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قی يرابطه برخی عوامل با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلف
   در مدارس تلفيقيديرآموزآموزان  دانش

  
 *هعلي اكبر ويسم

  
  ) 84  /12/ 3 :       پذيرش نهايي84 /19/10 :            تجديد نظر84  /9 / 8:دريافت(

  
  چكيده 

 در مـدارس  ديرآموزان آموز دانشش معلمان  نگر رابطه برخي عوامل با به منظور بررسي ،    پژوهش حاضر 
 نفـر  13 نفـر زن و  141( نفـر از معلمـان  154 بـر روي   وبا استفاده از روش تحقيق همبـستگي و      تلفيقي

بـزار  ا. بـه اجـرا درآمـد   ،تلفيقي شهر تهران كه به صورت نمونه برداري در دسترس انتخاب شده بودند        )مرد
 درصد از معلمان مـورد  6/41نتايج نشان داد كه     . معلمان پژوهش عبارت بود از نگرش سنج محقق ساخته       

  Cبا استفاده از ضريب توافق .اند ه داشتديرآموزان آموز دانشبررسي نگرش منفي نسبت به آموزش تلفيقي  
پيرسون مشخص شد كه بين دو متغير سابقه تدريس و تحصيالت معلمان با نگرش شان نسبت به آموزش 

يون لوجستيك نشان داد كه بـين  همچنين نتايج تحليل رگرس   .ي وجود ندارد  دار تلفيقي همبستگي معني  
مـشكالت  "و" ديرآمـوز ان آمـوز  دانشميزان تناسب محتواي كتب درسي با شرايط ذهني   " معلمان به    نظر

نهايتـا تحليـل   .داري وجـود دارد  با نگرش معلمان نسبت بـه آمـوزش تلفيقـي رابطـه معنـي           "ارتباطي آنها 
سابقه تدريس معلمان،تحـصيالت    ( نشان داد كه رابطه متغيرهاي مورد بررسي ديگر       رگرسيون لوجستيك   
نگرش معلمان نـسبت بـه   (با متغير مالك اين پژوهش    ) ان حاضر در كالس   آموز  دانشمعلمان و تعداد كل     

   .دار نيست معني) آموزش تلفيقي
 

  به آموزش تلفيقيان نسبت نگرش معلم آموزش تلفيقي، ،ديرآموز آموز دانش: هاي كليدي واژه
 

______________________________  
  ):aavismeh@yahoo.com Email  ( پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي ∗
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  مقدمه
كـه تـا    شـود   به اين سمت سوق داده مـي    پرورشدر بسياري از كشورها آموزش و       

س آمـوزان مـرزي بـه مـدار     آموزان داراي مشكالت خاص همچون دانـش   حد امكان دانش  
آمـوران بـدون مـشكل بـه         عادي ماننـد ديگـر دانـش       عادي راهنمايي شوند و در مدارس     

 از امكانـات عمـومي و آمـوزش و      زيـرا در آن صـورت هـم          تحصيل اشتغال داشته باشند   
ي بـودن و متفـاوت    تحت تاثير بر چسب اسـتثناي     شوند و هم    مي پرورش عادي بهره مند   

،و يـا   2،يكپارچـه سـازي   1سـازي   اين عمل كه در اصطالح فني عادي      . گيرند  قرارنمي ،بودن
 ساده نيست و بعضا با مسايل و مـشكالت خاصـي تـوام           نام گرفته است ،    3آموزش فراگير 

  .است
 نـشان  در تهـران صـورت گرفـت    )1380(نتايج پژوهشي كه توسط مينايي و ويسمه      

ان كم شنواي تلفيقي در مدارس عادي با مشكالت خاصي روبرو بودنـد             آموز  دانشداد كه   
 نگـرش والـدين   ،تـوان بـه كيفيـت نـا مطلـوب خـدمات معلـم رابـط              مـي كه از آن ميان     

 پايين بودن سطح تحصيالت معلم، عدم رضـايت شـغلي معلـم،           ،ان تلفيق شده  آموز  دانش
  .وانبخشي اشاره نمودسابقه پايين معلم و كمبود خدمات ت

ورود  بـه    بعد از اجـراي طـرح سـنجش كودكـان آمـاده             73-72در سال تحصيلي    
آمـوزان ديرآمـوز بـراي       ي آن تـشخيص و جـايگزيني دانـش        هادبستان كه يكي از پيامـد     

ي ضميمه جهت ايـن  هامنجر به تشكيل كالس    ،پرورشي و بازپروري بود    ،اقدامات آموزشي 
 بـه صـورت   هـا  ايـن كـالس  . ي عادي در مدارس عادي شد  ها  ان در كنار كالس   آموز  دانش

