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هدف از این پژوهش مقایسۀ نگرش معلمان عادی و ویژه نسبت به دانشآموزان با
نیازهای ویژه و آموزش فراگیر و شناسایی عوامل مرتبط با نگرش معلمان بوده است .در
پژوهش پسرویدادی حاضر 701 ،معلم ویژه و  701معلم عادی مدارس ابتدایی از
شهرهای زنجان و بیجار (در استانهای زنجان و کردستان) به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شده و در مطالعه شرکت کردند .برای اندازهگیری نگرش آنان ،از مقیاس
نگرشسنج بهپژوه ( )7991پس از اعمال انطباقهای ضروری استفاده شده است .در این
پژوهش تماس اجتماعی ،جنسیت ،گذراندن دورۀ ضمن خدمت ،سطح تحصیالت ،میزان
شناخت ،رشتۀ تحصیلی ،سابقۀ تدریس ،پایۀ تحصیلی مورد تدریس و داشتن تجربۀ رابط
و تلفیقی ،به عنوان متغیرهای پیشبین و نمرات نگرش معلمان متغیرهای مالک بودند.
یافتهها نشان دادند که :الف) معلمان ویژه در مقایسه با معلمان عادی نسبت به دانشآموزان
با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر به طور معناداری نگرشی مثبتتر داشتند .ب) در هر دو
گروه معلمان ،سه متغیر پیشبین داشتن تجربۀ فعالیت به عنوان معلم رابط و تلفیقی ،رشتۀ
تحصیلی و گذراندن دورۀ ضمن خدمت ،حدود ده درصد از واریانس نگرش نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه را به طور معنادار پیشبینی کردند .ج) همچنین در هر دو
گروه معلمان ،تنها متغیر پیشبین میزان شناخت معلمان از دانشآموزان با نیازهای ویژه و
برنامۀ آموزش فراگیر ،توانست  1/4درصد از واریانس نگرش نسبت به آموزش فراگیر را
پیشبینی کند .بنابراین با افزایش دانش معلمان دربارۀ دانشآموزان با نیازهای ویژه و برنامۀ
آموزش فراگیر ،میتوان نگرش آنان را ارتقا و بهبود بخشید.
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مقدمه
7

