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  چکیده 
فراگیرسازي آموزش و پرورش همانند هر حیطـه دیگـر   

توانـد و نبایـد بـدون    در آموزش و پـرورش نمـی   ،از نوآوري
اگر چه مبانی . پژوهشی گسترش یابدي کننده ییدأشواهد ت

هـاي انسـانی از جملـه    فلسفی این رویکرد منطبق بر ارزش
رسد و فـرض  حقوق بشر به نظر میهاي دین اسالم و ارزش

      توانــد بــار هیجــانی معلولیــت، جداســازي و شــده کــه مــی
سازي را کـه بـر دوش کـودك و خـانواده قـرار دارد را      ویژه

سـامانه  ي هاي کالن تأسـیس و اداره  هزینه از کاهش دهد،
آموزش و پرورش ویژه به نحو چشـمگیري بکاهـد، کیفیـت    

اخالق  و کودکان ارتقاء دهد،آموزش و پرورش را براي همه 
هاي انسانی را در میان جامعه احیا کند، باید تمامی و ارزش

در ایـن   .ها را در محک تجربه بـه اثبـات رسـاند   این فرضیه
ها مورد بررسی قرار گرفته و کاسـتی هـاي   مقاله این فرضیه

   .هاي مربوطه تبیین می شودروش شناسی در پژوهش
  

  مقدمه 
فراگیـر   - آموزش و پرورش تلفیقی در پی تصویب طرح

شوراي عـالی آمـوزش و   (در شوراي عالی آموزش و پرورش 
اسـتان کشـور    7، اجـراي آزمایشـی آن در   )1385پرورش، 

اسـاس مصـوبه مزبـور     بـر . سـال آغـاز گشـت    3براي مدت 
مســئولیت ارزشــیابی طــرح آزمایشــی برعهــده پژوهشــگاه  

کـه   اینـک . مطالعات آموزش و پرورش گذاشته شـده اسـت  
نشریه رسمی سازمان آموزش و پرورش کودکـان اسـتثنایی   

اي دیگـر در مـورد آمـوزش و پـرورش     نامهبراي انتشار ویژه
آیـد پـرداختن بـه    فراگیر تصمیم گرفته است، بـه نظـر مـی   

هـاي  ها در این حیطـه، نقـد پـژوهش   شناسی پژوهشروش
هاي کارشناسان جهان در این زمینه مربوط و وارسی توصیه

 يرسانی بـه پژوهشـگران مسـئول در زمینـه    الوه بر یاريع
ریـزان، مـدیران و مجریـان    ارزشیابی طـرح، برنامـه   طراحی

کشـور را از بیـنش بیشـتر بـراي      يآموزش و پرورش ویـژه 
شناســی و اعتبــار و روایــی نتــایج حاصــل از  ارزیــابی روش

  . سازدخواهد آمد برخوردار می نهایی در گزارش که ارزشیابی
هاي مربـوط بـه ارزشـیابی فراگیرسـازي هـم از      پژوهش

ــواداران     ــرف ه ــم از ط ــرد و ه ــن رویک ــدان ای ــوي منتق س
ملـک  ( اسـت  اندیشمند آن به دقت بـه نقـد کشـیده شـده    

؛ کـورتز  2000، 2؛ کاوال و فورنس1996و همکاران،  1میالن
، 5؛ زیگمونــد 2005، 4؛ مــک و کــافمن 2003، 3و بــارتون

و همکــاران،   6؛ نینــد 1995؛ کــافمن و همکــاران،  2003
؛ دیســون و همکــاران 2002و همکــاران،  7؛ دیســون2004
2004 .(  

سـال   30هـا کـه بـیش از    رسد ایـن بررسـی  به نظر می
آموزش تلفیقی و فراگیرسازي آمـوزش   يپژوهش در حیطه

تواننـد از گرفتـاري   اند، مـی و پرورش را به بوته نقد کشیده
هـاي  دچـار کاسـتی   هايپژوهشگران در دام اجراي پژوهش

اعتبـار و  هاي ناروا و بـی شناختی و حصول یافتهجدي روش
هـایی  ریزان و مدیران در زندان سیاستمحصور شدن برنامه

. شـوند پیشـگیري کننـد   ها اتخاذ میکه بر مبناي این یافته
اي است که حرکت جهشی بـه سـوي   تنها با چنین پشتوانه

این مرزهـا ممکـن   دیدن  مرزهاي دانش و پس از آن در نور
ي شود اگر نه بـا تکـرار اشـتباهات گذشـتگان در دایـره     می

  . گرفتار خواهیم آمد کردن عمل بسته ناآگاهی و ناآگاهانه

   سیهاي روش شناکاستی
 هاي مربوط به آموزش تلفیقی و فراگیرسازيدر پژوهش

  پژوهشکده کودکان استثناییعلمی عضو هیات /   ابوالفضل سعیدي



  تعلیم و تربیت استثنایی

16 
 

دهـد کـه  وارسی نتایج این مطالعات مـروري نـشان می
هاي مربوط به ارزشـیابی فراگیرسـازي و تلفیـق بـه     پژوهش

  : ها دچارند این ضعف
  هاي پژوهش شخطا در طرح پرس -1
  متغیرهاي مستقل و وابسته / عدم تعریف دقیق متغیر -2
  گرنابسندگی در مهار متغیرهاي مداخله -3
  ها خطا در تعریف و گزینش جامعه و نمونه -4
  هاي پژوهشی گزینش شده ها و روشنابسندگی طرح -5
  نابسندگی ابزارهاي سنجش  -6
  ها خطا در تعریف واحدهاي تحلیل داده -7
  توجهی به شواهد پژوهشی تحت جو قرار گرفتن و بی -8

پرداختـه  به هر یک  طور خالصهبحث به  يکه در ادامه
  . شودمی
  
  هاي پژوهش خطا در طرح پرسش .1

مروري خود ي در مطالعه) 2003(وند مآن گونه که زیگ
گذشـته   يهاي سه دههاست بسیاري از پژوهش کردهبیان 

اند که آیـا  در مورد فراگیرسازي بر این پرسش متمرکز شده
نارسایی  دارايفراگیرسازي آموزش و پرورش براي کودکان 

آمیز بوده اسـت؟ و در ایـن راسـتا بـه نتـایج کلـی       موفقیت
آموزان داراي نیازهاي ویژه و فراگیرسازي براي تمامی دانش

آمـوزان بـه   شهاي معلمان، والدین و گاه دانچگونگی نگرش
محیط و شرایط مداخله به عنوان شواهد موفقیـت یـا عـدم    

دانیم هدف اصـلی  در حالی که می. اندموفقیت متمرکز شده
مشـکل در  / نارسـایی  دارايآموزش و پرورش براي کودکان 

پیشرفت پاسخگویی به نیازهاي فردي آنـان اسـت و نتـایج    
-یمممزبور در جهت تصي هاي انجام شده به شیوه پژوهش

مناسـب بـراي یـک    ي گیري فردي در مورد طـرح مداخلـه  
او مـدعی اسـت کـه اگـر     . کـرد آموز کمکی نخواهنـد  دانش

بهترین شرایط بـراي کـدام   «جرأت داشته باشیم و بپرسیم 
نتــایج ایــن » هــا و نیازهــایی؟آمــوز، بــا چــه ویژگــیدانــش

البتـه اگـر پرسـش پـژوهش     . ها مفید خواهند بـود پژوهش
ها حاصل از پژوهش نیز تغییـر  تحلیل دادهتغییر کند طرح 