تر آموزشي به مدت دو سال در چند شهر ايران تـشكيل       آزمايشي با هدف كيفيت مطلوب    
ذشت پنج سال به دليـل      اين تلفيق دنبال شد و پس از گ        74-75در  سال تحصيلي     . شد

ب و ذهـاب    هـا، مـشكالت فـضاي آموزشـي، ايـا           بروز مشكالتي از قبيـل افـزايش هزينـه        
آموزان و عوارض منفي عاطفي اين نوع جداسازي كالسي، اين روند متوقـف گرديـد     دانش

 بـا تـسهيالتي ويـژه، وزارت آمـوزش و پـرورش             1379-80و باالخره در سـال تحـصيلي        
آمـوزان ديرآمـوز را در كالسـهاي عـادي و همـراه بـا سـاير         تصميم گرفـت ادغـام دانـش      

  )1379پيان،تات و هوس.(همساالن دنبال نمايد
هاي عـادي موضـوعي اسـت كـه مـورد توجـه              آموزان مرزي در كالس    حضور دانش 

 در سراسـر جهـان بـوده اسـت و محققـان كـشورهاي               پـرورش آموزش و    اندركاران دست
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  453/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

بـه  ) 2001 (4 اپـدال مـثال  . مختلف نيز در اين زمينه تحقيقات بسياري را انجام داده انـد  
 كـه  زش تلفيقي پرداخت و به اين نتيجه رسـيد  ادي در مورد آمو   بررسي نگرش معلمان ع   

 بـسياري از آنهـا اظهـار         در عـين حـال كـه       .از معلمان با چنين روشي موافق بودند      % 60
داشتند كه سبك معماري مدارس عمومي با توجه به نيازهـاي كودكـان اسـتثنايي بايـد                

 .تغيير يابد

 روابط منفي با اي ظه به ميزان قابل مالح   ي عادي ها  ان ديرآموز، در كالس   آموز  دانش
 مورد غفلت واقع ها رسد كه در اين موقعيت     ميكنند و به نظر      ميهمساالن خود را تجربه     

ــي ــوند م ــا .ش ــينآنه ــاد  همچن ــش از ازدي ــوز دان ــج  آم ــالس در رن ــيان در ك ــند م  باش
  ).5،1997تاكاال(

گــزارش كــرده اســت كــه عــدم پــذيرش شــاگردان ديرآمــوز از طــرف  )2003( 6اوا
 بلكه به اين  دليل اسـت كـه          ،ي به دليل ضعف در عملكرد تحصيلي نيست       همساالن عاد 

آنها كالس را به هم مي ريزند، كودكان بد و گستاخي هستند،دشنام مي دهندو در گيـر                  
  .شوند مي

در فنالنـد معتقـد      )1997(تقريبا نيمي از معلمان مورد بررسـي در تحقيـق تاكـاال           
 درصد از 34.ان تلفيقي بر آيند آموز  دانشآموزش  توانند از پس     ميبودند كه آنها به خوبي      

 به فوايد ايـن برنامـه    نسبت درصد28معلمان نگرش مثبتي به آموزش تلفيقي داشتند و        
  . شك داشتند
از معلمـان، آمـوزش تلفيقـي را    % 72نشان داد كه ) 2002 (7هاي پژوهشي آنه  يافته
سـتثنايي در مـدارس عمـومي       آمـوزان ا    دانند و معتقدند دانـش      ها تحميلي مي    براي معلم 

  .مشكالت بزرگي دارند و بهتر است در مدارس استثنايي به تحصيل بپردازند
آمـوزان اسـتثنايي و آمـوزش آنهـا،           داشتن دانش واقعي و درست در زمينـه دانـش         

نـائور و  . تلفيقـي باشـد   تواند عاملي مؤثر بر نـوع نگـرش معلمـان نـسبت بـه آمـوزش         مي
تيجـه دسـت يافتنـد كـه برنامـه آموزشـي پـيش از خـدمت،         به ايـن ن   ) 1980 (8ميلگرام

د و نگرش عمومي نسبت به آنهـا را    ده  كودكان استثنايي را افزايش مي    اطالعات در مورد    
اگر چه برخي از مربيان بر اهميت تجربه مستقيم با كودكـان اسـتثنايي          . بخشد  بهبود مي 

