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  :چکیده
بدون هیچ تردیدي روشن است که خـدمت آموزشـی و   

 دارايبخشی موجود براي برطرف کردن نیازهاي افـراد  توان
کافی نیست و این افراد ...) معلول، کم توان و( نیازهاي ویژه

هاي کافی براي پیوسـتن بـه زنـدگی اجتمـاعی و     از فرصت
ایجاد نگرش مثبـت نسـبت   . محروم هستند  اشتغال به کار 

هـاي برابـر و   به افراد داراي ناتوانی ، فراهم نمـودن فرصـت  
-شناخت نیازهاي مختلف افراد و ارزش  ها ،یکسان براي آن

 هـاي گذاري به آن ها و باال بردن آگاهی افراد جامعه ، شیوه
در چنین وضعیتی،  .مبارزه با این محرومیت موجود هستند

امـا مطـرح شـدن     .شودآموزش و پرورش فراگیر مطرح می 
، آسـیب شناسـی   آموزش فراگیر نیاز به انـواع نیازسـنجی ،  

در ایـن   .گذاري و برنامه ریـزي درسـت دارد  سپس سیاست
از تبیـین مختصـري از آمـوزش     پسمقاله سعی شده است 

هـاي احتمـالی آمـوزش    فراگیر ، موانع و تنگناهـا و آسـیب  
  . شودفراگیر نقد و بررسی 

  
  :مقدمه

تـاریخی در   ينمایانگر چـالش و تغییـر   1آموزش فراگیر
 الگـوي نگرش نسبت به نوع انسـان اسـت کـه بـا تکیـه بـر       

اجتماعی از تفاوت هاي فردي در بین دانـش آمـوزان دفـاع    
اطمینـان حاصـل کـردن از     2هدف از فراگیرسازي. می کند

هـا و  این موضوع مهم است که تمام افراد از حقوق، فرصـت 
ی از یکـ ). 3،1994و رایـزر  میسون( پذیرش برابر برخوردارند

ترین حقوق هر فرد برخـورداري از آمـوزش مطلـوب    اساسی
عـادي و  ي تقسـیم آمـوزش و پـرورش بـه دو شـاخه     . است

اي در آمـوزش و  استثنایی اگرچه موجب رشد قابل مالحظه
امـا رونـد یکپارچـه سـازي و      پرورش استثنایی شده است ،

افـرادي  . دسترسی به خدمات انسانی را تسهیل نکرده است
ل ناتوانی ها و نقص هاي جسمی، ذهنی، حسی و که به دلی

حرکتی، یادگیري، ناسازگاري هاي اجتماعی، تبعیض هـاي  
جنسی، فرودستی اجتماعی و اقتصادي و غیـره  از جریـان   
اصلی و عمومی جامعـه از جملـه از رونـد آمـوزش اساسـی      

و هرگـز بـه حقـوق اساسـی      ه انـد جامعه بیرون کشیده شد
خود در تصـمیم گیـري هـاي مهـم کشـوري و منطقـه اي       

از . نخواهند رسید و احساس تعلق اجتماعی نخواهنـد کـرد  
سوي دیگر، دانش آموزان مدارس عادي که هرگز تجربه اي 

ندارنـد   ویـژه ها و نیازهاي کودکان داراي نیازهاي از توانایی
زنـدگی بیـرون از    هـا در در کنـار آمـدن بـا تنـوع و تفـاوت     

این دانش آمـوزان کـه در   . مدرسه مشکالتی خواهند داشت
آینده از تصمیم سازان ما خواهند بود داراي نگرش مناسبی 

نخواهنـد بـود و    ننسبت به تفاوت هـا، معلولیـت و معلـوال   
وارد  افـراد متفـاوت بـا خـود    کمتر احتمال دارد که به نفـع  

تنـوع و  .  دهـاي کـالن کشـوري و بـین المللـی شـون      عرصه
تفاوت که سنگ زیربناي زندگی انسانی اسـت تـوان بـالقوه    
فراوانی براي غناء بخشیدن بـه جریـان آمـوزش و پـرورش     