) 2005(این موضوع در مقالـه مـک و کـافمن    . خواهند کرد
  . نیز مطرح شده است

را شکسـت   هـا نارسایی دیگر پـژوهش ) 2003(زیگموند 
/ دانـد کـه آمـوزش فراگیـر    در تمرکز بـر ایـن موضـوع مـی    

ترند؟ آیا پیشرفت جداسازي شده براي چه منظوري مناسب
د یــا نبخشــدر خوانــدن و نوشــتن را بهبــود مــیتحصــیلی 

پیشرفت در رفتار اجتماعی؟ به یادگیري محتوا، همسان بـا  
د یـا تـأمین امکـان    نرسـان افراد بدون نارسـایی، یـاري مـی   

پیشرفت متناسب با سرعت خـود؟ مشـکل دیگـري کـه در     
هاي مربـوط بـه اثربخشـی فراگیرسـازي آمـوزش و      پژوهش

دانسـتن مفیـد بـودن    پرورش مطرح شـده اسـت مفـروض    
هـاي پـژوهش در مـورد تـأثیر     فراگیرسازي و طرح پرسـش 

ــش  ــان و دان ــدین و کارکن ــا نگــرش معلمــان، وال ــوزان ی      آم
هاي اجرایی، مقررات یا تأمین و تربیت نیروي انسـانی،  رویه

آموزش جبرانی، پرداخت پاداش و مانند آن بر نتایج و بهتر 
که پرسش باید مفید اجرا شدن فراگیرسازي است در حالی 
نارسایی یا  دارايآموز بودن فراگیرسازي براي هر فرد دانش

مـک مـیالن و   (و بدون نارسایی باشد ، داراي نیازهاي ویژه 
؛ دیســون و  2000؛ کــاوال و فــورنس،  1996همکــاران، 

  ).2004؛ دیسون و همکاران، 2002, همکاران
) 2007(و همکــارانش  8هــاویکنز - آن گونــه کــه بلــک

هاي پژوهشی به این وابسـته  شوند تدوین پرسشذکر میمت
آمـوزان از دیـدگاه   دانش یادگیرياست که ماهیت پیشرفت 

. کننـد سازي مـی پژوهشگران چیست و آن را چگونه مفهوم
-دانند و آن را چگونه مفهـوم ماهیت فراگیرسازي را چه می

کنند، کدام مفاهیم در مورد پیشـرفت و اکتسـاب   سازي می
-ایـن مفهـوم  . داننـد تر مـی رسازي را مهم و با ارزشو فراگی
هـا و در نهایـت بـه تعریـف     ها به سازماندهی پرسـش سازي

بـدین  . شـوند متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش منجر می
ترتیب، پژوهشگران پیش از طراحی طرح پژوهشی بایـد بـه   

هـا از دیـدگاه خـود، برنامـه و ذینفعـان      بررسی این مفهـوم 
هاي پژوهشی و متغیرهاي تحت بررسـی  پرسشبپردازند تا 

  . واقع تدوین کنند را تا حد امکان دقیق و منطبق بر
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متغیرهـاي مسـتقل و   / عدم تعریف دقیق متغیـر  .2
  وابسته 
هاي پـژوهش نیـز اشـاره    گونه که در مورد پرسشهمان

ها در تعیین متغیـر مسـتقل خطاهـایی    شد گاه در پژوهش
کـه متغیرهـاي واسـط هماننـد     به ایـن معنـا   . دهندرخ می

آموزان به هاي دانشنگرش معلمان، باورهاي والدین، نگرش
عنوان متغیر مستقل تعریف شده و اثرات آن بـر تمایـل بـه    

در ایـن  . شـوند هاي فراگیرسـازي بررسـی مـی   اجراي برنامه
دیـــدگاه مفیـــد بـــودن فراگیرســـازي مفـــروض اســـت و 

د بـه متغیـر   فراگیرسازي که باید متغیر مسـتقل تلقـی شـو   
نتیجه این اقدام آن است که فوایـد  . گرددوابسته تبدیل می
مـک  (بررسی نخواهـد شـد    افراد ذینفع فراگیرسازي براي 

هــا کــه در برخــی از پــژوهش). 1996مــیالن و همکــاران، 
شـوند بـا   فراگیرسازي به عنوان متغیر مسـتقل تعریـف مـی   

ه دقـت  بـ هـا  هاي فراگیرسازي این رویـه توجه به تنوع رویه
؛ کـاوال و  1996مک میالن و همکـاران،  (گردند تعریف نمی
ــورنس،  ؛ کــافمن و همکــاران،  2003؛ زیگمونــد، 2000ف

ــاران، 2002؛ دیســون و همکــاران، 1995 ؛ دیســون و همک
تـوان بـه   مـی  سـازي هاي فراگیراز اجزاي مهم رویه). 2004

این موارد که توصیف آنها در تعریف متغیـر مسـتقل یعنـی    
آیا الگـوي  : ازي از اهمیت برخوردار است اشاره کردفراگیرس

کامـل   ي فراگیرسازي کامل اجـرا شـده یـا الگـوي گسـتره     
نارسایی مـالك بـوده یـا     دارايآموزان خدمات، تعداد دانش

آموزان داراي نیازهاي ویـژه، آیـا گـروه کـاري     تمامی دانش
وجـود داشـته و    فـردي آمـوزش و پـرورش    يتدوین برنامه

مزبور تدوین شده است یـا نـه؛ آیـا از راهبردهـایی     ي برنامه
مانند آموزش جبرانی در اتـاق مرجـع، آمـوزش کـودك بـه      

چند سطحی، آموزش و پـرورش  / کودك، تدریس چند الیه
و به چـه میـزان؟ در هـر     شده تمایزگذاري شده بهره گرفته

یک از این راهبردها از چه شـگردها و بـا چـه شـدتی بهـره      
؛ 2003؛ زیگمونــد، 2000ل و فــورنس، کــاوا( شــده گرفتــه

عـالوه بـر ایـن، اگـر در طـرح      ). 2004دیسون و همکاران، 
، شـرایط ایـن گـروه چگونـه     وجـود دارد پژوهش گروه گواه 

است آیا سایر شرایط مانند سـوابق معلمـان، عالقمندیشـان    
به کار، شرایط عمومی مدرسه، جو حاکم بر مدرسه و ماننـد  

در  .)2003زیگموند، (اند ه شدهآن جور شده یا درنظر گرفت
هایی که به این متغیرها توجه شده است، در معدود پژوهش

طول پژوهش براي نظارت مستمر بـر اقـدامات مربـوط بـه     
ــه عمــل نیامــده اســت    ــدامی ب گــروه آزمایشــی و گــواه اق

تـرین متغیرهـاي   آموزش معلمان از مهم). 2003زیگموند، (
هـا و  بر مبنـاي دیـدگاه  گر در موفقیت فراگیرسازي مداخله
؛ 1994، 9آینسکو(هاي متخصصان فراگیرسازي است توصیه

؛ بلـک ـ   2003؛ آینسکو، 2004، 2002دیسون و همکاران، 
ــا وجــود). 2007هــاوکینز،  هــا پــژوهش بیشــتر، در ایــن ب

محتوا  ،آموزي معلمان و کارکنان چگونگی آموزش و مهارت
و همکـاران،  کـافمن  (انـد  و روش ارائه شده گـزارش نشـده  

هـاي ارائـه   نوع حمایت). 2002؛ دیسون و همکاران، 1995
آموزان، والـدین، معلمـان و کارکنـان    شده به مدرسه، دانش

