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  ثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش أت
  ان واجدآموز دانشان عادي نسبت به آموز دانش

   عادی و فراگير حركتي در مدارس ‐ حسياختالل 
  

  ۱ دكتر معصومه پور محمدرضاي تجريشي،۱*نرگس اديب سرشكي
  ۲ دكتر سيد محمود ميرزماني بافقيو  

  
  ١٩/٦/٨٦  :         پذيرش نهايي٢/٤/٨٦:     يد نظر     تجد       ٦/١٢/٨٥:    تاريخ دريافت

  چكيده
 و فراگيران عادي مدارس آموز دانشسازي بر ميزان پذيرش  پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير برنامه آماده: هدف
گيري  فاده از روش نمونهاستبا  :روش.استواجد اختالل حسي حركتي صورت گرفته  نسبت به كودكان عادی

 در عادی و فراگيري تحصيلي سوم تا پنجم ابتدايي در مدارس ها ان عادي پايهآموز دانش جامعه آماري  از،تصادفي
 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار ۴۳۵اي به حجم   نمونه۸۴-۸۵سال تحصيلي 

 هر دو گروه قبل و بعد از اجراي برنامه نگرش افراد) ۱۹۸۰( فاده از پرسشنامه مقياس پذيرش ولتزاستبا . گرفتند
 مستقل و تحليل tفاده از آزمون آماري است با ،ي حاصلها يافته .سازي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت آماده

ان گروه آزمايش آموز دانشنتايج بيانگر آن بود كه ميزان پذيرش  :ها يافته . تجزيه و تحليل شدندراههواريانس دو 
به طور معنادار افزايش   در مقايسه با گروه گواه،پس از شركت در برنامه آماده سازي عادی و اگيرفردر مدارس 

ش با توجه به يان گروه آزماآموز دانشرش يزان پذين ميانگين مي که باستانگر آن يج بي نتانيهمچن .استيافته 
زان يش و نوع مدرسه بر ميابل گروه آزمات اثر متقيدر نها.  تفاوت معنادار وجود نداردعادی و فراگيرنوع مدرسه 

سازی  ه های آماد  در برنامهشيزماان گروه آآموز دانش شرکت :گيري نتيجه .ستينآموزان معنادار  دانشرش يپذ
ش داده يسه با گروه گواه افزايحرکتی در مقا_ آموزان دارای اختالل حسی  رش آنها را نسبت به دانشيزان پذيم

  .است
    واجد اختالل حسي حركتيآموز دانش ،فراگيرمدارس  ،  پذيرش:ي كليديها واژه

______________________________________ 
   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-۱
  رفتاري ؛ مركز تحقيقات علوم) عج( دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله -۲
     ۰۲۱-۲۲۴۰۱۳۹۸   نشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دا- بن بست كودكيار- بلوار دانشجو- اوين-  تهران:نويسنده رابط *

 ) Email: v.adib@uswr.ac.ir( 
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   ١٣٨٦ ،۳ ، شمارههفتمسال / ي ژوهش در حيطه كودكان استثنايپ/   ٢٤٨ 

  مقدمه
 در هر جامعه بين ده تا پانزده درصد کودکان تفاوتهاي ،المللی آمارهای بينبر طبق 

 به طوري كه نياز به آموزش ويژه براي آنها ؛ با ساير كودكان دارندفردي محسوس
 مورد توجه »کودکان با نيازهای ويژه«از کودکان با عنوان اين گروه  .شود احساس مي

 و تاکنون برای آموزش و پرورش اند قرار گرفتهمسئوالن تعليم و تربيت همه کشورها 
  . )۱۳۷۷،افروز ( است تدوين شده ،ی خاصیها  برنامه،آنان

 دو ديدگاه اصلی در اين زمينه  بهثنايياست وضعيت کودکان ةبا مروری بر تاريخچ
جدا از يكديگر  »افراد بدون ناتوانی«و » افراد دارای ناتوانی « در ديدگاه اول:خوريم برمي

 ،»افراد بدون ناتوانی« و »افراد دارای ناتوانی« ديدگاه دوم تفاوت ؛شوند در نظر گرفته مي
 آموزشي را مطرح ١سازيگيرد و رويكرد فراگير ي و روي يك پيوستار در نظر ميّ را كم
نظر از تفاوتها و سطوح  آموزان و کودکان صرف دانش همة ر اين رويکرد  د؛كند مي

همة به اين معنا که آموزش ؛گيرند مي تحت آموزش يکسان قرار،توانمنديهاي خود
هاي آنها يکودکان بدون توجه به وضعيت جسمانی، هوشی، عاطفی، زبانی و يا ساير ويژگ 

 كان اعم از کودکان دارای ناتوانی ذهنی،همه كود" چنين آموزشي الزاما. گيرد مي صورت 
کودکان تيزهوش، کودکان خيابانی، کودکان مناطق دور افتاده، اقليتهای زبانی، فرهنگی، 

  ).۲۰۰۱يونسکو ،( شود و کودکاني با ساير محروميتها را شامل مي  مي قو
 و  )۲۰۰۳ هاوز، فارل، فرانكهام، آينسكو ،( پردازان آموزش فراگير  از نظريهيكي

ثنايي در مدارس عادی را استفرايند حضور کودک ) ۱۹۹۹آينسكو، فارل، تودلي، مالكي،(
پذيرش از سوی .۲ثنايي استآموز حضور فيزيکی دانش. ۱ :دگير در چهار سطح در نظر مي

آموز  پيشرفت دانش .۴ثنايي در فعاليتهای کالسیاستآموز  مشارکت دانش. ۳همساالن
 .ثنايي است

