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 :چکیده
در این مقاله سعی شده به اختصار به بررسی میزان          

در هـر   . پذیرش اجتماعی آموزش فراگیر پرداخته شود     
ها و نهادهاي مختلفی وجـود دارد کـه         اجتماع سازمان 

پـذیرش آمـوزش   باید به طور جداگانه به بررسی میزان    
در ایـن مقالـه بـه     . فراگیر در هر کدام از آنها پرداخـت       

. شــودمــی هــا و نهادهــا اشـاره بعـضی از ایــن سـازمان  
همچنین فراگیرسازي در اجتمـاع مـورد بررسـی قـرار           

دیدگی، پیشینه   که به علت آسیب     را کودکانی. گیردمی
 ،شـوند نژادي، زبان، فقر و مانند آن متفـاوت اداره مـی          

کننـد، یـا   ر جامعه محلی و اجتماعی حذف مـی  اغلب د 
فرا گرفتن آنـان بـه معنـاي تغییـر          . رانندبه حاشیه می  

ها به نحوي   ها و مؤسسه  نگرش و عملکرد افراد، سازمان    
است که به شکل کامـل و معـادل بتواننـد در زنـدگی،           

ي محلی و فرهنـگ خـود مـشارکت کننـد و در         جامعه
  .آنها سهیم شوند

، جامعه اي است که در آن تفـاوت        ي فراگیر  جامعه
مورد توجه واقع می شود و ارزشمند است؛ جایی اسـت   
که در آن با تبعیض و پیشداوري در اصول و اعمال بـه             

بـراي رسـیدن بـه چنـین        . شـود طور فعال مبارزه مـی    
هـایی در مدرسـه       هایی الزم اسـت آمـاده سـازي       هدف

ل صورت گیرد تا بتوان از نقش هر کدام از اعضاي فعـا           
  .در اجراي این کار اطمینان حاصل کرد

 مدیر مدرسـه زمـانی مـی توانـد در اجـراي نظـام              

: هـایی چـون   آموزش فراگیر موفق باشد کـه از ویژگـی        
-رهبري، همکاري، مشخص کردن وظایف و مـسئولیت  

ها، ایجاد هماهنگی بین خدمت مختلف، مـشارکت بـا          
 هـا و درکـی واقـع      والدین، ایجاد حق انتخاب در برنامه     

اجتمـاعی برخـوردار باشـد؛       بینانه از جامعـه و زنـدگی      
هاي مختلف نیز بـه همـین نحـو         سایر افراد در سازمان   

                                                   .می توانند به هدف مورد نظر برسند
  

  :مقدمه
امکانات . تغییر، ثابت ترین رکن جوامع انسانی است      

اسب با این تغییرات متحول     و شرایط اجتماعی نیز متن    
هر تغییري در پی نیازي می آید و نیازها نیـز     . شوندمی

در پــی تغییــرات متحــول شــده و انــسان را در مقابــل 
ایـن تغییـر و تحـوالت    . دهنـد نیازهاي دیگري قرار می  

گیرنـد بـه   روندي متعـادل و متکامـل را در پـیش مـی     
نحوي کـه انـسان حاضـر، متـأثر از تغییـر و تحـوالت               

جتماعی، به انسانی بدل شـده اسـت کـه بـدون شـک        ا
نیازهاي او، به ویـژه نیازهـاي اجتمـاعی و بـه تبـع آن           

اي از نیازهـاي فـردي بـسیار متفـاوت از نیازهـاي            پاره
  .ي گذشته استانسان چند دهه

تغییر و   این مستقیماً تحت تاثیر   که یکی از نیازهایی  
. اسـت تحوالت اجتماعی قرار گرفته، نیازهاي آموزشی        

هایی بـا   گذر از دوره هاي مختلف به سـاختار       جوامع در 
تـر  پیچیـده . شـوند روابط هر چه پیچیده تر تبدیل مـی      

  

  بررسی میزان پذیرش اجتماعی آموزش فراگیر
  استان چهارمحال و بختیاري ، بن ، مدرسه جنت/ کارشناس آموزش ابتدایی/ مریم هاشمی شهرکی
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شدن این جوامع نیازمند بـاال رفـتن کـارایی هـر چـه              
هـا و     بیشتر اعضاي آن براي روبـرو شـدن بـا ضـرورت           