؛ 2002؛ دیسـون و همکـاران،   1995کافمن و همکاران،(آن 
هـاي  ها و رویـه ، ساختارها، سیاست)2007بلک ـ هاوکینز،  

لمان، عمل درون کالس درس و مدرسه، میزان مشارکت مع
کارکنان مدرسـه و نهادهـاي محلـی،     ،آموزان، والدیندانش

-وضعیت نگرش معلمان، کارکنان، مدیران، والدین و دانـش 
آموزان پیش از مداخله نیز از سایر متغیرهایی هسـتند کـه   
باید در طرح پژوهشی به دقت بررسی، ثبت و گزارش شوند 

؛ 2004؛ دیســون و همکــاران، 2002دیســون و همکــاران، (
). 1996؛ مـک مـیالن و همکـاران،    2007بلک ـ هـاوکینز،   

روشن است که اگر قـرار باشـد مـداخالت انجـام گرفتـه در      
پژوهشــی / مـداخالت طراحـی شـده در وضـعیت آزمایشـی     

تعمیم یابند، بررسی، ثبـت و گـزارش دقیـق ایـن متغیرهـا      
ــت   ــروري اس ــاران،     (ض ــاوکینز و همک ــک ـ ه ). 2007بل

اي ایرانی اجـرا شـده و طراحـی    همتأسفانه در اکثر پژوهش
فراگیرسازي که نگارنده بررسی کـرده بـه    ي شده در زمینه

  . برخی از این امور مهم توجه کافی نشده است
دانیم فراگیرسازي به عنـوان راهبـردي بـراي بهبـود     می

آموزش و پرورش در صورتی در اهداف خود موفـق خواهـد   
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، هنر، جامعـه  بود که در یادگیرندگان در مورد علوم، فلسفه
هـاي بنیـانی بـه وجـود آورد و در درون     آگاهی ،و خویشتن

آنان لذت، آرامش و رضایت تولیـد کنـد تـا بتواننـد مالـک      
یادگیري خود باشند و خود تصمیم بگیرند، بفهمند چگونـه  

-هایی نیاز دارند و بتوانند مهارتیاد بگیرند و به چه آگاهی
وجـود آورنـد و بـه    هاي جدید را براي خـود بـه   ها و آگاهی

البتـه بـه ایـن    ). 2007، 10کـاپور (یادگیري تـداوم بخشـند   
فهرســت بایــد ســالمت، مراقبــت از خویشــتن و رابطــه بــا  

آنان باید یاد بگیرند چگونـه   ،عالوه بر این. را افزود آفریدگار
با دیگران یاد بگیرند، با دیگران زندگی کننـد و از دیگـران   

ها را بپذیرنـد و  و تفاوت کمک بگیرند و به آنها کمک دهند
  ).  2004، 11فارل(ارج نهند 

براي آن که از اثربخشـی فراگیرسـازي اطمینـان یـابیم     
ضــروري اســت وضــعیت دســتیابی یادگیرنــدگان بــه ایــن  

هاي عملیـاتی، در دو نظـام   تعریف شاخص راهمتغیرها را از 
اگـر چـه   . فراگیرسازي شده و جداسازي شده وارسی کنـیم 

گونه که دیسـون  سیار دشوار است، اما همانچنین اقدامی ب
پختگی روزافزون این حیطـه  ي نشانه «گفته است ) 2002(

  .»از آموزش و پرورش است
ها به جاي تمرکز بر این متغیرها کـه  بسیاري از پژوهش

اثربخشـی فراگیرسـازي بـراي تمـامی کودکـان از       ي نشانه
 هــاينارســایی هســتند، بــر ارزیــابی دارايجملــه کودکــان 

هـاي  ها و رویـه معلمان، کارکنان، والدین و کودکان از ارزش
هـا متمرکـز   هاي میان این دیدگاهفراگیرسازي و ناهمسازي

روشـن اسـت کـه بـه     ). 2004دیسون و همکاران، (اند شده
افـراد  هـاي  ها و ارزیـابی سبب مداخله سایر متغیرها، نگرش

اشند و تواند منطبق بر واقعیت نبدر فراگیرسازي می ذینفع
، 12ارونسون(اثربخشی واقعی مداخالت را به نمایش نگذارند 

بـه ویـژه   (ها برخی پژوهش). 1386؛ ترجمه شکرکن 1999
آمـوزان بـر   تحصیلی دانـش  فراگیريبراي ارزیابی ) در ایران

هاي تحصیلی و یا نمرات پایان هر پایه نمرات امتحانی نوبت
هـا بـه   اند، این روشهاي باالتر متمرکز شدهیا ارتقاء به پایه

هـاي تحصـیلی   ارزشـیابی  پایانیسبب عدم بررسی روایی و 

هـاي  هـا بـر آزمـون   معلم ساخته و محدودیت این ارزشیابی
بحث (کافی برخوردار باشند  درستیتوانند از نوشتاري نمی

مشـکل  ). بیشتر در این مورد بخش روش و ابزار خواهد آمد
ر کودکـان بـدون   دیگر عدم بررسـی نتـایج فراگیرسـازي بـ    

ــت   ــایی اس ــاران،  (نارس ــافمن و همک ــون و 1995ک ؛ دیس
هـا و  باید متذکر شد که بررسـی دیـدگاه  ). 2004همکاران، 

 ي کنندهبه عنوان متغیرهاي تعدیل افراد ذینفعهاي نگرش
، ترجمه مشایخ 13کافمن و هرمن(هاي نرم رفتار آنان و داده

یابی باشـد تـا   تواند بخشـی از ارزشـ  ، می)1374و بازرگان، 
ریــزي  موانع ذهنی رسیدن فراگیرسازي بـه نتـایج بــرنامه   

-ها نمـی ، اما این داده)2002دیسون،(شـده را تبیین کـند 
توانند مبین نتایـج واقـعی حـاصل از فـراگیرســازي بـراي   

بلـک ـ    (نارسـایی و بـدون نارسـایی باشـند      دارايکودکان 
هـا بـه   بخشی دیگر از پژوهش). 2007هاوکینز و همکاران، 

مطالعه فرایندهاي جاري درون کالس و مدرسـه و ماهیـت   
آمـوزان،  دانـش ي تعامالت درون ایـن محـیط هـا و رابطـه     

اند، گـر چـه   معلمان و کارکنان و والدین با یکدیگر پرداخته
ظر تبیـین متغیـر مسـتقل یـا متغیرهـاي      این فرایندها از ن

تواننـد  انـد امـا نمـی   متغیرهاي وابسته مهمي کننده تعدیل
ــداد و     ــول، برون ــر محص ــازي ب ــی فراگیرس ــین اثربخش مب

البته در ایـن میـان   . 14پیامدهاي نظام آموزش فراگیر باشند
نباید از پذیرش و احساس پذیرفتـه شـدن فـرد در شـرایط     

ا که از نیازهـاي اساسـی انسـان    فراگیرسازي غافل ماند، چر
، 2002و فیسـت،  15بـه نقـل از فیسـت    1970مزلـو،  (است 

، امـا بایـد توجـه داشـت کـه      )1386ترجمه سید محمدي، 
هـاي  شـدن از طریـق پرسشـنامه   بررسی پذیرفتن و پذیرفته

بینی، خطر گمـراه شـدن پژوهشـگر را در    بدون اعتبار پیش
دانی در فضــاي مشــاهده میـ  راهایــن متغیرهـا از  . پـی دارد 

