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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وهفتم، پاییز  سال هفتم، شماره بیست

آموزان با نیازهاي  دانشي  هبررسی میزان دانش معلمان مدارس عادي دربار
آموزان در کالس  براي پذیرش این دانشآنها  فراگیر و آمادگیویژه و آموزش 

 می در جهت فراگیرسازي موفقگاخود: 

  1ناصر غالمی
  5/4/1400پذیرش:                                                                                         27/11/99دریافت: 

  
  چکیده

آموزان با نیازهاي ویژه در کالس عادي در قالب آموزش فراگیر و در راستاي  دانشحضور چالش برانگیز 
ي مختلف در این ها پژوهش عدالت آموزشی، براي موفقیت نیازمند شرایطی است. پس از بررسی هدفمند

 آموزان و داشتن زمینه، روشن شد که یکی از این الزامات، دانش کافی معلمان در مورد این گروه از دانش
 پیمایشی -توصیفی باشد. در پژوهش آموزان در کالس خود می آمادگی الزم براي پذیرش این دانش

اي که توسط پژوهشگر با تکیه بر نظرات اساتید ساخته شد، پس از اجراي مقدماتی و  نامه پرسش حاضر،
ه در دسترس نمونصورت  بهنفر از معلمان ابتدایی شهر بیجار که  107اعمال اصالحات الزم، در میان 

آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش  دانشي  هدربارآنها  انتخاب شده بودند توزیع گردید و میزان دانش
ها حاکی  مورد بررسی قرار گرفت. یافتهآموزان در کالس،  براي پذیرش این دانشآنها  فراگیر و آمادگی

آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر دانش کافی  از آن بود که اغلب معلمان حاضر در نمونه از دانش
از تر  معناداري پایین طور بهاي نشان داد که دانش معلمان  تک نمونه tو مناسب نداشتند و نتایج آزمون 

از آمادگی تدریس در یک محیط فراگیر برخوردار نبودند. بنابراین در نها آ باشد و اکثر میانگین فرضی می
  هایی براي بهبود این وضعیت توصیه شد.راهکارآخر 

  آموزان با نیازهاي ویژه. : آموزش فراگیر، دانش معلمان، دانشها کلید واژه
  
  
  

                                                             
  ، ایران.ی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانشناس روان کارشناس ارشد. 1
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 مقدمه
هاي متفاوتی را از سر گذرانده  و دورههاي دور تا امروز تحوالت شگرفی یافته  نظام تعلیم و تربیت از گذشته

آموزان با نیازهاي ویژه نیز با گذر  دانش 1جایابی آموزشیدر این میان چگونگی آموزش و همچنین  .است
در آنها  اي که امروز سعی بر آن است که به گونه ؛اي شده است منتظره زمان دستخوش تغییرات انقالبی و غیر

ها،  روزي و بیمارستان هاي شبانه سسهؤگماري شوند و از میان م جاي 2ترین محدودیت هاي با کم محیط
گماري در  هاي ویژه در مدارس عادي، اتاق مرجع و در نهایت کالس عادي، جاي مدارس ویژه، کالس

 سازي، خود به پیدایش اصطالحات جدید مانند عاديي  همدارس عادي در اولویت است که این نیز به نوب
  شده است.  4آموزش فراگیر هاي آموزش تلفیقی و غیره و در نهایت برنامهو  3سازي یکپارچه

آموزش فراگیر که در عصر حاضر رواج یافته، به دالیلی همچون آثار ناگواري که جداسازي بر 
ها و  هاي مختلف رشدي افراد با ناتوانی داشت، استوار است. به این صورت که گروهی از خانواده جنبه

ساز  لهأخاص افراد با ناتوانی ذهنی) را مس طور بهشرایط زندگی و آموزش افراد با ناتوانی (اي،  افراد حرفه
کنند و  مجزا نگهداري می طور بهدیدند و با این استدالل که مدارس ویژه (استثنایی) این کودکان را 

آنها  پرورش و   براي آموزش را هاي واقعی و طبیعی موقعیتاعتقاد دارند این مدارس دهند،  آموزش می
(قانون آموزش همه کودکان  94- 142). در این مسیر قانون عمومی 5،1987کنند (بیکلن فراهم نمی

ش رایگان و آموزان فرصتی براي دستیابی به آموز دانشي  هبراي هم 1970ي  ه، در اواسط ده6معلول)
ترین محدودیت، بر گسترش  با کمبر آموزش این کودکان در محیط مناسب فراهم کرد و با تأکید 

). 1386مجد،  امیريه ، ترجم2003چشمگیري داشته است (کاالتا، تامکینز و ورتستأثیر  فراگیرسازي
بیرون آمده،  2015 8که توسط یونسکو 7اینچوئني  هامروزه نیز گسترش دیدگاه فراگیرسازي توسط بیانی

  ).2016ثر شده است (یونسکو، أمت
هاي  جنبهي  ههاي گوناگون در هم عبارت است از تلفیق کامل کودکان با تواناییفراگیر   آموزش

ي  هتحصیلی که دیگر کودکان قادر به دسترسی و لذت بردن هستند. به منظور برآوردن نیازهاي هم

                                                             
1. Educational Placement 
2. Least Restrictive Environment (LRE) 
3. Integration 
4. Inclusive Education 
5. Biklen 
6. Education For All Handicapped children Act 
7. Incheon declaration 
8. Unaited Nation Educational Scientific and Cultural (UNESCO) 
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را  ها تفاوتهاي عادي تغییر ایجاد کرده،  مدارس و کالسي  ههاي هم کودکان، آموزش فراگیر در برنامه
هاي  این تعریف بدین معنا نیست که کودکان با توانایی .داند دهد و باارزش می توجه قرار میمورد 

هاي تخصصی یا آموزشی از بیرون از کالس درس دریافت نخواهند  گوناگون در صورت نیاز، کمک
اند د کودکان میي  ههاي متعدد در دسترس و مورد نیاز هم بلکه در مقابل، آن را فقط یکی از راه ؛کرد