نظام آموزشی هر جامعه،   . هاي این جوامع است   خواسته
بنیادي ترین ساختارهایی است کـه  در کنار خانواده، از    

مسئولیت آماده و مجهز کـردن اعـضاي خـود را بـراي         
هــاي مربـوط بــه زنـدگی فــردي و   مقابلـه بــا ضـرورت  

ی و بررسـی سـطح گـستردگ   . اجتماعی بـه عهـده دارد     
توانـد نمـود واضـح و       عمق این نظام در هر جامعه مـی       

روشنی باشد از نگرش آن جامعـه بـه تـک تـک افـراد               
  .جامعه اش

اي کـه نظـام آموزشـی آن از نظـر سـطح       در جامعه 
ها، از  گستردگی در حد فراگیر نباشد و براي تمام گروه        

هــا نتواننــد امکانــات آموزشــی نظــر توانــایی و نــاتوانی
هـاي  مناسبی را فراهم کند، مسئله عدم وجود فرصـت        

اگـر جامعـه و     . شـود گـر مـی   برابر به طور بارزي جلـوه     
 گرفته اند تا بتوانند هـم در        امکانات آن براي این شکل    

دسترس همگان باشند و هم فرصـت الزم بـراي بهـره             
  گــرفتن از آن را داشــته باشــند در آن صــورت چگونــه

 اياي را صرفاً به خاطر محدود بـودن پـاره     توان عده می
  از توانایی هایشان از این حق اجتماعی محروم کرد؟

سـو  از یک   .  در اینجا تناقض بارزي آشکار می شود      
نظام آموزشی براي آن ایجـاد شـده اسـت کـه بتوانـد               

هاي افراد جامعه را گسترش دهد تا ایـن افـراد            توانایی
بتوانند از امکانات موجود در جامعـه اسـتفاده کننـد از            

هاي محدودتري  سوي دیگر افرادي را که داراي توانایی      
ــروم    ــین نظــامی مح ــرفتن در چن ــرار گ ــستند، از ق     ه

ین مسلم است که آن که توانایی هایش         بنابرا .کنیممی
محدودتر است باید امکانات آموزشی مناسـب تـري در          
اختیارش قرارگیرد تـا بتوانـد، موانـع موجـود در رونـد          
یادگیري ـ موانع درونـی مثـل محـدودیت شـناختی و      
موانع خارجی مثل محیط نامناسب ـ را برطـرف سـازد     

  ).1379تات، (
 تنهـایی و جـدا از       مدارس و ابتکارهاي آموزشی بـه     

آنهـا بخـشی از جامعـه محـسوب         . سایر عوامل نیستند  
ي بسیار مهم پـیش از آغـاز آمـوزش و       شوند و نکته  می

پرورش تلفیقی این است که افراد جامعه نسبت بـه آن           
مطلع شده و آگاهی آنها در این باره افزایش می یابد و             
بدانند که این روش بخشی از کل وجود کـودك و کـل       

ي مدارس است که در نهایت تمام کودکان        سعهرشد تو 
اگـر افـراد جامعـه بـه خـوبی          . از آن بهره خواهند بـرد     

آگاهی یابند، آنگاه مـی تواننـد از راه سـازمان بخـشی،           
جوامــع از راه خــانواده، . ي شــروع باشــندخــود نقطــه

مدارس، انجمن هاي اولیاء و مربیان، رهبران جامعـه و          
ل ترغیب شوند تا نـه تنهـا        سایرین باید به گونه اي فعا     

در شروع طرح ها مشارکت نمایند، بلکه در اجراي آنهـا   
  ).1375ابراهیمی درچه، (نیز نقش فعالی داشته باشند 

  
  :خانواده ها و آموزش فراگیر

مراکز آموزشی اغلب از جوامع خـود فاصـله گرفتـه           
از ایـن  . اند و حتی در مواردي با آنها در تـضاد هـستند    

 شود تـا از خـدمات و نظـرات اولیـاء و             رو پیشنهاد می  
جوامعی که دانش آموزان جزئی از آن هستند اسـتفاده        

بنابراین، مشارکت والدین باید به     ). 2000برنارد،  (شود  
عنوان عاملی مؤثر، ضـروري و تـأثیر گـذار در افـزایش         
کیفیت خدمات آموزشی مد نظر قرار گرفتـه و اعمـال           

