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  تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی يساز ياز عاد

  تهراندانشگاه  و آموزش کودکان استثناییشناسی  دانشجوي دکتري روانمحمد عاشوري/ 
  شناسی و آموزش کودکان استثنایی کارشناس ارشد روانسیده سمیه جلیل آبکنار/ 

  

  :چکیده
تسـهیل  ، جانبـه  ترین راهکارهـا بـراي دسـتیابی بـه عـدالت همـه       رسد یکی از اساسی هاي واالي تمام جوامع بشري است. به نظر می عدالت از آرمان

جـو و درك   و هـدف از برقـراري آمـوزش فراگیـر، جسـت      .باشد فراگیر، به عنوان یک تحول در نظام آموزشیپرورش  دسترسی همگان به آموزش و
شـدگی و محرومیـت      آموزانی است که نسـبت بـه طـرد    آموزان است، با این وجود تمرکز این نظام تحولی بر دانش نیازهاي آموزشی براي تمامی دانش

ر نظـام آموزشـی ویـژه در شـرایط          به این نکته اذعان د پذیرند یا نیاز به آموزش ویژه دارند. متخصصان تعلیم و تربیت آسیب ارنـد کـه شـرایط حـاکم ـب
بر این باورند که یک نظام آموزشی مبتنی بر آنها  .با نیازهاي ویژه باشد آموزان دانشاجتماعی  ، روانی وتواند پاسخگوي نیازهاي آموزشی کنونی نمی

شود. شکاف حاصل از این نوع آمـوزش   میانزواطلبی  ه افراد به سويجداسازي افراد بر اساس ناتوانی و نقایص آنها، بالطبع باعث سوق دادن این گرو
شود. ایجـاد بسـتري    آنها نیز منجر می درستسازد، بلکه به شناخت نا محروم می عادي  آموزان دانش ارتباط بابا نیازهاي ویژه را از  آموزان دانشنه تنها 

ریزي بـراي   یژه باشد، امري ضروري به نظر می رسد. لذا توجه به آموزش فراگیر و برنامهآموزان با نیازهاي و مناسب در جامعه که بتواند پذیراي دانش
 در جامعـه  یسـتن آمـوزان بـراي ز   دانـش  تـا ایـن  آغـاز گـردد،    هرچه زودتر بایداست که انجام این مهم  بدیهی ناپذیر است و اجراي آن ضرورتی انکار

ه آگـ  تحولی زیادي از مسائل مربوط به این رویکرد . در این میان سهمعادي، سازگاري بهتري داشته باشند ایـن   چگـونگی هی معلمـان و مربیـان از   ا، ـب
هـا و   فلسـفه آمـوزش فراگیـر، ارزش    ،با نیازهاي ویژه آموزان دانش آموزشهاي بنیادي در  . این مقاله به بررسی دیدگاهیابد نظام آموزشی تخصیص می

  پردازد.   هایی در مورد آموزش فراگیر می الت موجود و توصیهمشکها،  تحلیل موانع و فرصتباورهاي بنیادي، 
   نظام آموزشی ، آموزش فراگیر: هاي کلیدي واژه

  مقدمه 
اهمیت آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت را به عنـوان  

تـوان در طـول    گـاه نمـی   ترین عامل رشد انسـان، هـیچ   مهم
شک توجه به آن از جایگـاه   نادیده گرفت و بیتاریخ بشر 

هـاي   اي برخوردار است. از ایـن رو، در دهـه   و منزلت ویژه
هـاي   اخیر در حـوزه آمـوزش و پـرورش افـراد بـا توانـایی      

آموزان بـا نیازهـاي    آموزان عادي و دانش گوناگون (دانش
ــژوهش  ــی رخ داده، پـ ــدادهاي فراوانـ ــژه)، رویـ ــاي  ویـ هـ

هاي نـوینی متبلـور شـده،     اندیشه شماري صورت گرفته، بی
هاي روشـنی   ها و راهبردهاي گوناگونی مطرح و افق روش

پـژوه و خـانزاده،    و همکاران/ به 1آشکار شده است (لورمن
هـاي   ترین مساله عمومی که توجه دولت ). اخیراً مهم1391

آمـوزان   مختلف را به خود جلب کرده است آموزش دانش
ــژه آنــان اســت  بــا نیازهــاي ویــژه و نیازهــاي   آموزشــی وی

                                                                                   
1. Loreman 

بدیهی است که اگر توسعۀ همه جانبـه  ). 2012، 2بی (هورن
آموختن براي بهتر زیستن مدنظر باشد، باید نظام آموزشـی  

آمـوزان   دانـش  به طوري متحول گردد تا تمامی افراد حتـی 
منـد   هاي مورد نیـاز بهـره   هاي ویژه نیز از حمایت داراي نیاز

 4)، دان1969( 3نیرچـــه انتقـــادات در ایـــن راســـتا .گردنـــد
 اسـتثنایی،  کودکان آموزش جداسازي به ) نسبت1978(

 فـروزان  را 5سازيیکپارچه سازي وعادي نهضت ي شعله
 در بایـد  اسـتثنایی  کودکـان  کردنـد  پیشـنهاد  کرد. آنهـا 

 تربیـت  و تعلـیم  تحـت  پرورش، و آموزش اصلی جریان
آمـوزان   دانش. با تغییر نگرش نسبت به آموزش گیرند قرار

ــه  ــتثنایی ب ــد و    اس ــول ش ــی متح ــدامات آموزش ــدریج اق ت
هاي زیر در طی چندین سال به ترتیب مورد توجـه   دیدگاه

                                                                                   
2. Hornby 
3. Nerche  
4. Dunn 
5. Integration 
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  ).2000، 1(کاوال و فورنسقرار گرفت 
الف) نهضت عادي سازي: این مفهوم زیربناي اصلی رشـد  

هـا   آموزان با نـاتوانی  خدمات انسانی و اجتماعی براي دانش
در ایـن   ).1391پژوه و خانزاده،  مکاران/ به(لورمن و هبود 

رویکرد، صاحبنظران آموزشی به دنبال الگویی بودنـد کـه   
بخشـی از سـاعات    ،هـا  آموزان با ناتوانی به وسیله آن دانش

آموزان عادي بماننـد و در صـورت    مدرسه را در بین دانش
سازي مند شوند. هدف در عادي لزوم از آموزش ویژه بهره

ریـزي   هـا هـم از برنامـه    آموزان با نـاتوانی  دانشاین بود که 
ــرورش    ــژه و هــم از آمــوزش و پ انفــرادي در آمــوزش وی

مند شوند، ولی در عمل نه تنها این هدف میسـر   عادي بهره
مواجه  2ها با رهاشدگی آموزان با ناتوانی نگشت بلکه دانش