: هــدف و شــعار اساســی آمــوزش فراگیــر ایــن اســت . دارد
کودکانی که با همدیگر یاد می گیرنـد، زنـدگی کـردن بـا     «

آموزش و پرورش امري خنثی . »همدیگر را خواهند آموخت
افراد اولین بـار  . ت، بلکه یک فعالیت مهم سیاسی استنیس

ــا مفــاهیم هنجارهــا، مرزهــا، قــدرت ، نفــوذ،   در مدرســه ب
شوند؛ مفـاهیمی کـه   ها آشنا میمشارکت، همکاري و ارزش

  

  آسیب شناسی آموزش فراگیر در آموزش و پرورش
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شـکل  در زندگی بزرگسـالی آنـان    مردم ساالري رازیربناي 
شایسـته اسـت کـه صـالحیت آمـوزش       پس کامالً. دهدمی

جهت ایجاد فرصت هـاي برابـر    ،فعلی آنوپرورش در شکل 
پـذیرترین آنهـا نظیـر    آسـیب  به ویـژه براي تمام شهروندان 
، مهاجران و روسـتائیان و نیـز لـزوم    ندختران، زنان، معلوال

 .تغییرات اساسـی در آن بـه بحـث و چـالش کشـیده شـود      
باید بـه آسـیب شناسـی ایـن     بدیهی است در این میان می

  .وزشی خود نیز بپردازیمفرایند در محتواي نظام آم
  

    :تعریف آموزش فراگیر
آموزش فراگیر بدین معناست که تمـامی مـدارس بایـد    
بــراي آمــوزش تمــامی کودکــان بــدون توجــه بــه وضــعیت 

هــا عــاطفی، زبــانی و یــا ســایر ویژگــی ،یجســمانی، هوشــ
داراي ایـن سـازگاري بایـد کودکـان      سازي شوند ومتناسب

کودکـان   کودکان خیابانی وهاي ذهنی وتیز هوش ، ناتوانی
 فرهنگـی یـا   هاي زبانی ،متعلق به مناطق دورافتاده ، اقلیت

 .شـامل شـود   نیـز  هـا را سایر محرومیـت  کودکان با قومی و
  )2001 یونسکو،(

رویکرد آمـوزش فراگیـر بـه دنبـال آنسـت کـه تمـامی        
ها تحـت  سطح توانمندي ها وکودکان را صرف نظر از تفاوت

آمـوزش فراگیـر   .قـرار دهـد   ثرؤمـ  وپوشش آموزش مناسب 
را بـه عنـوان    نیازهـا  هـا و فلسفه است که توانایی مبتنی بر

-به جامعه فرصت مسـئولیت  طبیعی فرض کرده و يمقوله
دهـد تابـه سـوي یـادگیري و رشـدکل جامعـه       پذیري مـی 

نظـام   سـاختار  فراگیرسـازي مسـتلزم تغییـر   . حرکـت کنـد  
معناست که همه آموزش فراگیر بدان . آموزشی جامعه است

آموزان اعم از عـادي و داراي نیازهـاي ویـژه بـه یـک      دانش
درواقـع مـدارس فراگیـر بـه منظـور تـامین        .مدرسه برونـد 

گــروه (انــد نیازهــاي همــه نوآمــوزان ســازمان دهــی شــده 
  ،) 1382رنسانس، 

  
  :آموزش و پرورش فراگیر 

هـا قویـاً   خـوانیم و بـه آن  ها را فـرا مـی  ما همه دولت« 

می کنیم که اصل آموزش فراگیر را بـه عنـوان یـک    توصیه 
بیانیــه ســاالمانکا ، «  .»قــانون یــا سیاســت اتخــاذ نماینــد 

   » 1994. کنفرانس جهانی آموزش نیازهاي ویژه اسپانیا 
آموزش حق تمام کودکان است و آموزش فراگیـر قصـد   
دارد تا از دستیابی تمامی کودکان به یک آموزش مناسب و 

