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اهمزایا و روشتلفیـق کودکان استثنایی / اصول،
درمانی / کارشناس ارشد مدیریت توان بخشیمعصومه قاسمی / کارشناس گفتار

چکیده:
هـاي  االمکان در یک محیط در کنار هم و با هم آموزش ببینند و از فرصتهدف از تلفیق آموزشی این است که همه کودکان اعم از عادي و معلول حتی

نظـر از وجـود هـر نقـص و     داشته باشند که خدمات آموزشی را به همه کودکـان صـرف  ین امکان راآموزشی برابر برخوردار گردند. مدارس عادي باید ا
هـاي مختلـف یـادگیري    هـا و سـرعت  دهـی مجـدد شـوند تـا در برابـر سـبک      تفاوت ارائه دهند. البته براي رسیدن به چنین هدفی این مدارس باید سازمان

آموزان خود پاسخ دهنـد. تلفیـق آموزشـی بـا اخـتالط از روي اجبـار تفـاوت اساسـی دارد و اگـر          دانشپذیرگردند و بتوانند به نیازهاي گوناگون انعطاف
ها و موانع آن آشنا باشـیم. در غیـر ایـن صـورت نـه تنهـا امکـان برابـري         بخواهیم به هدف غایی آن برسیم باید اصول آن را در نظر بگیریم و با محدودیت

ایم.آموز داراي ناتوانی دامن زدهم که بر مشکالت آموزشی و انزواي دانشایهاي آموزشی را فراهم ننمودهفرصت
آموزش تلفیقی، کودکان استثناییهاي کلیدي:واژه

مقدمه
اي یکپارچگی و رسیدن به جامعههدف از تلفیق ایجاد

است که در آن همـه افـراد در کنـار هـم زنـدگی کننـد و       
ام مقـاطع زنـدگی،  افراد معلول نیز در میان جامعه و در تمـ 

زندگی روزمره خود را با الگوي مشابه سایر افـراد جامعـه   
هاي دفاع از حقوق افراد معلـول،  امروزه سازمانبگذرانند.

اعالمیه حقوق بشر را به عنوان اساس و پایه رویکـرد حـل   
ترین عواملی دهند. اساسیمشکل معلوالن مد نظر قرار می

یــک زنــدگی عــادي کــه برخــورداري افــراد معلــول را از 
هـاي اجتمـاعی   موانع معمـاري و تبعـیض  کنند،مشکل می

هستند. به همین دلیل رفع ایـن موانـع بـه عنـوان راه اصـلی      
مورد توجه متخصصان قرار اي یکپارچه،دستیابی به جامعه

توان گفت هدف نهایی تمام گرفته است و در حقیقت می
ت در هاي تـوان بخشـی، تلفیـق افـراد دچـار معلولیـ      تالش

جامعه است.
هـاي  مشـی گرا توجیه کننـده اتخـاذ خـط   دیدگاه انسان

صرف دستیابی به رفاه معلوالن است. بر طبق این دیدگاه،

هزینـــه بـــراي گســـترش امکانـــات اجتمـــاعی، یکـــی از  
ــه تــ مین عــدالت اجتمــاعی و برابرســازي أضــروریات اولی

هاست و حقـوق بشـر زیـر بنـاي منطقـی برابـري و       فرصت
افراد است. عدالت بین 

1تاریخچه تلفیق آموزشی

ــه  ــرات   1970در ده ــاهد تغیی ــورها ش ــیاري از کش بس
هـاي جدیـدي بـه    اندیشهبودند.بسیاري در حیطه آموزش

هاي نظري ها، پایهرسیده گسترش یافتند، این اندیشهظهور
آمـوزانی کـه بـا    امکانات موجود آن زمان را بـراي دانـش  

ــوان  ــش"عن ــوزان داراي نیادان ــژه آم ــاي وی ــناخته "زه ش
شدند را متزلزل ساخت.می

توان در شـش  هاي فکري مهم این دوران را میجریان
: محور خالصه کرد

بنــدي معلولیــت بــر اســاس ایــن واقعیــت کــه طبقــه-1
هاي افـراد  تواند به خوبی، ویژگیهاي پزشکی نمیمالك

1. Educational integration
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تر درك شد. دچار معلولیت را بیان کند، روز به روز عمیق
تـر از آن اسـت   ها وسیعه تنوع و پیچیدگی معلولیتچرا ک

بندي موجود قابل بیان باشد.که با طبقه
آگــاهی بیشــتر از ایــن واقعیــت کــه نــه تنهــا شــیوع -2

بلکه شناخت مـا ازمعلولیـت در نتیجـه تغییـرات     ،معلولیت
یابد. پزشکی، اقتصادي و اجتماعی، در طول زمان تغییر می

مشـکالتی کـه خردسـاالن    نـیم دابراي مثال هم اکنون مـی 
رو بـه دچار معلولیت در طول آموزش عمـومی بـا آنهـا رو   

هـاي  شوند، ممکن است به همان اندازه کـه از ویژگـی  می
شــوند، از شــرایط محرومیــت زاي فــردي آنــان ناشــی مــی

محیطی سرچشمه گرفته باشند.
ایـن واقعیـت کـه گرچـه ممکـن      ترپذیرش عمومی-3

در "بخشـی از مشـکل  "مـوارد است والـدین در بعضـی از  
را باعـث شـوند، امـا نـه تنهـا در      تربیت فرزندان معلولشان

مورد فرزندانشان حقوقی دارند که باید رعایت شود بلکـه  
ارزش منحصر به فرد و سهمی یکتا در تسهیل رشد فرزنـد  

تـري  کنند و متخصصان باید به نحو ثمربخشخود ایفا می
ند. از مشارکت ایشان بهره برداري کن

