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کردن"، "يادگيري براي زيستن" و "يادگيري براي  عملمولفه "يادگيري براي دانستن"، "يادگيري براي  ۴يکم،  و آموزش و پرورش در قرن بيستاهداف: 

گذاران و متخصصان آموزشي در روي سياست ترين موضوعات پيشزيستن" را مدنظر دارد. امروزه، آموزش فراگير يکي از بارزترين و پرکشمکش باهم

  ژوهش بررسي ميزان موفقيت طرح آموزش فراگير از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي شهرستان ساري بود. هدف از اين پ سراسر جهان است.

کننده در طرح آموزش فراگير در شهرستان ساري  در معلمان دوره ابتدايي عادي، استثنايي و رابط شرکت ۱۳۸۹اين مطالعه توصيفي در سال  ها: روش

"سازمان پژوهش آموزش و پرورش نامه  پرسش دوم ستويرا ها، دادهگردآوري  ابزاروارد مطالعه شدند. سرشماري  صورت علم بهنفر م ۶۰انجام شد و همه 

 تحليل تجزيه وبرای  آزمون فريدمناي و نمونه تکTآمار استنباطي شامل  هاي آمار توصيفي وروشاز  SPSS 18افزار  با کمک نرم استثنايي" بود.
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آموزان با نيازهاي مور آموزشي دانشآموزان عادي، موفق بود، اما در اآموزان و نوع رفتار دانشآموزان با نيازهاي ويژه با ساير دانشويژه، تعامل دانش

  ويژه، موفقيت چنداني نداشت.

   آموزان با نيازهای ويژه مفيد است.اجرای آموزش فراگير در رشد ابعاد مختلف آموزشی دانش گيري: نتيجه
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Abstract 

Aims: Education in 21
st
 century considers 4 components; “learning to know”, “learning to act”, “learning to 

live” and “learning to live together”. Today, inclusive education is one of the most striking and conflicting 

subjects in front of the policy makers and teaching professionals throughout the world. The purpose of this study 

was to evaluate the success of the inclusive education in the viewpoint of the primary school teachers of Sari 

city. 

Methods: This descriptive study was performed in 2010 in all regular, exceptional and connector teachers of 

primary schools of Sari city and all 60 teachers were entered to the study by census method. Data gathering 

instrument was the second edition of “special education research organization” questionnaire. Using SPSS 18 

software, descriptive and analytical statistical including one-sample T and Friedman tests were used to analyze 

the data. 
Results: Performance of inclusive education was successful in management of school affairs, students social 

development, emotional development, social status and situation, self-identify of students with specific needs, 

interaction of ordinary students with students with specific needs, and kind of behavior of ordinary students. But 

it was not successful enough in educational affair of students with specific needs. 

Conclusion: Inclusive education performance is useful in developing different educational aspects of the 

students with specific needs.  
Keywords: Inclusive Education, Social Development, Emotional Development, Social Status, Self Identify, Students with 

Specific Needs 
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

مولفه يادگيري براي  ۴يکم،  و آموزش و پرورش براي قرن بيست
کردن، يادگيري براي زيستن و يادگيري  دانستن، يادگيري براي عمل

]. زيرا که هدف هر نظام ۱دهد [اهم زيستن را مدنظر قرار ميبراي ب
شدن به  آموزان خود را براي تبديلآموزشي اين است که همه دانش

شهرونداني آگاه و کارآمد و اداره جامعه درحال تغيير و گذار آماده کند. 
اي انجام شود که شرايط مناسب براي يادگيري و گونه اين کار بايد به

]. در ۲هاي وي فراهم شود [نظر از ويژگي کودک، صرف پيشرفت هر
شود بسياري از کشورها، آموزش و پرورش به اين سمت سوق داده مي

آموزان داراي مشکالت خاص همچون که تا حدامکان دانش
آموزان مرزي به مدارس عادي راهنمايي شوند و در مدارس  دانش

صيل اشتغال داشته آموزان بدون مشکل به تحعادي مانند ديگر دانش
باشند؛ زيرا در آن صورت هم از امکانات عمومي و آموزش و پرورش 

بودن و  شوند و هم تحت تاثير برچسب استثناييمند ميعادي بهره
گيرند. اين عمل که در اصطالح فني بودن قرار نمي متفاوت