بـراي هـر   . خودشان اطمینان حاصـل کنـد   ثر در جامعه ؤم
گونه بحث در رابطه با آموزش فراگیر الزم است که از بیانیه 

به عنوان )  1994یونسکو ( آن  چهارچوب عملساالمانکا و 
  .نقطه عطف استفاده شود 

این بیانیه بار دیگـر حـق آمـوزش را بـراي تمـام افـراد       
در بیانیه  یید می کند و این حقوق همانگونه کهأتصدیق و ت

بود ، دوباره توسـط   آینده 1945جهانی حقوق بشر در سال 
در مـورد آمـوزش همگـانی     1990مجمع جهـانی در سـال   

  .تکرار شد 
  
  
  
  
  
  
  
  

هــاي فــردي ، ایــن بیانیــه از قــوانین  جــداي از تفــاوت
در مورد تساوي و  1993استاندارد سازمان ملل متحد سال 

ت کـرد کـه بـر اسـاس ایـن قـوانین       ها صحببرابري فرصت
نظـام  آموزش کودکـان داراي نـاتوانی بایـد بخشـی الزم از     

  . آموزشی باشد 
  

  :مطالعات آموزش فراگیر 
آمـوزش فراگیـر ،    درآمـد پـیش آموزش تلفیقی بعنـوان  

اســکاندیناوي مطــرح و بعــدها در  هايبــار در کشــوراولــین
-آمـوزش  در مورد متخصصان،« . اشاعه یافت و اروپا آمریکا

اول ي دوره .کنندزمانی را مطرح می يهاي فراگیر دو دوره

  آموزش فراگیر نمایانگر چالش 
  نوع انسان است تاریخی در نگرش نسبت به يو تغییر

هاي فردي در بین اجتماعی از تفاوت الگويکه با تکیه بر  
اطمینان  هدف از فراگیرسازي. آموزان دفاع می کنددانش

حاصل کردن از این موضوع مهم است که تمام افراد از 
 ها و پذیرش برابر برخوردارندحقوق، فرصت
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مربوط به مطالعاتی اسـت کـه در مـورد بـازدهی ایـن نـوع       
هاي بین سال پژوهش 50ها صورت گرفته که شاملآموزش
بـر طبـق    ) . 1980 ،4کالبرگ( باشند می 1980الی 1950

-هاي خدمات عرضه شده به دانـش ، راه حل هاپژوهشاین 
ــول در دهــه ــویژه فکــر  1960و  1950هــاي آمــوزان معل ب

به صورت روزافـزون مـورد تردیـد قـرار      جداگانههاي کالس
هــاي تأســیس کــالس 1968در ســال  5لویــددان . گرفــت 
آمـوزان عقـب   را براي پاسخگویی به نیازهاي دانش جداگانه

مانده راه حلی ضعیفی اعالم کرد و معتقد بود که برچسـب  
ــاره زدن و تصــورات  ــالبی درب ــد  کودکــان تقریبــاًي ق پیام

هاي آموزان معلول در کالساجتناب ناپذیر قرار دادن دانش
  .ویژه است 

آموزش و با عنوان  1975هایی که در سال نیکی از قانو
کودکـان از تصـویب مجلـس آمریکـا     ي بـراي همـه   پرورش

-عـادي حداقل محدودیت و  دارايگذشت و مفاهیم محیط 
 آمـوزش و پـرورش  را قوت بخشـید ، مـواردي چـون     سازي

،  نبـراي معلـوال   فـردي ، برنامـه آمـوزش    نرایگان معلـوال 
آموزش تلفیقی دانش آموزان معلول و غیر معلـول و کسـب   
اجازه از اولیاء براي اقدام به آمـوزش کودکـان اسـتثنایی را    

  .شامل می شد 
به منظـور تـرس    برچسب زدندر این دوره جنبش ضد 

طرفداران ایـن  . چسب گذاري کودکان نیز شکل گرفت از بر
روي هاي نامناسب جنبش معتقد بودند که برچسب گذاري