بنابراین فراگیرسازي موجب  .)1391خانزاده،  پژوه و حسین بهي  هترجم :2005، (لورمن، دپلر و هاروي
تواند یکی از  این مهم می .شود ي فردي گوناگون در یک کالس میها تفاوتآموزان با  حضور دانش

دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قلمداد شود که یکی از اهداف آن  هايراهکار
، ها تفاوتي تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به ها فرصتو بسط عدالت در برخورداري از تأمین 

کرد، حائز آمیز این روی موفقیت پیشبردبنابراین،  )،1390باشد (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  می
  باشد. اهمیت فراوانی می

اي به نظام آموزشی آن جامعه و معلمان این نظام بستگی  هر جامعهي  هجانب تردید توسعه و ترقی همه بی
آنها  هاي آموزشی به همان اندازه که به استحکام و عقالنیت مشی ها و خط همچنین موفقیت سیاست ؛دارد

ها و اهداف تربیتی  ي معلمان است که به آرمان وابسته است و بر عهدهبستگی دارد به توانمندي معلمان نیز 
خود که مجموع آن را ي  هجامه عمل بپوشانند که این مسئولیت مهم با تکیه بر شناخت، آگاهی و تجرب

  ).1395(کدخدایی،  محقق خواهد شد ،توان دانش معلم دانست می
و  1انجام شده در زمینه آموزش فراگیر، کاریني کیفی ها پژوهش مند نظام مروريِ در یک بررسیِ

تأکید ي بررسی شده به افزایش دانش معلمان عادي ها پژوهش ) گزارش کردند که در2012همکاران (
فراگیر ابتدا  زشبسیار زیادي شده است. به منظور روشن شدن اهمیت دانش معلمان در موفقیت آمو

آموزان با نیازهاي ویژه و  معلمان نسبت به دانش یی که عوامل مرتبط با نگرشها پژوهش نگاهی به
 و همکاران 2ي جانسونها پژوهش انداخته شد. از جمله ،اند آموزش فراگیر را مورد بررسی قرار داده

پژوه و ترابی  )، به1992پژوه ( )، به2008)، باتسیو و همکاران (2013( 3)، احسن، دپلر و شارما2014(
) که وجود ارتباط مثبت و مستقیم میان میزان 2011( 4) و هسیه و هسیه1383پژوه و گنجی ( )، به1387(

اند، بنابراین  را گزارش کردهآنها  سطح تحصیالت) معلمان و نگرش ها پژوهش دانش (یا در برخی از آن

                                                             
1. Karin 
2. Johnson 
3. Ahsan; Deppeler & Sharma 
4. Hsieh & Hsieh 
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نگرش معلمان ي  هکنند بینی آموزان با نیازهاي ویژه و آشنایی با فراگیرسازي از عوامل پیش شناخت دانش
داشتن نگرش ) 2002( و همکاران 1آورامیدیس اهمیت نگرش معلمان همین بس کهي  هدربار باشد. می

 هاي فراگیر و شرکت دادن آموزان با ناتوانی در کالس با دانشآنها  مثبت معلمان را شرط هماهنگ شدن
قادر به شرکت در و  مند عالقهآموزان  چرا که اغلب این دانش ؛هاي کالسی اعالم کردند در فعالیتآنها 

هاي معمولی کالس نیستند. بنابراین دانش معلمان از یک طرف به خاطر این که با نگرش مثبت  فعالیت
  که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته شده است. باشد مستقیم دارد حائز اهمیت می آنان ارتباط

گرایی،  ی به سوي شناختشناس روان با تغییر جهت علم 1970ي  هالزم به ذکر است که پس از ده
گیرند و  کنند، تصمیم می پیچیده تعریف شد که معلمان درآن فعال هستند، فکر می فرایندعنوان  بهتدریس 

ي مربوط به حوزه تدریس و دانش معلم نیز به این سمت ها . بنابراین، پژوهشکنند متناسب زمینه عمل می
تغییري دانش معلم از دانش محتوا و مدیریت کالس )، در پی چنین 2000، 2و سو کشیده شد ( هاتیوا

  فراتر رفت و انواع مختلفی را شامل گردید.
کلی دانش معلم را به دانش نظري و دانش عملی تقسیم بندي  در یک دسته 2015لوهس و همکاران، 

مربوط دانش ي  ههاي مورد نیاز معلم در سه زمین تر تخصص خردتر و دقیقبندي  اما در یک دسته ،کردند
این  .تفکیک شده است 5و دانش پداگوژي 4، دانش تربیتی محتوا3به موضوع درسی یا دانش محتوا

  در ارتباط با هم هستند.کامالً  اما در عمل ،اند موضوعات گرچه به لحاظ مفهومی از یکدیگر متمایز شده
انش تربیتی شود. د دانش محتوا دانشی است که با طی تحصیالت عالی در یک رشته خاص کسب می

ي یادگیري است، معلم را قادر ها ویژگیمحتوا که برآمده از دانش تخصصی و دانش تربیتی، مثل 
دو نوع دانش  2000، 6نجامد. دبورااي بیان کند که به یادگیري بی نهسازد تا دانش محتوایی را به گو می

در مورد محتواي آنها  نخست شناختن کودکان و دانستن نظرات ؛تربیتی محتوا را از هم تمییز کرد
استفاده از برخی  ،شوند و نوع دیگر آن آموزشی و نیز موانعی که در فهمیدن محتوا با آن مواجه می

ها،  براي مثال راهبردهایی براي کمک به اقلیت .راهبردهاي آموزشی براي تسهیل یادگیري کودکان است
دانش یادگیري و شناخت این که  آموزان با نیازهاي ویژه. در نهایت و دانشآموزان دوزبانه  دانش

                                                             
1. Avramidis 
2. Hativa 
3. Content knowledge 
4. pedagogical content knowledge 
5. pedagogical knowledge 
6. Deborah 
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دانش پداگوژي ي  ههاي آموزشی هم در دست یادگیرندگان، آموزش مدیریت کالس، اهداف و آرمان
ختی تدریس شنا روان هاي هاي تربیتی، جنبه ) که عالوه بر نظریه2007 ،1دیک و کاتمن ونگیرند ( میقرار 