 حضور ، در دومين سطح؛استآموز مطرح   حضور فيزيکی دانشدر سطح اول صرفاً
آموز دارای  كند و پذيرش اجتماعی دانش آموز جنبه عاطفی و اجتماعی پيدا مي دانش
 در سطح سوم حضور فيزيکی و پذيرش ؛شود  ازسوی همساالن مطرح مي،ناتوانی

ايند فعاليتهای ثنايي در فراستآموز  ثنايي موجب شرکت دانشاستآموز  اجتماعی دانش
  .شود ميرا شامل  ثنايي استآموز  کالسی و در نهايت سطح چهارم پيشرفت دانش

  ت صورآموز دارای ناتوانی از سوی همساالن به  در اين فرايند، اهميت پذيرش دانش
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 ٢٤٩.../ آموزان  تأثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش دانش

 که در صورت عدم استشود و واضح و مبرهن  ای برای فراگيرسازی مطرح مي پايه
  . انی از سوی همساالن، پيشرفت وي حاصل نخواهد شدآموز دارای ناتو پذيرش دانش

شناخت و آگاهی تن شنداثنايي و نيز استبا توجه به برخی ويژگيهای خاص کودکان 
ثنايي، استآموزان   اين افراد، شايد انتظار ايجاد پذيرش خود به خودی دانشازجامعه 

 مانند ساير سطوح رسد که در اين زمينه نيز عبث و بيهوده باشد و منطقي به نظر مي
های دقيق و مناسبی انجام شود و شرايط پذيرش کودک  ريزی ستی برنامهيفراگيرسازی با

يکی از . های فراگيرسازی افزايش يابد  احتمال موفقيت برنامه،ثنايي و متعاقب آناست
. استآموزان عادی  روشهای افزايش پذيرش همساالن، آموزش مستقيم به دانش

تر، شناخت اندكي نسبت به کودک  به ويژه در مقاطع تحصيلي پايينآموزان عادی  دانش
 ترس از کودک ،ثنايي و تواناييها و محدوديتهاي وي دارند و در بسياری از موارداست
د و شکاف بين اين دو گروه از كودكان را بيشتر وش ميثنايي نيز مزيد بر علت است

ش و تدوين محتوای دروس و مواد های مناسب آموز فاده از شيوهاست لذا با ،کند مي 
ثنايي را استآموز  توان شرايط شناخت و ايجاد آگاهی در مورد دانش آموزشی مناسب، مي
آموز عادی کمک کنيم تا تفاوتهای فردی را بپذيرد، به راحتی با  فراهم و به دانش

و وي را ثنايي رابطه دوستانه برقرار کند، تعامل مناسب با او داشته باشد استآموز  دانش
خواهيم كودكانمان در دنيايي ماال مال از   چرا كه اگر مي.در جمع دوستان خود بپذيرد

مونته (صلح زندگي كنند بايد اين چنين دنيايي را از كودكي برايشان تدارك ببينيم
  )۱۳۸۴سوري، به نقل از پوالرد، 

ي فراگيرسازهاي  ثر برموفقيت برنامهؤ بسياري به بررسي عوامل ميقاتحقت
 يكي ةبمثاآموزان عادي را به   دانشاز طرفثنايي استآموزان  پذيرش دانش اند و پرداخته

) ١٩٩٥(  و فيلدز )١٩٩٦(، ايلبوم و اسشام مثال واقن يراب. اند ثر برشمردهؤاز عوامل م
 پذيرفته فراگيرآموزاني كه به وسيله دوستان خود در مدارس  اند كه دانش نشان داده

در نتيجه براي كسب   در معرض اخراج شدن از مدرسه هستند و بيشتر،شوند نمي
  . در مراحل بعدي زندگي فرصت كمتري خواهند داشت،اعتبار اجتماعي الزم مهارتها و

روشهاي "احتماالدهد که تحت شرايط خاص  مروری بر پيشينه پژوهش نشان مي
به همساالن  کودکان نسبت ٢در ايجاد تغييرات مثبت در نگرشتوانند  ، ميمتعددي

تماس مستقيم يا غيرمستقيم توان به   از جمله اين روشها مي؛دارای معلوليت مؤثر باشند
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ی ساده گروهی طرحهافعاليتها و  و با افراد دارای معلوليت، شبيه سازی معلوليت
کرافت و وارگو، - وتستين؛۱۹۸۵؛ هورن، ۱۹۸۰، دونالدسون(د کرآميز اشاره  موفقيت
۱۹۸۴ .(  

آثار تماس با افراد دارای معلوليت « تحت عنوان پژوهشيدر ) ۱۹۸۶( ريداسپوزيتو و 
 ساله در هفت مدرسه ۸ ، ۷ ،۶ کودک غيرمعلول ۹۲ به بررسي »بر نگرش کودکان

آنان به . آموزان قبالً در برنامه فراگيرسازي شرکت کرده بودند  اين دانش همة.پرداختند
تماس ( معلوليت بدون توجه به نوع تماساين نتيجه رسيدند که تماس با افراد دارای 

تواند در  مي ) حال حاضر و گذشته(و زمان آن) يافته يافته و تماس غيرسازمان سازمان
های مداخالتی  ، برنامهپژوهشهادر بعضی از . کندتری ايجاد  کودکان نگرشهای مطلوب

 امرا کلونيس رس و. است طراحی شده ،آموزان  ايجاد نگرشهای مثبت در دانشرايب
آموزان نسبت به همساالن  تغيير نگرش دانش«ی آزمايشی را تحت عنوان تحقيق) ۱۹۸۹(