آموزان عـادي   شدند به طوري که آموزش آنها مانند دانش
نصیب ماندنـد   بود و از خدمات ویژه و آموزش انفرادي بی

بـا   محـیط  94-142 تا این که پس از تصویب قانون عمومی
و  4هـــاردمن(مطــرح شــد    3کمتــرین میــزان محـــدودیت  

 .)1387علیزاده و همکاران،  همکاران/
محدودیت: این قانون در سـال   ب) محیط با کمترین میزان

آمـوزان  تصویب شد که هـدف آن قـراردادن دانـش    1975
هــا در کنــار همســاالن  عــادي آنهــا بــا حــداکثر  بــا نــاتوانی

تناسب محـیط آموزشـی اسـت. محـیط بـا کمتـرین میـزان        
ــا   محــدودیت پیوســتاري از آمــوزش در مــدارس عــادي ت

ایـن   گیـرد کـه طبـق    می روزي را دربر مدارس ویژه و شبانه
هاي خود در پیوسـتار   آموز بر اساس توانمندي قانون، دانش

گیــرد. در پیوســتار جاگمــاري بــراي  جاگمــاري قــرار مــی
هـاي خـدمات آموزشـی  در     آموزان با ناتوانی، گزینه دانش

  شش سطح مطرح شده که در زیر ارائه شده است.  
در باالترین سطح (کالس عادي) کمتـرین محـدودیت   

آمـوزان جـاي    و بیشـترین تعـداد دانـش   در محیط یادگیري 
                                                                                   
1. Kavale & Forness 
2. Main dumping 
3. Least Restrictive Environment 
4. Hardman 

آمـوزان در کـالس عـادي     گیرند. در سـطح دوم دانـش   می
اسـت. در سـطح سـوم     5جاگماري شده و نیاز به معلم سیار

آموزان بیشتر وقت خود را در کالس عـادي و بـراي    دانش
  کنند. مراجعه می 6خدمات تخصصی به اتاق منبع

ولی در  آموزان در کالس ویژه، در سطح چهارم دانش
ــی   ــاري م ــادي جاگم ــه ع ــنجم    مدرس ــطح پ ــوند. در س ش

ــش ــاري     دان ــتثنایی) جاگم ــژه (اس ــه وی ــوزان در مدرس آم
ــاري   مـــی ــز مربـــوط بـــه جاگمـ شـــوند.آخرین ســـطح نیـ

روزي اســت کــه بیشــترین  آمــوزان در مراکــز شــبانه دانــش
ــود دارد (ورتــز     ــیط یــادگیري وج ــدودیت در مح و  7مح

). بـا وجـود   1389شریفی درآمدي و همکاران، همکاران/ 
ــا کمتــرین میــزان محــدودیت کــه  ایــن ــر  محــیط ب تأکیــد ب

آموزان با نـاتوانی در کنـار همسـاالن عـادي      تحصیل دانش
مورد انتقاد قـرار گرفتـه اسـت زیـرا مفهـوم پیوسـتار        ؛دارد

آموزان با ناتوانی بایـد   جاگماري بیانگر این است که دانش
ــد در صــورتی کــه  از   ــه ســمت خــدمات آموزشــی برون  ب

ــه  ــراي    1980اواســط ده ــه خــدمات ب ــود ک ــن ب ــدف ای ه
آموزان با ناتوانی آورده شود نه این که آنها به سمت  دانش

در حـالی کـه محـیط بـا کمتـرین      آموزشی برونـد.  خدمات
ــود      ــده ب ــرح ش ــده مط ــاالت متح ــدودیت در ای ــزان مح می

سـازي   یکپارچـه کشورهاي دیگر از جمله ایتالیا در اندیشۀ 
و  هـاردمن (وانی در مدارس عادي بودند آموزان با نات دانش

 .)1387علیزاده و همکاران،  همکاران/
سازي در کشورهاي  یکپارچهسازي:گرایش به ج) یکپارچه

در ایتالیا بر اسـاس   .اسکاندیناوي مورد حمایت قرار گرفت
آمــوزان بــا نــاتوانی در  ســازي دانــش ایــن قــانون، یکپارچــه

نیـا و آلمـان نیـز در    بریتا ،عادي اجباري شد. فرانسـه کالس
و  هاردمن(هاي بزرگی برداشتند  سازي گام جهت یکپارچه

ــاران/ ــاران،   همکــ ــزاده و همکــ ــطالح)1387علیــ  . اصــ

                                                                                   
5. Itinerant teacher 
6. Resource room 
7. Werts  
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آمـوزان بـا نـاتوانی در     سازي براي توصیف دانـش  یکپارچه
ــه  ــییــک سیســتم آموزشــی ب ــر   کــار م رود کــه تمرکــز ب

آمـوز مشـکل    رسد که دانـش  آموز است و به نظر می دانش
آمـاده شـود. در    ،و باید براي ورود به آموزش عـادي دارد 

هـاي معلـم تاکیـد     این رویکرد بر نظام آموزشـی و مهـارت  
شــود و تغییــري در وضــعیت موجــود نظــام آموزشــی  نمــی

سـازي بـه عنـوان     شـود. در آمریکـا از یکپارچـه    ایجاد نمی
سازي  یکپارچه ).2008 (لوییس، است شده یاد غالب جریان

کمتــرین میـزان محـدودیت و شــروع    گـذري از محـیط بـا   
علیـزاده و   و همکاران/ هاردمن( تلقی شد 1آموزش فراگیر

 .)1387همکاران، 
هـاي   فراگیر پیچیـدگی آموزش فراگیر: اصطالحد) آموزش

هاي آموزش ویژه و عادي  اي را در تحول سیاست گسترده
). مـا گـاهی فکـر    2012بـی،   به وجود آورده است (هـورن 

متخصصان تعلیم و تربیت اطالعـات نادرسـتی   کنیم که  می
انـد و دچـار ابهـام     را درباره آموزش فراگیر دریافت کـرده 

ــده ــوع     ش ــام، ناشــی از اصــل موض ــن ابه ــد. بخشــی از ای ان
آموزش فراگیر و معنایی است که از این اصطالح دریافـت  

شود. ما اعتقاد داریم که آموزش فراگیر از نظر ماهیـت   می
هـایی کـه برخـی از کودکـان بـه طـور        تواند در محیط نمی

بینند، وجـود   مجزا یا متفاوت از همساالن خود آموزش می
هـایی کـه آمـوزش فراگیـر      داشته باشد. فراهم کردن نمونه

تر باشد. آمـوزش کودکـان بـه صـورت      نیستند، شاید آسان
وقــت در مــدارس ویــژه یــا مــدارس عــادي، آمــوزش  پــاره

ــا فراگیــر نیســت. آمــوزش کودکــان در مــدا رس ویــژه و ب
ــین     ــت. همچن ــر نیس ــوزش فراگی ــازي، آم ــداکثر جداس ح

