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آموزان با نیازهاي ویژه و هاي عادي بر فرایند آموزش دانشاثربخشی معلمان کالس
 عوامل مؤثر بر آن

  بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان /السادات موسويدکتر نجم
  بخشیتوان دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و /بخشی اعصاب اطفال توان کان مرکز تحقیقاتکود متخصص /دکتر فیروزه ساجدي

  

  :چکیده
د. هـدف از اجـراي ایـن      هاي جسمانی بر فرایند آموزش دانشهاي یادگیري و ناتوانیییروانی، نارسا -نیازهاي ویژه به صورت اختالالت رفتاري ر دارـن آموزان اـث

ا رویکـرد کیفـی ، بـا        باشـد. آموزان با نیازهاي ویژه و عوامل مؤثر بر آن مـی هاي عادي بر فرایند آموزشی دانشان کالس، تعیین اثربخشی معلمپژوهش ایـن پـژوهش ـب
گیـري  روش نمونهنفر از والدین کودکان با نیازهاي ویژه انجام شده است.  8آموز با نیازهاي ویژه و دانش 10معلم،  10هاي بحث گروهی متمرکز با استفاده از مصاحبه

ها منجـر بـه ظهـور مفـاهیمی از     ها ضبط و نوشته شده و سپس تجزیه و تحلیل شده اند. تجزیه و تحلیل دادهها بوده است. مصاحبهمبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع داده
م از نقـش   -تأثیرگذار سه عامل: الف عوامل به عنوان اوصاف اثربخشی معلم چون اثرگذار ابدي، امنیت دهنده، تغییر دهنده مسیر زندگی شد. هـاي  شناخت کامل معـل

 آمـوزان تعیـین گردیـد.   نیز  در فرایند آموزش این دانش درك موقعیت مناسب، -آموزان جشناخت معلم از نیازهاي ویژه دانش -خود در رابطه با این دانش آموزان ب
بـه عنـوان    آنـان هاي عادي و تقویت حمایت از معلمان کالس ،ي ویژه رو به گسترش دانش آموزاندهی به نیازها ها از آموزش همگانی و پاسخیکی از بهترین حمایت

  باشد.می بر آنیک عنصر مهم در فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهاي ویژه جهت مدیریت بر سه عامل تأثیرگذار ذکر شده 
  عادي  هاي آموزان با نیازهاي ویژه، کالسدانش ،آموزش :کلیديهاي واژه

     

  مقدمه
شـرکت کننـده بـه     300بیش از ، 1994ژوئن  10تا  7از 

المللی بـه دعـوت   سازمان بین 25کشور و  92نمایندگی از 
هـاي  دولت اسـپانیا و بـا همکـاري یونسـکو و سـایر ارگـان      

جهــانی بــراي پیشــبرد اهــداف آمــوزش همگــانی و تبیــین  
منـدي در  هاي الزم و ارتقـاي آنهـا و ایجـاد توان   دگرگونی

مدارس براي ارائه خدمات به همـه کودکـان بـه خصـوص     
در  . آنـان کودکان با نیاز هاي ویژه گـرد هـم جمـع شـدند    

هـر کـودکی بـراي تحصـیل     « مانکا اعالم کردنـد بیانیه ساال
صاحب حق اساسی و طبیعی است و باید به او فرصت داده 
شود کـه خـود را از نظـر یـادگیري بـه سـطح قابـل قبـولی         

ــاند ــامتین (  »1برسـ ــانی جـ ــه جهـ ــل از آن بیانیـ ) 1990و قبـ
قـوانین اسـتاندارد    .را اعالم کرده بـود » آموزش براي همه «

                                                                                                                                                                                                    

1 -  The world conference on special needs Education,1994 

هـر  « است کـه  توصیه کرده  نیز )1993متحد ( سازمان ملل
ــی  ــودکی از ویژگ ــایی ک ــق، توان ــا، عالی ــاي  ه ــا و نیازه ه

هـاي  نظـام  یادگیري منحصر بـه فـردي برخـوردار اسـت و     
ــه  ــه گون ــد ب ــه آمــوزش بای ــاي اي طراحــی شــوند و برنام ه