موقـع بـراي   ارزش و اهمیت حیاتی انجام مداخله به-4
کمک به کودکان داراي نیازهـاي ویـژه هـر روز بـیش از     
پیش شناخته شد و آشکار گردید. این کودکان الزم است 

تـا  منظم مورد پایش و ارزیـابی قـرار گیرنـد   طور دائم وبه
ي ریزدر حال تغییر آنان برنامهگویی به نیازهايبراي پاسخ

منظم انجام شود.
و "معلولیــت"ایـن واقعیــت کــه مــرز دقیقــی میــان  -5

وجود ندارد بلکه نیازهـاي فـردي طیفـی از    "عادي بودن"
بهتر درك شد.دهند،یک پیوستار را تشکیل می

این واقعیت که هرکودك خردسال یـا جـوان حـق    -6
زندگی کامل، مسـتقل و عـادي داشـته    دارد در حد امکان

رد پذیرش قرار گرفت.باشد بیشتر مو
در سراســر جهــان کودکــان بســیاري از آمــوزش و     
پــرورش مناســب برخــوردار نیســتند وگروهــی از ایــن      
کودکــان، کســانی هســتند کــه بــه نــوعی دچــار نارســایی 

هـاي معمـول مناسـب سـن و     باشند و در انجـام فعالیـت  می
موقعیــت اجتمــاعی فرهنگــی خــود، دچــار محــدودیت یــا 

ر حالی است که از شصت سـال قبـل   این دناتوانی هستند.
طور رسـمی  بهملل مختلف دنیا با صدور بیانیه حقوق بشر،

همــه آحــاد بشــر حــق دسترســی و "انــد کــه اظهــار داشــته
"مندي از آموزش وپرورش را دارند.بهره

آمـوزان دچـار   محاسن و معایب آموزش دانـش 
معلولیت در مدارس ویژه
ن دچـار معلولیـت در   آمـوزا از محاسن آموزش دانش

پرورش استثنایی مدارس ویژه آن است که درآموزش و
هاي خاص و برنامـه درسـی   گیري از آموزشامکان بهره

مخصوص کودکان با نیازهاي ویژه و نیزامکان استفاده از 
مربیان تعلیم دیده اسـتثنایی فـراهم   تجهیزات تخصصی و

به شرح گونه آموزش معایبی نیز دارد کهاما اینشود.می

مدارس عادي باید چنان باشند که این امکان را براي همه 
نظر از وجود هر نقص و کودکان فراهم آورند تا صرف

تفاوت در کنار یکدیگر به یادگیري بپردازند. البته براي 
دهیرسیدن به چنین هدفی مدارس عادي باید سازمان

هاي مختلف ها و سرعتابر سبکمجدد شوند تا در بر
پذیرشوند و بتوانند به نیازهاي گوناگونیادگیري انعطاف

شاگردان خود پاسخ دهند.
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ذیل است:
کنـد  جامعه، کودك و والدین او را متفاوت قلمداد می-1

و برچسب ایجاد شده، به این کودکان و والدین ایشان 
آورد.فشار روانی فراوان وارد می

آموزش و پرورش ویژه پر هزینه است.-2
ــاطق کــم  توســعه مــدارس و کــالس-3 ــژه در من هــاي وی

پذیر نیست.جمعیت و فقیر امکان
به والدین هاي یادگیري این کودکان،ظرفیتدر مورد -4

نمایند.میالقاءو معلمان برداشت قالبی ناصحیح
اي اطرافیـان بـه نوبـه خـود سـبب      هاي کلیشـه برداشت-5

ــژه   کــاهش عــزت نفــس کودکــان داراي نیازهــاي وی
شود.می

ساالن و معلمـان  فرصت تعامل، مشارکت و همدلی هم-6
هـاي آنـان بـه    دهمدارس عادي با این کودکان و خـانوا 

آمیـز در  آید و این خود بـه نگـرش تبعـیض   وجود نمی
شود. جامعه منجر می

هـاي  امکان جاي دادن همه کودکان در یکـی از طبقـه  -7
طـور  مرسوم کودکان استثنایی وجود ندارد، چرا که به

هـا وجـود دارنـد و گـاه چنـد      معمول طیفـی از تفـاوت  
دك ویژگی متفاوت مربوط به چند طبقه در یـک کـو  

شوند. ظاهر می
از دسترسی به الگوهاي کودکان داراي نیازهاي ویژه را- 8

کند.مناسب براي رشد رفتارهاي مناسب محروم می

آموزش تلفیقی
آمـوز  آموزش تلفیقی روشـی اسـت کـه در آن دانـش    

هـاي آمـوزش و پـرورش    داراي نیازهاي ویـژه در کـالس  
خـدمات  اده از عادي در کنار سایر دانش آمـوزان بـا اسـتف   

گر) و ایجاد تغییراتی در فضـا،  به عنوان تسهیلمعلم رابط (
محتوا، ابزارهـا و عملکـرد کارکنـان واحـدهاي آموزشـی      

شود.مزبور مشغول به تحصیل می
مدارس عادي باید چنان باشند کـه ایـن امکـان را بـراي     

نظر از وجود هـر نقـص   همه کودکان فراهم آورند تا صرف
البتـه بـراي   به یادگیري بپردازند.و تفاوت در کنار یکدیگر

دهـی  رسیدن به چنـین هـدفی مـدارس عـادي بایـد سـازمان      
هـاي مختلـف   هـا و سـرعت  مجدد شوند تا در برابـر سـبک  

پذیرشوند و بتوانند بـه نیازهـاي گونـاگون    یادگیري انعطاف
شاگردان خود پاسخ دهند. مسئولین مـدارس بایـداز طریـق    

بردهاي آموزشی، استفاده ریزي مناسب تحصیلی، راهبرنامه
ــه،کیفیت آموزشــی را تضــمین    ــابع و مشــارکت جامع از من

باید به طور مسـتمر مـورد   در این راستا مدارس عاديکنند.
حمایت قرار گیرند تا نیازهاي آنها برآورده گردد.

