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  چکیده
مقایـسه نگـرش معلمـان ویـژه و عـادی نـسبت بـه               به منظـور    اضر  پژوهش ح 

رهای مرتبط  متغیشناسایی    و سازی آموزشی آنان  آموزان نابینا و یکپارچه    دانش
در پـژوهش پـس رویـدادی       . معلمان ویژه و عادی صورت گرفته است         نگرش با

 شـرکت   های عـادی و اسـتثنایی شـهر تهـران           از دبستان   معلم نفر 148حاضر،  
نفـر معلـم     74آموزان نابینـا و    فر از آنها معلم ویژه دانش      ن 74 د که تعداد  داشتن

پـس از  ) 1992(پـژوه   سنج به مقیاس نگرشتوسط  معلمان  نگرش  . عادی بودند 
 تمـاس   ،در ایـن پـژوهش    .  مورد بررسی قرار گرفـت     های ضروری  اعمال انطباق 

 تحـصیلی مـورد     پایـه   دوره ضـمن خـدمت،      گذرانـدن  اجتماعی، جنس، سـن،   
شناسی نابینایی، میزان تحصیالت و سـابقه   درباره علت  دریس، میزان اطالعات  ت

 نـسبت بـه    معلمـان و نگـرش بـین   معلمان به عنوان متغیرهـای پـیش    تدریس  
آموزان نابینا    دانش  آموزشی سازی آموزان نابینا و نگرش نسبت به یکپارچه       دانش

هـای ایـن     بـرای تحلیـل داده    . شـدند  به عنوان متغیرهای مالک محـسوب مـی       
 رگرسیون چند متغیـره اسـتفاده        و تقلسگروه م  پژوهش از آزمون تی برای دو     

 نگرش معلمان ویژه نسبت بـه       -الف: های به دست آمده نشان داد که       یافته. شد
از نگـرش   معنـاداری   طـور    بـه سازی آموزشی آنان     آموزان نابینا و یکپارچه    دانش

 ای کـه بـا     لمان عادی و ویـژه    معآن گروه از     -ب و   تر است  معلمان عادی مثبت  
تری راجع به    اند، اطالعات درست    نابینا تماس اجتماعی بیشتری داشته     کودکان

 باالتری تاند، از سطح تحصیال     گذرانده بیشتریآنان دارند، دوره ضمن خدمت      
   .اند ی ابراز کردهتر نگرش مثبت ،تر هستند برخوردارند و جوان

ــدی واژه ــژه، نگــرش  :هــای کلی ــا دانــش، ، معلــم عــادیمعلــم وی ، آمــوز نابین
  آموزشی سازی یکپارچه
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Abstract 
The purpose of the present work is comparing special and 
regular teachers’ attitudes as well as identifying some teacher 
related variables towards visually impaired students and their 
educational integration. Therefore, in this ex post facto study 
148 regular and special education teachers including 74 special 
teachers and 74 regular teachers from Tehran participated. In 
order to measure teachers’ attitudes towards visually impaired 
students and their educational integration Beh-Pajooh’s Attitude 
Scale (1992) was adapted and administered. Criterion variables 
include: social contact, gender, age, passing in service training 
courses, grade level of teaching, information about etiology of 
blindness, education and experience of teaching and attitude 
scores were predictive variables. The results revealed that a: 
special teachers’ attitudes towards visually impaired students 
and their educational integration were significantly more 
positive than regular teachers’ attitudes. b: both special and 
regular teachers, who had experienced more social contact, had 
right information, higher education, had passed in service 
training courses and were younger, expressed more positive 
attitudes.  
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  مقدمه
 سراسـر دنیـا      در 1آموزش و پرورش ویژه   نظام   ،هار دهۀ اخیر  در چ 

 ، آمـوزش بـرای همـه   ، حال گذر است و توجه بـه حقـوق بـشر     در
 پذیرش اجتماعی تمـام شـهروندان       ،های برابر  فراهم کردن فرصت  

 از  2پـذیری  یک جامعه و تسهیل فرایند اجتماعی شدن یـا جامعـه          
سـازی   ارچـه هـای آمـوزش تلفیقـی یـا یکپ         های مهم برنامـه    هدف

آورامیـدیس و   (شـود     محـسوب مـی    4 و آمـوزش فراگیـر     3آموزشی
ــرویچ ــه؛ 2002 ،5ن ــژوه ب ــدی1991،1992 ،پ ، ترنــی و ؛ کورنول
امّا نکته شایان ذکـر ایـن اسـت کـه برخـی از              ). 1998،  6اسکراگز

آمـوزان    بر این باورند که دانش     ،متخصصان آموزش و پرورش ویژه    
هـای   حصیل بپردازند و با برنامه    استثنایی باید در مدارس ویژه به ت      

؛ زیگلـر و    1986 ،7زیگلر و هال  (کنند   آموزش تلفیقی مخالفت می   
ــوداپ ــستی1987 ،8ه ــورد  و اوکزنگ؛ ه ــرای  ). 2003، 9ف ــا ب آنه

 مانند نبود یـا کمبـود       ،اند مخالفت خود دالیل چندی را ابراز کرده      
های فیزیکی مناسب و وجود نگرش منفی        خدمات ویژه و موقعیت   

  .آموزان استثنایی آموزان عادی نسبت به دانش لمان و دانشمع
 بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت اعتقـاد دارنـد           ،در مقابل     

که جداسازی آموزشی برای افراد استثنایی غیر انسانی است و بـه            
هـای   رساند و در نتیجـه از برنامـه        جانبۀ آنان آسیب می     رشد همه 

اخیـر از آمـوزش فراگیـر حمایـت         هـای    آموزش تلفیقی و در سال    
در این ). 1984 10 هرینگ و یورک،؛ سرتو1992 ،پژوه به(کنند  می

شناسان بر این باورند  اکثر متخصصان تعلیم و تربیت و روان  ،  راستا
 حـق دارنـد در    ، معلول افراد هم به عنوان گروهی از       افراد نابینا  که

نـان بایـد   جامعه مشارکت فعال داشته باشند و آموزش و پرورش آ       
رشد همـه    صورت گیرد و به      11های با کمترین محدویت    در محیط 

 ،های جهان کشور در بسیاری از از این رو،    . شود نتهی، م آنهاجانبه  
ــش ــادی    دان ــدارس ع ــا در م ــوزان نابین ــی آم ــصیل م ــد  تح کنن

  در،و در ایـــران نیـــز )2005، 13؛ تـــانگن2001 ،12برامبرینـــگ(
                                                 
1. special education 
2. socialization 
3. educational integration 
4. inclusive education 
5. Avramidis, E., & Norwich, B. 
6. Cornoldi, C., Terreni, A. & Scruggs, T. 
7. Zigler, E., & Hall, N. 
8. Zigler, E., & Hodapp, R. 
9. Hastings, R.P., & Oakford, S. 
10. Certo, N., Haring, N., & York, R. 
11. Least Restrictive Environment (LRE) 
12. Brambring, M. 
13. Tangen, R. 