نگرش افراد جامعه نسبت به افراد با نیازهای ویژه یا افراد استثنایی ،از گذشتههای دور تا به
امروز ،تغییراتی چشمگیر داشته و همین امر موجب برخوردهای متفاوت مردم جامعه با آنان شده
است؛ به گونهای که از زمان اسپارتیها 1که کودکان استثنایی را میکشتند تا به امروز ،دورههای
بدرفتاری و غفلت ،ترحم و حمایت بیشازحد از آنان سپری شده و سرانجام به دورۀ پذیرش آنها
زمان دستخوش دگرگونیهای اساسی و غیرمنتظره شده است .افزون بر این وجود اصطالحات
گوناگون و وضع قوانین ویژه برای این افراد طی زمان حکایت از این تغییرات دارد (بهپژوه7399 ،؛
بهپژوه 7997 ،و 7991؛ کرک و گاالگر ،7999 ،ترجمه جوادیان.)7391 ،
قانون عمومی  94-741در آمریکا (آموزش برای همۀ کودکان معلول )4از جمله قوانینی است
که برای همۀ دانشآموزان فرصتی فراهم کرد تا به آموزش رایگان و مناسب دست یابند .این قانون
که در اواسط دهۀ  7910در آمریکا تصویب شده است ،بیان میکند که هر کودکی باید در
محیطهایی با کمترین محدودیت 5آموزش ببیند (کاالتا ،تامپکینز و ورتس ،1003 ،6ترجمۀ امیری
مجد.)7396 ،
پس از تصویب قوانین یاد شده ،اصطالحاتی مانند یکپارچهسازی 1و آموزش فراگیر 9به طور
گسترده به کار گرفته شده و رواج یافته است .آموزش فراگیر ،مبتنی بر این باور است که افراد
جامعه در نظامی فراگیر و با افراد متفاوت از نژادها ،مذهبها و ویژگیهای گوناگون زندگی میکنند و
مدرسۀ فراگیر کمک میکند تا کودکان در مدرسهای درس بخوانند که بعدها در جامعهای همانند آن
زندگی خواهند کرد .همچنین آموزش فراگیر به معنای تلفیق کامل کودکان است با تواناییهای
گوناگون در همۀ زمینههای تحصیلی که دیگر کودکان قادر به دسترسی و لذت بردن از آنها هستند
و به منظور برآوردن نیازهای همۀ کودکان ،در برنامههای درسی مدارس و کالسهای عادی تغییر
ایجاد کرده ،تفاوتها را مد نظر قرار داده و با ارزش میداند .البته کودکان با تواناییهای گوناگون در
1. Attitude
 .1اهالی شهر مشهور باستانی اسپارت در شبهجزیرۀ موره که پادشاهی به نام اسپارتون در سال  7990قبل از میالد آن را بنا کرده بود ،اطفال سقط شده
و علیل و ناتوان را از پرتگاهی به نام باراترون به پایین میافکندند (فرهنگ لغت دهخدا).
3. Educational Placement
4. Education For All Handicapped Children
)5. Least Restrictive Environment (LRE
6. Culatta, Tompkins & Werts
7. Integration
8. Inclusive Education
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صورت نیاز میتوانند کمکهای تخصصی و آموزش ویژه را به عنوان یکی از روشهای متعدد
دردسترس دریافت کنند (لورمن ،دپلر و هاروی ،1005 ،7ترجمۀ بهپژوه و حسینخانزاده.)7397،
گسترش روزافزون برنامههای آموزش فراگیر در دنیا بر پایۀ دالیلی است که طرفداران نهضت
عادیسازی بر اساس رعایت حقوق بشر ،پذیرش اجتماعی و اجتماعی شدن ابراز میکنند .همچنین
الزامات بینالمللی ،مانند برگزاری کنفرانس جهانی آموزش مبتنی بر نیازهای ویژه )7994( 1در
بوده است .پیرو گسترش برنامههای آموزش فراگیر در جهان ،در ایران نیز برای اجرای هر چه بهتر
آن گامهایی مناسب از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی برداشته شده و مطالعاتی هم در
این زمینه صورت گرفته که پژوهش حاضر از آن جمله است.
بنابر گزارش پژوهشی که عنایتی و همکاران ( )7390در ساری انجام دادهاند ،برنامههای
آموزش فراگیر موفق نبوده است .با توجه به آمار سازمان آموزش و پرورش استثنایی از  749هزار
دانشآموز با نیازهای ویژه بیش از  19هزار نفر در مدارس ویژه و حدود  10هزار نفر هم در نظام
تلفیقی و فراگیر مشغول به تحصیل میباشند .بنابراین روزانه عدۀ بسیاری از دانشآموزان با نیازهای
ویژه در شهرها و روستاهای ایران با طی مسافتهای طوالنی به مدارس ویژه در رفت و آمدند.
درحالیکه بسیاری از آنها میتوانند در مدارس مجاور خانۀ خود جایابی شوند .در نتیجه به نظر
میرسد با گذشت بیش از بیست سال از صدور بیانیۀ ساالمانکا در سال  ،7994هنوز تا اجرای
صحیح آموزش فراگیر راه درازی در پیش داریم .از این رو ،اهمیت و ضرورت پژوهشهایی که در
زمینۀ شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامههای آموزش فراگیر انجام میشوند ،احساس میشود.
اکثر متخصصان بر اهمیت نگرش مثبت معلمان ،دانشآموزان و اولیای آنان تأکید دارند و یکی
از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامههای آموزش فراگیر را نگرش مثبت معلمان معرفی
میکنند (مانند ،بهپژوه 7997 ،و 7991؛ کورنولدی 3و همکاران7999 ،؛ کوک و سیمل7999 ،4؛
هاج ،دیویس ،وودارد و شریل1001 ،5؛ دِپاو و دال -تپر1000 ،6؛ دوشن و فرنچ .)7999 ،1این
پژوهشگران بر این باورند که در میان نگرش دانشآموزان و اولیای آنان ،نگرش معلمان از اهمیت
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بیشتری برخوردار است و میتواند یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست برنامههای
آموزش فراگیر قلمداد شود .لذا در پژوهش حاضر نگرش معلمان ویژۀ دانشآموزان با نیازهای ویژه
(معلمان ویژه) و معلمان دانشآموزان عادی (معلمان عادی) مورد بررسی قرار گرفته است (گفتنی
است که هر جا واژۀ معلمان ،به تنهایی به کار رفته ،منظور هر دو گروه معلمان است) .شایان ذکر
است که فرناندز )1071( 7ضمن تأکید بر اهمیت نگرش معلمان ،ایجاد تغییر واقعی را به عوامل
مطمئن ،مشارکت خانوادهها و جامعه و تضمین اجرای آن با یک بودجه سازمانی).
در حال حاضر تعریفی واحدی برای مفهوم نگرش وجود ندارد و حقیقت این است که نگرش،
پدیدهای پیچیده و چندبعدی است .یکی از تعریفهای مورد پذیرش دربارۀ نگرش ،متعلق به
آلپورت )7935( 1است .وی نگرش را نوعی حالت روانی و آمادگی ذهنی و عصبی میداند که از
طریق تجربه سازمانیافته ،بر واکنشها و پاسخهای فرد در برابر کلیۀ اشیا و موقعیتهایی که به آن
مربوط میشوند ،تأثیری هدایتی دارد.
عوامل متعددی ممکن است در نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه دخالت
داشته باشد .آموزش ضمن خدمت معلمان و افزایش دانش آنها نسبت به دانشآموزان با نیازهای
ویژه ،فراهم کردن منابع و حمایت آنها ،تأمین بودجه و اندازۀ کالس از جملۀ این عوامل اند که در
پژوهش کمبریج-جانسون ،هانتر-جانسون و نیوتن ،)1074( 3گزارش شده است .از پژوهشهای
دیگری که عوامل مرتبط با نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر
را مورد بررسی قرار دادهاند میتوان به پژوهشهای احسن ،4دپلر و شارما ،)1073( 5بهپژوه (،)7991
بهپژوه و ترابی ( ،)7391بهپژوه و گنجی ( )7393و هسیه و هسیه )1071( 6اشاره کرد .اکثر
پژوهشهای یاد شده ،وجود ارتباط مثبت و مستقیم میان میزان دانش و سطح تحصیالت معلمان و
نگرش آنها را گزارش کردهاند .همچنین در پژوهشهای بهپژوه و ترابی ( )7391و کورنیاواتی 1و
همکاران ( )1071رشتۀ تحصیلی معلمان ،پیشبینیکنندۀ نگرش آنها نسبت به دانشآموزان با
نیازهای ویژه اعالم شده است.