درس خوانــدن در مــدارس عــادي مــوثرترین ابــزار     
ــتثنایی و   ــان اس ــین کودک ــاعی ب ــریک مس ــمتش ــاالن ه س

البته در مدارس عادي کودکان استثنایی بایـد از  ست.آنها
حمایت بیشتري برخوردار شوند تا تحصیل کارآمد و موثر 

آنها تضمین شود.
ــا   تحصــیل کودکــان اســتثنایی در مــدارس خــاص و ی

اي هاي ویژهها و بخشمنزوي کردن دائمی آنها در کالس
از یک مدرسه عادي فقط در موارد استثنایی قابـل توصـیه   

هـاي عـادي   ست و فقط هنگامی کـه تحصـیل در کـالس   ا
آشکارا پاسخگوي نیازهاي تحصیلی یا اجتماعی کـودك  
نباشد و یا سالمت و رفاه کودك دچـار معلولیـت و سـایر    

توان کـودك را ملـزم بـه    دار نماید، میکودکان را خدشه
شرکت در کالس یا مدرسه ویژه کرد.
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وانـد طیـف   الزمه ارتقاء مدارس عادي به نحوي کـه بت 
وسیعی از شـاگردان را درخـود جـاي دهنـد، وجـود خـط       
مشی قوي و روشن همراه با تدارکات مالی کافی اسـت و  
براي مبـارزه بـا تعصـب و ایجـاد پـذیرش در جامعـه بایـد        

آموزش در سطح وسیعی انجام شود.
مین خـدمات  أتـ باید بـراي آمـوزش کارکنـان و   همچنین

دوین گــردد. بــراي اي تــحمــایتی ضــروري، برنامــه گســترده
آمیز کودکـان داراي نیـاز ویـژه در مـدارس     تحصیل موفقیت

ها، سـازمان مدرسـه،   عادي، ایجاد تغییراتی در زمینه ساختمان
هاي درسی، ي تعلیم و تربیت، برنامهاستخدام کارکنان، شیوه

هاي فوق برنامه و شیوه ارزیابی ضروري است.فعالیت

مزایاي آموزش تلفیقی
داراي نیازهـاي ویـژه از   تلفیقی کودکاندر آموزش -1

سـال و عـادي)   مناسب رشدي (کودکان هـم الگوهاي
برخوردار هستند. 

براي معلمان امکان مقایسه عملکـرد کودکـان داراي   -2
گیـري  نیازهاي ویژه با الگوي رشدي مناسب و جهـت 

هاي متفاوت آنان فراهم است.به سوي ارتقاء مهارت
سـاالن بـراي آمـوزش و    توان از تـوان بـالقوه هـم   می-3

هـاي الزم در کودکـان داراي نیازهـاي    ارتقاي مهارت
ویژه بهره گرفت.

پذیرند.هاي فردي را بیشتر میکودکان عادي تفاوت-4
تـوان،  آموزان کمکودکان عادي در برخورد با دانش-5

کنند.پذیرش بهتري پیدا می
نفس کودکان عادي و دچار نارسـایی افـزایش   عزت-6

یابد.می

ــا-7 ــار    احس ــادي و دچ ــان ع ــودن درکودک ــد ب س مفی
شود.نارسایی ایجاد می

ــارت  -8 ــان عــادي مه ــري را کســب   کودک هــاي رهب
کنند.می

هاي فردي در تمام کودکـان آگـاه   معلمان از تفاوت-9
شوند.گردند وبراي آن ارزش قائل میمی

گیرند و تمـامی  فنون نوین تدریس را یاد میمعلمان،-10
بهره مند خواهند شد.آموزان از کاربرد آنها دانش

پـذیري معلمـان در رفـع    آگـاهی، مهـارت و انعطـاف   -11
هـاي تمـامی کودکـان    نیازهاي ویـژه ناشـی از تفـاوت   

یابد.افزایش و ارتقاء می
معلمــان بــه متخصصــان یــا منــابعی کــه بــراي تمــامی -12

کنند.دسترسی پیدا میآموزان سودمند است،دانش
ي در سـاز آموزش فراگیر با تغییر نگـرش و فرهنـگ  -13

محیط مدرسه و جامعه، زمینه پذیرش افراد داراي نیـاز  
کند.ویژه در متن جامعه را فراهم می

مراحل استقرار برنامه تلفیق 
ي تلفیق باید:براي استقرار برنامه

هـاي تلفیقـی را  زیر بناي فلسفی محکم، انجام فعالیت-1
حمایت کند. 

یـرد و  ریزي گسترده انجـام گ براي انجام تلفیق، برنامه-2
برنامه تفصیلی تدوین شود.

مدیران به عنوان یکی از عاملین تغییر در تلفیق درگیر -3
شوند.

ي تلفیق با مشارکت والدین انجام شود.برنامه-4
آمـوزان نسـبت بـه    آگاهی کارکنان مـدارس و دانـش  -5

ناتوانی ارتقاء یابد. مقوله معلولیت و
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ي برنامـه  آمـاده کارکنان مدارس به وسـیله آمـوزش،  -6
تلفیق شوند.

هاي مناسب در کـالس وجـود دارد  که حمایتاز این-7
اطمینان حاصل شود.

ریـزي  آموز تلفیق شده یک تیم برنامـه براي هر دانش-8
ایجاد شود.

هاي الزم براي اجراي برنامـه  تغییرات محیطی وانطباق-9
تلفیق انجام شود.