 ایـن تحقـق  کـه بـرای   هـای مهمـی    یکی از گامهای اخیر   سال در
  ،نابیناآموزان  دانشآموزشی سازی   برداشته شده، یکپارچهها هدف

   .های عادی است در مدارس و کالس
 در  14عـادی سـازی   اصل نهـضت    سازی، همان کاربرد     یکپارچه    

ــیم  ــترب وتعلـ ــتیـ ــامز،( ت اسـ ــابراین، ). 1988/1386 ویلیـ بنـ
کـان دارای   کودسازی آموزشی، فرایندی است که طی آن         یکپارچه

 وقـت   طور تمام وقت یـا پـاره       با کودکان عادی، به    15نیازهای ویژه 
  ).1371 به پژوه،(بینند   آموزش میکنار هم

ــر     ــرش  اکث ــت نگ ــر اهمی ــصان ب ــان 16 متخص ــت معلم  ، مثب
طور خاص یکـی از      کنند و به   کید می أآموزان و اولیای آنان ت     دانش

 آموزشـی را   کپارچـه های ی ثر بر موفقیت برنامه  ؤمهمترین عوامل م  
کورنولـدی و همکـاران،     (نماینـد    نگرش مثبت معلمان معرفی می    

 18 و شریل   وودارد ،، دیویس هوج ؛1999  ،17 و سیمل   وک ک ؛1998
 .)1998،  20دوچـان و فـرنچ     ؛2000،  19 تپـر  ـ پا و دال   دی ؛2002
   نگـرش   ، گونـاگون   هـای    گروه   در میان    باور هستند که    این  بر آنان

تـرین   یکی از مهـم   تواند     و می    بوده   بیشتری   اهمیت   دارای  معلمان
  سـازی   یکپارچـه   هـای    برنامـه    یـا شکـست      موفقیت ثر بر ؤعوامل م 
توانـد بـر       مـی    معلمـان   ، نگرش   این  بر  افزون. قلمداد شود   آموزشی
   اسـتثنایی   آمـوزان    دانش   از نظر پذیرش     عادی  آموزان   دانش  نگرش

  .  باشد  داشته  شگرف ثیریأت
و  تعریف واحدی برای واژه نگرش وجـود نـدارد         در حال حاضر      

. ای پیچیده و چند بعدی است      حقیقت این است که نگرش، پدیده     
ــاعی  روان ــان اجتم ــیش و آزن(شناس ــین ف ــردن و ؛ 2000، 21ب ج

هـای سـازمان      معتقد هستند که نگرش، واکـنش      )1969 ،پراکتور
وع یا فکر است و     یافته یک فرد، نسبت به یک شیء، شخص، موض        

هـای   یکـی از تعریـف    . باشد حاصل دانش و یا تجربۀ پیشین او می       
وی . است) 1935 (22قابل قبول در مورد نگرش، متعلق به آلپورت       

داند که از    نگرش را یک حالت روانی و آمادگی ذهنی و عصبی می          
های فرد در برابـر      ها و پاسخ   طریق تجربه سازمان یافته، بر واکنش     

ثیری أشـوند، تـ   هایی که بـه آن مربـوط مـی       و موقعیت  ءکلیۀ اشیا 
   .هدایتی دارد

                                                 
14. normalization movement 
15. children with special needs 
16. attitude 
17. Cook, B.G., & Semmel, M.I.  
18. Hodge, S.R., Davis, R., Woodard, R. & Sherrill, C. 
19. Depauw, K.P., & Doll- Tepper, G. 
20. Duchane, K.A., & French, R. 
21. Ajzen, I., & Fishbein, M. 
22. Allport, G. W. 



52 
  

52

گیــری نگــرش نــسبت بــه افــراد اســتثنایی، عوامــل  در شــکل    
توان  این عوامل را می   . متعددی ممکن است، دخالت داشته باشند     

در فرهنگ افراد، باورهای مذهبی، زمینه خانوادگی و تاریخی آنها،          
مستقیم و غیـر مـستقیم از       (اجتماعی  میزان و نوع رابطه و تعامل       

و همچنـین میـزان آگـاهی و اطالعـات دربـارۀ            ) طریق تلویزیـون  
  . موضوع مورد نظر جست و جو کرد

 در   ویـژه    دارنـد، بـه      مثبـت    نگـرش    کـه    معلمـانی    است  بدیهی    
   را بـه   نابینـا   آمـوزان   ، دانـش     و دبـستانی     دبـستانی    پیش  های  دوره

 مـساعد رشـد      های  پذیرند و زمینه     خود می   یها   در کالس   سهولت
 و   بـک  اشتین. کنند   می   را فراهم    آنان   و اجتماعی   عاطفیشناختی،  

   در تماس    معلمان   چنانچه  اند که   اظهار کرده ) 1982 (١ بک اشتین
  هـای    و بپذیرنـد، برنامـه       کـرده   درک  آنهـا را     کودکـان   گونـه با این 

آنهـا  .  برسـد    انجـام    بـه   وفقیـت کامـل   تواند با م     می  سازی  یکپارچه
   و رضـایت    سازی  یکپارچه  های   برنامه   موفقیت  اند که    کرده  یادآوری
 در  بــا نیازهــای ویــژه  آمــوزان  دانــش  در پــذیرش  عــادی معلمــان
   و همچنــین  و عــاطفی  اجتمــاعی ، بــر ســازگاری هایــشان کــالس
   . ت مؤثر اس آموزان  دانش گونه این  تحصیلی پیشرفت

 بــازی و تعامــل ،در یــک مطالعــه مــوردی) 2006 (2سیلــست    
از لحـاظ نظـری و      را   نابینا در مدرسه عادی      یک کودک اجتماعی  

در ایـن پـژوهش کـه یـک کـودک      . عملی مورد بررسـی قـرار داد    
هـای   پیش دبستانی در آن شـرکت داشـت، ارتبـاط بـازی            نابینای

 که  یابی قرار گرفت  مورد ارز آموزان عادی    و تعامل با دانش   گروهی  
روشن شـد تعـامالت اجتمـاعی و بـازی کودکـان نابینـا در بـین                 

هـای اجتمـاعی رابطـه       آموزان عادی با سطح بـاالی مهـارت        دانش
  .  داردیمعنادار

 بینـایی در یـک       آمـوزان دارای آسـیب     دانش) 2005 (3میلیان    
 در ایـن مطالعـه کـه یـک        . برنامه دو زبانه را مورد مطالعه قرار داد       

کودک دارای آسیب بینایی شرکت داشت در یک مدرسـه عـادی            
 در حـالی کـه در       ،دو زبانه موفقیت چشمگیری را بـه دسـت آورد         
  . مدرسه ویژه به چنین موفقیتی دست نیافته بود

 اجتمـاعی کودکـانی کـه در        ــ  سازگاری روانی ) 2001 (4هیل    
یـژه  شش سالگی نابینا شده بودند را در مدرسه عادی با مدرسـه و   

نفـره از   بیـست   در ایـن مطالعـه دو گـروه         . مورد مقایسه قـرار داد    
بررسی مذکور نـشان داد کودکـانی       . کودکان نابینا شرکت داشتند   