  ).30ماره نایی، شتعلیم و تربیت استث(شوند 
باید اذعان داشت که براي دستیابی به نظام فراگیر،         
والدین و خانواده سهمی حیـاتی داشـته و نـه تنهـا در            
آموزش کودکان بلکه حضورشان بـه عنـوان مـشارکت          

ها و طرح مراحل آموزشی بسیار      گیريمثبت در تصمیم  
ها نـشان   از سویی روند اجرایی طرح    . حائز اهمیت است  

اند، که اغلب نقش بیشتري را ایفا کرده      دهد والدینی می
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تـر  هاي مشمول یا داراي وضعیت مالی مناسـب      از گروه 
-پس چالش بزرگ نزدیـک شـدن  بـه دانـش           . اندبوده

هـا محـروم   آموزانی اسـت کـه طـرد شـده یـا از گـروه       
هاي محروم است   یک راهکار، مشارکت خانواده   . هستند

ساالنی در  با ایجاد تسهیالت آموزش همگانی براي بزرگ      
 تا بتوانند آموزش فرزندانشان را      ،نزدیک مراکز آموزشی  

همچنین مراکز آموزشـی بایـد در ارائـه         . تعقیب نمایند 
اطالعات در خصوص آموزش دانش آموزان بـه والـدین          
کوشا باشند و این اطالعات را بـا زبـانی سـاده و قابـل               

پـذیر باشـد،   درك و با کلماتی که براي تمام اعضا فهـم    
  ).2001یونسکو، (فراهم نماید 

. باید اهمیت ارتباط خانه و مدرسه را در نظر داشت         
والدین می توانند آنچه را که در خانه اتفاق می افتد به            
مدرسه گزارش کنند و رفتارهاي کـودك را بـر مبنـاي     

اگر کـودك  . آنچه که در مدرسه می آموزد، شکل دهند   
والـدین ممکـن اسـت      در مدرسه مشکل داشته باشـد،       

بتوانند با دادن نظـر خـود مدرسـه را کمـک کننـد تـا          
  .هاي احتمالی مشکل را پیدا کننددالیل و نیز راه حل

که قانون بر   (آموز  هاي دانش گزارش منظم پیشرفت  
کننـد تـا    به والدین و مدرسه کمک می     ) آن تأکید دارد  

اش نظـارت  هـاي سـاالنه  بر پیشرفت او به سمت هـدف   
آموز بـا   هاي دانش دانستن اینکه پیشرفت  . شندداشته با 

بینـی شـده همـاهنگی دارد یـا اینکـه      آنچه کـه پـیش    
پیشرفت او سریع تر از حد انتظار است، اهمیت فراوانی      

 ).26تعلیم و تربیت، شماره ( دارد
  

  :هافواید آموزش فراگیر در خانواده
در آموزش فراگیر وقتی به کودکـان معلـول اجـازه           

هاي همگانی حـضور یابنـد، در       در کالس  داده می شود  
والدین آنها احساس نادیده گرفته شدن از سوي جامعه         

در عـین حـال، حقوقـشان نیـز بـراي          . کاسته می شود  

مشارکت در روند تـصمیم گیـري آمـوزش فرزندشـان           
  .شودحفظ می

فراگیر سازي بـراي والـدین کـودك سـالم فرصـت            
ه تفاوت هاي   هایی فراهم می کند تا به فرزندشان دربار       

همچنین . فردي و پذیرش این تفاوت ها آموزش دهند       
ارتباط آنها را بـا خـانواده هـاي داراي کـودك معلـول              
توسعه داده و حساسیت آنان را نسبت به نیازهاي ایـن           
خانواده ها و کودکانشان و در نتیجه یـاري رسـانی بـه             

 .آنها و جامعه افزایش می دهد
  

نواده هاي کودکـان  مزایاي آموزش فراگیر براي خا 
  :با نیازهاي ویژه

  ي جامعهاحساس جدایی کمتر از بقیه . 1
 رشد ارتباط با خانواده هاي کودکان عادي . 2
ایجاد دورنمایی از جهان واقعـی بـراي تفـسیر       . 3

علـیم و تربیـت   ت(هـاي کـودك معلـول       نیازها و مهارت  
  ).58استثنایی، شماره 