آموزان تعیین و تدوین گردد.شیوه ارزیابی پیشرفت دانش- 10

موثر در موفقیت تلفیقعوامل
هـاي افـراد دخیـلِ   ناگفته پیداست نوع نگرش و ارزش

هـا  کالسیهمدر تلفیق، اعم از والدین، مجریان، معلمان و
آمیـز برنامـه تلفیـق تاثیرگـذار     تواند بر اجراي موفقیـت می

باشد. عواملی را که در دستیابی برنامـه تلفیـق بـه موفقیـت     
کلّی تقسیم کرد: توان به سه گروهنقش دارند می

آموز معلول تلفیق شدهعوامل مربوط به دانش-1
ــش  ــه دان ــی    چنانچ ــده از برخ ــق ش ــول تلفی ــوز معل آم

هـا برخـوردار باشـد، احتمـال موفقیـت      ها و مهارتتوانایی
هـاي اجتمـاعی،   تلفیق بیشتر خواهد بود. از جملـه مهـارت  

هاي تحصیلی و البته میزان تمایـل  توانایی شناختی، مهارت
هـاي تلفیـق از   اشتیاق کودك براي مشـارکت در برنامـه  و 

اهمیت بسیار برخوردار است.
ــم -2 ــه هـ ــوط بـ ــل مربـ ــیعوامـ ــم کالسـ ــا و هـ هـ

هاي عادي ايمدرسه
آموزان عادي و نگرش مثبت آنهـا نسـبت   تمایل دانش

آموزان معلول براي موفقیت تلفیق ضروري است. به دانش
ان عـادي  آمـوز چرا که بدون همکاري و مشارکت دانـش 

هـاي تلفیـق   هرچند سایر شرایط فراهم باشد، اجراي برنامه
ساالن عادي پذیرش و حمایت همپذیر نخواهد بود.امکان

نیز از عوامل اصلی موفقیت در تلفیق است.
عوامل مدیریتی و اجرایی -3

تعیین اهداف برنامه تلفیـق بـراي عملـی سـاختن آن از     
بایـد در مـورد   اهمیت خاصی برخوردار است. همـه افـراد   

ي تلفیق اتفاق نظر داشـته باشـند. همکـاري و    هدف برنامه
ارتباط نزدیک کلیه افرادي که در فرآینـد تلفیـق شـرکت    

آیـد. معلـم   دارند نیز از عوامل دیگر موفقیت به شـمار مـی  
ــراي هریــک از       ــان ب ــایر متخصص ــاري س ــا همک ــد ب بای

آموزان برنامه انفـرادي تهیـه کنـد و مـواد آموزشـی      دانش
مناسب تدریس را تدارك ببیند. به نظر می رسـد بـه ویـژه    

که موضـوع تلفیـق معلـوالن شـدید و عمیـق مطـرح       زمانی
هاي کوچک کارآمدتر باشند.ها و گروهاست کالس

که بتوان میزان موفقیت برنامه تلفیق و باالخره براي این
هـاي  را به درستی سنجید، باید شیوه ي ارزشیابی شـاخص 

اف برنامه هماهنگی داشته باشد.برنامه با اهد

اجراي تلفیق 
تلفیق یک هنر است. هنـري بـراي بازگردانـدن شـکل     
ــه؛    ــوص مدرسـ ــه خصـ ــه، بـ ــاختارهاي جامعـ ــی سـ طبیعـ

هاي نامناسب از افـراد  ساختارهایی که تحت تاثیر برداشت
دچار معلولیت (یعنی فقط در نظر گرفتن ناتوانی آنهـا) بـه   

افـرادي  م تجزیه شـده اسـت.  دو نظام مجزاي نامرتبط به ه
هایی دارند، نباید از جامعه که با عموم مردم جامعه تفاوت

جدا گردند، بلکه جامعه باید امکانـات خـود را بـه نحـوي     
ارتقاء وگسترش بخشد که بتواند پذیراي همه افراد باشـد.  
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بنابراین واضح است که هـدف از اتخـاذ رویکـرد تلفیـق،     
، بلکه رفـع نـاتوانی جامعـه در    تنها رفع ناتوانی افراد نیست

گیرد.پذیرش افراد را نیز در بر می
باید توجه داشت که تلفیق یک تغییـر مقطعـی نیسـت،    
بلکه یک روند جاري است و از آنجا که این خطر همواره 
وجود دارد که جامعه افراد کم تـوان را بـه حاشـیه برانـد،     
فعالیــت تلفیــق بایــد بــه طــور مســتمر بــراي جلــوگیري از  

از بستر عادي جامعه در جریـان باشـد.  مجزاشدن این افراد
البته تغییر ساختار جامعه و به دنبال آن تغییرنظـام آمـوزش   

شـود، بلکـه نیازمنـد تصـمیمات     ویژه،یک شبه ایجاد نمـی 
ریزي اي است که عملی شدن آنها منوط بر برنامهمتهورانه

هـاي  دقیق و آماده سازي به نسبت طـوالنی اسـت. تفـاوت   
زیادي بـین کشـورها و در داخـل هـر کشـور از نظـر نـوع        
شکل گیري روند تلفیق وجـود دارد. عـواملی کـه مسـبب    

هـا هسـتند، بسـیار گوناگوننـد. تـاریخ، قـوانین       این تفاوت
ها و تمرکـز جمعیتـی   اجتماعی، منابع مالی، انواع معلولیت

از آن جمله هستند.

ها نگرش
پـذیرش رسـمی   اگر چه وضع قوانین و به ایـن ترتیـب  

خـود گـام مهمـی اسـت کـه باعـث       حقوق افـراد معلـول،  
شـود، ولـی آنچـه در وراي قـوانین     ترغیب روند تلفیق می

آمیـز  تواند تضمینی براي اجراي موفقیتتصویب شده می
نگرش مثبت همه کارگزاران امر تلفیـق  برنامه تلفیق باشد،

نسبت به موضوع است. این مهم از ضروریات اصلی ایجاد 
عهد در کارگزاران و دست اندرکاران مربوطه جهـت بـه   ت

انجام رساندن تلفیق کامل و نیز سوق دادن هرچه بیشـتر و  

آمـوزان دچـار معلولیـت بـه سـوي مـدارس       تر دانشکامل
عادي است.