سازي و آموزش فراگير نام گرفته است، ساده سازي، يکپارچه عادي
  ].۳ضاً با مسايل و مشکالت خاصي توام است [نيست و بع

ترين موضوعات امروزه آموزش فراگير يکي از بارزترين و پرکشمکش
گذاران و متخصصان آموزشي در سراسر جهان است روي سياست پيش

]. آموزش و پرورش فراگير بر اين عقيده استوار است که مردم در ۴[
کنند؛ به اين معني که آنها در جوامع جوامعی فراگير زندگی و کار مي

هاي ها و توانمنديها، آرزوها، ناتوانيمذاهب، آرمان متشکل از نژادها،
هاي مشابه کنند. بنابراين کودکان بايد در محيطمختلف زندگي مي

آنچه در آينده در آنها زندگي خواهند کرد، آموزش ببينند و به 
تواني هستند  بزرگسالي برسند. بر همين اساس، کودکاني که داراي کم

بخش از زندگي در شرايطي را دارند که لذت نيز، نياز به داشتن تجربه
نفس، وقار و خوداتکايي شده و شرکت فعال آنها را  باعث تضمين عزت

در جامعه تسهيل کند. در آموزش فراگير، باور اصلي آنست که تمام 
توانند ياد بگيرند هايشان ميها و ناتوانيکودکان بدون توجه به توانايي

پرداختن به نيازهاي يادگيري همه  دنبال ]. آموزش فراگير به۵[
و  کودکان، با تمرکز خاص بر کساني است که به حاشيه رانده شده

پذير هستند. در هسته مرکزي آموزش فراگير، حق منزوي و آسيب
اساسيِ "آموزش و پرورش براي همه"، قرار دارد. اين امر به تمرکز بر 

ستند يا احتماالً در اي از کودکاني که در مدرسه نيطيف بسيار گسترده
کند. هدف اند، کمک ميسيستم آموزش و پرورش به حاشيه رانده شده

کردن شانس مشارکت و رفتار برابر براي  کلي آموزش فراگير، فراهم
همه کودکان است. هدف دگرگوني سيستم آموزش و پرورش به 
نحوي که بتواند آموزش با کيفيت را براي همه فراگيران فراهم نمايد، 

  ].۶ر قلب آموزش فراگير قرار دارد [د
عنوان مساله  آموزش فراگير برخالف آموزش تلفيقي که کودک را به

بيند، الگوي اجتماعي ناتواني را دنبال کرده و به جاي کودک، مي
داند. بنابراين، در اين نوع آموزش، عنوان مشکل مي سيستم را به

راي برخورد و عنوان يک کل، بايد ب مدرسه و سيستم آموزشي به
که اين مطلب  رويارويي با نيازهاي تمامي افراد تغيير کنند. براي اين

تر در ذهن جا بيفتد، بايد گفت که آموزش تلفيقي در مورد راحت
معناي "شرکت در مدرسه" است.  رفتن" است و آموزش فراگير به "مدرسه

اما بايد توجه داشت که مساله مهم، عدم تمرکز بر مدرسه است. 
خاطر داشت که آموزش و تعليم و تربيت فراگير،  مچنين بايد بهه

تر از مدرسه است. برای تضمين دسترسي برابر همه کودکان وسيع
]. ۷فراگير به آموزش، بايد برخی راهبردها در جامعه اجرا شوند [

ها، احترام به مدارس زماني فراگير هستند که از طريق احترام به تفاوت
ها، برنامه درسي دگيري، تنوع در روشهاي مختلف ياسبک

پذير و استقبال از هر کودک با هر ويژگي، در جهت مشارکت  انعطاف
پذيري و آموزش با کيفيت حرکت نمايند. يک شرط مهم کامل، جامعه

براي آموزش فراگير اين است که بدانيم چه تعداد کودک و به چه 
کردن دسترسي  مدليلي، خارج از مدرسه هستند. در عين حال، فراه

مردم، تنها اولين گام در غلبه بر محروميت است. الزم است که در 
منظور پذيرش تفاوت، تغيير ايجاد شود و معلمان  ها بهها و ارزشديدگاه

آوردن آموزش با کيفيت براي همه افراد با  مهارت الزم براي فراهم
  ].۶نيازهاي آموزشي متفاوت را داشته باشند [