 هرينـگ، اشـترن و   -1970 ،9بگـاب .(ورزنـد   هاي قالبي و منفي تأكيد مي       در تغيير نگرش  
  ) 1980 ، نقل از نائور و ميلگرام،1958 ،10كروئيك شنگ
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  : به طور خالصه هدف اين پژوهش عبارت است از 
آمـوزان مـرزي در مـدارس      بررسي عوامل مؤثر بر نگرش معلمان نـسبت بـه دانـش           

  :تلفيقي، به عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه
لمان اين مدارس چه نگرشـي نـسبت بـه آمـوزش تلفيقـي كودكـان مـرزي                 اوالً مع 

  دارند؟
   عوامل مؤثر بر اين نگرش كدامند؟ ،ثانياً

آمـوز مـرزي يـا     منظور از مدارس تلفيقي، مدارسي هستند كه يك يـا چنـد دانـش        
  .ديرآموز در آنها مشغول به تحصيل هستند

  
  سؤاالت تحقيق

ان عـادي چـه    آمـوز   دانـش به تلفيق آنهـا بـا        نسبت   ،ان مرزي آموز  دانشمعلمان  ) 1
  نگرشي دارند؟

آيا بين سابقه تدريس معلمان و نگرش آنها نـسبت بـه آمـوزش تلفيقـي رابطـه               ) 2
  وجود دارد؟

آيا بين تحصيالت معلمان و نگرش آنها نسبت به آموزش تلفيقـي رابطـه وجـود        ) 3
  دارد؟

تـب درسـي بـا شـرايط       معلمان نسبت به ميزان تناسب محتـواي ك        آيا بين نظر  ) 4
  ان مرزي و نگرش آنها نسبت به آموزش تلفيقي رابطه وجود دارد؟آموز دانشذهني 

ان حاضـر در كـالس و نگـرش معلمـان نـسبت بـه          آموز  دانشآيا بين تعداد كل     ) 5
  آموزش تلفيقي رابطه وجود دارد؟

ان مـرزي و نگـرش   آمـوز  دانش معلمان نسبت به  مشكالت ارتباطي        آيا بين نظر  ) 6
  آنها نسبت به آموزش تلفيقي رابطه وجود دارد؟

 

  روش 
  .روش تحقيق همبستگي است،روش تحقيق حاضر

    جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
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  455/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

جامعه آماري پژوهش حاضر كليه معلمان تلفيقي شهر تهران هـستند كـه در سـال       
 ابتـدا از    ،ونه انتخاب نم  براي. بتدايي مشغول به تدريس بودند     در مقطع ا   83-84تحصيلي

با اسـتفاده   . پنج منطقه به صورت تصادفي انتخاب شد      ،بين مناطق نوزده گانه شهر تهران     
تعـداد كـل   .  كليـه معلمـان تلفيقـي ايـن منـاطق انتخـاب شـدند             تمام شـماري  از روش   

  . نفر بودند154آزمودنيهاي اين پژوهش 
  

  يتآموزان مرزي به تفكيك جنس  توزيع فراواني معلمان دانش‐۱جدول 

  درصد فراواني  فراواني  جنسيت

  ۶/۹۱  ۱۴۱  زن

  ۴/۸  ۱۳  مرد

  ۱۰۰  ۱۵۴  جمع

  
 نفـر   154آيد تعداد كل معلمـان مـورد بررسـي           ميگونه كه از جدول فوق بر        همان

)  درصـد 4/8( نفـر مـرد   13و )  درصـد 6/91يعني ( نفر زن 141باشد كه از اين تعداد   مي
  .اند بوده

ان مـرزي حاضـر در مـدارس عـادي در     آموز انشديادآوري مي گردد كه آمار دقيق      
 ،ان مـرزي آمـوز  دانش مسئول آموزش تلفيقي ةولي بنا به گفت هيچ جايي درج نشده است  

.  مرزي در مـدارس عـادي شـهر تهـران مـشغول بـه تحـصيل انـد           آموز  دانش 500حدود  
  .معلمان مورد بررسي در پنج پايه ابتدايي مشغول به تدريس بوده اند

  
  ابزار پژوهش

ايـن  .  يـك پرسـشنامه نگـرش سـنج طراحـي گرديـد            ،متناسب با سؤاالت پژوهش   
آوري  اطالعـات جمعيـت        قسمت اول جهت جمـع     :باشد  نامه شامل دو قسمت مي      پرسش

شناختي و قسمت دوم به منظور بررسي نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفيقي تنظـيم           
  .گرديد
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ــن پرســش  ــزان   در قــسمت اول اي ــواردي همچــون مي ــداد نامــه م تحــصيالت، تع
آموزان حاضر در كالس، سابقه تدريس و پايه تدريس ذكر گرديده اسـت و قـسمت               دانش