هـاي   هاي عادي، امـا بـا برنامـه    آموزش کودکان در کالس
آموزشی متفاوت از نظر محتوا و محیط یادگیري نسبت بـه  
ــن کــه همــه    ــوزش فراگیــر نیســت (مگــر ای همســاالن، آم

هاي واحدي بهره ببرنـد).   کودکان در یک کالس از برنامه
-شـنویم کـه از ایـن    متخصصان تعلیم و تربیت مـی اغلب از 

                                                                                   
1. Inclusive education  

کننـد، بـدیهی    ها به عنوان آموزش فراگیر یاد می گونه مثال
ــهاســت کــه چنــین نیســت   پــژوه و  (لــورمن و همکــاران/ ب

آمــوزش فراگیــر، فراخــوانی تحــولی در  ).1391خــانزاده، 
تغییــر نظــام آموزشــی اســت. مفهــوم حمایــت از آمــوزش  

اي  ترین مدرسه یعنی مدرسه کبر تحصیل در نزدی ،فراگیر
 ،توانستند در آن آموزش ببیننـد  که اگر ناتوانی نداشتند، می

آموزان با نـاتوانی عضـو    دانشتمرکز دارد. طبق این مفهوم 
  .  )1376 پژوه، (بهگروه همساالن (عادي) خود هستند 

آموزش فراگیر عبارت اسـت از تلفیـق کامـل     در واقع،
هـاي   گونـاگون در همـه جنبـه    هاي آموزان با توانایی دانش

آموزان قادر به دسترسـی و لـذت    تحصیلی که دیگر دانش
ــر شــامل تمــامی مــدارس و    ــردن هســتند. آمــوزش فراگی ب

شـود کـه بـه طـور واقعـی بـه        هاي درس عـادي مـی   کالس
آموزان تغییر پیدا کرده  منظور برآوردن نیازهاي همه دانش

ــی ــاق مـ ــاوت و انطبـ ــد، تفـ ــمرده   یابـ ــدس شـ ــا را مقـ و هـ
آمـوزان بـا    کنـد. در ایـن رویکـرد دانـش     گذاري می ارزش

ــایی ــک    توان ــاز، کم ــورت نی ــاگون در ص ــاي گون ــاي  ه ه
تخصصی یا آموزش ویـژه بیـرون از کـالس درس را فقـط     

هـاي متعـدد در دسـترس و مـورد نیـاز       به عنوان یکی از راه
پـژوه و خـانزاده،    (لورمن و همکـاران/ بـه  کنند  دریافت می

1391.(  
  

عادي، ویـژه، یکپارچـه و فراگیـر در      آموزشمقایسه 
    )2008، 2یک نگاه (لوییس

  
  آموزش عادي 

     ــره ــراي حف ــارگوش ب ــوبی چه ــات چ ــه قطع ــه مثاب ــاي  ب ه
  چهارگوش

 آموزان عادي دانش  
 معلمان عادي  
 مدارس عادي  

                                                                                   
2. Lewis 
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  آموزش ویژه
 هاي گرد به مثابه قطعات چوبی گرد براي حفره  
 آموزان با نیازهاي ویژه دانش  
  ویژهمعلمان  
 مدارس ویژه  
  

  آموزش یکپارچه  
 تغییر در کودك تا متناسب با سیستم آموزشی عمل کند  
   بایـد   مانـد  سیستم آموزشی به همان وضعیت قبلی بـاقی مـی

  آموز انطباق یابد یا اخراج شود دانش
  

  آموزش فراگیر
 پذیر سیستم آموزشی انعطاف  

 توانند یاد بگیرند  آموزان می همه دانش  
  سازي با کودك سیستم آموزشی جهت متناسبتغییر در  
 ها گذاري به تفاوت ارزش  
  

  فلسفه آموزش فراگیر
 احترام به یکدیگر  
 آوري افزایش تحمل و تاب  
 پذیرفته شدن به عنوان بخشی از گروه  
 ها و استعدادها دستیابی به فرصت براي رشد مهارت  
 کمک به یکدیگر  
 یادگیري از یکدیگر  
 اي کـه در   خـود و محلـه   کمک به افراد براي کمک به

  ).2008کنند (لوییس،  آن زندگی می
  

  )2008ها و باورهاي بنیادي در آموزش فراگیر (لوییس،  ارزش
  

  ها و باورهاي بنیادي در آموزش فراگیر: آیا موافقید؟ ارزش  چیست؟ 000ها و باورهاي ما درباره ارزش
  داریم که هر کسی حق آموزش دارد.باور   آموزش؟

  تواند یاد بگیرد. باور داریم که هر کسی می  یادگیري؟

هاي خاصـی مشـکالتی    ها یا در زمان تواند در برخی از حوزه باور داریم که هر کسی می  مشکالتی در یادگیري؟
  در یادگیري داشته باشد.

  ه حمایت نیاز دارد.باور داریم که هر کسی جهت یادگیري ب  حمایت در یادگیري؟

مســئوولیت اولیــه تســهیل یــادگیري بــا مدرســه، معلــم، خــانواده و محلــه اســت نــه فقــط     آموز ؟ پذیري در یادگیري دانش مسئوولیت
  آموز. دانش

  کند. گذاریم، این امري هنجار است و جامعه را تقویت می ما به تفاوت ارزش می  تفاوت؟

  تبعیض؟
گرا که تنـوع   انگیز باشند، ما به جامعه تحمل آمیز چالش تبعیضهاي  باید رفتارها و نگرش

  گذاریم. احترام می ،کشد را به آغوش می

  جانبه دارد. نباید معلم تنها گذاشته شود، معلم نیاز به حمایت جاري و همه  حمایت معلم؟

  زمان شروع و پایان آموزش چه موقع است؟
آموزش در دوران کـودکی اولیـه اهمیـت     باید آموزش از بدو تولد در خانه شروع شود،

زیادي دارد، نباید آمـوزش در بزرگسـالی متوقـف شـود و بایـد در تمـام دوران زنـدگی        
  ادامه یابد.
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  )2008(لوییس، ها در آموزش فراگیر  تحلیل موانع و فرصت
  

  توسعه آموزش فراگیرها و موانع در  چالش  هایی براي توسعه آموزش فراگیر فرصت  عوامل کلیدي در آموزش فراگیر
  ساختار قوي -1
 ها، باورها اعتقاد به ارزش 
 رعایت اصول بنیادي 

  توجه به نشانگرهاي موفقیت 

 ابتکار در بهسازي مدارس  
 رعایت حقوق انسانی 
 حضور الگوهاي خوب 

  

 هاي ضعیف یا ناکارآمد سیاست 
 گیر نظام آموزشی سخت 
  حضور مدارس ویژه و الگوهاي فردي متعصب 