% ۱۰دهد که در هر جامعه بيش از  المللي نشان مي آمارهاي بين
شوند  هاي متفاوتي نسبت به ساير کودکان متولد ميکودکان با ويژگي

که از نظر ذهني و جسمي با کودکان عادي تفاوت دارند. اين گروه از 
کودکان با عنوان "کودکان با نيازهاي ويژه" مورد توجه مسئوالن تعليم 

ند و تاکنون براي آموزش و پرورش آنان و تربيت همه کشورها هست
ها ]. اما شکست در افزايش نرخ۸هاي خاصي تدوين شده است [برنامه

هاي آموزشي و سطوح ضعيف دسترسي به تحصيل، آن هم در محيط
هد که تنها ادعاي با کيفيت پايين، در بسياري از کشورها، نشان مي

سيستم آموزش و  عنوان شاهد پيشرفت در دسترسيِ بهبوديافته، به
 كه شود تصور اول برخورد و نگاه در شايد ].۶پرورش کافي نيست [

 آموزان دانش دهيجاي تنها فراگير پرورش و آموزش از توسعه هدف
 ناتواني كودكان داراي به تنها و است مدارس در ناتواني داراي

 موجود شكل به عادي در مدارس يادگيري كه درحالي است، عالقمند
 نيز آنها است. دشوار نيز كودكان هايديگر گروه از ياريبس براي

 زدا بيابند.انگيزه را آموزش و آوركسالت را درسي است برنامه ممكن
 اشكال در موانع يادگيري تمامي كاهش مورد فراگير در آموزش
 تمامي نيازهاي توانندمي عادي كه مدارس توسعه و متفاوت

 با آموزش فراگير كند. بنابراين،مي حثب برآورده سازند، را يادگيرندگان
 توانايي ميزان هر با آموزان تمامي دانش به دارد سعي تريوسيع گستره
تنها براي کودکان با نيازهاي ويژه،  ]. آموزش فراگير نه٩كند [ توجه

هاي ايشان، آموزگاران و جوامع  بلکه براي کودکان سالم، خانواده
آموزان معموالً از دهند که دانش ها نشان میسودمند است. پژوهش

هاي فراگير عملکرد بهتري دارند.  نظر اجتماعي و تحصيلي در محيط
آموزان با نيازهاي ويژه سود هاي گوناگون به دانشآموزش فراگير از راه
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هاي خارج از حلقه دوستان رساند. محيط فراگير باعث ايجاد دوستي مي
تواند از همساالني با رشد  شود و کودک معلول مي کودک ناتوان مي

دهد که در  طبيعي آموزش ببيند. آموزش فراگير به آنها نشان مي
کالس، هر فردي با ديگران متفاوت اما برابر است و از اين طريق 

برد. آموزش فراگير باعث رشد احساس قدرت  نفس آنها را باال مي عزت
فرد ديگري را شود، زيرا آنها توانايي کمک به  در کودکان سالم نيز مي

دادن به همتايان  کنند و همچنين به لحاظ تحصيلي از آموزشپيدا مي
برند، چراکه اطالعات را مبادله کرده و به يکديگر آموزش  خود سود مي

آموزان با نيازهاي دادن به کودکان براي شناخت دانش دهند. فرصتمي
حساس  هاي ديگران کند تا نسبت به محدوديت ويژه، به آنها کمک مي

دليل  جاي کودکان ديگر بگذارند. بنابراين، به شوند و خود را به
آيد. آموزش کنند، حسي از احترام پديد ميهايي که تجربه مي چالش

دليل  دهد و بهآموزان آموزش ميفراگير، مهارت کارگروهي را به دانش
شود، ها ايجاد مي که درک بهتر و تحليل بيشتري نسبت به تفاوت اين
تواند براي بخشد. محيط فراگير ميرا بهبود مي لکرد اجتماعيعم

تري از جامعه آموزان عادي فرصتي را فراهم کند تا نوع کوچکدانش
فراگير آينده را تجربه کنند. وقتي به کودکان معلول جامعه اجازه داده 

هاي همگاني حضور يابند، احساس شود تا در کالس مي
]. ١٠شود [جامعه، در والدين آنها کاسته ميشدن از سوي  گرفته ناديده

