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  : چکیده 
-ي دانـش هدف هر نظام آموزشی ایـن اسـت کـه همـه    

آگـاه و   شـهروندانی آموزان خود را بـراي تبـدیل شـدن بـه     
. ي جامعه در حال تغییر و گذار آمـاده کنـد   اداره کارآمد و

اي انجام شود که شرایط مناسب بـراي  به گونهاین کار باید 
هـاي وي  ویژگـی  یادگیري و پیشرفت هر کودك صرفنظر از

بایست اطمینان در این راستا نظام آموزشی می. فراهم شود
آمـوز در کـالس ، امکانـات دسـتیابی بـه      دهد که هر دانش

هاي خود را توانایی هاي الزم بـراي بروز استعدادها وفرصت
اطمینـان نیـاز بـه     یـابی بـه چنـین سـطحی از    دست. دارد

-رویکردي دارد که بتواند طیف وسیع و گوناکونی از تفـاوت 
  ).1382ساعی منش، ( ها را پوشش دهد

در قرن نـوزدهم، مـدارس عـادي معمـوالً مـانع از ورود      
براي پـذیرش کسـانی کـه زیـر     . شدندبعضی از کودکان می

و کسانی که  گرفتندپوشش نظام آموزش و پرورش قرار می
ــی     ــس زده م ــام واپ ــن نظ ــرفتن در ای ــرار گ ــدنداز ق  ،ش

این جداسازي تبدیل کاري مجاز . وجود داشت 1هنجارهایی
هـاي  هـاي روانـی و تکنیـک   گسترش آزمون.  و مشروع شد

طبیعـی  «هـایی کـه در مـورد    موجود براي ارزیابی و نگرش
وجود داشـت بـه ایـن کـار سـرعت بخشـید و آن را        »بودن

ي گذشته آن چـه  اخیراً و به ویژه طی دو دهه. کردتسهیل 
به عنوان طبیعی و هنجار پذیرفته شده بود به طـور جـدي   

خــارج کــردن کودکــان، افــراد جــوان و . زیــر ســؤال رفــت
یـا مشـکل    2تـوانی ي عادي به علـت کـم  بزرگسال از جامعه

یادگیري در حال حاضر به عنوان یک تبعیض منفی مطـرح  
  .قوق بشري استشده و یک بحث مهم ح

یکی از پیشنهادهاي جهانی براي تغییر کمـی و کیفـی   
آموزش و پرورش ، فراگیر سازي اسـت کـه یـک رویکـرد و     
تفکر است و یک قالب فکري نیست که بتوانیم اصـول آن را  

براي ایـن کـه   . به تبعیت از کشورهاي پیشرفته پیاده کنیم
ــ  ان بتــوانیم از فراگیرســازي بــه عنــوان دارویــی بــراي درم

دردهاي آموزش و پـرورش خـود اسـتفاده کنـیم، بایـد بـه       
پژوهش، مطالعه و فهم آن بپردازیم و آن را با فرهنگ خـود  

  .متناسب کنیم 
  

  چیست؟ 3آموزش و پرورش فراگیر
پـذیرفتن یـا در   «ي فراگیر در معنی عبارت است از واژه

  .»نظر گرفتن کسی به عنوان عضو و یا در برگرفتن 
فراگیر براین عقیده اسـتوار اسـت کـه    آموزش و پرورش 

ها کنند ، به این معنی که آنمردم در جوامع فراگیر کار می
هـا ،آرزوهـا،   در جوامعی متشکل از نژادهـا، مـذاهب، آرمـان   

کنند؛ بنابراین هاي مختلف زندگی میها و توانمنديناتوانی
هاي مشابه آن چه در آینده زنـدگی  کودکان باید در محیط

برهمین . رد، آموزش ببینند و به بزرگسالی برسندخواهند ک
اساس کودکانی که داراي کم تـوانی هسـتند نیـز نیـاز بـه      

ي لذّت بخش از زندگی در شـرایطی را دارنـد   داشتن تجربه
ها شده که باعث تضمین عزّت نفس، وقار و خود اتـکایی آن

در آمـوزش  . ها را در جامعه تسهیل کنـد  و شرکت فعال آن
باور اصلی بر این استوار است که تمام کودکان بدون  فراگیر

 .تواننـد یـاد بگیرنـد    هایشان میها و ناتوانیتوجه به توانایی
  )1380کاکا جویباري ، هوسپیان ،(

آموزش و پرورش فراگیر در واقع دیدگاه متفاوتی نسبت 

  

