرتغال ورزد يبره   ،عادي

1384 .  

معلمران, چره   مثبرت   12وجرود نگررش   ،بدون ش 

هراي  نامره ربره ب و چره معلمران رابرط,     عرادي معلمان 

 تررين عوامرل مر ثر برر    مهرم , يكري از  آموزش تلفيقري 

هرر چره بيشرتر    جذب و نيز  هاگونه برنامهموفقيت اين

به سروي مردار  عرادي اسرت     يي استثناآموزان دانش

زيرررا   .1378هوسررپيان، ؛ 1383پررژوه و گنجرري, بررهي

آورد طور معمول انسان به اموري يا افرادي روي مري به

آنهرايي كره دوسرت نردارد,      ازكه آنها را دوست دارد و 

شناسري  رو, در سرتاسر تاري  روانكند. از ايندوري مي

ين شراهه  اجتماعي, مطالعه نگرش از موضوعات اصلي ا

شررود. امّررا چرررا مطالعرره شناسرري محسرروب مررياز روان

ها، نگرشر كره  نگرشها مهم است؟ اولين پاس  اين است 

كننرد, در زنردگي   رفتارها را هردايت مري  تا حد زيادي 

ثير أاجتمرراعي اهميررت دارنررد و بررر ادراي و تفكررر ترر  

ال دوم ايرن اسرت كره مفهروم نگررش       گذارند. سر مي

ايرن اسرت كره اكثرر     شرود؟ پاسر    چگونه تعريف مري 

شناسان اجتماعي, نگرش را ارزيابي كلري و فروري   روان

. كننرد ها و موضوعات تعريرف مري  هاز بعضي امور, پديد

 يتمايل رواني نسبتا  پايدار شايان ذكر است كه نگرش،

بنابراين  ؛شودهواهي بيان مياست كه با درجاتي از هوا

انرد و  منگرش افراد در طرول زمران نسربتا  پايردار مري     

, نگرش يگذر به موضوعاحسا  و واكنش موقت و زود

, 2001ياشررتروبه و هيوسررتون,  شررودمحسرروب نمرري

  . 8313؛ كريمي, 1383اي و همكاران, ترجمه اژه

 پيشررفت موفقيرت و  گرذار در  از عوامل مهم و تأثير

 ,شرنوا آموزان كمهاي آموزش تلفيقي براي دانشبرنامه

 هاي تلفيقي است.برنامه بهوجود نگرش مثبت معلمان 

آمروز  در چنين شرايطي است كه تمركز از روي دانرش 

س ال اصلي ناكرامي تحصريلي برداشرته و برر      مثابةبه 

قابليتهررا و نگرررش معلررم,  اننرردروي عوامررل ديگررري م

اران آموزشري,  ذگنگرش همساالن, مسئوالن و سياست

شرود. در سراية   امكانات و شرايط آموزشي معطوف مري 

لي است كه ساهتار نظام آموزشي از حالرت  چنين تحو
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تصررنعي هررود كرره در آن افررراد بررر اسررا  ناتوانيهررا و 

شروند,  تفاوتهاي فردي و اجتماعي از يكديگر جردا مري  

فراگيرر   ياههارج و نمونة كوچ  ولي واقعري از جامعر  

سطح آستانة تحمل جامعره   ،شود. در جامعة فراگيرمي

و  هرا و از فرهنگ افرراد برا تواناييهرا    همرة براي پذيرش 

افرراد از   همرة و  رودميسطوح اجتماعي مختلف باالتر 

 گيرنرد مري  قررار  احتررام  سوي يكديگر مورد پذيرش و

  . 1380هوسپيان,  و يكاكوجويباري

  نگرش معلمان به آموزش 2000يو سادي  سادي

و به اين نتيجره   دهكرتلفيقي را از ابعاد مختلف بررسي 

آموزان و جرو مدرسره در   دانش اند كه ويژگيهايرسيده

اين امر دهيل هستند و كارآمدي معلمان و تعداد كرم  

باعرررذ پرررذيرش بهترررر  ،آمررروزان در كرررال دانرررش

 .شودمعلمان مي ياز سوآموزان استثنايي دانش

 يمعلمران كره    گزارش كرده است 1994پاترسون ي

آمروزان برا آسري  شرنوايي     كه در كال  هود با دانش

هاي آمروزش تلفيقري   كه برنامه ندعتقدرو بودند، مهروب

كره كرال    انرد  مفيدند و از اين عقيده حمايرت كررده  

تلفيقي از ابعاد مختلفي هموون آموزشي، اجتمراعي و  

 عاطفي نسبت به كالسهاي مجزا برتر است.