در مقابل و با وجود حضور کودکان دچار نارسايي در اجتماع، بيشتر 
شود. شايد دليل عمده اين هاي آنها توجه نمياوقات به نيازها و توانايي

هاي اين گروه امر عدم شناخت کافي و مناسب افراد جامعه از ويژگي
کان داراي نارسايي، مورد شناسايي قرار هاي کوداست. معموالً نياز

شود که آنها چيزي براي ارايه به جامعه ندارند. گيرد و تصور مينمي
هاي اين کودکان براي يادگيري، سبب کاهش گرفتن فرصت ناديده

]. با ١١شود [ رشد آنها و همچنين باعث تشديد محروميت آنها مي
ش زيادي از اين هاي انجام شده هنوز بخها و کوششوجود تالش

گروه کودکان در يک قالب جدا شده و به دور از کودکان عادي 
هاي هوشي که ويژه کودکان با ناتوانايي مشغول تحصيل هستند؛ به

دهند. مشکل اين است که هنوز گروه بزرگي از کودکان را تشکيل مي
توان ويژه کودکان کم در مقابل فراگيرسازي بسياري از کودکان، به

  ].١٢مقاومت زيادي وجود دارد [ذهني، 
، ۱۳۸۶-۸۷در ايران، طرح آموزش فراگير از آغاز سال تحصيلي 

هاي خوزستان،  استان کشور شامل استان ۷صورت آزمايشي در  به
تهران (شهر تهران)، فارس، کردستان، مازندران، هرمزگان و همدان 

ها، چهار دبستان  به اجرا درآمده است و در هر يک از اين استان
جمعيت  پسرانه در يکي از مناطق کمآموزشي (دو واحد دخترانه و 

روستايي و دو دبستان دخترانه و پسرانه در يکي از مناطق شهري) 
مطالعات فراواني همگام با اجراي آموزش ]. ۱۳سازي شدند [فراگير
انجام شده و امکانات و هزينه بسياري در خدمت اجراي اين  فراگير

امعه جهاني به طرح آموزشي قرار گرفته است. با توجه به تاکيد ج
رسد در صورت عدم موفقيت اين  نظر مي سازي آموزشي، بهيکپارچه

طرح آموزشي و عدم اجراي دقيق آن، لطمات آموزشي، فرهنگي، 
عاطفي و اجتماعي شديد و غيرقابل جبراني به کودکان با نيازهاي 

هاي ايشان و حتی کليه افراد جامعه وارد شود. جداسازي  ويژه، خانواده
معناي جداسازي افراد مختلف  در سنين مدرسه به هر دليل به کودکان

هاي فراواني را عدالتي ها و بيدر يک جامعه است که عمالً ناهماهنگي
  ].٨درپي خواهد داشت [

تري نسبت به آموزش فراگير در مقايسه با  معلمان پذيرا ديدگاه مثبت
هاي تدريس ويژه، از نظر معلمان، آموزش روشمعلمان عادي دارند. 

 آموزشي دوره ]. برگزاري١٤ترين نياز آموزشي معلمان پذيرا است [مهم
 باور هايحيطه در نگرش و كلي نگرش تواند مي فراگير خدمت حين

 هايپشتيباني تامين خود، شايستگي احساس فراگيرسازي، فلسفه به
 از حاصل نتايج و شنوايي ديدهبآسي و عادي آموزان دانش روابط الزم،

 را ديده شنواييآسيب آموزانپذيراي دانش آموزگاران فراگيرسازي
 كند، اما ترمثبت آموزاندانش اين براي مدارس فراگيرسازي به نسبت

 تغييري فراگير، و مدرسه كالس در يادگيري جو به نگرش حيطه در
آموزان عادي ن دانش]. نتايج بررسي کيفي روابط بي١٥كند [نمي ايجاد

نشان  منش ساعيو همساالن داراي ناتواني، در مدارس شيراز توسط 
هاي موجود در همساالن خود آموزان عادي تفاوتداد که بيشتر دانش

اي توام با حمايت بين آنها وجود دارد و پذيرند و روابط دوستانه را می
آموزان داراي دهنده به حدي نبود که مانع حضور دانشرفتارهاي آزار