  هاي آموزشیآموزش فراگیر گامی به سوي برابرسازي فرصت
    استثناییکارشناس کودکان / امیر جوادنیا : تألیف

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی/ نسرین تهذیبی 
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به مسائل آموزش و پرورش دارد و خود را  پاسخگوي تمـام  
هـدف آن اسـت کـه مدرسـه بـه      . داندنیازهاي کودکان می

  .عنوان محیطی مطلوب براي تمام کودکان باشد
اغلب اوقات کودکـان متفـاوت از نظـر آسـیب دیـدگی،      

ي محلـی  ي نژادي، زبان، فقر و مانند آن را از جامعهپیشینه
در بـر  . راننـد کننـد یـا بـه حاشـیه مـی     و اجتماع حذف می

کــرد افــراد، گــرفتن آنــان بــه معنــاي تغییــر نگــرش و عمل
ها و مؤسسات به نحوي است کـه ایـن کودکـان بـه     سازمان

ي محلـی و  شکل کامل و برابـر بتواننـد در زنـدگی جامعـه    
ــند      ــهیم باش ــد و در آن س ــارکت کنن ــود مش ــگ خ فرهن

  ).1380سعیدي، (
بـا جـدا   . دانیم افراد جامعه با هم متفاوتنـد که میچنان

-اغلـب زمینـه  بندي این افـراد،  زدن و طبقه کردن، برچسب
شده و در هاي متفاوت به آنان فراهم میهاي تبعیض و نگاه

ها به طـور کامـل حـذف یـا کنـار      این روند برخی از تفاوت
آموزش فراگیر در پی شناسایی و پذیرش . گذاشته می شود

  .هاستتمام تفاوت
آموزش و پرورش فراگیر روندي است که بـر اسـاس آن   

یدبه گونه اي تغییر کنند مدرسه و نظام آموزش و پرورش با
تــوانی و کودکــان داراي کــم –کــه بتواننــد تمــام کودکــان 

کودکانی که به علل متفاوت فرهنگی و اجتماعی در حاشیه 
را زیر یک سـقف و در کنـار همساالنشـان     –قرار گرفته اند 
  ) .1380جویباري، هوسپیان، (آموزش دهند 

گیـر  به طور خالصه می توان گفت آموزش و پرورش فرا
  :عبارت است از

این که تمامی مدارس بـراي آمـوزش تمـامی کودکـان      -
بدون توجه به وضعیت جسمانی، هوشی ، عاطفی ، زبـانی و  

ها؛ متناسب سازي شوند و این سازگاري باید یا سایر ویژگی
هاي ذهنـی و تیـز هـوش، کودکـان     توانیکودکان داراي کم

،اقلیت هـاي   خیابانی و کودکان متعلق به مناطق دور افتاده
هـا  زبانی، فرهنگی یا قومی وکودکان داراي سایر محرومیـت 

  ). 2001یونسکو،(را هم شامل شود 
هاي آمـوزش و پرورشـی   این که مراکز یادگیري و نظام -

آغوش خود را به روي تمـامی کودکـان بگشـایند و بتواننـد     
هـا را در  آن و برآورده سـازند  آموزان رانیازهاي متنوع دانش

 .هاي زندگی آموزشگاهی در برگیرندجنبهتمامی 
آموزان و معلمان در مسیري قـرار بگیرنـد   این که دانش -

-هاي تازه را به آنـان نویـد مـی   دیدگاه که زندگی بهتري با
 علیـزاده، ( ي اعضـاء بـه یـک جامعـه    یعنی تعلق همه. دهد

1382.( 
اعتقاد به این که هر انسان داراي حـق ذاتـی مشـارکت     -

در ضمن دال بر پذیرش تفاوت ها . باشدمیکامل در جامعه 
باشـد و بــه معنـاي ایــن اسـت کــه تمهیـدات الزم بــه     مـی 

ترجمـان  . منظورعدم حذف دانـش آمـوزان بـه عمـل آیـد      
ي مذکور به طور واقعی فرآیندي اسـت کـه مسـتلزم    فلسفه

همکاري ، کار گروهی ، انعطاف پذیري ، تمایل بـه پـذیرش   
-از افراد، خدمات و مؤسسـه خطرات مربوط و نیز پشتیبانی 

 ).1382علی یار زنجانی ،(هاي ذیربط می باشد 
ي دانش آموزان حتی فرآیند آموزشی که از راه آن همه -

توانی هسـتند بـا حمایـت و پشـتیبانی     آنهایی که دچار کم
کافی در سنین مناسب و با برنامه هـاي آمـوزش عـادي در    