هایی در رفتارشان براي کشف محـیط و  معلوالن محدودیت
هاالهـان ،   (آورد هاي مختلف بوجود مـی شرکت در فعالیت

  .)1375دانیل پی و کافمن ، جیمزام ، 
دهـد  نشان می)  1975( و دیگران  6فاستر هايپژوهش

که اغلب مردم مایلند فرد نامگذاري شـده را بـا فـردي کـه     
  .برچسبی رویش گذارده نشده است صورتی متفاوت بنگرند

به بعد اسـت کـه    1980دوم مربوط به مطالعات  يدوره
جایگزینی بـه نکـات اخالقـی ایـن نـوع      ي طرفداران برنامه 

آموزش اشـاره کـرده و از طریـق نوشـتن کتـاب و مقـاالت       
الزم به ذکر است . متعدد سعی کردند به توافق کلی برسند 

بـه بعـد    1990دوم ویژه از سال  يمطالعات مربوط به دوره
هاالهان ، دانیل پی و کافمن  .( بودتر تر و قابل تعمیمعلمی

  .)1375، جیمزام ، 
نـوین و   يدر ایران نیز آموزش فراگیر به عنوان رویکـرد 

، چنـد  » آموزش براي همه« براي تحقق بخشیدن به شعار 
با اینکه بیش از دو دهه « . سالی است که مطرح شده است

ــی از       ــوي برخ ــر از س ــوزش فراگی ــراي آم ــه اج ــت ک اس
اسـتثنایی در جهـان توصـیه     آموزش و پرورشصاحبنظران 

ایـن امـر در    1379از سـال تحصـیلی    پـیش ولـی تـا    شده
اجراي این  1378در ابتداي سال . »کشورمان میسر نگردید

طرح در دستور کار سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی     
ــوزش     ــان آم ــب از کارشناس ــورایی مرک ــت و ش ــرار گرف           ق
و پرورش استثنایی، دفتر آموزش عمومی سـابق و نماینـده   

ــدوین  بهزیســتی در طرحــی مشــغول بر  ــه و ت رســی و تهی
  .دستورالعمل اجرایی آن گردیدند 

  
  : ضرورت تعمیم فراگیر سازي آموزشی در ایران 

بسیاري  هايمزیت ویژه آموزش به نسبت فراگیر آموزش
ــژه ،   دارد از جملــه خودبــاوري کودکــان داراي نیازهــاي وی

به چـالش کشـیده شـدن     پذیرفته شدن توسط همساالن و
هـاي  مهـارت  نتیجه افزایش معلومـات و  در معلمان عادي و

اي که بتوانند نیازهاي همه کودکان را بـرآورده  آنان به گونه
 یک سخن یعنی هردانش آمـوز بـا   در آموزش فراگیر .کنند

هر معلولیتی بتواند درنزدیکترین واحد آموزشـی بـه محـل    
جامعــه وظیفــه دارد  .اقامــت خــود مشــغول تحصــیل شــود

 اجتمـاع بپـذیرد و   عضـوي از  کودکان معلـول رابـه عنـوان   
هـدف   .فضاهاي فیزیکی را براي آنان متناسب سازي کنـد  

شخصـیت   يجانبـه  يي همـه آموزش وپرورش باید شـکوفا 
  . هاي اساسی باشدانسان و تقویت آزادي

دهـد انتظـار معلمـان و والـدین از     ها نشان مـی پژوهش
هاي داوري و نگرشآموزان مدارس ویژه به سبب پیشدانش

باشد که این امر باعث هاي آنان میاز ظرفیت ترقالبی پایین
همه از  دسترسی فراگیر آموزش .خواهد شد آنان ناتوانی رشد
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جمله کودکان داراي نیازهاي ویژه به آمـوزش و پـرورش را   
فراگیـر باعـث صـرفه جـویی در      آمـوزش .کنـد  تسهیل مـی 

همه هاي آموزش ویژه و اختصاص این اعتبارات براي هزینه
هاي دینـی مـا   آموزه .کودکان در مدارس عادي خواهد شد 