1. Fernández
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6. Hsieh, W., & Hsieh, C.
7. Kurniawati
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افزون بر این ،اثربخشی گذراندن دورۀ آموزش ضمن خدمت بر نگرش معلمان نیز به طور
خاص در پژوهشهای علیزاده و همکاران ( ،)7399بهپژوه و ترابی ( )7391و بهپژوه و گنجی
( )7393مورد تأکید قرارگرفته است .همچنین مللی و سلیمی ( )7399و خانجانی و بهاری (،)7393
سایر عوامل مانند جنسیت ،سن ،سابقۀ تدریس ،پایۀ تدریس و وضعیت استخدام معلمان را بهعنوان
پیشبینی کنندۀ نگرش معلمان گزارش کردهاند .داشتن تجربۀ معلم رابط و تلفیقی بودن هم در
گوکدر )1071( 3و کورنیاواتی و همکاران ( )1071پیشبینی کنندۀ نگرش معلمان نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه گزارش شده است.
از نظر بایمنووا ،بکوا و ساله )1075( 4یک مسئله مهم در آموزش فراگیر عدم آمادگی معلمان
برای ایجاد راحتترین محیط برای همۀ دانشآموزان و نداشتن نگرش مثبت نسبت به کار با
دانشآموزان با نیازهای گوناگون و ترس و نگرانی احتمالی معلمان در مورد تواناییشان در توجه به
نیازهای این دانشآموزان است .بدیهی است که مهمترین شرط موفقیت برنامۀ آموزش فراگیر،
آمادهسازی و اصالح نگرش همۀ افراد شرکتکننده در این برنامه ،به ویژه معلمان است.
در پژوهشهایی که اشاره شد نگرش نسبت به گروههای خاصی از دانشآموزان با نیازهای ویژه
مورد بررسی قرارگرفته ،اما در پژوهش حاضر همۀ گروهها به جز دانشآموزان تیزهوش مورد
بررسی قرار گرفتهاند و در پی پاسخگویی به سه پرسش اساسی زیر بوده است:
 .7معلمان عادی و معلمان ویژه نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه چه نگرشی دارند؟
 .1معلمان عادی و معلمان ویژه نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر چه نگرشی دارند؟
 .3آیا نگرش معلمان عادی و معلمان ویژه نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و نسبت به
برنامۀ آموزش فراگیر ،با عواملی چون سطح تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،سابقۀ تدریس ،پایۀ
تدریس ،جنسیت ،داشتن تجربۀ فعالیت به عنوان معلم رابط و تلفیقی ،گذراندن دورۀ ضمن خدمت،
میزان تماس اجتماعی با دانشآموزان با نیازهای ویژه و میزان شناخت معلمان از دانشآموزان با
نیازهای ویژه و آموزش فراگیر ارتباط دارد؟