.  گويه است كه با هدف بررسي نگرش معلمان تدوين شـده اسـت       15دوم آن دربرگيرنده    
 ي موجود و مصاحبه با بيـست تـن از معلمـاني كـه بـا                ها  ، براساس پرسشنامه  ها  اين گويه 

رسـيده  چهار كارشناس يد ير ارتباط بودند، بدست آمده است و به تأان مرزي د  آموز  دانش
 به منظور بررسي نقطـه نظـرات معلمـان در مـورد            ،19 تا   16ي  ها  ي شماره ها  گويه. است

محتواي كتابهاي درسي، استفاده از ابزار كمك آموزشي و تناسب فضاي كالس بـا تعـداد      
 بـه منظـور بررسـي    12و 10، 9  ،6، 2ي شماره   ها  ان تهيه شده است و از گويه      آموز  دانش

ايـن  . ان اسـتفاده شـده اسـت   آمـوز  دانشنقطه نظرات معلمان در مورد مشكالت ارتباطي   
ضـريب همـساني   . رديـد  امتيازي ليكرت تـدوين گ    5بندي    عبارات براساس مقياس درجه   

 مقياس با استفاده از فرمول آلفاي كرنباخ برآورد گرديـد كـه مقـدار آن               گويه   15دروني  
بـه دسـت    %73ضريب پايايي مقياس با روش دو نيمـه كـردن گـاتمن      .است% 84برابر با   

  .آمد
ي مثبت ومنفي رعايت شد كـه ايـن امـر بـه پـايين      ها  تناسب گويه  ،در اين مقياس  

 آمايه پاسـخ تـصديق و توافـق بـا     ،آمدن خطاهاي ناشي از آمايه پاسخ مقبوليت اجتماعي       
نقـل از  (پايين خواهد آمـد )2000( 11به نظر كالينبنا -بدون توجه به محتواي آن  -عبارات

  ).1380مينايي و ويسمه،
  

  شيوه اجرا
پس از تنظيم نهايي ابزار پژوهش، جهت اخذ مجوز به سـازمان آمـوزش و پـرورش               
تهران مراجعه گرديد با دريافـت معرفـي نامـه از سـازمان و پـس از آن منـاطق مختلـف                   

نطقـه منتخـب، بـه صـورت تلفنـي ارتبـاط             م 5آموزش و پرورش تهران، با كليه مدارس        
 مـرزي داشـتند مراجعـه    آمـوز  دانشدر مرحله بعد به آن دسته از مدارسي كه   . برقرار شد 

پـس از تكميـل پرسـشنامه توسـط         . شد و ابزار مورد نظر در اختيار معلمان قـرار گرفـت           
  .  معلمان، نسبت به جمع آوري آنها اقدام گرديد

  ها يافته
  :گردد مياستنباطي ارايه ) 2توصيفي و ) 1ش در دو قسمت ي اين پژوهها يافته
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  457/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

ان آمـوز   دانـش  معلمـان     ميـزان تحـصيالت    ابتدا توزيع فراوانـي    :توصيفي تحليل)1
  :گردد ميمرزي در قالب جدول ارايه 

  
  ان مورد بررسي به تفكيك سطح تحصيالتآموز دانشتوزيع فراواني معلمان  ‐۲جدول 

 شاخصهاي آماري
  ميزان تحصيالت

درصد فراواني   فراواني
  نسبي

درصد فراواني 
  تراكمي

  ۲/۴۴  ۲/۴۲  ۶۵  ديپلم
  ۳/۷۷  ۱/۳۵  ۵۴  فوق ديپلم
  ۱۰۰  ۷/۲۲  ۳۵  ليسانس
  ـــ  ۱۰۰  ۱۵۴  جمع

  
 54)درصـد 2/42( داراي مـدرك ديـپلم     معلـم   65 ،2ي جـدول    ها  با توجه به داده   

 اند  ليسانس بوده ديگر داراي مدرك   معلم35و)درصد1/35( داراي مدرك فوق ديپلم      معلم
تـر   ز معلمان مدركي پاييندرصد ا3/77قابل يادآوري است كه مدرك     ).درصد7/22يعني  (

  . داشته انداز ليسانس
پژوهش،متغير سابقه تدريس بوده است كه در زيـر  متغير مورد بررسي ديگر در اين  