و داپررروكس و   2000يو پدرابيسررري برررال بررروني 

انرد  هود گزارش كرده يپژوهشها  در 2005ن ياهمكار

نسرربت برره  ،داراي تجربرره آمرروزش ويررژه معلمررانكرره 

و  ترري دارنرد. اپردال   هاي تلفيقي نگررش مثبرت  برنامه

  نيز در تحقيقري بره بررسري نگررش     2001ي همكاران

در هراي آمروزش تلفيقري    به برنامره  فلسطينيمعلمان 

كره   نرد اهو به اين نتيجه رسيد هپرداهتمدار  ابتدايي 

اند. معلمران  ودهها مواف  باكثريت معلمان با اين برنامه

مورد مطالعه اظهار كررده بودنرد كره سرب  معمراري      

آمروزان بايرد   با توجه به نيازهاي دانرش  ،مدار  عادي

 تغيير يابد. 

  1979ي ، گراهررام و وارنررر، در مقابررل، هادسررون 

حرامي   ،اند كه معلمان كالسرهاي تلفيقري  گزارش كرده

 ,عادياكثريت معلمان و  تلفي  كودكان معلول نيستند

داننرد و  موزش تلفيقي را براي هود امري تحميلي ميآ

بهتر است در  با نيازهاي ويژهآموزان عقيده دارند دانش

 نوروي,وراميديس و آمدار  مجزا به تحصيل بپردازند. 

در بررسرري پيشررينة نگرررش معلمرران برره       2002ي

انرد كره راز موفقيرت    گزارش كررده  ،هاي تلفيقيبرنامه

وابسرته بره نگررش     تلفيقري  هاي آموزشبرنامهاجراي 

آنان  از طرفها گونه برنامهمعلمان و ميزان پذيرش اين

نگرش معلمان بيشرتر بره    هاند كاست. آنان اضافه كرده

آمروزان وابسرته اسرت ترا     نو  و شدت معلوليت دانرش 

   متغيرهاي مربوک به معلمان.  

  بررر روي 2000تحقيقرري كرره بروترري لررت ي  ينتررا

حراكي از   كرد،شنوا اجرا ان كمآموزمعلمان رابط دانش

 نبرودن  يكراف  چرون آن بود كه اين افراد با مشركالتي  

مواد آموزشي و ابزارهاي كم  ديرداري، كمبرود وقرت    

ه آموزشهاي هراا و عردم آمروزش كرافي در     ي اراتبرا

رو بره رو   ،روشهاي آموزشي در موضوعات هاا زمينه

در زمينرره  يمهمرر پررژوهش  1982. الروي يهسررتند

كه نتراي    بر اين باور استعلمان انجام داده و نگرش م

 ،و غيرقطعي بسياري از پژوهشهاي انجام شده متناقض

 شناسي آنهاست.مربوک به ضعف روش

چند پژوهش داهلي نيز در ايران نگرش معلمران را  

مرورد بررسري قررار     ،هراي آمروزش تلفيقري   به برنامره 

ده كرر گرزارش    1378زاده يحسنبراي نمونه,  ؛نداداده

پنجاه درصد معلمان رابط و نود و هفت درصد كه است 

ها و دستورالعملهاي آمروزش  نامهبا آيين ،عاديمعلمان 

پرژوه و گنجري   بهي آشنايي ندارند. نتاي  پژوهش تلفيق

معلمران    م يد اين مطلر  اسرت كره نگررش     1383ي

نسبت به  ،مقايسه با نگرش معلمان عادي استثنايي در 

 تر است.تلفيقي مثبتهاي آموزش برنامه

دهرد  بررسي پيشينه پژوهش نشان مي ،در مجمو 

هاي آموزش تلفيقي برا واكنشرهاي گونراگون    كه برنامه

 و نقرش بنابراين با توجه به اهميرت   ؛رو بوده استروبه

هاي آموزش تلفيقري،  نگرش معلمان در موفقيت برنامه

اي طراحي شده كه بره مقايسره   پژوهش حاضر به گونه

شرنوا  كمپسر آموزان دانش عاديعلمان رابط و نگرش م

هاي آمروزش  نسبت به اثربخشي برنامهدر دور  ابتدايي 
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گويي به دو تلفيقي بپردازد. اين پژوهش به دنبال پاس 