1 Shaukat, Sharma & Furlonger
2. Bendová & Fialová
3. Gökdere
4. Baimenova, Bekova & Saule
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی و علی -مقایسهای است و جامعۀ آماری آن را معلمان
مدارس ابتدایی عادی و معلمان ویژۀ شهرهای زنجان و بیجار (در استانهای زنجان و کردستان) در
سال تحصیلی  ،7393-94تشکیل میداد .برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی -مورگان
استفاده شد .برای جمعآوری اطالعات الزم ،پرسشنامۀ مورد نظر به  300معلم عادی و معلم ویژه
گذاشتن پرسشنامههای ناقص 174 ،پرسشنامه ( 701پرسشنامه توسط معلمان عادی و 701
پرسشنامه توسط معلمان ویژه) مورد بررسی قرار گرفت .بدین ترتیب  701معلم عادی و  701معلم
ویژه به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .به این صورت که همۀ  11معلم مدرسۀ
استثنایی شهر بیجار و از هفت مدرسۀ استثنایی موجود در ناحیۀ دو شهر زنجان ،معلمان شش
مدرسه که  95نفر بودند گروه نمونۀ معلمان ویژۀ این پژوهش را تشکیل دادند .همچنین در پژوهش
حاضر به تعداد معلمان ویژۀ هر شهر از میان معلمان عادی همان شهر ترجیحاً از مدارس مجاور
مدارس استثنایی ،انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور سنجش نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و
آموزش فراگیر از مقیاس نگرشسنج بهپژوه ( )7991استفاده شد که برای مناسبسازی ،برخی از
گویهها حذف و گویههایی جدید بر اساس هدفهای پژوهش حاضر به آن اضافه شده است .این
تغییرات بر پایۀ نظرات چهار نفر از استادان رشتههای روانشناسی کودکان استثنایی و آمار و روش
تحقیق صورت گرفته است .پس از تهیۀ پرسشنامۀ مقدماتی ،بیست نفر از معلمان عادی و معلمان
ویژه به صورت آزمایشی آن را تکمیل کردند .سپس با مصاحبه با آنان موارد مبهم و نقاط ضعف
پرسشنامه شناسایی و برخی از گویهها حذف یا اصالح شد و سرانجام پرسشنامۀ نهایی در چهار
بخش به شرح زیر تدوین و اجرا شد.
بخش اول ،اطالعات جمعیت شناختی :این بخش وضعیت معلمان را از نظر آخرین مدرک
تحصیلی ،محل خدمت ،رشتۀ تحصیلی ،سابقۀ خدمت ،پایۀ تدریس ،وضعیت استخدام ،گذراندن
دورۀ ضمن خدمت ،جنسیت ،وضعیت تأهل و داشتن تجربۀ فعالیت به عنوان معلم رابط و تلفیقی
مشخص میکرد .در ادامۀ این بخش سؤالی نیز به منظور بررسی میزان تماس اجتماعی معلمان با
دانشآموزان با نیازهای ویژه مطرح شده بود.
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بخش دوم ،نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه :این بخش شامل چهارده گویه
لیکرتی دربارۀ نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه بود.
بخش سوم ،نگرش معلمان نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر :این بخش دارای هجده گویه لیکرتی
بود که معلمان با انتخاب یکی از گزینههای کامالً موافقم ،موافقم ،مخالفم و کامالً مخالفم میزان
موافقت یا مخالفت خود را نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر اعالم میکردند.
بخش شامل چهار قسمت بود که میزان شناخت معلمان در قسمتهای  3 ،7و  4مورد بررسی قرار
میگرفت .در قسمت  7میزان آشنایی معلمان با برنامۀ آموزش فراگیر به صورت کلی مورد سؤال
واقع میشد که با انتخاب گزینههای «اصالً آشنایی ندارم»« ،فقط چند بار آن را شنیدهام»« ،تا حدی
نسبت به آن آشنا هستم» یا «کامالً نسبت به آن آگاه و آشنا هستم» به خود نمرۀ  7تا  4میدادند .در
قسمت  3یک جدول حاوی هفت سطر که در هر سطر یکی از گروههای دانشآموزان با نیازهای
ویژه (دانشآموزان با آسیب بینایی ،با آسیب شنوایی ،با اختاللهای رفتاری ،با ناتوانی یادگیری ،با
ناتوانی ارتباطی ،با معلولیتهای چندگانه و کمتوانی ذهنی) معرفی شده بود و رو به روی هر کدام از
گروهها در چهار ستون ،میزان شناخت نسبت به آن گروه با مقیاس درجهبندی خیلی کم ،کم ،زیاد
و خیلی زیاد مورد ارزیابی قرار میگرفت و نمرۀ کسب شده از این قسمت میان  1تا  19متغیر بود.
به خالف دو قسمت  7و  3که میزان شناخت معلمان از سوی خود آنها اعالم میشد ،در قسمت ،4
معلمان مورد مطالعه به یک آزمون ده سؤالی از نوع صحیح و غلط دربارۀ مسائل مهم دانشآموزان
با نیازهای ویژه پاسخ میدادند و با استفاده از کلید سؤاالت ،تصحیح شده و برای هر آزمودنی یک
نمره از صفر تا  70منظور میشد .مجموع نمرات کسب شده در سه قسمت مذکور نمرۀ نهایی را
برای میزان شناخت معلمان نسبت به آموزش فراگیر و دانشآموزان با نیازهای ویژه تشکیل میداد
که این نمره میان حداقل  9و حداکثر  41در نوسان است که میزان شناخت به پنج درجۀ خیلی کم
( 9تا  ،)75کم ( 76تا  ،)11متوسط ( 13تا  ،)19زیاد ( 30تا  )36و خیلیزیاد ( 31تا  )41درجهبندی
شده است .در پایان فراوانی پاسخهای معلمان ویژه و معلمان عادی که نمرۀ آنها در هر یک از این
محدودهها قرار میگیرد با هم مورد مقایسه شد .در قسمت  1این بخش ،میزان آمادگی معلمان برای
پذیرش کالسی که در آن دانشآموزان با نیازهای ویژه در کنار دانشآموزان عادی حضور دارند،
سؤال میشد که با انتخاب گزینههای اصالً نمیتوانم بپذیرم ،نیاز به آموزش و مطالعه دارم ،زیاد
آماده نیستم یا گزینۀ کامالً آمادگی پذیرش آن را دارم به آن پاسخ داده میشد.
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به منظور محاسبۀ میزان اعتبار پرسشنامه تهیه شده ،ابتدا در دادههای حاصل از اجرای مقدماتی
(نمونۀ  10نفری از معلمان عادی و معلمان ویژه) ،چهارده سؤال مربوط به نگرش نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه (بخش دوم) به دو نیمۀ سؤالهای فرد و زوج تقسیم شد .برای بخش
مربوط به نگرش نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر (بخش سوم) نیز از روش مذکور استفاده شد که
ضریب  0/96به دست آمد .اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ نیز برای هر دو خرده مقیاس
که به ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ  0/17و  0/19برای آنها به دست آمد.
به منظور باال بردن روایی محتوا ،در هر یک از خردهآزمونها از هر سه بعد نگرش اعم از بعد
عاطفی ،شناختی و رفتاری بر اساس اهمیتشان گویههایی در پرسشنامه گنجانده شد که گروهی از
سؤاالت پرسشنامه ،در هر دو بخش دوم و سوم ،نگرش مثبت و گروهی دیگر از آنها نگرش منفی
را میسنجیدند .در زمان محاسبۀ نگرش به سؤاالتی که نگرش منفی را میسنجیدند برای گزینه
کامالً مخالفم نمره  4و مخالفم  3و موافقم  1و کامالً موافقم  7لحاظ شد ،اما گویههای مربوط به
نگرش مثبت به عکس نمرهگذاری شد ،مثالً برای گزینۀ کامالً موافقم نمره  4و برای گزینۀ کامالً
مخالفم نمرۀ  7در نظر گرفته شد .همچنین برای باال بردن روایی صوری در مراحل مناسبسازی
پرسشنامه سعی شد که از نظر ظاهر و جمالت بهکار رفته ،رغبت پاسخدهندگان را برانگیزد.
پس از گردآوری دادهها ،با استفاده از آزمون  ،tمعناداری میان میانگین نگرش دو گروه معلمان
ویژه و معلمان عادی مورد آزمون قرار گرفت .همچنین با روش آماری تحلیل رگرسیون چند
متغیری ،سهم هر یک از متغیرهای پیشبین در پیشبینی متغیر مالک بررسی شد و بهترین
پیشبینی کنندههای متغیر مالک مشخص شدند.
یافتهها
همانطور که در جدول  7مالحظه میشود از منظر جمعیتشناختی 15 ،درصد نمونۀ 174
نفری معلمان ،مرد و  15درصد آنها زن بودند و  94درصد آنان را معلمان متأهل تشکیل میدادند.
سابقۀ تدریس معلمان عادی از معلمان ویژه بیشتر بود و در مقابل سطح تحصیالت معلمان ویژه
باالتر از معلمان عادی بود .یافتۀ دیگر این که معلمان عادی (به جز  1درصد آنان که در خانوادۀ
خود فرد با نیازهای ویژه داشتند) تماس اجتماعی کمتری با افراد با نیازهای ویژه داشتند که فراوانی
معلمان برای این ویژگیها به تفکیک در جدول  7آورده شده است.
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جدول  :2مقایسۀ معلمان بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