ارونسـون،  (شـوند  تـر ارزیـابی مـی   طبیعـی تعـامالت دقیـق   
افزون بر این، همـان گونـه   ). 1386، ترجمه شکرکن، 1999

شاید چـالش بحرانـی   «: اند گفته) 2002(که مک و کافمن 
براي فرد احساس او در مورد دربر گرفته شـدن و پذیرفتـه   

یا تغذیـه  تر یادگیري خواندن شدن باشد، اما چالش بحرانی
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ها بـه از بـین   عالوه بر این، پذیرش اجتماعی نارسایی. است
  » .انجامدنمی  رفتن آنها

  
  گرنابسندگی در مهار متغیرهاي مداخله .3

ها متغیرهاي دیگري را به فرایند رشد ناتوانیاز آنجا که 
افزایند، روشن است کـه ترکیـب ایـن متغــیرها بـا      فرد می

بررسـی در مـورد رشـد و     ، دسایر متغیرهاي دخیل در رشـ 
در بررسـی  . سازدنارسایی را دشوار می دارايیادگیري افراد 

نارسـایی نیـز ایـن     داراياثربخشی فراگیرسازي بر کودکان 
هـاي  متغیرها اثر گذارند کـه بـه طـور معمـول در پـژوهش     

زیگمونـد،  (شـوند  مربوط به این حیطه در نظر گرفتـه نمـی  
 1990، 16هالورسن و سـیلور ؛ 2003؛ کورتز و بارتون، 2003

؛ کـاوال و فـورنس،   1996به نقل از مک میالن و همکـاران،  
؛ دیسـون و  2003؛ زیگمونـد،  2005؛ مک و کافمن،  2000

  ).2004همکاران، 
هاي مربـوط بـه   گر در پژوهشیکی از متغیرهاي مداخله

اثربخشی فراگیرسازي شدت مشـکل یـا نارسـایی کودکـان     
شکالت یادگیري است، در صـورت  نارسایی یا دچار م داراي

اطالعـات دقیـق در    ي عدم مهار این متغیر یا حداقل ارائـه 
آمـوزان  نارسـایی کودکـان و دانـش   / مورد شـدت مشـکالت  

مورد بررسی، مشخص نخواهد بود که آیا نتـایج بـه    ينمونه
مداخالت مربوط است یـا شـدت نارسـایی و بـدون چنـین      

بـه  تعمیم نتایج ممکن نخواهـد بـود و نتـایج     ،تمایزگذاري
ـ   زیـان یـا   سـود  نحـو نادرسـت بـه تمـامی     ه فراگیرسـازي ب

شـود، در حـالی کـه ممکـن اسـت      جمعیت تعمیم داده می
مداخالت براي گروهی با شدتی خاص از مشکل یا نارسایی 

هالورسن و سیلور، (باشد زیان بار مفید و براي گروه دیگري 
؛ کـاوال و  1996الن و همکـاران،  به نقل از مـک مـی   1990

  ).2003؛ زیگموند، 2005؛ مک و کافمن، 2000فورنس، 
. گـر دیگـر، نـوع نارسـایی اسـت    از متـغیرهاي مـداخله

-اي بـراي گروهـی از کودکـان و دانـش    هنگامی که مداخله
تـوان انتظـار داشـت    ثر باشد، نمیؤنارسایی م دارايآموزان 

 از ایـن رو، . یت همراه باشدها هم با موفقبراي سایر نارسایی

داراي تعداد کافی باید باید در ارزشیابی فراگیرسازي، نمونه 
هاي متفاوت باشد تـا  ها و مشکالت با شدتاز انواع نارسایی

ها به بتوان نتایج را بر حسب اثربخشی براي هر یک از گروه
). 2007بلک ـ هـاوکینز و همکـاران،     ( کردتفکیک گزارش 
وع بسیار روشـن اسـت، امـا در بسـیاري از     اگر چه این موض

شـواهد   ،بـراي نمونـه  . ها به این مهـم توجـه نشـده   پژوهش
هاي هیجانی شدید، نارسایی هوشی پژوهشی براي آشفتگی

ــاي حســی شــدید و شــدید و عمیــق، نارســایی ــق،  ه عمی
هـاي رشـدي شـدید ماننـد     هاي چندگانه، نارسایینارسایی
جسمی شدید قطعی و هاي خودماندگی و نارسایی طیف در

شواهد در مورد مفیدتر بـودن شـرایط بـراي    . کافی نیستند
ترنـد، امـا ایـن    یـادگیري و رفتـاري قـوي   ي مشکالت ویژه 

دهنـد کـه عامـل    شواهد نیز گاهی دوپهلوست و نشـان مـی  
-در مورد نارسـایی . تر نوع مداخالت طراحی شده استمهم

الن و مـک مـی  (پهلوترنـد   تر و دوهاي هوشی شواهد ضعیف
؛ 2003؛ زیگموند، 2000؛ کاوال و فورنس، 1996همکاران، 

گونـه کـه پـیش از ایـن     همـان ). 1995کافمن و همکـاران،  
-هاي مداخلهها باید در جستجوي ویژگیاشاره شد پژوهش

هـا در سـطوح شـدت    هاي مؤثر براي هـر یـک از نارسـایی   
ــژوهش  ــراي پ ــند و اج ــاوت باش ــورد  متف ــی در م ــاي کل ه

  . ارساز نخواهد بودفراگیرسازي ک
متغیر دیگـري کـه در اثربخشـی مـداخالت نقـش دارد      

هـاي انجـام   پژوهش بیشتر. تحصیلی کودکان استي دوره 
-شده به بررسی فرایندها و اثربخشی فراگیرسـازي در دوره 

بـه  کـار  پردازند، شاید این دبستانی میو پیش دبستانهاي 
هـاي  ورههاي آزمایشی فراگیرسـازي در د دلیل اجراي طرح

اگـر چـه ایـن    ). 1996مک میالن و همکـاران،  (مزبور باشد 
ــدودیت     ــا مح ــت، ام ــر اس ــال تغیی ــان در ح ــد در جه رون
فراگیرسازي بـه دوره ابتـدایی و معـدودي از مـدارس دوره     
راهنمایی تحصیلی بررسی این مـداخالت را بـا محـدودیت    

در هر حال، بررسـی اثربخشـی آمـوزش    . روبرو ساخته است
شـناختی  هاي راهنمایی و متوسطه بـا روش دوره تلفیقی در

هـا را نشـان   تواند افق فراگیرسازي در این دورهمی، درست 
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دهد و نقاط قوت و ضـعف ایـن نـوع مـداخالت را روشـن و      
هاي آزمایشی فراگیرسازي را آگاهانـه  ریزي براي طرحبرنامه

  . گرداند
هـاي  تواننـد بـا اثـر مداخلـه    متغیرهاي دیگري کـه مـی  

وط به فراگیرسازي درهم آمیزند و نتایج را مبهم کننـد،  مرب
آمـوزان در  وضعیت اقتصادي، اجتماعی و خـانوادگی دانـش  

تواننـد اثربخشـی   هاي آزمایشی و گواه اسـت کـه مـی   نمونه
) 2003کورتز و بـارتن،  (د نمداخالت را به نحوي تعدیل کن
ــداخالت    ــجام م ــدت و انس ــورنس،  (ش ــاوال و ف ؛ 2000ک

، نوع تعامـل و  )2004؛ دیسون و همکاران، 2003زیگموند، 
کـاوال و فـورنس،   (تدریس در هر دو گروه آزمایشی و گـواه  

