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با آسیب شنوایی در مراکز آموزان  دانش یرفتار عملکرد و یلیتحص پیشرفت مقایسه

 مازندراناستان شده جداسازیآموزشی تلفیقی و 

 2، دکتر رجبعلی محمدزاده ادمالیی1*پور عزیزی زهرا رجب

 شهر، ایران شهر، قائم سسه آموزش عالی فروردین قائمؤشناسی، م .  مربی گروه روان1

 شناسی، دانشگاه پیام نور واحد بندپی، بابل، ایران ار گروه روان. استادی2

 61/66/16تاریخ پذیرش:  66/61/16تاریخ دریافت: 

 دهیچک

همای آموزشمی    در مدارس آموزش عمومی یکی از موضوعات مهمم نامام   ویژهآموزان با نیازهای  سازی دانش یکپارچه زمینه و هدف:

 تلفیقمی  ویمژه و  نیازهایآموزان با آسیب شنوایی مراکز با  دانش رفتاری عملکرد و تحصیلی فتپیشر مطالعه حاضر پژوهش است. هدف

 .بود مازندران استان

نوایی در مراکمز  شم   آمموزان بما آسمیب    پژوهش شامل تمامی دانش جامعه. است  ای مقایسه -علی نوع ازتوصیفی  پژوهش حاضرروش:  

 نفر 87نمونه مورد مطالعه  .بودند تحصیل به مشغول 1313-14 تحصیلی سال ان بود که دراستان مازندرشده آموزشی تلفیقی و جداسازی

شده( که به صمورت در  آموز از مدارس جداسازیدانش 33آموز از مدارس تلفیقی و دانش 33بودند ) شنوایی با آسیب آموزان دانش از

رونمده   پمیش  ماتریس ، آزمون(2661آخنباخ، ) معلم نسخه ودکلیست رفتار کچک اطالعات آوری جمع ابزار اند.دسترس انتخاب شده

مستقل، آزممون   های گروهآزمون تی  از استفاده با شده آوری جمع اطالعات. بود آموزان دانش تحصیلی پرونده و ،(1371)کرمی،  ریون

 .شد تحلیل فاسمیرنفموگرولاویتنی و کمن

 با آسیب آموزان دانش نمرات میانگین از باالتر با نیازهای ویژه مدارس آموزان دانشیلی تحص نمرات میانگین داد ها نشان یافته ها: یافته 

 .نبود معنادار مشکالت جسمانی گروه مؤلفهدو به استثناء  هر رفتاری عملکرد میزان اما (>661/6Pبود ) تلفیقی مدارس شنوایی

شمنوایی در ممدارس    آمموزان بما آسمیب    سازی دانمش  یکپارچهد که شوگیری مینتیجه حاضر های پژوهش با توجه به یافتهگیری:  نتیجه

از نامر   نیماز بمه بمازنگری    آموزشمی   سمازی  منجر به پیشرفت تحصیلی آنها نشده است و طرح یکپارچمه استان مازندران آموزش عمومی 

 دارد.  های الزمبسترسازی

 رفتاری عملکرد تحصیلی، فتپیشر تلفیقی، مراکز آموزشی شنوایی، با آسیب آموز دانش :ها کلیدواژه
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 مقاله پژوهشی

 
 شهر، ایرانشهر، قائمشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین قائممربی گروه روانعزیزی،  پوررجب زهرا *نویسنده مسئول:

 611-42214283تلفن:                  Zahra.rajabpour@yahoo.com : ایمیل
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 مقدمه
آموزان با نیازهای ویژه در  یا سازماندهی دانش 1سازییکپارچه

مهم  هایو چالش یکی از موضوعاتآموزش عمومی مدارس 

آموزش و پرورش در دو دهمه گذشمته بموده اسمت. مطالعمات      

د فواید گیرسازی به درستی صورت  اند اگر یکپارچه نشان داده

آموزان با و بمدون   و اجتماعی زیادی برای تمام دانش تحصیلی

بمه دنبمال آن اسمت کمه تممامی       این آمموزش  .(1ناتوانی دارد )