سنوات خدمت

تأهل

مرد

زن

متأهل

مجرد

کمتر از  75سال

بیشتر از  75سال

معلمان ویژه

11

95

703

4

37

97

معلمان عادی

31

15

99

9

17

97

زیاد 11 ،درصد شناخت متوسط و فقط  1درصد آنها شناخت کم و یک درصد شناخت خیلیکم
نسبت به دانشآموزان ویژه و آموزش فراگیر داشتند ،درحالیکه هیچ یک از معلمان عادی شناخت
خیلی زیاد نداشتند و فقط  6/5درصد آنها شناخت زیاد داشتند و  47درصد معلمان عادی شناخت
متوسط ،نزدیک به 50درصد شناخت کم و حدود  4درصد شناخت خیلیکم نسبت به دانشآموزان
ویژه و آموزش فراگیر داشتند.
جدول  :1مقایسۀ میانگین و انحراف معیار و خطای استاندارد ،نسبت  ،tدرجۀ آزادی ،سطح معناداری و اندازه اثر میانگین
نگرش معلمان نسبت به آموزش فراگیر
SD

SE

t

df

p

d

معلمان عادی

57

5

6/37

1/36

171

0/05

0/31

معلمان ویژه

53/07

6

گروه

جدول :9مقایسۀ میانگین ،انحراف معیار ،خطای استاندارد ،نسبت  ،tدرجۀ آزادی ،سطح معناداری و اندازه اثر میانگین نگرش
معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه
SD

گروه
معلمان عادی

31/63

4

معلمان ویژه

39/31

4

SE
5/45

t

df

p

d

1/47

171

0/05

0/43

همانطور که در جدولهای  1و  3نشان داده شده است در پژوهش حاضر تی مشاهده شده در
نمرات مربوط به نگرش نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه  1/47و در نمرات مربوط به نگرش
نسبت به آموزش فراگیر  1/36به دست آمده است .با مراجعه به جدول مربوط مشخص میشود که
هر دو عدد مربوط به تی مشاهده شده از  tبحرانی با درجات آزادی بینهایت در سطح معناداری
 0/05بزرگترند ،بنابراین فرضیۀ صفر رد میشود .این موضوع بیانگر این است که معلمان ویژه
به طور معناداری در مقایسه با معلمان عادی هم نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و هم نسبت
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به برنامۀ آموزش فراگیر نگرشی مطلوبتر و مثبتتر ابراز کردهاند .شایان ذکر است که  dکوهن

7

(اندازۀ اثرات میانگین) دو گروه نزدیک به متوسط است.
جدول  :4ماتریس ضریبهای همبستگی میان نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه (متغیر مالک اول )y2 ،با
متغیرهای پیشبین
y2

متغیرها

x2

x1

x9

رشتۀ تحصیلی x1

0/71

0/15

سابقۀ تدریس x9

-0/74

-0/11

-0/19

پایۀ تدریس x4

0/09

0/77

0/15

-0/03

جنسیت x9

0/06

0/70

0/07

0/09

تجربۀ رابط و تلفیقیx9

0/11

0/74

-0/01

-0/73

x9

-0/79
-0/75

0/09

دورۀ ضمن خدمتx9

0/07

0/71

-0/07

-0/77

-0/71

0/71

0/17

میزان تماس اجتماعیx9

0/75

0/71

0/09

-0/79

-0/75

0/70

0/95

میزان شناختx2

0/79

0/19

0/74

-0/33

0/01

0/05

0/65

0/19

 P < 0/07

0/56

0/11

 P <0/05

با نگاهی به ماتریس ضریبهای همبستگی میان نگرش معلمان با متغیرهای پیشبین در جدول ،4
مالحظه میشود که متغیرهای رشتۀ تحصیلی ،داشتن تجربۀ فعالیت به عنوان معلم رابط و تلفیقی،
میزان تماس اجتماعی و میزان شناخت با نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه،
رابطهای معنادار و مثبت دارند.