ــن     ــیعی از ای ــوع وس ــند کــه تن ــد طــوري باش آموزشــی بای
ها و نیازها را بـرآورده سـازند.(کاکو   خصوصیات، ویژگی

هــاي جهــانی همچنــین توصــیه ســازمان .)1381جویبــاري، 
همچون سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، سازمان جهـانی  

ابـري  ن برر مورد ضرورت مشارکت کامـل و تضـمی  کار د
(هوسـپیان،  » جامعه براي همه « ها براي تحقق شعار فرصت
آمـوزش و  ) «1998نیز عهدنامه حقوق کـودك (  و )1381

پرورش باید سبب رشـد شخصـیت کـودك، اسـتعدادها و     
نیز بـر   .»2هاي جسمی و ذهنی او درحد ممکن شودتوانایی

                                                                                                                                                                                                    

2 - The convention on the rights of the child, 1990 
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    آموزش تاکید دارند.
و نتـایج  ) 2000پیشنهادات کارشناسان یونیسف (اتـول، 

هاي انجام شده نیز جاده را براي حرکـت آمـوزش   پژوهش
سازد. می آموزش هموارسازيو پرورش در مسیر یکپارچه

کننـد کـه   اي که همگان بر این عقیده پافشـاري مـی  گونهبه
ــا،     ــرار دادن نیازه ــل ق ــا اص ــر ب ــرورش فراگی ــوزش و پ آم

ــاوت ــداره تف ــاد خودپن ــا و ایج ــراد داراي  ه ــت در اف ي مثب
هـاي برابـر را بـراي آمـوزش همگـانی      وانی باید فرصـت نات

فراهم نماید تا افراد داراي ناتوانی، حداکثر موفقیت درحـد  
) . ایـن امـر در   1382توان خـود را، کسـب کننـد (فرهبـد،     

مانکا در چهـارچوب عملـی بـدین صـورت     کنفرانس سـاال 
خـوانیم و بـه   هـا را فـرا مـی   ي دولتهمه ما « :اعالم گردید

کنیم کـه اصـل آمـوزش فراگیـر را بـه      اً توصیه میآنها قوی
(بیانیه سـاالمانکا،   »عنوان یک قانون یا سیاست اتخاذ نمایند

ها تاکنون مفهوم نیازهـاي ویـژه توسـعه    ). از آن سال1994
ــرانس   ــرده و کنف ــدا ک ــیاري پی ــون   بس ــادي همچ ــاي زی ه

کنفــرانس جهــانی آمــوزش بــراي توســعه پایــدار در ســال  
-هاي زیـادي درخصـوص ایـن دانـش    و نیز پژوهش 2009

ي آموزان و نیازهاي ویژه آنها انجام یافته که بیانگر گستره
وسیع، متنوع و شـیوع بـاال بـه صـورت اخـتالالت رفتـاري       

ــاري بنـــاب ؛1388 ،(نجفـــی  ؛1387 ،اســـالمیه ؛1388 ،غبـ
هاي یی)، نارسا 007 ،استوت ؛2006 ،مایز ؛1387 ،شجاعی

ــادگیري ــریفی   -ی ــدن (ش ــنو 1387خوان ــون 2005، اس ، لی
، چـارد  1385، رحیمیـان  2005، ویلیام 2008، ایومی 2002
ــتیون    2002 ــکالت جســمانی (اس ، نومــا 2003) و نیــز مش
  باشد.آموزان می) در میان دانش2002، سیلور 2011

میزان شیوع اختالالت رفتـاري در ایـران طبـق گـزارش     
درصــد و براســاس پــژوهش (غبــاري  5/17) 1388( نجفــی
ــاب  ــا  )1388(بن ــیدرصــد  3/20ت ــق گــزارش باشــد. م طب

آمـوزان دوره ابتـدایی   ) یک سـوم از دانـش  1387اسالمیه (
شــهر تهــران داراي اخــتالالت رفتــاري هســتند و براســاس  

باشـد. اسـنو و   درصـد مـی   4/22) 1387گزارش شـجاعی ( 

درصـد  و   15) ایـن میـزان را بـراي پسـران     2005همکاران(
 7/6را از  ) آن2002(درصـــد و لیـــون  10بــراي دختـــران  