  .شود ميبه آن اشاره 
  

  توزيع فراواني معلمان به تفكيك سابقه تدريس ‐۳جدول 
 شاخصهاي آماري

درصد فراواني   فراواني  سابقة تدريس
  نسبي

درصد فراواني 
  تراكمي

  ۹/۱  ۹/۱  ۳  سال ۵ تا
  ۵/۳۲  ۵/۳۰  ۴۷   سال۱۰تا  ۶بين 
  ۱/۷۲  ۶/۳۹  ۶۱  سال۱۵ تا۱۱بين 
  ۱۰۰  ۹/۲۷  ۴۳  سال و باالتر۱۵

  ـــ  100  154  جمع
ررسـي  ب درصـد از معلمـان مـورد    6/39 حـاكي از آن اسـت كـه       3ي جدول   ها  داده

 درصـد آنهـا   9/1 سـال بـوده انـد و تنهـا      15 تا 11داراي سابقه اي بين      )باالترين درصد (
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 نتايج توصيفي مربـوط بـه وضـعيت نگـرش     ،در ادامه.  سال داشته اند 5اي كمتر از     سابقه
  .گردد مينسبت به آموزش تلفيقي ارايه معلمان 

حاضر )ز عادي و مرزياعم ا(ان آموز دانش  و فراواني، به بررسي تعداد4جدول در
 كه در كالسي كه دهد   به عبارت ديگر اين جدول نشان مي. آورده شده استدر كالس

  .مشغول به تحصيل هستند آموز دانشدرمجموع چند  اند، ان مرزي تلفيق شدهآموز دانش
    

  .اند ان كالسي كه كودكان مرزي را در خود جاي دادهآموز دانشتوزيع فراواني تعداد  ‐۴جدول 
 ان كالسآموز دانشتعداد  فراواني درصد فراواني نسبي درصد فراواني تراكمي

  نفره۲۰-۲۵ ۴ ۵/۲ ۵/۲
 نفره۲۶-۳۰ ۲۹ ۱/۱۹ ۶/۲۱
 نفره۳۱-۳۵ ۶۵ ۳/۴۲ ۹/۶۳

 نفره۳۶-۴۰ ۳۴ ۱/۲۲ ۸۶    
 نفره به باال۴۱ ۳ ۲ ۸۸    
 نا مشخص ۱۹ ۱۲ ۱۰۰  

  
ان آمـوز   دانـش يي كه   ها  صد از كالس   در 3/42آيد، ميگونه كه از جدول فوق بر      همان

 درصـد از ايـن      1/22 . نفـره هـستند    31-35 مرزي در آنها مشغول بـه تحـصيل هـستند         
نفره 20-25) درصد 5/2( ها  و درصد كمي از اين كالس      نفره هستند  36-40نيز   ،ها  كالس
 نفـره بـه بـاال تحـصيل         31هـاي  آمـوزان در كـالس      درصد دانش  4/66در مجموع   .اند بوده
  .كنند مي

آمـوزان مـرزي    به وضعيت نگرش معلمان بـه آمـوزش تلفيقـي دانـش           ،5در جدول   
  :شود پرداخته مي

  

  ان مرزيآموز دانشتوزيع فراواني معلمان موردبررسي به تفكيك سطوح نگرش نسبت به آموزش تلفيقي  ‐۵جدول 
  درصد فراواني نسبي  فراواني  سطح نگرش

  ۶/۴۱  ۶۴  منفي
  ۴/۵۸  ۹۰  مثبت
  ۱۰۰  ۱۵۴  جمع

نگـرش منفـي     درصد از معلمان6/41ي جدول باال بيانگر اين نكته است كه      ها  داده
نها داراي نگرش مثبت     درصد آ  4/58و   اند دكان مرزي داشته  نسبت به آموزش تلفيقي كو    
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  459/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

 الزم به ذكر است كه جهت تعيين نگرش مثبـت و منفـي   .اند به اين شكل از آموزش بوده   
 45 عبارت ديگر آندسته از معلماني كه نمره كمتـر از   استفاده گرديد به45از نقطه برش  

 يـا بيـشتر بدسـت آوردنـد داراي     45بدست آوردند، داراي نگرش منفي و آن گروهي كه        
، بر اين اساس صـورت گرفتـه اسـت    45انتخاب نقطه برش . نگرش مثبت محسوب شدند  

 75ند بگيـرد  توا  گويه است و باالترين امتيازي كه هر شخص مي       15كه پرسشنامه داراي    
 اسـت چنانچـه شخـصي در همـه     15است و حداقل امتيازي كه هر فرد مي تواند بگيرد،   

  .  بدست مي آيد45نظر را انتخاب كند نمره او   گزينه بيها گويه
از آزمـون   ،4جهت بررسي معني داري تفاوت دو نسبت موجـود در جـدول شـماره               