) دانش مربوط به یادگیرنده نیز 2015و همکاران،  2بوسنز - هاي آموزش (لوهس و روشو یادگیري 
  تواند جزئی از دانش پداگوژي باشد. می

آموز که منبع رضایت  دانش -معلمي  هشود که کیفیت رابط دانش معلم در مورد یادگیرنده موجب می
کلیدي براي موفقیت معلم به شمار  آموز محسوب شده و یکی از متغیرهاي و انگیزه براي معلم و دانش

کند که با استفاده از مدیریت رفتار، در  بهبود یابد. و این ارتباط باکیفیت، به معلم کمک می ،آید می
و  3ثر واقع شود (کولسآموزان مؤ رس و بهبود عملکرد دانشنظمی در کالس د کاهش اختالل و بی

شود با این استدالل  می 4خود موجب خودکارآمدي معلمي  هاین بهبود عملکرد به نوب ).2015همکاران، 
هاي خود در  قابلیتي  هقضاوت وي دربارعنوان  به) خودکارآمدي معلم را 2001( 5که تشانن و وولفولک

در امور تحصیلی، حتی با وجود آنها  آموزان و درگیر کردن ایجاد پیامدهاي مثبت در یادگیري دانش
) پس 1397که متقی نیا، ویسکرمی و دلدار ( از آنجااند.  گیزه، تعریف کردهان دار و بی آموزان مشکل دانش

اي  ي حرفه هاي توسعه از توضیح دو مدل مربوط به خودکارآمدي معلم، نتیجه گرفتند که در اجراي برنامه
اجتماعی محیط کالس و  -هاي فردي معلمان هم عوامل بافتی  مبتنی بر خودکارآمدي باید هم توانایی

آموزان با  توان چنین استدالل کرد که آموزش فراگیر با حضور دانش می ،ه در نظر گرفته شودمدرس
داشته و در نتیجه  يچشمگیراجتماعی اثر  - هاي متفاوت در کالس بر عامل بافتی  توانمندي

هاي فردي معلمان این اثر  توان با افزایش توانایی می که دهد قرار میتأثیر  خودکارآمدي معلمان را تحت
یکی از عنوان  به) خودکارآمدي 1398در پژوهش محمودي بورنگ (از آنجا که تر کرد.  را کمرنگ

اي  بر هویت حرفه مؤثر یکی از عوامل شخصیعنوان  بهاي و سطح دانش فردي و معلومات  عوامل حرفه
تواند به  اي قوي، مثبت، خودخواسته و منعطف هم می ت حرفهداشتن هوی ،معلمان شناسایی شده است

  ). 2011، 6موفقیت شغلی، سازگاري اجتماعی و سالمت روانی منجر شود (شوارتز

                                                             
1. Van dijk & kattmann 
2. Lohse-bossenz 
3. Coles 
4. teacher self- efficacy 
5. Tschannen & Woolfolk 
6. Schwarts 
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 طور بهآموزان حاضر در کالس،  توان چنین خالصه کرد که دانش معلم در مورد دانش می بنابراین،
 نیازهاي ویژه و راهبردهاي آموزشی و مدیریت رفتارآموزان با  ي دانشها ویژگیاز آنها  خاص آشنایی

 طور بهکه  مان، ضرورتی انکارناپذیر استبخش مهمی از دانش مورد نیاز معلعنوان  بهدر کالس، آنها 
  هبوده و در نتیج مؤثر اي آنان مستقیم بر نگرش و خودکارآمدي معلمان و در مراتب باالتر بر هویت حرفه

  انجامد.  ي اجتماعی و سالمت روانی معلمان میموفقیت شغلی، سازگار به
یکی از ابعاد توانمندسازي عنوان  بهاهمیت دانش معلمان، باید  شدکه در ذکر هایی  با توجه به مفروضه

در پژوهش حاضر به این موضوع  .)1398نظر باشد (علی محمدي، جباري و نیاز آذري،  مدآنها  اي حرفه
 نیازهاي ویژه و میزان آمادگی آموزان با و میزان دانش معلمان مدارس عادي در مورد دانش شده پرداخته

گامی در جهت فراگیرسازي موفق مورد بررسی عنوان  بهآموزان در کالس،  براي پذیرش این دانشآنها 
  ي زیر است: ها پرسشیی به گو پاسخ درصدد گرفته است. این پژوهش،قرار 

  آموزان بانیازهاي ویژه و آموزش فراگیر چگونه است؟ دانشي  هس عادي درباردانش معلمان مدار -1
نیازهاي ویژه در کالس خود را  آموزان با معلمان مدارس عادي به چه میزان آمادگی پذیرش دانش -2

  دارند؟
 

 روش پژوهش
بررسی در پژوهش حاضر از روش پژوهشی توصیفی پیمایشی استفاده شده است. از این روش براي 

آموزان با  شود که در این پژوهش میزان دانش معلمان در مورد دانش چگونگی شرایط موجود استفاده می
آموزان در کالس خود،  نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر و میزان آمادگی معلمان براي پذیرش این دانش

 130در دسترس متشکل از ها توسط یک نمونه  نامه پرسش مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور
در  ی کهتصادفی از میان معلمانصورت  به این معلمان .بیجار تکمیل گردید  نفر از معلمان ابتدایی شهر

ي  هآماري این پژوهش همي  هحال تدریس بودند انتخاب شدند، بنابراین جامع در 97-98سال تحصیلی 
شده توسط معلمان شاغل در این مدارس  هاي تکمیل نامه پرسش باشد. از میان معلمان ابتدایی شهر بیجار می

در پژوهش وارد شدند. پس از وارد کردن  نامه پرسش 107هاي ناقص  نامه پرسش پس از کنار گذاشتن
، نمودارهاي مربوط به اطالعات 1آماري در علوم اجتماعیي  هافزار بست آوري شده در نرم هاي جمع داده