ــد. مــیس (درصــد گــزارش کــرده  18درصــد تــا  ) 2006ان
آمـوزان نـاتوان در   درصد از دانـش  80کند که گزارش می

  یادگیري در خواندن مشکل دارند.   
هـاي  رغم شـیوع بـاال و تنـوع اخـتالالت و نـاتوانی     علی

            المللـی هـاي بـین  ها و مصـوبات ارگـان  ذکر شده و نیز بیانیه
هـا و مراکـز علمـی    انـدکی از سـوي دانشـگاه    هايپژوهش

دهـی مـدارس عـادي و خـدمات     جهت کمک بـه سـازمان  
معلـم، انجـام    به ویـژه  ،ویژه به عناصر اصلی فرایند آموزش

). معلم با اسـتفاده از  2004،بگلیري 2001یافته است (اپدال 
هاي خویش یکی از اساسی ترین عناصر بـراي ایجـاد   نقش

یـادگیري و نیـز اسـتفاده از     -یـاددهی بـدیع  هاي خط مشی
فضاي عادي مـدارس جهـت رسـیدن بـه اهـداف آمـوزش       

) و بـا  1380باشـد (مینـایی   همگانی براي این کودکـان مـی  
طـور معمـول در   هکـه بـ   هـا دخالـت سري تمرینـات و   یک

تـوان بـه و عـادي شـدن آمـوزش ایـن       دسترس هستند مـی 
  ).  2003 ،ی، تیموت2004(بگلیري کمک کردآموزاندانش

اخــتالالت بــاالي حاضــر بــا توجــه بــه شــیوع  پــژوهش
خوانـدن و نیـز    -هـاي یـادگیري  ییروانی، نارسـا  -رفتاري
تکــاملی و نیــز جایگــاه معلمــان در  -هــاي جســمینــاتوانی

فراینــد آمــوزش، مفــاهیمی جدیــد از اثربخشــی معلمــان و  
آمـوزان  عوامل مؤثر بر آن در فرایند آموزشـی ایـن دانـش   

دهد تا بدین طریق در جهت عملـی شـدن اهـداف    میارائه 
هـاي الزم در مـدارس   آموزش همگانی و تبیین دگرگونی

عـادي و ارتقـاء آنهـا و ایجــاد توانمنـدي در معلمـان بــراي      
خصـوص کودکـان   بهبود فرایند آموزش همه کودکـان بـه  

  با نیازهاي ویژه گام بردارد.
  

  روش 
 و ت دقیـق در این مطالعه به منظـور دسـتیابی بـه اطالعـا    

اي اسـتفاده  صورت تئوري پایـه ه پژوهش کیفی ب ،عمیق از
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  )2003شده است. (استراوبر 

صـورت  ه کیفـی بـ   پـژوهش اي یـک روش  تئوري پایه
آوري اطالعــات دربــاره   یــک فراینــد مبتنــی بــر جمــع    

موضوعاتی بسیار مختلف و متنـوع (گروهـی از مـردم چـه     
ر زمینـه یـک   کنند، چه اطالعاتی را ددانند، چه فکر میمی

باورهـا)   و اند، عقایددست آوردهه هدف یا یک موضوع ب
باشـد کـه بـه    هاي اطالعات میو موضوعات براساس زمینه

سـؤاالتی    )2006شود.(پولیت تشکیل یک تئوري منجر می
ــا اســتفاده از روش مصــاحبه از   ــژوهش ب پیرامــون ســئوال پ

 ها نوشتهآید، سپس مصاحبهکنندگان به عمل میمشارکت
در مراحـل بعـد کـدهاي     .گردنـد گذاري مـی شناسهشده و 

اصـلی کـه    هايشناسه در نهایتشوند و اصلی مشخص می
باشند در هم ادغـام شـده   می پژوهشنشانگر مفاهیم اصلی 

کـه متغیـر اصـلی     پـژوهش و عامل اصلی مؤثر در موضـوع  
هاي گردد. در این مرحله یافتهشود، استخراج مینامیده می

نتخـاب متـون گـزینش مقایسـه شـده و ارتبـاط       با ا پژوهش
، گرانهـایم  2005گردد. (هسی مفاهیم و نظریه مشخص می

2004(  
ــه اینکــه در   ــا توجــه ب ــژوهشب ــم   پ حاضــر ســعی داری

هـاي عـادي و   مفهومی جدید از اثربخشـی معلمـان کـالس   
آمــوزان بــا عوامـل مــؤثر بــر آن در فراینــد آمــوزش دانــش 

ذا بهتـرین روشـی کـه بتوانـد     ارائه دهیم، لرا نیازهاي ویژه 
پژوهشگر را در دستیابی به این هدف کمک نمایـد، روش  

 پـژوهش باشد که در ایـن  اي میکیفی به سبک تئوري پایه
  مورد تأکید و استفاده قرار گرفته است.