 است:ر يزال عمده  س

 عرراديآيررا بررين نگرررش معلمرران رابررط و   -1

هراي  شنوا به اثربخشي برنامهكم پسر آموزاندانش

 فاوت وجود دارد؟آموزش تلفيقي ت

آيررا متغيرهرراي جنسرريت, سررن، سررطح     -2

پايه تردريس و نرو  اسرتخدام     وتحصيالت، سابقه 

هراي  معلمان بر نگرش آنران بره اثربخشري برنامره    

 آموزش تلفيقي م ثر است؟
 

 

 روش 
 گيريروش نمونه، نمونه و جامعه

اي اسرت.  طرح پژوهش حاضر از نو  علّي ر مقايسه 

معلمان رابط  همةعه تحقي  را مورد مطالآماري جامعه 

شاغل به تحصريل   يشنواكمپسر آموزان دانش عاديو 

شرهر تهرران در سرال    تلفيقي در دور  ابتدايي مدار  

از  ،داد. در اين تحقير  تشكيل مي 1384-85تحصيلي 

 60شنواي تلفيقي تعرداد  آموزان كمبين معلمان دانش

بررا  ،عرادي معلمران  از نفرر   60معلمران رابرط و   از نفرر  

 شررح اي بره  گيري چند مرحلره استفاده از روش نمونه

 زير شناسايي و انتخاب شدند.  

براي شناسرايي مردار  تلفيقري بره      در مرحله اول

مررديريت آمرروزش و پرررورش اسررتثنايي شررهر تهررران  

پسرر  آمروزان  دانرش  همة مراجعه شد و فهرست و آمار

شرهر  در مردار  تلفيقري    ي شاغل به تحصيلشنواكم

تهيه آموزشي تفكي  منطقه  بهر دور  ابتدايي دتهران 

   .دبستان پسرانه تلفيقي   122يجمعا   شد

و  آمروزش برا انتخراب منراط  فررد      مرحله دوم در

بره  يمانند مناط  ير , سره, پرن  و ...     تهران پرورش 

 آمروزان كرم تروان ذهنري    دانرش  تلفيقري مدار   همة

  دبسررتان پسرررانه تلفيقرري 72يجمعررا  انتخرراب شررده 

 .   1ينگاه كنيد به جدول  شداجعه مر

پس از مراجعه به مردار  تلفيقري   , مرحله سوم در

 72مورد نظر, پرسشنامه مربوک, به طور حضروري بره   

معلمان رابط شاغل به از  نفر 60 معلمان عادي واز  نفر

و پرس از ير    ل ير تحوي تلفيقري  سرها تدريس در كال

د. در شر آوري شرده جمرع  هاي تكميلهفته پرسشنامه

 72پرسشررنامه از  60 يمعلمرران عرراد ايررن مرحلرره  

 60درصررد  و معلمررن رابررط همررة    83پرسشررنامه ي

 ل كردند و عودت دادند.يپرسشنامه را تكم

 
آموزان تلفيقي پسرانه براي دانش دبستانهاي توزيع -1جدول

 كم شنوا در شهر تهران

 تلفيقي هايتعداد دبستان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

 5 منطقه ي 

 3 منطقه سه

 17 منطقه پن 

 4 منطقه هفت

 5 منطقه نه

 10 منطقه يازده

 4 منطقه سيزده

 13 منطقه پانزده

 5 منطقه هفده

 6 منطقه نوزده

 72 جمع

 
 ويژگيهاي معلمان مورد مطالعه

شررود طررور كرره در جرردول دو مالحظرره مررينهمررا

سالي انحرراف معيرار    6/36ميانگين سن معلمان رابط 

 40و براي معلمان عادي ميانگين سرن برابرر برا      8/6

   است.5/7سال يانحراف معيار 

 
 مشخصات آماري سن معلمان رابط و عادي  -2جدول

انحراف  ميانگين تعداد گروهها

 معيار

 حداكثر حداقل

 54 26 8/6 6/36 60 معلمان رابط

 58 24 5/7 40 60 عاديمعلمان

بط و عرادي  نفر از معلمان را 106از لحاظ جنسيت 

 12ي نفر از معلمان رابط و عرادي  14 درصد  زن و 88ي

 درصد  در هر دو گروه مرد بودند.