آموز غيرمعلول پايه چهارم که به تصادف از دو مدرسه   دانش۶۰ بر روی »دارای ناتوانی
در حومه شهر لندن انتخاب شده  ) فراگيريك مدرسه عادي و يك مدرسه ( دولتی 
، »آموز معلول تماس مستقيم با دانش«مداخله شامل برنامه .  اجرا کردند،بودند

 درس چارچوب بود که در »آميز تجارب گروهی موفقيت « و»سازی معلوليت شبيه«
مقياس نگرش همساالن «در اين پژوهش از .  جلسه اجرا شد۴مطالعات اجتماعی طی 

 عملي آزمون يادگيری، تمرين بدني و رفتار که داراي سه خرده" ٣ »نسبت به معلولين
آزمون  و پس) يک هفته پس از مداخله( آزمون شماره يک در پس. فاده شداست ،بود

آزمونهای تمرين بدني و يادگيری و نيز در  در خرده) سه ماه پس از مداخله( شماره دو
تری نشان  سه با گروه گواه، نگرشهای مثبتيشی در مقايکل مقياس، گروههای آزما

) ۲۰۰۳(مپوفو . تری نشان دادند  نگرشهای مثبتفراگير آموزان مدرسه  دانشهمة. دادند
سازی نقش، تعامل با همساالن و  آثار مداخالت برجسته« آزمايشی تحت عنوان تحقيقي

 » افزايش پذيرش اجتماعي نوجوانان داراي معلوليت جسمانيايحمايت آموزشی بر
 در افزايش موقعيت ها نشان داد که تعامل با همساالن تجزيه و تحليل داده. انجام داد
سازی نقش و  آموزان دارای معلوليت جسماني مؤثرتر از برجسته  عملی دانش،اجتماعی

 بيشتر از دو مداخله ديگر در افزايش ،سازی نقش  و برجستهاستحمايت آموزشی 
در پژوهشی با ) ۲۰۰۳(فردريکسون و ترنر . موقعيت اجتماعی ادراک شده مؤثر بود
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 ٢٥١.../ آموزان  تأثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش دانش

به " »نه همساالن به منظور بر آوردن نيازهای اجتماعی کودکافاده از گرواست«عنوان 
در اين رويکرد از گروه همساالن برای .  پرداختند»رويکرد مداخله دوستان«ارزيابی 

نتايج بيانگر آن بود . فاده شداستبهبود پذيرش اجتماعی همکالسان دارای نيازهاي ويژه 
 اما ،آموزان واجد معلوليت داشت  آثار مثبتي بر پذيرش اجتماعي دانش،كه مداخله

ثير أ از ت،هاي حاصل يافته. دکرآموزان ايجاد  تغييرات اندكي بر ادراك يا رفتار دانش
كنند و ارزش بالقوه ارتباط با دوستان را جهت  مداخالت اجتماعي حمايت مي

  .ندکن ييد ميأ ت، اجتماعي كودكان داراي معلوليت٤سازي يكپارچه
 فراهم آوردن ،است رو به افزايش ،در مدارس زي آموزشياز آنجا كه فراگيرسا

 اين جريان، باسو هم. استها الزامي   موفق بودن اين برنامهرايببستري مناسب 
هاي  ثنايي، برنامهاستآموز  فزايش پذيرش دانشا ه منظوربكشورهاي پيشرفته صنعتي 

ثنايي تدارك است آموز آموزان عادي و دانش ن، دانشاسازي آموزشي براي معلم آماده
هاي آماده سازي همساالن، پژوهش حاضر در نظر دارد  بر مبناي برخي از برنامه. اند ديده

 -آموز داراي اختالل حسي سازي همساالن دانش  آمادهيبرابرنامه آموزشي مناسبي 
 ، اثربخشي آن را در تغيير ٥فراگير و عادیند و پس از اجرا در مدارس کطراحي  حركتي

آموزان مدارس  به همين منظور، دو گروه از دانش. يرش همساالن بررسي كندميزان پذ
و ) گروه آزمايش(كنند  گروهي كه در برنامه آماده سازي شركت مي _  عادی وفراگير

 كنند هاي عادي خود را دريافت مي كنند و برنامه گروهي كه در اين برنامه شركت نمي
  . مورد مقايسه قرار خواهند گرفت،رشاز لحاظ متغير ميزان پذي_ ) گروه گواه(

  :استالهاي زير ؤبه سخن ديگر پژوهش حاضر در صدد بررسي فرضيه و س
آموزان داراي  آموزان گروه آزمايش نسبت به تلفيق دانش  ميزان پذيرش دانش- 

 فراگيرآموزان گروه گواه در مدارس  بيشتر از اين ميزان در دانش  حركتي-اختالل حسي
  .است
آموزان گروه  آموزان گروه آزمايش با ميزان پذيرش دانش زان پذيرش دانش آيا مي- 

  ؟استمتفاوت عادی گواه در مدارس 
و عادی آموزان گروه آزمايش و گروه گواه در مدارس   آيا ميزان پذيرش دانش- 
  ؟است متفاوت فراگير
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   ١٣٨٦ ،۳ ، شمارههفتمسال / ي ژوهش در حيطه كودكان استثنايپ/   ٢٥٢ 

  روش
  گيری جامعه، نمونه و روش نمونه

 پس آزمون با گروه - آزمون با طرح پيش مطالعات تجربی چارچوبپژوهش حاضر در 
هاي  آموزان عادي پايه  دانشهمةاين پژوهش شامل  جامعه آماري در .کنترل  قرار دارد

 ۸۴- ۸۵  تحصيليسال در عادی و فراگيرتحصيلي سوم تا پنجم دبستان در مدارس 
هاي آموزان عادي در كالس توان جسمي با دانش آموزان كم  دانشفراگير،در مدارس . است