 با استفاده ازشناختی و فراوانی معلمان در هر درجه از دانش و آمادگی پذیرش به دست آمد.  جامعه

                                                             
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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با  آموزان دانشي  هداري تفاوت میانگین دانش معلمان مدارس عادي دربار معنی ،اي تک نمونه tآزمون 
  ورد بررسی قرار گرفت.نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر با میانگین فرضی م

  
  ابزار پژوهش

گیري از  آموزان با نیازهاي ویژه با بهره در این پژوهش جهت سنجش میزان دانش معلمان در مورد دانش
ي  نامه پرسش اي توسط پژوهشگر ساخته شد. سپس نامه پرسش و صاحب نظران این حوزه استاداننظرات 

معلمان تکمیل گردید که پس از مصاحبه با آنان، با توجه به نفر از  10آزمایشی توسط صورت  بهمقدماتی 
 شناسایی شده بود، اصالحات الزم صورت گرفت. اینآنها  موارد مبهم و نقاط قوت و ضعفی که توسط

  باشد: متشکل از دو بخش زیر می نامه پرسش

  الف) اطالعات جمعیت شناختی 
گذارد که شامل آخرین  نی را در اختیار میاین بخش اطالعات شخصی مورد نیاز مربوط به هر آزمود

آموزان با نیازهاي  ي ضمن خدمت مرتبط با دانش و شرکت در دوره تحصیلیي  همدرك تحصیلی، رشت
  شد. میآنها  ویژه و فراگیرسازي

  آموزش فراگیري  هآموزان با نیازهاي ویژه و برنام دانشي  هب) میزان دانش معلمان دربار
میزان دانش  2و  1مورد بررسی قرار گرفت. در دو بخش  3و  2، 1سه بخش  میزان دانش معلمان در

میزان آشنایی  1اعالم شد، به این صورت که در بخش آنها  خود اظهاري، توسط خودصورت  بهمعلمان 
، »خیلی کم«هاي  واقع شد و با انتخاب گزینه سؤال کلی موردصورت  بهآموزش فراگیر ي  همعلمان با برنام

هاي  آن میزان دانش معلمان از گروه 2به آن پاسخ دادند. و در بخش  »خیلی زیاد« و یا »زیاد«، »کم«
در ه شامل یک جدول حاوي شش سطر بود. پرسیده شد کآنها  آموزان با نیازهاي ویژه از مختلف دانش

ن با آسیب آموزا دانشآموزان با نیازهاي ویژه آورده شده بود که شامل  هاي دانش هر سطر یکی از گروه
هاي  معلولیتهاي یادگیري، با  هاي رفتاري و هیجانی، با ناتوانی بینایی، با آسیب شنوایی، با اختالل

ها در چهار ستون، میزان  و در روبروي هر کدام از گروهتوانی ذهنی بود  آموزان با کم و دانش چندگانه
مورد ارزیابی قرار  »خیلی زیاد«و  »زیاد«، »کم«، »خیلی کم«بندي  گروه با مقیاس درجهي  هدانش دربار
آموزان با نیازهاي  ي مسائل مهم دانش ی از نوع صحیح و غلط دربارهسؤال یک آزمون ده 3گرفت. بند 

ت، تصحیح شد و براي هر آزمودنی سؤاال که توسط معلمان پاسخ داده شد و با استفاده از کلیدبود ویژه 
نهایی براي میزان ي  هنمر ،شده در این سه بند جموع نمرات کسبمنظور گردید. م 10یک نمره از صفر تا 
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. این نمره بین حداقل دادبه دست  آموزان با نیازهاي ویژه آموزش فراگیر و دانشي  هدانش معلمان در زمین
)، متوسط 22تا  15)، کم (15 تا 8خیلی کم (ي  هدرج 5در تغییر است که میزان دانش به  42و حداکثر  8
بندي شده است و در پایان فراوانی معلمان که  ) درجه44تا  36) و  خیلی زیاد (36تا  29)، زیاد (29تا  22(

  .شدگیرد با هم مقایسه  ها قرار می در هر یک از این محدودهآنها  ي هنمر
آموزان با  هم میزان آمادگی معلمان براي پذیرش کالسی که در آن دانش نامه پرسش در بخش دیگر

هاي  واقع شد که با انتخاب گزینه سؤال آموزان عادي حضور دارند، مورد نیازهاي ویژه در کنار دانش
دگی آماکامالً « ي هو یا گزین »زیاد آماده نیستم«، »نیاز به آموزش و مطالعه دارم«، »توانم بپذیرم اصالً نمی«

  شد. به آن پاسخ داده  »پذیرش آن را دارم
دانش معلمان در ي  ههایی دربار سؤال سعی بر آن شد که نامه پرسش به منظور باال بودن روایی محتواي

گنجانده شود.  نامه پرسش آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر، در هاي دانش گروهي  همورد هم
سعی بر آن بوده که از نظر  نامه پرسش سازي ود که در مراحل مناسبروایی صوري آن باید افزي  هدربار

 و افرادي که در اجراي آزمایشی استاداننظر بر اساس ظاهر و جمالت به کار رفته در آن تا حد امکان 
  دهندگان را برانگیزد.  اي اصالح شود که رغبت پاسخ گونه شرکت کرده بودند به نامه پرسش

  
  ها یافته

 به پژوهشگر برگردانده شدند که از میانآنها  عدد از 122 توزیع گردید که نامه پرسش 130پژوهشدر این 
حذف شدند و اطالعات  ،ناقص پاسخ داده شده بودندصورت  بهعدد که  15 ،هاي برگردانده شده نامه پرسش

  آماري در علوم اجتماعی، وارد شدند. ي  هبست افزار نرممانده در  باقیي  هنام پرسش107 به دست آمده از
ي  هها شامل آخرین مدرك تحصیلی، رشت هاي مربوط به بخش اطالعات شخصی آزمودنی یافته

آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش  ي ضمن خدمت با موضوع مرتبط با دانش تحصیلی، شرکت در دوره
درصد  62در پژوهش یعنی حدود کننده  از نظر میزان تحصیالت بیشتر معلمان شرکتفراگیر نشان داد که 

نفر (حدود  3درصد معلمان داراي مدرك کاردانی و فقط  35داراي مدرك کارشناسی بودند و 
  درصد) کارشناسی ارشد داشتند.3

  ی،شناس روان درصد 3آموزش ابتدایی، ي  هدرصد معلمان رشت 50 نیزتحصیلی ي  هاز نظر رشت
ه ها تحصیل کرده بودند. ب درصد در سایر رشته 46کودکان استثنایی و ی و آموزش شناس روان درصد 1 

کودکان با نیازهاي ویژه ي  هضمن خدمت، در زمیني  هدرصد از معلمان در دور 25تنها این که  عالوه
   شرکت کرده بودند. 
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د تا که به چه میزان آمادگی دارن سؤال نشان داده شده در پاسخ به این 1طور که در نمودار  همان
بپذیرند،  ،آموزان عادي حضور دارند آموزان با نیازهاي ویژه در کنار دانش که در آن دانشرا کالسی 

درصد  53توانند چنین کالسی را بپذیرند. حدود  درصد معلمان اظهار کردند که اصالً نمی 26نزدیک به 
درصد  9ر حالی که فقط معلمان اظهار کردند که براي پذیرش آن نیاز به آموزش و مطالعه دارند. د

» زیاد آماده نیستم«ي  هدرصد معلمان گزین 12 در نهایت .معلمان آمادگی کامل براي پذیرش آن را داشتند
  را عالمت زدند.

  
  آموزان با نیازهاي ویژه در کالس . فراوانی معلمان از نظر میزان آمادگی براي پذیرش دانش1نمودار 

  
ان با نیازهاي ویژه از آموز معلمان در مورد آموزش فراگیر و دانشبه منظور ارزیابی میزان دانش 

صورت  بهاستفاده شد. در دو بخش اول میزان دانش معلمان  نامه پرسش شده از سه بخش نمرات کسب
آموزش فراگیر و هر یک از ي  هدربارآنها  خوداظهاري توسط خودشان اعالم شد که میزان دانش

، درصد معلمان با میزان 1قرار گرفت. در جدول  سؤال مجزا مورد طور بهآموزان ویژه  هاي دانش گروه
آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش  هاي مختلف دانش دانش خیلی زیاد، زیاد، کم، و خیلی کم از گروه

  فراگیر آورده شده است.
  

26

53

12
9

اصال نمی توانم بپذیرم نیازبه آموزش و مطالعه دارم زیاد آماده نیستم کامال آمادة پذیرش هستم
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میزان آمادگی پذیرش 



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    30

 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

گروههاي مختلف ي  ه. درصد فراوانی معلمان در هر یک از سطوح دانش دربار1جدول 
  بر مبناي خود اظهاري آنها آموزش فراگیر آموزان با نیازهاي ویژه و دانش

  درصد فراوانی معلمان بر اساس میزان دانش  آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر هاي دانش گروه
  خیلی زیاد  زیاد  کم  خیلی کم  

  4  15  32  49  آموزان با کم توانی ذهنی دانش
  3  3  29  65  آموزان با آسیب بینایی دانش
  2  7  40  51  آموزان با آسیب شنوایی دانش
  1  29  28  42  هاي رفتاري و هیجانی آموزان با اختالل دانش
  7  34  39  20  هاي یادگیري آموزان با ناتوانی دانش
  0  3  21  76  هاي چندگانه آموزان با معلولیت دانش

  4  21  22  53  برنامه آموزش فراگیر
  

یی ها پرسشضمن آن، شامل یک آزمون کوتاه از نوع صحیح و غلط بود که  ،نامه پرسش بخش سوم
آموزان با نیازهاي ویژه پرسیده شد. نمرات به دست آمده از این بخش نشان داد که  دانشي  هدر زمین

درصد معلمان به آزمون پاسخ درست دادند که درصد فراوانی معلمانی که به هر یک  70میانگین  طور به
  آورده شده است.  2ت پاسخ صحیح دادند در جدول سؤاال از

  
  ت آزمون کوتاهسؤاال . درصد فراوانی پاسخ صحیح معلمان به هر یک از2جدول

  درصد معلمانی که پاسخ صحیح دادند  نامه سؤاالت آزمون کوتاه پرسش  ردیف
  59  شوند. صورت ارثی منتقل می هاي ژنیتکی به ي اختالل همه  1
عنوان عقب مانده ذهنی، فرد تا آخر  به با یک بار تشخیص  2

  ماند عمر در آن طبقه باقی می
81  

اي که در یک  افراد با عقب ماندگی ذهنی فقط با نمره  3
  شوند. آورند شناسایی می آزمون هوش به دست می

72  

افزایش سن مادر احتمال داشتن کودك با نشانگان داون را   4
  برد باال می

81  

عنوان یکی از علل عقب  توان به میمحیط نامطلوب را   5
  ماندگی ذهنی در نظر گرفت.

66  

عنوان یکی از علل آسیب بینایی در نظر  توان به وراثت را می  6
  گرفت.