دهرد از نظرر   نشران مري   طور كه جردول سره  همان

 68حرردود يمرردري تحصرريلي اكثريررت معلمرران رابررط 
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معلمران  درصرد   35حدود  و مدري كارشناسي  درصد

 مدري كارشناسي داشتند.   ،عادي
 
 واني و درصد معلمان برحسب مدرک تحصيليتوزيع فرا -3جدول

 مدرک تحصيلي

 

 

 معلمان

كارشناسي  كارشناسي كارداني ديپلم

 ارشد

ي
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

ي 
وان

را
ف

 

صد
در

 

 0 0 35 21 30 18 35 21 معلمان عادي

 7/1 1 3/68 41 7/26 16 3/3 2 معلمان رابط

 

طور متوسط بط بهاز لحاظ سابقه تدريس معلمان را

سررال سررابقه  19سررال و معلمرران عررادي حرردود   15

ترردريس داشررتند و از نظررر  نررو  اسررتخدام, اكثريررت  

درصرررد  و معلمررران عرررادي    95معلمررران رابرررط ي 

انرد. شرايان ذكرر    درصد  استخدام رسرمي بروده  7/91ي

درصد  هر كدام  80نفر از معلمان عادي ي 48است كه 

ده نفر از آنران هرر    شنوا,آموز كمي  نفر دانشحداقل 

شرنوا و دو نفرر از معلمران    آموز كرم كدام دو نفر دانش

آمرروز عررادي برره ترتيرر  سرره نفررر و چهررار نفررر دانررش

 تحت پوشش در كال  هود داشتند. يشنواكم

 

 ابزار 
در اين تحقي ، به منظور سنجش نگررش معلمران   

 مقيرا  از  هراي آمروزش تلفيقري   بخشري برنامره  به اثر

ساهته استفاده شده است. فرايند نگرش محق سنجش

در كره   برود  به اين ترتير   سن نگرش مقيا ساهت 

برا توجره بره    االت  به منظور تهيه هزانة س مرحله اول

در يرر  مطالعررة  ,و اهررداف تحقيرر  پيشررينة پررژوهش

ال سر  پرن   ل راتي شامر ره مقدمرمرسشنارپ ,اتيرمقدم

 عرراديمعلمرران رابررط و  از پنجرراه نفررر برره پاسرر برراز 

آمروزش ضرمن    روزهكننده در ي  همايش ير  شركت

 داده شد. هدمت 

تكميرل  مقردماتي   هراي پرسشرنامه  ،در مرحله دوم

كارشناسران و   قرار گرفت و ييمحتوامورد تحليل شده 

 ةبره تفكير  در شرش حيطر     ،سنجيمتخصصان روان

ل آموزشري, پرذيرش اجتمراعي,    , مساتعاطفينيازهاي 

يي آكارهمساالن و , رابطه با معلمان واكنشهاي رفتاري

 .كردندشناسايي گويه  143 آموزشي

هرا  در مرحله سوم اقدام به بررسي و گزينش گويره 

سنجي آنهرا  شد و در نهايت با توجه به ويژگيهاي روان

 د.شر انتخراب   ،گويه براي پرسشرنامه نهرايي   40تعداد 

 ،شايان ذكر است كه بخش نخسرت پرسشرنامه نهرايي   

يرل جنسريت, سرن,    مربوک به اطالعات شخصري از قب 

مدري تحصيلي, سرابقه تردريس, وضرعيت اسرتخدام,     

آمروزان  پايره تحصريلي مرورد تردريس و تعرداد دانرش      

 شود.شنواي تحت پوشش در كال  ميكم

محاسبه ضري  اعتبرار كرل ابرزار از     رايب :13راعتبا

دسرت  ه روش آلفاي كرونباخ، استفاده شرد. ضرري  بر   

 برودن همسراني   برآورد شد كه براال  94/0آمده برابر با 

 كند.    ييد ميأدروني ابزار را ت

منظور بررسي روايي ابرزار پرژوهش, از    به :14روايي

دو روش روايي محتوايي و روايي سازه استفاده شد. در 

گام نخست براي بررسي روايي محتوايي, پرس از آنكره   

گويه براسا  پرسشنامه مقدماتي تهيه شرد, بره    143

شناسرري رشررته روان هفررت نفررر از افررراد متخصررص در

اراتره شرد و براسرا     سنجي و رواناستثنايي كودكان 

هاي نامناس , مربهم  گويه ،طي دو نوبت ،آنان ياهنظر

 40و ضعيف حذف شد و پرسشنامه نهايي مشتمل برر  

 گويه باقي ماند.