هما   تواناییها و  از تفاوت نار صرفآموزان را  کودکان و دانش

 (.2)قرار دهد  مؤثرتحت پوشش آموزش مناسب و 

طبق تعریف یونسکو آموزش فراگیر باید در همه ممدارس  

همه کودکان بدون توجه به وضعیت جسمانی، هوشی، و برای 

سمازی شمود و ایمن     هما متناسمب   و سایر ویژگمی  ،عاطفی، زبانی

ذهنمی، کودکمان تیزهموش،     تموان کمم فراگیری باید کودکمان  

، دورافتممادهکودکممان خیابممانی، کودکممان متعلممق بممه منمماطق     

هممای زبممانی، فرهنگممی یمما قممومی و کودکممان بمما سممایر     اقلیممت

(. یممادگیری موضمموعات 3نیممز شممامل شممود ) همما را محممدودیت

طمور   موضموعاتی کمه بمه    طورکلی بهو  ناریانتزاعی و مطالب 

شمنوایی دشموار    نیستند بمرای افمراد بما آسمیب     لمس قابلعملی 

هممایی کممه در ارتبممای بمما پیشممرفت تحصممیلی    اسممت. پممژوهش

، نوعی عدم پیشمرفت  شده انجامآموزان با آسیب شنوایی  دانش

اللهممی، سممرمدی و تقممدیری  فممر دهممد.  یتحصممیلی را نشممان ممم

دیمده   کنند برخی از مشکالت افراد آسمیب  بیان میآبادی  نوش

تواند ریشه در نوع آموزش و شرایط آموزشی داشمته باشمد    می

 (. 4اند ) آموزان با آن مواجه که این دانش

های آلن و اسبورن در ارتبای با پیشرفت تحصیلی  پژوهش 

تلفیقی در آزمون پیشرفت تحصیلی آموزان  نشان داد که دانش

 در ( تموکلی 3آموزان مدارس ویژه عمل کردنمد )  بهتر از دانش

آممموزان پسممر  مقایسممه پیشممرفت تحصممیلی دانممش  بممهپژوهشممی 

دیمده شمنوایی نامام تلفیقمی و ممدارس ویمژه ناشمنوایان         آسیب

آمموزان   پرداخت. نتایج نشان داد پیشمرفت تحصمیلی در دانمش   

بیشتر از گروه مدارس ویژه عمومی  آموزشتلفیقی در مدارس 

                                                           
1. Integration 

های کالوین و همکماران نشمان   همچنین نتیجه بررسی(. 6) بود

آموزان ناشنوایی که در مدارس تلفیقی تحصمیل   دهد دانش می

کنند پیشرفت تحصیلی باالتری نسبت به همتایان خود دارند  می

 (.8) که در مدارس ویژه مشغول به تحصیل هستند

از میمزان شمیوع   حماکی  ثال، گودیمان(  م طور بهها ) پژوهش

 یهما ناباالی مشکالت عاطفی و رفتاری در کودکمان و نوجمو  

(. همچنمین مطالعمات   7) اسمت شنوایی در تمام سمنین   با آسیب

با نیازهای ویمژه، هماننمد    اناناند که کودکان و نوجونشان داده

همای روانمی قمرار    بزرگساالن، در معرض خطر ابتال بمه اخمتالل  

 وجواناندرصد از کودکان و ن 22تا  14در مجموع بین دارند و 

. (1انمد )  رفتاری و هیجانی مواجه های اختاللانواع مشکالت و 

رفتماری و   همای  اخمتالل بمه  کمه   بمه کودکمانی  مناور کممک  به

اند اولین قمدم شناسمایی و تشمخیح صمحی      عاطفی مبتال شده

 –عمماطفی هممای اخممتاللاخممتالل اسممت. شناسممایی و تشممخیح  

. بممرای اسممتمختلممف  اطالعمماتآوری  ری نیازمنممد جمممعرفتمما

مختلفممی وجممود دارد. آوردهممای آوری اطالعممات، روی جمممع

بمر   آوردسنجش رفتاری است. ایمن روی  ا،هروش  این ازیکی 

شممامل بیشممتر دارد و  تیکیممدفعلممی بممر رفتممار  موقعیممتتممیثیرات 

هایی از محمیط و روابمط متقابمل بمین     ها و توصیفگیریاندازه

 (.16ار و محیط است )رفت

همما در ایممن حیطممه بممه بررسممی   ای دیگممر از پممژوهش دسممته

شنوا  آموزان ناشنوا و کم و مشکالت رفتاری دانش های اختالل

آمموزان   پرداختند. کایلی و تینا بر ایمن باورنمد آمموزش دانمش    

گیمری   در مدارس عادی باعث طمرد و گوشمه   شنوا کمناشنوا و 

 آنهما همای اجتمماعی    قابلیمت  آمموزان و کماهش   این قبیل دانش

ی اجتمماع  یمافتگی سمازش شود. همچنمین ایمن پژوهشمگران     می

را بررسممی کردنممد  آممموزان ناشممنوا در مممدارس عمممومی دانممش

آموزان با احتممال بیشمتری از سموی     ها نشان داد این دانش یافته

(. بمورک و همکماران،   11) انمد  رد شمده  بهنجمار آمموزان   دانش

 ممومی ان ناشنوا که در ممدارس ع آموز مشکالت رفتاری دانش

. نتممایج نشممان داد ایممن  کردنممد تلفیممق شممده بودنممد را بررسممی 

آموزان در ارتبای با عملکرد مستقل خیلی ضمعیف عممل    دانش
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کنند و از  باالیی را تجربه می تنیدگیکنند و از طرف دیگر  می

مطالعمه آنمه   (. 12) کنند کمتر استفاده می مسئلهراهبردهای حل 

سسات یما در مراکمز   ؤکودکانی که در م دهد میشان نیز ن (13)

اند در کنار آمدن با شرایط عمادی   آموزشی ویژه تحصیل کرده

( 14بمر طبمق نامر بمراون و بمرگن )     . اند زندگی با مشکل مواجه

تواننمد بنما بمر اصمل یمادگیری       شمنوا ممی   کودکان ناشمنوا و کمم  

برقراری ها و رفتارهای همساالن و  ای با مشاهده فعالیت مشاهده

همای اجتمماعی را در عممل تجربمه کننمد.       مهارت آنهاتعامل با 

 بممه نسممبت آممموزش فراگیممر ( نشممان داده اسممت13مطالعممات )

 خودبمماوری ازجملممه بسممیاری دارد هممای مزیممت ویممژه آممموزش

 و همسماالن  توسط شدن ویژه، پذیرفته نیازهای دارای کودکان

 جمه درنتی وآمموزش عممومی    شمدن معلممان   کشمیده  چمالش  به

 بتواننمد  کمه  ای گونمه  بمه  آنهما همای   مهمارت  و معلومات افزایش

 برآورده کنند. را کودکان همه نیازهای

 در نمماتوانی بمما آمموزان  دهممد دانممش همما نشممان ممی  پمژوهش 

 آموزشی عملکرد در بهتری نتایج ،آموزش عمومی های کالس

 ایمن  در نیمز بهنجمار   کودکمان  همچنمین . انمد  داده نشمان  خود از

 ناتوانی دارای آموزان دانش به نسبت تری مثبت نگرش مدارس

 کودکمان  گمروه  این با مشارکت از کردند می بیان و کرده پیدا

( 18(. مللمی و سملیمی )  16نمد ) ا آورده به دسمت  زیادی مزایای

کمه  شود  د اهمیت آموزش فراگیر زمانی مشخح میکردن بیان

رار نیازهای ویژه که در ناام آموزش تلفیقی قم  با آموزان دانش

اند پیشرفت تحصیلی و عملکرد رفتاری بهتری نسبت بمه   گرفته

 آموزش ویژه داشته باشند.آموزان با دانش

هما نتمایج ضمد و نقیدمی در ممورد حدمور        مرور پمژوهش 

دهمد   آموزان با نیازهای ویژه در مدارس تلفیقی نشان ممی  دانش

د تلفیممق نممکن ( بیممان مممی8کلمموین و همکمماران ) مثممال عنمموان بممه

پیشممرفت بمما نیازهممای ویممژه بمما سممایر شمماگردان  آممموزان  دانممش

نمژاد و  را افزایش داده است اما پمژوهش جعفمری   آنهاتحصیلی 

آمموزان ناشمنوای تلفیقمی     دهد دانش ( نشان می11بناب )غباری

( 17در پیشرفت تحصیلی خود پیشمرفتی ندارنمد. همچنمین اوا )   