                                                 
1. Stainback, S., & Stainback, W.  
2. Celeste, M.  
3. Milian, M. 
4. Heyl, V. 

مدرسه عـادی تحـصیل      که در شش سالگی نابینا شده بودند و در        
 شـاغل بـه      اما ، شرایط همان در مقایسه با گروه دیگر با        ،ددنکر می

ـ به سازگاری روانی ر زودت،تحصیل در مدرسه ویژه  اجتماعی نائل  
  . شده بودند

ـ     هادسـون، ( ای از محققـان    دهع از سوی دیگر        5رگراهـام و وارن
سـازی   کـه معلمـان عـادی از یکپارچـه        انـد     گزارش کرده  ،)1979
بـدیهی   .کننـد   در مدارس عادی حمایت نمـی      لآموزان معلو  دانش
را امـری   سـازی     یکپارچـه  هـای   برنامـه  اگـر معلمـان عـادی،     است  

   . به خطر خواهد افتادها گونه برنامه موفقیت ایننامطلوب بدانند، 
ر پژوهشی، تأثیر تماس اجتماعی بـر نگـرش         د) 1992(پژوه   به    

ــه دانــش  ــده ذهنــی و آمــوزان عقــب معلمــان کــالج نــسبت ب مان
 .داددر انگلستان مورد بررسی قرار      را  شی آنان   زسازی آمو  یکپارچه

 68ای   معلم تمام وقت یک کالج، به پرسشنامه       74 ،در این مطالعه  
مانـده ذهنـی و   عقـب  آمـوزان  سؤالی درباره نگرش نسبت به دانش  

نتـایج بـه دسـت آمـده        . سازی آموزشی آنان پاسخ دادند     یکپارچه
بـا  آمـوزان    نشان داد معلمـانی کـه در زمینـه تـدریس بـه دانـش              

قـی  هـای تلفی   از برنامـه  و مشکالت یادگیری آموزش دیـده بودنـد      
 در   نیـز   مشکالت یادگیری آگـاهی داشـتند و       باآموزان   برای دانش 

 آمـوزان، تجربـه داشـتند،       دانش گونهاین تماس اجتماعی با   زمینه
 نگرش و واکـنش عـاطفی   مانده ذهنی   عقب آموزان نسبت به دانش  

   .تری را از خود نشان دادند تر و مثبت مطلوب
 معلـم   155ۀ تدریس   ثیر سابق أت) 2007 (6 و کالویا  آورامیدیس    

 بـر نگـرش آنـان       عادی در دورۀ ابتدایی در یکی از شهرهای یونان        
  این پژوهشگر  .های فراگیر را مورد مطالعه قرار داد       نسبت به برنامه  

 طور کلی نسبت بـه    گزارش کرده است که نگرش معلمان عادی به       
هـای گونـاگون     حـسب گـروه    ا بر های فراگیر مثبت است، ام     برنامه
کـه معلمـان    طـوری  بـه . باشـد  ان اسـتثنایی متغیـر مـی      آموز دانش
 نگـرش   ،هـا  وان ذهنی در مقایسه با سـایر گـروه        ت آموزان کم  دانش
  . تری را ابراز کرده بودند مثبت

ای بــا عنــوان بررســی  در مطالعــه )1383(انجــانی و بهــاری خ    
 استثنایی و تلفیقی در مورد آموزش تلفیقی ،دیدگاه معلمان عادی  

 نفـر   448 ر استان آذربایجان شـرقی، نگـرش      دتثنایی  کودکان اس 
 نفـر   116 نفر معلم مدارس اسـتثنایی و        81معلم مدارس عادی و     

بـزار  در این تحقیـق کـه ا      . را مورد بررسی قرار دادند    معلم تلفیقی   
 نتایج نشان داد    ،داد محقق ساخته تشکیل می    را دو پرسشنامه     آن

                                                 
5. Hadson, A., Graham, S., & Warner, M. 
6. Avramidis, E., & Kalyva, E. 
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 ،علـوم تربیتــی کـه معلمـان اســتثنایی تحـصیل کـرده در رشــته     
 بودند و معلمان    شرکت کرده  دوره آموزش تلفیقی      در معلمانی که 

های ابتدایی و متوسطه نسبت به سـایر شـرکت کننـدگان از              دوره
  . تری برخوردار بودند نگرش مثبت

  ویژه ونگرش معلمان عوامل مرتبط با ) 1383(پژوه و گنجی  هب    
سـازی    و یکپارچه  نیذهمانده  آموزان عقب  نسبت به دانش  عادی را   
نتایج نشان داد کـه نگـرش       . نان مورد بررسی قرار دادند    آآموزشی  
ــژهمعلمــان  ــشوی ــه دان ــسبت ب ــده ذهنــی و آمــوزان عقــب  ن مان
تـر    مثبـت ،سازی آموزشی آنان از نگـرش معلمـان عـادی          یکپارچه

ای کـه بـا    نشان داد که معلمان عادی و ویژههمچنین   نتایج   .است
 دارند، درباره رتنده ذهنی تماس اجتماعی بیش ما عقب  آموزان دانش

تـری دارنـد، از سـطح تحـصیالت بـاالتری           آنان اطالعـات درسـت    
انـد و   گذرانیـده را  ضمن خدمت مـرتبط   آموزش برخوردارند، دوره 

   .تری برخوردارند  از نگرش مثبت مجموعتر هستند، در نواج
را نگرش مدیران مدارس عادی و استثنایی       ) 1382( ویفصطم    

آموزان نابینا مورد بررسـی      سازی آموزشی دانش   یکپارچه نسبت به 
مدیران مـدارس عـادی در مقایـسه بـا مـدیران مـدارس               .قرار داد 

آموزان نابینـا    دانش به تلفیق  تری را نسبت   استثنایی، نگرش منفی  
  . ابراز داشتند

در دنیا   موجود     پیشینۀ   بررسی مجموعدر  شایان ذکر است که         
 بـا     تلفیقـی   هـای    و کـالس     مـدارس   دهد کـه     می  نشانران  و در ای  
ـ   انعلمـ  م   توسط   پذیرش   و عدم    قبول   گوناگون  های  واکنش رو ه روب

  هـایی   هـا و شکـست       بـا موفقیـت     سازی   یکپارچه  های   و برنامه   شده
 در مـسیر      کـه   معتقـد اسـت   ) 1984 (1جـونز .   اسـت    بـوده   همراه

 وجـود     و نامرئی    مرئی   عوامل  و دسته  د   تلفیقی  های   برنامه  موفقیت
   اول  دسـته   کـه   باور اسـت  این او بر.  کرد   باید بر آنها غلبه     دارد که 
   نگرشـی    را عوامـل     دوم   هـستند و دسـته       و قانونی    فیزیکی  عوامل
   . مهمتر و نافذتر هستند  اول  از دسته دهند که  می تشکیل

  مطالعـه    دهـد کـه     می   نشان  شواهد موجود   ی بررس  این با وجود     
ــش     ــه دان ــسبت ب ــدایی ن ــان ابت ــرش معلم ــا و   نگ ــوزان نابین آم

