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  مقدمه
همه افراد داراي نيازهاي ويژه بايد به عنوان انسان نگريسته 

همواره . حفظ و تأمين شود شوند و حقوق كامل آنان رعايت،
افراد داراي نيازهاي ويژه  يها يو توانمند ها ييبايد به توانا
با . و امكانات رشد و شكوفايي آنان را فراهم كرد توجه كرد

مانند درآمد، سطح تحصيالت و سواد،  ييها نگاهي به شاخص
مشخص افراد داراي نيازهاي ويژه و مقايسه آن با ساير افراد 

كه اين افراد سهم كمتري در برخورداري از  شود يم
روشن است كه و  )1(عه را دارند موجود در جام يها فرصت

بخشي موجود براي برطرف كردن  خدمات آموزشي و توان
 يها نيازهاي اين افراد، كافي نيست و اين افراد از فرصت

، كافي براي پيوستن به زندگي اجتماعي و اشتغال به كار
ناتواني، با ايجاد نگرش مثبت نسبت به افراد . محروم هستند

ها، شناخت  برابر و يكسان براي آن يها فراهم نمودن فرصت
بردن  ها و باال گذاري به آن نيازهاي مختلف افراد و ارزش

هاي مبارزه با اين محروميت موجود  فراد جامعه، شيوها يآگاه
  ).2( هستند

عمومي و وجود نگرش منفي نسبت به  هاي كمبود آگاهي
 يابي به حقوق انساني ترين موانع دست ناتواني هنوز از عمده

شماري وجود  امروزه قوانين بي .باشد افراد داراي ناتواني مي
دارند كه تساوي رفتار نسبت به افراد با ناتواني جسمي را 

كنيم كه به وجود  يماي زندگي  كنند و ما در جامعه يمتضمين 
تنفر و بي تفاوتي . كنيم يمصبر و يكپارچگي در آن افتخار 

كي دارند از نظر آشكار نسبت به كساني كه مشكالت فيزي
با اين وجود احساس . اجتماعي به هيچ عنوان پسنديده نيست

ناآرامي و طرد يا ترس در تعامل با فرد ناتوان هنوز رايج است 
و تعامالت همراه با سوء تفاهماتي نادرست در مورد رفتار، 

 اغلب نيز شخصيت و توانايي افراد با ناتواني است كودكان
 و كنند مي بندي طبقه معلول غير و لولمع دسته دو به را افراد
 ناتواني با افراد تبليغات در. دهند مي ترجيح را معلول غير طبقه

 به رنجور و خاص كمك نيازمند بيمار، فردي عنوان به را
 كه كنند مي معرفي افرادي را ها آن و شوندمي كشيده تصوير

 تطبيق جامعه فرهنگي هاي معيار با را خودشان نيستند قادر
  ). 3( شوند مي رانده حاشيه به جامعه در پس دهند،

كنند  يم يانپردازند ب يم ها نگرش يكه به بررس يمطالعات
تواند  يم يناتوان يافراد نسبت به افراد دارا يكه ادراك منف

و استفاده از  بر مفهوم خود، عزت نفس يبار ياناثرات ز
 - 2( بگذارد يناتوان يافراد دارا يا حرفه يخدمات توانبخش

4.(  
 معلول يرغكودكان نيز اغلب افراد را به دو دسته معلول و 

. دهند يمكنند و طبقه غير معلول را ترجيح  يمبندي  طبقه
ي عمده در آموزش و پرورش و توانبخشي ها بحثيكي از 

ي اخير، تلفيق دانش ها سالدانش آموزان با نيازهاي ويژه در 
ادي و پيروي از اصل عادي آموزان با ناتواني در مدارس ع

اصل عادي سازي بر اين باور است كه . باشد يمسازي 
يي ها فرصتاشخاص استثنايي بايد از همان امتيازات، حقوق و 

  ). 5(شوند  مند بهرهكه افراد عادي برخوردارند، 
براي تلفيق موفق دانش آموزان با ناتواني در مدارس 

