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-99 تحصیلی سال مرکزي استان در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه بخشی اثر و موفقیت میزان بررسی

1398  

 51ابوالقاسم حسن خانی

   

 چکیده :

 رداخته شده است که نتایجپ مرکزي استان مدارس در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی و موفقیت میزان حاضر به بررسی پژوهش در

 پژوهش این آماري جامعۀ.   است بوده بخش اثر و موفق پذیرا مدارس فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه که داد نشان ها یافته از آمده دست به

 و یک نواحی( اراک شهر ( مرکزي استان در ویژه نیازهاي با پسر و دختر آموزان دانش پرورشی مربیان و رابط معلمان ، پذیرا معلمان شامل

 فراگیر -تلفیقی صورت به 1398 -99 تحصیلی سال در که باشند می)  زرندیه ، آشتیان ، خنداب ، شازند ، خمین ساوه، هايشهرستان ،) دو

 و رابط معلمان ، یراپذ معلمان مذکور، آموزان دانش شناسایی با پژوهش این در. اند بوده تحصیل به مشغول عادي آموزان دانش کنار در

 فرصت از استفاده ینۀزم چهار در فراگیر -تلفیقی آموزش نتایج حاصل از پؤوهش نشان داد  که اهداف.  شد مشخص ها آن پرورشی مربیان

 در حضور براي آمادگی کسب و آموزش، کیفی و کمی هاي شاخص بهبود همساالن، و معلم با صحیح در تعامل ایجاد آموزشی، برابر هاي

  بود شده محقق نسبی طور به جامعه

  کلید واژه ها :

 پیشرفت ، ویژه نیازهاي با آموز دانش ، 52رابط معلم فراگیر ،  –فراگیر، آموزش تلفیقی  -تلفیقی هاي آموزش پوشش تحت آموز دانش -

 پوشش،  تربیتی و پرورشی آموزشی ،امور امور اجتماعی ، هاي مهارت،  54مسأله حلّ مهارت ،  53گیريتصمیم مهارت،   تحصیلی

 فیزیکی وشرایط فضا سازي متناسب، پذیرش و مناسب تعامل،  عادي تحصیلی،همساالن
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٥٢ Itinerant or Peripatetic Teachers 
٥٣ . Decision-Making 
٥٤ . Problem Solving 
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   : مقدمه

 جامعه مهم هاي ویژگی از نوآوري و آموزشی یکپارچگی نیازهایشان، بر منطبق افراد تکامل به توجه ، همکاري ، اجتماعی برابري

 کودکان همه براي آموزشی سیستم که این.  دارد جامعه با افراد تعامل خصوص در مهمی نقش پرورش و آموزش میان این در.  است امروزي

   ) 2012 ،  55آنیانو. ( رسد می نظر به ضروري ، کند فراهم مساوي هاي فرصت آنها بین هاي تفاوت از نظر صرف ،

 و زیستن رايب یادگیري کردن، عمل براي یادگیري دانستن، براي یادگیري مولفه چهار ، یکم و بیست قرن براي پرورش و آموزش

   ) 1389 ، منش ساعی. (  است داده قرار نظر مد را زیستن هم با براي یادگیري

 آموزش در کودکان جداسازي باعث فردي هاي تفاوت بر تکیه.  است زیستن هم با ، یادگیري آموزش چهارگانه هاي، مؤلفه از یکی

 عادي همساالن کنار در توانند می ویژه نیازهاي با آموزان دانش آن پذیري انعطاف و آموزشی برتکالیف تأکید با ولی.  شود می یادگیري و

 و پرورشی و برابرآموزشی هاي فرصت ایجاد براي تسهیالتی و شرایط شده سعی فراگیر آموزش رویکرد در.  دهند ادامه تحصیل به خود

  ) 2008 ، 56استابس. ( شود فراهم عادي همساالن با ویژه نیازهاي با آموزان دانش مناسب اجتماعی ارتباط تقویت

 آموخت خواهند را همدیگر با کردن زندگی ، گیرند می یاد همدیگر با که کودکانی " است این فراگیر آموزش اساسی شعار و هدف

 آموزش روند از جمله از هجامع عمومی و اصلی جریان از غیره و یادگیري ، ذهنی ، جسمی هاي نقص و ها ناتوانی دلیل به که افرادي لذا ، "

 احساس و رسید دنخواهن اي منطقه و کشوري مهم هاي گیري تصمیم در خود اساسی حقوق به هرگز و اند شده کشیده بیرون جامعه اساسی

 نیازهاي داراي کودکان ينیازها و ها توانایی از اي تجربه هرگز که عادي مدارس آموزان دانش دیگر، سوي از.  کرد نخواهند اجتماعی تعلق

 از آینده در که موزانآ دانش این.  داشت خواهند مشکالتی مدرسه از بیرون زندگی در ها تفاوت و تنوع با آمدن کنار در ، ندارند ویژه

 نفع به که دارد حتمالا کمتر و داشت نخواهند ن معلوال و معلولیت ، ها تفاوت به نسبت مناسبی نگرش داراي بود خواهند ما سازان تصمیم

  )1388 ، نوظهوري.  ( شوند المللی بین و کشوري کالن هاي عرصه وارد ، خود با متفاوت افراد

 اداره براي ، کارآمد و آگاه شهروندانی به شدن تبدیل براي را خود آموزان دانش همه که است این آموزشی نظام هر هدف واقع در

 باید که دارند تفاوت دیگران با نوعی به جامعه افراد درصد 18 تا 10 موجود آمارهاي براساس.  کنند آماده گذر و تغییر درحال ي جامعه

   ) 2001 ،  57لورمن. (  ببینند آموزش خود ساالن و سن هم درکنار

 فراهم را محیطی و بگشایند کودکان تمامی روي به را خود آغوش بتوانند ، آن از استفاده با تا هستند رویکردي نیازمند امروز مدارس

 یاد پرورش و آموزش سازي فراگیر عنوان تحت امروزه رویکرد این از.  نمایند تحصیل هم کنار در ها تفاوت رغم علی کودکان تا ، نمایند

 هاي جنبه تمامی در گوناگون هاي توانایی با دارند حق ها آن همه و بگیرند یاد توانند می کودکان همه که است آن معناي به و شود می

   ) 2001 دیگران و لورمن ،  58کانکی مک. ( ببرند لذت هایشان فعالیت از و باشند داشته مشارکت مدرسه

 می پذیرفته زندگی حلم به عادي آموزشی واحد نزدیکترین در ویژه نیازهاي با آموزان دانش فراگیر - تلفیقی آموزش رویکرد در

 پرورش و آموزش زمانسا. ( برند می بهره رابط دبیر یا آموزگار خدمات از استثنایی پرورش و ش آموز ادارات تایید و تشخیص با و شود

  )1392 ، کشور استثنایی

 موثري هاي گام عالی تهم و بسیار سعی با کشورها از بخشی.  است اجرا حال در و شده پذیرفته دنیا تمام در فراگیر آموزش نظام حال

 ریزي برنامه پرورش و آموزش روزی سوي از امر این تعهد و پذیرش با نیز ما کشور در.  هستند راه ابتداي در دیگر برخی و برداشته راه این در

 عادي مدارس و مدیران ، مربیان براي بسیار خدمت ضمن هاي دوره آموزش.  است گردید آغاز 2014 سال از آموزش سازي فراگیر جهت

  . است گرفته صورت خصوص این در چند هاي ترجمه و تالیفات و گردید برگزار

                                                
٥٥ Maria Unianu. 
٥٦ . stubbs.s 
٥٧ . Lorman 
٥٨ . Roy McConkey 
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 سئوال این.  است افزایش هب رو ساله هر گروه این آموزان دانش تعداد و است اجرا حال در ما کشور در فراگیر - تلفیقی آموزش لذا

 با دوستی و ارتباط ، درسی مواد یادگیري نسبت را خود نیاز توانند می اند شده تلفیق تاکنون که آموزان دانش این آیا که آید می پیش

  زندگی هاي مهارت یا آ ؟ باشند داشته موثر تعامل مدرسه وکارگزاران معلمان ، همساالن با توانند می یا آ سازند؟ برآورده خود همساالن

   دارند؟ را شان بالقوه استعدادهاي کردن شکوفا براي کافی وخودباوري

 مرکزي استان مدارس در یرفراگ - تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی و موفقیت میزان بررسی به تا شدیم برآن تحقیق این در بنابراین

 چه هر کارایی به و کرد يپیشگیر تلفیقی پرورش و آموزش معنوي و مادي هاي سرمایه رفتن هدر از بتوان ، راهکارهایی ارائه با و بپردازیم

  نمود کمک زمینه این در بیشتر

 دوره معلمان یدگاهد از استثنایی کودکان فراگیر آموزش موفقیت میزان خصوص در فالح و فر بهنام ، ضامنی ، عنایتی توسط تحقیقی