پذیرش بـدون چـون وچـراي معلـوالن درجامعـه بـه        نیز بر
ایـن امـر   . کیـد دارنـد  أعنوان عضوي داراي حق مشـارکت ت 

)  ص(درقرآن کریم به عنوان یک وظیفـه بـراي پیـامبراکرم    
آن ي سخنان وسـیره   در و) سوره عبس (مطرح شده است 

 گرفتـه اسـت  تبلیـغ قرار  کید وأت صیاءشان مورداو حضرت و
  .)1383ابوالفضل سعیدي،(

هایی مشابه آنچـه  آموزش فراگیر کودکان را براي محیط
در آینده در آن زندگی خواهند کرد آماده می کند ، کودك 

خدماتی کودك  بهدهد و ناتوان را در مدرسه عادي قرار می
تا او بتواند متناسـب بـا وضـعیت و انتظـارات      ارائه می شود
  .مدرسه شود

بـراي   عـادي امروزه این عقیده وجود دارد که کالسهاي 
اغلب دانش آموزان معلول محیطـی بـا حـداقل محـدودیت     

-بیشتر صاحبنظران توافق دارند وقتی دانش. کندایجاد می
آموزان معلول بیشتر و یا همـه وقـت خـود را بـا همسـاالن      

گذرانند اغلب در باالترین حـد  می عاديهاي السخود در ک
برند و کمتر از گیرند ، بیشترین بهره اجتماعی را مییاد می

  . همیشه برچسب می خورند و از دیگران جدا می شوند
اجراي آموزش فراگیر زمینه ساز جامعه اي فراگیر است 

زندگی در کنار هـم و بـا    و که کودکان با هم یاد می گیرند
  .آموزندیکدیگر را می مشارکت

  
  :برخی از موانع و تنگناهاي تعمیم آموزش فراگیر 

-یکی از موانع عمده در تعمـیم آمـوزش فراگیـر کیفـی    
طرفـداران  . هاي افـراد اسـتثنایی اسـت    نگري به امر تفاوت

جنبه کیفی بر این باورنـد کـه کودکـان اسـتثنایی از نظـر      
کـودك را بـه    کیفی با دیگر کودکان متفاوتند و علت رفتار

، ولی طبق نظریه کمـی ،  دهنداستثنایی بودن او نسبت می
افراد استثنایی تفاوتشان با افراد غیر معمول از نظـر درجـه   

هاالهـان ، دانیـل پـی و کـافمن ،     (است و نـه از نظـر نـوع    
  .)1375جیمزام ، 

نظامی کـه   .هاي آموزشی هستند خود نظام ،مانع دیگر
وابسـته   با ارزشیابی سنتی و عمدتاًپذیرد و ها را نمیتفاوت

ها را دامـن زده و بیرحمانـه منجـر بـه     تفاوت به محفوظات ،
ــشحــذف عــده ــوزان در طــول دوره تحصــیلی اي از دان    آم

مـا و  ي توانـد پاسـخگوي نیـاز امـروز جامعـه     ، نمـی شودمی
کـاکو جویبـاري ،   (ساز اجراي آمـوزش فراگیـر باشـد    زمینه

  ).1380هوسپیان ، 
هاي عملـی و  سازي، هم روشحرکت به سوي فراگیردر 
حـداقل  . آمـوزش نیـاز بـه تغییـر دارد     نظـري هاي هم پایه

-بندي و محتواي دروس، ساختتغییرات شامل تغییر شکل
دهی مجدد طبقه بندي دانش آموزان، لزوم در اولویت قـرار  

هـاي فـردي هـم در برنامـه ریـزي      گرفتن توجه بـه تفـاوت  
شیابی است که هر یک از این تغییرات  آموزشی و هم در ارز

اي گري و انعطـاف پـذیري معلمـان مـدارس     مستلزم حرفه
  ). 1999گروه رنسانس،(عادي است 

نیاز به رهبـري قـوي و فرهنـگ سـازي در مـدارس از       
  . فاکتورهاي مهم تغییر و حرکت به سوي فراگیرسازي است