آموز از   دانش۴۳۵ شامل ،نمونه پژوهش حاضر . مشغول به تحصيل هستند،مشترك
 دخترانه و فراگير دبستانهاي همةگيري فهرست    براي نمونه.  بودعادی و فراگيرمدارس 

بندي مدارس به دو منطقه شمال و جنوب از  پسرانه شهر تهران تهيه شد و پس از طبقه
هاي تحصيلي  از پايه)  نفر۲۱۴ (عادی كالس ۴و )  نفر۲۲۱ (فراگير كالس ۴هر منطقه 

 کالس ۲ کالس پسرانه و ۲از هر منطقه ( سوم تا پنجم به طور تصادفي انتخاب شدند 
به ).  كالس۱۶مجموعاً (و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند )  دخترانه

سازي  انه كه در برنامه آماده كالس دختر۴ كالس پسرانه و ۴آموزان  اين ترتيب كه دانش
و متقابالً به همين ترتيب )  دختر۹۸ پسر و ۱۱۳( به عنوان گروه آزمايش ،شركت كردند

 ۱۱۹ پسر و ۱۰۵( به عنوان گروه گواه ، كالس همتا كه در اين برنامه شركت نكردند۸
  .مورد مقايسه قرار گرفتند) دختر 

  
  ابزار

اين پرسشنامه . دشفاده است(A-scale) ٦شدر اين پژوهش از پرسشنامه مقياس پذير
گيري نگرش كودكان    براي اندازه) ۱۹۸۸؛ نقل از آنتوناك و ليونه ؛۱۹۸۰(٧ ولتز به وسيله

در كالسهاي عادي مشغول به تحصيل و غيرمعلول به كودكاني كه معلوليت دارند 
اي ارزيابي  كه براست فراهم آوردن اطالعاتي ،هدف اين ابزار. استهستند، تهيه شده 

  در حال حاضر. استسازي آموزشي مورد نياز  ثر بودن يكپارچهؤهاي م يكي از جنبه
 A-Scale كالس (سطح پايين دبستان : فاده قرار مي گيرداست به صورت چهار فرم مورد

، و درسطح راهنمايي به دو )كالس سوم تا ششم(، سطح باالي دبستان )دوم اول و
فرم كالسهاي سوم تا ( از فرم سطح باالي دبستان پژوهش حاضر   در.B وAصورت 
 و ۱بندهاي . استال ؤ بند يا س۳۴ كه در برگيرنده استفاده شده است A-Scale) ششم
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فهمد و  االت را درست ميؤگو س  آيا پاسخروشن شود كه تا است براي غربالگري ۱۳
مانده در مورد  ي بند باق۳۰ در مورد دوستي و ۲۱ و ۱۰دهد يا نه ، و بندهاي  جواب مي

بندهاي اين پرسشنامه ترجمه شود كه  است سعي شده ،در پژوهش حاضر. استپذيرش 
هر بند . و به صورت كلمات و اصطالحات روان و قابل فهم براي كودكان ايراني درآيد

در اين پرسشنامه .موافقم؛ موافق نيستم؛ شايد يا مطمئن نيستم: استشامل سه گزينه 
 نشده نمره صفر و فته ، هر پاسخ منفي يا پذير۲ذيرفته شده نمره هر پاسخ مثبت يا پ

 خواهد بود كه ۶۰ بنابراين حدود نمرات از صفر تا ؛گيرد  مي۱هر پاسخ نامطمئن نمره 
   .استدهنده ميزان پذيرش بيشتر   نشان،نمره باالتر

شد و فاده است ٩ براون- از روش دو نيمه اسپيرمن ٨ محاسبه پايايي يا اعتباررايب
 ١١در روش آزمون مجدد. بود+  ١٠۷۷/۰همچنين ضريب آلفا  . به دست آمد۸۲/۰ضريب 

 گزارش شده ۶۸/۰ ضريب پايايي ، نمونه در دو موقعيت به فاصله سه هفته۱۰۱براي 
  ).۱۹۸۸؛ نقل از آنتوناك و ليونه ؛ ۱۹۸۰ولتز ،  (است

كودكان ) ۱:  در نمونه اول سه گروه از كودكان مشخص شدند١٢براي سنجش روايي
 نيمساليك  كودكان چندمعلوليتي شديد كه تقريباً) ۲مدرسه،  عادي يا غيرمعلول در

يك سال  كودكان چند معلوليتي شديد كه تقريباً) ۳كردند و   تحصيل مي،در آن مدرسه
دوستان «افزون بر سه گروه مذكور، يك نمونه از . كردند  تحصيل مي،در آن مدرسه

از گروه بزرگي از داوطلبان كالسهاي چهارم تا ششم انتخاب  به طور تصادفي »ويژه
 ،سازي كودكاني كه معلوليت دارند هكودكان گروه اخير به منظور افزايش يكپارچ. شدند

ميانگين .  در تماس با كودكان معلول قرار گرفتندواي شركت كردند  در برنامه ويژه
. بود ها  بيشتر از ديگر نمونهچشمگيريبراي دوستان ويژه به طور  A-Scale يها نمره

و شركت واقعي در برنامه  مقياس مذكور  ميان نمراتr/.=۴۶همچنين همبستگي 
؛ نقل ۱۹۸۲ولتز؛ ( در نظر گرفته شد ١٣بين ييدي بر روايي پيشأ تمثابةدوستان ويژه به 

  ).۱۹۸۸از آنتوناك و ليونه ؛
آزمون و  يشدر پژوهش حاضر به منظور بررسي اعتبار پرسشنامه، نمرات پ