بینند میمدارس نزدیک به محل زندگی خود با هم آموزش 
 ).همان منبع(
این که کودکان داراي توانـایی و فاقـد توانـایی و داراي     -

مشــکل، در مراکــز آموزشــی پــیش از دبســتان، مــدارس و  
ي مناسـبی از حمایـت بـه یـادگیري     هـا بـا شـبکه   دانشگاه
نظام فراگیر به معنی قادر ساختن دانـش آمـوزان   . بپردازند

سـات موجـود در   براي حضور فعال در زندگی و کار در مؤس
هـا اجـازه   هـاي آن ي عادي تا حدي است که تواناییجامعه

-راه مختلفـی بـراي دسـت   . دهد و با هر نیازي که دارندمی
ي زمانی آموزش فراگیر برنامه. یابی به این هدف وجود دارد

 ).1380هوسپیان،(تواند متفاوت باشد براي هر کودکی می
سـوي آمـوزش و   هاي جهانی ضـرورت حرکـت بـه    از زمینه

ي عهد نامه: توان به موارد زیر اشاره نمودپرورش فراگیر می
، گـزارش  1989حقوق کودکان سازمان ملل متحد در سال 

تدارك امکانات براي کودکـان داراي  «بانک جهانی با عنوان 
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-ي آسیا، بیانیـه نیازهاي آموزشی و پرورشی ویژه در منطقه
کـه توسـط    1994ي ساالمانکا و چارچوب عملـی در سـال   

المللـی پذیرفتـه شـد، اجـالس     سازمان بین 25کشور و  92
در جـامتین   1990جهانی آموزش براي همـه کـه در سـال    

تایلند برگزار شد، اجالس جهانی داکار، سنگال که در سـال  
 ).، تلخیص1382ضیائی ، ( میالدي برگزار گردید 2000

  
  هدف آموزش فراگیر

هـا و  است که تواناییآموزش فراگیر مبتنی برفلسفه اي 
نیازها را به عنوان مقوله اي طبیعی فرض کرده و به جامعـه  

تا به سوي یادگیري و رشد  دهدپذیري میفرصت مسئولیت
فراگیرســازي مســتلزم تغییــر . کــل جامعــه حرکــت کننــد

ساختار نظام آموزشـی و اجتمـاع اسـت، در واقـع مـدارس      
-زان سـازمان ي نوآمـو فراگیر به منظور تأمین نیازهاي همه

  ).2000لورمن،(اند دهی شده
هدف از آموزش فراگیـر عبـارت اسـت از آمـاده کـردن      

آموزان براي یک زندگی مولد و پویـا بـه طـور    ي دانشهمه
-اي که در آن زنـدگی مـی  کامل با مشارکت اعضاي جامعه

  .کنند
در دیدگاه آموزش فراگیر هدف آن است که مدرسه بـه  

ي الزمـه . مام کودکـان باشـد  عنوان محیطی مطلوب براي ت
تحقق چنین هدفی، داشتن تعهد اخالقی براي در برگرفتن 

هاي فردي و فرهنگی و پذیرفتن تمام کودکان داراي تفاوت
مختلف دریک نظام آموزش و پرورش اسـت کـه ایـن خـود     

تر براي در برگـرفتن تمـام افـراد    جزئی از یک تعهدگسترده
  .جامعه است

جسـت و جـوي درك نیازهـاي    هدف از آموزش فراگیر، 
آموزشی براي تمامی کودکـان ، نوجوانـان و بزرگسـاالن بـا     
تمرکز خاص روي افرادي است که نسبت به طرد شـدگی و  

  )1382خوئین،(محرومیت آسیب پذیرترهستند 
  

  انواع فراگیر سازي 
آمـوزش فراگیـر    هاي مختلفانواع فراگیر سازي یا شکل

و تقسیم آمـوزش   5لورمن و 4بندي فریشاز تقسیم: عبارتند
  .فراگیر به کامل و انتخابی

 فریش و لـورمن فراگیرسـازي را بـه سـه گـروه تقسـیم       
  :کنند که عبارتند از می
آمـوزان داراي  فراگیرسازي فیزیکی که به حضور دانـش  - 1

توانی در مدارس و کالس عـادي مـدارس محلـی اشـاره     کم
  .کندمی
مشـارکت کودکـان   فراگیر سازي اجتماعی ، که بیـانگر   - 2