 محاسبه شده در اين آزمـون   Z.معني داربودن تفاوت بين دو نسبت مستقل استفاده شد
بـه  . است،بيـشتر اسـت    64/1 كه برابر    05/0 جدول در سطح     Z كه از    11/2عبارت بود از    

    .اين ترتيب نتيجه گرفته مي شود تفاوت بين دو نوع نگرش معني دار است
محتـواي  "گويـه اي تحـت عنـوان    ، پژوهش4جهت پاسـخدهي بـه سـوال شـماره          

در ابزار پـژوهش گنجانـده      "ان مرزي متناسب است   آموز  دانش با شرايط    ي درسي ها  كتاب
  :گردد ميدر زير نظر معلمان درباره اين عبارت ارايه . شد

  
ان مرزي آموز دانشي درسي با شرايط ذهني ها محتواي كتاب"به عبارتتوزيع فراواني پاسخ معلمان  ‐۶جدول 

  "متناسب است
 ظرن فراواني درصد فراواني نسبي درصد فراواني تراكمي

 مخالف ۴۰ ۲۶ ۲۶

 كامال مخالف ۸۱ ۶/۵۲ ۶/۷۸

 بي نظر ۱۳ ۴/۸ ۸۷  

 موافق ۱۵ ۷/۹ ۸/۹۶

 كامال موافق ۱۵ ۲/۳ ۱۰۰

 جمع ۱۵۴ ۱۰۰ ـــ

 نفـر در پاسـخ بـه عبـارت مـذكور       121ي مندرج در جدول فوق      ها  با توجه به داده   
ز كـل معلمـان مـورد     درصد ا60/78به عبارت ديگر    .اند  مخالف داده   كامالً پاسخ مخالف و  

ان مـرزي  آمـوز  دانش متناسب با شرايط ذهني    ها  اند كه محتواي كتاب    معتقد بوده ،مطالعه
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ي درسي با شرايط ذهنـي ايـن        ها  تنها ده درصد معتقد بوده اند كه محتواي كتاب        .نيست
  .ان متناسب استآموز دانش

از ،ان مـرزي بـا همـساالن عـادي شـان          آمـوز   دانش  ارتباطي جهت بررسي مشكالت  
از آنجـا  .اند، استفاده شـده اسـت    داده12 و 10 ،9 ،6 ،2 گويه  5يي كه معلمان به     ها  پاسخ

شود پنج است    مياي هستند، باالترين امتيازي كه به هر گويه داده            پنج گزينه  ها  كه گويه 
 در نظر 15نقطه برش عدد    .باشد مي 25توان داد    ميو باال ترين امتيازي كه در پنج گويه         

تـر   به معناي عدم وجود مشكالت ارتباطي و نمره پايين       ،15تر از      نمرات پايين  .گرفته شد 
  .از آن به معناي وجود مشكالت ارتباطي تلقي شده است

  
  ان مرزيآموز دانشتوزيع نظر معلمان در زمينه مشكالت ارتباطي ‐۷جدول 

 روابط بين فردي فراواني درصد فراواني

 مشكل دارد ۸۰ ۹/۵۱

 ل نداردمشك ۷۴ ۱/۴۸

 جمع ۱۵۴ ۱۰۰

  

 مـشكالت   ان،از نظـر معلمـان    آموز  دانش درصد از    9/51دهدكه   ميجدول باال نشان    
ي هـا  از آنهـا بـا هـم كالسـي     درصد 1/48و  يشان داشته اندها  ارتباطي با ساير همكالسي   

داري  ي فـوق بـا اسـتفاده از آزمـون معنـي     هـا   نسبت .ر ارتباطي مشكلي ندارند   خود از نظ  
 به دست آمـده از ايـن آزمـون برابـر بـا       Z.دو نسبت مورد بررسي قرار گرفتتفاوت بين 

كـوچكتر اسـت   )64/1( بحرانـي  Z محاسـبه شـده از    Z بود كه با توجه به اين كـه          48/0
  .دار نيست شود كه تفاوت بين دو نسبت معني چنين نتيجه گرفته مي

  
  :استنباطیتحليل )۲
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  461/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

گرش آنها نسبت بـه آمـوزش تلفيقـي          بررسي رابطه سابقه تدريس معلمان و ن       براي
از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كـه ضـريب بدسـت آمـده           ،ان مرزي آموز  دانش

  . نيستدار معني كه اين ميزان رابطه -/019عبارت است از 
در عين حال جهت بررسي رابطه تحصيالت معلمان و نگرش آنها نسبت به آموزش              