؛ دیسـون و  2005؛ مک و کـافمن،  2003؛ زیگموند، 2000
-عدم مهار این متغیرها نیز می. باشندمی) 2004همکاران، 

  . توانند نتایج را مبهم و تعمیم را با مشکل روبرو کند
گـر بایـد   که در مورد متغیرهاي مداخلـه  ايآخرین نکته

هایی را شود که نمونههایی مربوط میمتذکر شد به پژوهش
گزیننـد و بـه   فراگیر برمی/ از آموزش ویژه و آموزش تلفیقی

در ایـن  . پردازنـد آنها در متغیرهاي مورد نظر می ي مقایسه
شود که بر گر نادیده گرفته میها متغیر مداخلهنوع پژوهش

. فراگیر مربوط است/ یت دو نظام آموزش ویژه و تلفیقیماه
-نارسـایی  دارايآمـوزان  به طور معـمـول، کودکان و دانش

و داراي ) ماننـد نابینـایی  (تـر  شدهتر یا پـذیرفتههاي خفیف
هوش و استعدادهاي باالتر، با شرایط اقتصادي ـ اجتمـاعی    

آنـان   شـوند و فراگیر وارد مـی / تر به آموزش تلفیقیمناسب
کـم  هـوش و  تـر، کـم  نارسایی شدیدتر، ناپذیرفتـه  دارايکه 

تـر  استعدادتر و داراي شرایط اجتمـاعی ـ اقتصـادي پـایین    
روشن است که ایـن  . مانندهستند در آموزش ویژه باقی می

تواند نتایج پـژوهش را دچـار سـوگیري کنـد و     وضعیت می
بـه   تر در آموزش ویژهکه عملکرد ضعیف شودگونه تلقی این

هاي این نظام است در حالی کـه نتـایج   دلیل ضعف مداخله
آمـوزان وارد  تحت تأثیر شرایط نخسـتین کودکـان و دانـش   

اند و ممکن است نشانگر عملکرد شده در هر نظام واقع شده
ــی  ــوزش تلفیق ــر آم ــند / بهت ــر نباش ــیالن و (فراگی ــک م م

  ).2005؛ مک و کافمن، 1996همکاران، 
  
  خطا در تعریف و گزینش جامعه و نمونه  .4

گونــه کــه پــیش از ایــن گفتــه شــد بســیاري از  همــان
هاي مربوط به آموزش تلفیقی و فراگیرسـازي عـدم   پژوهش

گیري از تمامی  شدت و نوع نیازهـاي ویـژه از جملـه    نمونه
هـاي  گیـري از تمـامی دوره  ها، عـدم نمونـه  تمامی نارسایی

نـاهمتراز از آمـوزش ویـژه و     هـاي تحصیلی و انتخاب نمونه
فراگیر است که نشانگر عدم تعریف دقیق جامعـه و  / تلفیقی
  . هاستنمونه

هاي دیگري که به آسیب دیدن روایی درونـی  از کاستی
هـا، و  کوچک بودن نمونه: شوند و بیرونی پژوهش منجر می

ها که بـه  کوچک بودن نمونه. هاستغیرتصادفی بودن نمونه
دهد با توجه بـه  شیوع رخ میهاي کمارساییویژه در مورد ن

توانـد  نارسـایی نمـی   دارايهاي فردي میان کودکان تفاوت
اي را فراهم آورد که مبین تمـامی افـراد جمعیـت در    نمونه

ها را هاي مبتنی بر این نمونهدر واقع یافته. طول زمان باشد
پذیر دانسـت و در  تعمیم ، توان به تمامی افراد جمعیتنمی

هـاي ارائـه   ها و مداخلـه نمونه ،ورت توصیف دقیق هر فردص
ها براي سایر افراد مشـابه  بخش مداخلهتوانند الهامشده می

براي مداخله در مـورد سـایر افـراد مشـابه احتیـاط و      . باشد
در این مـوارد  . ارزیابی تکوینی پیشرفت ضروري خواهد بود

اسـت   هاي کمی و کیفی راهکـاري هاي پژوهشتلفیق یافته
؛ دیسـون و  2002دیسون و همکاران، (شود که پیشنهاد می

  ).2003؛ زیگموند، 2004همکاران، 
هـا کـه گـاه بـه سـبب پـس       نمونـه بـودن  تصادفی  غیر

رویدادي بودن پژوهش و گاه به سـبب مالحظـات اخالقـی    
هاي حاصـل و  بودن یافته گیرانهدهد نیز احتمال سورخ می

شـود  می را موجب گیريعدم توزیع تصادفی خطاهاي نمونه
ایـن خطـا در   . انـدازد و اعتبار درونی پژوهش را به خطر می

هـاي مربــوط بـه آمــوزش و پــرورش و   بسـیاري از پــژوهش 
؛ مک 2000کاوال و فورنس، (شود فراگیرسازي مشاهده می

؛ نینـــد و 2004؛ دیســـون و همکــاران،  2005و کــافمن،  
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  ).2004همکاران، 
حتی انتخـاب تصـادفی   ،  هادر بسیاري دیگر از پژوهش

چنـین شـرایطی اعتبـار درونـی و     . ها نیز وجود نداردنمونه
-اندازد چرا که عوامل مداخلهبیرونی پژوهش را به خطر می

ها تأثیرگذار باشـند و ایـن بـه    توانند بر یافتهگر فراوانی می
معناي عدم اعتبار نتایج و عدم امکان تعمیم آن به جمعیت 

؛ دیسـون و همکـاران،   2004مکـاران،  نیند و ه(خواهد بود 
2004.(  
  

  هاي پژوهش ها و روشنابسندگی طرح .5
توان مطـرح  ها مینخستین مشکلی که در طرح پژوهش

بندي صحیح در مورد موضوعات پـژوهش  کرد، عدم اولویت
دیسـون و همکـاران،   (با توجـه بـه نیازهـاي موجـود اسـت      

نیازهـاي  چنین شرایطی بـه عـدم پاسـخگویی بـه     ). 2002
البته در این زمینه نهادهاي اجرایـی  . شوداجرایی منجر می

نقش مهمی بر عهده دارند که با اعـالم نیازهـاي خـود ایفـا     
  . می شود

مشــکل دیگــر در طــرح پژوهشــی پــس از وقــوع بــودن 
 تصـادفی غیرشـود انتخـاب و   هاست که موجب مـی پژوهش

؛ 2002دیسـون و همکـاران،   (شـود هـا نـاممکن   نمونه بودن
چنــین وضــعیتی بــه آســیب ). 2004دیســون و همکــاران، 

  . دیدن اعتبار درونی و بیرونی پژوهش منجر خواهد شد
هـاي  هاي پژوهش کیفی کـه در سـال  تعمیم نتایج طرح

هاي مربوط به فراگیرسازي بـه کـار گرفتـه    اخیر در پژوهش
پذیرنـد از  اند و گاه به صورت تک مـوردي صـورت مـی   شده

که در ادبیـات پژوهشـی مربـوط بـه     مشکالت دیگري است 
مـک مـیالن و همکـاران،    (شـوند  این حیطـه مشـاهده مـی   

هـا گـاه تحـت    این گزارش). 2000؛ کاوال و فورنس، 1996
تأثیر جو شعارگونه و مبتنی بر عقاید مبتنی بـر حقـوق بـه    

مداخالت مربوط به فراگیرسازي بـه   ي عنوان مبناي توسعه
؛ کاوال و 1996همکاران،  مک میالن و(کار گرفته شده اند 