در گام دوم, برراي بررسري روايري سرازه از تحليرل      

 هاي اصلي و چررهش واريمراكس  عوامل با روش م لفه

طوري كه بر اسا  تحليرل عوامرل بره    استفاده شد, به

بره  شش عاملي منجر شد. ايرن شرش عامرل     ايهنتيج

 گذاري شدند: شرح زيرشناسايي و نام

, 4 كه شامل هشت گويه  عامل اوّل: نيازهاي عاطفي

 مانند: است 37و  36, 25, 19, 15, 14, 8

       آمرروزش تلفيقرري بررر رشررد عرراطفي و هيجرراني

 گذارد.ثير منفي ميأشنوا تآموزان كمدانش

 كالسهايآموزان عادي از تحصيل در مدار  و دانش 
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 تلفيقي ناراضي و ناهشنودند.

, 3, 2 كه شرامل يرازده گويره    دوم: مسائل آموزشيعامل

 :از جمله, است 40و  30, 29, 23, 22, 21, 20, 13, 11

  شرنوا در مردار    آمروزان كرم  نيازهاي آموزشي دانرش

 شود.برآورده ميبهتر  ،استثنايي

 عرادي در مردار  و كالسرهاي    آمروزان  تحصيل دانش

 .شودتلفيقي, موج  افت تحصيلي آنان مي

 اسرت كه شامل سه گويره  عامل سوم: پذيرش اجتماعي 

 مانند:

 كالسهاي تلفيقري,   ،شنوا در مدار آموزان كمدانش

به سهولت پذيرفتره   ،كالسيهاي عادي هودهم ياز سو

 .شوندمي

 ان عادي در مدار  و كالسرهاي تلفيقري,   آموزدانش

شرنواي هرود   كالسريهاي كرم  هرم  ياز سرو به سهولت 

 .شوندپذيرفته مي

كه شرامل پرن     معلمان عامل چهارم: واكنشهاي رفتاري

 مانند: است 39و  38, 34, 28, 24 گويه 

    بررراي كمكهرراي  را معلمرران تلفيقرري انگيررزه الزم

 .شنوا ندارندآموزان كمهصوصي به دانش

 علمرران مرردار  تلفيقرري برره دفترچرره يادداشررت   م

 .شنوا توجهي ندارندآموزان كمدانش

, 6 كه شامل شش گويره   عامل پنجم: رابطه با همساالن

 مانند:, است 27و  18, 17, 12, 9

 شنوا در مدار  و كالسهاي آموزان عادي و كمدانش

 .شوندتلفيقي به راحتي باهم دوست مي

 ي كالسهادر مدار  و  شنواآموزان كمتحصيل دانش

هرراي رفتررار مناسرر  بررا تلفيقرري, برره يررادگيري شرريوه

 .كندهمساالن كم  مي

, 5, 1ةكه شامل هفت گوير  كارايي آموزشيعامل ششم: 

 مانند: .است 35و  26, 16, 10, 7

 راي رلفيقي بر ري تر ارالسهركدار  و رل در مرتحصي

 .شنوا مفيد استآموزان كمدانش

 ي كالسهاوا در مدار  و شنآموزان كمتحصيل دانش

 .تلفيقي, ح  طبيعي آنهاست

 

   گذاريشيوه نمره

شرامل چهرل گويره    سراهته  محقر   ةاين پرسشنام

اي درجره بندي پرن  بر اسا  رتبهكه سن  است نگرش

تنظريم  "كرامال  مخرالفم  "ترا   "كامال  موافقم"ليكرت از 

گذاري بدين صورت است كه بره  شيو  نمره شده است.