اجراي تلفیق کامل، نیازمند ایجاد تغییراتـی بنیـادي در   
نوع تفکر در مورد آموزش ویژه اسـت. مـدیران مـدارس،    

د در سـاختار و محـیط مدرسـه اصـالحات کلـی انجـام       بای
دهند، تا براي ورود کودکان دچار معلولیت آماده گردد و 

هاي مختلف از یک سو، اولویتاین در شرایطی است که
و از طرف دیگر، منابعی محدود در اختیار دارند. 

با برعهده داشتن مسئولیت زمانکه هممعلمان از این
آموزان کالس که وآموزش دانشریزي آموزشیبرنامه

هـاي فـردي   اي از نیازها و توانـایی داراي طیف گسترده
هستند؛ باید با کودکی که نیازهاي ویژه دارد، سر و کله 
بزنند؛ احساس تهدیـد، ضـعف، نـاتوانی و بـی کفـایتی      

کنند. از سوي دیگر به احتمال زیاد نگرش مسئولین می
ن تــاثیر آمــوزامدرســه و معلمــان بــر نگــرش دانــش    

گذارد. ممکن است معلمان، ناخواسته از طریق طرز می
آمــوزانی کــه داراي معلولیــت دانــشبرخــورد خــود بــا

آموزان غیرمعلـول  هستند، نگرش منفی خود را به دانش
القاء نمایند. بنابراین واضح است که در تضمین موفقیت 
یک برنامه تلفیق، آنچه مهم است ماهیت ارتباط است و 

تماس. نه میزان
طرف دیگر این قضیه والدین هستند. والـدین کودکـان   
دچار معلولیت نگران آنند که امکانات و سـایر تسـهیالت و   

اند از دست بدهنـد  کادر متخصص را که در دسترس داشته
و محیط آموزشی منطبق با نیازهاي خاص فرزندشان نباشـد.  
به طور کلی والدین ممکن است مدارس ویـژه را بـه خـاطر    

تمرکز بودن خـدمات، امکـان وجـود تعامـل اجتمـاعی بـا       م
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ساالن ناتوان، محیط فیزیکی برنامه درسی و نسبت پایینهم
معلم براي تحصیل فرزندشان ترجیح دهند.- آموز دانش

مهارت معلمان
کــه کودکــان رابــه مدرســه عــادي مطمئنــاً صــرف ایــن

آینـد،  بفرستیم و از آنان انتظار داشته باشیم با شرایط کنار 
کافی نیست. در واقع شرکت کودکان داراي معلولیت، در 

هاي عادي می تواند اثراتی متفاوت از آنچه انتظـار  کالس
آمـوزان داراي  دانـش داریم، در پی داشته باشد. براي مثال

ممکـن اسـت بـا نگـرش منفـی      معلولیت در کالس عـادي 
ها روبرو شوند. افـراد زیـادي بایـد بـا یکـدیگر      کالسیهم
کاري کنند تا موفقیت تلفیق تضمین شـود و اثـر مثبـت    هم

برجاي گذارد. 
ریزي نه تنها همیشه مفیـد نیسـت   مجاورت بدون برنامه

تواند به بدتر شدن اوضاع بیانجامد. براي موفقیـت  بلکه می
دهـی آموزشـی نیـاز بـه     اي عـالوه بـر سـازمان   چنین برنامه

و دهـی تعامـل بـین کودکـان نیـز هسـت.کارکنان      سازمان
هایی رابراي کمک به ایجـاد  مسئوالن این مدارس باید راه

کالسان ایجاد کنند.روابط بین این کودکان و سایر هم
ــش  ــایگزینی دان ــژه، در  ج ــاي وی ــوزان داراي نیازه آم

آمیز خواهـد بـود   ساختار آموزش عادي به شرطی موفقیت
آمـوز داراي نیـاز ویـژه    که مسئولیت نهایی آموزش دانش

پـاره وقـت یـا تمـام وقـت در مـدارس عـادي        که به طـور  
اند به معلم آموزش عادي سپرده شـود و هـم او   قرارگرفته

آمـوزان  امکانات آموزشی را با نیازهاي خاص ایـن دانـش  
هماهنگ نماید. از طـرف دیگـر معلمـان بایـد تـوان ارائـه       
آموزشی با کیفیت باال و تفکیک شده بر اسـاس نیازهـاي   

فردي را داشته باشند.

ایتحم
آمـوزانی بـا نیازهـاي    که معلمان بتوانند دانـش براي این

ویژه را در مدارس عادي آموزش دهند عالوه بر مهـارت،  
تـوان از  به حمایت مناسب نیاز دارند. ایـن حمایـت را مـی   

داخل و یا خارج از مدرسه تامین کرد.

برنامه درسی 
وجود برنامه درسی مناسب از عوامل دیگري است که 

جداسـازي کودکـان داراي نیـاز    کنـد. ا تسهیل میتلفیق ر
ویژه در مـدارس خـاص، اغلـب بـر اسـاس ایـن تفکرکـه        

هاي درسی متفـاوت از مـدارس   مدارس ویژه داراي برنامه
عادي هستند، شکل گرفته است. یکسان نبودن چـارچوب  
برنامــه درســی بــه مجــزا شــدن ایــن دو نظــام آموزشــی از  

یـابی بـه تلفیـق را    یکدیگر رسمیت بخشیده است و دسـت 
تــر ســاخته اســت. وجــود چــارچوب مشــترك بــه  مشــکل

هاي متفاوت از یکدیگر دارنـد، آموزانی که تواناییدانش
دهد تا در کنار یکدیگر درس بخواننـد و این امکان را می

