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  چكيده 
 آموزان دانشفراگير آموزش پژوهش حاضر بررسي اثربخشي دوره آموزش حين خدمت فراگير بر نگرش آموزگاران مدارس عادي نسبت به  هدف: هدف
از آموزگاران )  نفر گواه25مايش و  نفر آز25( نفر 50 شاملاي هآزمايشي بود كه در آن نمون روش اين پژوهش از نوع نيمه: روش. شنوايي است ديدة  آسيب

شنوايي شهر تبريز انتخاب و پس از جايگزيني بدون انتصاب تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه مورد مطالعه قرار  ديدة  آسيبآموزان  پذيراي دانش
 تحليل : ها يافته.  دريافت نكرداي هخلدر فرايند طرح، گروه آزمايشي تحت آموزش حين خدمت فراگير قرار گرفت و گروه گواه هيچ مدا. گرفتند

به ديگر سخن،  ؛)p>01/0( شده است تر  تغيير كرده و مثبتچشمگيريكوواريانس نشان داد كه نگرش كلي گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه به طور 
نشان دادند كه نگرش گروه آزمايشي  ها ههمچنين تحليل يافت.  شدن كل نگرش آموزگاران شده استتر  آموزشي حين خدمت سبب مثبتةبرگزاري دور

شنوايي و نتايج حاصل  ديدة آسيبآموزان عادي و   پشتيبانيهاي الزم، روابط دانشتأمينهاي باور به فلسفه فراگيرسازي، احساس شايستگي خود،  در حيطه
الس و مدرسه فراگير تفاوت قابل توجهي نداشته است  شده و در حيطه جو يادگيري در كتر  مثبتچشمگيرياز فراگيرسازي نسبت به گروه گواه به طور 

)01/0<p(.  هاي باور به فلسفه فراگيرسازي،  و نگرش در حيطه يكلتواند نگرش  مي آموزشي حين خدمت فراگير احتماالً ة برگزاري دور:گيري نتيجه
راگيرسازي آموزگاران پذيراي شنوايي و نتايج حاصل از ف ديدة آسيبآموزان عادي و   پشتيبانيهاي الزم، روابط دانشتأميناحساس شايستگي خود، 

 نگرش به جو يادگيري در كالس و اما در حيطة. دنك تر آموزان مثبت گيرسازي مدارس براي اين دانششنوايي را نسبت به فرا ديدة آسيبآموزان  دانش
  .كند  تغييري ايجاد نمي، فراگيرةمدرس

  

  شنوايي ديدة آسيبآموزش حين خدمت، آموزش فراگير، نگرش،  :ي كليديها واژه
  

مقدمه
آموزان داراي  قراردادن دانشآموزش فراگير يا 

 شنوايي در ديدة آسيبناتوانيها از جمله گروه 
، يكي از مباحث اساسي  به يقين،كالسهاي يكپارچه

، 1كوك( اخير بوده است ة در دو ده،پرورش و  آموزش
قل از  به ن2000 و همكاران، 2؛ آوراميديس2001
براساس اين ). 2007 كوچكوويچ و الستاريسكاليوا،

آموزان بدون توجه به تفاوتها و  مفهوم، همة دانش
وزش ـم، آمـار هـك كالس و در كنـايشان در يـازهـني

  ).2006، 3فيوستر(بينند  مي
وپرورش در آن است  اهميت فراگيرسازي آموزش

كه امروزه متخصصان تعليم و تربيت و سازمانهاي 

ربوط به حقوق افراد داراي ناتوانيها معتقدند تنها راه م
اي براي آموزش و يادگيري ميليونها  فراهم كردن شيوه

كودك با نيازهاي ويژه، برآورد شده درسطح جهان، 
حبيبي، (تلفيق آنان در نظامهاي آموزشي فراگير است 

براساس فلسفة ). 1379؛ گروه مترجمان، 1999
مندي  همة كودكان براي بهرهزيربناي آموزش فراگير، 

از حداكثر توانايي خود، بايد در كنار همساالن خود، در 
نام كنند كه در صورت نداشتن مشكل،  اي ثبت مدرسه

در اين رويكرد، همة ). 1995ميلر، (كردند  نام مي ثبت
آموزان صرف نظر از تفاوتهايشان به مثابة عضو  دانش

 همة شوند و در اصلي نظام آموزشي تلقي مي
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فعاليتهاي آموزشي و پرورشي با ساير كودكان 
  ). 1998مور، (كنند  همكاري مي

سازي آموزشي  پژوهشهاي اخير دربارة يكپارچه
ها فراهم  ترين فايدة  اين برنامه اند كه مهم نشان داده

كردن فرصتهايي براي تعامل و تماس اجتماعي ميان 
 دادور، پژوه و به(آموزان عادي و استثنايي است  دانش

معتقد است ) 2006(از سوي ديگر، فيوستر ). 1379
اي است كه پذيرش همة  كه آموزش فراگير، فلسفه

آموزان را در جايگاه اعضاي يك گروه يادگيري،  دانش
بدون توجه به تفاوتهاي فردي آنها به رسميت 

مندي از  شناسد و برحق آنان در بهره مي
وانمنديهايشان وپرورش تأثيرگذار و مناسب با ت آموزش

به اعتقاد وي، . كند در كنار همساالن خود، تأكيد مي
براي ساختن نوعي مدرسه و كالس كارآمد و انساني، 

آموزان در كنار يكديگر و توجه  قرار دادن همة دانش
به نيازهاي فردي آنان بسيار حائز اهميت است؛ زيرا 

توانند تجربة يادگيري  مدارس فقط با اين شرايط مي
بر . آموزان، قرار دهند ب، در دسترس همة دانشمناس

اين اساس، آموزش فراگير به دنبال روندي است كه 
براساس آن نظام آموزشي، مدرسه و معلم بايد به 

اي تغيير يابند كه بتوانند همة كودكان اعم از  گونه
عادي، نيازهاي ويژه و قرارگرفته در حاشيه به علّت 

ر زير يك سقف و در مسائل فرهنگي و اجتماعي را د
 به 2000، 4مايلز(كنار همساالن خود، آموزش دهند 