كامال  »د, پاس  نسنجنگرش مثبت را ميهايي كه گويه

نمرر  ير     «كرامال  مخرالفم  »و پاسر    5نمر   «موافقم

 هرايي كره نگررش   گويره  در در مقابرل,  ؛گيردتعل  مي

. اسرت گذاري بررعكس  د, شيو  نمرهنسنجمنفي را مي

توانست از چهرل  شايان ذكر است كه دامنة نمرات, مي

مال  مثبرت   ينگرش كامال  منفي  تا دويست ينگرش كرا 

هرچه نمره به دست آمده  در نوسان باشد. بديهي است

برنامره آمروزش    اثربخشي نگرش نسبت به ,باالتر باشد

به  نگرش ,تر باشدو هر چه نمره پايين ترتلفيقي مثبت

 . است ترمنفي هاگونه برنامهايناثر بخشي 

 

 هايافته
رابرط و  براي مقايسره نگررش دو گرروه از معلمران     

برره  نسرربت تلفيقرري يشررنوامرروزان كررمآانررشد عررادي

هراي آمروزش تلفيقري از آزمرون تري      اثربخشي برنامره 

در مسرتقل  اسرتفاده شرد. نتراي  آزمرون تري      مستقل 

 است. آمده  4جدول 
 

بخشي به اثر عاديمقايسه نگرش معلمان رابط و   -4جدول 

 هاي آموزش تلفيقي برنامه

سطح  آزادي درجه tمقدار معيارانحراف ميانگين گروه معلمان

 داريمعني

 23/16 13/148 معلمان رابط
41/6 119 001/0 

 88/22 06/128 عاديمعلمان
 

 برين  تفاوت ,دهدمي نشان 4 جدول كه طور همان

و رابرط در   عرادي معلمان نمر  كل نگرش  ميانگينهاي

 ميانگينهرا برا بررسري   . معنادار اسرت  >001/0pسطح 

ان رابط در مقايسه با معلمان شود كه معلممشخص مي

ترري  هاي تلفيقي نگررش مثبرت  نسبت به برنامه عادي

 دانند.  ها را سودمند ميگونه برنامهو اين اندابراز كرده
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به منظرور بررسري رابطره عوامرل جنسريت، سرن،       

پاية تردريس, نرو  اسرتخدام    و مدري تحصيلي، سابقه 

ش تحرت پوشر   يشنواآموزان كممعلمان و تعداد دانش

هراي  بره اثربخشري برنامره   معلمان در كال  با نگرش 

حليل رگرسيون چندگانه اسرتفاده  از ت ,آموزش تلفيقي

شرده بره منزلره    گيرري براسا  آن عوامرل انردازه  شد. 

متغيرر   صورتبين و نگرش معلمان به متغيرهاي پيش

محسوب شد. تحليل رگرسيون دوبار يعني ير    ،مالي

 عرادي يگر برراي معلمران   بار براي معلمان رابط و بار د

اجرا شد. نتاي  به دست آمده در هر دو طور جداگانه به

ضراي  رگرسيون معنرادار نبرود و   نشان داد كه تحليل 

رگرسريون   راتيترأث براي معناداري  Fاجراي آزمونهاي 

رسرد  معنادار نشد. به نظر مري  > 05/0pدر سطح نيز 

 قابليررتبررين مررذكور يرر  از متغيرهرراي پرريش هرري,

هراي  بره اثربخشري برنامره   بيني نگررش معلمران   پيش

 آموزش تلفيقي را ندارند. 
 