  
  ها:  آوري و تحلیل دادهگیري، جمعنمونه

هـا (کـه   گیري مبتنی بر هدف تا اشباع دادهفرایند نمونه
). 2006کُد جدیدي ایجاد نشود) ادامه یافت (پولیت  دیگر

 10شـامل   پـژوهش براین اساس شرکت کننـدگان در ایـن   
آمـوزان و  بـا ایـن دانـش    تعاملسال  5معلم با سابقه حداقل 

-نفـر از دانـش   10 و در زمان مطالعه درحال تدریس بودند

سال که توسـط   18تا  15آموزان با نیازهاي ویژه بین سنین 
 هنمـا یـا مـدیر مدرسـه بـر اسـاس پرونـده تحصـیلی        معلم را

آمـوزان فـوق   دانـش براي اطمینان بیشتر  ، بود.معرفی شدند
عالئم مرضـی کودکـان بـراي اخـتالالت      کاربرگتوسط 

ــا  ــاري و ی ــراي نارســایی   آزمــونرفت ــدن ب ــخیص خوان تش
یـادگیري و یــا بـا عالئــم نــاتوانی جسـمانی مــورد ارزیــابی    

نفـر از اولیـاي    8آموزان و نیز نشاین دا ند.مجدد قرار گرفت
 بودند. گفتگوآنان داراي هوش نرمال و قدرت بیان جهت 

توجیـه و   پـژوهش جهت شـرکت کننـدگان فـوق اهـداف     
   رضایت نامه اخذ گردید.

آوري اطالعات به شیوه مصـاحبه از  در اولین گام جمع
انجـام شـد. بحـث گروهـی      1طریق بحث گروهی متمرکـز 

 .ز یک تعامل پرسـش و پاسـخ اسـت   متمرکز روشی فراتر ا
برخـوردار اسـت. اسـتروبرت و     2این روش از اعتبار بـاالیی 

ــاریتنر  ــن روش در   1999کـ ــد ایـ ــژوهشمعتقدنـ روي  پـ
ــت   ــدي اس ــیار مفی ــاس روش بس ــس از  .موضــوعات حس پ

مصاحبه، اولـین جلسـه بـه    یک شرایط  تمامیفراهم نمودن 
مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه در وقـت غیـراداري   

ه تشکیل شد. سؤاالت ب فوقبا مشخصات  انبا حضور معلم
و تبــادل  گفتگــوصــورت نیمــه بــاز بــود کــه صــرفاً زمینــه  

نمود. دومین جلسه بـا حضـور اولیـاء    اطالعات را فراهم می
آموزان با نیازهاي ویژه به مدت یک ساعت و بیسـت  دانش

مشخصـات بحـث گروهـی متمرکـز      تمـامی دقیقه با حفـظ  
جلسـه دوم   ،دلیـل اشـباع نشـدن اطالعـات    انجام شد که به 

در مکان و زمان دیگري با همان افـراد برگـزار    )دقیقه 75(
آموزان ذکر شـده بـه مـدت    با دانشنیز گردید. جلسه سوم 

یک ساعت و سی و پنج دقیقه برگـزار گردیـد. در تمـامی    
بـرداري اسـتفاده شـد و ضـمناً      این جلسات از دستگاه فـیلم 

العات حتی تغییر چهـره و وضـعیت   دستیار جلسه تمامی اط
ــان     ــن دســت را در هنگــام بی ــراد و مســائل از ای روحــی اف

                                                                                                                                                                                                    

1 - focus Group Discussion 
2 - Validity 
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بدین ترتیـب   .کردمی کنندگان یادداشتتجارب مشارکت
 تمـامی  سـپس اطالعات ضـبط و جمـع آوري شـد.     تمامی