 شرکت رابط و تثناییاس عادي، ابتدایی دوره معلمان براي توصیفی مطالعه این.  است گرفته انجام 1389 سال در ساري شهرستان ابتدایی

 يگردآور ابزار . شدند مطالعه وارد سرشماري صورت به معلم نفر 60 همه و شد انجام ساري شهرستان در فراگیر آموزش طرح در کننده

 آموزش طرح جرايا:  که دهد می نشان ها یافته.  بود " استثنایی پرورش و آموزش پژوهش سازمان" نامه پرسش دوم ویراست ، ها داده

 تعامل ویژه، یازهاين با آموزان دانش خودشناسی اجتماعی، موقعیت و جایگاه عاطفی، رشد اجتماعی، رشد مدرسه، امور اداره در فراگیر

 با آموزان دانش آموزشی مورا در اما ، است بوده موفق عادي، آموزان دانش رفتار نوع و آموزان دانش سایر با ویژه نیازهاي با آموزان دانش

  (مجله تعلیم وتربیت کودکان استثنایی ) . نداشت چندانی موفقیت ویژه، نیازهاي

 نتایج کردند، ررسیب را تلفیقی شنواي کم آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل پژوهشی در نیز)  1380(  همکاران و مینایی

 مؤثر تلفیقی نوايش کم ن آمورا دانش تحصیلی پیشرفت در توانبخشی خدمات دریافت و ها معلم سابقه و نگرش عوامل که بود آن از حاکی

  (مجله تعلیم وتربیت کودکان استثنایی ) .است

 آموزان دانش و عادي معلمان به مربوط ، تلفیقی آموزش در اصلی عناصر از یکی دهد می نشان)  1975 ، 59یانگ و پل(  هاي یافته   

 کامل آمادگی خود کالس در تلفیقی آموزان دانش یک با شدن رو به رو براي. . .  و اعتقادي و علمی ، نگرشی لحاظ از باید ها آن.  است

  باشند داشته

 بر نامطلوبی اثر مدت طوالنی در ویژه مدارس در ویژه آموزش که اند یافته دست نتیجه این به پژوهشها  از برخی)  2000( 60 بونی بال

 آبکنار جلیل و عاشوري از نقل به ، 2007  62 ویت و بی هورن ،  2001 61  کید و بی هورن. (  گذارد می جا بر ویژه نیازهاي با آموزان دانش

1392(  

 رفاه و آموزش حیحص سازماندهی موجب فراگیر -تلفیقی آموزان دانش پیرامون تحقیقات و مطالعه که است شده ثابت دنیا در گرچه

 و فکري تعادل موجب و تاس گردیده فردي هايتوانائی با متناسب نیاز مورد هايحمایت از افراد گروه این صحیح برخورداري جهت در

  . شوند جامعه براي اقتصادي بازده داراي و مولد مفید افرادي که شده اینها شخصیت ساخت

 دانش این روي بر مناسب ریزيبرنامه و طرح و صحیح اقدامات اگر که دریافت توانمی کشور از خارج تحقیقات به اجمالی نگاهی با

  . یافت دست آنان آموزش در توجهی قابل هايپیشرفت به توانمی شود انجام بدرستی آموزان

 به رسیدن در شده ارائه تحقیقات و افراد این آموزش زمینه در مطالعات و فراگیر - تلفیقی آموزش دوره طرح ، کشورمان در لیکن

 پیشرفته جوامع با کشور تایجن و برنامه انطباق در البته.  است نداشته چندانی توفیق ، بوده درست ریزي برنامه و صحیح درک همان که اهدافش

 کرده ایجاد را هاییتفاوت مردم شنگر و فرهنگ نوع دیگر طرف از و هابرنامه و هاگذاريسرمایه و علمی تجهیزات و امکانات طرفی از

  . است

                                                
٥٩ . Paul and Young 
 
٦٠ . Balboni 
٦١ Hornby & Kidd 
٦٢ . Hornby & Witte 
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 طرح جمله از مؤثري هايگام.  گرفت نادیده کشور در هم استثنائی پرورش و آموزش اندرکاراندست اقدامات تواننمی طرفی از

 صورت به تلفیقی آموزش به نسبت را معلمان نگرش بیشتر کشور در هم فوق تحقیقات همچنین.  باشدنمی کافی لیکن شده برداشته فراگیر

 داردامنه و منسجم تحقیقات لذا.  است بوده آموزان دانش تحصیلی پیشرفت خصوص در مثبت اظهارات از حاکی که ، اند نموده بیان کلی

 می رقم افراد این آینده براي را تري روشن افق و گرددمی دوره این در اجرایی الگوهاي و هابرنامه ، عوامل اصالح و تغییر باعث دقیق و

  . زند

 روشی با ، خاص دیدگاه با یک هر که  دهدمی نشان فراگیر آموزش هاي برنامه بخشی اثر زمینه در شده، انجام تحقیقات بررسی کل در

 انتظارات ما کشور در امر این که ، نداشتند بر در را یکسانی نتایجی و آمدند در اجرا به مختلفی هاي موقعیت در و متفاوت گروهی با ، ویژه

 لحاظ به هم که ، باشد می متنوع و متعدد عوامل از متأثر ، تلفیق شرایط با آموزان دانش این پرورش و آموزش و نساخته، برآورده را الزم

 آموزان دانش این براي آن موفقیت که است پیچیده فرایندي فراگیر - تلفیقی آموزش طرح لذا.    است بحث قابل ، نوع لحاظ به هم و تعداد

 براي ریزي برنامه و طراحی نیازمند باالتر سطحی در و مؤثر عوامل شناخت مستلزم)  شناختی روان و جسمی( آنان خاص شرایط به توجه با

  .  باشد می افراد دسته این تلفیقی آموزش

 میزان بررسی به که ، سازي فراگیر زمینه در کشور در شده انجام تحقیقات ، پژوهش این گان نگارنده جستجوي اساس بر آخر، نکته

 آموزان دانش از مشخصی گروه مورد در ها پژوهش عمده.  آمد بدست محدود بسیار.  باشد پرداخته فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی

   . است پذیرفته انجام بینایی و شنوایی دیده آسیب

 ویژه نیازهاي با آموزان دانش براي فراگیر – تلفیقی آموزش هاي برنامه بخشی اثر در انکارناپذیري و مهم نقش که هایی گروه از یکی

 و بوده آموزان دانش این رفتاري و آموزشی مسائل با مستقیم مواجهه در پذیرا معلمان و گروه این واقع در.  هستند رابط معلمان گروه ، دارد

 معلم خصوص در شده انجام هاي بررسی و مطالعات به توجه با لذا.  دارند آنان درمان روند و  شناسایی در ناپذیري انکار و کلیدي نقش

 بسیار اي اشاره با یا و ، است نشده آن به توجهی که یابیم می در ، باشد می فراگیر – تلفیقی آموزش در مهم و اساسی ضلع یک که رابط

  . اند کرده عبور موضوع این از گذرا و محدود

  :  است پرسش این به مناسب جوابی به یابی دست در حاضر تحقیق هدف رو این از

 اهدافی به  ، حد چه تا که این و ؟ است بوده اثربخش و موفق ، گذرد می آن اجراي از دهه دو از بیش که فراگیر - تلفیقی آموزش آیا

 است فوق سئواالت به جوابی تنها نه پژوهش این ؟ است رسیده ، است شده گرفته نظر در فراگیر – تلفیقی آموزش اجرایی نامه شیوه در که

 نظري ارزش هم تواند می ، هستند فراگیر آموزان دانش با درگیر نزدیک از که مدیرانی و معلمینی نگرش سنجش اعتبار که نظر این از بلکه ،

 عنوان به تحقیق این از بتوانند ، فراگیر آموزان دانش به مربوط مسائل بررسی و پژوهش به عالقمند افراد تا ، باشد داشته عملی ارزش هم و

  . کنند استفاده فراگیر - تلفیقی آموزان دانش مطالعه جهت معتبر ابزار یک

  اهداف تحقیق

   مرکزي استان در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه بخشی اثر تعیین:   کلی سطح در هدف

  : از عبارتند  فراگیر - تلفیقی پررورش و آموزش اجرایی نامه شیوه مطابق جزئی اهداف

 استان التغلیم واجب کودکان تمامی براي آموزشی برابر هاي فرصت ایجاد در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی تعیین -1

  مرکزي

   زندگی محل نزدیکترین در را ویژه نیازهاي با آموز دانش نام ثبت امکان نمودن مهیا 1-1

   ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی موفقیت براي را مدرسه فیزیکی شرایط و فضا ساري متناسب 1-2