هر چند غایت اجراي طرح آموزش فراگیر در بر گـرفتن  
آمـوزان  هـاي دانـش  تحت پوشش قراردادن تمـامی گـروه  و 

آموزان عـادي اسـت ، امـا در حـال     استثنایی در کنار دانش
ها و موانـع  حاضر در اکثر کشورها به دلیل برخی محدودیت

حداقل نیازهاي ویـژه شـامل ایـن     دارايآموزان صرفاً دانش
      .طرح می شوند 

علمـان و  مـاده سـازي والـدین، م   فراگیرسازي مسـتلزم آ 
 در ایران که فراگیرسازي با فرایند تلفیق. آموزان استدانش

و نیـز   دیدگی جسمانیکودکان ناشنوا، نابینا و داراي آسیب
هنوز  است شده شروع عادي مدارس در دیرآموزان جایگزینی

شـود  در بسیاري از موارد به صورت یک نظریه نگریسته می
 فراگیرسـازي  که بـر عناصـر اساسـی    هاییپژوهشو فقدان 
هاي آموزش ها و چالشارزش موانع، به و باشند شده متمرکز

  . فراگیر پرداخته باشند کامالً مشهود است
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  :  هاي احتمالی فراروي فراگیر سازيآسیب
 يهاي متعـددي در مـورد فراگیرسـازي و نحـوه    دیدگاه

اي به این امر از بعد ارزشـی  عده. اجراي آن ارائه شده است 
هـاي  بستگی بـه ارزش  فراگیرسازيه و معتقدند که تنگریس

حاکم بر جامعه داشته و درسـتی یـا نادرسـتی آن را نظـام     
 .تواند مورد قضاوت قرار دهدفرهنگی و اجتماعی جامعه می

می باشـد ولـی بایـد دانسـت      درستاین نگرش تا حدودي 
ي اول نظریـه   ي هاي حاکم بـر جامعـه مرحلـه   بحث ارزش

زمانی کـه جامعـه از نظـر فرهنگـی      .شد فراگیرسازي می با
مراحل بعـدي آن    آمادگی پذیرش آموزش فراگیر را داشت ،

سازي مکانی ، اجتماعی و کارکردي است قابـل  که یکپارچه
  .باشد توسعه و گسترش می

  
  
  
  
  
  
  
  

با اینکه نگارنده خود از طرفداران فراگیر سازي است اما 
ل و گمــان از دانــد نظــر خــود را در طیــف احتمــاالزم مــی

  :فراگیر سازي داشته باشدي هاي احتمالی در زمینه آسیب
فرایند فراگیرسازي احتمال نادیده گرفته شدن کـودك   -

هــاي فــردي او و نیــز عــدم داراي نیازهــاي ویــژه و تفــاوت
  . پذیرش کودکان معلول از طرف همساالن را در بر دارد

هـاي برابـر بـراي آمـوزش کـه بـه عنـوان        ایجاد فرصت -
    .مطرح می شود ي آموزش و پرورشفلسفه

افت یا از بین رفتن انگیزه ؛ از آنجـایی کـه انگیـزه بـه      -
رفتار انسانی است این احتمـال نیـز   ي عنوان نیروي محرکه

آموزان در نظـام آمـوزش عـادي    هست که جایگزینی دانش
باعث کاهش انگیزه براي تـالش در آنهـا شـده و منجـر بـه      

 درماندگی باعث خود این و گرددیم تحصیلی هايمحدودیت

تحصیلی گردد  و در اکثـر مـوارد   ي در زمینه 7آموخته شده
  .را داشته باشد... پیامدهایی مانند ترك تحصیل و 

برنامــه آموزشــی ؛ هــاي بــالقوهعــدم پدیــدآیی توانــایی -
تواند توانایی هاي بالقوه فراگیـران  اسـتثنایی را   مناسب می

. آموزشـی بـه فعلیـت برسـاند     متناسب با سطح و محتواي 
آموز نامتناسـب  چنانچه سطح محتواي آموزشی براي دانش