صورت عبـارات و جمـالت   هبو تجزیه بررسی و اطالعات 
هــا و پــس از ثبــت دادهتحلیــل  هــا مرتــب گردیــد.و کلمــه

سـه مرحلـه کدگـذاري     و کردن آنهانویسی و مرتبحاشیه
گـذاري،  شناسـه در اولـین مرحلـه    .)2010(ادیب  انجام شد

بنـدي  ها دسـته شناسهکد بدست آمد و در مرحله دوم  132
هـاي مشـخص قـرار    دسته اصلی با سرفصـل  11شدند و در 

در مرحله سوم کـدها بـاز هـم در یکـدیگر ادغـام       .گرفتند
 ،وجـود آمد(کریپنـدرا  هها بـ تر دادهسه طبقه اصلیشدند و 

2004   .(  
چندین بار مرور و  ،در طی این فرایند واحدهاي تحلیل
بنـدي شـدند. رونـد    براساس تشابه مفهومی و معنـایی طبقـه  

-ها در تمام واحدهاي تحلیـل و طبقـه  تنزل در کاهش داده
بندي فرعی و اصلی جریان داشت تا هم تعـداد واحـدهاي   

هـاي فرعـی و اصـلی انتزاعـی و     می کمتر و هم طبقـه مفهو
). در نهایـــت پژوهشـــگر و 2008تـــر شـــوند(اتو مفهـــومی
کنندگان از طریق شبکه اینترنت، تلفن و مشـاوره  مشارکت

هـا و  کامل به احساس رضایت مشترك درباره معنـاي داده 
هـاي اصـلی   هـا و طبقـه  هـا بـا سرفصـل   آنچه در قالب دسته
  .حاصل شد، رسیدند

هـاي زیـر اسـتفاده    از انـواع روش  1هـا راي صحت دادهب
  شده است :  

ها، نوارهاي ضبط شده و بازنگري: مرور دست نوشته -
ــا اســتفاده از نظــرات تکمیلــی و    مفــاهیم اســتخراج شــده ب

    3کنندگانو مشاوران و مشارکت 2نظراناصالحی صاحب
(یـا تـداوم درگیـري در پـژوهش):      4درگیري مـداوم  -

ها و بـازخورد بـه پـژوهش، تخصـیص     ن دادهتحلیل همزما
هـا  کنندگان در مکانزمان کافی، ارتباط مداوم با مشارکت

                                                                                                                                                                                                    

1 -(Data trust worthiness) 
2 - (Peer check) 
3 - (Member check) 
4 - Prolonged engagement   

  هاي پیشنهادي آنان   و زمان
تن از معلمان شـرکت کننـده در ایـن مصـاحبه داراي      7

 5تـن از آنهـا معلـم راهنمـا داراي      3سال سابقه و  9حداقل 
سـال سـابقه و    13تن از آنها مـدیر و داراي   2سال سابقه و 

 .آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه بودنـد     هاي دانشآشنا با پرونده
نفـر   10 .پـدر بودنـد   1مادر و  7اولیاء شرکت کننده شامل 

 4هـاي جسـمانی و   نفر داراي ناتوانی 2آموزان که از دانش
 .نفر اخـتالالت یـادگیري بودنـد    4نفر اختالالت رفتاري و 

بود کـه تمـامی آنهـا در     ايها و درصد آنها به گونهناتوانی
قـادر بـه شـرکت و    و خواندنـد  هاي عادي درس میکالس

  بحث کردن در فرایند بحث گروهی متمرکز بودند.  
  

  ها:یافته
  ها مفاهیم زیر استخراج شد:از تجزیه و تحلیل داده

آنچـه  : هاي خود و مفهوم آنهـا . شناخت معلم از نقش1
یازهـاي ویـژه   آموزان با نهاي معلم دانشدر خصوص نقش

ــان  ــده بی ــه دســت آم ــت   ب ــه تجــارب مثب ــر آن اســت ک گ
هـاي  حاصل عملکرد معلمـان در نقـش   ،کنندگانمشارکت

بوده است که در ذهـن افـراد بـه عنـوان یـک       آنها متفاوت
تجربه مثبت نقش بسته و به مفهوم معلم اثربخش جـان داده  