   ویژه هاي نیاز با آموزان دانش آموزشی امور در موفقیت   1-3

   ویژه نیازهاي با آموزان دانش تربیتی و پرورشی امور در موفقیت 1-4

 عرصه به ورود جهت ویژه نیازهاي با آموزان دانش در آمادگی ایجاد جهت فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی تعیین -1 -2

   افراد سایر کنار در کردن زندگی و جامعه
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   ویژه نیازهاي با آموزان دانش مساله حل و گیري تصمیم مهارت یادگیري به کمک 2-1

  ویژه نیازهاي با آموزان دانش اجتماعی هاي مهارت بهبود 2-2

 آموزش کیفی و کمی هاي شاخص بهبود براي الزم هاي زمینه ایجاد ، جهت در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی تعیین -1 -3

   پرورش و

   پذیرا مدارس در را ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پوشش امکان کردن فراهم 3-1

   پذیرا مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت به کمک 3-2

   فراگیر - تلفیقی آموزش اهداف پیشبرد جهت ، رابط معلمین تأثیر 3-3

  

 با آموزان دانش و عادي آموزان دانش بین صحیح تعامل هاي زمینه ایجاد در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی تعیین -1 -4

  ویژه نیازهاي

   . عادي آموزان دانش با ویژه نیازهاي با آموزان دانش مناسب تعامل افزایش 4-1

  . خود عادي همساالن طرف از ویژه نیازهاي با آموزان دانش پذیرش و صحیح تعامل   4-2

  سواالت پژوهش :

 می فراهم ویژه نیازهاي با التعلیم واجب کودکان تمامی براي پرورشی و آموزشی برابر هاي فرصت ایجاد فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه-

  ؟ کند

 مهیا وي زندگی محل نزدیکترین در را ویژه نیازهاي با آموز دانش نام ثبت امکان حد چه تا  فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه 1-1

   ؟ است نموده

 ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی موفقیت براي را مدرسه فیزیکی شرایط و فضا حد چه تا فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه 1-2

   ؟ است کرده سازي متناسب

  ؟ است بوده اثربخش و مؤفق میزان چه به ویژه هاي نیاز با آموزان دانش آموزشی امور در فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه   1-3

  ؟ است بوده موفق میزان چه به ویژه نیازهاي با آموزان دانش تربیتی و پرورشی امور در فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه 1-4

 کنار در کردن زندگی و جامعه عرصه به ورود جهت ویژه نیازهاي با آموزان دانش در را الزم آمادگی فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه -2

  ؟ است کرده ایجاد افراد سایر

 کمک ویژه نیازهاي با آموزان دانش مساله حل و گیري تصمیم مهارت یادگیري به حد چه تا فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه 2-1

   ؟ کند می

   ؟ است شده آموزان دانش این اجتماعی هاي مهارت بهبود باعث میزان چه تا فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه 2-2

  ؟ است نموده فراهم را پرورش و آموزش کیفی و کمی هاي شاخص بهبود براي الزم هاي زمینه فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه -3

 کرده فراهم پذیرا مدارس در را ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پوشش امکان حد چه تا فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه 3-1

   ؟ است

   ؟ کند می کمک پذیرا مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت به حد چه تا فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه 3-2

   . شوند واقع مؤثر فراگیر - تلفیقی آموزش اهداف پیشبرد جهت ، اند توانسته حد چه تا رابط معلمین 3-3

  ؟ است کرده فراهم را ویژه نیازهاي با آموزان دانش و عادي آموزان دانش بین صحیح تعامل هاي زمینه فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه -4

 است شده عادي آموزان دانش با ویژه نیازهاي با آموزان دانش مناسب تعامل افزایش باعث حد چه تا فراگیر – تلفیقی آموزش 4-1

.   

 خود عادي همساالن طرف از ویژه نیازهاي با آموزان دانش پذیرش و صحیح تعامل باعث حد چه تا  فراگیر - تلفیقی آموزش   4-2

  است؟ شده
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  روش پژوهش 

 در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی و موفقیت میزان بررسی به که باشدمی توصیفی نوع از پژوهش این در شده انجام تحقیق

 عملی نتایج به دستیابی منظور به زیرا ، است کاربردي هدف لحاظ از موضوع ماهیت به توجه با البته. است پرداخته مرکزي استان مدارس

 از.  گردد می استفاده فراگیر - تلفیقی آموزان دانش براي آموزشی هاي ریزي برنامه و ها گیري تصمیم در آن نتایج از و گرفته صورت

 صورت به اجرا شیوه..  رود می شمار به پیمایشی-توصیفی تحقیقات نوع از ، ها داده گردآوري روش لحاظ از پژوهش این دیگر طرف

 نیز تنهایی به کیفی تحقیق هايروش از استفاده.  است کیفی و کمی هاي روش از ترکیبی آمیخته تحقیق روش.  است ترکیبی یا آمیخته

 مطالعه به فقط هاروش این زیرا ؛ کند آشکار را آن امثال و انسانی رفتار جمله از جوامع حال مسائل به مربوط هايپدیده واقعیت تواندنمی

 عناصر واقعیت درک و فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه مسائل به بردن پی براي بنابراین و پردازندمی هاپدیده کمی غیر هايجنبه

  .  دارد ضرورت کیفی و کمی تحقیق روش دسته دو هر از استفاده دهندهتشکیل

  جامعه ، نمونه ، روش نمونه گیري 

 استان مرکزيبا نیازهاي ویژه در  دانش آموزان دختر و پسر یپرورش انیشامل معلمان پذیرا ، معلمان رابط و مربجامعۀ آماري این پژوهش 

 -99که در سال تحصیلی  ) می باشندهاي ساوه، خمین ، شازند ، خنداب ، آشتیان ، زرندیه ( شهر اراک (نواحی یک و دو) ، شهرستان

فراگیر در کنار دانش آموزان عادي مشغول به تحصیل بوده اند. در این پژوهش با شناسایی دانش آموزان  -به صورت تلفیقی 1398

براي معلمان عادي پذیراي دانش آموزان با نیاز . نمونه آماري  ها مشخص شد آن، معلمان رابط و مربیان پرورشی مذکور، معلمان پذیرا 

  . گردیدبراساس فرمول کوکران  و برحسب آمار مدارس مناطق مختلف ، تعیین جدول مورگان و  براساس نمونه گیريهاي ویژه 

� �
�����

��������			
          با  رمول کوکران در این حالت برابر استف

نمونه آماري با توجه به حساسیت موضوع سعی شده است که کل جامعه به عنوان نمونه تحقیق لیکن براي معلمان رابط و مربیان پرورشی ، 

حجم  در کلها نبوده است.  امکان دسترسی به آن، عدم همکاري همزمانی ویروس کرونا و انتخاب شود. مگر این که افرادي به دلیل 

  به شرح جدول زیر تعیین گردید. شهرستان هاي استاننمونه انتخابی متناسب با تعداد افراد جامعه آماري بر حسب 

 98-99  یلیتحصسال : جامعه و نمونه آماري 1جدول شماره 

دانش   شهرستان

 آموزان

  تلفیقی

جامعه 

معلمان 

  رابط

نمونه 

معلمان 

  رابط

جامعه 

معلمان 

  رایپذ

نمونه 

معلمان 

  رایپذ

جامعه 

 انیمرب

  یپرورش

  انینمونه مرب

  پرورشی

جامعه 

  والدین

  99 17  18  65  78  21  22  104  اراک

  37 9  9  22  23  8  8  39  ساوه

  17 3  3  9  9  5  5  18  نیخم

  4 0  0  2  2  1  1  4  انیآشت

  9 1  1  7  7  3  3  9  شازند

  2 0  0  2  2  1  1  2  خنداب

  3 0  0  2  2  1  1  3  هیزرند

  171 30  31  109  152  40  42  179  جمع
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نفر از اولیاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه هم مصاحبه به صورت  25الزم به ذکر است که در جهت تکمیل فرایند پژوهش ، تعداد 

  پذیرفته است .حضوري انجام 

  ابزار گردآوري داده ها

 استفاده)  یافته ساختار نیمه مصاحبه(  کیفی مواردي در و)  پرسشنامه(  کمی صورت دو به پژوهش این در الزم هايداده آوريجمع براي

  . است شده

   کمی ابزار)  الف

 و)  ايگزینه چند( پاسخ بسته و ساخته محقق صورت به پرسشنامه البته.  است شده استفاده کمی ابزار عنوان به پرسشنامه از پژوهش این در

 پرسشنامه ، استثنائی پرورش و آموزش پژوهش سازمان ي پرسشنامه از ، پرسشنامه سواالت تهیه براي.  باشد می پاسخ باز هم سوال دو

 مبتنی ساخته محقق يپرسشنامه که ،) 1391( همکاران و عنایتی دکتر پرسشنامه از همچنین و جهانی بهداشت سازمان زندگی هاي مهارت