اتواني، آماده ساختن عادي عالوه بر آماده سازي كودكان با ن
ي آماده ها روشيكي از . مدارس نيز امري بسيار ضروري است

كردن مدارس، ايجاد نگرش مثبت در بين همساالن عادي 
تواند به عنوان حداقل تغيير به صورت طبيعي  يه ماست ك

توانند موجب شكست و يا  دانش آموزان عادي مي. حاصل شود
ممكن است اين روند  ها نآ. هاي فراگير شوند موفقيت برنامه

را تسهيل سازند يا به وسيله تعامل مثبت با همساالن با 
 باشند ها آنيان حام ناتواني خود به عنوان الگو، معلمان و يا

توانند موجب بهبود  هاي تلفيقي مي شركت در برنامه). 6(
نگرش نسبت به پذيرش دانش آموزان با ناتواني در كنار 

 ).7(ناتواني شود آموزان بدون  دانش

در گذشته معلمان معتقد بودند كه بهترين مكان براي 
برآوردن نيازهاي اجتماعي، آموزشي و درماني دانش آموزان با 

و مدارس مخصوص  ها كالسحركتي ايجاد  -ناتواني جسمي 
به موازات افزايش درك و پذيرش عمومي از . است
كودكان در هاي جسمي، پشتيباني از جايگزيني اين  يناتوان

دانش آموزان . هاي مدارس عادي نيز بيشتر شده است كالس
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حركتي كه نقص آموزشي شديدي  -داراي ناتواني جسمي
هاي عادي، استعدادهاي خويش را  يكالستوانند در  يمندارند، 

اگر قرار است كودكان در . به شكل حداكثر پرورش دهند
جا كه  تا آنبزرگسالي در جامعه زندگي كنند، بنابراين بايد 

ي عادي آموزش ببينند ها كالسممكن است در مدارس و 
ها يا دوستان نسبت به همساالن با  نگرش همكالسي). 8(

تواند مشاركت  يمناتواني، به عنوان يك عامل محيطي 
ي ها كالساجتماعي دانش آموزان با نيازهاي ويژه را در 

آن دسته نگرش به  ).9(تلفيقي تسهيل يا با مانع مواجه سازد 
كه افكار، احساسات و  شود ياز رفتارهاي آموخته شده اطالق م
نگرش افراد نسبت به . كند اعمال انسان را هدايت مي

اشخاص با نيازهاي ويژه از عوامل مهم و تعيين كننده در 
   ).10( باشد مينيز پذيرش يا عدم پذيرش اين گروه در اجتماع 

 ي براي ارايه هاي مناسب از سوي ديگر انتخاب برنامه
حقوقي در آموزش به كودكان استثنايي، به -خدمات اجتماعي

نوع نگرش موجود در جامعه نسبت به اين افراد و مشكالت 
به همين لحاظ بررسي نگرش افراد . باشد ها وابسته مي آن

ها، بستر مناسب جهت  جامعه به خصوص همساالن آن
   ).11( ازدس هاي مفيد را فراهم مي طراحي و اجراي برنامه

تحقيقات نشان دادند كه كودكان نگرش منفي نسبت به 
چندين مطالعه در ). 12(همساالن با ناتواني جسمي خود دارند 

جهت تغيير نگرش منفي نسبت به افراد داراي ناتواني جسمي 
. از طريق مداخالت برنامه ريزي شده صورت گرفته است

اي شناختي ه اساس چنين مداخالتي تالش براي تغيير پايه
غياث ). 3(ي منفي، از طريق آگاهي دادن است ها نگرش
براي دانش ) مردماني نظير ما(با اجراي برنامه ) 13( فخري

جلسه توانست تا حدي  8آموزان كالس اول راهنمايي در طي 
ها را در جهت مثبت تغيير دهد و دانش آموزان از  نگرش آن

وزان استثنايي تعداد صفات مثبت بيشتري در توصيف دانش آم
گرچه در دو حيطه جامعه طلبي و موقعيت  .استفاده كردند

در پژوهش ديگري كه . تحصيلي تفاوت معناداري ديده نشد
انجام گرفت، به بررسي ) 14(و همكاران  Trilivaتوسط 