  
  :آموزش و پرورش و آموزش فراگیر

ه، خاصه افراد داراي نیازهـاي ویـژه      همه افراد جامع  
حق دارند همچون دیگران از امکانات و مواهب آموزش         

هر فعالیتی و اتفـاقی کـه در        . مند گردند و پرورش بهره  
پیوندد و به نوعی دانش آمـوزان در        مدرسه به وقوع می   

فعالیـت  . آن درگیر هستند، یک فعالیت آموزشی اسـت    
-شود که گـروه   آموزشی باید به سمت و سویی هدایت        
دیگـر سـخن    . هاي بیشتري را تحت پوشش قرار دهـد       

. »همه یاد می گیرند، همه حق دارند یاد بگیرنـد  «آنکه  
از این منظر آموزش و پرورش دو نقش مهم در آموزش       

  :فراگیر دارد
فراهم نمودن فرصت مناسب یـادگیري بـراي       )  الف

  .تمام افراد از جمله افراد داراي نیازهاي ویژه
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رسازي مناسـب جهـت تعامـل افـراد داراي       بست) ب
  .نیازهاي ویژه و عادي در محیط آموزشی

ي دیدگاه آموزش فراگیر آن است که نیازهاي ویـژه      
آموزشی کودکان با ناتوانی، باید در کـالس عـادي و از            
راه همکاري بین نظام آموزش عادي و خاص بـر طـرف    

  ).5 و 4تعلیم و تربیت استثنایی، شماره (گردد 
  

  :رش آموزش فراگیر در مدرسهپذی
مراکز آموزشی بـه عنـوان بخـشی از اجتمـاع بایـد             

هـاي  در واقع انطباق با روش    . آموزش فراگیر را بپذیرند   
آموزش فراگیر باید به عنوان یک روند در نظـر گرفتـه            
. شود نه اینکه به صورت یک طرح یا تفکر بـاقی بمانـد            

 کـه بـا     از طرفی در مراکز آموزشی عواملی وجود دارند       
هاي معمول در برابر تغییرها به شکل هماهنگ       مقاومت

کنند و در پیشرفت بـه سـوي تحـوالت خلـل        عمل می 
در واقع . کنندایجاد کرده و اجراي برنامه ها را مهار می       

هـاي  باید پیشرفت به سوي فراگیر شـدن بـا سیاسـت           
مراکز آموزشی یا نظام آموزشـی بـه صـورت یکپارچـه            

-نابع مـالی نبایـد صـرف روش       عمل کنند، همچنین م   
هــایی شــوند کــه تــأثیري بــر پیــشرفت کلــی ندارنــد، 

هـاي  گروه از تمامی  حمایت عدم نیز در زمینه   مشکالتی
هـا،  طرد شده وجود دارد، در واقع در بعضی از سیاست         

هاي معینی توجه می شـود، ماننـد توجـه    فقط به گروه  
هـاي خـاص یـا روي      ویژه بـه کودکـانی داراي نـاتوانی       

  ).2000فاین، (هاي اقلیت روهگ
  

  :نگرش  عوامل مدرسه به آموزش فراگیر
  مدیر. 1

نگرش مدیر، کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان        
آموزان داراي نیازهاي ویژه    از عوامل مهم پذیرش دانش    

دهنـد یکـی   ها نشان می  بررسی. در مدارس عادي است   

 نـوع   از عوامل مهم بازدارنده براي پـذیرش ایـن افـراد          
 اندیــشی آمــوزش فراگیــر در هــم. نگــرش آنهــا اســت

در آگرا هندوستان نگرش منفـی مـدیران بـه          ) 1998(
عنوان یکی از موانـع اصـلی موفقیـت آمـوزش فراگیـر             

ي آموزشـی فراگیـر   ي برنامهشناخته و بر اهمیت، تهیه 
آگاهی بخشی و آشناسازي عوامـل مدرسـه        . تأکید شد 

نگرش مثبت کارکنـان    اي در ایجاد    نقش تعیین کننده  
-بسیاري از آنها هنوز به درستی این گروه دانـش         . دارد

هاي آنهـا واقـف       آموزان را نمی شناسند و به توانمندي      
الزم اسـت مـدیر بـه همـراه دیگـر عوامـل در          . نیستند