  ). 1381نقل از كاكوجويباري و هوسپيان، 
ترين  دهند كه يكي از مهم ها نشان مي پژوهش

عوامل تأثيرگذار بر موفقيت آموزش فراگير، نگرش 
مثبت معلم در توجه به تفاوتها و نيازهاي فردي 

  ). 1382عليزاده، (ي است آموزان داراي ناتوان دانش
همچنين نگرش مثبت معلم سبب پويايي كالس 

آموزان اعم از عادي  دهد همة دانش شود و اجازه مي مي
و داراي ناتواني، باهم سازگار شوند و به طور هماهنگ 

  ). 2007، كاليوا، گوج كوويچ و والستاريس(نند عمل ك
توانند با  از سوي ديگر، معلمان عادي زماني مي

آموزان داراي ناتواني در كالسهاي فراگير  انشد

هماهنگ شوند و آنها را در فعاليتهاي كالسي شركت 
دهند كه به آموزش فراگير نگرش مثبتي داشته 

مند به  آموزان قادر و عالقه باشند؛ زيرا اغلب اين دانش
شركت در فعاليتهاي معمول كالس نيستند 

  ). 2002آوراميديس و همكاران، (
نظران معتقدند كه نگرش مثبت   صاحببرخي از

معلم به علّت تأثير چشمگير آن بر انتخاب ساختار 
كالس، نوع روش تدريس، راهبرد مديريتي و همچنين 

آموزان  تأثير مستقيم آن بر يادگيري و موفقيت دانش
فيوستر، (داراي ناتوانيها، يكي از عوامل مهم است 

تواند  ن ميدر حالي كه، نگرش منفي آموزگارا). 2006
به مثابة نوعي عامل بازدارنده در پذيرش افراد با 
نيازهاي ويژه در مدرسه و كالس درس، عمل كند 

در واقع نگرشها جنبة مهمي از  ).1382ساعي منش، (
زندگي عاطفي و احساسي انسانها هستند كه در طول 

به زعم برخي از . گيرند زمان در شخص شكل مي
ش داراي سه عنصر شناسان اجتماعي، نگر روان

شناختي شامل اعتقادات و باورهاي شخصي دربارة يك 
شيء و يا انديشه، احساسي يا عاطفي كه معموالً با 
باورهاي ما پيوند دارد، و تمايل به عمل، شامل آمادگي 

اي خاص است كه هر يك از  گويي به شيوه براي پاسخ
عناصر فوق، در اثر عوامل مختلفي مانند سن، 

دگيري، تجربه و غيره تغييرپذير است جنسيت، يا
  ).1385كريمي، (

شناسي اجتماعي، اعتقاد كلي بر اين است  در روان
شوند؛ بر اين اساس فرد در  كه نگرشها آموخته مي

گيرد و  معرض اطالعات محيط پيرامون خود قرار مي
با كسب آگاهي و يا انجام عملي در ارتباط با آن، 

، 5بدارد و همكاران(كند  اي به آن پيدا مي نگرش ويژه
گاهي اوقات، نگرشها با ). 1383,  ترجمة گنجي1999

اين گونه نگرشها . گيرند تجربة مستقيم شكل مي
ستوده، (شوند  تر هستند و به آساني يادآوري مي قوي

گيري  توان گفت كه شكل بدين ترتيب، مي). 1386
نگرشها در آغاز، به صورت نوعي فرايند يادگيري، 

  . شود شروع مي
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شناسي موضوع تغيير نگرش  در اين حوزه از روان
هاي   شامل نظريه6در چهارچوب الگوهاي يادگيري

محرك پاسخي و نظرية مشوقها و تعارضها، الگوهاي 
هاي تعادل، توافق، قضاوت  شناختي شامل نظريه

، الگوهاي كاركردي 8 و همسازي شناختي7اجتماعي
 كه هر يك از گيرند مورد بحث قرار مي9تغيير نگرش

اين الگوها بحث خود را با مفروضاتي دربارة ماهيت 
انسان آغاز و چگونگي تغيير دادن نگرشها را بر اساس 

از بين ). 1385كريمي، (كنند  قواعدي بيان مي
الگوهاي ياد شده، استفاده از الگوي يادگيري در قالب 

هاي آموزشي حين خدمت براي تغيير نگرش  دوره
ديدة شنوايي  آموزان آسيب اي دانشآموزگاران پذير

شود از ساير الگوها باالتر  مزايايي دارد كه باعث مي
شود، كارآيي  عاملي كه سبب غناي اين شيوه مي. رود

اين شيوه در ارتقاي آگاهي و به روز كردن اطالعات 
. نيروي انساني در كمترين مدت با حداقل هزينه است

ه گروهي اهميت آموزش حين خدمت به حدي است ك
معتقدند دانشگاهها بايد اصول و مباني را در سطح عام 
عرضه كنند و آموزشهاي تخصصي بر اساس نيازهاي 
هر شغل از طريق آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي و يا 

  ).1374عمادزاده، (آموزشهاي حين خدمت عرضه شوند
پرورش، داشتن  و  براي كاركنان سازمانهاي آموزش

زيربناي توسعه و تربيت اين نگرش كه در واقع 
نيروهاي ساير سازمانهاي اجتماعي هستند، از اهميت 

به طور كلي ). 1371بهرنگي، (بيشتري برخوردار است 
توان گفت كه طراحي و اجراي آموزش حين  مي

خدمت، يكي از عوامل تأثيرگذار دراين زمينه است و 
اي در  تواند اثر عمده درصورت اجراي مطلوب، مي

 و شايستگي شغلي آموزگاران داشته تغيير نگرش
باشد؛ براي مثال، شرط فراگيرسازي موفق 

آموزان با نيازهاي ويژه دركالس عادي،  دانش
برخورداري معلم از آموزش حين خدمت است تا 

كل (پذير شود  قبولي امكان اجراي برنامه قابل
همچنين از آنجا ). 1376؛ ترجمه ماهر،101990وچان

يت معلم بدو خدمت به طور كه آموزگاران در ترب

اند؛ به همين علّت  كامل، براي اين كار آماده نشده
مسئوالن آموزشي بايد با تأكيد بر موضوعات مربوط به 
مدرسه و كالس، در تربيت و بازآموزي آموزگاران به 