كه بيانگر اعتبار باالي   محاسبه شد۸۳/۰ ١٤قايسه و ضريب آلفاي كرونباخم آزمون پس
اي مناسب براي سنجش ميزان   و نشان مي دهد پرسشنامه حاضر وسيلهاستآزمون 

  .است فراگيرثنايي درمدارس استپذيرش كودكان 
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  روش اجرا
ت گرفت كه در جمع آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه پذيرش صور

 نخست سال تحصيلي با ة نوبت اول در نيم: در دو نوبت اجرا شدعادی و فراگيرمدارس 
  )نيمه دوم سال تحصيلي(آزمون و نوبت دوم در پايان سال تحصيلي  هدف اجراي پيش

 ۱۶در مجموع . آزمون انجام گرفت- با هدف پسسازی  پس از پايان دوره آموزشی آماده
آزمون، برنامه آموزشي براي  رار گرفتند كه پس از اجراي پيشكالس مورد مطالعه ق

 هفته اجرا شد و در پايان اين دوره ۸به مدت )  نفر۲۱۱(آموزان گروه آزمايش  دانش
  . كالس پس آزمون گرفته شد۱۶آموزان  آموزشي از همه دانش

 کالس از ۴ دقيقه در ۴۵برنامه آموزشی طی هشت جلسه و هر جلسه به مدت 
 کالس از مدارس عادی برگزار شد که اهداف جلسات آموزشی به ۴فراگير و مدارس 

  :آيد ترتيب ذيل مي
آموزان اين  انی از پيش طراحی شده به دانشاستدهنده با بيان د آموزش: جلسه اول
سپس با طرح . شباهتها و تفاوتهايي وجود دارد کرد که بين همه افراد، مي نکته را تفهيم 

کرد و با دادن تکليفی به  مي ان، ميزان فهم آزمودنيها را ارزيابی استدپرسشهايی در مورد 
  .کرد که مفهوم تفاوت برای آنها آشکار شود مي آنها کمک 

ان و طرح پرسش و پاسخ و استدهنده با نمايش فيلم يا بيان د آموزش: جلسه دوم
وص موارد آموزان و انجام تکاليفی در خص ايجاد فضای بحث و تبادل نظر ميان دانش

  .آموزان را به پذيرش کودکان کم توان،تشويق و ترغيب کند کرد دانش مي مذکور،سعی 
ا بکرد که  مي دهنده با نمايش يک فيلم تالش  در اين جلسه،آموزش: جلسه سوم

آموزان در تکليفی مرتبط با فيلم و ايجاد فضای بحث و تبادل نظر، آگاهی  هدايت دانش
  .کارهای مثبت، افزايش دهدآموزان را در مورد  دانش

های  شد و برنامه مي اهداف پنج جلسه آموزشی بعدی به اختالالت جسمانی مربوط 
  .آموزشی در اين زمينه تنظيم شدند

کرد و با  مي دهنده انواعی از نقايص جسمانی را معرفی  آموزش: جلسه چهارم
آموزان به انجام تکليفی  توانی و بيان پرسش و پاسخ در همين زمينه، دانش تعريفی از کم

آموزان پس از انجام  شدند و دانش مي کرد ترغيب  مي که محدوديت فيزيکی را مشخص 
  .گفتند مي تکليف مورد نظر، در مورد احساس خود سخن 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ٢٥٥.../ آموزان  تأثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش دانش

هدف از اين جلسه، معرفی وسايل و تجهيزاتی بود که افراد واجد : جلسه پنجم
فاده از کتابی استاين جلسه، با نمايش فيلم يا در . کنند مي فاده استنقص فيزيکی از آنها 

با تصاوير بزرگ ، توضيح و صحبت در مورد علل نقايص مذکور و محدوديتهای افراد از 
شد به محدوديتهای اين قبيل افراد اشاره و راه حلهايی را که  مي ه استآموزان خو دانش

  . رسد، بيان کنند مي برای رفع محدوديتها به نظرشان 
آموزش دهنده در مورد وضعيتهايی از قبيل فلج مغزی که نوعي  : شمجلسه ش

انی در مورد استداد و با خواندن د مي رود، توضيحاتی  معلوليت فيزيکی به شمار مي
شدند  مي آموزان به انجام تمرينها و فعاليتهايي تشويق  کودک مبتال به فلج مغزی ، دانش

  .تا محدوديت اين قبيل کودکان را بفهمند
 استآموزش دهنده به معرفی مسائل و مشکالت ارتباطی که ممکن  : جلسه هفتم

پرداخت و روشهای ارتباطی ديگری که  مي برای افراد با معلوليت فيزيکی به وجود آيند، 
آموزان برای  سپس دانش.شد  مي فاده کنند، معرفی استتوانند از آنها  مي اين قبيل افراد 

  .کردند مي ينه، آموزش دريافت انجام تمرينهايي در اين زم
دهنده در مورد کارهايی که يک شخص  در جلسه آخر، آموزش : جلسه هشتم

ه استآموزان خو داد و از دانش مي تواند برای فرد معلول جسمانی انجام دهد، آموزش  مي 
رسد صحبت کنند و در پايان جلسه،  مي شد در مورد خدماتی که به نظرشان  مي 

ر مورد خدماتی که سازمانها، مدارس و مراکز گوناگون در جامعه دهنده د آموزش
  .   پرداخت مي توانند عرضه کنند، به توضيح و پرسش و پاسخ  مي 

  
  ها يافته

آزمون در هر دو  آزمون و پس هاي تكميل شده از هر دو مرحله پيش  پرسشنامههمة
ات، براي مقايسه گذاري و پس از محاسبه ميانگين نمر گروه آزمايش و گواه نمره