يرسون استفاده شـد كـه ضـريب بدسـت           پ Cفق  تواان مرزي از ضريب     آموز  دانشتلفيقي  
اين ضريب بدست آمـده نـشان از عـدم رابطـه بـين دو متغيـر        ،03/0آمده عبارت بود از     

  .دارد مذكور
ان مـرزي بـا     آموز  دانش مشكالت ارتباطي     رابطه بين نگرش معلمان به      بررسي براي

  پيرسـون  C  توافقان مرزي از ضريب     آموز  دانشنگرش معلمان نسبت به آموزش تلفيقي       
دار بين دو متغير مـذكور       نشان از رابطه معني   )21/0(كه ضريب بدست آمده      استفاده شد 

  .دارد
ي آمـاري  هـا   بررسي ميزان تاثير متغيرهاي مختلف بر نگرش معلمـان از روش      براي

 سـطح تحـصيالت معلـم،    متغيرهاي سابقه تدريس،. رگرسيون لوجستيك استفاده گرديد  
نگـرش   ،ان كـالس  آموز  دانشكتب درسي،تعداد   تناسب محتواي   ميزان  نگرش معلمان به    

 در ايـن   كـه  از آنجـا   .وارد معادله شـدند    ان مرزي آموز  دانشمشكالت ارتباطي   معلمان به   
در اينجا نگـرش معلمـان بـه دو مقولـه      ،اي باشد روش آماري متغير وابسته بايد دو مقوله    

  .مثبت و منفي تقسيم شده است
  

  رهاياب متغبرونداد انتخ ‐۸جدول 
ضريب 
 همبستگي

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

Wald* 
انحراف 
 معيار

ضريب 
 متغيرها

  متغير

  سابقه تدريس -01/0 22/0  00/0  1  95/0  000/0
  سطح تحصيالت  -15/0  22/0  44/0  1  50/0  000/0
  ...ميزان تناسب  53/0  19/0  15/7  1  007/0  157/0
  ..انموزآ دانشتعداد   00/0  01/0  02/0  1  88/0  000/0
  مشكالت ارتباطي  56/0  18/0  5/7  1  005/0  19/0

  مقدار ثابت  -09/0  72/1  002/0  1  95/0  ----
*  Wald : مقدار آماره آزمونWaldداري ضرايب   براي پي بردن به معني Bمتغيرها  
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ت از آن دارد كه با توجه به مقادير بسيار           حكاي 8ي مندرج در جدول شماره      ها  داده
 .ايين اسـت عني داري ضرايب بدست آمده بسيار پ   چنين گزارش كرد كه م     توان ميايين  پ

ميزان (ايين با متغير مالك دارندهمبستگي مثبت معني دار ولي پباستثناي دو متغير كه     
 بـا متغيـر     ها  ساير متغير %) .19 (و مشكالت ارتباطي  %)157(سيتناسب محتواي كتب در   
وجود معلمان نسبت به آموزش تلفيقـي    نگرش م  ،به عبارت ديگر  .مالك همبستگي ندارند  

  . مورد بررسي قرار نگرفته اندپژوهشمتاثر از عواملي است كه در اين 
  

  بحث و نتيجه گيري
 مـورد بررسـي نـسبت بـه      درصـد از معلمـان   6/41ز آن دارد كـه       حكايـت ا   ها  داده

آموزش تلفيقي نگرش منفي داشته اند كه صرف نظر از اينكه اين نگرش منفي محـصول                
ان مـرزي   آمـوز   دانـش يـادگيري   -دهيد اثرات سوئي بر فرايند يا     ناًئمطم،ه عواملي است  چ

  .خواهد داشت
 درصد از معلمان نـسبت  6/78ي توصيفي مخالفت   ها  تامل ديگر از داده   نتيجه قابل   

ان مـرزي اسـت كـه نـشان از     آمـوز  دانشبه تناسب محتواي كتب درسي با شرايط ذهني    
ف يادگيرندگان اسـت كـه       دريافت باز خورد مثبت از طر      تقالي معلمان از تدريس و عدم     

  .افزون كندان مرزي روزآموز دانش تواند تجربه تلخ ناكامي را در اين امر مي
 يهـا   نقـش همكالسـي    ،شـود  بت از توفيق طرح آموزش تلفيقي مـي       زماني كه صح  

 9/51 مـشخص شـد كـه    پـژوهش در ايـن   .يده گرفتعادي را به هيچ وجه نمي توان ناد       
ي عادي خـود  ها ان مرزي با هم كالسيآموز  دانشاند كه    د از معلمان بر اين باور بوده      درص