 ارسنیازهمای ویمژه در ممد    آمموزان بما   دانمش کنمد کمه    بیان می

کند  گیرند؛ وی بیان می قرار نمی موردپذیرشآموزش عمومی 

بمه دلیمل   بهنجمار  آموزان از سوی همسماالن   عدم پذیرش دانش

ضعف در پیشرفت تحصیلی نیست بلکه به دلیل این اسمت کمه   

آمموزان درگیمر    ریزند و با دانش کالس درس را به هم می آنها

 شوند.  می

بعمد از اجمرای طمرح    که در اسمتان مازنمدران   از آن جایی 

ای جامع صورت نپذیرفته است و مشخح نشمده   تلفیقی مطالعه

آموزان تلفیقی به لحاظ تحصیلی و رفتماری در چمه    است دانش

بر این اساس تعیمین سمط  فعلمی عملکمرد     شرایطی قرار دارند؛ 

دیمده   آموزان آسیب شناخت وضعیت آموزشی دانش رفتاری و

رسمد. بمر ایمن     نامر ممی   ضروری بمه  شنوایی در مدارس تلفیقی

 و تحصمیلی  پیشمرفت  مطالعه حاضر پژوهشاساس هدف کلی 

آموزشی مراکز  آموزان با آسیب شنوایی دانش رفتاری عملکرد

 .بود مازندران استان تلفیقی ویژه و نیازهای

 روش 
ایمن پمژوهش   : کننردگان  شررکت الف( طرر  پرهوهش و   

جامعمه  . رویدادی( استای )پس مقایسه ـاز نوع علی توصیفی، 

آموزان مقطع راهنممایی و دبیرسمتان    دانش شامل تمامیآماری 

دارای آسممیب شممنوایی پسممر و دختممر شمماغل بممه تحصممیل در    

مراکزی بما نیازهمای ویمژه و تلفیقمی اسمتان مازنمدران در سمال        

بما توجمه بمه آممار اداره کمل      بمود.  تشمکیل  1313-14تحصیلی 

ان تلفیقمی  آموز آموزش و پرورش استان مازندران جامعه دانش

نفمر   87استان مازندران در مقطمع متوسمطه اول و متوسمطه دوم    

. سه شهر ساری، بابل و آمل به عنوان نمونه انتخاب شدند است

آموزان در این سه شهر مشمغول بمه تحصمیل     که اکثریت دانش

آمموز   دانمش  67شمامل   موردمطالعمه بودند. بر این اساس نمونمه  

بر مبنمای نموع    تصادفییرغمقطع متوسطه اول و دوم به صورت 

(، جممنس )دختممر و 17تمما  13)آسممیب شممنوایی(، سممن ) نمماتوانی

بمود( و پایمه تحصمیلی     163به بماال، میمانگین    16هوش )، پسر(

از افمراد   یمک  همی  )مقطع متوسطه اول و دوم( انتخاب شمدند.  

 تموانی  کمدیگری از قبیل ناتوانی یا  ناتوانی اضافی موردمطالعه
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آموز با آسیب  دانش 33از این تعداد  شتندندا گانهذهنی و چند

آموز  دانش 33پسر( و  18دختر و  16شنوایی در مدارس ویژه )

پسممر(  12دختممر و  23بمما آسممیب شممنوایی در مممدارس تلفیقممی )

 جهت مقایسه با گروه قبلی انتخاب شدند.

 ابزار  ب(

یکمی از   نسمخه ایمن   :رفتاری آخنباخ های اختاللپرسشنامه ( 1

ازی ناام سمنجش آخنبماخ اسمت. نامام سمنجش      های مونسخه

، قابلیمت هما بمرای ارزیمابی    نسمخه ای از آخنباخ شامل مجموعه

    رفتمماری بممر اسمماس/ وری سازشممی و مشممکالت عمماطفیکممنش

دسمت  های هنجاری است. در این ناام سمنجش، بمرای بمه   داده

از سمممه منبمممع والمممدین، معلممممان و خمممود    اطالعممماتآوردن 

بنممدی  سممؤاالت بمماز پاسممخ و درجممهآممموز( در تکمیممل  )دانممش

 نسمخه شود. عالوه بر پرسشنامه های رفتاری، استفاده میمقیاس

، فهرسمت  هما انپرسشمنامه خودسمنجی نوجمو    1گزارش معلممان 

نیز در ناام سنجش آخنباخ وجمود دارد   2بازبینی رفتار کودک

سمال، هنجاریمابی شمده و     17تما   6برای سمنین  نسخه(. این 16)

ایر کارکنان مدرسه، مانند مشاوران، مدیر یما  توسط معلم و یا س

آمموز در   معاون، دستیار معلم و مربی ویژه که با عملکرد دانش

 گوبمه  117گردد. در این آزممون  مدرسه آشنا است تکمیل می

آموز خمود   دانش یتدهنده بر اساس وضعوجود دارد که پاسخ

صمورت صمفر، یمک و دو    را بمه  گوبمه در دو ماه گذشمته، همر   

بنممدی کممامالد درسممت( درجممهرسممت، تمما حممدی درسممت و )ناد

متناظر با نمره خام بما   Tو نمره  آمده دست بهنمره خام کند.  می

گمردد. بمرای    مراجعه به جدول هنجاری دو جنس استخرا  می

و سمایر مشمکالت     نممود  نممود و بمرون  رفتاری درون مشکالت

 نسمخه یمن  ا گیمرد.  در دامنه بالینی قرار ممی  63باالتر از  Tنمره 

انممزوا/ »، «اضممطراب/ افسممردگی»دارای هشممت مقیمماس شممامل  

، «مشمکالت اجتمماعی  »، «همای جسممانی  شمکایت »، «افسردگی

و « نادیده گمرفتن قواعمد  »، «مشکالت توجّه»، «مشکالت تفکر»