براي مورد بحث قرار دادن برنامـه درسـی زبـانی مشـترك     
معلمان با داشته باشند. این کار نه تنها باعث تسهیل ارتباط 

ــه  ــورد برنامـ ــان در مـ ــایر همکارانشـ ــی سـ ــاي آموزشـ هـ
شـود، بلکـه   آموزانی که داراي معلولیت هسـتند مـی  دانش

هاي مشـترك  همکاري ایشان را در تدوین و اجراي برنامه
کند.تضمین می

جامعه
اگرچه در روند تلفیق آموزشی بحث اساسی بر روي 

تمرکـز  هـاي آموزشـی م  ها و نگرشبرنامه درسی و روش
تلفیق، مختص آموزش و پـرورش نیسـت و در   است، اما
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ــت و    ــه مقبولی ــق اســت کــه ب ــه اجتمــاعی تلفی ــع جنب واق
منجـر شـده اسـت. در واقـع     محبوبیت بیشـتر ایـن فلسـفه   

تعهدات و انتظارات متقابل بین جامعـه و موسسـاتی مثـل    
شـود تـا ایـن موسسـات،     مدارس اسـت کـه موجـب مـی    

ود را بـه خـاطر آورنـد.   ها و وظایف عمومی خمسئولیت
بنابراین، در سیاست و عملکرد مـدارس تلفیقـی نـه تنهـا     

هـاي درسـی و اجتمـاعی لحـاظ     اصول مربوط بـه برنامـه  
انــدرکاران مســتقیم گردنــد، بلکــه مســئولین و دســتمــی

آمــوزان و نیــز مــدارس یعنــی معلمــان، والــدین و دانــش
از تري مجموعه گستردهسیاستگزاران و قانونگزاران باید

اصول را مورد پذیرش قرار دهند. 
خود را براي یک جامعه مدنی واقعی، باید تمام تالش

هایی که ناشی از شرایط بـوده اسـت،   از بین بردن نابرابري
دهـد  متمرکز کرده و سعی کند با اقداماتی که صورت می

آنها را شدیدتر نسازد. 
شاید مدافعان آموزش ویژه بر این عقیده باشـند کـه   

اند، ولی ها موفق بودهرس ویژه در کم کردن تفاوتمدا
ــابرابري  ــد در نظــر گرفــت کــه ن ــین  بای هــاي موجــود ب

توان تنها از طریق ایجاد منـابع فیزیکـی   کودکان را نمی
(امکانـات و تجهیـزات و ...) یـا منـابع انسـانی (معلمــان      
ــن    ــار ای ــژه، متخصصــان و ...) کــه در اختی ــوزش وی آم

هـا،  کم کرد. زیرا این نـابرابري گیرند، مدارس قرار می
در واقــع ناشــی از نبــود فرصــت برابــر در انجــام همــان  

دهنــد و قــرار کــه ســایر کودکــان انجــام مــیکارهــایی
نگرفتن در فضایی است که سایرین قرار دارند. بنابراین 

تـر ازتهیـه منـابع مـالی و     ها مهـم کم کردن این نابرابري
تجهیزاتی است.

تلفیقهاي اجراي برنامهروش
در مدارس تلفیق ممکن است به سه شکل به اجرا در آید:

تلفیق مکانی -1
تلفیق اجتماعی -2
اي و عملکردي تلفیق برنامه-3

کودکـان داراي نیـاز   تلفیق مکانی: کودکـان عـادي و  
اي واحــد بــه هــاي مجــزا امــا در مدرســهویــژه، در کــالس

پردازند.تحصیل می
اي نیـاز ویـژه و کودکـان    تلفیق اجتماعی: کودکان دار

هاي مجزاي یـک مدرسـه واحـد    عادي هر چند در کالس
هاي اجتمـاعی از  اي از فعالیتخوانند، امادر پارهدرس می

جملـه بـازي کــردن، غـذا خــوردن و اسـتفاده از ســرویس     
مدرسه در کنار یکدیگر هستند.

اي و عملکردي: شکل نهایی و کامل تلفیق تلفیق برنامه
ــه فعالیــتاســت و در آن ک هــاي آموزشــی و اجتمــاعی لی

شود.مدرسه بصورت مشترك اجراء می

جایگزینی
هاي مختلف جایگزینی کودکان داراي معلولیت شکل

در مدارس عادي عبارتند از: 
هـر  جایگزینی تمام وقت در کالس عادي بدون نیاز به-

گونه کمک و حمایت 
هــاي جــایگزینی در کــالس عــادي همــراه بــا دوره    -

در کالس استثنایی یا مدرسه استثناییآموزشی
جایگزینی در مدرسه یا کالس استثنایی همراه با حضور - 

اي در کالس عادي و مشارکت کامل در زنـدگی  دوره
هاي فوق برنامه مدرسه اجتماعی عمومی و فعالیت
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جایگزینی تمام وقـت در مدرسـه یـا کـالس اسـتثنایی      -
دارس عاديآموزان مهمراه با تماس اجتماعی با دانش

جایگزینی در مدارس استثنایی همراه با آموزش برخی -
دروس در مدارس محلی عادي 

نوع جایگزینی مناسب بر حسب نوع و میزان معلولیـت  
و شرایط عمومی کودك ممکن است متفاوت باشد.

:گویندها چه میبررسی
هاي تعیین میزان موفقیت هر برنامه، بررسی یکی از راه
اجراي آن و پیدا کردن اشکاالت و موانـع  نتایج حاصل از

موجود است. از آغاز جنبش تلفیق، در مورد نگرش افـراد  
طور عام و تلفیق افـراد  هسازي بدرباره روند عاديمختلف

هاي متعددي انجام داراي معلولیت به طور خاص، پژوهش
نتـایج حـاکی از آن بـوده کـه بـه طـور کلـی،        شده است.