 گيريبحث و نتيجه
 ودر پژوهش حاضر نگرش گروهي از معلمان رابرط  

تلفيقرري آمرروزش هرراي برره اثررر بخشرري برنامرره عررادي

 به دست آمرده بررسي شد. نتاي  شنوا آموزان كمدانش

برين نگررش دو گرروه     يريچشمگنشان داد كه تفاوت 

آمروزش  هراي  به اثربخشي برنامه عاديمعلمان رابط و 

بره دسرت آمرده     نمررات  تلفيقي وجود دارد. ميرانگين 

اسرت كره نگررش معلمران رابرط بره       نكتره  ن اين بيّم

تر از نگررش  تلفيقي مثبتآموزش هاي بخشي برنامهاثر

 آنداليل احتمرالي ايرن وضرعيت    است.  عاديمعلمان 

هرا و  نامره آيرين برا  عرادي   معلمران اكثريرت  است كره  

دسررتورالعملهاي آمرروزش تلفيقرري آشررنايي ندارنررد    

نبود آموزش صرحيح و   با مشكل  و 1378زاده, يحسن

اهميررت  ,رو هسررتندهوبرركمبررود امكانررات آموزشرري ر

و آن را  انرد هتلفيقري را دري نكررد   هاي آموزشبرنامه

از سوي ديگر بايد اشراره كررد    ؛دانندامري تحميلي مي

اي ير   يهفتره مدّت زمان محردودي   كه معلمان رابط,

كه گذرانند, در حاليشنوا ميآموزان كمرا با دانش روز 

گونرره ايررن برراطررور تمررام وقررت  , بررهعرراديمعلمرران 

بره آمروزش آنران    آمروزان در ارتبراک هسرتند و    دانش

 پردازند.  مي

هادسرون  هراي  هاي پژوهش حاضرر برا يافتره   يافته

  2000و پدرابيسري ي ني بو, بال 1979ي گراهام و وارنر

همخررواني   2005يو داپرروكس، ووي مررن و اسررترادا،  

نيازمنرد   عاديمعلمان  اگرچه بايد اذعان كرد كه .دارد

آمرروزان بره دانررش آمروزش صررحيح روشرهاي ترردريس   

آمروزان  هستند و محدود كرردن تعرداد دانرش   شنوا كم

هرر كرال  نيرز در    در شرنوا  آموزان كرم دانشعادي و 

معلمان در مقابل,  ها مفيد است.برنامه گونهپيشبرد اين

 يهاي آموزش تلفيقري نگراه  به برنامهطور كلي رابط به

هاي آموزش تلفيقري را مثبرت   و برنامه اميدوارانه دارند

 كننرد   بيران اين امر  احتمال داردد كه كننارزيابي مي

هراي  آموزش صحيح و آگراهي ايرن معلمران از برنامره    

هراي  احتمالي ديگر يافتره  تبيينباشد. آموزش تلفيقي 

مذكور اين است كه معلمان رابط به دليل حضور كمتر 

بينانه به شرايط موجرود  طور واقعدر مدار  تلفيقي, به

گونه مدار  توجه ندارند. افزون بر اين, نگررش  در اين

بينري  توانرد بره دليرل هروش    تر معلمان رابط ميمثبت

 دي باشد.  به تواناييهاي معلمان عاآنان از حد  بيش

رسريدند  به نظر مري متغيرهايي كه , تحقي اين در 

اثرر  توانند تغييرات متغير مالي يعنري نگررش بره    مي

بيني كنند، مورد بررسي آموزش تلفيقي را پيشبخشي 

، جرنس،  . اين متغيرها عبارت بودند از: سنرفتندقرار گ

، پايه تحصيلي كه معلم مدري تحصيلي، سابقة تدريس

است, وضعيت استخدام معلم و تعداد  كردهتدريس مي

 امّاشاغل به تحصيل در كال . شنواي كمآموزان دانش

در ايرن تحقير    هاي تحليل رگرسريون  يافتهسفانه أمت

 ،برين ي پريش هي, ير  از ايرن متغيرهرا    نشان داد كه

   .داري با متغير مالي نداشتندرابطة معنا

اي تلفيقرري, هبررديهي اسررت اگررر معلمرران كالسرر  

هاي آموزش تلفيقي را نامطلوب بدانند, موفقيرت  برنامه

هرا بره هطرر هواهرد افتراد. از ايرن رو،       گونه برنامهاين

هراي  برگرزاري برنامره   كره  اندريزان توصيه كردهبرنامه
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آموزشرري پرريش از هرردمت و ضررمن هرردمت بررراي    

سازي و توانمند ساهتن معلمران عرادي و اصرالح    آگاه

ش فوسررتر آنرران ضررروري اسررت. نترراي  پررژوه نگرررش

  نشان داده است كره يكري از موانرع موفقيرت     1989ي

هاي آموزش تلفيقي، ناآگراهي معلمران عرادي و    برنامه

. او سرت هدمات حمايتي كار آمد برراي آنها  رضةععدم 

آمروزان برا آسري  شرنوايي بره      معتقد است كه دانرش 

معلمان متخصص و برنامه آموزشي انفرادي نيراز مبررم   

 دارند.  