. سمه عاممل اضمطراب و افسمردگی،     اسمت « رفتار پرخاشمگرانه »

                                                           
1. Teachers Report Form Achenbach&Rescola 

2. Child Behavior Cheek List 

 تبمه مشمکال  های جسمانی مربوی انزوا و افسردگی و شکایت

نادیممده گممرفتن قواعممد و رفتممار   ، اسممتنمممود رفتمماری درون

(. 11اسمت )  نمودرفتاری برون به مشکالتپرخاشگرانه مربوی 

 اننم ادر کودکمان و نوجو  این ابمزار ای ساختار عاملی  در مطالعه

هما   قرار گرفت همبستگی عاممل  موردمطالعههلندی  هسال 17-3

پرسشنامه آخنباخ  اراعتبروایی و  طورکلی بهبود.  17/6 تا 11/6

در ایمران   (.1رسمیده اسمت )   تیییمد بمه  های مختلف در پژوهش

را مطلوب و باال ارزیابی  نسخهو روایی این  اعتبار(، 26) مینایی

یابی این مقیماس در جمعیمت   در هنجار طورکلی بهکرده است. 

 78/6ها مقیاسخردهها و ایرانی ضرایب همسانی درونی مقیاس

 بود.  83/6شده سازیونو برای مقیاس بر

 : در ایممن پممژوهش بممرای 3هممای پیشممرونده ریممون  ممماتریس( 2

استفاده  آموزان از آزمون هوش ریون گیری هوش دانش اندازه

کمه   فرهنم  اسمت   بمه  شد. آزمون ریمون یمک آزممون نابسمته    

سال  17تا  6.این آزمون برای سنین توسط ریون تهیه شده است

 گیری عامل هموش  آن اندازه هدف گیرد. قرار می مورداستفاده

ابزارها  ترین مناسب عمومی است. این آزمون دیداری، یکی از

ها  ی نمره . دامنهاست شنوا آموزان کم برای سنجش هوش دانش

. آزمون ریون از لحماظ  است در این آزمون بین صفر تا شصت

قمرار   موردبررسمی همای گونماگون    صمورت  و روایمی بمه   اعتبار

به روش بازآزمایی، دامنه ضمرایب   عتباراگرفته است. از حیث 

روش تنصمیف   بمه  اعتبارو از جهت 87/6تا  / 86همبستگی بین 

 (. همچنمین 26گمزارش شمد )   16/6تما  83/6 بمین  دامنه ضرایب

محاسمبه   71/6 را به روش تندمیف  این آزمون اعتبارسپهوندی 

 (.21) کرده است

 یتحصیل پیشرفت بررسی جهت :آموز دانش تحصیلی (پرونده3

 دریافمت  و اول نیمسمال  تحصمیلی  معمدل  اخذ برای آموزدانش

 مسمئولین  همکماری  بما  ریمون  آزممون  جهمت  تولمد  همای  تاریخ

 مممدارس در آممموزان دانممش تحصممیلی هممای پرونممده بممه مدرسممه

 .شد دریافت الزم اطالعات و شد مراجعه

                                                           
3. Ravens Progressive  
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بعد از انجام مراحل مقدماتی آزمون مبتنی بمر  روش اجرا:  ج(

معلممم(، پرسشممنامه مممذکور تهیممه و بممه  خهنسممتجربممه آخنبمماخ )

پرسشنامه شامل  نسخهمدارس طرح تلفیقی و ویژه مراجعه شد. 

آمموزان، پایمه، دوره،    مربوی به اطالعات فردی دانمش  سؤاالت

معدل نیمسال قبمل، و اسمتفاده از سممعک قیمد گردیمده اسمت.       

آموزان تکمیل  با کمک معلم اصلی و معلم رابط دانش ها نسخه

بعممد از آن آزمممون ریممون بممه صممورت انفممرادی از     گردیممد. 

 آموزان تلفیقی و ویژه گرفته شد. دانش

در  آممده  دسمت  بمه همای   برای تجزیه و تحلیمل آمماری داده  

بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی، نمودار، محاسمبه  

های مرکزی و پراکندگی و همچنین از آمار اسمتنباطی   شاخح

هممای مسممتقل(، آزمممون    هاسممتودنت بممرای گممرو   t)آزمممون 

ها و  اسمیرنف جهت برسی نرمال بودن توزیع دادهفلموگرواک

 و تحلیمل آزمون یومن ویتنمی بمرای مقایسمه عملکمرد رفتماری      

آموزان با آسیب شمنوایی در   از دانش شده آوری جمعاطالعات 

مدارس ویژه و مدارس تلفیقی استفاده شد. اطالعات با استفاده 

 زیه و تحلیل شد.تج SPSS افزار نرماز 

 ها یافته
.قمرار گرفمت   موردبررسمی  هما  دادهسط  معناداری  1در جدول

 

 ها موگروف اسمیرنف برای اطمینان از توزیع نرمال دادهالکآزمون  .1 جدول

 هوش دختران هوش پسران معدل پسران معدل دختران هوش معدل 

 32 27 21 37 66 68 فراوانی

 164 11 61/16 37/16 67/161 38/16 میانگین

z 11/6 16/6 667/1 87/6 63/6 87/6 

sig 282/6 366/6 262/6 363/6 872/6 386/ 

 

( بما توجمه بمه سمط  معنماداری      1بر اسماس نتمایج جمدول )   

ها از توزیع نرمال برخوردارند. بر این اساس بمرای بررسمی    داده

آممموزان  مقایسممه میممانگین همموش و پیشممرفت تحصممیلی دانممش 

  tتلفیقمی و ویمژه از آزممون پارامتریمک    دیمده ممدارس    آسیب

 مستقل استفاده شد.