جلسات توجیهی کـه در برگیرنـده سـخنرانی، بحـث و        
ي گفتگو، نمایش فیلم از مدارس فراگیر و پذیرا و ارائـه   

هاي موفق از حضور دانش آموزان داراي نیازهـاي   نمونه
ویژه مدارس عادي است، شرکت نموده و از نزدیـک بـا      

تعلـیم و   (ضرورت حضور آنها در مدارسشان آشنا شوند        
  ). 58 تربیت استثنایی، شماره

بنابر مطالب گفتـه شـده، اجـراي آمـوزش فراگیـر            
. مستلزم حمایت رسمی از سـوي مـدیر مدرسـه اسـت           

- مدرسه مسئولیت برنامه ریـزي و اجـراي برنامـه     مدیر
هاي آموزشی خاص براي دانش آموزان داراي نیازهـاي    

دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه     . ویژه را بر عهده دارد    
شوند بلکه حتـی    موزان ناتوان را شامل نمی    آتنها دانش 

و تعلـیم  (گیرند آموزان با استعداد را نیز در بر می       دانش
  ).19 و 18 نایی، شمارهتربیت استث

  
  معاون. 2

معاون آموزشی مدرسه یکی از ارکان اساسی و مهم         
هدایت کارکنان مدرسه بـراي دسـتیابی بـه آمـوزش و        

ي آن  پرورش فراگیر و درك منطق زیر بنایی و فلـسفه         
ــا و معــاون مدرســه کــسی اســت کــه نقــش . اســت ه

کند و به منظور رویارویی با      ها را مشخص می   مسئولیت
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ي سـازماندهی   آموزان و کارکنان به ارائه    زهاي دانش نیا
معاون در فـراهم کـردن زمینـه     . پردازدپذیر می انعطاف

مناسب براي ارتقاي سطح عملکرد کارکنـان، طراحـی         
ي مناسب و انعطاف پذیر و به کار گرفتن منـابع           برنامه

و خدمات حمایتی براي پـشتیبانی از آمـوزش فراگیـر           
  ).همان منبع(د نقش مهمی بر عهده دار

  
  معلمان. 3 

-دهی فعالیت معلمان مدارس مهمترین عامل شکل    
اگـر قـرار اسـت معلمـان بـراي          . هاي آموزشی هستند  

اجراي رویکردي فراگیر تربیت شوند پس برنامـه هـاي          
آموزشی آنان نیز باید به شیوه اي فراگیـر سـازماندهی           

  .شود
از بنابراین، تمامی معلمان نیاز دارند، درك درسـتی      

اقدامات الزم براي فراگیر سازي کالس درس به دسـت        
براي تحقق درك درست، نیاز به افـزایش سـطح        . آورند

علیم و تربیت اسـتثنایی،  ت(آگاهی و ارتقاء مهارت است    
  ).58شماره 

از آنجایی که نظام آموزش و پـرورش فراگیـر داراي    
ماهیتی پویاست، ضروري است تمام دست اندرکاران از        

مان که نقش کلیدي در ایـن نظـام دارنـد، از    جمله معل 
پویایی الزم برخوردار باشند و آنرا به طور مستمر حفظ          

براي حفظ و تداوم این پویایی ضروري است کـه       . کنند
برنامه هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت از نظـر علمـی و               
نگرشی، به طور مداوم آنها را تغذیه کنند تا بـه لحـاظ             

  . آورنداي آمادگی الزم را به دستحرفه
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که نباید این تصور          
در میان معلمان ایجاد شود که در صورت اجراي برنامه        

شـود و   تـر مـی   آموزش فراگیر مسئولیت آنهـا سـنگین      
و تعلـیم   (سطح انتظارهاي سـایرین از آنهـا بـاالتر رود           

  ).19 و 18تربیت استثنایی، شماره 

فراگیر، تأکید بـر   اساس مراحل دستیابی به آموزش      
بـه طـور   . مفیدترین بهره وري از منـابع موجـود اسـت         

مثـال گـسترش راهکارهـایی کـه اسـتفاده از انـرژي و       
از ایـن راه ارتبـاط بـین    . بـرد قابلیت فردي را بـاال مـی      

آمـوزان تقویـت   آموزگاران، کارمندان، والدین  و دانـش     
جالب است بدانیم دالیل مـستندي در دسـت         . شودمی