1. Cohen’s d
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سطح تحصیالت x2

0/91

x4

x9

x9

x9
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جدول  :9ماتریس ضریبهای همبستگی میان نگرش معلمان نسبت به آموزش فراگیر (متغیر مالک دوم )y1 ،با متغیرهای پیشبین
y1

متغیرها

x2

رشتۀ تحصیلیx1

-0/07

0/14

سابقۀ تدریسx9

-0/01

0/11

x9

x9

x9

-0/19

-

پایۀ تدریسx4

0/70

0/70

0/15

-0/03

جنسیتx9

0/71

0/70

0/07

0/09

-0/79

تجربۀ رابط و تلفیقیx9

0/11

0/74

-0/01

دورۀ ضمن خدمتx9

-0/71

0/71

-0/07

-0/77

میزان تماس اجتماعیx9

0/79

0/71

0/09

-0/79

-0/75

میزان شناختx2

0/19

0/19

0/74

-0/33

0/01

-0/73

-0/75

0/09

-0/71

0/70

0/17

0/70

0/95

0/19

0/05

0/65

0/56

 P < 0/07

0/11

 P <0/05

همچنین جدول  5نشان میدهد که داشتن تجربۀ فعالیت به عنوان معلم رابط و تلفیقی ،میزان
تماس اجتماعی و میزان شناخت با نگرش معلمان نسبت به آموزش فراگیر رابطهای معنادار و مثبت
دارد.
جدول  :9خالصۀ تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه (متغیر
مالک اول) و سه متغیر پیشبین مرتبط با آن
متغیرهای پیشبین

R

R1

R1

SE

F

df 2

df 1

p

داشتن تجربۀ رابط و تلفیقی،
رشتۀ تحصیلی و دوره ضمن

0/351

0/719

0/099

6/057

4/493

3

91

0/006

خدمت

به منظور بررسی میزان پیشبینیکنندگی متغیرهای پیشبین از تحلیل رگرسیون به روش
گام به گام استفاده شده که نتایج آن برای متغیر مالک اول در جدول  6گزارش شده است .در این
پژوهش ،سه متغیر داشتن تجربۀ رابط و تلفیقی ( ،)x6رشتۀ تحصیلی ( )x1و دوره ضمنخدمت
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سطح تحصیالت x2

0/01

x1

x4

x9

x9
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( )x1در حدود  70درصد از واریانس متغیر مالک اول ( )y7را به طور معناداری پیشبینی میکنند
( .)p<0/07از میان سه متغیر مذکور داشتن تجربۀ رابط و تلفیقی بیشترین نقش را در پیشبینی
نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه داشته است و به تنهایی در حدود  5درصد از
واریانس نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه را به طور معنادار پیشبینی میکند.
جدول  :9ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیشبین مرتبط با نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه


T

p

6/799

0/000

3/057

0/003
0/045
0/045

b

SEb

ثابت

16/355

4/151

داشتن تجربۀ رابط و تلفیقی ()x9

1/419

0/973

0/417

رشتۀ تحصیلی ()x1

0/914

0/455

0/799

1/031

دوره ضمن خدمت()x9

3/615

7/195

0/197

1/037

متغیرهای پیشبین

بر اساس جدول  ،1ضریب بتای محاسبه شده برای متغیر داشتن تجربۀ رابط و تلفیقی  0/417با
سطح اطمینان  P= 0/003معنادار است .برای متغیر پیشبین رشتۀ تحصیلی 0/799 ،با سطح اطمینان
 P= 0/045و برای متغیر پیشبین دوره ضمنخدمت ،با ضریب بتای  0/197و سطح اطمینان
 P= 0/045معنادار است.
جدول  :9خالصۀ تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای نگرش نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر(متغیر مالک دوم) و
متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیشبین
میزان شناخت

R

R1

0/199

0/093

R1

SE

0/014

6/654

F

df 2

df 1

p

9/539

7

94

0/004

خالصۀ نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای متغیر مالک دوم (نگرش نسبت به
آموزش فراگیر) و متغیرهای پیشبین در جدول  9آمده است که با توجه به آن از میان  9متغیر
پیشبین که در رگرسیون وارد شدند تنها متغیر پیشبین میزان شناخت ( )x9توانست  1/4درصد از
واریانس نگرش نسبت به آموزش فراگیر را پیشبینی کند.
جدول  :2ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشدۀ متغیر پیشبین مرتبط با نگرش معلمان نسبت به آموزش فراگیر
b