 تلفیقی و ویهه مدارس دیده آسیب انآموز دانش هوش میانگین مقایسه برای مستقلt  آزمون .2جدول

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد آموز دانش شاخص

 کل
 64/17 161 36 تلفیقی

37 1/6 121/6 
 34/13 161 36 ویژه

 پسران
 16 11 12 تلفیقی

26 144/6 778/6 
 77/13 17 16 ویژه

 دختران
 36/11 163 17 تلفیقی

36 117/6 744/6 
 63/13 164 14 ویژه
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 از گمروه  دو هموش  نممرات  میمانگین  بین با توجه به جدول

 آموزشی ناام و ویژه ناام در شنوایی دیده آسیب آموزان دانش

 هممای تفمماوت همچنممین وجممود نممدارد. معنممادار اوتتفمم تلفیقممی

میمانگین نممرات   در  کمه  گرفمت  قمرار  موردمطالعمه  نیز جنسیتی

 همچنمین  و تلفیقمی  و ویمژه  ناام شنوایی  با آسیب پسران هوش

در دو موقعیمت   شنوایی آسیب با دختران هوش نمرات میانگین

 در .شمود  نمی مشاهده معناداری تفاوت تلفیقی و ویژه آموزشی

 در آممار اسمتنباطی   همای  داده تحلیمل  و زیمه تج نتایج بخش این

 و تجزیمه  بمرای . اسمت  شمده  ارائه پژوهش های فرضیه با ارتبای

 انحمراف  و میمانگین  از آممده  دسمت  بمه  همای  داده آماری تحلیل

و آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی  (مستقل t آزمون) از و معیار

 .شد استفاده

آموزان  که وضعیت تحصیلی دانشفرضیه این برای آزمون 

از  بمما آسممیب شممنوایی مممدارس ویممژه و تلفیقممی متفمماوت اسممت

که خالصمه نتمایج    شد  استفادههای مستقل  برای گروه tآزمون 

 آمده است. 3آن در جدول 

 
 آموزان با آسیب شنوایی مدارس ویهه و تلفیقی مستقل برای مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی دانش tآزمون  .3 جدول

 

 معدل

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد آموز دانش

 76/2 22/13 33 تلفیقی
63 11/4 661/6** 

 42/1 33/18 33 ویژه

 

شود با کنترل هوش  مشاهده می 3طور که در جدول  همان

آمموزان بما آسمیب شمنوایی در      عمومی میانگین نممرات دانمش  

عنمممادار طمممور م ( بمممهM= 3/18و SD=42/1ممممدارس ویمممژه )

(661/6=p  63دو دامنمممه=df  11/4و=t  بممماالتر از میمممانگین )

شممنوایی مممدارس تلفیقممی    آممموزان بمما آسممیب  نمممرات دانممش 

(76/2=SD 22/13و =M است. بر این اساس با توجه به نتایج )

 دو تحصمیلی  پیشمرفت  نمرات مستقل تفاوت میانگین tآزمون 

 در تحصمیل  بمه  شماغل  شنوایی  با آسیب آموزان دانش از گروه

بر این اساس فمرض صمفر    .است معنادار ویژه و تلفیقی مدارس

 گردد. گردد و فرضیه پژوهشی اول تییید می رد می
 

 های عملکرد رفتاری داده نرمال توزیع از اطمینان برای اسمیرنف لموگروفاک آزمون .4 جدول

 سازیبرون سازیدرون سایر پرخاشگری شکنی قانون توجه تفکر اجتماعی جسمانی گیری گوشه افسردگی 

 66 67 67 68 68 67 67 67 67 67 67 فراوانی

 268/6 326/6 284/6 211/6 218/6 311/6 222/6 282/6 264/6 467/6 247/6 میانگین

Z 18/2 64/2 82/1 71/1 17/2 47/1 17/2 33/2 87/1 34/1 17/1 

sig 661/6 661/6 63/6 662/6 661/6 62/6 661/6 661/6 663/6 63/6 661/6 

 

 معنماداری،  سمط   بمه  توجمه  بما ( 4) جمدول  نتمایج  اساس بر

 بمرای  اسماس  بمر ایمن  . برخوردار نیسمتند  نرمال توزیع از ها داده

 آسمیب  آمموزان  دانمش  عملکرد رفتاری میانگین مقایسه بررسی

 ویتنمی ممن  آزمون ناپارامتریمک  از ویژه و تلفیقی مدارس دیده

 شد. استفاده

آمموزان   ضیه که عملکرد رفتاری دانشبرای آزمون این فر

اسمت بمه    دیده شنوایی مدارس ویمژه و تلفیقمی متفماوت    آسیب

های آزممون پارامتریمک از آزممون      دلیل فراهم نبودن مفروضه

 شده است که خالصمه نتمایج آن    ویتنی استفادهناپارامتریک من

 .است آمده 3 جدول در
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 تلفیقی و  ویهه مدارس دیده آسیب انآموز دانش عملکرد رفتاری میانگین مقایسه برای ویتنیمن آزمون .5جدول

 u w z sig میانگین رتبه تعداد آموز دانش مؤلفه

 افسردگی
 38/36 33 تلفیقی

312 1683 727/6- 467/6 
 32/32 33 ویژه

 گیری گوشه
 21/38 33 تلفیقی

3/472 3/1643 11/1- 231/6 
 62/31 33 ویژه

 شکایات جسمانی
 64/31 33 تلفیقی

3/318 3/137 27/2- 622/6 
 63/21 33 ویژه

 مشکالت اجتماعی
 14/38 33 تلفیقی

473 1646 162/1- 243/6 
 86/31 33 ویژه

 مشکالت تفکر
 71/36 33 تلفیقی

3/416 3/1638 636/1- 366/6 
 63/32 33 ویژه

 مشکالت توجه
 37 33 تلفیقی

433 1616 32/1-  121/6  
 81/36 33 ویژه

 شکنی قانونرفتار 
 81/34 34 تلفیقی

334 1613 348/6- 821/6 
 17/33 33 ویژه

 رفتار پرخاشگری
 81/34 34 تلفیقی

333 1614 363/6- 813/6 
 17/33 33 ویژه

 سایر
 26/34 33 تلفیقی

368 1118 133/6- 714/6 
 72/34 33 ویژه

 سازیدرون
 616/6 -61/1 1661 446 43/37 33 تلفیقی

  33/36 33 ویژه

 سازیبرون
  71/33 33 تلفیقی

3/331        3/1612     167/1-        768/6 
  11/33 33 ویژه

 