؛ 1999، 11پورتر(گذاري كنند  طور چشمگيري سرمايه
  ). 1379گروه مترجمان، 

وپرورش فراگير، نوعي نظام  از آنجا كه نظام آموزش
پويا است و همة دست اندركاران از جمله آموزگاران 

اي  نقش اساسي در آن دارند؛ بنابراين بايد برنامه
تدوين شود كه آموزگاران را به طور مستمر پويا نگه 
دارد و براي حفظ و تداوم اين پويايي ضروري است كه 

 هاي آموزشي حين خدمت از نظر علمي و برنامه
نگرشي، آنها را به طور مداوم تغذيه كنند تا آمادگي 

هوسپيان، (دست آورند  اي به الزم را به لحاظ حرفه
 نيز 12متخصصان و كارشناسان يونسكو). 1382

معتقدند از آنجا كه آموزگاران ارتباط بسيار نزديكي با 
آموزان دارند و بر رفتار و عملكرد آنان به طور  دانش

ذارند؛ بنابراين، موثرترين و گ مستقيم، تأثير مي
دهي، فعاليتهاي آموزشي هستند  ترين عوامل شكل مهم

كه در صورت كارآمد بودن، تأثير ارزشمندي بر 
از اين رو همة . آموزان خواهند داشت عملكرد دانش

آموزگاران نياز دارند براي به دست آوردن درك 
درستي از اقدامات الزم براي فراگيرسازي كالس 

ح آگاهي و مهارتهاي خود را افزايش دهند درس، سط
كه يكي از اقدامات اساسي براي اين كار، شركت 

؛  2001يونسكو، (دركالسهاي حين خدمت است 
  ).1383ترجمه سعيدي، 

هاي  اند كه اجراي دوره پژوهشها نشان داده
آموزشي در زمينة آموزش ويژه بر معلمان عادي سبب 

آموزش فراگير تر شدن نگرش آنان نسبت به  مثبت
بدين معني كه سطح ). 2006سابان و شارما، (شود  مي

معلومات معلمان، از آموزش ويژه عاملي است كه بر 
وپرورش براي  نگرش آموزگاران در فراگيرسازي آموزش

گذارد  آموزان داراي ناتواني، تأثير مثبت مي دانش
؛ بريگز، جانسون، پاورز، شفرد و 1996كاليتون، (

در حالي كه احتمال دارد فقدان  ).2002سدبروك، 
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آموزش در اين زمينه، منجر به منفي شدن نگرش 
آموزان داراي ناتواني در  معلمان نسبت به حضور دانش

من لو، هادسون و سوتر، (كالسهاي فراگير شود 
در پژوهشي در ) 2006(برادشو و مانديا ). 2001

خصوص نگرشها و نگرانيهاي معلمان شركت كنند، در 
ره حين خدمت و دانشجو معلمان برونئي در دو

 معلم مدارس 156خصوص آموزش فراگير بر روي 
عادي و استثنايي به اين نتيجه رسيدند كه معلمان و 

كم يك دورة آموزشي را در  دانشجومعلماني كه دست
وپرورش ويژه يا فراگير گذرانده بودند،  رابطه با آموزش

ژه نگرشهاي آموزان با نيازهاي وي نسبت به دانش
) 2005 (و ساجانامالينيلوكانادها . تري، داشتند مثبت

در پژوهشي آگاهي، نگرش و كفايت معلمان مدارس 
آموزان داراي  عادي را براي پذيرش و آموزش دانش

ناتوانيها بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 
آموزان داراي  افزايش آگاهي معلمان از ويژگيهاي دانش

تر شود و در  شود نگرش آنان مثبت سبب ميناتوانيها 
  . تر عمل كنند آموزان، باكفايت رفتار با اين دانش

نيز در خصوص ) 1386(وندي  پژوهش سليمان
نديدة  ديده و آموزش مقايسة نگرش معلمان آموزش

مدارس عادي ابتدايي شهر تهران، در مورد آموزش 
 فراگير كودكان استثنايي در مدارس عادي نشان داد

هاي آموزشي حين  كه بين متغير گذراندن دوره
خدمت فراگير و نگرش معلمان به فراگيرسازي 

وپرورش، رابطة قابل توجهي وجود دارد؛ به  آموزش
 هاي آموزشي و مهارت عبارت ديگر، گذراندن دوره

آموزان عادي را  تواند نگرش معلمان دانش آموزي، مي 
 پرورش و پذيرش و  به فراگيرسازي آموزش

تر  آموزان با نيازهاي ويژه، در كالس درس مثبت دانش
 از آنجا كه اين پژوهش به صورت پس رويدادي .كند

انجام شده و مدت زمان نامشخصي بين زمان شركت 
ري شده پمعلمان در دوره حين خدمت و پژوهش س

بنابراين احتمال دارد عواملي غير از دورة آموزشي نيز 
  .ه باشدبه نگرش معلمان تأثير گذاشت

  پرورش  و  ان آموزشــازمـر، سـيـاي اخـالهـدر س

كودكان استثنايي، با درك اهميت موضوع، اقدام به 
طراحي و برگزاري چندين دوره آموزشي در اين مورد 

شرقي به  پرورش استان آذربايجان و  آموزش. كردند
هاي مذكور در سال  علّت نبود مجوز برگزاري دوره

ها و با عنوان   الگوگيري از اين دورهاي را با ، دوره1386
طراحي و برگزار » دورة آموزشي حين خدمت فراگير«

با توجه به كمبود پژوهشهاي دقيق در مورد . كرد
اثربخشي دورة ياد شده در تغيير نگرش معلمان 

ديدة شنوايي، پژوهشگران  آموزان آسيب پذيراي دانش
ة اند با بررسي ميزان اثربخشي دور در صدد بوده

آموزشي حين خدمت فراگير، بر نگرش آموزگاران 
 و  آموزان، مسئوالن آموزش پذيراي اين قبيل دانش

پرورش را در ادامه برگزاري دوره و همچنين رفع 
در واقع، هدف اصلي پژوهش . نقايص آن ياري كنند