73  
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  درصد معلمانی که پاسخ صحیح دادند  نامه سؤاالت آزمون کوتاه پرسش  ردیف
تواند منجر به  ابتالي مادر به سرخجه در دوران بارداري می  7

  نابینایی کودك شود.
85  

  87  بیش فعالی در دختران بیشتر از پسران است.  8
ي افراد با اختالل کاستی توجه و بیش فعالی از مصرف  همه  9

  54  کنند. داروي ریتالین اثر مطلوب دریافت می

طور  هاي رفتاري و هیجانی، به آموزان داراي اختالل دانش  10
  46  تر از حد طبیعی دارند. معمول هوشبهري ضعیف

  70  میانگین درصد فراوانی معلمانی که پاسخ صحیح دادند  
  

 8در نهایت از مجموع نمرات به دست آمده از سه بخش، یک نمره به دست آمد که این نمره بین حداقل 
)، 22تا  15)، کم (15تا  8ي خیلی کم ( درجه 5در تغییر است. میزان دانش معلمان به  42و حداکثر 

ي  وانی معلمانی که نمرهبندي شده و فرا ) درجه44تا  36) و خیلی زیاد (36تا  29)، زیاد (29تا  22متوسط (
  آورده شده است.  2اند، در نمودار  ها را کسب کرده هر یک از محدوده

  

  
  آموزان با نیازهاي ویژه . درصد فراوانی معلمان از نظر میزان دانش در مورد دانش2نمودار

  
درصد  41،داشتندمیزان دانش زیاد  معلمان درصد 5/6کلی  طور بهکه  یابیم درمی 2با نگاهی به نمودار 

درصد دانش خیلی کم در مورد  4درصد، دانش کم و حدود  50معلمان دانش متوسط، نزدیک به 
  آموزان ویژه و آموزش فراگیر داشتند. دانش

4
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0

خیلی کم  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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آموزان با نیازهاي ویژه با  دانشي  هداري تفاوت میانگین دانش معلمان دربار به منظور بررسی معنی
  آورده شده است.  3اي استفاده شد که نتایج آن در جدول  تک نمونه tمیانگین فرضی از آزمون 

  
داري تفاوت میانگین میزان دانش معلمان  اي جهت بررسی معنی تک نمونه t. نتایج آزمون 3جدول شماره 

 آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر با میانگین فرضی دانشي  هدربار

 
  22ارزش آزمون= 

فاصله اطمینان 
 درصد 95

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

خطاي 
استاندارد 

 میانگین
t 

درجات 
 آزادي

سطح 
 يدار معنی

حد 
 باال

حد 
 پایین

ــزان   ــایی می ــره نه نم
ــار ي  هدانــــش دربــ

آموزان با نیـاز   دانش
ویــــژه و آمــــوزش 

 فراگیر

107 19 3 000/0 6 - 106 000/0 1 - 3 - 

  
دهد که فاصله اطمینان عدد صفر را شامل  اي نشان می تک نمونه t، نتایج آزمون 4با توجه به جدول 

ي  همیانگین دانش معلمان مدارس عادي درباربنابراین،  .شود در نتیجه فرض صفر رد می ،شود نمی
  باشد. تر از میانگین فرضی می ي پاییندار معنی طور بهآموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر  دانش

که خودشان آنچه  بر بیش از نیمی معلمان بنا :توان چنین خالصه کرد حاضر را میپژوهش هاي  یافته
ي  ههمچنین، از نظر میزان دانش دربارفراگیر آشنایی خیلی کمی دارند. آموزش ي  هبرنام بااظهار کردند 

سط دانش متو شاندرصد 41دانش کم و خیلی کم و آنها  بیش از نیمی از ،آموزان با نیازهاي ویژه دانش
هاي  آموزان با ناتوانی دانشي  هرفت میزان دانش معلمان دربار که انتظار می طور همانداشتند. البته 

آموزان با نیازهاي  هاي دانش هاي رفتاري و هیجانی، بیشتر از سایر گروه آموزان با اختالل یادگیري و دانش
  ویژه بود.

آموزان با نیازهاي ویژه در کنار  شمعلمان براي پذیرش کالسی که در آن داناین که  در آخر
آنان اعالم کردند که براي  از آموزان عادي حضور دارند، آمادگی خیلی کمی دارند. بیش از نیمی دانش

توانند چنین  درصد هم اظهار کردند که اصالً نمی 26؛ پذیرش آن به آموزش و مطالعه بیشتري نیاز دارند
  کالسی را بپذیرند. 
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  گیري بحث و نتیجه
آموزان با  بر اثر فراگیرسازي دانش شاهد تحوالت اساسی در نظام آموزشی جهان هستیم وکه امروز 

آیا معلمان  ،هاي آنها، افزایش چشمگیري داشته آموزان کالس از نظر توانایی نیازهاي ویژه، تنوع دانش
حتم و با  طور بهد؟ ها نیازمند کسب دانش و مهارت ویژه نیستن براي اثربخشی هرچه بیشتر در این کالس

)، 1387علیزاده و همکاران (، )1387پژوه و ترابی ( بهشده در این زمینه از جمله  ي انجامها پژوهش استناد به
جانسون و  )،2011)، شوارتز (1398)، محمودي بورنگ (2015کولس و همکاران (، )1395کدخدایی (

)، شوکت و 1992پژوه ( )، به2008همکاران ()، باتسیو و 2013)، احسن، دپلر و شارما (2014( همکاران
کسب چنین دانشی براي عملکرد بهتر ) 2011) و هسیه و هسیه (1383پژوه و گنجی ( )، به2013همکاران (

آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر و در نهایت  نسبت به دانشآنها  معلمان و ایجاد نگرش مثبت
  . استالزامی آنها  موفقیت شغلی و احساس کارآمدي

در پژوهش حاضر به بررسی چگونگی دانش  ،در باب اهمیت دانش معلمان آمدآنچه  با تکیه بر
براي پذیرش آنها  آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر و میزان آمادگی معلمان در مورد دانش

آشنایی معلمان این که  به دست آمد. نخست یهای و یافته ها پرداخته شد کالسی با چنین تنوع در توانایی
آموزان با نیازهاي ویژه نیز نزدیک  از نظر میزان دانش در مورد دانش ؛آموزش فراگیر دارند کمی با بسیار

ي  هدرصد دانش خیلی کمی در زمین 4حدود  و دانش متوسط شاندرصد 41دانش کم و آنها  به نیمی از
آموزان با  در مورد دانشآنها  البته میزان دانش آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر داشتند. دانش

هاي  هاي رفتاري و هیجانی، بیشتر از سایر گروه آموزان با اختالل هاي یادگیري و دانش ناتوانی
) نیز در پژوهش خود گزارش کردند که معلمان 1396( یازهاي ویژه بود. پوشنه و مالمیرآموزان با ن دانش