 بندي دسته ، گرفت قرار بررسی مورد مجدداٌ سئواالت نیز تحقیق این در لذا.  است شده گرفته بهره ، باشد می تلفیقی آموزشی اهداف بر

 براي نهایی پرسشنامه کل در.  شد اضافه آن به هم جدید مواردي و حذف برخی ، اصالح سواالت برخی تحقیق اهداف به توجه با و شد

 گروه براي پاسخ باز سوال 2 و پاسخ بسته سوال 30 که ، است شده گرفته نظر در پررورشی مربیان و رابط معلمان ، پذیرا معلمان گروه سه

 تربیتی مربیان  گروه براي پاسخ باز سوال 2 پاسخ بسته سوال 6 رابط معلمان گروه براي پاسخ باز سوال 2 پاسخ بسته سوال 25 ، پذیرا معلمان

  . باشد می

  : از عبارتند که شود می تقسیم بخش سه به ساختاري لحاظ از پرسشنامه 

   اجرا العمل دستور و راهنما:  اول بخش •

   ها آزمودنی کلی و فردي مشخصات:  دوم بخش •

   پرسشنامه سواالت:  سوم بخش •

,  امتیاز 5 موافقم کامال:   ترتیب به ها گزینه آن طبق که است گرفته انجام لیکرت  اي گزینه 5 طیف اساس بر پرسشنامه گذاري نمره

   . دارند امتیاز 1 مخالفم کامال و امتیاز 2 مخالفم,  امتیاز 3 ندارم نظري,   امتیاز 4 موافقم

 تصمیم مهارت ، اجتماعی هاي مهارت ، پرورشی و آموزشی هاي مقوله ، پذیرا مدارس فیزیکی شرایط:  از عبارتند ابزار این اصلی مولفه

 تدوین در که ، باشد می فراگیر - تلفیقی آموزش بر رابط معلمان تأثیر و عادي و ویژه نیازهاي با آموزان دانش تعامل ، مسئله حل و گیري

  . آید بدست فوق موارد از کدام هر درباره نیاز مورد اطالعات که شده این بر سعی آن

  ساختاریافته) نیمه مصاحبه( کیفی ابزار)  ب

 مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش والدین از ساختاریافته نیمه مصاحبه کیفی بخش در و پژوهش این در دیگر استفاده مورد ابزار

 دهندگان، پاسخ تمام از و شود می مشخص قبل از مصاحبه سؤاالت آن، در که است اي مصاحبه ساختاریافته نیمه مصاحبه.   هست پذیرا

 مصاحبه راهنماي در البته. دهند پاسخ خواهند می که طریقی هر به را خود پاسخ که آزادند ها آن اّما ، شود می پرسیده مشابه هاي پرسش

 شروع کلی سؤال با مصاحبه هر.  شوند می تعیین مصاحبه فرایند طی در موارد این. شود نمی ذکر آنها ترتیب و بیان شیوۀ مصاحبه، جزئیات

 پیدا ادامه جاییبه تا مصاحبه روند این و ، گرددمی هدایت پژوهش اهداف جهت در مصاحبه روند کنندگانمشارکت پاسخ اساس بر سپس

 با سؤال تعدادي حاوي شدهطراحی سنجش ابزار داراي منظم مصاحبه روش همانند روش این درواقع.  یافت دست نظري اشباع به تا کرد

 از است، برخوردار بیشتر و ترعمیق و تردقیق اطالعات کسب براي زیادتري عمل آزادي از بلکه ، نیست انعطاف غیرقابل و خاص ترتیب
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 و اهداف بررسی و مطالعه از پس پژوهش این در) . 1384 نیا، حافظ( نماید یابیریشه و موشکافی را مطالب تواندمی بهتر محقق رو این

 پرسشنامه سواالت با سنخ هم و راستای در و پاسخ باز تخصصی سوال10 و مولفه 6قالب در انفرادی مصاحبه به مربوط های پرسش اسناد

  . گردید تدوین

 شوندگان، مصاحبه یها پاسخ ثبت از پس و شد ثبت مصاحبه فرایند طی در شوندگان مصاحبه های پاسخ ابتدا حاضر پژوهش فرایند در

 داده دهندۀ تشکیل عناصر و اجزا درونی ارتباط کشف به سپس.  گردید آغاز ها نوشته و ها گفته از آمده دست به های داده بررسی فرایند

نتایجی  ارائۀ و است مرتبط ها داده با که محیطی و شرایط یافتن به نهایت در و شد پرداخته شونده مصاحبه واقعی قصد به دستیابی جهت ها،

  واقع بینانه بدست آمد  .

  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 

 تحقیق هایپرسش و فاهدا به توجه با سئواالت که است گردیده سعی مصاحبه و پرسشنامه سئواالت روایی خصوص در:   روائی -الف

 ، تلفیقی دوره آموزشی همکاران اختیار در را مصاحبه و پرسشنامه سئواالت آن، ساختن معتبر برای همچنین. شد خواهد تدوین و تهیه

 آموزش حوزه در ثناییاست وپرورش آموزش پژوهش سازمان در که اساتیدی و ناظر استاد ، استان استثنائی پرورش و آموزش کارشناسان

 نمونه سئواالت محتوای تا گردید ظلحا هم عزیزان این سازنده انتقادات و پیشنهادات و نظر اظهار و داده قرار ، اند داشته مطالعاتی فراگیر

  .باشد تحقیق اهداف از کاملی

 استفاده ابزار این از مختلفی ایه نامه پایان و ها پژوهش در و شده سازی مناسب ایران در بارها آزمون این پرسشنامه سئواالت اکثر طرفی از

  . است شده

 توجه دهد جواب کامل طور هب را سئواالت تا نماید عالقمند را او و گذارد اثر شونده آزمون انگیزش بر که آن صوری اعتبار به همچنین

  .است گردیده

 مطلوب نتیجه برای تحقیق سوال اآی که این. است ها داده و فرآیندها ابزارها، ”بودن مناسب“ معنای به کیفی تحقیقات در)  روایی(  اعتبار

 و تجزیه و گیری مونهن است، معتبر شناسی روش برای طراحی است، مناسب تحقیق سوال به پاسخ برای روش انتخاب خیر، یا است معتبر

  . )2015 الورنس،( است معتبر نمونه برای  بحث و نتایج  نهایت در و است مناسب داده تحلیل

 کارشناسان ، تلفیقی دوره یآموزش همکاران(  فن صاحبان و محققان گر، تأیید منابع:  نظیر تثلیث، های تکنیک از مصاحبه روایی جهت   

 تحلیل و آوری جمع ایندفر طی در)  استثنایی پرورش و آموزش پژوهش سازمان اساتید و ناظر استاد ، استان استثنائی پرورش و آموزش

  . گردید استفاده داده

 اولیه نمونه یک منظور بدین.  گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از کمی های داده پایایی بررسی برای پژوهش دراین:    63پایایی -ب

 ضریب میزان افزارنرم کمک به و هاپرسشنامه این از آمده دست به هایداده از استفاده با سپس و گردید آزمون پیش پرسشنامه 20 شامل

  آماری spss:  از عبارتند تحقیق های پرسش از یک هر برای پایایی

  میزان ضریب پایایی (آلفای کرونباخ )

  81/0  پذیرا مدارس فیزیکی شرایط

  81/0  آموزشی امور مقوله

  88/0  تربیتی و پرورشی امور

                                                
٦٣ . reliabilty 
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  80/0  مساله وحل گیری تصمیم  های مهارت

  89/0  اجتماعی های مهارت

  93/0  رابط معلمان موفقیت

  75/0  عادی آموزان دانش با ِویژه نیازهای با اموزان دانش مناسب تعامل

  92/0  کل پرسشنامه

  

  

 به مصاحبه انجام برای گر مصاحبه نفر چند از استفاده) 2003(  پری و رائو راهکار از)  مصاحبه(  کیفی های داده پایایی بررسی برای لذا

  . بود ها داده بودن یکسان از حاکی ها یاقته که یکدیگر با محقق چند این های یافته ی مقایسه و یکدیگر با موازی اما ، جداگانه صورت

  روش های آماری 

 نیازهای با آموزان دانش پذیرای پرورشی مربیان همچنین و رابط و عادی معلمان مخصوص پرسشنامه شودمی مالحظه که طوری همان

   گردید؛ انجام صورت دو به تحلیل و تجزیه جهت آمده بدست هایداده ، است گردیده طرح تحقیق اهداف اساس بر که ویژه

 توصیفی صورت به باید نتایج از ایعمده بخش تحقیق هایپرسش به مراجعه و پژوهش اهداف به توجه با توصیفی؛ اطالعات ارائه -الف