 آمروزش تلفيقري  ش از هر امر ديگر, در هر حال, بي

بره  اي نگرشري اسرت. ايرن مسرئله كره جامعره       مسئله

نگرد؟ افراد عادي چره نگرشري بره    معلوليت چگونه مي

افراد استثنايي دارنرد؟ آيرا افرراد اسرتثنايي در جامعره      

 تلفيقرري يررا هررايانررد؟ برنامررهپذيرفترره يررا طرررد شررده

شررود كرره  موجرر  مرري آموزشرري سررازي يكپارچرره

برا   عادي در موقعيتهراي عرادي و متعردد    وزانآمدانش

كنش و واكنش  ,همساالن استثنايي هود مالقات كنند

داشته باشند و برا آنهرا ارتبراک برقررار كننرد. در ايرن       

طرور  عرادي بره   آمروزان دانرش شرايط است كه نگررش  

گيررد و در جهرت مثبرت تغييرر     بينانه شركل مري  واقع

كه امكان دهد. همونين در اين شرايط است جهت مي

 ياز سرو بيشتري براي پذيرش عادي برودن معلوليرت   

شود. سرانجام در اين شرايط حاصل مي ،جامعه ياعضا

است كه پذيرش, تفاهم و سعة صدر متقابل ميان افراد 

آيرد و  وجرود مري   به، عكسالعادي و افراد استثنايي و ب

ويژگيهرا و نيازهراي    در مقابلشود هر كس موج  مي

 يرت و آگاهي بيشتري به دست آورد.بص ،افراد ديگر

آگراهي از نگررش معلمران در     شايان ذكر است كه

امرري   آمروزش تلفيقري  هاي آميز برنامهاجراي موفقيت

 بره پژوهشرگران آينرده   الزم است, اما كافي نيست. لذا 

نگرش گروههاي ديگر مانند مرديران,   شودپيشنهاد مي

آمروزان  آموزان عادي و استثنايي و دانرش اولياي دانش

 ،. در هرر صرورت  كننرد نيز بررسي را عادي و استثنايي 

هراي  سرازي و برنامره  اجراي راهبردهاي نهضت عرادي 

بره محيطهراي آموزشري محردود     سازي فقرط  يكپارچه

ريرزان  شود. در سالهاي گذشته مسرئوالن و برنامره  نمي

تلفيقري صررفا  برا     هراي آمروزش  كردند برنامره فكر مي

 معلولآموز معلول ييا دو دانشجايابي و قرار دادن ي  

ي عرادي, هاتمره   كالسرها يا جسمي  در  , حسيذهني

، هوجي يابدتحق  ميهاي آموزش تلفيقي يابد و هدفمي

 . در 2000تپرر,   -پا و دال؛ دي2002 هودارد و شريل،

سرازي  هراي يكپارچره  صورتي كه امروزه اجراي برنامره 

ي هرتم  سازي مكاني و فيزيكر آموزشي تنها به يكپارچه

سررازي هرراي يكپارچرره شررود و اجررراي برنامرره نمرري

و داشررتن تعاملهرراي اجتمرراعي واقعرري,    15اجتمرراعي

سررازي سررازي محيطهرراي آموزشرري و يكپارچرره غنرري

پررژوه و همكرراران, نيررز ضرررورت دارد يبرره 16كرراركردي

  . 2001؛ پليس و هوج, 1384

اي كره برر سرر راه    سخن آهر اينكره موانرع عمرده   

غالبا  ، قرار دارد آموزش تلفيقيهاي آميز برنامهموفقيت

ناشي از ماهيت و شدت معلوليرت افرراد نيسرت, بلكره     

در ذهرن  ست كه ي امحدوديتهايو نگرش منفي حاصل 

وجرود   معلمران مرديران و  به ويژه آموزان, اوليا و دانش

 دارد.  

 

 يادداشتها
  Normalization Movement ي 1

2 ) Integrated Education  

3 ) Educational Integration  

4 ) Inclusive Education 

5 ) Pupils with Hearing Impairment  

6 ) Educational Placement 

7 ) Integrated Schools 

8 ) Integrated Classes 

9 ) Regular or Welcoming Teachers                        

10 ) Itinerant or Peripatetic Teachers 

11 ) Partially Hearing Impaired Students                

12 ) Attitude 

13) Reliability                                                          

14) Validity 

15 ) Social Integration                                             

16 ) Functional Integration                             
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