  ).2000فورنس، 
عـدم طراحــی مطالعــات بلندمـدت بــراي بررســی آثــار   

اجراي فراگیرسازي بـر کودکـان داراي نیازهـاي     ،بلندمدت
ویژه و نیز چگونگی پاسخگویی به نیازهاي سایر کودکـان از  

هاي مشاهده شده در ادبیـات پژوهشـی مربـوط بـه     کاستی
این کاستی ). 2002کاران، دیسون و هم(فراگیرسازي است 

به ابهام در مورد آثار درازمـدت فراگیرسـازي در انتقـال بـه     
خارج از مدرسه و نیز ي زندگی بزرگسالی و ورود به جامعه 

به عدم اطمینان از تداوم اصول فراگیرسازي پس از گذشت 
  . شودزمان منجر می
-هاي پژوهشی مربـوط مـی  برخی از طرح بهنکته دیگر 

ي اثبات مناسب بودن فراگیرسـازي بـه بررسـی    شود که برا
پژوهشـگران بایـد   . پردازنـد ناکارآیی نظام آموزش ویژه مـی 

توجه داشته باشند که یـافتن شـواهدي در مـورد ناکـارایی     
تواند نشانگر کارایی فراگیرسـازي یـا   نظام آموزش ویژه نمی

تلفیق باشد و این تنها یـک خطـاي منطقـی اسـت کـه در      
مـوزش تلفیقـی و فراگیرسـازي نیـز رخ     آ ي طول تاریخچه

؛ 2005؛ مـک و کـافمن،   2000کاوال و فورنس، (داده است 
  ).1996؛ مک میالن و همکاران، 2003زیگموند، 

ها از طرح تـک گروهـی بـراي بررسـی     برخی از پژوهش
هـا  این طـرح . انداثربخشی مداخالت فراگیرسازي بهره برده

ن و گـرایش بـه   رشـد، آزمـو  / به سبب عدم مهار اثر پختگی
توانند اعتبار درونی پژوهش را به خطر اندازنـد  میانگین می

هـا روشـن نیسـت کـه     در ایـن پـژوهش  ). 2003زیگموند، (
آموزان ناشـی از مـداخالت   دانش/ بهبود یا پسرفت کودکان

از . است یا در اثر پختگی نزول رشدي به وجود آمـده اسـت  
از  ســوي دیگــر ممکــن اســت تغییــرات در عملکــرد ناشــی

هاي تکوینی باشـد یـا   آزمون یا آزمونآنان در پیش يتجربه
هـا  هاي ذهنی ارزیابان یا اصالح ارزیـابی در اثر تغییر مالك
، چون تجربه نشان داده کـه  عالوه بر این. حاصل شده باشد

در اثر تغییر خطاهاي تصادفی نمرات پایین و باال در آزمون 
ه بـر نتـایج اثـر    کـ ( کننـد  دوم به سمت میانگین میل مـی 

هاي تک گروهی این نـوع تغییـرات   در طرح )خواهند گذارد
بـراي  . شـوند به عنوان تغییرات ناشی از مداخلـه تلقـی مـی   
  . استرهایی از این خطاها وجود گروه گواه ضروري 
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  نابسندگی ابزارهاي سنجش  .6
آوري باید ابزار جمـع هاي پژوهش داده انکارپذیريبراي 

و 17ادم(مـناسب برخـوردار باشــد  ی یو پایای ها از روایداده
هـاي مربـوط بـه    در بسیاري از پـژوهش). 2004هـمکاران، 

فراگیرسازي به اعتبار محتوایی، ثبات درونی، اعتبار افتراقی 
ها بـر اسـاس بررسـی    در این پژوهش. شودتوجه کافی نمی
-مورد نظر و گاه بدون توجه بـه ویژگـی   ي سطحی از سازه

گـردد و  اي اقدام مـی نسبت به تدوین پرسشنامههاي سازه 
پیش از بررسی میزان ثبات درونی، اعتبـارمحتوایی، اعتبـار   

هـا تجزیـه و تحلیـل    بینی و اعتبار افتراقی اجرا و دادهپیش
؛ امرســون و همکــاران، 2005مــک و کــافمن، (شــوند مــی

هــاي انجــام پذیرفتــه در ایــن مشــکل در پــژوهش). 2004
  . شودشاهده میکشورمان بسیار م

هاي مربوط به فراگیرسازي به ویژه هنگـامی  در پژوهش
که نگرش معلمان، کارکنـان، والـدین و کودکـان را وارسـی     

کننـدگان بـه مطلوبیــت   ســوگیري شـرکت  بایـد کنـیم  مـی 
هــاي پژوهشــگر را در نظــر اجتمــاعی و پیــروي از خواســته

رفتارهـا چـه    ي همچنـین هنگـام مشـاهده   . داشته باشـیم 
دریافت اطالعات از افراد آگاه بایـد مراقـب    بام و چه مستقی

چنـین  . سوگیري مشاهده کننده و مصاحبه شـونده باشـیم  
ــه ســاز و کارهــایی در بســیاري از پــژوهش هــاي مربــوط ب

هاي پژوهش فراگیرسازي رعایت نشده یا حداقل در گزارش
دهـد تغییـر   خطاي دیگري که گـاه رخ مـی  . شوندارائه نمی

ایـن  . آزمـون اسـت  آزمـون و پـس  گیري در پیشابزار اندازه
گیـري منجـر   ثباتی آزمون و بروز خطـاي انـدازه  اقدام به بی

هاي به کار گرفتـه شـده مـوازي    شود مگر آن که آزمونمی
هـاي روان سـنجی معـادل شـده     بوده یعنی از نظر ویژگـی 

  ).1988، 18؛ میچل و جلی2005مک و کافمن، (باشند 
ون در نظـر گـرفتن شـرایط    هـا بـد  در برخی از پژوهش

هایی که بـراي  قومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مقیاس
شناختی در فرهنگ دیگري ساخته هاي روانارزیابی ویژگی

-سازي و معیاریابی جدید به کـار مـی  اند را بدون بومیشده
تواند متغیرهـاي دیگـري جـدا از    اي میگیرند، چنین شیوه

هـا اثرگـذار گرداننـد، ایـن     متغیرهاي مورد نظـر را در داده 
هـاي  هـا و مهـارت  موضوع به ویـژه هنگـام ارزیـابی نگـرش    

اجتماعی در مناطق متفاوت کشـور و نیـز در مـورد خـرده     
مانند ناشـنوایان از اهمیـت برخـوردار     نهاي معلوالفرهنگ

  ).2003کورتز و بارتون، (است 
هاي ترازیابی شده یا معلم از آزمون ،هاگاهی در پژوهش

تحصـیلی و اجتمـاعی    فراگیـري اي که براي ارزیابی تهساخ
انـد بـراي ارزیـابی    آموزان بدون نارسایی طراحی شدهدانش
نارسایی یا مشکل یادگیري به کار  دارايافراد  فراگیرياین 

 ي باید توجه داشت که گاه به سبب درجـه . شوندگرفته می
کـه کودکـان    شودها تصور میدشواري نامناسب این آزمون

اند، در حالی کـه دشـواري   نارسایی چیزي یاد نگرفتهاراي د
کـوزتز و  (بیش از حد آزمون این تلقی را ایجاد کرده اسـت  

-ها بـه منظـور متناسـب   در برخی پژوهش). 2003بارتون، 
آمــوزان  ممکـن پاسـخگویی دانـش   ي سازي آزمون با شیوه