   شود ارائه

   شامل موارد این.  شد پرداخته ها آن تفسیر و توضیح به جداول چارچوب در که

  . داشتند را خود زندگی محل نزدیکترین در نام ثبت امکان که هاییآزمودنی فراوانی و درصد:  یک تحقیقاتی پرسش 

  . باشد می پذیرا مدارس در ویژه نیازهای با آموزان دانش تحصیلی پوشش برای درصد و فراوانی ؛ هفت شماره تحقیقاتی پرسش

  . باشد می تلفیقی مدارس در ویژه نیازهای با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت نرخ شامل ؛ هشت شماره تحقیقاتی پرسش

 تک تی آزمون از استفاده و SPSS افزار نرم از اینجا در که شودمی برده بکار تحقیق هایپرسش تایید یا رد جهت استنباطی؛ آمار – ب

 هر به مربوط متغیرهای بین ارتباط بررسی به که ، یازده و ده ، نه ، شش ، پنج ، چهار ، سه ، دو شماره تحقیقاتی هایپرسش برای ای نمونه

 بودن نرمال عدم دلیل به رابط و عادی معلمان بین در ابعاد میانگین مقایسه برای همچنین.    است شده استفاده تحقیق سئواالت از کدام

  . است شده استفاده مستقل تی آزمون از پرسشنامه کل نمره مقایسه برای و ویتنی من ناپارامتری آزمون از کمی متغیرهای

 وتایپ سازی پیاده کلمه به کلمه یافته، ساختار نیمه انفرادی مصاحبه به مربوط متون ابتدا ها داده تحلیل جهت:  مصاحبه وتحلیل تجزیه – ج

 فعالیت سه انجام مستلزم کیفی وتحلیل تنظیم. شدند بندی طبقه پژوهش های مولفه طبقات وبرحسب پردازش مطالب، این سپس شده،

  :است

   ها داده تلخیص) الف

   ها داده عرضه)ب

  باشد تاییدمی /گیری نتیجه) ج

 کیفی های داده وتحلیل درتجزیه گرایانه کاهش فرآیند. کنند می ایراطی گرایانه فرآیندکاهش ازگردآوری، هاپس داده کیفی، درتحقیق

 حاصل گرایانه، کاهش شیوه به ها داده پردازش از پس. شود می اطالق ها داده تبدیل و انتزاع سازی، ساده تمرکز، انتخاب، فرآیند به

 بررسی نتایج، استخراج. شود می وارسی و استخراج حاصله نتایج بعدی درگام. شود می ارائه جدول یا چارت نمودار، متن، صورت کاربه



                             

 60

 تجزیه های داده از معنا فرآینداستخراج بازبینی بر ناظر نیز وارسی و دارد داللت ها آن معانی واستخراج شده وتحلیل تجزیه های داده مجدد

  ).gay, 1991(است شده وتحلیل

  یافته های پژوهش

 اهداف به دستیابی برای. است پرداخته مرکزی استان مدارس در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی میزان بررسی به پژوهش این

 سپس داده، قرار آزمون مورد را تحقیق هایپرسش آماری، نمونه و جامعه انتخاب از پس استنباطی، و توصیفی روش از استفاده با تحقیق،

 قرار بحث مورد فصل این در اختصار طور به را آماری تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج و زده اطالعات تحلیل و تجزیه به دست

  . داد خواهیم

  است مطالعه مورد جامعه در ها آن زندگی محل نزدیکترین در را ویژه نیازهای با آموز دانش نام ثبت بررسی به مربوط: تحقیق سؤال اولین

  ی )محل زندگ نیکتریرا در نزد ژهیو یازهایمکان ثبت نام دانش آموز با ن(ا 4 شماره جدول 

  درصد  فراوانی  وضعیت ثبت نام

  98,32  176  محل سکونت نیتر کیثبت نام در نزد

  1,68  3  محل سکونت نیتر کیثبت نام در نزدعدم 

  

 مگر.  اند شده نام ثبت آنان سکونت محل ترین نزدیک در مطالعه مورد آموزان دانش کل که دهد می نشان آمده عمل به های بررسی

 غیر آموزشگاهی به باید ناچار و نبوده موجود سکونت محل آموزشگاه در آنان تحصیلی رشته دوم متوسطه دوره در که)  نفر 2( افرادی

   . رفتند می خود سکونت ازمحل

 ، شــوند مــی انتخــاب آمـوزان دانـش تلفیـق بـرای کـه مدارسـی ما کشور در که ، دهد می نشان)  1391( معصومه ، قاسمی های یافته

 در. شود می انتخاب وی تلفیق برای معلولیت دارای کـودک سـکونت محـل بـه مدرسـه نزدیـکتـرین معمــوالً. ندارنــد خاصــی شــرایط

  . اسـت آموزان دانش والدین ی عهده به آن انتخاب که گیرد صـورت تلفیـق اسـت ممکـن غیرانتفاعی و دولتی مدارس گـروه دو هر

 تحصیلی موفقیت برای را مدرسه فیزیکی شرایط و فضا حد چه تا فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه که این به مربوط: تحقیق سؤال دومین

  ؟ است کرده سازی متناسب ویژه نیازهای با آموزان دانش

  عادی و رابط به متناسب سازی فضا معلمان یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگیم ) 7 ( شماره جدول

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه ای

  معنی داری

  0,516  -0,562 48,56±22,94 100 0 عادی یکیزیف طیفضا و شرا یمتناسب ساز

  0,0001  13,850 42,96±19,62 100 12,5  رابط

  0,108  -1,616  47,06±22,17  100  0  کل

  

که برنامه  نمودمشخص  یتک نمونه ا یآزمون ت جینتا، سؤال جزیی تشکیل شده است و پس از تجزیه و تحلیل الزم  چهاراین قسمت از 

  47,06 ± 22,17 بعد متناسب سازی فضا و شرایط فیزیکی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس پذیرا در ریفراگ -یقیآموزش تلف

   . شده استنورده آبعد انتظارات بردر این  و بیانگراین است که است معنادار درصد بوده و تفاوت 50از کمتر
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 نیازهای با آموزان دانش برای فیزیکی شرایط و فضا سازی متناسب بُعد در فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه که دهد می نشان حاصله نتایج

 این به پرورش و آموزش اندرکاران دست دیگر و آموزشی تجهیزات و نوسازی مسئولین توجه بیشتر و نکرده کسب چندانی موفقیت ویژه

  . رساند می مهم امر

 خاصی اقدام ، معلولیـت دارای آمـوزان دانـش ورود بـرای پذیرا مـدارس ، که دارد می بیان خود پژوهش در) 1391( معصومه ، قاسمی

 با آموزان دانش مناسب جایدهی)   2014( نیگماتوف.  گیرد نمی انجام ها آن در سازی مناسـب فیزیکـی لحاظ از و دهند نمی انجام

 رو روبه موانعی با اجرا در ولی ، است فضاها سازی مناسب و امکانات سازی فراهم و تغییرات نیازمند عادی های کالس در ویژه نیازهای

  . دارد همخوانی نیگماتوف و قاسمی های یافته با پزوهش این های یافته لذا.  است

مؤفق و اثربخش بوده  زانیبه چه م ژهیدانش آموزان با نیازهای و یدر امور آموزش رفراگی –برنامه آموزش تلفیقی  :تحقیق سؤال سومین

  است ؟

  عادی و رابط به امور آموزشی معلمان یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگیم ) 10 ( شماره جدول

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه ای

  معنی داری

  

دانش  یدر امور آموزشموفقیت 

 ژهیآموزان با نیازهای و

  0,0001  12,479 72,30±18,66 100 25 عادی 

  0,0001  21,838 66,71±19,32 100 31,25  رابط

  0,0001  13,410  70,80±18,93  100  25  کل

 ژهیدانش آموزان با نیازهای و یدر امور آموزش ریفراگ -یقیبرنامه آموزش تلف تیدهد موفق ینشان م یتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

درصد  50از  بیشتر رایمدارس پذدر  یامور آموزش بُعد در تیوفقم ، نتایج حاصله هم مبین است معنادار و درصد 50از بیشتر 18,93±70,80

  برآورده شده است . اتو انتظار

که گروه آسیب دیده بینایی و جسمی و حرکتی امور آموزش را برای فرزندانشان مؤفق می دهد  ینشان م نیحاصل از مصاحبه والد جینتا

در  یراتییتغاست ، مناسب نبوده و الزم فرزندانشان  یبرا یآموزش یکه محتوا یی بیان می کنندشنوا دهید بیگروه آسدانند ، اما والدین 

  دانش آموزان داده شود نیا یدرس یمحتوا

 و تلفیقــی هــای کــالس در عـادی کودکـان همتـای گـروه دو تحصیلی پیشرفت مقایسـه زمینه در متعدد مطالعات نتایج دیگر طرف از. 