 رفتماری  مشمکالت  توصمیف  بمه  کمه  3جمدول   با توجه بمه 

 آموزشمی  نامام  تفکیک به متغیرها از هریک مقایسه از حاصل

 هما  مؤلفمه ه مشکالت رفتاری در همه است میانگین رتب پرداخته

 (مشکالت جسمانی در ناام آموزشی تلفیقمی  مؤلفه)به استثناء 

بمماالتر از ناممام آموزشممی ویممژه مشمماهده   در موقعیممت تلفیقممی 

( تفمماوت p>63/6در سممط  ) همما مؤلفممهدر سممایر  و گممردد مممی

 تییید صفر شود. بنابراین بخشی از فرضیه معناداری مشاهده نمی

 شود. می رد پژوهشی فرضیه گردد و می

 گیریو نتیجهبحث 

از  یقم یو تلف ژهیم و یدو ناام آموزش سهیپژوهش مقا نیهدف ا

بمما آممموزان  دانممش یو عملکممرد رفتممار یلیتحصمم شممرفتیناممر پ

بما   آزمون فرضیه اول نشان داد لیتحل جینتا .بود ییشنوا  بیآس
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با آموزان  دانش پیشرفت تحصیلی نمرات نیانگیم ،کنترل هوش

نممممرات  نیانگیممماز م ژهیمممس ودر ممممدار ییشمممنوا  بیآسممم

 باالتر است. یقیمدارس تلف ییشنوا بیآسبا آموزان  دانش

کممه در  گممریمطالعممات پژوهشممگران د جیبمما نتمما  افتممهی نیمما

 لیممانممد از قب انجممام داده یقممیناممام تلف اثربخشممیخصممو  

ست که بیان کردنمد  ا ( همسو8ی کلوین و موریس )ها پژوهش

تمری نسمبت    آموزان مدارس تلفیقی میانگین نمرات پایین دانش

هما   همچنین نتایج این یافته .ویژه دارندآموزان مدارس  دانشبه 

( از خمار  و  22) شمل ی(، کمارچر و م 13آنمه )  با نتایج مطالعات

( 11اب )بنم  یو غبار نژاد یجعفر یداخل یها پژوهش یها افتهی

که بیان نمودنمد میمانگین    (21) القیی یشهن پور انیک ،یو کرد

 اسمت آموزان تلفیقمی   آموزان ویژه باالتر از دانش نمرات دانش

، ضمامنی و  همسو هسمت. همچنمین بما نتمایج مطالعمات عنمایتی      

آمموزان   نیازهای آموزشی دانشکردند ( که بیان 23همکاران )

شمود   تر بمرآورده ممی  ویژه به آموزش شنوایی در ناام  با آسیب

  .استهمسو 

آلمن و   ازجملمه ی مطالعات جینتاها با  این یافته گرید یاز سو

شمنوایی در    آموزان با آسمیب  نشان دادند دانش که (3اسبورن )

مدارس تلفیقی عملکرد تحصیلی باالتری نسبت به گروه ویمژه  

آمموزان   بیمان داشمتند دانمش    کمه  (24) لزیجکسون و ودارند و 

های  یافتهو  عملکرد آموزشی بهتری از خود نشان دادند تلفیقی

و مسماح   یجممال  ؛یکشماورز  ،یفتحم ، (8و همکاران ) نیکالو

 کردنممممد کممممه بیممممان (26) یفیو شممممر یبمممماری(، کاکاجو23)