ناتواني در مدارس عادي شود. هر دو گروه معتقد بودند نبايد در 
]. ١١آموزان نمود [بندي دانشسازي و گروهمدارس اقدام به جدا

نيز با مطالعه وضعيت اجراي آموزش فراگير در استان  مقدم کابيني
آموزان کند که اين طرح در افزايش تعامل بين دانش گيالن گزارش می

آموزان داراي سازي دانش ويژه و عادي موفق است و زمينه آماده
شود. با اجراي  زندگي در جامعه عادي مساعدتر می نيازهاي ويژه براي

آموزان داراي نيازهاي ويژه آموزش فراگير، شرايط تحصيلي براي دانش
آموزاني که در مدارس شامل طرح ]. دانش١٦يابد [ و عادي بهبود می

آموزش فراگير مشغول تحصيل هستند داراي مشکالت اجتماعي 
آموزان عادي و ير دانشکمتري هستند و در تعامالت خود با سا

ديده نگرش  ]. معلمان آموزش١٧همساالن، موفقيت بيشتري دارند [
تري نسبت به آموزش فراگير دارند، اما بين معلمان باتجربه و مثبت

]. همچنين، براساس ١٨شود [ تجربه تفاوتي مشاهده نمی معلمان کم
 آموزش زمينه در هاي آموزشيدوره اجراي ،شارماو  سابانپژوهش 

 به نسبت آنان نگرش شدن تر سبب مثبت عادي معلمان براي ويژه
  ].١٩شود [ فراگير مي آموزش
خصوص از سنين پايين،  گذاشتن به افرادي با نيازهاي ويژه، به احترام

امری بسيار مهم در تمام مراحل نظام آموزشي است. در واقع آموزش 
ي مرتبط با حقوق افراد است. لذا پرداختن به اين موضوع و فراگير، بحث

تواند عالوه بر شناسايي بررسي ميزان موفقيت و تاثيرگذاري آن، مي
ريزي مناسب برای نقاط ضعف و قوت اين طرح در راستاي برنامه

سازي و رفع موانع اجرايي آن در جامعه نيز فرهنگ بهبود اجرا، به
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

اهميت طرح و اين موضوع که يکي از کمک نمايد. با توجه به 
طرح مذکور، استان مازندران بوده است،  کننده در هاي شرکت استان

تا ميزان موفقيت اجرای آموزش فراگير از  برآمدند صددپژوهشگران در
 قرار دهند.بررسي  ديدگاه معلمان دوره ابتدايي را مورد

  

  ها روش

. اين مطالعه بين يابي استپژوهش حاضر توصيفي و از نوع زمينه
در جامعه آماریِ معلمان دوره ابتدايي  ١٣٨٩فروردين  تا شهريور 

کننده در طرح آموزش فراگير مدارس ابتدايي شهرستان ساري  شرکت
نفر)، همه افراد  ٦٠بودن تعداد افراد جامعه ( علت محدود انجام شد و به

  به روش سرشماري به مطالعه وارد شدند.
سازمان پژوهش آموزش و پرورش نامه  پرسش" ها، دادهگردآوري  ابزار

برای سنجش و بررسي  ١٣٨٨) بود که در سال دوم ستويرااستثنايي" (
ميزان موفقيت اجرای آموزش فراگير در آموزش و پرورش استثنايي 

سئوال بود  ٤٣نامه اوليه شامل  ايران مورد استفاده قرار گرفت. پرسش
ژوهش، آن را مورد بررسي قرار که پژوهشگران با توجه به اهداف پ

نامه مورد  سئوال آن را حذف کردند. پرسش ١٢داده و در نهايت، 
شناختی و سنجش نگرش  بخش مشخصات جمعيت ٢استفاده دارای 

معلمان در ابعاد رشد اجتماعی، امور آموزشی، تعامل، رشد عاطفی، نوع 
ت طرح آموزان ويژه و کلي رفتار، موقعيت اجتماعی، خودشناسی دانش

اي ليکرت گزينه ٥پاسخ در طيف  سئوال بسته ٣١بود. اين بخش دارای 
" و کامالً ٢"، مخالفم "٣"، نظري ندارم "٤"، موافقم "٥(کامالً موافقم "

") بود. در برخي سئواالت (با توجه به ماهيت مثبت يا منفي ١مخالفم "
نامه  صورت معکوس انجام شد. از آنجا که پرسش آنها) امتيازدهي به