 اهرهاي آنان را از نارسایی یا مشکل یادگیري، ارزیابی داراي
دسـتور  ي ها یا تغییر ارائـه  اي کردن پاسخدو یا چند گزینه

رسانند که به تغییر سطح دشـواري  عمل آزمون به انجام می
د و تصـور نامناسـبی را از   شـو یا ماهیت آزمـون منجـر مـی   

کـورتز و بـارتون،   (گـذارد  هاي آنان بـه نمـایش مـی   توانایی
  ).2003، 18، لویس2003

هـاي  هـا و نگـرش  توانـایی  دیگري که در آزمـون  ينکته
نارسایی بایـد در نظـر گرفتـه شـود، سـطح       دارايکودکان 

از آنجا کـه بسـیاري از   . توانایی خواندن و نوشتن آنان است
نارســایی یــا مشــکل یــادگیري در توانــایی  دارايکودکــان 

تر از همساالن یا همپایگـان تحصـیلی خـود    خواندن ضعیف
به سـبب سـهولت    که(هاي نوشتاري هستند، اجراي آزمون

تواند برداشت نامناسـبی  می) ترنداندك رایجي اجرا و هزینه
در واقــع، . هایشــان ارائــه دهــدهــا و نگــرشرا از یــادگیري

 يهاي آنـان در حیطـه  هاي ما از ناتوانیبسیاري از برداشت
هـاي  علوم، نگرش و رفتار اجتماعی ناشی از اجـراي آزمـون  

؛ 2003کـورتز و بـارتون،   (نوشتاري است نه عدم یـادگیري  
  ).2003لویس، 
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طرح پژوهشـی خـود بـا    درستی در واقع براي آن که از 
هاي پژوهش سایر پژوهشگران اطمینان یابیم بایـد بـه   یافته

پیشـرفت یادگیرنـدگان   : ها با دقت پاسخ دهـیم این پرسش
چگونه ارزیابی، ارزشیابی، ردیابی و ثبت شده است؟ مقاصد 

هـا بـراي چـه کسـانی     انـد؟ ایـن داده  این اقدامات چه بوده
هـاي  هـاي ایـن روش  هـا و محـدودیت  اند؟ قوتتدوین شده

دانش آموز، هر گروه آموزشی، هـر  / متفاوت براي هر کودك
انـد؟ مـداخالت فراگیرسـازي    کالس و هر مدرسه چه بـوده 

انـد؟ مقاصـد   چگونه ارزیابی، ارزشیابی، ردیابی و ثبت شـده 
هـا بـراي چـه کسـانی     ؟ ایـن داده اندها چه بودهاین بررسی
هـا بـراي   هاي این روشها و محدودیتاند؟ قوتتدوین شده
آموز، هر گروه آموزشی، هـر کـالس و هـر    دانش/ هر کودك

  ).2007بلک ـ هاوکینز و همکاران، ( کدامند؟مدرسه 
  
  ها خطا در تعریف واحدهاي تحلیل داده .7

بـه عـدم    ،یکی از خطاهاي مربوط به واحـدهاي تحلیـل  
و / مشـکل / ها از نظـر شـدت و نـوع نارسـایی    تفکیک نمونه

ها را بدون چنین هنگامی که داده. شودها مربوط میویژگی
کنیم در واقع نتایج تحلیـل  تفکیکی به طور کلی تحلیل می

هـا نسـبت داد و گمـراه    توان به هیچ یک از این گروهرا نمی
ا کاوال و فـورنس  اي از این خطا رنمونه. کننده خواهند بود

کننـد کـه   و تأکید مـی  کردهخود ارائه ي در مقاله) 2000(
هـاي  هـا و شـدت  هاي مربوط به نارسـایی عدم تفکیک داده

مـک و  . اي را ایجاد کندتواند نتایج گمراه کنندهمتفاوت می
) 2001( 19نیز به مرور زیمرمن و سوانسـون ) 2005(کافمن 

. اندورد تأکید قرار دادهکنند که همین موضوع را ماشاره می
هـا  نیز به همین خطا در برخـی پـژوهش  ) 2003(زیگموند 

اشاره دارد و روشی را که خود و همکارانش براي رفـع ایـن   
آنـان بـه جـاي    . دهـد اند را توضـیح مـی  مشکل به کار برده

نارســایی  دارايآمــوزان گـزارش متوســطه پیشــرفت دانـش  
ــادگیري، تعــداد و درصــد دانــش  نارســایی  ارايدآمــوزان ی

هـاي  یادگیري که در طول سال تحصیلی مـورد نظـر بهـره   
ي یعنـی بهـره   (باثبات و چشمگیري را حاصل کرده بودنـد  

) پیشرفت آنان از خطاي معیار آزمون خوانـدن بیشـتر بـود   
عالوه بر این، آنهـا در مـورد تعـداد و درصـد     . گزارش دادند

ي  هــاي خوانــدن کــه بهــرهنارســایی دارايآمــوزان دانــش
خوانـدن  ي خواندنشان منطبق یـا بـاالتر از میـانگین بهـره     

در . کردنـد هایی را ارائـه  همساالن همپایه آنان بود، گزارش
آمـوزان دچـار نارسـایی    نهایت آنان تعـداد و درصـد دانـش   

یعنی جایگاهشـان در  (که وضعیت پیشرفتشان را یادگیري 
در طول سال تحصـیلی مـورد نظـر    ) میان همساالن همپایه

این نوع تحلیل، وارسی آثـار  . بهبود یافته بود گزارش کردند
شــرایط فراگیرســازي و آمــوزش ویــژه در ســطح فــردي را  

در نهایت باید توصیف تفصیلی پیشـرفت و  . سازدممکن می
کنندگان در پژوهش هاي مداخله براي فرد فرد شرکتروش

هـا یـا تخمـین شـرایط     ه منظور تأمین امکان تعمیم یافتهب
  . هاي مزبور فراهم آیدمشابه از روي یافته افراد

  
  
  
  
  
  
  
  

نیز بر این موضـوع تأکیـد   ) 2004(دیسون و همکارانش 
هـا بایـد بـه سـطح     آوري و تحلیل دادهاند که در جمعکرده

/ نارسـایی  دارايآموزان دانش ي فراتر از کالس دربر گیرنده
آموزشـی نیـز    ي نیازهاي ویژه یعنی سطح مدرسه و منطقه

توجه شود تا آثار فراگیرسازي بر عملکرد آن سـطوح و نیـز   
هـاي  سـازي ها و تصمیمها، حمایتتأثیر مداخالت، سیاست

  . قرار گیرد آنان بر نتایج فراگیرسازي مورد توجه 
اي کـه  نیز به ضـعف ویـژه  ) 2004(نیند و هـمکارانـش 

آنهـا  . انـد در برخی مطالعات مروري وجود دارد اشاره کـرده 
ــاري    ــایج آم ــب نت ــدم ترکی ــات را در ع ــن مطالع ضــعف ای

هـا  ترکیبی حاصل از ایـن داده  ينتیجه يها و ارائهپژوهش

  ها که گاه به سببنمونهبودن تصادفی  غیر
پس رویدادي بودن پژوهش و گاه به سبب مالحظات 

هاي بودن یافته گیرانهدهد نیز احتمال سواخالقی رخ می
را  گیريحاصل و عدم توزیع تصادفی خطاهاي نمونه