 کننمد  یم لیتحص تلفیقیکه در مدارس  ییآموزان ناشنوا دانش

خود دارنمد کمه در    انینسبت به همتا یباالتر یلیتحص شرفتیپ

 .است؛ ناهمسو هستند لیمشغول به تحص ژهیدارس وم

آمموزان   که دانش در تبیین نتایج این فرضیه قابل ذکر است

بما توجمه   آموزش عمومی در مدارس  لیناشنوا مشغول به تحص

 تموجهی  قابل زانیاند به م که دارند نتوانسته یبه مشکالت مختلف

کالس بهنجار  آموزان به سط  دانش اخود ر یلیعملکرد تحص

آممموزش  تیمماهمکردنممد  انیمم( ب18) یمیو سممل یمللمم .دبرسممانن

 یازهما ینبما  آمموزان   دانمش کمه   شمود  یمشخح م یزمان ریفراگ

 شممرفتیانممد پ قممرار گرفتممه یقممیکممه در ناممام آممموزش تلف ژهیممو

 ژهیم نسمبت بمه آمموزش و    یبهتمر  یو عملکمرد رفتمار   یلیتحص

 رشیپمذ  یالزم برا یمعلمان هنوز از آمادگ یداشته باشند. برخ

 سمتند یبرخوردار ن شانیها در کالس یا نیازهای ویژهآموز  دانش

 یهما  مهمارت  یریادگیضمن خدمت و  یها ه و شرکت در دور

متفمماوت  یهمما ییآممموزان بمما توانمما  دانممش رشیپممذ یالزم بممرا

 . رسد یبه نار م یضرور

 ،آمموزان  در مدارس متوسمطه )اول و دوم( دانمش  همچنین 

بما  مموزان  آ و دانش دروس مختلف دارند یبرا یمعلمان مختلف

 سیمجبورنممد خممود را بمما گفتممار و روش تممدر ییشممنوا  بیآسمم

 توانممد یممم مسممئله نیممو خممود ا نممدده شزمعلمممان مختلممف سمما

در ممدارس   ییشمنوا  دهیم د بیآموزان آس دانش یبرا یمشکالت

ایممن  رسممد یبممه ناممر ممم  یتوضمم نیممبمما ا .کنممد جممادیا یقممیتلف

مانند  ژهیو یزشاز خدمات آمو یقیتلف طیآموزان در شرا دانش

بما   و سمتند یمند ن بهره دیبه صورت مف یگفتاردرمان ،یکاردرمان

کردنممد  انیممدرصممد معلمممان ب 66پممژوهش نیمما افتممهیتوجممه بممه 

ارجاع  یخاص یبه دوره آموزش ییشنوا بیآسبا آموزان  دانش

آمموزان   کمک به دانمش  یبراعمومی اند. معلمان مدارس  نشده

 ژهیم معلم آمموزش و  کی هک درحالیندارند  یکاف یآگاه ژهیو

 یهما  ( روش28از  لبمه نامر برنمارد )بمه نقم      .دانمش را دارد  نیا

 یازهایافراد با ن یازهاین یجوابگوعمومی در مدارس  سیتدر

 جینتا نی. همچنشود یم آنها یلیو باعث رکود تحص ستین ژهیو

 انآممموز ( نشممان داد دانممش26) مینممایی و همکممارانمطالعممات 

 یبما مشمکالت خاصم   ممومی  در ممدارس ع  یقم یتلف یشمنوا  کم

خمدمات معلمم    وبنمامطل  تیم فیبمه ک  تموان  یروبرو بودند که م

معلمم و کمبمود    نییمعلمم، سمابقه پما    یشغل تیرابط، عدم رضا

 رسمد  یبه نامر مم   گرید یاشاره نمود. از سو بخشیتوانخدمات 

و  ژهیم آمموزان و  دانمش  یلیتفاوت در عملکرد تحص نیوجود ا

مدارس وابسته اسمت و در   نیا یاام آموزشساختار ن به یقیتلف

گمممروه از  نیممما فیعممممدتاد دروس و تکمممال  ژهیمممممممدارس و

شده اسمت امما    یساز آنها متناسب ازیآموزان با توجه به ن دانش

. گمردد  یمشاهده نمم  یلیتناسب خ نیا یقیتلف یدر ناام آموزش
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آمموز   با دانشا نیاز ویژه بآموز  دانشمومی در عمده مدارس ع

 یلیعملکمرد تحصم   یابیو در ارزشم  دنم گرد یمم  سمه یمقابهنجار 

از آنهمما انتاممار  فیشممدن دروس و تکممال یسمماز بمدون متناسممب 

 نشان دهند. شرفتیپبهنجار  افراد اندازه به رود یم

در  یمشکالت رفتمار  رتبه نیانگیمدر فرضیه دوم پژوهش 

در ناممام جسممانی   مشممکالت مؤلفمه بمه اسممتثناء   همما مؤلفمه هممه  

 گمردد  یمشاهده م ژهیو یاام آموزشباالتر از ن یقیتلف یآموزش

در نامام   رتبمه  نیانگیم نیشتریب معنادار است. یاز نار آمار که

ی ریگ و گوشه توجهمشکالت  مؤلفهمربوی به  یقیآموزش تلف

 نممود نشمانگان بمرون   مؤلفمه مربوی بمه   رتبه نیانگیم نیو کمتر

آمموزان ممدارس    . همچنمین بمین عملکمرد رفتماری دانمش     است

ایمن یافتمه بما نتمایج      ویژه تفاوتی معنادار مشاهده نشد. تلفیقی و

 .است( همسو 27سعادتی بروجنی )

 یکمه مشمکالت رفتمار    دهد یپژوهش حاضر نشان م جینتا

تفماوت   یقم یو تلف ژهیم و یآموزان در هر دو ناام آموزشم   دانش

همای   نتمایج یافتمه   پژوهش با  نیاز ا آمده دست به جینتا .نداشت

کمه  ( 36) تما یآن ،(21) ویمنما  ،(12اران )مطالعات بورک و همک

 ممومی  در ممدارس ع  شنوا کمآموزان  بیان کردندآموزش دانش

 نیچنم هم .ستا ناهمسو شود گیری آنها می باعث طرد و گوشه

 القیمی  یو شمهن  پمور  انیم ک ،یکرد یها افتهیمطالعه با  نیا جینتا

دو گمروه از   یشمنوا  موزان کمآ دانش نیکردند ب انی( که ب21)

 سمت ین دار یتفماوت معنم   یو اجتمماع  یرفتمار  یهما  رتنار مها

 وزانآمم  دانش یقیدر مدارس تلف نکهیبا توجه به ا همسو است.