   مـورد غفلـت    ایـران   جامعه کنونی   در سازی آموزشی آنان   یکپارچه
  آمـوزان   هنـوز دانـش   .   اسـت    در دست    اندکی   و اطالعات    شده  واقع
،  وزشی آم  نامناسب  در شرایط و نیز    و جداگانه    در مراکز بسته    نابینا

   را بـرای     آنـان   ایـم   برند و نتوانسته     سر می    به   و توانبخشی   خدماتی
  .  سازیم  آماده  واقعی  دنیای ورود به

    در موفقیت  معلمان  نگرش  مطالعه  اهمیت  به  با توجه بنابراین    
                                                 
1. Jones, R. L. 

   طراحی  ای   حاضر گونه   ، پژوهش    آموزشی  سازی   یکپارچه  های  برنامه
 مـرتبط بـا   متغیرهـای     و عادی و نیـز    ه  ان ویژ  نگرش معلم  شد که 
 سـازی    و یکپارچـه    نابینـا   آمـوزان    دانـش    بـه    نسبت   معلمان  نگرش

  گیری   در شکل    است  بدیهی.  قرار گیرد    مورد مقایسه    آنان  آموزشی
   چنـین   و اجـرای    دارنـد    دخالـت    متعـددی   ، عوامل    معلمان  نگرش

   نگـرش بـا    عـواملی   چه که خواهد داد   نشان  تا حدی هایی  پژوهش
ــهارتبــاط دارد  معلمــان    موفقیــت  میــزان تــوان  مــی  و نیــز چگون

   بـه    پژوهش  ، این    دیگر سخن   به .تضمین کرد  را     تلفیقی  های  برنامه
   :  است  عمده الؤ سسه   به  پاسخگویی دنبال
   ویـژه    ابتدایی  و معلمان    عادی   ابتدایی   معلمان   نگرش   آیا بین  : الف

   نگرش   آیا بین  : ب  وجود دارد؟    تفاوت  نابینا  آموزان   دانش   به  نسبت
  سـازی    یکپارچـه    بـه    نـسبت    ویژه   و معلمان    عادی   ابتدایی  معلمان
   تفـاوت    عادی  های   و کالس    مدارس  در  نابینا  آموزان   دانش  آموزشی

میزان تماس اجتماعی با کودکـان      آیا متغیرهای    :ج و   وجود دارد؟ 
 پایـه ،   ضمن خـدمت   آموزشیگذراندن دوره    سن،   جنسیت،ابینا،  ن

شناسـی    دربـاره علـت     تـدریس، میـزان اطالعـات       مـورد  تحصیلی
 نگـرش   بـا   معلمـان   سـابقه تـدریس     تحـصیالت و   میزان،  نابینایی

سـازی آموزشـی     آموزان نابینـا و یکپارچـه      معلمان نسبت به دانش   
   هستند؟مرتبطآنان 

  
  روش 
از حاضـر   پژوهش   : روش اجرای پژوهش   نمونه و  ،آماری جامعه

آمـاری تحقیـق      جامعـه  .ای اسـت    مقایسه ـ یهای علّ  نوع پژوهش 
) اسـتثنایی  (2های عادی و معلمـان ویـژه       حاضر را معلمان دبستان   

آموزان نابینا در شهر تهران در سـال تحـصیلی           مدارس ویژه دانش  
  . داد  تشکیل می1383 -84
 ا توجه به اینکه تعداد مدارس     ب ،معلمان ویژه به منظور انتخاب        
، تمامی معلمان ویـژه شـاغل       استمحدود  آموزان نابینا    دانش ۀویژ

هـای   آموزشـگاه  (آموزان نابینـا  به خدمت در مدارس ابتدایی دانش   
 نفـر   74  آنـان   کـه تعـداد    ) دکتر خزائلـی و نـرجس      ،شهید محبی 

   .بودند، گروه نمونه معلمان ویژه را تشکیل دادند
ز بین مناطق آمـوزش و پـرورش        ا نتخاب معلمان عادی،  برای ا     

پنج مدرسه  جمعاً    هر دو منطقه،   درو   15و   2 مناطق ،تهرانشهر  
به دلیـل برخـورداری از       اًکه ترجیح  شدندطور تصادفی انتخاب    به

 ، ســه مدرســهاالمکــان مــشابهپایگــاه اقتــصادی اجتمــاعی حتــی

                                                 
2. special teachers 
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در  .نابینـا بـود   آمـوزان    ترین مدرسه عادی به مدرسه دانش      نزدیک
 معلـم، بـه عنـوان گـروه نمونـه           74  تعـداد  طور تصادفی   به نتیجه

 و تهیـه  1 مقـدماتی مطالعـه پـس از     .معلمان عادی انتخاب شـدند    
هــای مــورد نظــر و   بــا مراجعــه بــه آموزشــگاهنهــاییپرســشنامه 

طـور حـضوری میـان       ها بـه   پرسشنامه  آنها، نهماهنگی با مسؤوال  
 در مـدارس عـادی      کـه طـوری  بـه . د ش آوری  و جمع  معلمان توزیع 

پرسشنامه برگـشت داده     74پرسشنامه توزیع گردید و     124 تعداد
 شـد کـه از آن تعـداد         توزیعپرسشنامه   96شد و در مدارس ویژه      

  .  پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد74هم 
  

  سنجشابزار 
نسبت به   انـعلمـگرش م ـه منظور سنجش ن   ـژوهش حاضر ب  ـر پ د

، از مقیـاس    آنـان سـازی آموزشـی      نابینـا و یکپارچـه    آموزان   دانش
پـس از اعمـال تغییراتـی در جهـت           ،)1992( پـژوه  به سنجنگرش

یـن  ا .تحقیق حاضر، استفاده شـد    های   هدفانطباق این مقیاس با     
مقیاس که به صورت پرسـشنامه تنظـیم شـده متـشکل از چهـار               

   :اشدب بخش می
 اطالعـاتی از    ین بخش مربوط به   ا :اطالعات شخصی  ،بخش اول 

میـزان تحـصیالت، پایـه       جنـسیت، سـن، وضـعیت تأهـل،       : قبیل
 ضـمن خـدمت      آمـوزش  دورهگذرانـدن   تدریس، سابقه تدریس و     

   .شود می
یـن بخـش شـامل      ا :میزان و نوع تماس اجتماعی     بخش دوم، 

علمـان بـا    مهایی در زمینه میزان و نوع تمـاس اجتمـاعی            پرسش
دربـارۀ   اطـالع     میـزان  باره  در هایی  نابینا و نیز پرسش    آموزان دانش
   .شناسی نابینایی است سبب

ین ا :آموزان نابینا نگرش معلمان نسبت به دانش     سوم،بخش  
 نگرش معلمان را نـسبت      و نگرشی است    گویههجده  بخش شامل   

 2اسـاس مقیـاس لیکـرت      سنجد کـه بـر     آموزان نابینا می   به دانش 
 پـنج  بندی  رتبه ساسبر ا   مخالفم کامالً تا  موافقم امالًک از   )1932(