SEb

ثابت

44/911

1/579

میزان شناخت ()x9

0/304

0/704

متغیرهای پیشبین



0/199

T

p

71/903

0/000

1/911

0/004
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جدول  9مؤید این است که ضریب بتای محاسبه شده برای متغیر میزان شناخت 0/199 ،در
سطح اطمینان  0/004و با خطای استاندارد  0/704معنادار است.
یافتههای پژوهش حاضر را میتوان چنین جمعبندی کرد که معلمان ویژهای که در پرسشنامه
اظهار کرده بودند که حداقل به مدت یک سال به عنوان معلم رابط فعالیت داشتهاند و معلمان عادی
که تجربۀ حضور دانشآموز با نیازهای ویژه را در کالس خود ،حداقل به مدت یک سال اظهار
رشتۀ تحصیلی معلمان و گذراندن دورۀ ضمنخدمت مرتبط با دانشآموزان با نیازهای ویژه با
نگرش آنها نسبت به این گروه از دانشآموزان ارتباط مثبت و معنادار دارد و تنها متغیر پیشبین
میزان شناخت معلمان از دانشآموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر ،پیشبینی کنندهای معنادار
برای نگرش نسبت به آموزش فراگیر است.
درصورتیکه تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام ،دو بار ،یعنی به طور جداگانه یک بار
برای گروه معلمان عادی و بار دیگر برای دادههای به دست آمده از معلمان ویژه انجام شود،
یافتههای به دست آمده با یافتههای حاصل از تحلیل دادههای کل معلمان متفاوت خواهد بود که در
ادامه به این ترتیب عمل شده و نتایج حاصل برای معلمان عادی ،در جدول  70آورده شده است.
جدول  :21خالصۀ تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای نگرش معلمان عادی نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه
(متغیر مالک دوم) و متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیشبین

R

R1

R1

SE

F

df 2

df 1

p

سطح تحصیالت(،)x7

0/41

0/11

0/79

6/949

6/963

1

49

0/001

رشتۀ تحصیلی ()x1

متغیرهای مستقل سطح تحصیالت ( )x7و رشتۀ تحصیلی ( )x1معلمان عادی پیشبینی کنندهای
معنادار برای نگرش نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه بودند ،درحالیکه با بررسی رگرسیون
گام به گام برای متغیر نگرش نسبت به آموزش فراگیر در معلمان عادی هیچ کدام از متغیرهای
مستقل نتوانستند به طور معنادار واریانس متغیر را پیشبینی کنند.
نتایج به دست آمده از رگرسیون گام به گام برای متغیرهای وابستۀ اول و دوم و متغیرهای
مستقل نهگانه در دادههای مربوط به معلمان ویژه در جدولهای  77و  71آورده شده است .در
معلمان ویژه ،متغیر مستقل میزان شناخت ( ،)x9حدود  9درصد از واریانس نگرش نسبت به
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دانشآموزان با نیازهای ویژه و  71درصد از واریانس نگرش نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر را
به طور معنادار پیشبینی میکند
جدول  :22خالصۀ تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای نگرش معلمان ویژه نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه (متغیر
مالک اول) و متغیرهای پیشبین

میزان شناخت ()x9

0/31

0/70

0/095

4/109

5/006

7

41

0/001

جدول  :21خالصۀ تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای نگرش معلمان ویژه نسبت به آموزش فراگیر (متغیر مالک دوم)
و متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیشبین

R

R1

R1

SE

F

df 2

df 1

p

میزان شناخت ()x9

0/31

0/73

0/77

1/79

6/517

7

41

0/074

نتایج تحلیل رگرسیون دو گروه معلمان عادی و ویژه را میتوان چنین خالصه کرد که در
معلمان عادی سطح تحصیالت و رشتۀ تحصیلی نزدیک به  79درصد از واریانس نگرش نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه را پیشبینی کردند و در مقابل در این گروه از معلمان هیچ یک از
متغیرهای مستقل پیشبینی کنندهای معنادار برای نگرش نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر نبودند .در
معلمان ویژه ،متغیر مستقل میزان شناخت از دانشآموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر در
حدود  9درصد از واریانس نگرش نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و  71درصد از واریانس
نگرش نسبت به برنامۀ آموزش فراگیر را به طور معنادار پیشبینی کردند.
بحث و نتیجهگیری
نگرش معلمان نقشی اساسی در موفقیت اجرای آموزش فراگیر دارد .بر پایۀ همین منطق ،در
پژوهش حاضر نگرش معلمان ویژه و معلمان عادی نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه و نسبت
به آموزش فراگیر ،مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مرتبط با نگرش آنان شناسایی شده است .نتایج
حاکی از آن بود که نگرش معلمان ویژه در هر دو زمینه از نگرش معلمان عادی مثبتتر و
مطلوبتر است .این یافته با نتایج پژوهشهای بهپژوه و ترابی ( ،)7391مللی و سلیمی (،)7399
بهپژوه و همکاران ( )7391و بهپژوه و گنجی ( )7393همخوانی دارد.
در پژوهش حاضر ،یکی از متغیرهای پیشبینیکنندۀ نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با
نیازهای ویژه داشتن تجربۀ معلم رابط و تلفیقی به دست آمده که با پژوهشهای بهپژوه و ترابی
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R
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SE