هــاي تــوانی در محــیط مدرســه و فعالیــتداراي داراي کــم
لورمن این نوع فراگیرسازي را سطح درگیـر  . اجتماعی است

شدن دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه در فرهنگ مدرسـه  
هاي اجتماعی و تعامل با همسـاالن و  و مشارکت در فعالیت

 .نمایدمعلمان توصیف می
ي درسـی فراگیـر،   برنامـه : ي درسیفراگیرسازي برنامه - 3

ي روابط تنگاتنگ بـین آمـوزش   عملکرد مدارس در گستره
بـراي فراگیـر   . دهـد عادي و ویژه را مورد بررسـی قـرار مـی   

ي سازي برنامه درسی، این نگرش باید ایجادشود کـه همـه  
سـاعی مـنش،   (توانند یاد بگیرند و رشد کننـد  کودکان می

 ).، تلخیص1382
موزش فر اگیر را بـه دو گـروه آمـوزش    دومین نگرش، آ

  :فراگیرکامل و آموزش فراگیر انتخابی تقسیم می کند
آموزش فراگیر کامل نوعی از : آموزش فراگیرکامل) الف 

آمــوزان داراي فراگیرســازي اســت کــه در آن تمــام دانــش 
بـه   بیننـد و نیازهاي ویـژه در مـدارس عـادي آمـوزش مـی     

-د و در کنـار هـم  رونـ ي خـود مـی  مدارس همسایگی خانه
در ایـن نـوع   . گیرنـد هاي هم سـن خـود جـاي مـی    کالسی

ي آموزش این کودکان فراگیرسازي، مسئولیت اصلی و اولیه
باشـد و متخصصـان آمـوزش و    با معلمان مدارس عادي می

هـدف اصـلی ایـن    . بخشی ویژه نقـش حمـایتی دارنـد   توان
گسـترش و افـزایش روابـط     ي فراگیر عبارت اسـت از برنامه

ین همساالن و تقویت رشد اجتماعی آنـان بـدون در نظـر    ب
  .هاگرفتن توانایی و عملکرد هوشی هریک از آن

یعنـی جـایگزینی نسـبی    : آموزش فراگیـر انتخـابی  ) ب
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ایـن  . هاي عادي آموزان داراي نیازهاي ویژه در کالسدانش
-جایگزینی برخـی دانـش   سازي مشتمل است برنوع فراگیر

  .هاي عاديتوانی در برخی از کالسآموزان داراي کم
فرض اساسـی در ایـن نـوع فراگیرسـازي آن اسـت کـه       

نیازهـاي ویـژه در درون    آموزان دارايجایگزینی تمام دانش
آموزش عمومی مناسب نیست و باید دست به انتخاب زد و 

توانی و ظرفیت و تـوان مدرسـه، فقـط    با توجه به میزان کم
ناتوانی را بـه مـدارس عـادي    آموزان داراي دانش تعدادي از

  .فرستاد 
  

  ی درمورد آموزش فراگیریسوء تعبیرها
با توجه به این که بحـث آمـوزش فراگیـر در کشـور مـا      

ي کافی روي آن بررسـی  بحث تقریباً تازه اي است به اندازه
آن  و پژوهش نشده ممکن است سـوء تعبیرهـایی در مـورد   

آموزش . شودوجود داشته باشد که الزم است بیان وبررسی 
و پرورش فراگیر فرایندي پویاسـت کـه سـعی دارد شـرایط     

هـاي مختلـف و   مناسب براي شمول کودکان داراي ویژگـی 
در این تعریف ساده از . برآوردن نیازهاي آنان را فراهم سازد

آموزش فراگیر ، واقعیت هاي ظریف و مهمـی نهفتـه اسـت    
نـد مـانع از   تواها مـی ها یا تعبیر نادرست آنکه غفلت از آن

اجراي آموزش فراگیر شود و حتی ممکن است باعـث جـدا   
شدن بیشتر کودکان عادي و کودکان داراي نیازهـاي ویـژه   

  .شود
آموزش و پرورش فراگیر یـک فراینـد اسـت نـه یـک       -الف

بدین معنی کـه از اثـر متقابـل عوامـل مختلـف بـه       . پدیده 
گـرفتن   ي خود با در نظرشود که به نوبهاي منجر مینتیجه

نیازهاي مخاطبین و شرایط موجود تغییر می پـذیرد و ایـن   
  .تغییر، عوامل موجود را تحت تأثیر قرار می دهد

بنابراین، نظام آموزش فراگیر نظـامی پویاسـت و حفـظ    
  .پویایی آن ، کار آمدیش را تضمین خواهد کرد