  در بافت و فرهنگ  محلیاجرا  -2
 موقعیت عملی 

 منابع 
  مسائل فرهنگی 

 ابتکار مبتنی بر محله 
 هاي غیررسمی پیشگامی در برنامه 

  هایی با تمرکز بر یکپارچگی قوي فرهنگ 

 اعمال رویکردهاي غالب 
 ناهماهنگی در منابع 

  هاي مجزا منابع منظم در سیستم 

  بازبینی مشارکتی مداوم -3
 چه کسی؟ 
 چگونه؟ 
  چیزي و چه موقع؟چه  

ــروه  فعالیــت  ــا: گ ــاتوانی   ه ــا ن ــراد ب ــاي اف ــا،  ه ه
 هاي زنان و والدین گروه

 کودکی شرکت کردن از دوران 
  ابزارهاي خالق و مشارکتی  

 نوسان در اجراي آموزش فراگیر 

 سازماندهی فرهنگیِ ضعیف در جامعه  
  ضعف در کارکنان متعهد 

 

بـا اجــراي طــرح آمـوزش و پــرورش فراگیــر مســائل و   
مشکالت بسیاري که ناشی از نامناسب بودن و عدم تطـابق  

هـاي  محیط و منابع مدرسـه عـادي بـا نیازهـا و محـدودیت     
آموزان با نـاتوانی اسـت، آشـکار گردیـده اسـت. بـا       دانش

در آمــوزش و  مشــاهده و بررســی طــی چنــد ســال تجربــه 
سـازي  رسـد انطبـاق و متناسـب   پرورش فراگیر به نظـر مـی  

منابع یک مدرسه شامل منـابع انسـانی، علمـی، تجهیزاتـی،     
آمـوزان  هاي دانشفضایی و تفریحی با نیازها و محدودیت

بـا نـاتوانی بــه عنـوان پـیش نیــاز گریزناپـذیر اجـراي طــرح       
  آموزش و پرورش فراگیر ضرورت دارد.

  
  مدرسه منابع سازي متناسب
ــف ــانی: ال ــابع انس ــانی   ) من ــروي انس ــدارس، نی در  در م

 خـدماتی،  مشـاوره،  تربیتـی،  آموزشـی،  مختلف هايبخش
ــدیریتی ــیابی و م ــد ارزش ــن . فعالن ــا ای ــاً نیروه ــراي اساس  ب
 آموزشــی گونــه هــیچ نــاتوانی بــا آمــوزاندانــش آمــوزش

ــده ــدندیـ ــه و انـ ــوربـ ــل طـ ــايروش از کامـ ــوزش هـ            آمـ
شناسـی کودکـان اسـتثنایی    روان و نـاتوانی  با آموزاندانش

ســازي در سـطح نیروهــاي  . لـذا متناسـب  اطـالع هســتند بـی 
هاي ضمن خـدمت،  انسانی عبارت است از: برگزاري دوره

ــورهاي آموزشـــی و برگـــزاري مســـابقات      ــه بروشـ       تهیـ
       آورالـزام  ايهاي فوق الذکر به گونهخوانی در زمینهکتاب

         اره و اشــزبـان  چـون  هــاییمهـارت  فراگیـري  بــه رمنجـ  کـه 
خوانی براي ناشنوایان و بریل براي نابینایـان و امثـال آن   لب

  ).1384گردد (هوسپیان، 
 هـاي  کتاب،مدرسه در آموزش محورعلمی:  ب) منابع

 مراکز دولتی سازمان سوي از آن مطالب که است درسی
 بـا  مطالـب  این .گردد می تدریسکشور  سراسر در و تهیه

 عـادي آموزان  دانش یا عمومی هدف گروه گرفتن نظر در
 ماننـد  مـواد  از بسـیاري  در بنـابراین  د.شو می چاپ و تهیه

 بخـش  در و... بـدنی  تربیت ،ریاضیات ،وفن حرفه، جغرافیا
 هـاي  محدودیت و نیازها با تناسبی گونه هیچ عملی یا نظري
 درسـی  تبک این بنابر. ندارد وجودبا ناتوانی آموزان  دانش

 صـورتی  بـه  را مـواد  و لـوازم  خود پیوست به یا نارک باید
 قابـل بـا نـاتوانی    آمـوزان  دانـش تا بـراي   دهند ارائه و تهیه

  ).1377 زاده، (حسن گردد استفاده
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 مـواد  بـا  ارتباط در مدرسه هر درتجهیزاتی:  ج) منابع
 وحرفـه  علوم تجربی، ،بدنی تربیت قبیل از مختلف درسی

 از و دارد وجـود  خاصـی  تجهیزات و سایلو ،غیره و فن
 تختـه  ماننـد  عمومی تجهیزات و لوازم برخی دیگر سوي

 اسـت  موجـود  نیز دارد آموزش در موثري نقش که هاسی
 نبـوده با نـاتوانی    آموزان دانش براي اربردک قابل ثراکا که

 وارد گـروه  ایـن  آمـوزش جریـان  به اساسی لطمات لذا و
 و اساسی بسیار ،تجهیزات زمینه در سازي مناسب .آید می

  .  است میتاه حایز
 عـادي  بخـش  در کـه  مانکشـور  آموزشـی  صـنایع 

 ؛گیـرد  مـی  بر در را متنوعی اجرایی هاي طرح و هاپژوهش
 مدرسـه  تجهیـزات  بـاق طان یـا  ردنک جایگزین امر به باید

 اینـک  هم. گمارد همت نیزبا ناتوانی  آموزان  دانش براي
 یافته باقطان آموزشی شیوه و بحث پیشرفته هايکشوردر
 شـود بـراي   مـی  اعمال مدارس درسی مواد تمام مورد در

 بـه  شـده  سـازي  مناسـب  یـا  یافته انطباق بدنی تربیت مثال
 هـر  در تـا  دهـد  مـی  را امکان اینبا ناتوانی   آموزان دانش
 فعالیـت  مدرسـه  در هسـتند  کـه  ذهنـی  و جسـمی  سـطح 

   .)1378(هوسپیان،  باشند داشته بدنی و ورزشی
ــی و     ــاهاي داخل ــه از فض ــر مدرس ــایی: ه ــابع فض د) من
خــارجی چنــدي بــراي منظورهــاي مختلــف تشــکیل شــده 
ــات،    ــات و امتحانـ ــالن اجتماعـ ــازي، سـ ــین بـ ــت. زمـ  اسـ

تر کـالس  هاي بهداشتی و از همه مهمآزمایشگاه، سرویس
درس. این فضاها تا چـه حـد بـراي عبـور و مـرور اسـتفاده       

استثنایی مثال کودك نابینا یا کودکی کـه   یک دانش آموز
کند مناسب است ؟کودکی از صندلی چرخدار استفاده می