دهد روابط دانش آموزان بـا یکـدیگر   نشان میاست که   
تواند بر گسترش هر چه بیشتر آموزش فراگیر تأثیر         می

آمـوزان  بگذارد و در واقع در وضعیت نهایی همه دانـش      
 .)30تعلیم و تربیت استثنایی، شماره(بهبود ایجاد کند 

  
  :نگرش افراد تحصیل کرده

نتایج برخی از پژوهش هـا نـشان داده بـین سـطح             
عات دانشجویان از کم توانی ذهنی و نگـرش آنهـا           اطال

در مورد مسائل حقوقی و آموزش افراد کم توان ذهنـی     
بـه طـور کلـی      . ي مثبت و معناداري وجـود دارد      رابطه

ي کم توانی ذهنی و بـه تبـع         نگرش دانشجویان درباره  
آن آموزش فراگیر، وابسته به میـزان اطالعـات آنهـا در     

رف دیگر داشتن تجربه تمـاس  از ط . باشداین زمینه می  
ــتثنایی و    ــوزان  اس ــش آم ــا دان ــاعی ب ــل اجتم و تعام

توانـد بـر   اطالعات درباره افراد داراي نیازهاي ویژه مـی       
نگرش افراد عادي نسبت به دانـش آمـوزان اسـتثنایی           

 ).1380قاسمی، (تأثیر مثبتی بر جاي گذارد 
  

  : نهادهاي ارائه کننده خدمات
  شوراي محلی. 1

-محلی با توجه به نقش مردمی آنهـا مـی      شوراهاي  
توانند ضمن توجـه بـه مـسائل و نیازهـاي ایـن افـراد،          
شـرایط پــذیرش و مــشارکت فعــال آنهــا را در جامعــه  

این شوراها همواره می بایـست مـد نظـر          . فراهم سازند 
ي محلی آنهـا کـسانی      باشند که گروهی از افراد جامعه     
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 دارند و براي    هستند که نیازهاي متفاوتی با دیگر افراد      
آنکه حقوق شهروندي آنها رعایت شود، اقدام خاصی را         

بایـست بـه آنهـا نیـز توجـه          کند که شورا می   طلب می 
  .نماید

  
  شهرداري. 2

ــدمات،     ــده خ ــه کنن ــاي ارائ ــر از نهاده ــی دیگ یک
هـاي مختلفـی بـر      ها هستند کـه مـسئولیت     شهرداري

مـورد  ي امکانـات    تواند با ارائه  این نهاد می  . عهده دارند 
آموزان استثنایی در طرح فراگیر، پـذیرش       نیاز به دانش  

 .خود را اعالم کند
  

  :ي خدمات اجتماعیهاي ارائه کنندهسازمان
هـا شـامل سـازمان تـأمین اجتمـاعی،          این سازمان 

ي خدمات درمـانی، سـازمان بهزیـستی، سـازمان          بیمه
هستند و مهمترین اقدام آنها براي      ... اي و   فنی و حرفه  

 پذیري این افراد مـی توانـد شـامل مـوارد زیـر              جامعه
  :باشد
        آموزش مناسب حرفـه اي متناسـب بـا توجـه بـه

توانمندي ها و عالئق این افراد و همچنـین نیـاز بـازار             
  .کار
            ،برخورداري از شـغل مناسـب در مراکـز تولیـدي

هاي تولیدي، خـدماتی کـه      خدماتی و همچنین کارگاه   
  .یجاد شود توانند با حمایت شهرداري ها امی
    ــاي ــتفاده از نیروه ــا اس ــشاوره ب ــز م ایجــاد مراک

متخصص در زمینه هاي گوناگون براي پاسخگویی بـه          
 نیازهاي این گروه

  
  :هاي مردم نهادانجمن ها و سازمان

هاي مردم  ها و سازمان  در کشور ما متأسفانه انجمن    
هـاي کودکـان داراي   نهاد بـه ویـژه والـدین و خـانواده         

 جایگاه مناسبی برخوردار نیـستند کـه        نیازهاي ویژه از  
بایست توسط نهادهایی همچون سازمان بهزیـستی،       می

ها مـورد  آموزش و پرورش، شوراهاي محلی و شهرداري 
تعلیم و تربیت اسـتثنایی، شـماره      ( حمایت قرار گیرند    