ای تنظـیم     گونه ،ها در این بخش گویه    .ای تنظیم شده است    درجه
 دیگر نگرش منفی     گویه ده نگرش مثبت و     گویه هشت که   اند شده
   .سنجند را می

 سـازی  نگرش معلمان نـسبت بـه یکپارچـه        بخش چهارم، 
 گویـه  شامل نـوزده      نیز ین بخش ا: آموزان نابینا   دانش آموزشی

                                                 
1. pilot study 
2. Likert 

اسـت   ینـا بآموزان نا  سازی آموزشی دانش    یکپارچه نگرشی راجع به  
 دیگــر نگــرش منفــی را  گویــهنــه نگــرش مثبــت و گویــه دهکــه 
  . سنجند می

هـای   بخـش  ،های به دست آمـده     ر پایه داده  ب :گذاریشیوه نمره 
بـرای  : گـذاری شـد   بـه شـرح زیـر نمـره       سوم و چهارم پرسشنامه     

، 4 نمـره : مـوافقم  های ، برای پاسخ  5نمره:  موافقم های کامالً  پاسخ
 مخـالفم،   هـای  ، بـرای پاسـخ    3 نمـره : های نظری ندارم   برای پاسخ 

شایان ذکر اسـت  . 1نمره  : مخالفم کامالًهای  برای پاسخو 2: نمره
هایی کـه نگـرش منفـی را          برای گویه  ،که در هر دو خرده مقیاس     

 در  دامنـۀ نمـرات    .گـذاری بـرعکس بـود       شیوۀ نمره  ،سنجیدند می
و در بخـش چهـارم از        90 تـا    18  از  بالقوه نستتوا می بخش سوم 

سنج دامنۀ  در مجموع در مقیاس نگرش.  در نوسان باشد95 تا 19
نگـرش   (185تـا   ) نگرش کـامالً منفـی     (37توانست از    نمرات می 

  . در نوسان باشد) کامالً مثبت
 ل مقیـاس او    زیـر  ٣پایـایی رای محاسبه میـزان     ب :روایی و   یپایای

 مـورد    مطالعـه مقـدماتی    حاصل از اجـرای   های    داده )بخش سوم (
   درونــی پایــاییســی قــرار گرفــت کــه بــا اســتفاده از فرمــول  ربر

ضـریب همبـستگی    نیمـه کـردن،      بـه روش دو   براون،   ـ اسپیرمن
بخـش   (مقیاس دوم  زیرپایایی  رای محاسبه   ب . به دست آمد   89/0

 بـه   82/0 همبـستگی   ضـریب و    نیز مراحل باال طـی شـد       )چهارم
س از  پـ  ایـن پرسـشنامه،      4 صـوری  رای بررسی روایی  ب .دست آمد 

  نفر از اسـتادان    پنج، این پرسشنامه به     پرسشنامه مقدماتی تدوین  
شناسی کودکان استثنایی و آمار و روش تحقیق ارائه گردیـد            روان

شـده،   تادان یـاد  اسـ گرانـه    و پس از دریافت پیـشنهادهای روشـن       
 معلـم   17ه و    معلـم ویـژ    5( معلم   22پرسشنامه مقدماتی بر روی     

که البته نتـایج آن     ( اجرا گردید به عنوان مطالعه مقدماتی     ) عادی
 پـس از اجـرای      .)در تحلیل آماری این پژوهش دخالت داده نـشد        

ها جهت پی     با هر یک از آزمودنی     مدو، پژوهشگر   مطالعه مقدماتی 
شـده، بـه      پرسـشنامه یـاد    ابهـام بردن به نقـاط قـوت و ضـعف و           

 پرسـشنامه دوبـاره مـورد    ، ایـن مرحلـه   پـس از  . مصاحبه پرداخت 
، فــن اســتادانگیــری از نظـرات   بـازنگری قــرار گرفــت و بـا بهــره  

صالح شدند و سرانجام    ا آنها نیز  های مبهم، حذف و برخی از      سؤال
  .شدفرم نهایی پرسشنامه تهیه 

  
  

                                                 
3. reliability 
4. face validity 
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  ها یافته
نتایج به دست آمده حـاکی از آن اسـت کـه تعـداد کـل معلمـان                  

از ) 32(% نفر   48 نفر بودند که     148ژوهش  کننده در این پ    شرکت
زن و از نظـر وضـعیت       ) 68%( نفر   100 یعنی   ،معلمان مرد و بقیه   

هـل  أمت) 72%( نفر   106 یعنی   ،مجرد و بقیه  ) 28(% نفر   42 ،تأهل
آمـوزان نابینـا تمـاس       ویژه هر روز با دانش    مان   معل اکثریت. بودند

 مـه روزه بـا    معلمـان عـادی ه     از کـدام  هـیچ  اما   ،داشتنداجتماعی  
بدیهی است این نتیجه با     . کودکان نابینا تماس اجتماعی نداشتند    

  .توجه به محل تدریس معلمان قابل توجیه است

های ارائه شده در مورد میزان اطالعـات معلمـان            مقایسه پاسخ    
 77شناسی پدیـدۀ نابینـایی، حـاکی از آن اسـت کـه               دربارۀ علت 

شناسی  دربارۀ علتلمان عادی معمقایسه با معلمان ویژه در درصد 
شایان ذکر است کـه بـسیاری از معلمـان           .تر بودند  نابینایی مطلع 

آموزان نابینا اطالعات انـدکی داشـتند و حتـی           عادی دربارۀ دانش  
گویی به   به منظور پاسخ  . تعدادی از آنان اطالعات نادرست داشتند     

علمـان ویـژه و     منگـرش   های اول و دوم پـژوهش، میـانگین          الؤس
سازی آموزشـی آنهـا      و یکپارچه  آموزان نابینا  دانش عادی نسبت به  

   . گزارش شده است1در جدول 
  

   نسبت بهو عادی  نگرش معلمان ویژه میانگین و انحراف معیار -1دول ج
  )=n 74 (سازی آموزشی آنان آموزان نابینا و یکپارچه دانش

 tمقدار   درجه آزادی  انحراف معیار  میانگین  گروه  متغیر

  64/10∗  146  5/9  30/54  معلمان عادی  آموزان نابینا نگرش نسبت به دانش  2/7  85/68  معلمان ویژه

سازی آموزشی  نگرش نسبت به یکپارچه  7/6  12/69  معلمان ویژه
  93/10∗  146  2/9  11/56  معلمان عادی  آموزان نابینا دانش

01/0∗P<        
  

هـای   نمـره  ین میانگین بدهد    نشان می  1طور که جدول     همان    
میـانگین   ونابینـا    آمـوزان  نگرش معلمان ویـژه نـسبت بـه دانـش         

ــا  نمــره ــه یکپارچــه  هــای نگــرش آنه ــسبت ب ســازی آموزشــی  ن
بـین  همچنـین   .  اخـتالف نـاچیزی وجـود دارد       آموزان نابینا  دانش

آمـوزان   های نگرش معلمان عادی نـسبت بـه دانـش          میانگین نمره 
 آموزشـی   سـازی  یکپارچه آنان نسبت به  های   ینا و میانگین نمره   بنا