خود همواره از حل را در نظر بگیرید که به علت قد کوتاه 
مانـد یـا معـاف    سیاه باز مـی تمرینات و تکالیف روي تخته 

بینایی کـه بـا وجـود قـرار گـرفتن در      شود. کودك کممی
مطـالبی کـه معلـم روي     نقادر به خواندردیف جلو باز هم 

شـود. کـودك دیگـر نشسـته بـر      تخته سیاه می نویسد نمـی 
صندلی چرخدار را تصور کنید که هر روز چندین مرتبه با 

آمـوزان، خدمـه و مربیـان همـراه بـا صـندلی       کمک دانـش 
شـود تـا بتوانـد خـود را بـه      می چرخدارش از زمین برداشته

و یـا حتـی از سـد یـک پلـه       طبقه بـاال یـا زیـرزمین برسـاند    
ها و صدها نمونه دیگر تا چه حد این مثال .کوچک بگذرد

ــر اندیشــه، روحیــه و کیفیــت کــار، تحصــیل و آمــوزش    ب
گـذارد؟ چـه تعــداد از   آمـوزان بــا نـاتوانی تـأثیر مــی   دانـش 

ــوده     ــرف نم ــکالت را برط ــع و مش ــن موان ــدارس ای ــدم    ان
  ).1377زاده ، (حسن

هـا و  وزش فراگیر بحث معلمیکی از عناصر مهم در آم
-نوع نگرش آنها به آموزش فراگیـر اسـت. وجـود نگـرش    

هـاي فراگیـر از   آمیز برنامـه هاي مثبت براي اجراي موفقیت
-ضروریات اصلی براي ایجاد تعهد در کارگزاران و دست

اندرکاران مربوط، جهت به فعل رساندن تلفیق کامل و نیـز  
آموزان بـا نـاتوانی   نشتر داسوق دادن هر چه بیشتر و کامل

به سوي مدارس عادي اسـت. نگـرش معلـم متغیـري اسـت      
گـذارد و در  که بر پیشرفت تحصـیلی تـأثیر معنـاداري مـی    

تـري نسـبت بـه موضـوع     واقع هـر چـه معلـم نگـرش مثبـت     
آمـوزان  فراگیرسازي داشته باشد پیشرفت تحصـیلی دانـش  

-بیشتر خواهد شد به همین دلیل گرایش برخی از پـژوهش 
هایی که در این حیطه انجام شده اسـت بـه سـمت بررسـی     

باشـد. در ایـن   نگرش معلمان در مورد آموزش فراگیـر مـی  
هـایی کـه از   ها نشان داده اند که نگرش معلممورد پژوهش

دوره آموزش تعلیم و تربیت ویـژه برخـوردار شـده بودنـد     
تر از کسانی اسـت کـه از چنـین آموزشـی بهـره منـد       مثبت

ر تیاري از آنها معتقدند کـه بـراي موفقیـت بیشـ    نبودند و بس
 این طرح باید تغییراتی در برنامـه درسـی عـادي داده شـود    

  ).2007و همکاران،  1(هاوکینز
دهـی  اقبـ ) دربـاره انط 2004و همکاران ( 2پژوهش نیند

هـاي  آمـوزان بـا نـاتوانی   هـاي آموزشـی بـراي دانـش    برنامه
یادگیري نشان داد که نگرش معلمان بـر حسـب متغیرهـاي    
                                                                                   
1 . Hawkins 
2. Nind 
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سن، رشته و مـدرك تحصـیلی و سـابقه تـدریس متفـاوت      
) در پژوهشـــی نگـــرش 2001و همکـــاران ( 1اســت. لـــین 

ــر   ــورد فراگی کاردرمانگرهــا و کمــک درمانگرهــا را در م
آموزان با نـاتوانی مـورد   آموزش عادي براي دانش ساختن

هاي ایـن پـژوهش، نگـرش مثبـت     تهبررسی قرار داده و یاف
) نشـان داد  2002هاي پژوهشی آنـه ( آنها را نشان داد. یافته

هـا  درصد از معلمان، آموزش فراگیر را بـراي معلـم   72که 
آمـوزان بـا نـاتوانی    تحمیلی می دانند و آنها معتقدند دانـش 

در مدارس عمومی مشکالت بزرگی دارند و بهتر است در 
  صیل بپردازند.مدارس استثنایی به تح

  
  
  
  
  
  
  

در چند پـژوهش، نگـرش معلمـان ایـران نیـز در مـورد       
آموزش فراگیر بررسی شده است. بـراي مثـال حسـن زاده    

) نظرات والدین و معلمان را در  ایـن مـورد بررسـی    1377(
ن ادرصد معلمـ  50،کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد

ــی و  ــ  97تلفیق ــد معلم ــین ادرص ــا آی ــادي ب ــهن ع ــا و نام ه
هاي آموزش فراگیر آشنایی ندارنـد. مینـایی و   دستورالعمل

) نیز در پژوهشی عوامل موثر بـر پیشـرفت   1380همکاران (
تحصــیلی دانــش آمــوزان کــم شــنواي تلفیقــی را بررســی   
کردند، نتایج حاکی از آن بود که عوامل نگـرش و سـابقه   

تحصیلی  پیشرفت در بخشیها و دریافت خدمات توانمعلم
هـاي  شـنواي تلفیقـی مـوثر اسـت. یافتـه     ن کـم آمـوزا دانش

) نیـز نشـان داد کـه نگـرش معلمـان      1372گنجـی ( پژوهش
ذهنــی و تــوانآمــوزان کــم اســتثنایی نســبت بــه دانــش   

                                                                                   
1. Lynn 

هــا، از نگــرش معلمــان عــادي  فراگیرســازي آموزشــی آن
  مثبت تر است.

هــاي زیــادي در ایــن حــوزه نیــز میــزان تــأثیر  پــژوهش
تحصیلی و عوامل مـوثر بـر آن   آموزش فراگیر بر پیشرفت 
دریافتنـد   )2000و همکـاران (  2را بررسی کرده اند. توماس

که تأثیر آموزش فراگیر بر روي پیشرفت تحصیلی و رشـد  
آموزان با نیازهاي ویـژه از کـم تـا متوسـط     اجتماعی دانش

آموزان در مدارس عـادي  همچنین حضور این دانش است.
آمـوزان عـادي نـدارد.    گونه اثرات منفی بر روي دانشهیچ

هـا، ایـده و روش آمـوزش فراگیـر را     از سوي دیگـر معلـم  
اند هر چندکه این پذیرش، بیشتر جنبه مورد تأیید قرار داده

نظري دارد تا عملی، در حرکت به سوي فراگیرسازي، هم 
هاي نظري آموزش مهم است و هاي عملی و هم پایهروش