حاضر بررسي اثربخشي دورة آموزشي حين خدمت 
بت به فراگير بر نگرش آموزگاران مدارس عادي نس

ديدة  آسيب آموزان دانش براي مدارس فراگيرسازي
شنوايي بود كه با توجه به سوابق پژوهشي موجود، 

  : براي رسيدن به هدف مذكور، فرضية زير تدوين شد
گانه  هاي شش  بين نگرش كلي و نگرش در حيطه

نديده  ديده و دوره آموزگاران مدارس عادي دوره) زير(
ديدة  آموزان آسيب  دانشبه فراگيرسازي مدارس براي

حيطه هاي شش گانه مورد . شنوايي، تفاوت وجود دارد
   باور به فلسفه فراگيرسازي-1 :بررسي عبارتند از

 تأمين پشتيبانيهاي -3  احساس شايستگي خود-2
ديدة  آموزان عادي و آسيب  روابط دانش- 4 الزم

و يادگيري در ـج- 5شنوايي در كالس و مدرسه عادي 
   . نتايج حاصل از فراگيرسازي- 6 فراگيركالس عادي 

  
  

  روش
  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

روش پژوهش نيمه آزمايشي و از طرح آزمون 
 و بدون استفاده از گواهمقدماتي و نهايي با گروه 
در چنين پژوهشهايي . گزينش تصادفي بوده است

پژوهشگر به دنبال تعيين روابط تابعي بين متغيرهاي 
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طريق اعمال متغير مستقل و كنترل عوامل پژوهش از 
  ). 1383دالور، (كننده و مزاحم در پژوهش است  مشتبه

 آماري اين پژوهش را كليه آموزگاران  جامعة
ديدة شنوايي شهر تبريز در  آموزان آسيب پذيراي دانش

 تشكيل داده بودند كه 1386 -1387سال تحصيلي 
خاب به صورت سرشماري، انت)  نفر79(همة آنان 

براي انتخاب گروه آزمايش اين پژوهش از بين . شدند
كننده در دوره آموزشي حين خدمت  آموزگاران شركت

 نفر به 25 نفر بود، تعداد 29فراگير كه تعداد آن 
براي انتخاب . صورت تصادفي ساده، انتخاب شدند

گروه گواه اين پژوهش، از بين آموزگاران پذيراي 
 نفر در دورة 45ايي كه ديدة شنو آموزان آسيب دانش

 نفر به صورت 25آموزشي حضور نداشتند، تعداد 
از آنجا كه قرارگيري . تصادفي ساده انتخاب شدند

آزمودنيها به دو گروه آزمايش و گواه بدون استفاده از 
گزينش تصادفي انجام شده بود، براي اطالع از ميزان 
نابرابري ويژگيهاي دوگروه، ميانگين نمرات آزمون 

 با هم مقايسه و نتايج tدماتي با استفاده از آزمون مق
شده بين دو ميانگين  نشان داد كه تفاوت مشاهده

معنادار نيست بلكه حاصل شانس و يا اشتباهات 
لذا خصوصيات هر دو گروه كماكان . اي است محاسبه

همچنين تحليل مميزي و ضرايب . بودندباهم يكسان 
سي نشان داد كه گانه مورد برر تأثير متغيرهاي شش

 درصد 84 درصد، گواه تا 88تفكيك گروه آزمايش تا 
.  درصد، به درستي انجام شده است86و در مجموع تا 

كننده در  الزم به ذكر است كه آموزگاران شركت
 سال و با 52 تا 28پژوهش حاضر، در فاصله سني 

در اين .  ماه قرار داشتند5 سال و 40ميانگين سني 
ها و بررسي اثربخشي دورة  ل دادهپژوهش براي تحلي

آموزشي حين خدمت فراگير بر نگرش آموزگاران، از 
 . تحليل كوواريانس استفاده شده است

  
  ابزار

اي كه سعيدي  از پرسشنامهدر اين تحقيق 
هاي مورد استفاده  با الگوگيري از پرسشنامه) 1385(

در پژوهشهاي ساير كشورها و افزايش برخي مواد با 
نيازهاي داخل كشور تنظيم كرده و توجه به 

در پژوهش خود تحت ) 1386(وندي  سليمان
ديده و  مقايسه نگرش آموزگاران آموزش«عنوان

نديده عادي ابتدايي شهر تهران در مورد  آموزش
از » آموزش فراگير كودكان استثنايي در مدارس عادي

 اعتبار .، استفاده شده استآن استفاده كرده 
 به 14 استفاده از آلفاي كرونباخ آن را با13محتواي

ترتيب براي كل نگرش و حيطه هاي باور به فلسفه 
فراگيرسازي، احساس شايستگي خود، تأمين 

آموزان عادي و با  پشتيبانيهاي الزم، روابط دانش
نيازهاي ويژه در كالس و مدرسه عادي، جو يادگيري 
در كالس عادي فراگير و نتايج حاصل از فراگير سازي 

 و 91/0، 96/0، 91/0، 95/0، 77/0، 81/0زان به مي
 آن را با استفاده از آزمون 15 و قابليت اعتماد97/0

، 96/0، 95/0، 95/0، 98/0مجدد به ترتيب به ميزان 
 پس از اين ، به دست آمد93/0، 95/0، 96/0

 سؤال دارد كه با مقياس 104پرسشنامه در اصل 
تا كامالً موافقم، موافقم، ( شش درجه 16ليكرت

حدودي موافقم، تا حدودي مخالفم، مخالفم و كامالً 
تنظيم شد و در مجموع  نگرش كلي فرد و ) مخالفم

نگرش در شش حيطة ياد شده را به مسايل 
در همة سؤاالت اين . كند فراگيرسازي ارزشيابي مي

 كه 70 و 68 تا 65، 35جز در سؤاالت  پرسشنامه، به
هاي  به گزينهشود،  گذاري مي به صورت معكوس نمره

، تا حدودي 5، موافقم نمرة 6كامالً موافقم نمرة 
، مخالفم 3، تا حدودي مخالفم نمرة 4موافقم نمرة 