 ندیده ای صدمه تلفیقی های کالس در شرکت و حضـور خـاطر بـه عـادی، آمـوزان دانـش از هیچکـدام کــه انــد داده نشــان غیرتلفیقــی

 در همکاران و عنایتی و دیگر های استان در)  کویینی و علیزاده(  پژوهشگران توسط که ای مشابه تحقیقات در گرچه) .1391 قاسمی(  انـد

 برآورده بهتر استثنایی مدارس در ویژه نیازهای با آموزان دانش آموزشی نیازهای که موضوع این بیانگر ، است یافته انجام ساری شهرستان

 پژوهش در ولی.  باشند داشته آموزان دانش این از را آموزشی مکفی و الزم های حمایت اند نتوانسته عادی مدارس عبارتی، به شود؛ می

 و است یافته تحقق خوبی به آموزان دانش آموزشی نیازهای ، تحقیق این از حاصل های یافته اساس بر و نگردیده تایید موضوع این حاضر

  . باشد می عادی آموزان دانش و معلمان سوی از فراگیر آموزش پذیرش بیانگر موضوع این

 بوده ویژه نیازهای با آموزان دانش تربیتی و پرورشی امور در فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه موفقیت میزان به مربوط: تحقیق سؤال چهارمین

  .  است

  یو رابط به امور پرورش یمعلمان عاد یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگی) م 11جدول ( شماره 
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  سئواالت پرسشنامه
ی نظر موافقم موافقمکامال ً

 ندارم

انحراف  خالفممکامال ً خالفمم

  میانگین±معیار

معنی   آماره

  داری

فعالیت های پرورشی موجب 

 شادابی و نشاط آنان می شود .

)20(6 )36,7(11  )30(9  )13,3(4  0  24,1±65,83  3,597  0,001  

فعالیت های پرورشی جذاب و 

  لذت بخش می باشد .

)23,3(7  )43,3(13  )23,3(7  )10(3  0  23,1±70  4,738  0,0001  

فعالیت های پرورشی را با عالقه و 

  رغبت انجام می دهند.

)30(9  )40(12  )16,7(5  )13,3(4  0  25,2±71,66  4,709  0,0001  

استعداد امور پرورشی با توان و 

ژه دانش آموزان با نیازهای وی

  متناسب سازی شده

)16,7(5  )40(12  )30(9  )13,3(4  0  23,3±65  3,525  0,001  

عالقمند به شرکت در گروه های 

  هنری می باشند –فرهنگی 

)33,3(10  )30(9  )23,3(7  )10(3  )3,3(1  28,1±70  3,890  0,001  

  0,0001  4,721  68,5±21,4            نمره کل پرسشنامه

  

 تیدهد موفق ینشان م یتک نمونه ا یآزمون ت جیالزم نتا لیو تحل هیپس از تجز کهشده است  لیتشک ییسؤال جزپنج  جدول فوق از

و  درصد و معنادار است 50از شتربی 68,5±21,46 ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یتیو ترب یامور پرورش در ریفراگ -یقیبرنامه آموزش تلف

  برآورده شده است .انتظارات 

به مشارکت فعال دانش آموزان  اقیاشت شور و جادیو ا یری، انعطاف پذ ، عالوه برتنوع یپرورش یها تینشان داد که فعال نیمصاحبه با والد

 ،یهمخوان یو مفرح در قالب گروه ها یگروه یبرنامه ها یبا اجرا پذیرا مدارس یپرورش یبرنامه ها است .اهتمام داشته با نیازهای ویژه 

و  ینماز جماعت و مراسم دعا و شرکت دانش آموزان در مراسم مل یبرگزار لیاز قب یجمع یها تیفعال یاجرا زیو ن سرود ش،ینما

  .بین دانش آموزان با نیازهای ویژه با همساالن عادی ، گردیده است  یتفاهم و همدل ی هیروح جادیبر ا ،یمذهب

 مهارت یادگیری امر در ویژه نیازهای با آموزان دانش به فراگیر – تلفیقی آموزش برنامه کمک میزان به مربوط: تحقیق سؤال پنجمین

  .  باشد می مساله حل و گیری تصمیم

  عادی و رابط به مهارت تصمیم گیری معلمان یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگیم )14 ( شماره جدول

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه ای

  معنی داری

  

و  یریگ میمهارت تصم یریادگی

 حل مساله

 

  0,0001  17,115 76,26±16,02 100 31,25 عادی 

  0,0001  31,264 76,56±15,48 100 43,75  رابط

  0,0001  20,316  76,34±15,82  100  31,25  کل

به و حل مساله  یریگ میمهارت تصم یریادگیدر  ریفراگ -یقیبرنامه آموزش تلف تیدهد موفق ینشان م یتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

  برآورده شده است . اتدرصد و انتظار 50از  بیشتر 76,34±15,82 رایدر مدارس پذ ژهیدانش آموزان با نیازهای و
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د آموزش فرزندانشان در مدارس تلفیقی هم اظهار می کردن رایدر مدارس پذ ژهیو يازهایدانش آموزان با ندر نتایج مصاحبه ، والدین 

  است . کردهآنان  یو عقالن یمنطق يها يریگ میتصم به مهارت یانیکمک شا

 می ویژه نیازهاي با آموزان دانش اجتماعی هاي مهارت بهبود در فراگیر -تلفیقی آموزش برنامه موفقیت به مربوط: تحقیق سؤال ششمین 

  . باشد

  عادي و رابط به مهارت اجتماعی معلمان یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگیم ) 17 ( شماره جدول

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه اي

  معنی داري

  

 یبهبود مهارت هاي اجتماع

  0,0001  23,441 81,97±14,24 100 45 عادي

  0,0001  36,495 81,75±14,16 100 50  رابط

  0,0001  27,485  81,91±14,17  100  45  کل

دانش آموزان با  یدر بهبود مهارت هاي اجتماع ریفراگ -یقیبرنامه آموزش تلف تیدهد موفق ینشان م يتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

دانش آموزان با  یعد بهبود مهارت هاي اجتماعدهد در بُ یدرصد و معنادار است که نشان م 50از شتربی 81,91±14,17 ژهیو يازهاین

باعث باال رفتن  رفراگی – یقیآموزش تلف نیمصاحبه والد جیاست . با توجه به نتا  انتظارات برآورده شده رایدر مدارس پذ ژهیو يازهاین

  است . ن خود شدهاالافراد و همس ریو تعامل بهتر با سا یاجتماع يها مهارت

  .  باشد می پذیرا مدارس در را ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پوشش امکان به مربوط: تحقیق سؤال هفتمین

نفر دانش  206از تعداد  ياستان مرکز ییدر آموزش و پرورش استثنا ژهیو يازهایبه عمل آمده از آمار دانش آموزان با ن يها یبررس

درصد ) در مدارس  87/0(  نفر 179حرکتی تعداد  –آموزان با نیازهاي ویژه در گروه هاي ناشنوا و نیمه شنوا ، نابینا و نیمه بینا و جسمی 

حصیل می کنند . در مدارس خاص ویژه دانش آموزان استثنایی تدرصد )  13/0( نفر         27پذیرا پوشش تحصیلی داده شده اند و تعداد 

نفر معلولیت جسمی شدید که امکان  3نفر نابینا و  12نفر ناشنوا ،  14دانش آمورانی که در مدارس استثنایی تحصیل می کنند تعداد 

آموزش در مدارس تلفیقی براي اینها وجود ندارد . این دانش آموزان در مقطع ابتدایی می باشند و توسط مربیان متخصص آموزش و 

ستثنایی عالوه بر آموزش درسی ، به دانش آموزان ناشنوا  لب خوانی و به دانش آموزان نابینا خط بریل به صورت ویژه آموزش پرورش ا

  می دهند .  