تواند منجر بـه کسـالت و   میباشد ، چنین حالتی در نهایت 
 .) 1379 تات ، هوسپیان، (عالقگی نسبت به درس شود بی
آموزان معلول همـواره بـه   براي آموزش معنادار به دانش -

کـه در آمـوزش و پـرورش    فردي . هاي ویژه نیاز استکمک
ي توانـد در زمینـه  کودکان استثنایی تخصص دارد بهتر می

-ریزي، ارزشـیابی و در برخـی مـوارد آمـوزش دانـش     برنامه
کنـد و اسـتفاده از چنـین مربیـانی در      آموزان معلول کمک

بـه   ها و عقاید وکنار معلمان عادي شاید به تفاوت در روش
 .نوعی سردرگمی بیانجامد 

مین أوسایل کمکی و خدمات تکمیلی، ت  ها،هبحث هزین -
سـازماندهی نیـروي انسـانی مشـکالت دیگـري در       بودجه،

اي هـر چنـد عـده   . جهت گسـترش آمـوزش فراگیـر اسـت    
واقعـی در مـورد صـرفه     آموزش فراگیر را یـک انتظـار غیـر   

مرکز مطالعات کنند ولی به عقیده جویی در پول قلمداد می
ها و عـدم وجـود   نگرش  ٨ یردر مورد آموزش و پرورش فراگ

به عنوان موانـع    تعهد در جهت انتقال منابع از مراکز مجزا ،
اصلی در سـر راه آمـوزش و پـرورش فراگیـر هسـتند و نـه       

 .)1380هوسپیان ، آلیس (  کمبود پول و امکانات مالی
آموزان ، همساالن ، معلم و سایر والدین به عنـوان  دانش -

فراگیر اگر توجیه نشوند، هـر   يثر بر اجراي برنامهؤعوامل م
توانند آسیب بزرگی در روند اجراي مطلوب برنامـه  کدام می
داورانه و مبتنی بر که نگرششان پیش والدین به ویژهباشند، 

آموزان دچـار  دانشدر ایران، فراگیرسازي . سوء تغییرهاست
هنوز در بسـیاري   دیدگی شنوایی، بینایی و جسمانیآسیب

شـود و فقـدان   از موارد به صورت یک نظریه نگریسـته مـی  
که بـر عناصـر اساسـی فراگیرسـازي متمرکـز       هاییپژوهش

فراگیـر   آموزش هايها و چالششده باشند و به موانع، ارزش

  پذیرد ها را نمینظامی که تفاوت
   وابسته به محفوظات ، و با ارزشیابی سنتی و عمدتاً

  اي دامن زده و بیرحمانه منجر به حذف عدهها را تفاوت
تواند ، نمیشودآموزان در طول دوره تحصیلی میاز دانش

  ساز ما و زمینهي پاسخگوي نیاز امروز جامعه
 اجراي آموزش فراگیر باشد
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پرداخته باشند که در روند آمـوزش نقـش    افرادي از دیدگاه
 .   مشهود است اساسی دارند کامالً

نگه داشـتن فراگیرسـازي مسـتلزم ارزیـابی مـداوم      پویا  -
به کنار هـم قـرار    اگر صرفاً از این روتجربیات و نتایج است 

دادن افرادي با توانایی هاي مختلـف در یـک کـالس درس    
اکتفا کنیم در معرض آسیب جـدي دیگـري قـرار خـواهیم     

  .گرفت 
 نیازهاي ویـژه ،  دارايآموزان چگونگی کنار آمدن دانش -
هاي خود نیازمنـد  همساالن و درك معناي خود و تواناییبا 

پنداري و ایجاد اعتماد به نفس و حمایت بهبود در خویشتن
مستمر از طرف مربیان دارد که شاید از حوصله افراد خـارج  

 .باشد 
هـاي احتمـالی در فراگیـر سـازي     یکی دیگـر از آسـیب   -

ش عملکرد اعضاء و کادر مدارس به عنوان الگـویی در پـذیر  
 کنـار آمـدن بـا    فرهنگی کـه   ،در مدرسه باید. هاستتفاوت