  . اختالف ناچیز است،آموزان گونه دانش این
مـستقل  هـا از آزمـون تـی         میـانگین  برای بررسی تفاوت بـین        

از تی بحرانـی در     ) 635/10( محاسبه شده    مقدار تی . استفاده شد 
دار است و این اتر بوده و تفاوت معن، بزرگ)01/0(داری  اسطح معن

در مقایـسه بـا     ست کـه نگـرش معلمـان ویـژه           ا  موضوع بیانگر آن  
تـر و    آمـوزان نابینـا مثبـت      نسبت بـه دانـش    نگرش معلمان عادی    

نسبت بـه    شده نگرش دو گروه یاد    همچنین   .تر بوده است   مطلوب
مراجعه به جدول    بانیز  آموزان نابینا    سازی آموزشی دانش   یکپارچه

داری ادر سـطح معنـ      محاسـبه شـده    )تـی  (ارمقـد با توجه به    تی،  
تر است و این بدان معنی اسـت        جدول بزرگ ) تی(از مقدار    ،01/0

 نگـرش معلمـان     ،بنابراین .ها معنادار است   که تفاوت بین میانگین   
سـازی   نسبت به یکپارچـه   در مقایسه با نگرش معلمان عادی       ویژه  

ظــور بــه من. تتــر اسـ  مثبـت  نیــز آمـوزان نابینــا،  دانــشآموزشـی  

ال سوم پژوهش و آگاهی از متغیرهای مرتبط با         ؤگویی به س   پاسخ
 از روش تحلیل رگرسـیون چندگانـه        ،نگرش معلمان مورد مطالعه   

 ارائـه   3  و 2هـای    استفاده شد که نتایج به دست آمده در جـدول         
  . شده است

ـ شـود     مالحظه می  2طور که در جدول      همان     االترین ضـریب   ب
  اول و متغیـر    مـالک ماتریس به متغیـر      اول   ستونهمبستگی، در   

بـا   .شـود   مربـوط مـی  )77/0( بین اول یعنی تماس اجتماعی   پیش
 کـه بـا     تـوان احتمـال داد     مـی   باال یتوجه به این ضریب همبستگ    

، آمـوزان نابینـا    میزان تماس اجتمـاعی معلمـان بـا دانـش         افزایش  
. و بـرعکس   یابـد   افـزایش مـی    تـر   در جهت مثبـت    نیزنگرش آنان   

معلمـان از    دهد که میان میـزان اطالعـات        نیز نشان می   2جدول  
شناسی نابینـایی، گذرانـدن دورۀ آموزشـی ضـمن خـدمت و              علت

آموزان نابینا نیـز از      سطح تحصیالت با نگرش آنان نسبت به دانش       
 و  59/0،  67/0به ترتیـب    (همبستگی مثبت باالیی برخوردار است      

 تـدریس و سـابقۀ      ، در حالی که میان متغیرهای سن، پایـه        )50/0
آموزان نابینا همبـستگی     تدریس با نگرش معلمان نسبت به دانش      

  .منفی وجود دارد
نگرش معلمان  ( دوممالک   متغیر   رابطهبرای اطالع از وضعیت         

با متغیرهای  ) آموزان نابینا   دانش  آموزشی سازی نسبت به یکپارچه  



56 
  

56

جـدول  ، ضرایب همبستگی آنها در ماتریسی جداگانه در         بین پیش
 بـاالترین شـود     مـی  مالحظـه طور کـه     همان . است گزارش شده  3

  است بـه   تعلقم) 79/0( اول ماتریس ستون  ضریب همبستگی در    
تمـاس  میـزان   (اول  بـین   پـیش  دوم و متغیـر      مـالک  متغیر   رابطۀ

 تمـاس اجتمـاعی و       میزان این بدان معناست که بین     و )اجتماعی
آمـوزان    دانـش  آموزشـی سـازی    نگرش معلمان نسبت به یکپارچـه     

  . داردد بسیار باالیی وجونابینا نیز همبستگی

  

   میان نگرش معلمان ویژه و عادی نسبت بههای همبستگی ماتریس ضریب-2دولج
  بین  متغیرهای پیشو )متغیرمالک اول( آموزان نابینا دانش

8 X 7 X  6 X  5 X 4 X  3 X 2 X  1 X 1 Y بین متغیر مالک اول و متغیرهای پیش 
        - (Y1)آموزان نابینا  نگرش نسبت به دانش  
       - 77/0  )1 (Xمیزان تماس اجتماعی 
      - 16/0  14/0  )2 (Xجنس 
     - 05/0- 41/0  40/0-  )3 (Xسن 
    - 20/0 15/0 79/0 59/0  )4 (Xگذراندن دورۀ آموزشی ضمن خدمت 
   - 12/0 32/0 10/0 52/0- 45/0-  )5 (Xپایه تدریس 
  - 25/0 51/0  28/0 23/0 53/0 67/0-  )6 (Xمیزان اطالعات 

 - 40/0 38/0 32/0 41/0 09/0 54/0 50/0  )7 (Xسطح تحصیالت 
- 52/0 29/0 31/0 16/0 78/0 04/0 39/0-  53/0-  )8 (Xسابقۀ تدریس 

  
   معلمان ویژه و عادی نسبت به  نگرش  میان ماتریس ضریب های همبستگی-3دولج

  پیش بین ومتغیرهای ) دوم مالکمتغیر( آموزان نابینا دانش وزشیسازی آم یکپارچه
  Y  1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  6 X  7 X  8 X 2  بین متغیر مالک دوم و متغیرهای پیش

)2 (Yسازی آموزشی نگرش نسبت به یکپارچه  -                
)1 (X79/0  میزان تماس اجتماعی -               
)2 (X16/0 02/0  جنس -             
)3 (X05/0 41/0 -42/0  سن- -            
)4 (X20/0 15/0 79/0 60/0  گذراندن دورۀ آموزشی ضمن خدمت -         
)5 (X12/0 32/0 10/0 -52/0 -50/0  پایه تدریس -       
)6 (X25/0 51/0 28/0 23/0 53/0 68/0  میزان اطالعات -     
)7 (X40/0 38/0 32/0 41/0 09/0 54/0 50/0  سطح تحصیالت -   
)8 (X52/0 29/0 31/0 16/0 78/0 04/0 -39/0 -63/0  ریسسابقۀ تد -  

  
 اول و دوم بیشترین ضریب همبستگی را با         مالکر دو متغیر    ه    

کمترین ارتبـاط را     و) تماس اجتماعی میزان   (بین اول  پیشمتغیر  
دهـد    نیز نشان می   3 جدول   . دارند )جنس (بین دوم  پیشبا متغیر   

ـ        شناسـی نابینـایی،     ارۀ علـت  که میان میزان اطالعات معلمـان درب
گذراندن دورۀ آموزشی ضمن خدمت و سطح تحصیالت معلمان با   