گيرد؛ بنابراين   تعلق مي1 و كامالً مخالفم نمرة 2نمرة 
 حداقل نمرة آن و 624حداكثر نمرة اين پرسشنامه 

تر شود،   نزديك624 است كه هر چه نمره فرد به 104
  . نگرش مثبت باالتري برخوردار استفرد از

از آنجا كه جامعة آماري اين پژوهش فقط 
ديدة شنوايي  آموزان آسيب آموزگاران پذيراي دانش

است؛ بنابراين سؤاالت مربوط به گروههاي ديگر 
، 29، 28كودكان با نيازهاي ويژه كه شامل سؤاالت 
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 85 و 83، 82، 76، 41، 40، 39، 33، 32، 31، 30
ف و دوباره اعتبار محتوا و قابليت اعتماد آن است، حذ

دست آوردن اعتبار محتوا،  براي به. محاسبه شد
پرسشنامه در اختيار ده نفر استاد و مجري آموزش 
فراگير قرار داده شد كه در مجموع پرسشنامه را 

  .مطلوب ارزيابي كردند
، از آلفاي كرونباخ پاياييدست آوردن   براي به

زان آن به ترتيب براي كل استفاده شد كه مي
، 97/0پرسشنامه و شش حيطة يادشده به ميزان 

دست آمد   به65/0 و 64/0، 88/0، 92/0، 94/0، 94/0
  .  باالستپاياييدهندة  كه نشان

 سؤال است كه نگرش 91پرسشنامة حاضر داراي 
هاي فوق آموزگاران پذيراي  كلي و نگرش در حيطه

ا نسبت به مسائل ديدة شنوايي ر آموزان آسيب دانش
در همة سؤاالت . كند فراگيرسازي ارزشيابي مي

 61 و 59 تا 56، 29جز در سؤاالت  پرسشنامه حاضر به
شود، به  گذاري مي كه به صورت معكوس نمره

 ، تا 5 ، موافقم نمرة 6هاي كامالً موافقم نمرة  گزينه
 ، 3 ، تا حدودي مخالفم نمرة 4حدودي موافقم نمرة 

گيرد؛   تعلق مي1 و كامالً مخالفم نمرة 2مخالفم نمرة 
بنابراين حداكثر و حداقل نمرة اين پرسشنامه، براي 

هاي مختلف به شرح  كل نگرش و نگرش در حيطه
جدول زير است كه هرچه نمره فرد به حداكثر 

تر شود، فرد از نگرش مثبت باالتري، برخوردار  نزديك
اس در اين پرسشنامه ميزان نگرش فرد براس. است

  :شود مشخص مي معيار زير
  

   حيطه هاي ششگانه براي كل نگرش و حداقل و حداكثر نمره آن-1جدول 
  نمره حداقل  نمره حداكثر  حيطه  رديف

  91  546  كل نگرش  1
  32  192  باور به فلسفة فراگيرسازي  2
  21  126  احساس شايستگي خود  3
  30  180  تأمين پشتيبانيهاي الزم  4
  10  60  ن عادي و با نيازهاي ويژه در كالس و مدرسه عاديآموزا روابط دانش  5
  7  42  جو يادگيري در كالس عادي فراگير  6
  8  48  نتايج حاصل از فراگير سازي  7
  
 درصد 71 - 100بين :  نگرش بسيار مثبت-1

 -2، مجموع نمرة كل و يا مجموع نمره در هر حيطه
 درصد مجموع نمرة كل و 51 - 70بين : نگرش مثبت

بين :  نگرش منفي-3، مجموع نمره در هر حيطهيا 
 درصد مجموع نمرة كل و يا مجموع نمره در 26 -50

 درصد 1 -25بين : نگرش بسيار منفي. 4، هر حيطه
  .مجموع نمرة كل و يا مجموع نمره در هر حيطه

 
  روش اجرا

هاي اين پژوهش، ابتدا از هر دو  براي گردآوري داده
زمون به عمل آمد؛ سپس آ پيش) آزمايش و گواه(گروه 

 9كالسي براي افراد گروه آزمايش تشكيل و در مدت 
 با مختلف ساعتي در دو روز متوالي، عناوين 2جلسة 

استفاده از پاورپوينت و كار گروهي به آنان آموزش 
داده شد؛ به اين ترتيب كه ابتدا عناوين به شيوة 
سخنراني اجرا شد و سپس افراد براي انتخاب شيوة 

ب اجرايي كردن مباحث در كالس و مدرسة مناس
 نفري، به بحث و تبادل نظر 5خود، در گروههاي 

پرداختند و در نهايت سخنگوي گروهها، تصميمات 
ها توضيح  مندي ساير گروه اتخاذشده را براي بهره

در اين مدت، افراد گروه گواه هيچ آموزشي . دادند
مايش عناوين جلسات آموزشي گروه آز. دريافت نكردند
اصول و مباني آموزش : آموزش فراگير. 1: عبارت بود از

فراگير، تفاوتهاي فردي، موانع يادگيري، ديدگاههاي 
ديدگيها، ضرورت آموزش فراگير،  مربوط به آسيب

نيازهاي ويژه و حقوق المللي كودكان داراي  حقوق بين
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آموزشي كودكان داراي نيازهاي ويژه از ديدگاه اسالم؛ 
نگرشهاي نوين در  :شناسايي نيازهاي ويژه يادگيري. 2

ديدگي  آموزان، آسيب مورد نيازهاي ويژة دانش
شنوايي، عالئم هشداردهنده و علل آن، آشنايي با 

شنيداري و چگونگي استفاده از آنها،  وسايل كمك
 با نارساييهاي گفتاري و چگونگي استفاده از آشنايي

چگونگي  :راهبردهاي آموزشي. 3فنون گفتاردرماني؛ 
ايجاد انطباقهاي كالسي، آشنايي با راهبردهاي 

ديدة شنوايي، چگونگي  آموزان آسيب آموزشي دانش
ديدة شنوايي به متخصصين؛  آموزان آسيب ارجاع دانش

گروه آزمايش پس از پايان جلسات آموزشي از اعضاي 
شايان ذكر است در . آزمون به عمل آمد و گواه، پس