ــوده اســت.  نگــرش متخصصــین در مــورد ــق مثبــت ب تلفی
هاي دیگري بـه مقایسـه نتـایج حاصـل از آمـوزش      بررسی

اند. البته با توجـه بـه اینکـه    تلفیقی با آموزش ویژه پرداخته
جایگزینی افراد در هر کدام از این دو نظام با انتخاب و نه 

شــود، (بــراي کودکــانی کــه از روي تصــادف انجــام مــی
ویژه و براي آنان هايتر است، کالسآموزش آنها سخت

هاي تلفیقـی در  تر است، برنامهآساننشانکه آموزش داد
اي کـاري دشـوار   شود)، انجام چنین مقایسهمینظر گرفته

است. به هر حـال بـا وجـود چنـین مشـکالتی، بسـیاري از       
بـراي مثـال   انـد. هاي خود را ارائـه داده محققان نتایج یافته

اند که اثـر  رش دادهگزا1995و همکارانش در سال 1بیکر
هـاي  آموزش تلفیقـی بـر روي بـاال رفـتن میـزان موفقیـت      

آموزان داراي معلولیـت از کـم   اجتماعی و تحصیلی دانش

1. Baker

تا متوسط بوده است. اگر چه مشکل انتخابی بودن افرادي 
اند همچنان بـاقی اسـت،   که در آموزش تلفیقی قرار گرفته
مـوز تلفیقـی   آدانـش 800ولی انجام مطالعه طولی بر روي 

هـاي حسـی   آمـوزانی کـه داراي معلولیـت   نشان داد دانش
درصد بیشتر از گروه مشابه خودکه در مـدارس  43بودند. 

استثنایی تحصیل کرده بودند، پس از اتمام مدرسه موفق به 
اشتغال شدند. 

از طرف دیگر نتایج مطالعات متعدد در زمینه مقایسـه  
کودکـان عـادي در   پیشرفت تحصیلی دو گـروه همتـاي   

ــالس ــان داده  ک ــی نش ــی و غیرتلفیق ــاي تلفیق ــه  ه ــد ک ان
آمـوزان عـادي، بـه خـاطر حضــور و     هیچکـدام از دانـش  

انـد و ایـن   اي ندیدههاي تلفیقی صدمهشرکت در کالس
حضور، بر روي آنها اثر منفـی نداشـته و از نظـر سـاعات     
ــراي ایـــن    ــه اتـــالف وقتـــی بـ ــز هیچگونـ آموزشـــی نیـ

د نشده است.آموزان ایجادانش
هاي در زمینه اثر احتمالی ناخواسته وقفه ناشی از برنامه

بخشی بر آموزش تلفیقـی کمتـر تحقیـق شـده اسـت.      توان
آمـوزان  بخشی، دانشهاي توانبراي برخورداري از برنامه

تلفیقی باید ساعاتی را از کالس درس خارج شـوند. تـاثیر   
تحقیقاتی این محروم شدن، بر پیشرفت تحصیلی، در منابع

هاي زیادي وجود دارد که روشن نشده است. البته پژوهش
تري که در آنها نیـاز  هاي درمانی سادهاند، روشنشان داده

تواند آموز از کالس درس نیست میبه خارج کردن دانش
تـوان  کفایت بیشتري داشته باشـند. بـراي ایـن منظـور مـی     

یک جامعه مدنی واقعی، باید تمام تالش خود را براي از بین 
هایی که ناشی از شرایط بوده است، متمرکز بردن نابرابري

نها را دهد آکرده و سعی کند با اقداماتی که صورت می
شدیدتر نسازد.
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کرد که بعد اي تنظیمهاي درمانی را به گونهساعات برنامه
از ساعات درسی باشد، تا دانش آمـوز در سـاعات درسـی    

کالس را ترك نکند.
در 1998همکـاران در سـال   و1نتایج پژوهش تومـاس 

دبیران دوره راهنمایی، ایاالت متحده حاکی از آن بود که
داراي آمـوزان اکثراً بر این عقیده هستند که تلفیـق دانـش  

مومی، تنها زمانی نتیجه هاي آموزش عمعلولیت در کالس
مطلــوب خواهــد داشــت کــه انتظــارات درســی از ایشــان، 

هاي آنها باشد امـا در عـین حـال معتقدنـد     مطابق با توانایی
آمـوزش  توانند بـه قدري سر معلمان شلوغ است که نمیبه

انفرادي بپردازند. 
1999و همکارانش در ایـاالت متحـده در سـال    2واکر

تحقیـق در مـورد نگـرش    28نتایج اي، به مرورطی مطالعه
معلمان از نظام آموزش تلفیقی پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه     

معلمان ایـده و روش آمـوزش تلفیقـی را    3/2رسیداند که 
دهند. پذیرش آنان ارتباط مستقیمی مورد حمایت قرار می

با نـوع وشـدت معلولیـت داشـته اسـت، بـه ایـن نحـو کـه          
تري را از طرف معلمان هاي شدیدتر، مقاومت بیشمعلولیت

در بر داشته است. عالوه بر این روشن شد که این پذیرش، 
از آنهـا  3/1بیشتر جنبه نظري دارد تا جنبه عملی. زیرا تنها 

عقیده داشتند کـه وقـت و مهـارت الزم را بـراي بـه اجـرا       
درآوردن آموزش تلفیقی، دارا هستند. آنان در مجموع، با 

کردنـد کـه   مـی بینـی نین پـیش ها چمرور نتایج این بررسی
هنوز راه درازي در پیش است تا در آن کشـور نظـر اکثـر    
معلمان در زمینه ایجاد تمایز در برنامه درسی به طوري که

پژوهشــگران و منطبــق بــر نیازهــاي فــردي باشــد، بــا نظــر 

1. Thomas
2. Walker

طراحانی که پیشتاز قافله جنبش آمـوزش تلفیقـی کامـل و    
عملکردي هستند، به هم برسد .