ي آگاه سازي دانش آموزان ابتدايي  كاربرد و ارزشيابي برنامه

يكي از . پرداخته شددر رابطه با مسائل مربوط به ناتواني 
اهداف اين پژوهش شامل قادر ساختن دانش آموزان در جهت 
كسب اطالعات علمي و واقعي در رابطه با افراد ناتواني و 

شد كه  مي) اجتماعي-روانشناسي، عاطفي -جسمي(موانعي 
هدف ديگر اين . اين گروه در زندگي خود با آن مواجه هستند

و معلمان براي بررسي بررسي كمك كردن به دانش آموزان 
طرد كردن و همچنين تمايالت تعصب  ها، گيري نگرش، سوء

نتايج اين بررسي نشان داد . ها بود آميزشان نسبت به ناتواني
تر شده و  دانش آموزان نسبت به مسائل مربوط به ناتواني آگاه

  . تري نسبت به همساالن با ناتواني نشان دادند نگرش مثبت
عالوه بر يادگيري و افزايش آگاهي  آموزش موثر و كارا،

تواند سبب تغيير نگرش و منجر به تغيير رفتارهاي مخاطره  مي
توان به آموزش موثر  در واقع بهترين مكاني كه مي. آميز گردد

به جوانان دست يافت مدرسه است چرا كه مدرسه جايگاهي 
است كه اكثر افراد در آنجا حضور يافته و ساعات زيادي از 

ي آغازين ها سال). 15( كنند د را در آنجا سپري ميعمر خو
از . باشند يمكودكي دوران حياتي براي مداخالت كالسي 

آنجايي كه كودكان در روند رشد نگرش قرار دارند بررسي 
نسبت به افراد با ناتواني  ها آنماهيت دانش، درك و نگرش 

 بسيار با اهميت است و همچنين تحقيقات انجام شده در زمينه
ي كودكان در سنين ابتدايي نسبت ها نگرشماهيت دانش و 

  ). 16(باشند  يمبه افراد با ناتواني بسيار اندك 
در تحقيقات انگشت شماري كه در ايران صورت گرفته 

اجتماعي  ي رابطه يراست، نتايج قطعي و مشخصي در مورد تأث
بر نگرش افراد عادي نسبت به افراد معلول، به دست نيامده 

شايان ذكر است كه اكثر تحقيقات انجام شده از نوع  .است
بر ارتباط اجتماعي  يرپس رويدادي است و تنها به بررسي تأث

هاي گوناگون نسبت به دانش آموزان استثنايي  نگرش گروه
اطالعات بر نگرش، مورد غفلت واقع شده  يراند و تأث پرداخته
نامه بر ريتأثبنابراين پژوهش حاضر بر آن است تا . است
عادي دختر پنجم  نگرش دانش آموزانرا در تغيير سازي  آگاه

نسبت  ابتدايي در دو حيطه جامعه طلبي و موقعيت تحصيلي،
. ارزيابي كند ي راحركت –اختالل جسمي  دارايبه همساالن 
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 كند آموزش برنامه به بيان ديگر فرضيه اين پژوهش بيان مي
نجم ابتدايي را عادي دختر پ نگرش دانش آموزان آگاه سازي

 از حد چه در دو حيطه جامعه طلبي ؛ به اين معنا كه فرد تا
 حركتي – جسمي ناتواني با كودك به اجتماعي لحاظ
 چه تا است، و موقعيت تحصيلي؛ به اين معنا كه فرد مند عالقه

 ناتواني با كودكان آموزش و رفتن مدرسه توانايي نگران حد
  .دهد مي تغييراست، در جهت مثبت  حركتي - جسمي

  
  

  ها مواد و روش
اين پژوهش در چارچوب مطالعات شبه تجربي با طرح 

جامعه  .داردپس آزمون با گروه كنترل قرار  –پيش آزمون 
 دختر آماري در اين پژوهش شامل همه دانش آموزان عادي

 تلفيقي شهر اراكپايه تحصيلي پنجم دبستان در مدارس 
 - جسمي با اختالل، دانش آموزان تلفيقيمدارس  اين در .است