اين پژوهش دورة آموزشي حين خدمت فراگير متغير 
مستقل و نگرش آموزگاران در حيطه كلي و شش 

در ضمن . اند حيطه، به عنوان متغير وابسته بوده خرده
آزمون مورد  متغيرهاي دورة تحصيلي و تأثير پيش

  .كنترل قرار گرفته است
  
  ها يافته

هاي  ، ميانگين و انحراف استاندارد نمره2در جدول 
آزمودنيهاي گروههاي آزمايش و گواه، در هريك از 
متغيرهاي وابسته و در مراحل پيش آزمون و پس 

  .آزمون عرضه شده است

 
  آزمون به تفكيك گروه آزمون و پس هاي پيش  ويژگيهاي توصيفي نمره-2جدول 

 فلسفه  نگرش كلي    گروه
  فراگيرسازي

احساس 
شايستگي 

  خود

تأمين 
پشتيبانيها
  ي الزم

روابط 
آموزان  دانش

عادي و  
ديدة   آسيب

  شنوايي

جو يادگيري 
در كالس 

عادي 
  فراگير

نتايج حاصل 
از فراگير 
  سازي

  56/32  28/26  08/47  88/107  28/79  64/141  64/362  ميانگين
  آزمون پيش

  92/5  15/5  74/9  85/20  95/19  82/18  68/54  انحراف استاندارد

  80/34  32/29  60/51  72/143  16/95  04/159  32/437  ميانگين
  آزمايش

  پس آزمون
  49/6  03/5  22/6  28/19  22/17  24/14  53/41  انحراف استاندارد

  80/29  24/26  72/42  36/117  52/75  84/139  76/363  ميانگين
  آزمون پيش

  84/6  65/5  58/9  48/18  09/18  95/18  06/53  انحراف استاندارد

  69/47  36/28  40/43  16/120  12/79  76/140  44/371  ميانگين
  گواه

  41/13  07/5  78/9  23/15  67/16  06/17  70/47  استاندارد انحراف  پس آزمون

)50=n(  
شـود،     مـشاهده مـي    2همان طـور كـه در جـدول         

ميانگين هر يك از متغيرهـاي وابـسته، يعنـي نگـرش            
ــنج ح   ــرش در پ ــي و نگ ــه كل ــسفه   (يط ــه فل ــاور ب ب

فراگيرســازي، احـــساس شايـــستگي خـــود، تـــأمين  
ــش   ــط دان ــشتيبانيهاي الزم، رواب ــادي و   پ ــوزان ع آم

ديدة شنوايي در كالس و مدرسة عـادي و نتـايج       آسيب
گانـه در     هـاي شـش     از حيطـه  ) حاصل از فراگيرسـازي   

آزمون گروه آزمايش متفـاوت       آزمون و پس    مرحله پيش 
آزمـون و     انگينهـا در پـيش    در حالي كـه ايـن مي      . است
 حيطة جو يادگيري در كـالس  درآزمون گروه گواه    پس

. و مدرسه عادي گـروه آزمـايش تفـاوت نـاچيزي دارد           
نتــايج حاصــل از روش آمــاري تحليــل كوواريــانس در 

هـاي متغيـر      برابراي واريانس (است   عرضه شده  3جدول  
). وابسته در گروهها از طريـق آزمـون لـون تأييـد شـد            
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 ةديد آموزان آسيب  آموزشي حين خدمت فراگير بر نگرش آموزگاران پذيراي دانشة نتايج تحليل كوواريانس اثربخشي دور-3جدول 
  آزمون شنوايي در پس

مجموع   منبع  متغير وابسته
  مجذور اتا  سطح معنا داري  F  ميانگين مجذورها  مجذورها

  37/0  001/0  03/27  59/54022  59/54022  گروه  نگرش كلي  02/0  31/0  03/1  78/2049  78/2049  پيش آزمون
  26/0  001/0  75/16  135/4208  135/4208  گروه  نگرش نسبت به فلسفه فراگيرسازي  004/0  68/0  17/0  55/42  55/42  پيش آزمون
  21/0  001/0  26/12  57/3453  57/3453  گروه  نگرش نسبت به احساس شايستگي خود  040/0  170/0  94/1  04/546  04/546  پيش آزمون
  300/0  001/0  12/20  05/6156  05/6156  گروه  نگرش نسبت به تأمين پشتيبانيهاي الزم  007/0  56/0  34/0  07/104  07/104  پيش آزمون
آموزان عادي و  نگرش نسبت به روابط دانش  02/0  28/0  20/1  41/80  41/80  پيش آزمون

  23/0  001/0  69/13  92/915  92/915 گروه  ديدة شنوايي در كالس عادي فراگير آسيب
نگرش نسبت به جو يادگيري در كالس   01/0  42/0  66/0  65/138  65/138  پيش آزمون

  01/0  50/0  45/0  90/94  90/94  گروه  عادي فراگير
  27/0  001/0  07/17  62/1931  62/1931  گروه  نگرش نسبت به نتايج حاصل از فراگير سازي  001/0  81/0  06/0  58/6  58/6  پيش آزمون

 
دهد   نشان مي3طور كه مندرجات جدول  انهم

يافته  شده در بين ميانگين نمرة تعديل تفاوت مشاهده
هاي باور به فلسفه  نگرش كلي و نگرش در حيطه

فراگيرسازي، احساس شايستگي خود، تأمين 
آموزان عادي و  پشتيبانيهاي الزم، روابط دانش

ديدة شنوايي در كالس و مدرسه عادي و نتايج  آسيب
صل از فراگيرسازي در گروه آزمايش و گروه گواه از حا

، 75/16، 03/27به ترتيب (لحاظ آماري، معنادار است 
26/12 ،12/20 ،69/13 ،07/17=F 01/0 در سطح .(

تر  يعني دورة آموزشي حين خدمت فراگير سبب مثبت
هاي باور به فلسفه  شدن نگرش كلي و نگرش در حيطه

ود، تأمين فراگيرسازي، احساس شايستگي خ
آموزان عادي و  پشتيبانيهاي الزم، روابط دانش

ديدة شنوايي در كالس و مدرسه عادي و نتايج  آسيب
آموزان  حاصل از فراگيرسازي آموزگاران پذيراي دانش