. فاده شداست مستقل براي دو گروه tميانگينهاي دو گروه آزمايش و گواه از آزمون 
 همچنين به منظور مقايسه ميانگينهاي دو گروه آزمايش و گواه به تفكيك نوع مدرسه

  .فاده قرار گرفتاست مورد ،روش تحليل واريانس دو عاملی) عادی و فراگير(
آموزان دو گروه آزمايش و گواه را نسبت به  رش دانشفرضيه پژوهش، ميزان پذي

به . دهد مورد بررسي قرار ميفراگير حركتي در مدارس  -كودكان واجد اختالل حسي 
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 از فراگير،زان پذيرش دو گروه آزمايش و گواه در مدارس يمنظور مقايسه ميانگين م
  .)۱جدول  (استفاده شده است مستقل براي دو گروه tآزمون آماري 

  
 گروههاي آزمايشي و گواه آزمون  پس‐آزمون  تفاضلهاي پيش براي مقايسه ميانگينt نتايج آزمون ‐۱جدول 

   از لحاظ متغير  ميزان پذيرش فراگيردر مدارس
       آماره       

  گروه
انحراف   آزمون پس  آزمون پيش

  اندارداست
درجه 
  آزادي

سطح   tنسبت 
  معناداري

  ۰۰۶/۰  -۷۹۳/۲  ۱۰۹  ۳۵۳/۹  ۷۴/۳۵  ۲۵/۳۳  آزمايشي

  ۵۱۰/۰  -۶۶۱/۰  ۱۱۰  ۹۰۵/۹  ۸۱/۳۶  ۱۹/۳۶  گواه

  
 كه تفاوت ميانگين نمرات است، بيانگر اين واقعيت ۱ارقام مندرج در جدول 

 ، استآزمون در گروه گواه بسيار ناچيز و از لحاظ آماري غير معنادار  آزمون و پس پيش
و حاكي از  ) p>۰۵/۰( معنادار اما مقايسه اين ارقام در گروه آزمايشي بيانگر تفاوت

آموزان واجد اختالل حسي   نسبت به دانش،افزايش ميزان پذيرش كودكان گروه آزمايش
 .شود بنابراين فرضيه پژوهش تاييد مي. استحركتي  - 

آموزان  از آنجا كه يكي از اهداف پژوهش حاضر، بررسي تفاوت ميزان پذيرش دانش
، به منظور تجزيه و تحليل تفاوت بين است عادي گروه آزمايش و گروه گواه در مدارس

  ).۲جدول  (استفاده شده است دو گروه مستقل tميانگين گروهها از آزمون 
  

   از لحاظ متغير ميزان پذيرشعادی براي مقايسه دو گروه آزمايشي و گواه در مدارس t نتايج آزمون ‐ ۲جدول
         آماره

  گروه

انحراف   پس آزمون  پيش آزمون
  tنسبت   درجه آزادي  نداردااست

سطح 
  معناداري

  ۰۱۳/۰  -۵۲۶/۲  ۱۰۰  ۸۹۴/۱۱  ۷/۳۶  ۷/۳۳  آزمايشي

  ۰۹۵/۰  ۶۸۶/۱  ۱۱۲  ۹۳۷/۱۰  ۵/۳۱  ۲/۳۳  گواه

  
آموزان گروه   كه ميزان پذيرش دانشاست بيانگر آن ۲نتايج حاصل در جدول 

ت بين  و تفاواست، افزايش يافته عادیآزمايش در مقايسه با گروه گواه در مدارس 
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در حالي . است ) >۰۵/۰p(آزمون در اين گروه معنادار  آزمون و پس ميانگين نمرات پيش
آزمون در  كه در گروه گواه، شاهد كاهش ميانگين نمرات پذيرش در موقعيت پس

 بنابراين بين ميانگين نمرات پذيرش گروه گواه در ؛آزمون هستيم مقايسه با پيش
ال ؤدر پاسخ به اولين س. فاوت معنادار وجود نداردآزمون، ت آزمون و پس موقعيت پيش
آموزان گروه   ميزان پذيرش دانشعادی،توان بيان كرد كه در مدارس  پژوهش مي

  .استآموزان گروه گواه   بيشتر از ميزان پذيرش دانش،آزمايش
 فراگيرآموزان گروههاي آزمايش و گواه در مدارس   مقايسه ميزان پذيرش دانشيراب

 نمايان ۳فاده شد كه نتايج آن در جدول است ١٥ز روش تحليل واريانس دو راهه اعادی،و 
  .است

  
و نوع ) A( ر مداخلهيراهه برای بررسی اثر متغاطالعات حاصل از تحليل واريانس دو خالصه  ‐۳جدول 

  انآموز دانشش يران پذيز بر م)B(مدرسه
درجه   مجموع مجذورات  ييرمنبع تغ

  آزادی
 يانگينم

  مجذورات
سطح   Fت نسب

  معناداری
  ۸۹۰/۱۱۷۹  ۱  ۸۹۰/۱۱۷۹  ۶۲۲/۱۰  ۰۰۱/۰ (A)يشزماگروه آ

  ۵۷۴/۹۳  ۱  ۵۷۴/۹۳  ۸۴۲/۰  ۳۵۹/۰ (B)نوع مدرسه 
 و  يشآزما گروه متقابل اثر

 (AB)مدرسه

۲۴۲/۲۲۱  ۱  ۲۴۲/۲۲۱  ۹۹۲/۱  ۱۵۹/۰  

      ۶۲۵/۴۷۸۷۶  ۴۳۱  ۰۸۳/۱۱۱  (W)خطا
        ۴۳۵  ۰۰۰/۴۹۸۴۵  کل

  
شی اثـر   يـ ر مداخلـه آزما   يـ در مورد متغ   که   استنگر آن   اي ب ۳ج مندرج در جدول     ينتا