هـایی بـراي معلمـان    ویـت نیاز به تغییر دارد، در این میان اول
) . برخی از 2000، 3عادي و استثنایی وجود دارد (بال بونی

اند که آموزش ویـژه در  ها به این نتیجه دست یافتهپژوهش
-مدارس ویـژه در طـوالنی مـدت اثـر نـامطلوبی بـر دانـش       

گـذارد (هـورن بـی و    آموزان با نیازهـاي ویـژه بـر جـا مـی     
ــی و ویــت 2001، 4کیــد ــه)2008، 5؛ هــورن ب ــاي . از یافت ه

) آن است که معلمان از میـان چهـار   2001 ،6پژوهش اپدال
نوع حمایت یک کارشناس آموزش استثنایی در مـدارس،  

هاي تلفیقی، دسترسی سریع و آسان به افزایش حقوق معلم
بخشـی، گزینـه اول یعنـی    وسایل کمک آموزشـی و تـوان  

عنــوان آمــوزان کــالس را بــهمحــدود کــردن تعــداد دانــش
ــوده اول ــی نم ــت اول معرف ــی   وی ــراکم فعل ــویی ت ــد. از س ان

ها و فشاري که این معضل به معلم و کیفیت کـار او  کالس
سازد و از سوي دیگر احتماالً چون معلمان تصـور  وارد می

زش تلفیقی حتماً باید از آمـوزش انفـرادي   وکنند در آممی

                                                                                   
2 . Thomas 
3 .  Balboni 
4 .  Hornby & Kidd   
5 .  Hornby & Witte 
6. Opdal 

 هاي مثبت براي اجراي وجود نگرش
هاي فراگیر از ضروریات اصلی آمیز برنامهموفقیت

اندرکاران مربوط، براي ایجاد تعهد در کارگزاران و دست
جهت به فعل رساندن تلفیق کامل و نیز سوق دادن 

 آموزان با ناتوانیتر دانشهر چه بیشتر و کامل
 .به سوي مدارس عادي است
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آن هم توسـط خودشـان (شـخص معلـم) اسـتفاده گـردد،       
جلسـات جبرانـی بـه صـورت فـردي بـراي       یعنی برگـزاري  

آموزان با ناتوانی، بنابراین براي آموزش انفرادي نیـاز  دانش
تـا   ،آموز در کـالس دارنـد  به تعداد اندك و محدود دانش

  آموز با ناتوانی کمک نمایند.بتوانند به پیشرفت دانش
آموزان که وجود دانشدر واقع تصور معلمان این است

عادي وقـت زیـادي بـراي یـادگیري و     با ناتوانی در کالس 
دهد که هم از معلـم کـالس   آموزش به خود اختصاص می

طلبــد و هــم فرصــت کمتــري بــراي  انــرژي زیــادي را مــی
کنـد.  رسیدگی به سایر دانش آموزان عادي را ایجـاب مـی  

به همین دلیل آنان معتقدند که بهترین نوع حمایت از معلم 
اسـت (جکسـون و   تلفیقی کم کردن تعداد دانـش آمـوزان   

). تجربـه نشـان داده اســت کـه موانـع اجــراي     2002، 1ویلـز 
یک ایده و روش جدید در یک محیط قدیمی بـه عـواملی   

-مانند عدم درك منطقی و گستره موضوع، فقدان مهـارت 
هــاي الزم در مــورد آن روش جدیــد، محــدودیت منــابع،  

دهـی مناسـب و غیـره بسـتگی دارد. احتمـال      فقدان سازمان
هاي عادي از اهداف و گسـتره آمـوزش تلفیقـی    لمدارد مع

اطالع دقیقی نداشته باشند و در مقایسه با معلمـان اسـتثنایی   
آمـوزان  و تلفیقی، تماس اجتماعی بسـیار انـدکی بـا دانـش    

استثنایی داشته باشند و یـا اصـال تمـاس و ارتبـاطی نداشـته      
آموزان باشند، در نتیجه اطالعات کافی در مورد این دانش

اي هـا بـه گونـه   تر آموزش اولیـه معلـم  ارند و از همه مهمند
-هاي الزم براي مشارکت در برنامهها مهارتنیست که آن

اي آموزش تلفیقی را کسب کنند. در نهایت عواملی ماننـد  
ــابع مــالی و انســانی و فقــدان ســازمان  دهــی محــدودیت من

هـاي عـادي بـا    مناسب کالسی باعث شده اسـت کـه معلـم   
  ).  2002ش تلفیقی زیاد موافق نباشند (آنه، اجراي آموز

از آمـوزش تلفیقـی    ین دیدگاه روشـن ااز آنجا که معلم
د و تصور عمده آنهـا بـر محـور افـزایش مشـکالت و      نندار

                                                                                   
1 . Jackson & Wills 

از عـدم   یسختی کار معلم عادي قرار دارد، در نتیجه نگران
 ،آموزان با توانـایی کارآیی معلم عادي از تدریس به دانش

-نداشتن امکانات آموزشی ویژه، عـدم آگـاهی از ویژگـی   
آمـوزان بـا نـاتوانی بـه نـوعی بـه احسـاس عـدم         هاي دانش

اعتماد و اطمینان بـه خـود منجـر گردیـده و همـین مسـئله،       
گـردد.  عامل اصلی مخالفـت معلمـان عـادي محسـوب مـی     

اگر به تحلیل عمیق تر این مخالفـت بپـردازیم شـاید بتـوان     
ــ  ــه معلم ــت ک ــین    ن اگف ــبهم چن ــده م ــون از آین ــادي چ ع

مشارکتی و پیامـدهاي آن ماننـد افـزایش اسـترس شـغلی و      
باال رفتن درجه دشواري کار آموزش دچار نگرانی خاص 
می شدند در نتیجه بدون تأمل عمیـق در مـورد آن ، صـرفاً    

انـد  بر مبناي مشکالت ایجاد شده احتمالی، آن را رد کـرده 
هـاي  با مروري بر پـژوهش  )2007(3). لیندسی2003، 2(بانچ

هـاي پژوهشـی   مربوط به آموزش فراگیر نتیجه گرفت یافته
از آموزش فراگیر حمایـت مـی کننـد، بـا ایـن حـال هنـوز        
پژوهش هاي کافی در این زمینه انجام نشده اسـت . فـارال   

) در نتیجه پژوهش خود عنوان کرد یافته هاي منفی 2010(
اگیـر وجـود دارد.   زیادي در رابطه با اثربخشی آمـوزش فر 

نورویش عنوان کرد که درمورد سیاست ها و فعالیت هـاي  
آموزشی در آموزش فراگیر به پژوهش هاي گسترده تري 