هاي خود براي تدریس به  بلکه توانایی ،زش فراگیر آشنایی کافی ندارندفلسفه آمو باابتدایی نه تنها 
) گزارش 2014( 1همچنین بندووا و فیالووا اند. آموزان با نیازهاي ویژه را نیز ضعیف برآورد کرده دانش

از ویژه آموزان با نیازهاي  و نیازهاي دانش ها ویژگیي  هکردند که کم بودن دانش معلمان ابتدایی در زمین
  د. باش موانع فراگیرسازي می

ي منتشرشده در پانزده سال  مطالعه 25) در بنگالدش نیز با بررسی 2020( 2کاوایی و سیددیک
گذشته در زمینه بررسی نیازهاي معلمان براي اجراي آموزش فراگیر مدارس گزارش کردند که معلمان 

                                                             
1. Bendova & Fialova 
2. Siddik & Kawai 
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آموزان متنوع در کالس و  شهاي تدریس براي دان هاي آموزشی جهت یادگیري تکنیک به دوره
  کیفیت نیاز دارند.مدرسه براي آموزش فراگیر باهاي  نفعان در کمیته هاي همکاري با ذي مهارت

) در پژوهش ارزیابی نیازهاي آموزشی معلمان و 2019( 1همچنین آموزش معلمان، توسط ان . اوگبا
با این توضیح که  ؛قرار گرفته استتأکید آموزش فراگیر در نیجریه هم مورد  مؤثر ي همدیران براي ارائ

شود  می ها توصیه اند و با توجه به یافته کلی معلمان مفهوم آموزش فراگیر را بهتر از مدیران فهمیده طور به
هاي درسی ناهمگون  متعهدتر در کالس طور بهمداوم آموزش داده شوند تا معلمان  طور بهکه هر دو گروه 

و همکاران  2ی و مهارت بیشتري در مدیریت آموزش فراگیر کسب کنند. آلفروعمل کنند و مدیران توانای
هاي آموزشی بسیار آگاه د) نیز گزارش کردند که معلمان مدارس عادي خود را نسبت به راهبر2015(

  دانش کافی ندارند. ،شرایط مختلف ناتوانیي  هکنند که دربار می اما احساس ،دانند می
آموزان با  معلمان عادي براي پذیرش کالسی که در آن دانشپژوهش این است که  دیگري  هیافتاز 

 26ي که طور به ؛کمی دارند بسیارآموزان عادي حضور دارند، آمادگی  نیازهاي ویژه در کنار دانش
 توانند چنین کالسی را بپذیرند و بیش از نیمی از آنان اعالم کردند اظهار کردند که اصالً نمیآنها  درصد

) نیز در پژوهش 2010و همکاران ( 3که براي پذیرش آن به آموزش و مطالعه بیشتري نیاز دارند. چابرا
ند بیشتر معلمان احساس عدم آمادگی و ترس از کار با ا هها نشان داد خود اذعان کردند که یافته

نسبت به آموزش یادگیرندگان با ناتوانی در کالس عادي دارند و نیز عجز، عصبانیت و نگرش منفی 
تر  را به استانداردهاي تحصیلی پایینآنها  تواند زیرا معتقدند که آموزش فراگیر می ؛دهند فراگیر نشان می

  رسد. مورد بحث پژوهش حاضر نیز مناسب به نظر میي  ههدایت کند. البته این توجیه براي استدالل یافت
ضمن خدمت، ي  هت، گذراندن دورسطح تحصیالي مذکور، ها پژوهش خالصه این که با توجه به

آموزان با  دانشي  هکلی دانش معلمان دربار طور بهاي و  میزان دانش معلمان و داشتن تجارب حرفه
اند. دانش معلم در  در نگرش معلمان شناسایی شده مؤثر عواملعنوان  به  نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر

آموزان با نیازهاي ویژه و  ي دانشها ویژگیاز آنها  آموزان حاضر در کالس از جمله آشنایی مورد دانش
معلمان،  بخش مهمی از دانش مورد نیازعنوان  بهدر کالس، آنها  راهبردهاي آموزشی و مدیریت رفتار

مستقیم بر نگرش و خودکارآمدي معلمان و در مراتب باالتر بر  طور بهکه  ضرورتی انکارناپذیر است
به موفقیت شغلی، سازگاري اجتماعی و سالمت روانی هی و در نتیجبوده  مؤثر آناناي  هویت حرفه

                                                             
1. N. Ogba 
2. Alfaro 
3. Chhabra 
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آموزان با نیازهاي ویژه و  دانشي  هدربار اثربخشی دانش معلمانتأیید  بنابراین با توجه بهانجامد.  معلمان می
ي مختلف، پژوهشگر بر آن شد که در پژوهش حاضر چگونگی وضعیت ها پژوهش در آموزش فراگیر

ي پژوهش چنین حاصل شد که میزان دانش اغلب  . نتیجهکنددانش معلمان را در این موارد بررسی 
و  آموزش فراگیر مناسب و کافی نبود آموزان با نیازهاي ویژه و معلمان حاضر در نمونه در مورد دانش

براي بهبود این وضعیت ارائه دهایی فراگیر را نداشتند که در ادامه پیشنها آمادگی تدریس در یک محیط
 شده است.