هـاي  کننـدگان نقـش  است. از مجمـوع تجـارب مشـارکت   
  زیر بود:معلم به قرار 

مــدیر کــالس، رابــط کــالس و خانــه، رابــط کــالس و  
المسـائل  دهنـده، حـل  ریـز، سـازمان  مدیریت مدرسه، برنامه

علمی، رفیق و دوست، پدر، مادر، پرستار، داور، سـخنران،  
ارزیاب، هنرمنـد، ورزشـکار، مشـاور، راهنمـاي بهداشـتی،      

  گر مسائل روز سیاسی و ...تحلیل
هاي متفـاوت خـود   ز نقشا اندر مجموع شناخت معلم
آن را در اثربخشـی   گانکننـد مفاهیمی بـود کـه مشـارکت   

    دانستند .بسیار مؤثر می آنها
: آمـوزان . شناخت معلم از نیازهاي ویژه فـردي دانـش  2

نیازهــاي فــردي «هــاي معلمــی مســتلزم درك ایفــاي نقــش
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آنـان  » هـاي بـالقوه  توانمنـدي « و اسـتفاده از  » آموزاندانش
درك این معنـا را از سـوي معلـم     گانکننداست. مشارکت

-به عنوان عامل مهمی در ارتقاء فرایند آموزش این دانـش 
آنچه به عنـوان معلـم اثـربخش از آن     و دانستندآموزان می

ی بودنـد کـه شـرایط و نیازهـاي ایـن      انبردنـد معلمـ  نام مـی 
هـاي معلـم از   عبـارتی نقـش  یابند. بـه آموزان را درمیدانش

ر، پرستار، مشاور راهنما، مـدیر، دوسـت و ...   قبیل مادر، پد
تواند مؤثر باشد که منطبـق بـا   کند و میزمانی معنی پیدا می

-آمـوزان باشـد و بتوانـد از توانمنـدي    نیازهاي فردي دانش
هاي بالقوه آنان در جهت پیشبرد اهداف آمـوزش اسـتفاده   

  .نماید
هــاي مشــابه و تبــادل نظــر و شناســهگیــري پــس از پــی

هاي بیشتر در چندین نوبت و تجزیه و تحلیـل  داده دریافت
پـیش نیـاز    ،آنها و مطابقت با سایر مفاهیم مشخص گردیـد 

باشد. به عبـارتی تجربـه   این مفهوم داشتن تجربه معلمی می
گـردد معلـم اضـطراب اداره کـالس را     معلمی موجـب مـی  

ــه    ــه نفــس بیشــتري ب ــا تســلط و اعتمــاد ب نداشــته باشــد و ب
هاي بـالقوه  ردي توجه نموده و از توانمنديهاي فنیازمندي

آموزان در جهت ارتقـاء آمـوزش آنـان اسـتفاده     این دانش
  نماید.
هـاي  صرفاً شناخت از نقـش : درك موقعیت مناسب -3

ــاي فـــردي      ــز درك نیازهـ      معلـــم و اســـتفاده از آن و نیـ
 .باشـد آموزان ویژه، براي اثربخشی معلمان کافی نمیدانش

هـاي مختلـف معلـم و نیـز     اربرد نقـش آنچه مهـم اسـت کـ   
آموزان ویژه، متناسب بـا  هاي فردي دانش درك نیازمندي

  باشــد. مقطــع تحصــیلی (ســن)، جــنس و ســایر شــرایط مــی
 انها از آن به نـام قابلیـت معلمـ   اي که مشارکت کنندهواژه

ن اشود حتی بین عملکرد معلمکردند که موجب مییاد می
  ت ایجاد شود.دیده با یکدیگر تفاوآموزش

  
  و نتیجه گیري  بحث

-دهد تجارب مشـارکت هاي این پژوهش نشان مییافته

ها درخصوص مفهوم معلم اثـربخش و عوامـل مـؤثر    کننده
ــه ،بــر آن هــاي آنــان در طــول تــدریس و یــا حاصــل تجرب

تأکید آنان بـر روي   تحصیل خود و فرزندانشان بوده است.
بل توجه بود. هـر  هاي متفاوت قاهاي معلم در موقعیتنقش