ش يت پـ  يـ رش در دو موقع   يزان پـذ  يـ ی م هـا   ن اندازه يگر، ب يبه سخن د  . اصلی وجود دارد  
در واقـع شـرکت در برنامـه     .وجـود دارد ) >۰۵/۰p(آزمون و پس آزمون تفـاوت معنـادار      

سه با گـروه   ي مقا ش در يان گروه آزما  آموز  دانشرش  يزان پذ يش م ي موجب افزا  ،سازی آماده
  .استگواه شده 
دهد که در مـورد نـوع مدرسـه اثـر اصـلی وجـود             مي   نشان   ۳ج جدول   ين نتا يهمچن

شی بـا توجـه     يگروه آزما ان  آموز  دانشرش  يزان پذ ين م يانگين م يگر، ب ي به عبارت د   ؛ندارد
  .ستي ، تفاوت معنادار ن)فراگير و عادی(به نوع مدرسه 

اثـر متقابـل گـروه     که   استنگر آن   يا جدول فوق نما   شده در  ج منعکس يت، نتا يدر نها 
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  .باشد نميان معنادار آموز دانشرش يزان پذيشی و نوع مدرسه بر ميآزما
  

  گيري نتيجهبحث و 
ان گروه آزمايش نسبت به آموز دانشميزان پذيرش «  مبني برآزمون فرضيه پژوهش

ان آموز دانش يزان در اين م حركتي بيشتر از-  ان داراي اختالل حسيآموز دانشتلفيق 
 ان گروه آزمايشآموز دانشدهد كه شركت   نشان مي»استفراگير  در مدارس گروه گواه
 -  كودكان داراي اختالل حسي آنها را نسبت به آماده سازي، ميزان پذيرشدر برنامه

 به عبارت ديگر تفاوت بين ميانگين .استداده افزايش  ،فراگيرحركتي در مدارس 
ي قبل از آموزش و پس از آموزش، هاان گروه آزمايش در موقعيتوزآم دانشپذيرش 
 .استييد قرارگرفته أ بنابر اين ، فرضيه پژوهش مورد ت؛است) >٠٥/٠p(معنادار 

اسپوزيتو و ريد :  مثاليراب؛  با مطالعات بسياري همخواني دارد،نتيجه پژوهش حاضر
 كودك ٩٢كودكان پرداختند و ثير تماس با افراد معلول بر نگرش أبه بررسي ت) ١٩٨٦(

 سال را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه تماس با ٨ تا ٦عادي
در حال (و زمان تماس ) يافته و غيرسازمان يافته سازمان(افراد بدون توجه به نوع تماس 

 يهاشود و اين نگرش ي مطلوب دركودكان ميهاموجب ايجاد نگرش) حاضر و در گذشته
  .يابند  تداوم مي،مثبت در طول زمان

تغيير نگرش «اي آزمايشي تحت عنوان  در مطالعه) ١٩٨٩( راس و امرا - كلونيس 
 عادي كالس آموز دانش ٦٠ به بررسي»ان نسبت به همساالن داراي معلوليتآموز دانش

 آموز دانش با تماس مستقيم« مداخله آزمايشي شاملن پژوهش،يدر ا. چهارم پرداختند
 چارچوب بود كه در »آميز تجارب گروهي موفقيت«و»سازي معلوليت شبيه« ،»لولمع

نتايج بيانگر آن بود كه گروههاي .  در چهار جلسه اجرا شد ،درس مطالعات اجتماعي
سه ماه ( آزمون دوم  و پس) يك هفته پس از مداخله ( آزمون نخست  آزمايشي در پس

  .تري نشان دادند  ي مثبتهاو يادگيري، نگرشتمرين بدني ي هادر آزمون) پس از مداخله 
آنها  به منظور افزايش پذيرش ، شدانجامكودكان دبستاني ي رو بردر پژوهشي كه 

ي هاانهاي كودكانه، بحثاست دانندي مختلفي مهاكودكان معلول از روشنسبت به 
هش نتايج پژو. فاده شداستدرگير كردن والدين  يافته و شده، بازيهاي سازمان هدايت

ي چهارم تا ششم ها  بهتر از كودكان پايه،ي اول تا سومها نشان داد كه كودكان پايه
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ون (ي خود را نسبت به كودكان معلول از طريق تماس تغيير دهند هاتوانند نگرش مي
توان به   كه نگرش كودكان را مياستآن  بيانگر بسياري از تحقيقات). ١٩٩٢هوك ،

 در مدت زمان كوتاهي ،عات در باره افراد معلول اطالدادنوسيله تماس اجتماعي و 
انهاي كودكانه ، راهبردهاي موثري استفاده از داستدر واقع تماس اجتماعي و . تغيير داد 

لتز ،  و؛ ١٩٩٤ ، كيشي و ماير(رود  در ايجاد نگرش مثبت در كودكان معلول به شمار مي
طوركه پيشتر  همان). ١٩٨٤ ، تزلو سالند و ؛١٩٨٨نقل از آنتوناك و ليونه ؛ به ؛ ١٩٨٠

ثنايي و نيز با توجه به استي خاص كودكان هاد با توجه به برخي از ويژگيشخاطرنشان 
ي دقيق و ها ريزي عدم شناخت و آگاهي جامعه نسبت به افراد ناتوان ، اجراي برنامه