مشترك،  يها با دانش آموزان عادي در كالسحركتي 
مالك ورود دانش آموزان با  .مشغول به تحصيل هستند

 گفتاري، اختالل گونه ناتواني در اين پژوهش، عدم وجود هر
 اختالالت و ذهني ماندگي عقب همچنين بينايي، شنيداري،

و مالك خروج از اين  اسكيزوفرني و افسردي چون رواني
 -جسمي ذهني، تواني كم يا اختالل گونه پژوهش وجود هر

حسي در اين دانش آموزان بود،كه بر اساس  و حركتي
  .هاي موجود در مدارس مشخص گرديد پرونده
از دختر دانش آموز  62پژوهش حاضر، شامل  ي نمونه 

نفر گروه  31نفر گروه كنترل و  31(است  تلفيقيمدارس 
گيري چند  با استفاده از روش نمونهگيري  نمونه). همداخل
بدين ترتيب كه ابتدا فهرست همه . اي انجام شد مرحله
ي تلفيقي دخترانه شهر اراك تهيه شده و سپس از ها دبستان

مدرسه دخترانه به طور تصادفي  2بين فهرست مدارس فراگير،
هاي  كالس انتخاب شد و پس از هماهنگي 2و از آن مدارس 

 شركت و پژوهش مورد واحدهاي از كتبي رضايت الزم و اخذ
به يكي از دو گروه مداخله و كنترل  هر كالس كنندگان،

بدين معنا كه همه كالس در مطالعه . اختصاص داده شد
  .شركت داده شدند

پژوهش به كار برده شده در اين بررسي، پرسشنامه  ابزار
. است تهيه شده) Gash )17سنجي است كه توسط  نگرش

در اين پژوهش از بخش اول  .ابزار داراي سه بخش است  اين
 20بخش نخست داراي  .اين پرسشنامه استفاده شده است

گاهي  بلي، يها آموزان بايد يكي از پاسخ پرسش است و دانش
به پاسخ  ها سؤالدر هر يك از  .اوقات و خير را انتخاب كنند

ه پاسخ گاهي و ب 3 ي و به پاسخ خير نمره 1 ي بلي نمره
يي كه نگرش منفي ها سؤالدر . رديگ يمتعلق  2 ي اوقات نمره
. گذاري بر عكس است نمره ي ، نحوهكنند يمگيري  را اندازه

نگرش مثبت و  ي بنابراين نمره كم در اين بخش نشان دهنده
در اين . باشد يمنگرش منفي  ي زياد نشان دهنده ي نمره

بخش از آزمون دو عامل جامعه طلبي و موقعيت تحصيلي نيز 
نمره كم در جامعه . شود يمعالوه بر نگرش كلي سنجيده 

تعامل بيشتر با دانش آموز استثنايي است  ي طلبي نشان دهنده
در موقعيت . باشد يمزياد نشان دهنده تعامل كمتر  ي و نمره

  . است تحصيلي هم نمره گذاري به همين منوال
اند كه بعضي از  ي آورده شدهژگيو 31آزمون،  در بخش دوم

) با بار احساسي ترحم آميز( منفي و حساس مثبت،بار  ها آن
هاي  پرسش درباره تجربه 10 سوم دارايهستند و بخش 

كه اين دو  .آموزان استثنايي است  آموز با دانش پيشين دانش
. ه استبخش از پرسشنامه در اين پژوهش استفاده نشد

نگرش   هاي گوناگون آزمون ضريب همساني دروني بخش
صفات  :بخش دوم )α =72/0(  بخش اول :سنج عبارتند از

 و صفات حساس) α =84/0( منفي  ، صفات)α =74/0( مثبت
)58/0= α (ًتحقيقي كه توسط شكوهي يكتا انجام در  ضمنا

 فارسي آن ي در نسخه ضريب همساني دروني بدست آمده شد
 =74/0(  بخش اول: ساس پيش آزمون بدين قرار استبر ا
α(صفات مثبت-، بخش دوم )60/0= α(صفات منفي ، 
)89/0= α (و صفات حساس )62/0= α( باشد يم )11(.  