  دانش آموزان در مدارس پذیرا و استثناییدرصد  فراوانی)  18جدول ( شماره 

  درصد  فراوانی   مدارس

  87/0  179  مدارس پذیرا

  13/0  27  مدارس استثنایی

  100/0  206  جمع کل

  

 مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه موفقیت به مربوط: تحقیق سؤال هشتمین

  .  باشد می پذیرا

×   100   :    نرخ پیشرفت تحصیلى یا نرخ قبولى                     
	پذیرفته	شدگان	یک	پایه	ي	تحصیلی��

	شرکت	کنندگان	در	امتحانات	این	پایه��
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                                                                                           99,44  =100  ×
178

179
      

    

نفر قبول و تنها یک نفر مردودي شده بودند . لذا نرخ  178تعداد 1398-99نفر شرکت کننده در امتحانات سال تحصیلی  179از تعداد 

  درصد می باشد ، و به نوعی می توان گفت که تمامی دانش آموزان پیشرفت تحصیلی خوبی داشته اند . 99,44پیشرفت تحصیلی 

  

   . باشد می یرفراگ - تلفیقی آموزش اهداف پیشبرد در بودن پذیر تأثیر جهت ، رابط معلمین به مربوط: تحقیق سؤال نهمین

  به نقش معلمان رابط يمعلمان عاد یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگی) م20جدول ( شماره 

 ماکزیمم مینیمم پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه اي

  معنی داري

معلم رابط در پیشبرد اهداف قش ن

 فراگیر –آموزش تلفیقی 

45 100 14,01±83,21 24,733  0,0001  

دانش آموزان با  که دبیران  رابط در نقش هدایت و راهنمایی و همچنین تسهل گر آموزشدهد  ینشان م يتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

درصد و معنادار است و  80از شترمی باشد ، که بی  83,21 ±14,01ي حاکی از تک نمونه ا یت در نتیجه موفق بوده اند . ژهینیازهاي و

 ریمعاونان و سا ر،یالزم را به مد يها یآگاه ژهیو يازهایدانش آموزان با ن يازهایاست . معلمان رابط در خصوص ن دهبرآورده شانتظارات 

به  يضرور يمناسب انتقال دانش و مهارت ها یو پرورش یآموزش يراهبردها نیداده اند . در رابطه با تدو هیارا یقیکارکنان مدارس تلف

 نقش در رابط دبیران که داد نشان حاصله نتایج ، والدین مصاحبه بررسی همچنین را داشته اند . مالز يهمکار رایس پذآنان با معلمان مدار

 اکثریت.   اند بوده موفق ویژه نیازهاي با آموزان دانش درسی اشکاالت رفع به کمک و آموزش در تسهیل همچنین و راهنمایی و هدایت

 اضافی ساعت درخواست و ببینند آموزش فراگیر – تلفیقی بصورت پذیرا مدارس در فرزندانشان که بودند مایل ، والدین اتفاق به قریب

  داشتند تلفیقی رابط براي تري

 دانش سایر با ویژه نیازهاي با آموزان دانش مناسب تعامل افزایش در فراگیر – تلفیقی آموزش موفقیت به مربوط: تحقیق سؤال دهمین

  . باشد می آموزان

  عادي و رابط به تعامل دانش آموزان معلمان یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگیم ) 23 ( شماره جدول

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه اي

  معنی داري

  

تعامل مناسب دانش آموزان با 

 با همساالن  عادي ژهیو يازهاین

  0,0001  17,885 76,20±15,29 100 31,25 عادي 

  0,0001  29 72,5±15,81 100 50  رابط

  0,0001  19,891 75,20±15,47 100 31,25  کل

  

در  يدانش آموزان عاد ریبا سا ژهیو يازهایتعامل مناسب دانش آموزان با ن شیدر بُعد افزا تیموفق نیمب،  يتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

  . است درصد و انتظارات برآورده شده 75از  شتریب 75,20±15,47 رایمدارس پذ
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با دانش آموزان  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن افزایش تعاملمنجر به  رفراگی – یقیدهد که آموزش تلف ینشان م نیمصاحبه والد جینتا

مانع از اجراي آموزش  و رسدر کالس د ینظمـی بعادي باعث  رانیفراگ ادیتعداد زاما گالیه از این داشتند که  شده است  . يعاد

  . اثربخش و رسیدگی مطلوب به دانش آموزان با نیازهاي ویژه می شود

  تعامل صحیح و رابط به  يمعلمان عاد یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگی) م 26جدول ( شماره 

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه اي

  داريمعنی 

  

همساالن  رشیو پذ حیتعامل صح

 عادي با دانش اموزان با نیازهاي ویژه

  0,0001  20,667 78,72±14,51 100 31,25 عادي 

  0,0001  26,997 73,43±17,2 100 43,5  رابط

  0,0001  21,643  77,30±15,40  100  31,25  کل

  

از  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن رشیو پذ حیتعامل صح بُعد در ریفراگ -یقیدهد برنامه آموزش تلف ینشان م يتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

درصد و معنادار است و انتظارات برآورده شده است  77 از شتربی 77,30±15,40 آماره بیانگر ه است .موفق بودخود  يطرف همساالن عاد

.  

با دانش  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن نیروابط سالم ب جادیمنجر به ا رفراگی – یقیدهد که آموزش تلف ینشان م نیمصاحبه والد جینتا

  . است   دانش آموزان با همساالن خود شده  شتریمنجر به تعامل ب شده و يآموزان عاد

 از ویژه نیازهاي با آموزان دانش پذیرش و صحیح تعامل ایجاد در فراگیر - تلفیقی آموزش موفقیت به مربوط: تحقیق سؤال یازدهمین

  . باشد می خود عادي همساالن طرف

  تعامل صحیح و رابط به  يمعلمان عاد یدرصد پاسخده اریو انحراف مع نیانگی) م 26جدول ( شماره 

 ماکزیمم مینیمم معلمان پرسش تحقیق

انحراف 

 میانگین±معیار

تک  Tآماره 

  نمونه اي

  معنی داري

  

همساالن  رشیو پذ حیتعامل صح

 عادي با دانش اموزان با نیازهاي ویژه

  0,0001  20,667 78,72±14,51 100 31,25 عادي 

  0,0001  26,997 73,43±17,2 100 43,5  رابط

  0,0001  21,643  77,30±15,40  100  31,25  کل

  

از  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن رشیو پذ حیتعامل صح بُعد در ریفراگ -یقیدهد برنامه آموزش تلف ینشان م يتک نمونه ا یآزمون ت جینتا

درصد و معنادار است و انتظارات برآورده شده است  77 از شتربی 77,30±15,40 آماره بیانگر ه است .موفق بودخود  يطرف همساالن عاد

.  

با دانش  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن نیروابط سالم ب جادیمنجر به ا رفراگی – یقیدهد که آموزش تلف ینشان م نیمصاحبه والد جینتا

  . دانش آموزان با همساالن خود شده است   شتریمنجر به تعامل ب شده و يآموزان عاد

 مقایسه ابعاد پرسشنامه بین معلمان عادي و رابط
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امور پرورشی و تربیتی دانش ، درصد پاسخ دهی شرایط فیزیکی مدارس پذیرانتایج نشان می دهد از دیدگاه معلمان رابط و عادي میانگین 

بهبود مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان، افزایش تعامل مناسب یادگیري مهارت تصمیم گیري و حل مساله، ، آموزان با نیازهاي ویژه

صحیح و پذیرش تعامل  دانش آموزان با نیازهاي ویژه با دانش آموزان عادي،  با یکدیگر اختالف معنادار آماري ندارد. اما میانگین افزایش

  دانش آموزان با نیازهاي ویژه از طرف همساالن عادي در معلمان عادي باالتر از معلمان رابط است.

  همچنین به طور کلی میانگین نمره کل پرسشنامه در معلمان عادي باالتر از معلمان رابط و معنادار است.

 ی ابعاد پرسشنامه در دو گروه معلمان رابط و عادي )  مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد پاسخده27جدول (شماره 

 

 ابعاد پرسشنامه

  معنی داري عادي رابط

 میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار

 0,082 48,56±22,94 42,96±19,62  فیزیکی.شرایط مدارس پذیرا

 0,085 72,30±18,66 66,71±19,32  پرورشی.مقوله آموزشی

 0,84 76,26±16,02 76,56±15,48  مساله.حل.گیريمهارت هاي  تصمیم 

 0,771 81,97±14,24 81,75±14,16  مهارتهاي جتماعی

افزایش تعامل مناسب دانش اموزان با نیازهاي وِیژه با دانش آموزان 

  عادي

15,81±72,5 15,29±76,20 0,135 

تعامل صحیح و پذیرش دانش آموزان با نیازهاي ویژه از طرف 

  همساالن عادي

17,2±73,43 14,51±78,72 0,042 

 0,02 74,47±12,14 68,98±13,74  جمع کل نمرات پرسشنامه
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سازمان آموزش و  ينامه مربوطه که از سو نییبراساس اهداف مشخص شده در آ رفراگی – یقیتوان گفت آموزش تلف یم یطور کل به

مدارس  یکیزیف يفضا يربوط به مناسب سازکه م یو فقط در بخش افتهیتحقق  ياست در استان مرکز دهیصادر گرد ییپرورش استثنا

از  یبرخ يموضوع به قدمت باال نیدانش آموزان صورت نگرفته که ا يازهایو ن يها تیتوجه به معلول باالزم  ياست هنوز مناسب ساز

مناسب  نیبر بودن ا نهیهز لیاز موارد به دل یساختمان وجود ندارد و در برخ يمدارس به لحاظ سازه ومعمار يمدارس و امکان مناسب ساز

  است . دهینگرد سریم يساز

  

   گیري نتیجه

 از آمده دست به نتایج.  شد بررسی مرکزي استان مدارس در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه اثربخشی و موفقیت میزان حاضر پژوهش در