هدي از اجراي تلفیق در ایرانشوا
ــرورش   ــین گــام در راه آمــوزش و پ ــا اول در کشــور م

بیش از هشتاد سال قبـل برداشـته   کودکان داراي معلولیت
ــرورش  شــد. نخســتین فعالیــت هــا در بخــش آمــوزش و پ

توانی افراد داراي کمنابینایان، سپس ناشنوایان و بعد از آن
دولتـی انجـام   صورت داوطلبانه و در بخـش غیـر  ذهنی، به

گرفته است.
دفتـر آمـوزش   "، با تشکیل دفتري به نـام  1347از سال 

آمـوزش و  در وزارت"آموزان اسـتثنایی کودکان ودانش
پرورش، فعالیت این بخش از آموزش و پرورش در قالـب  
مدارس استثنایی و غالباً با تشکیل کالس ویژه در مدرسـه  

از عـادي، شـکل دولتـی و رسـمی بـه خـود گرفـت. پــس        
آمـوزش و پـرورش کودکـان    "تصویب قانونی بـا عنـوان   

ــتثنایی ــال "اس ــالمی،  1369در س ــوراي اس ــس ش در مجل
ــوان   ــت عن ــازمانی تح ــرورش   "س ــوزش و پ ــازمان آم س

وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس شد "استثنایی
تر ازسابق، تر، اهداف و وظایفی گستردهو در ابعادي وسیع

آمــوزان داراي کــان و دانــشهــاي بیشــتري از کودگــروه
معلولیت را تحت پوشـش قـرار داد. در حـال حاضـر ایـن      

آموزان نابینا و کم بینا، ناشـنوا و  دانشسازمان هفت گروه
آمـوزان بـا   دانشکم شنوا، کم توان ذهنی، چند معلولیتی،

آمـوزان بـا معلولیـت جسـمی و     اختالالت رفتـاري، دانـش  
را تحــت دگیريآمــوزان بــا اخــتالل یــادانــشحرکتــی و

پوشش قرار داده است.
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در سه گروه 1373از سال آموزش تلفیقی به طور رسمی
کم شنوا، کم بینا و معلوالن جسمی حرکتی آغـاز شـد. ابتـدا    

شـد. تلفیق در مقاطع ابتدایی، راهنمـایی، متوسـطه انجـام مـی    
در مقطــعو1377تلفیــق در مقطــع پــیش دانشــگاهی از ســال 

آغـاز شـد. بـه ایـن ترتیـب کــه      1382دبسـتانی از سـال   پـیش 
پایـان دوره  سـالگی و از 5خردساالن پـیش دبسـتانی از سـن    
هـاي عـادي تلفیـق    کودكآمادگی تکمیلی استثنائی در مهد

شوند. تلفیق پیش دبستانی پاره وقت است؛ بـه ایـن معنـی    می
روز دیگـر در  3روزدر مهـد عـادي و   3که کودك در هفته 

گروهــی از خردســاالن در طــی مهــد اســتثنائی حضــور دارد.
کننـد و گروهـی   دبستانی از معلم رابط استفاده مـی دوره پیش

نیز بدون معلم رابط هستند و نیازي به معلم رابط ندارند.  
آمــوزان کودکــان کــم شــنوا بزرگتــرین گــروه دانــش 

برخـــی از ایـــن دهنـــد.تلفیقـــی کشـــور را تشـــکیل مـــی
زشـی اسـتثنایی   آموزان با توجه به نبود امکانـات آمو دانش

شان به ناچار در مدارس عـادي ثبـت نـام    در محل زندگی
انـد و بسـیاري دیگـر بـه پیشـنهاد دسـت انـدرکاران        کرده

ــل و درخواســت    ــا تمای ــرورش اســتثنائی و ی ــوزش و پ آم
آموزان در بهره گیـري  والدین، با توجه به توانمندي دانش

ــوزش    ــراي آم ــادي، ب ــرورش ع ــوزش و پ ــات آم از امکان

انـد. البتـه آمـار فـوق مربـوط بـه آن       نتخـاب شـده  تلفیقی ا
گروهی است که تحت پوشش خدمات آموزشـی ادارات  

آمـوز  آموزش و پرورش استثنایی هستند وبه عنوان دانـش 
اي از مناطق اما از آنجا که در پارهاند،تلفیقی ثبت نام شده

نیــز کودکــان بــدون اطــالع و ثبــت اطالعــات در ســازمان 
نایی در مـدارس عـادي ثبـت نـام     آموزش و پرورش اسـتث 

گیرنـد،  آمـوز تلفیقـی را نمـی   کرده اند و خـدمات دانـش  
دستیابی به آمار دقیق این گروه میسر نیست. 

آمـوزان  در کشور ما مدارسـی کـه بـراي تلفیـق دانـش     
ــوالً       ــد. معم ــی ندارن ــرایط خاص ــوند، ش ــی ش ــاب م انتخ

تــرین مدرســه بــه محــل ســکونت کــودك داراي نزدیــک
شود. در هر دو گـروه  ي تلفیق وي انتخاب میمعلولیت برا

تلفیـق صـورت   مدارس دولتی و غیرانتفاعی ممکـن اسـت  
آموز اسـت.  گیرد که انتخاب آن به عهده ي والدین دانش

آمـوزان داراي معلولیـت،   این مـدارس بـراي ورود دانـش   
اقدام خاصی انجام نمی دهند و از لحاظ فیزیکـی مناسـب   

رد. آمـوزش تلفیقـی خـدمات    گیسازي در آنها انجام نمی
آموزان تلفیقی فقـط  شود و دانشبخشی را شامل نمیتوان

چند ساعت در هفته از آمـوزش معلمـان رابـط برخـوردار     
شوند. می
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