هــاي خــودش در رابطـه بــا موقعیــت و  کجـا معلــم از نقـش  
آموزان مناسـب و صـحیح   نیازهاي فردي و ویژه این دانش

ی از اثربخشـی  تـ تجارب مثب است، استفاده کرده، مؤثر بوده
هـاي  مختلف برجاي گذاشته و حاصل همین تجربه انمعلم

ي آمـوزش  سـاز از معلم و تأثیر وي در فرایند عادي ارزنده
آمـوزان قابـل تأمـل    همگانی و پیشرفت آموزشی این دانش

ها از آن بـه نـام هنـر معلمـی     بود. همان که مشارکت کننده
    کردند.  یاد می
  
  
  
  
  
  

هـاي  تجارب این پژوهش درخصوص اثربخشـی نقـش  
) در خصـوص  1387معلم قابل مقایسه با پژوهش به پـژوه ( 

دي و اصالح نگـرش  سازي معلمان عاهاي آگاهتأثیر برنامه
  باشد.آموزان کم شنوا میدر مورد دانش آنان

هـاي فـردي   مورد شناخت نیازمندي ها دراما آنچه یافته
داشتن سابقه تـدریس معلـم در    ،داردآموزان بیان میدانش

شده شـناخت جـامعی   هاي عادي بوده که باعث میکالس
بـا اعتمـاد بـه نفـس     و هـاي معلـم بـه دسـت آورده     از نقش

آمـوزان را تشـخیص   هـاي فـردي دانـش   شتري نیازمنـدي بی
ــدین ترتیــب  ــا ایفــاي نقــش مناســب در موقعیــت  دهــد. ب ب

هایشـان  صحیح در جهت تأمین آنها با استفاده از توانمندي
هــاي ســاختاري را قابــل قبــول و تفــاوت ودارد مــیگــام بر

معمولی سازد. این مفاهیم در پژوهش سـوزان و همکـاران   
آموزش مـنعکس  سازيعادي رخصوص) د2004 ،(بگلیري

  اي تئوري پایه
  صورت یک فرایند مبتنیه کیفی ب پژوهشیک روش 

آوري اطالعات درباره موضوعاتی بسیار مختلف و جمع بر 
باشد که هاي اطالعات میمتنوع و موضوعات براساس زمینه

 شودبه تشکیل یک تئوري منجر می
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البته داشتن دوستان جدیـد بـراي کودکـان همـراه بـا       است.
) سـودمند  2011و همکـاران ( لیتواك ناتوانی طبق پژوهش 

  دارد.در کودکان عادي  یاست و تأثیر مثبت
) 1387هاي انجام یافته توسط به پژوه(اساس پژوهش بر

توانـد  مـی  ) نگرش معلمان عادي و ویـژه 1388زاده (و علی
تأثیر مؤثري بر یکپارچه سازي آموزش و عادي سازي آن 

) نگـرش  1380داشته باشـد. همچنـین مینـایی و همکـاران(    
-دانند که بـر پیشـرفت تحصـیلی دانـش    معلم را متغیري می

 هـاي داخلـی هــم  پــژوهش داري دارد.آمـوزان تـأثیر معنـی   
) و هودچ و 1999هاي کوك و همکاران (راستا با پژوهش

تـرین  باشد که نگرش معلمان را مهـم ) می2002( ارانهمک
سـازي  هـاي عـادي  عامل مؤثر در موفقیت یا شکست برنامه

هاي پـژوهش حاضـر اعـالم    اند. یافتهآموزش قلمداد کرده
هـاي  عـالوه بـر تـأثیر نگـرش معلمـان کـالس      کـه  دارد می

هـاي فـوق) آنچـه    عادي در امر آموزش همگانی (پژوهش
پیشرفت و توفیق فراینـد آمـوزش ایـن    تواند موجب که می
مدیریتی است که معلم بر عوامل مـؤثر   ،آموزان شوددانش

هاي ایـن  دهد که براساس یافتهدر فرایند آموزش انجام می
پژوهش عوامـل مـؤثر در اثربخشـی عملکـرد معلـم شـامل       

  باشد:موارد زیر می
هـاي خـود در رابطـه    شناخت کامل معلم از نقش -الف
  زان با نیازهاي ویژهآموبا دانش