آموزش و پـرورش فراگیـر بـه معنـی حضـور فیزیکـی        -ب 
توانی در کنار کودکان عادي نیست صرف کودکان داراي کم

بلکـه الزم اسـت تغییراتــی در محـیط و امکانـات و نگــرش     

عوامل انسانی شامل خود کودك داراي نیاز ویـژه، والـدین،   
ها و معلم کالسی او، والدین دانش آموزان عادي، همکالسی

مــدیران و ســایرکارکنان و در رأس  سرپرســتان آموزشــی ،
چـرا کـه   . ایجاد شود... آموزشـی وها سیاستگزاران نظام آن

عوامل انسـانی اگـر تحـت آمـوزش قـرار نگیرنـد، مقاومـت        
  .خواهند نمود

آموزش پرورش فراگیر تبعیت از الگویی از پیش تعیین  -ج 
شده نیست، بلکه خود را با نیاز مخاطبانش سـازگار خواهـد   

پذیري، آموزش فراگیر به دلیل تبعیت از اصل انعطاف. کرد 
نیازهاي فردي هر کدام از دانش آموزان اسـت و   پاسخگوي

 6صفت مشخصه ي آن پیـروي از برنامـه ي آمـوزش فـردي    
  .است

آموزش پرورش فراگیر فقط شـامل آمـوزش و پـرورش     -د 
توانی نیست بلکه به عنـوان راه حلـی   ویژه و افراد داراي کم

براي مشکالت فعلـی و تصـاعدي نظـام آمـوزش و پـرورش      
-ي زیادي از افراد جامعه را شامل مـی عادي است وگروه ها

ها پـیش ایـن نظـام را اجـرا     در کشورهایی که از سال. شود
اند، اثرات آن در بهسازي آمـوزش و پـرورش، گـزارش    کرده

  .شده است
ي آموزش پـرورش فراگیـر نیـاز بـه تخصـیص بودجـه       -هـ 

چون به جاي اختصاص بودجه به دو ساختار ، . اضافی ندارد
ریزي خواهد کرد و این یعنی مـدیریت  نامهدریک ساختار بر
  .بودجه و امکانات

  
  پیشنهاد و راهکار

کشـور در بـاب    هاي صـورت گرفتـه در  با توجه به بررسی -
آموزش فراگیرو لزوم اجـراي آن و ایـن کـه طـرح آمـوزش      

ران آمـوزش و پـرورش در   معلمان ، مدیران و دست انـدرکا 
آمـوزش و  ، الزم اسـت مفهـوم فراگیرسـازي    حال اجراسـت 

هاي موجود ، به بحث و پرورش بیشتر بررسی شده و چالش
  .پژوهش گذاشته شود 

تـوان  اي براي بررسـی فراگیرسـازي مـی   به عنوان مقدمه  -
آموزش و پرورش تلفیقی در کشور را بررسی نمـود و اثـرات   
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همچنـین بـا توجـه بـه     . مثبت و منفی آن را ارزیابی کـرد  
ی آمـوزش و پـرورش   نقش اساسی و مهـم شـوراي پژوهشـ   

  ها در هدایت پژوهشـگران بـه ایـن حیطـه پیشـنهاد      استان
شود در عناوین پژوهشی،  از آمـوزش فراگیـر و آمـوزش    می

تلفیقـی و بررسـی اقـدامات انجــام شـده در سـطح کشــور،      
  .استفاده شود

عالوه بر آن می توان از پژوهشگران محتـرم خواسـت تـا     - 
انـدرکاران  ران، دسـت نتایج حاصل از شرکت معلمـان، مـدی  

هـاي  ي آمـوزش هـاي توسـعه  آموزش و پـرورش را در دوره 
تلفیقی و فراگیر بررسی نمایند و راهکارهـایی بـراي بهبـود    

  .نتایج ارائه دهند
-مـی  هـا همچنین در این زمینه شوراي پژوهشی اسـتان  -

توانند به شکل متمرکـز و وسـیع بـا همکـاري پژوهشـگران      
هـاي  متون علمـی، انجـام طـرح   ي ها دست به ترجمهاستان

را  پژوهشی و برگزاري همایش بزنند و نتـایج حاصـل از آن  
  .نمایند تدوین و براي تحول کیفی و کمی آموزش ارائه

  
  : زیرنویس ها 

1. Norm   
2. Disability  
3. Inclusive Education 
4. Frish 
5. Lorman 
6. Individualized  Education Prog(IEP) 
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