 در فراگیر -تلفیقی آموزش اهداف.  است بوده بخش اثر و موفق پذیرا مدارس در فراگیر - تلفیقی آموزش برنامه که داد نشان ها یافته

 و آموزش، کیفی و کمی هاي شاخص بهبود همساالن، و معلم با صحیح تعامل ایجاد آموزشی، برابر هاي فرصت از استفاده زمینۀ چهار

   . بود شده محقق نسبی طور به جامعه در حضور براي آمادگی کسب

 عبارتی به.  باشد می فراگیر - تلفیقی آموزش اهداف پیشبرد در ، رابط معلمین نقش به مربوط تحقق میزان بیشترین مذکور اهداف بین در 

 شده باعث عادي مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش آموزش گر تسهل همچنین و راهنمایی و هدایت نقش در رابط دبیران حضور

.  ببرند پیش به بهتر را آموزان دانش این آموزش اهداف ، هم دبیران و نمایند بیشتري امنیت احساس ویژه نیازهاي با آموزان دانش که است

 که چرا.  است نشده برآورده انتظارات بُعد این در و بوده درصد 50از کمتر که پذیرا مدارس در قیزیکی شرایط و فضا سازي مناسب در امّا

 به و نیامده وجود به آموزشی هايمحیط شرایط و فضا از معلول آموزاندانش استفاده امکان هنوز هم نوساز مدارس حتی مدارس ساختار

 آموزش براي را الزم امکانات و آمادگی ما مدارس هنوز که کرد اذعان باید.   است نشده چندانی توجه مدارس طراحی هنگام در نکته این

 تعامل نحوۀ مورد در را الزم هاي آموزش معلمان هنوز. نیست کافی و مناسب موجود شرایط و بستر و ندارند ویژه نیازهاي با آموزان دانش

   . اند نکرده کسب آموزان دانش این با

 می آموزش آموزان دانش به را گروهی مشارکت مهارت فراگیر، آموزش که داد نشان فراگیر آموزش برنامه ، حاضر پژوهش فرایند در

 حضور همگانی هاي کالس در تا شود می داده اجازه جامعه معلول کودکان به وقتی.  بخشد می بهبود را آنان اجتماعی عملکرد و دهد

   . شود می کاسته ها آن والدین در ، جامعه سوي از شدن گرفته نادیده احساس ، یابند

 هاي دوره ندیـدن و عـادي معلمـان کـارایی عـدم استثنایی، و عادي پـرورش و آمـوزش هـاي بخشنامه و ها سیاست در تناقض لیکن

  . باشند سازي فراگیر جدي هاي آسیب دیگر از شاید...  و کـالس در نظمـی بی و فراگیران زیاد تعداد ، خاص آموزشی

 درسی برنامه ها، روش در تنوع یادگیري، مختلف هاي سبک به احترام ها، تفاوت به احترام طریق از که هستند فراگیر زمانی مدارس

  . نمایند حرکت کیفیت با آموزش و پذیري جامعه ، کامل مشارکت جهت در ویژگی، هر با کودک هر از استقبال و پذیر انعطاف

 و آموزش سیستم دگرگونی هدف. است کودکان همه براي برابر رفتار و مشارکت شانس کردن فراهم فراگیر، آموزش کلی هدف

 محیط به فقط آموزش فراگیرسازي هاي برنامه اجراي.  نماید فراهم فراگیران همه براي را کیفیت با آموزش بتواند که نحوي به پرورش

 منحصر فیزیکی و مکانی سازي یکپارچه به تنها فراگیرسازي هاي برنامه اجراي امروزه که صورتی در.  شود نمی محدود آموزشی هاي

 هاي محیط سازي غنی و پذیري انعطاف همانطور و اجتماعی و کارکردي سازي یکپارچه مستلزم طرف یک از امر این و شود نمی
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 تلفیق رساندن انجام بـه جهـت مربوطه اندرکاران دست و کارگزاران در تعهد ایجاد دیگر طرف از و فراگیران نیازهاي با متناسب آموزشی

  . است عادي مـدارس سـوي بـه معلولیـت دچـار آمـوزان دانش تر کامل و بیشـتر هرچه دادن سوق نیز و کامل

   پیشنهادات

  پژوهشی پیشنهادات)  الف

 – فراگیر آموزش اثربخشی و موفقیت به مربوط  هاي پژوهش زمینه در موجود خالء و حاضر پژوهش هاي محدودیت وجود با -1

   . کند می مشخص زمینه این در را آینده هاي پژوهش بیشتر چه هر ضرورت تلفیقی

  .  دهند انجام آموزان دانش از گروه یک با را خود تحقیق انجام محققین تر کیفیت با تحقیق انجام براي -2

 نظرسنجی ، حاضر پژوهش در ویژه نیازهاي با آموزان دانش والدین با مصاحبه محدودیت و کرونا ویروس همزمانی به توجه به -3

  . رسد می نظر به ضروري فراگیرسازي امر در آموزان دانش این اولیاي با مصاحبه و

  کشور در آن نتایج نمودن منعکس و ، اند بوده پیشرو فراگیر آموزش ي زمینه در که کشورهایی در هایی پژوهش ترویج -4

 که  هـایی استان در فراگیرسازي نتایج نمودن منعکس و ارزیابی  ، فراگیرســازي راه برســر موجــود موانــع پیرامــون تحقیــق -5

  . است شده اجرا طرح این

   کاربردي پیشنهادات)  ب

 و مدارس تجهیز و نوسازي سازمان توسط فراگیر – تلفیقی آموزان دانش نیازهاي با متناسب ، فیزیکی فضاي سازي مناسب -1

  التاسیس جدید مدارس ساخت در تلفیقی آموزان دانش فیزیکی سازي مناسب الزامات رعایت

 است بهتر لذا ، است ضروري فراگیر -تلفیقی آموزش اهداف تحقق در رابط معلم حضور اولیاء با مصاحبه و معلمان دیدگاه از -2

   . شود استفاده آموزش کنندۀ پیگیري و کننده هماهنگ عنوان به توانمند و دیده آموزش رابط معلم از

 نامۀ آیین در و شود اجرا و تدوین دارند، ویژه نیاز با آموز دانش خود کالس در که معلمانی از حمایت جهت اي نامه آیین -3

 نیاز با آموز دانش هر ازاي به معلم از مالی هاي حمایت و پذیرا هاي کالس در آموزان دانش تعداد کاهش قبیل از حمایتی موارد مذکور

  .باشند داشته کالس در بهتر و بیشتر فعالیت براي را الزم انگیزۀ معلمان تا شود گنجانده موارد سایر و ویژه

 و اثربخش آموزش اجراي از مانع درس کالس جمعیت تراکم که رسد می نظر به پژوهش این در اولیاء نظرات طبق بر  -4

 کالسی تراکم در ویژه نیازهاي با آموزان دانش حضور نمودن لحاظ ، بنابراین. شود می ویژه نیازهاي با آموزان دانش به مطلوب رسیدگی

   . ) شود کاسته کالسی تراکم از نفر سه ویژه نیازهاي با آموز نفردانش یک ازاي به کالسی تراکم کاهش. ( گردد می پیشنهاد

 اداره ، اند ندیده فراگیر – تلفیقی دوره با رابطه در خاصی آموزش که)  درصد 73(  عادي معلمان اکثریت نظر به توجه با -5

 دبیران و آموزگاران جهت خدمت ضمن هاي دوره انسانی نیروي آموزش و ریزي برنامه واحد همکاري با استنثایی پرورش و آموزش

 آموزان دانش هاي ویژگی زمینه در آنان هاي آگاهی بردن باال جهت در فراگیرسازي ضرورت و فلسفه با معلمان آشنایی منظور به ، عادي

  . نماید ارائه آموزان دانش این آموزش و برخورد چگونگی و ویژه نیازهاي با

 شیوه و مفاهیم ارائه جهت ، فراگیر واحد براي تربیت مراکز در فراگیر – تلفیقی آموزش زمینه در متخصص مدرسان از استفاده -6

  ویژه نیازهاي با آموزا دانش آموزش عملی هاي

 سازمان طریق از......  و تبلت ، ویلچر ، سمعک قبیل از آموزان دانش توانبخشی نیازهاي تامین خصوص در الزم هاي حمایت -7

  امر متولی هاي
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 ارتباط طرح مجري مدارس فیزیکی فضاي سازي متناسب با زیادي میزان به فراگیر آموزش طرح موفقیت افزایش که آنجایی از  -8

 دانش هاي ویژگی با متناسب فضاي یا که شود اجرا مدارسی در خودش هاي گام اولین در حداقل طرح این است الزم بنابراین ، دارد

  . کرد سازي متناسب را موردنظر فضاي بتوان اعتباري هزینه حداقل یا و دارد را ویژه نیازهاي داراي آموزان
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