ديدة  شنوايي شده كه ميزان اين تأثير به ترتيب  آسيب
  است، يعني 27/0 و 23/0، 30/0، 21/0، 26/0، 37/0
شده   درصد واريانس تبيين27 و 23، 30، 21، 26، 37

موجود در ميانگين تعديل شده نگرش در مرحله 
آزمون ناشي از دوره آموزشي حين خدمت فراگير  پس
شده در بين ميانگين نمره  اما تفاوت مشاهده. است

يافته جو يادگيري در كالس عادي فراگير، در  تعديل
دار گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ آماري معنا

يعني دورة آموزشي ). 01/0 در سطح F=45/0(نيست 
حين خدمت فراگير بر نگرش آموزگاران پذيراي 

ديدة شنوايي نسبت به جو  آموزان آسيب دانش
ي يادگيري در كالس و مدرسه عادي فراگير تأثير

نيز ) 010/0(نگذاشته است، مجذور اتاي محاسبه شده 
  .دهد اثر كمي را نشان مي

  
  گيري بحث و نتيجه

نتايج اين پژوهش نشان داد كه اجراي دورة 
آموزشي حين خدمت فراگير سبب شده نگرش كلي 
آموزگاران گروه آزمايش و همچنين نگرش آنان در 

باور به فلسفه فراگيرسازي، احساس (پنج حيطه 
شايستگي خود، تأمين پشتيبانيهاي الزم، روابط 

 و ديدة شنوايي در كالس آموزان عادي و آسيب دانش
از ) مدرسه عادي و نتايج حاصل از فراگيرسازي

گانه از سطح مثبت به سطح بسيار  هاي شش حيطه
اما دورة مذكور بر نگرش آموزگاران . مثبت ارتقا يابد

گروه آزمايش نسبت به جو يادگيري تأثير زيادي 
اشت و نگرش آنها در قبل و بعد از اجراي دوره دن
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كه اين نتيجه . تاس) سطح مثبت(تقريباً در يك سطح 
با نتايج پژوهشهاي متعددي از جمله كوئيني و 

؛ )2005 ( و ساجاتاماليني؛ لوكانادها)2007(همكاران 
؛ كلو )2006(؛ برادشو و مانديا )2006(سابان و شارما 

به نقل از آوراميديس و نورويچ، ) (1991(و ليندساي 
؛ سنترووارد )1984(؛ سالند)1982(؛ گرشام )2002

 ؛ ترجمه ماهر،1990به نقل ازكل و چان،(  )1987(
؛ )1997(برگرن ) 1386(وندي  و سليمان) 1376

؛ پژوهش آيرس و ميير )1997(موناهان و همكاران 
به ) (1991(؛ رچ )1997به نقل از برگرن، ( )1992(

 17؛ دان و همكاران)1997، همكاراننقل از موناهان و 
 رز و وكس ؛)2006به نقل از سابان و شارما، ( )2000(
).  1995 اسميت، –به نقل از ديكنز ( )1993(

  . همخواني دارد
در تبيين اثر بخشي دورة آموزشي حين خدمت 
فراگير بر نگرش آموزگاران بايد گفت كه نگرش عاملي 

از آنجا كه شركت . شود است كه از تجارب، متأثر مي
هاي آموزشي، نوعي تجربة آموزشي به حساب  در دوره

تواند نگرش آموزگاران را در ايجاد تكليف،  يآيد و م مي
ژه و همچنين  آموزان با نيازهاي وي حمايت از دانش

تحمل تغييرات متعدد در كالس درس مثبت يا منفي 
رسد دورة   لذا به نظر مي،)2006فيوستر، (كند 

برگزارشده باعث شده آموزگاران با ويژگيهاي 
ي آموزشي ديدة شنوايي و راهبردها آموزان آسيب دانش

به آنان آشناتر و به پذيرش مسئوليتهاي آموزشي و 
مند شوند؛ بنابراين  پرورشي در قبال آنان عالقه

گيري كرد كه براي ايجاد نگرش  توان چنين نتيجه مي
ديدة  آموزان آسيب مثبت در آموزگاران پذيراي دانش

آميز  شنوايي، كه جزء اساسي و مهم در اجراي موفقيت
ست، بايد به طور مستمر دورة آموزشي آموزش فراگير ا

گيري نگرش مثبت نسبت به  با تأكيد بر ايجاد و شكل
 تا بدين طريق آموزگاران براي ،فراگيرسازي اجرا شود

انجام فعاليت آموزشي و پرورشي ثمربخش به 
ديدة شنوايي، نگرش مثبتي داشته  آموزان آسيب دانش
تيابي از آنجا كه هدف دورة برگزارشده، دس. باشند

شود  كامل به همين هدف بود؛ بنابراين مشخص مي
دورة اجرا شده، در تغيير نگرش آموزگاران كامالً مؤثر 

  .بوده است
در تبيين تأثير دورة آموزشي برگزارشده بر 

گانه بايد گفت، از آنجا كه دورة  هاي شش حيطه
پنج  (ييها آموزشي مذكور الگوبرداري شده از دوره

وپرورش كودكان  مان آموزشاست كه ساز) دوره 
استثنايي براي تغيير نگرش آموزگاران براي اجراي 

آميز آموزش فراگير طراحي كرده و  موفقيت
وپرورش استان آذربايجان شرقي به علّت نبود  آموزش

مجوز برگزاري و كمبود اعتبارات، آن را به صورت 
رسد، اگر  فشرده اجرا كرد؛ بنابراين به نظر مي

هاي بيشتري شركت كنند و با   دورهآموزگاران در
مشكالت، توانايي تحصيلي، ماهيت اختالل 

ديدة شنوايي و امكانات موجود  آموزان آسيب دانش
تري براي فراگيرسازي  بيشتر آشنا شوند، نگرش مثبت

ديدة شنوايي پيدا  آموزان آسيب مدارس براي دانش
در اين باره اعضاي انجمن . خواهند كرد

معتقدند براي اجراي ) SEA (18يژهوپرورش و آموزش
آميز آموزش فراگير، بايد نسبت به شناخت  موفقيت