 نيز بين نگرش معلمان نسبت به آمـوزش      يدار ضمنا رابطه معني  .مشكالت ارتباطي دارند  
ان مـرزي مـشاهده   آمـوز  دانـش مـشكالت ارتبـاطي   نگرش آنها به وجود يا عدم    تلفيقي و   

توان از ارتباط تنگاتنگ عوامل مختلـف در توفيـق طـرح       مي ،ها  با استناد به اين يافته    .شد
توانـد بـه بهبـود نگـرش در بـين       يعني حذف مشكالت ارتبـاطي مـي      .تلفيق مطمئن بود  

  .معلمان منجر شود و بدين وسيله بر كارآمدي طرح تلفيق بيافزايد
ان ديرآمـوز  آمـوز  دانـش نيز گـزارش كـرده اسـت كـه          )1380(عباسعلي قره شيران  

البتـه ايـن سـوال       .ان عـادي دارنـد    آمـوز   دانـش تري نسبت بـه      ايينپ  اجتماعي سازگاري
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  463/..عوامل با نگرش معلمان نسبت بهرابطة برخي  

ان مـرزي نـسبت داد   آموز دانش كه وجود مشكالت ارتباطي را بايد به همچنان باقي است  
  ان عادي؟آموز دانشيا به 

ذيرش شــاگردان ديرآمــوز از طــرف رده اســت كــه عــدم پــگــزارش كــ )2003( اوا
دليـل اسـت كـه    نيست بلكه به ايـن  عملكرد تحصيلي  همساالن عادي به دليل ضعف در       

گيـر  و در دهنـد   دشنام مـي   بد و گستاخي هستند،    كودكانريزند، ها كالس را به هم مي     آن
  .شوند مي

داري بـين دو   توان گفت كه رابطه معنـي  مي  تحقيق،3 و2درارتباط با سوال شماره     
آمـوزش تلفيقـي وجـود    شان نسبت به  متغير سابقه تدريس و تحصيالت معلمان با نگرش   

انـد ولـي بـا متغيرهـاي مـذكور        درصد از معلمان نگرش منفي داشته6/41اگر چه   . ندارد
نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك نشان داد كه ضريب همبستگي نگرش       .مرتبط نيستند 

تناسب محتواي كتب درسي با شرايط ذهنـي        به آموزش تلفيقي با نگرش آنها به        معلمان  
اين ضريب از همه ضـرايب همبـستگي گـزارش    .  است0/ 157برابر با ي ان مرزآموز  دانش
  .بيشتر ديده شد شده،

 هـا  سمت يافتـه  همان گونـه كـه در قـ   ،حاضر در كالسان آموز دانشدر مورد تعداد  
ان مرزي در آنها مشغول بـه تحـصيل   آموز دانشيي كه ها   درصد از كالس   4/64مطرح شد، 

ان داد كـه بـين   نتايج تحليل رگرسيون نش  ،صوصدر اين خ   . نفره هستند  31-40 هستند،
گـرش بـه هـر      بـدون شـك ن     .داري وجـود نـدارد      متغير و نگرش معلمان رابطه معني      اين

تواند متاثر از عوامـل متعـددي باشـد كـه            اي است كه مي    هيچيدپ متغير بسيار    ،موضوعي
ان مـوز آ  دانـش ولـي از آنجـايي كـه         .افتد  به سختي اتفاق مي    پژوهشبررسي آنها در يك     

يجـاد و يـا تقويـت مراكـز          ا مرزي در مدارس تلفيقي با مشكالت ارتباطي روبرو هـستند،         
كالت نياز در عين حال كه جهت برطرف كردن اين مش        .مشاوره اين مدارس ضروري است    

ز  آمـوزش مهارتهـاي اجتمـاعي نيـ    هاي تغيير رفتـار آشـنا شـوند    است تا معلمان با شيوه  
ي كمـك   هـا   تاليف و يا طراحي كتاب     .زي مفيد فايده باشد   ان مر آموز  دانشتواند براي    مي

توانـد   ي كمك آموزشي و كمك درسـي مـي       ها  آموزشي بيشتر و يا تجهيز مدارس به ابزار       
  .دان ياري دهآموز دانشمعلمان را در آموزش محتواي دروس به اين 
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  ها يادداشت
2) Integration 1) Mainstreaming 
4) Opdal 3) Inclusion 
6) Eva 5) Takala 
8) Naor & Milgram 7) Anne 
10) Haring,Stern & Qruick sheng 9) Bogab 
 11) kline 
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