جمع آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه صورت 
اجراي مراحل مداخله به . گرفت كه در مدارس تلفيقي اجرا شد

ي دانش آموزان صورت ها كالسشكل گروهي و در محل 
 60كل مراحل پيش آزمون به طور متوسط حدود . گرفت
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سپس به صورت تصادفي دانش . دقيقه به طول انجاميد
آموزان يك كالس به گروه مداخله و دانش آموزان كالس 

پس از اجراي پيش . ديگر به گروه كنترل اختصاص داده شدند
به ) نفر31(وه مداخله آزمون اجراي برنامه آگاه سازي براي گر

در پايان اين . آغاز شد جلسه 7در دقيقه  100الي  60مدت 
كالس پس آزمون  2دانش آموزان  ي دوره آموزشي از همه

آگاه سازي استفاده شده در اين پژوهش  ي برنامه. گرفته شد
غياث : هاي تحقيقات ها و يافته محقق ساخته و از برنامه

 اديب سرشكي و همكاران؛ )18( پژوه و فتحيبه ؛)13( فخري
هاي مداخله بيرون  شيوه) 20( و همكاران Cameron و) 19(

كشيده شده است الزم به ذكر است جنس شركت كنندگان و 
كودكان هدف در محتواي جلسات هماهنگ انتخاب شد تا 

يري جنس قرار سوگنگرش نسبت به ناتواني تحت تأثير 
  :د محتواي جلسات به اين ترتيب بو. نگيرد

كشيدن -ي افراد ها تفاوتآشنايي با : ي اول جلسه
ارائه تعريفي از  -ي فرديها تفاوتهاي با موضوع  ينقاش

  بحث و گفتگو -ي فرديها تفاوت
معرفي مفهوم تطابق، بازي  –سازگار شدن : ي دوم جلسه

  توانم بحث و گفتگو يممن هم : مشاركتي و رقابتي، داستان
هاي افراد داراي اختالل  يژگيوآشنايي با : ي سوم جلسه
من استثنايي نيستم، نمايش : حركتي، داستان –جسمي 

  تصاوير، بحث و گفتگو
هاي  يبازانجام  -ها يتمحدودتجربه : ي چهارم جلسه

  بحث و گفتگو -يكتاب خوان-ها يتمحدودبراي درك 
 -افراد با ناتواني جسميآداب معاشرت با : ي پنجم جلسه
 نش آموزان با افراد موفق دارايدا آشنا كردن -حركتي

برقرار افراد با ناتواني  ي ناتواني، آگاه سازي در رابطه به نحوه
  حركتي –جسمي 

مواجه شدن با فرد داراي  -بازي نقش: ي ششم جلسه
  ناتواني به صورت نمايشي، نمايش فيلم

بحث و گفتگو پيرامون جلسات طي شده و : جلسه هفتم
  جمع بندي مطالب

  
  ها يافته

هاي تكميل شده از هر دو مرحله پيش آزمون  همه پرسشنامه
و پس آزمون در هر دو گروه مداخله و كنترل نمره گذاري و 

آزمون  يشاز پهاي بدست آمده  پس از محاسبه ميانگين نمره
 يلروش تحل يقو پس آزمون در گروه مداخله و كنترل از طر

از معنادار  مكرر و پس هاي يريبا اندازه گ يريدو متغ يانسوار
كه در قرار گرفت  يلمورد تحل يآزمون توك يلهشدن به وس

نمرات نگرش كل و دو حيطه موقعيت  2و  1جداول شماره 
  .شود يمطلبي ارائه  تحصيلي و جامعه

هاي  دهد از بين مقايسه يمنشان  2و  1نتايج جداول 
 05/0در سطح  1/0مقدار  استثناانجام شده همه مقادير به 

اين نتايج بيانگر آن است كه نگرش دانش . ستمعنادار ا
آموزان گروه مداخله نسبت به دانش آموزان با ناتواني جسمي 