 آمـوزان نابینـا    سازی آموزشی دانش   نگرش آنان نسبت به یکپارچه    
 و  60/0،  68/0به ترتیـب    (از همبستگی باالیی برخوردار است      نیز  
 نیـز میـان متغیرهـای سـن، پایـه تـدریس و         3 در جدول    ).50/0

ـ  ـسبــ گرش معلمان ن  ـبا ن سابقه تدریس    سـازی   هـکپارچـ ـه ی ـت ب
شایان . آموزان نابینا، همبستگی منفی وجود دارد      دانش یـوزشـآم

 اول و دوم   مـالک  ایهـ های متغیر   که ضریب همبستگی   ذکر است 
  دیگرکـی ادی شبیهـزی دودـا حـ به بعد تها  دوم ماتریسونـستاز 
   .باشد می
میزان ضریب همبستگی   د  ده  نشان می  4طور که جدول     همان    

  84/0 بین پیش اول و هشت متغیر مالکچند متغیری بین متغیر 
 و نیـز    اسـت و در خور تـوجهی        بسیار باال  همبستگیباشد که    می

ریانس ا درصد از و 71دهد که حدود      نشان می  71/0ضریب تعیین   
 بـین پـیش  اول توسط یک ترکیب خطی متغیرهـای         مالکمتغیر  
  .شود  میبینی  و پیشگانه تعیینهشت
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  بین پیش های  متغیر  اول ومالک  گام برای متغیر به  تحلیل رگرسیون به روش گام-4دولج
 رحلهم بین پیشتغیرهای م ندمتغیریچ R2  R2 R فزایش ا

589824/0 589824/0 768/0  1 x  1 
027972/0 617796/0 7860/0 1 ,x 6 x 2 
07426/0 693056/0 8325/0 1 ,x 6 ,x 4 x 3 

01741/0 709469/0 8423/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 x 4 
000337/0 709806/0 8425/0  1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 x 5 
000505/0 710311/0 8428/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 ,x 7 x 6 
004489/0 710480/0 8429/0 1 ,x6 ,x 4 ,x 3 ,x 8 ,x 7 ,x 5 ,x 2 x  7 

  
 متغیـر تمـاس     للـه او  مرح، در   بـین  پـیش  ر متغیـ  هـشت ز میان   ا

کننده به تنهایی    بینی اجتماعی توانسته است به عنوان عامل پیش      
نگـرش معلمـان   (  اولمـالک از واریـانس متغیـر     درصد59حدود  

. بینـی کنـد    طور معناداری پیش  را به ) آموزان نابینا  نسبت به دانش  
بـین   متغییر پیش (میزان اطالعات   بین   پیشدوم، متغیر   در مرحله   

طـور مـشترک    بین تماس اجتماعی بـه     کنار متغیر پیش   در   )ششم
اول را بـه شـکل      مـالک    درصد از واریـانس متغیـر        61اند   توانسته

 بـین  پـیش ر مرحلـه سـوم، متغیـر        د . کنـد  بینـی    معناداری پـیش  
، )بـین چهـارم    متغیر پـیش   ( ضمن خدمت   آموزشی دورهگذراندن  

 میــزان هــای تمــاس اجتمــاعی و توانــسته اســت در کنــار متغیــر
 اول را بـه صـورت       مـالک درصد از واریـانس متغیـر        69اطالعات،  

 سن  بین پیش، متغیر   چهارمر مرحله   د. نمایدبینی   معناداری پیش 
  اطالعـات و   میـزان  تماس اجتمـاعی،      بینپیشهای   در کنار متغیر  

درصـد از    70 ضمن خدمت، توانسته است       آموزشی دورهگذراندن  
طـور کلـی    بـه . ی نماینـد  بینـ   اول را پـیش    مـالک واریانس متغیـر    

گانه  شود، متغیرهای هشت    مالحظه می  4طور که در جدول      همان
 درصـد از  71اند تا  بین در ارتباط با متغیر مالک اول توانسته     پیش

   .بینی کنند واریانس را پیش
 وارد رگرسـیون    بـین  پـیش گانـه     متغیرهای هشت  5ر جدول   د    
 درصـد از واریـانس      73رانـد مقـدا    طور کلی توانـسته   اند که به   شده

  .بینی نمایند  دوم را پیشمالکمتغیر 

  

 بین  پیش های متغیر دوم ومالک  تحلیل رگرسیون به روش گام به گام برای متغیر -5 دولج
 رحلهم  پیش بینتغیرهای م ندمتغیریچR2 R2 Rفزایش ا

622680/0  622680/0 789101/0 1 x  1 
027972/0 653271/0 808252/0 1 ,x 4 x   2 
07426/0 705430/0 839899/0 1,x 4 ,x 6 x 3 

012712/0 707620/0 841202/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 x 4 
001849/0 714883/0 845508/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 x 5 
002357/0 722496/0 849998/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 x 6 
0005065/0 725939/0 852021/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 ,x 5 x 7 
003721/0 729659/0 854201/0 1 ,x 4 ,x 6 ,x 8 ,x 3 ,x 7 ,x 5 ,x 2 x 8 

  
 بحث

های این پژوهش حاکی از این است که معلمان عادی نسبت            افتهی
سازی آموزشی آنان نگرش مثبـت       ان نابینا و یکپارچه   زآمو به دانش 

ت بـه   طـور کلـی نگـرش معلمـان ویـژه نـسب           به .و مطلوبی ندارند  
تـر از    سـازی آموزشـی آنـان مثبـت        آموزان نابینا و یکپارچـه     دانش

های معلمان ویژه نسبت     پراکندگی نمره . نگرش معلمان عادی بود   
ر از پراکنـدگی  تآموزان نابینا به مراتب بیش سازی دانش  به یکپارچه 

علمان عادی نسبت به    منگرش  بنابراین    و نمرات معلمان عادی بود   
تر از معلمان ویـژه      سازی آنان همگن   ا و یکپارچه  آموزان نابین  دانش

کـه  ) 1997(  و همکـاران   هـای هادسـون    ین موضوع با یافته   ا .بود
 عادی حامی تلفیق کودکان معلول نیستند معلمانکنند  عنوان می

مبنی بر نگرش منفـی     ) 1383(پژوه و گنجی     های به  و نیز با یافته   
پذیر  ه ذهنی آموزشماند آموزان عقب معلمان عادی نسبت به دانش

   .همخوانی دارد سازی آنان، و یکپارچه
 دربـارۀ   تماس اجتماعی، میـزان اطالعـات     بین   پیشمتغیرهای      
  و  دوره آموزشـی ضـمن خـدمت        گذرانـدن  ،شناسی نابینـایی   علت

 را  همبـستگی  بیشترین میزان    به ترتیب ،   معلمان صیالتحسطح ت 
  ومـوزان نابینـا  آ با نگرش معلمان ویژه و عـادی نـسبت بـه دانـش     
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تایج به دست   ن .شتندآموزان نابینا دا   دانشآموزشی  سازی   یکپارچه
اسـت کـه تمـاس اجتمـاعی        از آن   آمده از پژوهش حاضر حـاکی       