  ). 19 و 18
  

  :نتیجه گیري 
اي خوب به  اگرچه جداسازي کودکان استثنایی ایده    

ما نوعی بی عدالتی است که بایـد بـه آن           رسد ا نظر می 
آموزش فراگیران فلسفه و روندي پویاسـت و       . پایان داد 

بر این فرض استوار است که مدرسـه هنگـامی کـه در             
ــش  ــام دان ــده تم ــت و  برگیرن ــر اس ــد بهت ــوزان باش آم

آمـوزان،  آموزگاران با پـذیرش مـسئولیت تمـام دانـش         
تعلـیم  ( ند  آموزگارانی بهتر، فعال تر و خالق تر می شو        

  ).58و تربیت استثنایی ، شماره 
از راه آموزش فراگیر کودکان داراي  نیازهاي ویـژه          

گیرنـد کـه در زنـدگی بـه عنـوان        در مسیري قرار مـی    
بــه هــر حــال اگــر . عـضوي از جامعــه پذیرفتــه شــوند 

بخــواهیم آمــوزش فراگیــر را در جامعــه اجــرا کنــیم،  
 اصـالح   نیازمند عزم ملـی در دو محـور آگـاه سـازي و            

هاي مختلـف اجتمـاع و بـستر سـازي          نگرش در بخش  
اجتماعی براي پذیرش تمامی افراد جامعـه بـه عنـوان           

هم چنـین بایـد موانـع و    . شهروندان آن جامعه هستیم  
مشکالت موجود بـر سـر یـادگیري افـراد را شناسـایی           

در نتیجـه زمینـه اجـراي       . نموده و به حداقل برسـانیم     
  .شودآموزش فراگیر فراهم می

هـاي  اینکه هر منطقه یا بخش که به دنبال فعالیـت  
باشد وقت الزم براي اثر بخـش شـدن         فراگیر سازتر می  

دهـد از حـساسیت     طراحی را به این امر اختصاص مـی       
آموزان و کارکنان آموزش    توجه به دانش  .برخوردار است 

برنامه ریزي بایـد   . ویژه، نیمی از راهبرد مورد نیاز است      
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ران را در پژوهش مباحثه و وارسـی        تمامی سرمایه گذا  
. هـاي آموزشـی پرورشـی درگیـر سـازد     تمـامی برنامـه  

ي فراگیرسازي واقعی شـامل بازسـازي تمـامی برنامـه         
   مدرســه و مــستلزم ارزیــابی مــداوم تجربیــات و نتــایج 

شـود  تر می تدریج که فراگیر سازي گسترده    به. باشدمی
  .دتري به انجام برسنهاي گستردهباید پژوهش

  
  :پیشنهادها

راهکارها و پیشنهادهایی که ارائه مـی شـود، بـراي               
اصالح نگرش جامعه نـسبت بـه افـراد داراي نیازهـاي            

  :ویژه و در نتیجه پذیرفتن آموزش فراگیر می باشد
      افـزایش سـطح آگــاهی افـراد جامعــه نـسبت بــه

ویژگی ها، توانمندي ها و محدودیت هاي افـراد داراي          
نتیجـه پـذیرفتن آمـوزش فراگیـر از         نیازهاي ویـژه در     
  سوي افراد جامعه

   ها و مجامع عمومی از جملـه       استفاده از سخنرانی

مساجد و فرهنگسراها براي معرفی جایگاه واقعـی ایـن        
افراد در جامعه و همچنین معرفی و اطـالع رسـانی در            

  مورد آموزش فراگیر
   هـاي آمـوزش خـانواده    اختصاص بخشی از برنامـه

  شناخت افرادمدارس عادي به 
            آموزش والدین بـه ویـژه مـادران کودکـان داراي

  نیازهاي ویژه که شامل فراگیر می باشد
              ارتقاي آموزش و پـرورش کارکنـان کـه بایـد بـه

ي معلمان و متخصصان    ي روزانه عنوان بخشی از برنامه   
هایی که باید بر آنهـا  حیطه. پشتیبانی کننده فراهم آید   

  :تأکید شوند عبارتنداز
  هاي تفکر سطح باالد بر مهارتتأکی -1
 ي درسی در هم تنیدهبرنامه -2
 آموزش میان رشته اي -3
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