سازي در هر دو حيطه  حركتي پس از دريافت برنامه آگاه –
موقعيت تحصيلي و جامعه طلبي و به ويژه موقعيت تحصيلي 
در مقايسه با گروه كنترل بهبود قابل مالحظه اي نشان 

  .هدد يم
  
  
  

  نتايج تحليل واريانس دو متغيري با اندازگيري هاي مكرر. 1جدول 
ري سطح SSDFMSF تغييراتمنبع دا ا ن ع  م

  > ٠٠١/٠  **26/15 20/36 1 20/36 )ها گروه( Aعامل

     37/2 60 25/142 هاگروهدرون هاي آزمودني
  07/0  37/3 55/3 1 55/3 )ها حيطه(B عامل
AB )01/0  **44/6 78/6 1 78/6 )هاحيطه ×ها گروه  

     B 16/63 60 05/1×هاگروهدرون هاي آزمودني
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نمرات تفاضل ميانگين به مربوط توكي آزمون نتايج .2 جدول  

گين گروه رديف ن ا ي  م
1 2 3 4 

8/0- 6/1- 2/0- 1/0- 

 7/0*  6/0*  8/0* - -8/0 مداخله جامعه طلبي 1
 5/1*  4/1*  - - -6/1 مداخله موقعيت تحصيلي 2
 1/0  -  - - -2/0 كنترل جامعه طلبي 3
 -  -  - - -1/0 كنترل موقعيت تحصيلي 4

HSD:0/5  P<0/05  

 

  
  بحث

گيري از برنامه  پژوهش حاضر در پي آن بوده است تا با بهره
آگاه سازي نگرش دانش آموزان عادي را در دو حيطه جامعه 
طلبي و موقعيت تحصيلي نسبت به همساالن با ناتواني 

حركتي، در مدارس تلفيقي، در جهت مثبت تغيير  –جسمي 
يكي از اهداف اين پژوهش، قادر ساختن دانش آموزان . دهد

در جهت كسب اطالعات علمي و واقعي در رابطه با افراد 
شد كه اين گروه در  ناتواني و موانع عاطفي و اجتماعي مي

هدف ديگر اين بررسي كمك . زندگي خود با آن مواجه هستند
 ها، گيري كردن به دانش آموزان و براي تغيير نگرش، سوء

طرد كردن و همچنين تمايالت تعصب آميزشان نسبت به 
نتايج اين بررسي نشان داد دانش آموزان نسبت . ها بود ناتواني

تري  تر شده و نگرش مثبت به مسائل مربوط به ناتواني آگاه
  . حركتي نشان دادند –ناتواني جسمينسبت به همساالن با 

و  Cameronنتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش  
باشد  يمهمسو  Gash و  Coffeyو Gashهمكاران 

) 20(در پژوهشي كه توسط كامرون و همكاران ). 17،20،21(
انجام شد نتايج نشان داد، از طريق خواندن داستان در مدرسه، 

 گش . يابد يمكاهش  تعصب كودكان نسبت به افراد با ناتواني
، يك برنامه آموزشي را براي افزايش آگاهي درباره )17(

كودك دبستاني شهري  305كودكان با نيازهاي ويژه روي 
برنامه عبارت بود از افزايش بعضي از  يراتتأث. اجرا كرد
نسبت  و احساس ترحم مثبت و كاهش دلسوزي يها نگرش

، همچنين بهبود در خرده به كودكان با نيازهاي ويژه
اين  كه البتههاي جامعه طلبي و موقعيت تحصيلي،  مقياس
. ارتباط داشت ها يآزمودن تحصيلي و جنسيت ي با پايه نتايج

Gash وCoffey  )21( مداخله آموزشي در  توسط يك برنامه
موفق شدند نگرش دانش آموزان عادي را ، طول شش جلسه

نسبت به همساالن عقب مانده ذهني خود در جهت مثبت 
   .تغيير دهند
پردازان نگرش معتقدند شكل گيري نگرش ابتدا به  يهنظر

شخص در معرض . شود يمصورت فرايند يادگيري آغاز 
هاي مربوط به يك شيء يا موضوع خاص  العات و تجربهاط