  آموزانشناخت معلم از نیازهاي فردي دانش -ب
  درك موقعیت مناسب   -ج

مدیریت هدفمند معلـم بـر ایـن سـه عامـل و ارتباطـات       
آموزان دانش پیشرفت ضامن تواندمی یکدیگر بر آنها متقابل

هـاي عـادي   با نیازهاي ویژه در فرایند آمـوزش در کـالس  
آمــوزش همگــانی را همــوار ســازي باشــد و امــر یکپارچــه

دهند کـه  هاي این پژوهش نشان میطور کلی یافتهبه سازد.
آموزان بـا  معلمان اثربخشی مهمی در فرایند آموزش دانش

نیازهاي ویژه دارند و این اثربخشی تحـت تـأثیر سـه عامـل     
هاي خود در رابطـه  شناخت کامل معلم از نقش -مهم الف

شــناخت معلــم از  -ب آمــوزان بــا نیازهــاي ویــژهبــا دانــش
درك موقعیــت  -آمــوزان جهــاي فــردي دانــشنیازمنــدي

از آنجا که امـروزه گسـتردگی و تنـوع     .مناسب، قرار دارد
وجـود   ،آموزان رو به افزایش اسـت نیازهاي ویژه در دانش

مرزهاي مدارس استثنایی معنا و مفهومی نـدارد و آمـوزش   
آمـوزان بـه   هاي این دانـش و پرورش عمالً در برابر خواسته

تمهیـداتی بـراي ایـن     دبایـ ها و جامعه قرار گرفته و خانواده
پاسخگویی بیابد. از آنجا کـه معلـم عنصـر مهـم در فراینـد      

پــس حمایــت از وي و  ،باشــدآمــوزان مــیآمــوزش دانــش
تقویت وي جهت مدیریت بر سه عامل تأثیرگـذار مـذکور   

ن و بـه  آمـوزا تواند در بهبود و ارتقاء آموزش این دانشمی
ــاس    ــرهمین اس ــربخش باشــد. ب ــوزش همگــانی اث ــع، آم تب

هـاي  هاي گسترده جهت آموزش و تبیین نقـش ریزيبرنامه
آمـوزان در سـنین   متفاوت معلمـان در رابطـه بـا ایـن دانـش     

اي باید بها داده شـود و  مختلف به عنوان یک مهارت حرفه
نهادینه شدن این قابلیت و مهارت در معلمـان بطـور جـدي    

  رسد. به نظر میالزم 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــژه و بنــدي نیازهــاي دانــشهمچنــین دســته آمــوزان وی
معلـم در   -آمـوز راهکارهاي منطبق با آن در تعامـل دانـش  

هـاي  فرایند آموزش باید تعلیم داده شود و بـه عنـوان بسـته   
آموزشـی مـورد    -هـاي حمـایتی  آموزشی ویژه در کارگاه

مهـارت فـوق    ن امر قرار گیرد. امـا کسـب دو  توجه مسئوال
با تجربـه   انگردد که از معلمطور مطلوب میسر میهزمانی ب

کـارورزي خـود    دورهو یا از دانشجویان تربیت معلمی که 

  ها اما آنچه یافته
  آموزان هاي فردي دانشيمورد شناخت نیازمند در

هاي عادي داشتن سابقه تدریس معلم در کالس ،داردبیان می
هاي معلم به شده شناخت جامعی از نقشبوده که باعث می

هاي فردي با اعتماد به نفس بیشتري نیازمنديو دست آورده 
  دهدآموزان را تشخیص دانش
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را پشت سر گذاشته و تجربه معلمی دارند، اسـتفاده گـردد.   
آمـوزان همچـون   لذا ترغیب نهادهـاي پشـتیبان ایـن دانـش    

ارتبـاط   استثنایی بـا همکـاري و   آموزش و پرورشسازمان 
ــم و      ــت معل ــز تربی ــرورش، مراک ــوزش و پ ــا آم ــتقیم ب    مس

رسـد تـا بـدین    سراهاي مربوطه ضروري بـه نظـر مـی   دانش
منظــور در تربیــت منــابع انســانی جهــت ارتقــاء آمــوزش و  

گـذاري  ریـزي و سـرمایه  آمـوزان برنامـه  پرورش این دانش
  الزم انجام شود. 
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