 نگرش معلمان ویژه و عـادی نـسبت بـه            مرتبط با  مهمترین عامل 
سازی آموزشی آنهاست و با افـزایش        آموزان نابینا و یکپارچه    نشاد

گیری به سـوی     ان، نگرش آنان به نحو چشم     تماس اجتماعی معلم  
؛ 1992(پـژوه    های بـه   این نتیجه با یافته    .کند  می مثبت سوق پیدا  

ــور ،)1991 ــ  ت ــپاـ ــاری )2002 (1کاس ــانی و به  )1383( ، خانج
این یافته که با افزایش سن معلمان عادی و ویـژه،            . دارد همخوانی

  آموزشـی  ازیس آموزان نابینا و یکپارچه    نگرش آنها نسبت به دانش    
پـژوه و     بـه  هـای   یافته با کند، به سوی منفی گرایش پیدا می      آنان،

   .همخوانی دارد) 1383( و خانجانی و بهاری) 1383( گنجی
شود که   های به دست آمده مالحظه می       با تأمل اندکی بر یافته       

 خــدمت بــه عنــوان یــک متغیــر گذرانــدن دورۀ آموزشــی ضــمن
بینـی کنـد و       را پیش  مالکتغیرهای   واریانس م  تواند می بین پیش

 مبنـی بـر     )1979 ( هادسون، گراهام و وارنر    پیشنهاداین نتیجه با    
 از خدمت و ضمن خـدمت بـرای         شهای آموزشی پی   برنامهاجرای  

 .هماهنـگ اسـت    توانمند کـردن معلمـان و اصـالح نگـرش آنهـا،           
تری درباره پدیده نابینـایی و        و درست  یشترعلمانی که اطالعات ب   م

ــ ــا  شدان ــوزان نابین ــه  ، نگــرش مثبــتداشــتندآم ــسبت ب ــری ن ت
 .انـد  ابـراز کـرده   سازی آموزشی آنان     آموزان نابینا و یکپارچه    دانش

ــا پــژوهش نیــز ایــن یافتــه ــژوه و گنجــی  ب ــه پ  ،)1383( هــای ب
   .همسویی دارد ،)2007(آورامیدیس و کالویا 

 نـشان دادکـه معلمـانی کـه از سـطح             نیز تایج پژوهش حاضر  ن    
از سـوی   . تـری دارنـد    نگرش مثبت  یالت باالتری برخوردارند،  تحص

 که سابقه تدریس هم ماننـد  مشخص کردپژوهش   تایج این ندیگر  
 و بـا افـزایش     سن ارتباط معنادار اما منفی با نگرش معلمـان دارد         

 به سوی منفی گـرایش پیـدا        معلمان  نگرش  تدریس،  سابقه سن و 
آمیـز   اجـرای موفقیـت   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که       . کند می

رسد  سازی آموزشی در ایران دشوار به نظر می        های یکپارچه  برنامه
 در    معلمـان    از نگـرش    آگاهیاین وجود   با  . روستهو با موانعی روب   

 امـا     است   الزم   امری  سازی  یکپارچه  های  آمیز برنامه    موفقیت  اجرای
   نگـرش   شـود  به پژوهشگران آینده پیـشنهاد مـی      لذا  .   نیست  کافی
 و    عادی   نابینا و  آموزان   دانش  ، اولیای    مانند مدیران  ، دیگر  های  گروه
 ضـرورت   همچنـین .  قرار گیرد    نیز مورد بررسی    نابینا  آموزان  دانش
آمـوزان، ماننـد ماهیـت و        متغیرهای مـرتبط بـا دانـش       رابطۀدارد  

 و آموزان اسـتثنایی در کـالس عـادی    نششدت معلولیت، تعداد دا  
                                                 
1- Tur- Kaspa, H. 

ی مرتبط با محیط آموزشی، مانند وجود امکانات آموزشی         متغیرها
  .های اجرایی نیز مورد پژوهش قرار گیرد و حمایت

هایی   شایان ذکر است که در اجرای پژوهش حاضر محدودیت            
وجود داشت که تاحدی قابل مهار نبود و اعتبـار درونـی را تحـت               

ت معلمـان و    توان به عدم مشارک    برای نمونه می  . داد ثیر قرار می  أت
 اجــرای  در هــر صــورت .محــدودیت جامعــه آمــاری اشــاره کــرد 

   به   فقط  سازی   یکپارچه  های   و برنامه   سازی  عادی   نهضت  راهبردهای
هـای گذشـته    در سـال . شـود   محـدود نمـی   هـای آموزشـی    محیط

 تلفیقـی  های آمـوزش  کردند برنامه ریزان فکر می  والن و برنامه  ؤمس
آموز با معلولیت در     دادن یک یا دو نفر دانش      و قرار  جایابی با   صرفاً

هـای آمـوزش تلفیقـی       یابـد و هـدف     های عادی، خاتمه می    کالس
ـ ؛ دی پـا و دال 2002هـوج و همکـاران،   (شود  متحقق می  تپـر،   

سـازی   هـای یکپارچـه    در صورتی که امروزه اجرای برنامه     ). 2000
ود و  شـ  یسازی مکانی و فیزیکی ختم نم      آموزشی تنها به یکپارچه   

هـای    و داشتن تعامـل    2سازی اجتماعی  های یکپارچه  اجرای برنامه 
 سـازی   آموزشی و یکپارچه   های  محیطسازی   اجتماعی واقعی، غنی  

زیرا که بیش   . )2001پلیس و هوج،    ( نیز ضرورت دارد     3یکارکرد
. ای نگرشی اسـت    لهأسازی آموزشی مس   از هر امر دیگری، یکپارچه    

نگـرد؟ آیـا افـراد        را چگونـه مـی     له کـه جامعـه معلولیـت      أاین مس 
). 1372پـژوه،    بـه (انـد؟    استثنایی در جامعه پذیرفته یا طرد شـده       

 خـاطر   )2002 (5 و پـالمر   )1990 ( 4 کاتودا و مایرون    طور که  همان
  بیـشتر   حضور هر چه     به  نخست تغییر نگرش،     اند برای    ساخته  نشان

ــول ــراد معل  ، ماعــات اجت،  در مــدارس  و جــسمی ، ذهنــی  حــسی اف
 یـ گروه  های  هـ رسان  ینـ و همچن   ، مراکز تفریحی     کاری  های  محیط
 در امـور      مـشارکت    فرصـت  آسـیب بینـایی    افراد با     اگر به .  از است 

 ،دهـد    مـی    اجازه  هایشان   توانایی   که   شود، تا آنجایی     داده  اجتماعی
عدالت اجتماعی و رعایت       که   آخر این   سخن. کرد  خواهند  فعالیت

کند کلیه کودکان معلول و با نیازهای ویژه،         قوق بشر ایجاب می   ح
  تـوان    مـی   د، بلکـه  ن شـو    و مجزا جایابی     ویژه  لزوماً نباید در مدرسه   

   آمـوزش    تحت اما ، کرد   جایابی   و فراگیر   تلفیقی آنان را در مدارس   
  .های بالقوۀ آنان شکوفا شود  تا توانایی قرار داد  ویژه  و خدمات ویژه
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