قرار گرفته و بر اثر فرايندهاي تقويت و تقليد، نگرشي نسبت 
اما وقتي كه نگرش شكل . كند يمبه آن شيء يا موضوع پيدا 

كند؛  يماهميتي افزايشي پيدا  گرفت، اصل همسازي شناختي
ات تازه او اطالع. يعني، فرد ديگر حالتي منفعل نخواهد داشت

آموخته است، تفسير و تعبير  قبالًرسيده را بر حسب آنچه 
در اين راستا، او اطالعات ناهمساز را رد يا تحريف . كند يم
  ). 22(پذيرد  يمكند و اطالعات همساز را به آساني  يم

به عقيده زيمل، در مدل كنش متقابل، جامعه پذيري به  
مثابه جرياني سازگار مطرح است و فرد در برابر موقعيت جديد، 

هاي  اش و نيز به وسيله گرايش به وسيله منابع شناختي
هنجاري كه در نتيجه جريان جامعه پذيري است، هدايت 

 همچنين موقعيت جديد در نهايت، او را براي بسط. شود مي
هاي هنجاري رهبري  منابع شناختي و اصالح گرايش
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از موضوعات اساسي مورد توجه پارادايم تعاملي، . نمايد مي
فرد تمايل به يافتن راه . رفتار مطلوب و رفتار متعادل است
ها و موقعيت خاصي، به نظر  حلي دارد كه طبق منابع گرايش

ات در اصوال آشنايي با مطالب و اطالع). 23(او بهترين است 
تواند نكات مبهم را روشن سازد كه  مورد مسايل انساني مي

. گذارد اين امر به نوبه خود در تغيير نگرش فرد تأثير مي
كند با  هنگامي كه فرد با موضوعي آشنا نباشد، سعي مي

. احتياط با آن برخورد نمايد و احتماال رفتار اجتنابي داشته باشد
در رابطه با آن اطالعاتي را اما هنگامي كه با آن آشنا شده و 

به دست آورد و از كم و كيف آن مطلع گردد، اين احتمال 
گيرد كه در نگرش خود تجديد نظر كرده و با ديدي  قوت مي

  ).24(غيرمتعصبانه با آن برخورد كند 
  

  گيري نتيجه
در مجموع بررسي و تحليل كمي و كيفي نتايج اين پژوهش 

ر بوده است بر بهبود نگرش دهد كه اين برنامه قاد نشان مي
دانش آموزان در دو حيطه جامعه طلبي و موقعيت تحصيلي 

هايي مانند  اگر چه اين پژوهش با محدوديت. تأثير بگذارد
محدوديت ابزار سنجش دقيق نگرش و كوتاه بودن طول دوره 
آموزشي روبرو بوده است؛ ليكن اين برنامه ها به طور كلي 

پيچيده  ها آنخواهد داشت و اجراي  نتايج مطلوبي را به دنبال
نيست و همراه با خود تغيير و اصالحات مثبتي را به همراه 

در اين راستا ايجاد نگرش مثبت در نسل آينده . خواهد داشت
به منزله تسهيل روابط (نسبت به ناتواني و فرد داراي ناتواني 

و نيز ) اجتماعي و باور به توانمندي هاي تحصيلي اين گروه
ي موجود در افراد جامعه، به عنوان ها نگرشح و تغيير اصال

بررسي بيشتر . ها بايد مورد توجه قرار گيرد ابعاد اصلي برنامه
آموزي، در جريان حركت عادي  در شناخت نگرش قشر دانش

ي شاياني به ها كمكتواند  يم، كشور ماسازي فعلي در 
ني و عادي تعليم و تربيت دانش آموزان با ناتوا اندركاران دست
 . كند

شود، عالوه بر  يمهمچنين راهكارهاي زير پيشنهاد 
هاي درسي برنامه آگاه سازي نسبت به دانش آموزان با  برنامه

درسي  ي تواند به عنوان يك ماده يمحركتي  -ناتواني جسمي

ي درسي مدارس  برنامهربط در  يذفوق برنامه از سوي مراجع 
دانش آموزان را براي ورود به عادي گنجانده شود تا بتوانند 