F
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( ،)7391شوکت و همکاران ( ،)1073بندووا و فیالووا ( ،)1074گوکدر ( )1071و کورنیاواتی و
همکاران ( )1071همسوست .این نتیجه را میتوان چنین تبیین کرد که افرادی که تجربۀ کار با افراد
با نیازهای ویژه در مدارس عادی را ندارند احتماالً به اجرای آموزش در کالس فراگیر به مثابه یک
نگرانی بزرگ نگاه میکنند.
دیگر متغیر پیشبینیکنندۀ نگرش معلمان نسبت به دانشآموزان با نیازهای ویژه در این
کورنیاواتی و همکاران ( )1071است .همچنین گذراندن دورۀ ضمنخدمت مرتبط با دانشآموزان با
نیازهای ویژه به منزلۀ یک متغیر پیشبینیکنندۀ نگرش معلمان نسبت به این گروه از دانشآموزان،
به دست آمده که این نتیجه با پژوهشهای بهپژوه و ترابی ( )7391و علیزاده و همکاران ()7399
همسوست .ازآنجاییکه رشتۀ تحصیلی و گذراندن دورۀ ضمنخدمت هر دو با داشتن آگاهی دربارۀ
دانشآموزان با نیازهای ویژه مرتبط هستند ،بنابراین با تجدیدنظر در آموزشهای پیش از خدمت و
برگزاری دورههای ضمنخدمت مرتبط با این نوع دانشآموزان ،میتوان نگرش معلمان ،به طور
خاص معلمان عادی را بهبود بخشید.
متغیرهای پیشبین سطح تحصیالت ،سابقۀ تدریس ،پایۀ تدریس ،جنسیت ،میزان شناخت و
میزان تماس اجتماعی ،پیشبینیکنندههایی معنادار برای متغیر وابستۀ اول (نگرش نسبت به
دانشآموزان با نیازهای ویژه) نبودند .این نتیجه با یافتۀ بهپژوه و همکاران ( )7391همسوست.
با بررسی ارتباط میان متغیرهای پیشبین و متغیر وابستۀ نگرش نسبت به آموزش فراگیر
مشخص شد که تنها متغیر پیشبین میزان شناخت از دانشآموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر
توانست به طور معنادار در حدود  9درصد از واریانس متغیر وابستۀ مورد نظر را پیشبینی کند .در
این زمینه بندووا و فیالووا ( )1074گزارش کردهاند که کم بودن دانش معلمان ابتدایی نسبت به
ویژگیها و نیازهای دانشآموزان با نیازهای ویژه از موانع فراگیرسازی هستند .بهپژوه و ترابی
( )7391نیز دریافتند که معلمانی که اطالعات صحیحتر و بیشتری نسبت به کودکان نابینا دارند از
نگرشی مثبتتر برخوردارند .هسیه و هسیه ( )1071نیز در این زمینه گزارش کردهاند که هیچیک از
متغیرهای وابسته به جمعیتشناختی (سطح تحصیالت ،داشتن دانشآموز با ناتوانی در کالس،
کیفیت تجربه با دانشآموز با ناتوانی و ملیت) به طور معناداری نگرش دربارۀ آموزش فراگیر را
پیشبینی نمیکنند.
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در این پژوهش نیز مانند همۀ پژوهشهایی که از روش همبستگی استفاده میکنند ،نمیتوان
روابط کشف شده را علّی فرض کرد و شاید این روابط با متغیرهای دیگر مرتبط باشد .محدودیت
دیگر آن میتوان به استقبال نکردن برخی از مسئوالن ادارات آموزش و پرورش ،بعضی از مدیران و
عدهای از معلمان برای شرکت در پژوهش اشاره کرد که این موضوع موجب کاهش حجم نمونۀ
پژوهش شد .شایان ذکر است که احتمال میرود بیشتر معلمان شرکتکننده در این پژوهش که
نسبت به آموزش فراگیر نگرش مثبت و معلمانی که پرسشنامۀ مورد نظر را تکمیل نکرده بودند،
نگرش منفی داشته باشند.
در پایان توصیه میشود که پژوهشهای مشابه در سایر مناطق جغرافیایی کشور و برای دورههای
تحصیلی متوسطۀ اول و متوسطۀ دوم نیز انجام شود تا با گردآوری اطالعات از مناطق گوناگون
کشور و جمعبندی آنها بتوان تصمیمات مبتنی بر پژوهش برای بهبود بخشیدن به نگرش معلمان و
در نهایت اجرای موفقتر آموزش فراگیر گرفت .افزون بر این ،پیشنهاد میشود که نگرش مدیران،
اولیا و دانشآموزان با نیازهای ویژه و دانش آموزان عادی نیز بررسی شود.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان چنین توصیه کرد که معلمان در رشتۀ مرتبط با کار
خود به کار گرفته شوند و میزان شناخت آنها (به ویژه معلمان عادی) از دانشآموزان با نیازهای
ویژه و برنامۀ آموزش فراگیر با برگزاری دورههای ضمن خدمت و گنجاندن بیش از پیش واحدهای
مرتبط با این گروه از دانشآموزان در دروس دورههای تربیت معلم تا حد امکان افزایش داده شود.
همچنین ازآنجاییکه افراد داوطلب رغبت بیشتر به دانشافزایی در این زمینه دارند ،بنابراین توصیه
میشود که معلمان عادی داوطلب برای آموزش فراگیر ،شناسایی شوند و پس از گذراندن دورههای
آموزشی و کارورزی مناسب و دریافت گواهینامهای مبنی بر داشتن آمادگی پذیرش دانشآموزان با
نیازهای ویژه در کالس عادی ،در این زمینه به کار گرفته شوند و از مزایای ویژه برخوردار شوند.
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