کند بسترسـازي  کودکان داراي نیازهاي ویژه را تحسین می
کودکـان  داراي برخـورد  ي ان عادي هنوز نحوهو کودک شود

و نسبت به آنها حساس و همـدل   آموختهبا نیازهاي ویژه را 
 .شوند

تجربیات  از استفاده به قادر حاضر حال در عادي مدارس   -
استثنایی  آموزش هايروش و نیستند استثنایی معلمان غنی

در حـالی کـه   . کننـد هایی مرموز و خاص تصور مـی را روش
هـاي مناسـب و   هاي آمـوزش اسـتثنایی همـان روش   روش

بنیادین یادگیري هسـتند کـه بـا ظرافـت بیشـتر و حفـظ       
هـایی کـه   روش. روندهاي فردي به کار میاحترام به تفاوت

 بایست در مدارس عادي نیز اصل آمـوزش قـرار بگیرنـد   می
 ).9،1381وودوست (
هـاي آمـوزش و پـرورش    ها و بخشنامهتناقض در سیاست -

عـدم کـارایی معلمـان عـادي و ندیـدن       عادي و استثنایی،
عدم همکاري بین معلم عـادي و   هاي آموزشی خاص ،دوره

... ونظمـی در کـالس   ، تعداد زیاد فراگیران و بی رابطمعلم 
  .هاي جدي فراگیر سازي باشندشاید از دیگر آسیب

  
  :نتیجه گیري 

-در یک سخن فریـادي اسـت علیـه بـی     آموزش فراگیر
نیازهـاي ویـژه را    دارايکودکان . هاتفاوتی نسبت به تفاوت
فضاهاي فیزیکی  اجتماع پذیرفت و باید به عنوان عضوي از

فراگیرسازي « . و آموزشی را براي آنان متناسب سازي کرد 
هاي آموزشی، پرورشی، اجتماعی و نیز به درك مـا  به ارزش

هر چند که ایـن ارتبـاط   » در مورد ارزش افراد مربوط است
بر ضرورت و اهمیت پیگیـري و اجـراي طـرح فراگیرسـازي     

افزاید اما از سوي دیگر هم ظرافت و حساسـیت موضـوع   می
. ایسـت کـه دشـواري کـار را دو چنـدان مـی کنـد       به گونه

چنانچه بنا بر انجام و اجراي این طرح باشد، ضروریست که 
هاي الزم از هر حیث عالوه بر تمهید مقدمات و ایجاد زمینه

 آسـیب شناسـی   دالیل منطقـی و مسـتدل   يو نظر، با ارائه
انـدرکاران آمـوزش و   هم به والدین و هم به دسـت ، درست 

ــوزش    ــراي آم ــرورش در خصــوص انتخــاب راه صــحیح ب پ
  .نیازهاي ویژه کمک کرد داراي کودکان

  
  :بررسیپیشنهادهایی براي 

آموزش فراگیر، آمـوزش   يهایی در زمینهترویج پژوهش
 بررسی نگـرش معلمـان و کـادر درون مدرسـه      ، براي همه

 نسـبت بـه آمـوزش فراگیـر ،    ) مدارس عـادي و اسـتثنایی  (
 ، پژوهشمنعکس نمودن نتایج فراگیرسازي دردیگرکشورها

ــع موجــود برســر راه فراگیرســازي   ، تحقیــق پیرامــون موان
هـایی  ارزیابی و منعکس نمودن نتایج فراگیرسازي در استان

نظرسنجی از اولیاء  کودکـان  و  که این طرح اجرا شده است
تـوان بـه عنـوان    عادي و استثنایی درامر فراگیرسازي را می

  .دنموبعدي مطرح هاي پژوهشپیشنهادهایی براي 
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  : ها  زیرنویس
  

1. Inclusive Education   
2. Inclusion  
3. Mason & Reiser  
4. calberg  
5. loidown  

6. foster 
7. learned helplessness 
8. center for studies on inclusive education  
9. Wood  
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