حمماکم در  طیو محمم ننممدیب یآممموزش ممم بهنجمماردر کنممار افممراد 

جامعه به علت حدور افمراد   یاجتماع طیمح هب یقیمدارس تلف

آمموزان   اسماس چنانکمه دانمش    نیم است بمر ا  تر نزدیک بهنجار

 هما  تیم ها آموزش داده شوند با واقع طیمح ونهگ اینشنوا در  کم

در اجتمماع   یخود را بما زنمدگ   توانند یو م شوند یآشنا م شتریب

 ایم   ویمژه بمودن در ممدارس    رسمد  یدهند. به نامر مم   قیبهتر تطب

شنوا  آموزان کم دانش یبر عملکرد رفتار یمتفاوت تیثیرمومی ع

س حماکم بمر ممدار    یآموزشم  سمتم یآن بمه س  لیدال دیندارد شا

ممدت حدمور در طمرح     ،یدرس یها مانند کتاب ژهیو و یعاد

 ،یقممیتلف ایمم  ویممژه یهمما برنامممه ینحمموه اجممرا ژه،یممو ایمم یقممیتلف

ممدارس بممه   نیم ر معلمممان شماغل در ا بیشمت بمودن   غیرتخصصمی 

 .رگرددب شده سازماندهیصورت 

طمرح   داشمتن  نگمه  ایم کردند پو انی( ب31) یبیو تذه ایجوادن

 رو ازایمن اسمت   جیو نتا اتیوم تجربمدا یابیمستلزم ارز یقیتلف

مختلف در  یها ییاگر صرفاد به کنار هم قرار دادن افراد با توانا

قمرار   یجمد  بیدر معمرض آسم   میکالس درس اکتفا کنم  کی

صرفاد  یقیو طرح تلف ریآموزش و پرورش فراگ گرفت. میخواه

در کنمار   ژهیم و ازیم آمموز بما ن   دانمش  یکم یزیحدمور ف  یبه معنما 

کوشمش و خطما انتامار     قیم که از طر ستینبهنجار آموز  دانش

خمود را همموار سمازد.     شمرفت یپ ریآموز مسم  دانش میداشته باش

و  یو امکانممات آموزشمم طیدر محمم یراتممییبلکممه الزم اسممت تغ

عواممل   چراکمه شمود   جماد یمعلم کالس ا ژهیبه و یعوامل انسان

 .مقاومت خواهند کرد ریتحت آموزش فراگ یانسان

وارد  یقیکه بر آموزش و پرورش تلف ییتوجه به انتقادها با

توجه به نقای ضعف و مداخالت  یبرا یفرصت مناسب شود یم

مقابلمه بما    یبجما  .آورد یبه وجود م یقیموجود در آموزش تلف

 نیتمدو  ییها ضعف، طرح قایاصالح ن یبرا دیانتقادات با نیا

نقای ضعف مداخالت اصمالح شمود بمر     آنها یگردد و با اجرا

بمه آمموزش مناسمب و اثمربخش کمه       یابیدسمت  یاساس برا نیا

از  تحولشممانرونممد  یآممموز و جداسمماز دانممش یمنجممر بممه دور

  .میازمندیبه مطالعات گسترده و بلند ن شود یجامعه م

ناممام  نبممودتمموان بممه  هممای ایممن پممژوهش مممی از محممدودیت

 یهمماکتمماب یمحتمموا ،یلیتحصمم شممرفتیهماهنمم  سممنجش پ

و  ژهیو یدو ناام آموزشمعلم در  سیتدر یها وهیو ش یآموزش

 یهما  آزممون  یبمر مبنما   یابیارزشم ی اشاره کرد. همچنمین  قیتلف

 اعتبمار و  یمی روا تیم ساخته ممکن است به سبب عدم رعامعلم

بمودن   کمرا نشان دهمد.  یقیدق یلیتحص شرفتینتوانسته باشد پ

 بما  آمموزان  دانمش  ادیم ز اریبسم  یپراکنمدگ  لیم حجم نمونه به دل

کمه   اسمت  در سمط  اسمتان   یقم یتلفدر ممدارس   ییشنوا بیآس

شمود   پیشمنهاد ممی   همراه بود. اریبس یبه آنها با دشوار یدسترس

 یهما  طهیدر ح یقیبودن آموزش تلف مؤثربر  یمبن هایی پژوهش
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آزمون )قبمل از وارد شمدن   و پس آزمون شیمختلف به روش پ

که  یی( در شهرهاقیبرنامه تلف یو بعد از اجرا تلفیقی انیبه جر

 یاجمرا انجمام شمود.    دهمد  یم یکار نیاجازه چن یجامعه آمار

 افتیبر استفاده از مصاحبه به مناور در تیکیدبا  یفیپژوهش ک

 یبررسم همچنمین  . شمود پیشنهاد ممی  تر قیاطالعات شفاف و دق

آمموزان   دانمش  یهما  گروه گریدر د قیاثرات آموزش تلف زانیم

ی انجام و حرکت یجسم نیو معلول انینایمانند ناب با نیازهای ویژه

 شود.
 

سممازمان آممموزش و  پممژوهشاز شممورای : تشررکر و قرردردانی

همای ممادی و معنموی     حمایت به خاطرپرورش استان مازندران 

آمموزان گراممی کمه در ایمن      این اثر همچنین معلممان و دانمش  

 گردد.  پژوهش مشارکت داشتند تشکر می
 

تدماد   گونمه  همی  این پژوهش بمرای نویسمندگان    تضاد منافع:

 است.منافع نداشته 
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Abstract  

Background & Purpose: Integrating students with special needs in public education schools is 

one of the important educational systems. The purpose of the present study was to compare the 

academic achievement and behavioral performance of students with hearing impairment in 

inclusive and separated schools of Mazandaran Province. 

Method: The present study is a causal-comparative study. The statistical population of the study 

consisted of all students with hearing impairment in separated and inclusive schools in 

Mazandaran who were studying in the academic year of 2014-2015. The sample consisted of 78 

students with hearing impairment (35 students from inclusive schools and 33 students from 

separated schools) who were selected using convenience sampling. To collect the data, the child 

behavior check list (Achenbach, 2001), Raven's progressive matrix test (Karami, 2010), and the 

students' educational records were used and data were analyzed using independent t-test, Mann-

Whitney and Kalmogrof-Smirnov tests. 

Results: Findings showed that the academic achievement of students in special needs were 

higher than the achievement of students with hearing impairment in inclusive schools (P <0.001), 

but the level of behavioral performance was not significant except for the components of the 

physical problems. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the integration of 

students with hearing impairment in public education schools has not resulted in their 

educational progress and the educational integration plan needs to be reviewed in terms of the 

necessary bases. 

 

Keywords: Students with hearing impairment, integrated schools, academic achievement, 

behavioral performance  
 

Quarterly Journal of Child Mental Health                                                               Vol. 4, No. 3, Fall 2017 

Citation: Rajabpour Azizi Z, Mohamadzade R. Comparison of academic achievement and behavioral performance of students with hearing 

impairment in inclusive and separated schools of Mazandaran province. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 153-

164. 

*Corresponding author: Zahra Rajabpour Azizi, Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Bandpay 

Branch, Babol, Iran. 

Email: Zahra.rajabpour@yahoo.com                   Tel: (+98) 011- 42294273                                                     

14 

Original Article 