  ).  2010، 4نیاز است (تریز
  

  مشکالت آموزش فراگیر 
هـاي  هاي رایج: واضح است که شیوهالف) نارسایی شیوه

 تدریس و برنامه هاي رایج بـه شـدت نارسـا هسـتند، بـراي     
درك این موضوع کافی است نگاهی به نیازهاي کودکـان  

پــذیر کــه مســتعد انــزوا و طردشــدگی  و نوجوانــان آســیب
). معلمان، دانش و مهـارت  2008، 5هستند، بیندازیم (میچل

آموزان با دامنـه گسـترده اي   مورد نیاز براي آموزش دانش
                                                                                   
2. Bunch  
3. Lindsay 
4. Terzi 
5. Mitchell 
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  ).2008ندارند (لوییس،  از نیازهاي خاص را
آموزانی دهی آموزش: دانشسازمانب ) مشکل تأمین و 

که سـابقه رویـارویی بـا موانـع آموزشـی را داشـته انـد، در        
بیشتر مواقع فرصت ادامه تحصیل تـا دبیرسـتان را از دسـت    

هـاي الزم  دهند. تمهیداتی که به منظـور ادامـه حمایـت   می
از اتمــام دوره ابتــدایی در نظــر گرفتــه شــده، بــه هــیچ  بعــد

  ).2008موجود آنان نیست (میچل، اي هعنوان در خور نیاز
 هـاي موقعیت ترینبدیهی :اقتصادي –عوامل اجتماعی ج)

 در کمبودها و هانابرابري وجود آموزشی نظام در شکست
 داراي کــه شــودمــی مشــاهده منــاطقی در آموزشــی نظــام
 ، میچــل( هســتند اولیــه خــدمات تــأمین ســطح تــرینپــایین
 کــه اســت ایــن ســر بــر گمیرســرد و بحــث هنــوز ).2008

آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه توسـط      جه مربـوط بـه دانـش   بود
گران آموزش ویژه تأمین شود یا آموزش عادي؟ بـا  تسهیل

هـاي  توجه به این که دانش آموزان با نیازهاي ویـژه هزینـه  
-هـا باکمـک تسـهیل   شود هزینـه پیشنهاد می ،زیادي دارند

  ).2008گران از طریق آموزش عادي فراهم شود (لوییس، 
هـا از  هـا: عملکردهـاي منفـی در برابـر تفـاوت     د) نگرش

هـا در جامعـه از سـوي دیگـر بـه شـکل       یک سو و تعصـب 
کننـد. والـدین   موانعی بر سر راه پیشرفت آموزش عمل می

کنند که معلمان آمـوزش  دانش آموزان با ناتوانی اظهار می
آموزان با ناتوانی تلفیـق شـوند   خواهند دانشعادي که نمی

دهنـد کـه ایـن    کنند آنها را بترسانند یا اطمینان میسعی می
اند برخـی مربیـان   کردهتجربه ناموفق است. والدین گزارش

-آموزان با ناتوانی به روشی تحقیر کننده رفتار مـی با دانش
فرزنـد شـما از   « کنند. معلمان سعی می کنند به مـا بگوینـد   

 ). در واقـع 2008(میچـل،  » آیـد عهده این آموزش بـر نمـی  
معلمان آموزش عادي از ناکافی بودن مواد آموزشی، منابع 

هـا  مالی، کارکنان حمایتی ویژه و اجراي اثربخش سیاسـت 
  ).2008در آموزش فراگیر نگران هستند(لوییس ، 

ــه ــی: آشــکار اســت کــه برنامــه  و) برنام ــاي هــاي درس ه
-اند بـه نیازهـاي گـروه وسـیعی از دانـش     آموزشی نتوانسته

نـاتوانی پاسـخ دهنـد. اکثریـت قریـب بـه اتفـاق        آموزان بـا  
-مراکــز آموزشــی، فضــاي کــافی بــراي بســیاري از دانــش 

ــش   ــژه دان ــه وی ــد، ب ــوزان را ندارن ــه داراي  آم ــوزانی ک آم
هاي جسمی هستند بیش از بقیـه از ایـن محـدودیت    ناتوانی

فراگیـر   ). آمـوزش 2008امکانات رنـج مـی برنـد ( میچـل،     
اختی و رفتـاري بسـیاري از   برنامه مناسبی بـراي تحـول شـن   

ــز، دانــش ــدارد تری ــا ) . دانــش2012آمــوزان را ن آمــوزان ب
هایشـان نیـاز   اي متناسب با توانمنـدي نیازهاي ویژه به برنامه

آمـوزان را بـا   دارند نباید درصدد این باشیم که ایـن دانـش  
آموزان عادي طراحی شده اسـت  برنامه ملی که براي دانش

  ).2008منطبق سازیم (لوییس، 
از هم گسیختگی منابع انسانی: نیاز  ه) توسعه نامناسب و
ها به طور هاي پرسنل در تمامی ردهبه اجراي کارآموزشی

-شود. کمبود و یـا عـدم وجـود دوره   مناسب برآورده نمی
هاي آموزشی هاي ناچیز فرصتهاي کارآموزي و ظرفیت

ه براي کلیه افراد متعلق به مراکز خـدماتی جامعـه و بـه ویـژ    
 .)2008 مراقبین و والدین مشهود است(میچل،

  
  مزایاي آموزش فراگیر 

تجربه هاي موفق در فراگیرسازي آمـوزش و پـرورش،   
بر مدارسی مبتنی هستند که ساختار آنها تغییر یافته، فضـاي  

پـذیر  هاي تدریس انعطـاف آموزشی، برنامه درسی و روش
-سازند، تحت شرایط مطلـوب، تمـامی دانـش   را ممکن می

آموزان در جهت دسـتیابی بـه نتـایج آموزشـی و پرورشـی      
ــم از     ــر داری ــی در نظ ــد کــرد. وقت ــت خواهن ــوب فعالی مطل

ریزي سـنتی (آمـوزش و پـرورش عـادي و ویـژه بـه       برنامه
صورت مجزا) به سوي رویکردي فراگیرتر حرکت کنـیم،  
ــال     ــک انتق ــه در ی ــان مدرس ــامی کارکن ــدن تم ــر ش درگی

بر پژوهش از اهمیت برخـوردار  متفکرانه، زیرکانه و مبتنی 
است. همانند سایر حیطه هـاي بازسـازي مدرسـه ، در ایـن     
مورد نیز تغییر باید براسـاس پـژوهش صـورت پـذیرد و بـه      
نحوي گسـترده، باورهـا و فلسـفه هـاي متفـاوت در ایجـاد       
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  ).2000تغییر شرکت داده شوند(توماس و همکاران ، 
شناختی بـه  اهمیت اساسی محیط آموزشی و ابعاد روان

آمـوزان  آمـوزان بـا نـاتوانی در کنـار دانـش     تحصیل دانـش 
عادي تاکید دارد. اعتقـاد مربیـان و متخصصـان آمـوزش و     
پرورش آن است کـه اگـر محـیط آموزشـی غنـی گـردد،       