دقيق آموزش فراگير از سوي دست اندركاران، تبديل 
كارگيري  فلسفه آموزش فراگير به رفتار قابل قبول و به

آن در تصميمها و اجرا، ايجاد دانش و مهارت در 
وز، در آم آموزگاران و حمايت كافي از معلم و دانش

فيوستر، (ها و فعاليتها توجه شود  تكميل برنامه
2006.(  

بيان ) 2002(19وي همچنين به نقل از نايلور
د نده ميكند شواهدي در دست است كه نشان  مي

 معلومات الزم ،ي قبل از استخدامهامعلمان در آموزش
 راي بكنند؛ ميرا در خصوص آموزش فراگير دريافت ن

 ويژه وپرورش آموزشمن  درصد معلمان انج43مثال 
 ةكنند كه آمادگي الزم را براي آموزش دامن ميگزارش 

هاي   بنابراين برنامه؛ ندارندآموزان دانشوسيعي از 
يد با فلسفة فراگيرسازي آموزشي تربيت معلمان با

د كه براي آموزش شو و بر راهبردهاي تمركز هدايت
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.  كالس الزم استي متنوع درها كودكان با تواناييهمة
 نيازمند ، آموزگاران در زمان اشتغال،به همين ترتيب

دسترسي مستمر به منابع الزم براي گسترش تخصص 
هستند تا  آموزان دانشي متفاوت ها تواناييةخود دربار

نتايج اين . نندكثر و كارآمد عمل بتوانند به طور مؤ
 را بر تأثير كمترين ، برگزارشدهةپژوهش نشان داد دور

ن نسبت به جو يادگيري در كالس و نگرش آموزگارا
در اين رابطه فيوستر . مدرسه عادي گذاشته است

آميز  براي اجراي موفقيتكه معتقد است ) 2006(
است جو مدرسه مثبت و پذيرنده آموزش فراگير الزم 

همچنين . ندك عمل ي هماهنگگروه و به صورت باشد
 بايستي براي رسيدن به اهداف آموزشي گروهاين 

 به صورت مستمر اي هز سوي متخصصان حرفخود، ا
ل علرسد يكي از  مي بنابراين به نظر ؛دنحمايت شو

 برگزارشده بر اين حيطه، عدم آشنايي ة اندك دورتأثير
، هامدارس عادي با ويژگي   و كاركنانآموزان دانش

 ديدة آسيب آموزان دانش ارتباط با ة و نحوهاتوانمندي
.  از سوي آنان باشدشنوايي و در نتيجه پذيرش ضعيف

 مناسب ،توان به آن اشاره كرد ميل ديگري كه علاز 
آموزي در  نبودن محيط فيزيكي كالس و تراكم دانش

تواند جو  مي خود ة كه هر كدام به نوباستكالس 
كالس را براي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي اين 

 روابط رةباوي در. ، نامناسب سازندآموزان دانش
ازهاي ويژه معتقدند براي دي و با ني عاآموزان دانش

 همة خوشايند، قراردادن ي مدرسه و كالسساختن
 در كنار يكديگر و توجه به نيازهاي فردي آموزان دانش
 زيرا فقط اين مدارس اي اساسي است؛ نكته، آنان
 يادگيري مناسب در دسترس اين ةتوانند تجرب مي

 ،قموارد فو با عنايت بر.  قرار دهندآموزان دانش
 آموزگاران براي برخورد مناسب  كهشود ميمشخص 

شنوايي و  ديدة آسيب آموزان دانشبا فراگيرسازي 
 بايد آموزش ببينند ،ي آنهاآميز سياست اجراي موفقيت

 ،هاي آموزشي حين خدمت فراگير كه اجراي دوره
از آنجا كه در . استين راهبرد در اين زمينه تر مناسب

اصول و مباني آموزش  آموزشي اجرا شده بر ةدور

آسيب (فراگير، تفاوتهاي فردي، موانع يادگيري 
هاي مربوط به آسيب ، ديدگاه)ها و محروميتهاديدگي
؛ ضرورت )، ديدگاه اجتماعيديدگاه پزشكي(ا هديدگي

 ي نوين در مورد نيازهاي ويژةهاآموزش فراگير، نگرش
ديدگي شنوايي، عالئم  ، آسيبآموزان دانش

 آن، آشنايي با وسايل هشداردهنده و علل
شنيداري و چگونگي استفاده از آنها، آشنايي با  كمك
ي گفتاري و چگونگي استفاده از فنون هانارسايي

ي كالسي، هاگفتاردرماني، چگونگي ايجاد انطباق
 ديدة آسيب آموزان دانشآشنايي با راهبردهاي آموزشي 
 ديدة آسيب آموزان دانششنوايي و چگونگي ارجاع 

توان  مي بنابراين ؛ شدهتأكيده متخصصين شنوايي ب
گيري كرد كه آشنايي آموزگاران با موارد  چنين نتيجه

هاي مختلف   سبب تغير نگرش آنان در حيطه،فوق
 پيشنهاد با توجه به نتايج اين پژوهش. دوش مي
، اين پژوهش به تر گيري دقيق  نتيجهشود براي مي

 و دريگانجام ) زن و مرد(تفكيك جنسيت آموزگاران 
 ديدة آسيب آموزان دانشنگرش معلمان پذيراي 

شنوايي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان نيز مورد 
 ة از نتايج دور،بررسي قرار گيرد و براي اطمينان بيشتر

  . دوزشي از آزمون پيگيري استفاده شوآم
در اجراي اين پژوهش، پژوهشگران مانند هر 

اند كه از  ودهي رو به رو بهاپژوهش ديگر با محدوديت
انگاري احتمالي  توان به سهل مي هاجمله اين محدوديت

اده از برخي آموزگاران در تكميل پرسشنامه، عدم استف
 عدم همكاري آموزگاران اشاره تلّآزمون پيگيري به ع

از گزارش شخصي ها  ههمچنين از آنجا كه داد. دكر
 بنابراين نگرش مشاهده اند؛ آوري شده جمعمعلمان 
ر پژوهش احتمال دارد در فعاليت عملي شده د
  . تكرار نشود،آموزش
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