  را  شود و اعتبار درونی پژوهشمی موجب
 اندازدبه خطر می
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  . دانندمی
هـاي انجـام شـده در    یکی از مشکالتی کـه در پـژوهش  

شــود انتخــاب روش تحلیــل آمــاري کشــورمان دیــده مــی
هـاي  هاي آزمونفرضها به پیشنامناسب براي تحلیل داده

  . هاستآماري و سطح سنجش داده
  

ــه    .8 ــی در ارائ ــواهد پژوهش ــه ش ــه ب ــدم توج ع
  پیشنهادهاي اجرایی 

رسد در گذشته بـه سـبب اخـتالط مباحـث     به نظر می
حقوق بشري بـا فراگیرسـازي در توجـه بـه     ي گرایانهاخالق

انـد  شواهد پژوهشی که نشانگر نقاط قوت آموزش ویژه بوده
زي در برخی مواضع را نشـان  یا شکست مداخالت فراگیرسا

مـک مـیالن و همکـاران،    (توجهی شده است کم ، دادندمی
؛ دیسـون و  2003؛ زیگمونـد،  2005؛ مک و کافمن، 1996

هـا دوپهلـو   همچنین در مواردي که یافته). 2002همکاران، 
زیگمونـد،  (انـد  انـد بـه نفـع فراگیرسـازي تعبیـر شـده      بوده

یشـمند فراگیرسـازي   به همین دلیل طرفـداران اند ). 2003
اند که باید بـه ایـن شـواهد    همانند منتقدان آن تأکید کرده

ــافی   ــه ک ــودتوج ــاران،  ( ش ــون و همک ــک2002دیس             ؛ م
ــافمن،  ــد، 2005و کـ ــون ). 2003؛ زیگمونـ     )2002(دیسـ

هاي پیشین گاه بدون توجه بـه شـواهد   پژوهش«: نویسدمی
ــی  ــان مــداخالت  ، تجرب ــی را می ّفراگیرســازي و رابطــه عل

تـوجهی بـه   اند و با بیآموزان فرض کردهعملکرد بهتر دانش
هاي متباین در دور باطل دچـار  هاي مخالف و نظریهدیدگاه

شواهد رد و  در جستجوي چنین مطالعاتی الزم است اندشده
اي کاوش در دامنه. با قدرت عمل کنند ،توضیحات متفاوت

گیري عمدي از گونـاگونی  هاي نظري و حتی بهرهاز دیدگاه
توانـد مفیـد   مواضع در میـان اعضـاي گـروه پژوهشـی مـی     

  » .باشد
  

  گیري نتیجه
رسد نقدهایی که بـر فراگیرسـازي آمـوزش و    به نظر می

شوند فرصت مناسبی براي توجـه بـه نقـاط    پرورش وارد می

ضعف مـداخالت موجـود در آمـوزش تلفیقـی و فراگیـر بـه       
-بله با این نقدها از طریق پاسـخ جاي مقا به. آورندوجود می

کـه  (هاي متمرکز بر حقوق هاي شعارگونه و مبتنی بر بحث
 )ها و اعتقـادات درسـت هسـتند   به جاي خود از نظر ارزش

هـایی تـدوین کـرده و بـا     طرح، باید براي اصالح مداخالت 
چنـین  در . اجراي آنها نقاط ضعف مداخالت را اصالح نمـود 

به نقل از کـاوال و   1978(اتوس گونه که الکرویکردي همان
پژوهشـی  ي بـر برنامـه  بایـد   «: نویسـد مـی ) 2000فورنس،

ي آن گونـه کـه مـرور تاریخچــه   . »کنـیم  پیشـرونده تأکیـد  
-فراگیرسازي از دیدگاه طرفداران و منتقدان آن نشان مـی 

دهد، نقدهاي وارد شده به این رویکـرد در بسـیاري مـوارد    
مـداخالت اصـالح گشـته و    که با توجه به آنهـا   درست بوده

این همان مسؤولیتی است کـه متخصصـان و کـارگزاران در    
هایشــان و مقابـل کودکــان داراي نیازهـاي ویــژه و خـانواده   

چـرا کـه بـدون چنــین    . دهنـدگان بـر دوش دارنــد  مالیـات 
رویکردي ممکن است شرایط براي آنان نامسـاعدتر شـود و   

 يکتـه ن. این مخالف آن چیزي است که مدعی آن هسـتیم 
برخـی از  ایـن اسـت کـه    دیگر آن کـه بایـد توجـه داشـت     

-به راهبردهـاي تـوان   )شمارندکه البته بسیار کم ( کودکان
بخشی و آموزشی نیاز دارند که ممکن است در بافت کالس 

ضـروري   از این رو،. و مدرسه عمومی اجرایی شدنی نباشند
سـازي  سازي این راهبردها یا امکـان ویـژه  است در متناسب

بـراي دسـتیابی بـه آموزشـی     . مداخالت براي آنان کوشـید 
مناســب و اثــربخش کــه دور از داغ ننــگ باشــد و حیثیــت 
انسانی کودکان و والدینشان را تخطئه نکند و به جداسـازي  
روند تحولشان از جامعه منجر نشود به مطالعات گسـترده و  
ــاي تمــامی شــواهد پژوهشــی گذشــته    ــر مبن بلندمــدت ب

 خواسته هـا و باید بدانیم که تحول و دستیابی به نیازمندیم 
. بدون صرف زمان و کوشش و منابع فـراوان ممکـن نیسـت   

هاي وابسته به آنهـا  در این مورد نهادهاي پژوهشی و نشریه
گونـه کـه دیسـون و همکـارانش     نقش مهمی دارنـد همـان  

 سـی شنافقدان جزییـات روش : اند نیز متذکر شده) 2002(
    ژوهشــی مربــوط بـه ایــن حیطــه نشــان  پ بیشـتر متــون در 
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هـا تغییـر   عمـل در پـژوهش   ي دهد که الزم است رویهمی
این موضوع به تغییر انتظارات از پژوهشگران در مـورد  . یابد

جزییاتی که باید در گزارش ذکر کنند نیازمند است و ایـن  
اقدام ازطریق پافشاري مستمر ویراستاران مجـالت عملـی ـ    

دهـی در  اقلی ازمعیارهـاي گـزارش  پژوهشی بـر وجـود حـد   
البتـه ایـن تنهـا    . هاي پژوهشی، تسهیل خواهد شـد گزارش

با توجه به افزایش انتشـار الکترونیکـی   . اقدام ممکن نیست
ي هاي پژوهشگران در شـبکه گاهوبمجالت و پرشمار بودن 

هـاي فنّـی و مفصـل را بـه     توان گـزارش ها میرایانه جهانی
چـاپ   ي یار گذاشت و در مقالـه صورت الکترونیکی در اخت

ایـن روش در  . هـا ارجـاع داد  شده در مجالت به آن گزارش
صورت محدودیت فضاي مجالت و ضرورت تمرکز بر مسائل 
مفهـومی و مقـوالت مربــوط بـه سیاسـتگذاري آن مجــالت     

  » .کندمشکل را حل می،
شوم در حـالی کـه    یادآوردر پایان نیز باید همانند آنان 

خی از اندیشمندان در مورد به خطـر افتـادن   هاي برنگرانی
یعنـی  (میدان عملی که به سـختی بـه دسـت آمـده اسـت      

کنیم، اما معتقدیم چنین رویکـرد  را درك می) فراگیرسازي
ــه ــر از    نقادان ــرورش را بهت ــوزش و پ ــه از آم ــن حیط    اي ای
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