آموزان تسهیل شده و ارتقا خواهد یافت. عالوه رشد دانش
بر این، متخصصان و پژوهشگران بـاور دارنـد کـه مـدارس     

هـاي  به دالیـل زیـر امکـان رشـد و ارتقـاي مهـارت       فراگیر
  آموزان با ناتوانی و عادي را فراهم خواهد کرد:دانش

آمـوزان همسـال و   وجود الگوي مناسـب رشـد (دانـش    -1
  عادي )

آموزان با ناتوانی با الگوي امکان مقایسه عملکرد دانش -2
هـاي  گیري به سوي ارتقاي مهارترشدي مناسب و جهت

  متفاوت آنان از سوي معلم  
امکان بهره گیري از توان بالقوه همسـاالن عـادي بـراي     -3

  آموزان با ناتوانی  ها در دانشآموزش و ارتقاي مهارت
آموزان با ناتوانی در متن سازي پذیرش بهتر دانشزمینه -4

سـازي در محـیط مدرسـه    جامعه با تغییر نگرش و فرهنـگ 
  شود.امعه فراگیر منتهی میکه در آینده به ایجاد ج

عملکرد  پذیريانعطاف و مهارت آگاهیارتقاي و توسعه -5
ي ناشـی  منظور رفع نیازهاي ویژهمعلمان در جهت تالش به

آمــوزان (کــاوال و فــورنس، هــاي تمــامی دانــشاز تفــاوت
2000.(  

توانند در طراحی حرکـت مثبـت بـه    هاي زیر میتوصیه
  آموزشی کمک دهند: سوي محیط فراگیرتر به مناطق

هـا،  آموزان به پیوستاري از انـواع جایـدهی  تمامی دانش -1
کـه  ها و خدمات، دسترسی داشته باشند، در حالی پشتیبانی

فرض اساسی این باشد که نخستین فرصت جایـدهی بـراي   
  آموز، آموزش و پرورش عادي است.هر دانش

هـاي مربـوط بـه جایـدهی بایـد بـر       گیريتمامی تصمیم -2
ساس برنامه آموزش انفرادي طراحـی شـده و بـر نیازهـاي     ا

  آموزان و تمهید معقول خدمات تأکید داشته باشد.  دانش

پیش از آن که هر گونه برنامه جدیـدي طراحـی شـود،     -3
ریزي بایـد در مـورد فلسـفه آمـوزش و     اعضاء گروه برنامه

پرورش (اخالق مربوط بـه آمـوزش و پـرورش) بـه توافـق      
معلمان و کارکنان بخـش پشـتیبانی فـرد فـرد     رسیده باشند. 

  هاي وسیع اجرایی درگیر شوند.آموزان و برنامهدانش
آموزش و پرورش کارکنان به عنوان بخشـی از   يارتقا -4

  برنامه روزانه معلمان و متخصصان پشتیبانی کننده باشد.
هـاي  فعالیت عمیقی در جهت وحـدت بخشـی بـه نظـام     -5

  عادي صورت گیرد.آموزش و پرورش ویژه و 
ــان از ایــن کــه بــراي بــرآورده ســاختن نیازهــاي    -6 اطمین

آموزان، مجریان اجتماعی، هیجانی و شناختی تمامی دانش
مجاز به فعالیت، به تعداد کافی استخدام شـده باشـند. زیـرا    

آموزان در هر کـالس  در فراگیرسازي کاهش تعداد دانش
  وري است.و یا افزایش تعداد معلمان در کالس درس ضر

فرایندهاي جذب باید به طریقی طراحـی شـوند کـه بـه      -7
ــه   ــد، برنام ــازه دهن ــان اج ــرادي و   معلم ــوزش انف ــاي آم ه

آموز طراحی شده را به چـالش  جایدهی که براي هر دانش
  بکشند.

آموزان را به عنوان همکـار، در فرآینـد   والدین و دانش -8
  .گیري و طراحی برنامه انفرادي درگیر کنیدتصمیم

هــا، رویکردهــاي آمــوزش/ در هنگــام طراحــی برنامــه -9
، آمـوزش بـه   ریـا یادگیري چندگانه مانند تـدریس همسـال  

روش همکــاري، یــادگیري مشــارکتی ، مطالعــه گروهــی،  
آموزش موازي و مانند آن را در نظر داشته باشـید (کـاوال   

  ).2000و فورنس، 
  

  نتیجه گیري :
و معلمــان  هــا و نظــرات کارشناســانآنچــه از پــژوهش

شود این اسـت کـه   آموزش و پرورش استثنایی استنباط می
هاي آموزشی، پرورشی، اجتماعی و فراگیرسازي به ارزش

نیز به درك ما در مورد ارزش افراد مربوط است. آمـوزش  
فراگیر یک فرآیند است نه یک پدیده. به این معنی کـه از  
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-کـه بـه   شوداي منجر میاثر متقابل عوامل مختلف به نتیجه
نوبه خـود بـا در نظـر گـرفتن نیازهـاي مخـاطبین و شـرایط        

پذیرد و این تغییر، عوامل موجود را تحـت  موجود تغییر می
دهـد. آمـوزش فراگیـر تبعیـت از الگـویی از      تأثیر قرار مـی 

پیش تعیین شـده نیسـت، بلکـه خـود را بـا نیـاز مخاطبـانش        
سازگار خواهد کرد. آموزش فراگیر فقط شـامل آمـوزش   

پرورش ویژه و افراد داراي ناتوانی نیست، بلکه به عنـوان   و
راه حلـی بـراي مشـکالت فعلــی نظـام آمـوزش و پــرورش      

هـاي زیـادي از افـراد جامعـه را شـامل      عادي است و گروه
شــود. هــدف اصــلی آمــوزش فراگیــر ایــن اســت کــه مــی

آموزان با نیازهاي ویژه بـه شـاد زیسـتن و سـازگاري     دانش
احساس تعلق به جامعه کنند. در ایـن   مطلوب دست یابند و

هــاي تحصــیلی، راســتا، مــدارس بایــد بــه آمــوزش مهــارت
هاي اجتماعی و ارتبـاطی در  هاي زندگی و مهارتمهارت

تـر آمـوزش   بافت طبیعی جامعه بپردازند. براي اجراي موفق
فراگیر ضروري است که عالوه بر تهیـه مقـدمات و ایجـاد    

نظر بـا ارائـه دالیـل منطقـی و     هاي الزم از هر حیث و زمینه
مستدل، هم به والدین و هم به دست اندرکاران آمـوزش و  
پـرورش در خصـوص انتخـاب راه صـحیح بـراي آمـوزش       

   آموزان با نیازهاي ویژه کمک کرد.دانش
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