. رسد  ضروري به نظر مي،ثنايي را فراهم كنداستمناسب كه شرايط پذيرش كودك 
ان جهت افزايش پذيرش آموز دانشسازي  ش حاضر كه با هدف تهيه برنامه آمادهپژوه
 به شمار هاريزي اي همين برنامهاست نيز در راستان معلول صورت گرفته آموز دانش
ثنايي را استرود و از طريق آموزش شرايط شناخت و كسب آگاهي در مورد كودكان  مي

د و رابطه ن تا تفاوتهاي فردي را بپذيرتاسان عادي كمك كرده آموز دانشو به فراهم 
 پذيرش در  ميزانطور كلي افزايش به .دنثنايي برقرار كناستان آموز دانشدوستانه با 

 كه تجربه تماس و است بيانگر اين واقعيت عادی در مقايسه با مدارس ،فراگيرمدارس 
ان آموز دانشوي تواند بر پذيرش آنها از س ثنايي، به خودي خود مياستآشنايي با كودك 

، كاندون؛ ١٣٧٧ ،كاووسي؛ ١٣٧٨ ،توكلي؛ ١٣٨٣ ،اديب سرشكي(ثيرگذار باشد أعادي ت
  ).١٩٩٥ ، فراكسيل و كندي؛ ١٩٨٠يورك و هيل،

 ان گروههاي آزمايش و گواه راآموز دانشال پژوهش كه ميزان پذيرش ؤنخستين س
رد بررسي قرار گرفته  مستقل مو t با توجه به آزمون،كند  مقايسه ميعادیدر مدارس 

ان آموز دانش كه ميزان پذيرش استآن    نتايج حاصل از تجزيه و تحليل بيانگر.است
. استان داراي ناتواني، افزايش يافته آموز دانش نسبت به ،عادیگروه آزمايش در مدارس 

  پيش از دريافت عادیان مدارس آموز دانشبه عبارت ديگر بين ميانگين پذيرش 
  .وجود دارد)  >٠٥/٠p(تفاوت  معنادار آن از آموزش و پس 

مدرسه  ثير محيط خانه وأت  ترديد نگرش كودكان به معلوليت، به شدت تحت بي
 مردم براساس تجارب قبلي خود نسبت به افراد استمعتقد  )١٩٥٩(گلمن . گيرد قرارمي

 هااين نگرش. پردازند و از ابتدا نسبت به آنها نگرش منفي دارند داوري مي معلول به پيش
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زشهاي  و جو كالس و ارشوند  مقاوم مي،ورود كودك به مدرسه، در مقابل تغييرا ب
 مكان ،ي دبستانيها كالس،ويبه اعتقاد . كنندگي بر آن دارند اجتماعي نيز اثر تقويت

مناسبي براي پرورش نگرش هستند كه نه تنها باعث حفظ يا تعديل نگرشهاي 
كيفيت و . در ايجاد نگرشهاي جديد سهم بسزايي دارند بلكه ،شوند ان ميآموز دانش

ان آموز دانشدر نگرش   نيزرسازیيفراگان نسبت به پديده آموز دانشسازي  كميت آماده
رسد   بنابراين، منطقي به نظر مي؛ داردشگرفيثير أنسبت به همكالسان داراي معلوليت ت

 در مقايسه با ،اند شركت كردهسازي   آمادهةاني كه در برنامآموز دانشكه ميزان پذيرش 
يافته پژوهش حاضر نيز .  بيشتر باشد،اند اني كه در اين برنامه شركت نكردهآموز دانش

  .استيد همين مطلب ؤم
 در مدارس  و گروه گواهان گروه آزمايشآموز دانشمقايسه ميزان پذيرش   به منظور

دهد كه در   نتايج نشان مي.استفاده شده است انس دو راههيل واريتحل، از فراگير و عادی
ان آموز دانششرکت  گر،دي به عبارت ؛شی ، اثر اصلی وجود داردير مداخله آزمايمورد متغ
رش آنها را نسبت به کودکان دارای يزان پذيسازی م ی آمادهها ش در برنامهيگروه آزما

حاضر افته پژوهش ي .استش داده يسه با گروه گواه افزايحرکتی در مقا -ناتوانی حسی 
) ١٩٨٢( و همكاران دشلر : مثاليراب. اری از مطالعات همخوانی دارد يج بسيبا نتا

ان عادي اطالعات واقعي درباره افراد واجد معلوليت به آموز دانشكه هنگامي معتقدند 
؛ )١٩٩٤( كيشي و ماير. دادخواهند نسبت به آنها نشان  پذيرش بيشتري ،دست بياورند

 كه  معتقدند،)١٩٨٤( لوتزو  سالند ؛)١٩٨٨آنتوناك و ليونه؛نقل از به ؛ ١٩٨٠( ولتز
 اطالعات درباره افراد ضةرعتوان به وسيله تماس اجتماعي و  نگرش كودكان را مي

  . اهي تغيير دادتمعلول، در مدت زمان كو
فاده از يك مقياس براي ارزيابي ميزان نگرش استمحدوديتهاي پژوهش حاضر شامل 

 بنابراين پيشنهاد ؛استان شهر تهران آموز دانشبه "  نتايج صرفاان و تعميمآموز دانش
از جمله ان آموز دانششود كه از روشهاي مكمل براي سنجش پذيرش و نگرش  مي
والن مدرسه و والدين از طريق مصاحبه و ئفاده از نظرها و عقايد مشاوران و مساست

اي مشابه در مناطق فاده شود و پژوهشهاست ،انآموز دانشهمچنين مشاهده رفتار 
  . مختلف فرهنگي كشور صورت پذيرد
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