آموزان با نیازهاي  دانشي  هشود میزان دانش معلمان مدارس عادي در زمین می ها پیشنهاد یافتهبر اساس 
هاي  نظر در دروس دوره هاي ضمن خدمت و تجدید آموزش فراگیر با برگزاري دورهي  هویژه و برنام

ی و یا آموزش شناس روان هاي تربیت معلم تا حد امکان افزایش داده شود و معلمان مقطع ابتدایی در رشته
شود معلمان داوطلب براي آموزش فراگیر به تعداد مورد  ابتدایی تحصیل کرده باشند. همچنین توصیه می

اي مبنی بر داشتن  نامه گواهیهاي آموزشی مناسب و دریافت  نیاز شناسایی شده و پس از گذراندن دوره
در این جهت به کار گرفته شوند. در  ،آموزان با نیازهاي ویژه در کالس عادي آمادگی پذیرش دانش

آماري ي  هتر و در جامع بزرگي  هبا حجم نمون ،ي مشابهها پژوهش شود در آینده نیز آخر پیشنهاد می
  .تر انجام شود وسیع

نداشتن  و قبال نکردن برخی از مسئوالن ادارات آموزش پرورشترین محدودیت این پژوهش است مهم
رغبت بعضی از مدیران و تعدادي از معلمان براي شرکت در پژوهش بود که این موضوع موجب کاهش 

  پژوهش شد.ي  هحجم نمون
 
  

  منابع
، استثنایی ایرانانجمن علمی کودکان ي  هنشری ».کودکان استثنایی سازي نهضت عادي«). 1371پژوه، احمد ( به

 .30-32، 2پیاپی ي  هشمار

آموزان نابینا و  نگرش معلمان ویژه و عادي نسبت به دانشي  همقایس«). 1387ترابی (اکبر  علیپژوه، احمد و  به
 . 60-50، 2، 3، معاصر یشناس روان .»بر آن مؤثر سازي آموزشی آنان و عوامل یکپارچه

نگرش معلمان عادي و ویژه نسبت به ي  همقایس«). 1399غباري بناب (باقر غالمی و ناصر پژوه، احمد؛  به
تعلیم و  نامه فصل. »بر نگرش آنان مؤثر آموزان با نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر و شناسایی عوامل دانش
  .108 – 91، 142، تربیت



 پژوهی  ترویجی آموزش- علمی نامه فصل    36

 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

آموزان  بت به دانشعوامل مؤثر بر نگرش معلمان ویژه و عادي نس«). 1383گنجی (کامران پژوه، احمد و  به
  .73-54، 10، هاي آموزشی نوآوريي  نامه فصل. »سازي آموزشی آنان ذهنی و یکپارچهي  هماند عقب

شنوا به اثربخشی  آموزان کم نگرش معلمان رابط و عادي دانشي  همقایس«). 1387(و همکاران  پژوه، احمد به
  .306-295، 3، استثناییکودکان ي  هپژوهش در حیط .»هاي آموزش تلفیقی برنامه

. »ابتدایی نسبت به آموزش و پرورش فراگیري  هنگرش معلمان پای«). 1396( فرنگیس مالمیر پوشنه، کامبیز و
  .157 – 147، 1، 10، هاي آموزشی ریزي در نظام مدیریت و برنامه

فراگیر، رابطه برخی عوامل و   -ارزیابی اثربخشی طرح آموزش تلفیقی«). 1398( رسول داوديحبیبی، حسن و 
  . 130 -119)، 4( 19، کودکان استثنایی نامه فصل. »بررسی راهبردهاي ارتقاي آن

  .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. )1390( شوراي عالی انقالب فرهنگی
انداز  شماي معلمان در چ توانمندسازي حرفه«). 1398( کیومرث نیازآذريو  نگین جباريمحمدي، غالمعلی؛  علی

  .7 -32، 69، هاي آموزشی نوآوري .»مدلي  هآینده و ارائ
اثربخشی آموزش حین خدمت بر نگرش «). 1387زاده ( حسینعلی  پناهسعیدي و ابوالفضل علیزاده، حمید؛ 

کودکان ه پژوهش درحیط. »آموزان داراي نقص شنوایی آموزگاران عادي نسبت به آموزش فراگیر دانش
  .133- 121، 2، 9، استثنایی

مجتبی ه ، ترجمآموزش وپرورش کودکان استثنایی).2003ورتس (مارگارت  و جیمز تامکینز کاالتا، ریچارد؛
  ). ابهر: انتشارات دانشگاه آزاد ابهر.1386مجد ( امیري

 با  آموزش فراگیر: راهنماي عملی در حمایت از یادگیرندگان).2005لورمن، تیم؛ دپلر، جوان و هاروي، دیوید (

  تهران. ). تهران: انتشارات دانشگاه1391خانزاده ( پژوه وعباسعلی، حسین به  احمد .ترجمه هاي گوناگون توانایی
خودکارآمدي: چیستی و کاربرد در «. )1397(اکبر دلدار  علی ویسکرمی و علی ؛ حسننیا، محمدرضا متقی

  .29 – 52، 5، راهبردهاي نوین تربیت معلمان نامه فصلدو .»اي معلمان سازي و توسعه حرفه آماده
 نامه فصل. »مند اي معلم: مروري نظام بر هویت حرفه مؤثر عوامل«). 1398نبئی (حمزه محمودي بورنگ، محمد؛ 

  .77 – 94، 1 ،اي معلم توسعه حرفه
، تربیت معلم فکور نامه فصل جویانه به دانش معلم. ). معلم دانشمند: نگاهی کاستی1395کدخدایی، محبوبه سادات (

2 ،50 – 33.  
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Abstract 
The challenging presence of students with special needs in the regular 
classroom in the form of inclusive education and in line with educational justice 
requires conditions for success. After a purposeful review of various researches 
in this field, it became clear that one of these requirements is sufficient 
knowledge of teachers about this group of students and having the necessary 
preparation to accept these students in their class. In the present descriptive-
survey research, a questionnaire made by the researcher based on the opinions 
of professors, after preliminary implementation and necessary corrections, was 
distributed among 107 primary school teachers in Bijar who were selected as a 
sample. Their level of knowledge about students with special needs and 
inclusive education and their readiness to accept these students in the classroom 
was assessed. The findings indicated that most of the teachers in the sample did 
not have sufficient and appropriate knowledge of students with special needs 
and inclusive education. The results of one-sample t-test showed that teachers' 
knowledge was significantly lower than the hypothetical average and most of 
them were not ready to teach in an inclusive environment. Finally, solutions to 
improve this situation were suggested. 
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