. دنياي واقعي پيچيده و نامتجانس خارج از مدرسه آماده كرد
هاي آموزشي راهكار مناسبي  بعالوه تدوين بروشور و كتابچه

آگاهي، و تغيير نگرش نسبت به افراد با ناتواني  باال بردنبراي 
  .باشد يم

  
  ها محدوديت

ابزار  محدوديت مانند هايي محدوديت با پژوهش اين چه اگر
روبرو  آموزشي دوره طول بودن كوتاه و نگرش دقيق سنجش

به  را مطلوبي نتايج كلي طور به ها برنامه اين ليكن است؛ بوده
خود  با همراه و نيست پيچيده آنها اجراي و داشت خواهد دنبال
 اين در .داشت خواهد همراه به را مثبتي اصالحات و تغيير

 فرد و ناتواني به نسبت آينده نسل در مثبت نگرش راستا ايجاد

 به باور و اجتماعي روابط تسهيل منزله به( داراي ناتواني

 تغيير و اصالح نيز و )گروه اين تحصيلي توانمندي هاي

 برنامه اصلي ابعاد عنوان به جامعه، افراد موجود در نگرشهاي

 نگرش شناخت در بيشتر بررسي .گيرد توجه قرار مورد بايد ها

 در فعلي سازي عادي حركت جريان آموزي، در دانش قشر

 و تعليم دستاندركاران به شاياني هاي ميتواند كمك ما، كشور
 .كند عادي و ناتواني با دانش آموزان تربيت

  
  پيشنهادها

 آگاه برنامه درسي هاي برنامه بر عالوه شود، مي پيشنهاد

 حركتي -جسمي ناتواني با آموزان دانش به سازي نسبت

 مراجع سوي از برنامه فوق درسي ماده يك به عنوان ميتواند

 بتوانند تا شود گنجانده عادي مدارس درسي ي در برنامه ذيربط

 و پيچيده واقعي دنياي به ورود براي را دانش آموزان

 و بروشور تدوين بعالوه .كرد آماده مدرسه خارج از نامتجانس
 و آگاهي، بردن باال براي مناسبي راهكار هاي آموزشي كتابچه
 .باشد مي ناتواني با افراد به نگرش نسبت تغيير
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  تشكر و قدرداني
نامه براي اخذ كارشناسي ارشد  اين مقاله برگرفته از پايان

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي در دانشگاه علوم 
با سپاس از سازمان آموزش . بهزيستي و توانبخشي بوده است

ابتدايي  ي مدرسه و دانش آموزان مدرسهو پرورش، مسئولين 
  استان مركزي 1 يهناح
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The effect of an awareness program on attitude change of female 
students towards the sociability and educational situation of their peers 

with Physical disorder in inclusive primary schools 

Faeghe shamsi1, Nargess Adibsereshki*, Guita Movallali2, Abas Mahvashe Vernosfaderani3 
  

 

 
Abstract 
  
Introduction: As educational policies have shifted towards the increased inclusion of students with 
disabilities into mainstream schools, there has been an equally increasing need for changing normal 
students' attitudes using appropriate strateges. The purpose of the present study was to investigate the 
effects of an awareness program on the attitudes of fifth-grade students toward the sociability and 
educational situations of their peers with physical disability 
Materials and methods: 62 fifth-grade female students from two inclusive schools participated in the 
study. They were randomly divided into two experimental (n=31) and control (n=31) groups. Students' 
attitudes were evaluated by an attitude measurement questionnaire initially presented in Gash (1993). The 
results were statistically analyzed via measuring the analysis of variance and the Tukey's test. 
Results: Study results showed that at the termination of the awareness program, the attitude of the 
experimental group about the sociability and educational situation of their physically disabled peers were 
significantly increased compared to the posttest attitudes of the control group. 
Conclusion: Awareness programs improve the attitudes of students towards their peers with physical 
disorders. 
Key Words: inclusive schools, Attitude change, disable 
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