هاي گسترده آموزش و پرورش و همچنين اوليه براساس پژوهش
همكاري تعداد زيادي از متخصصان امر آموزش تهيه و تدوين شده 
بود، از روايي صوري و محتوايي مناسبي برخوردار بود و روايي 

شده نيز توسط متخصصان موضوعي مجدداً بررسي  نامه ويرايش پرسش
ايي ابزار نيز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده و تاييد شد. براي تعيين پاي

  دست آمد.  به ٩٦/٠شد و ضريب آن برابر 
 و SPSS 18افزار  های مطالعه از نرم داده تحليل تجزيه و برای
 معيار ، فراواني و انحرافدرصد ،هاي آمار توصيفي شامل ميانگين روش

  .شداستفاده  آزمون فريدمناي و نمونه تک Tآمار استنباطي  و
  

  نتايج

%) در ۶/۴۶نفر ( ۲۸%) از معلمان در مدارس استثنايی و ۳/۴۳نفر ( ۲۶
%) معلمان ۱/۱۰نفر ديگر ( ۶مدارس عادی مشغول به خدمت بودند. 

شود که بيشترين ميانگين توجه به جدول مشخص مي بارابط بودند. 
آموزان ويژه تعامل دانشوزش فراگير مربوط به گانه آمدر ابعاد هشت

آموزان  ) و کمترين ميانگين مربوط به امور آموزشي دانش۵۳/۰±۱۰/۴(
 -) بود. با توجه به نتايج آزمون کولموگروف۳۳/۳±۹۱/۰ويژه (

  ها نرمال بودند. اسميرنوف، داده
های اداره امور مدرسه، رشد اجتماعي،  طرح آموزش فراگير در شاخص

عاطفي، جايگاه و موقعيت اجتماعي، خودشناسي، تعامل با ساير رشد 
. آموزان عادي با موفقيت همراه بودآموزان و نوع رفتار دانشدانش

آموزان با نيازهاي ويژه  طرح آموزش فراگير در امور آموزشي دانش
 ).١موفق نبود (جدول 

  
های مورد بررسی با استفاده از  توفيق اجرای آموزش فراگير در شاخص )١جدول 

 ای نمونه تک Tآزمون 

  ←آماره

 ↓ابعاد
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

سطح 

 داري معنی

 ۰۰۶/۰ ۸۵/۲ ۹۱/۰ ۳۳/۳ اداره امور مدرسه

 ۰۰۰۱/۰ ۶۹/۸ ۸۵/۰ ۹۵/۳ رشد اجتماعي

 ۵۲۴/۰ ۶۴/۰ ۷۵/۰ ۰۶/۳ امور آموزشي

 ۰۰۰۱/۰ ۱۴/۱۶ ۵۳/۰ ۱/۴ آموزانتعامل با ساير دانش

 ۰۰۰۱/۰ ۷۶/۶ ۷۸/۰ ۶۸/۳ رشد عاطفي

 ۰۰۰۱/۰ ۹۳/۱۱ ۵۶/۰ ۸۶/۳ نوع رفتار

 ۰۰۰۱/۰ ۹۶/۱۰ ۶۱/۰ ۸۶/۳ جايگاه موقعيت اجتماعي

 ۰۰۰۱/۰ ۸۳/۷ ۸۴/۰ ۸۴/۳ خودشناسي

  
) p=۰۰۰۱/۰؛ df=۷؛ ۲χ=۶۸۰/۱۶۵براساس نتايج آزمون فريدمن (

گانه طرح آموزش فراگير يکسان نبود. ابعاد ان موفقيت ابعاد هشتميز
ترتيب  آموزان ويژه بهآموزان ويژه و امور آموزشي دانشتعامل دانش

اولين و آخرين اولويت در موفقيت اجرای آموزش فراگير از نظر معلمان 
  ).۲بودند (جدول 

  
گانه طرح آموزش فراگير براساس رتبه بندي ابعاد هشتاولويت) ۲جدول 

 ميانگين

 ميانگينرتبه  ابعاد

٢٠/٦ آموزان ويژهتعامل دانش  

٨٧/٥ آموزان ويژهدانشرشد اجتماعي   

٢٨/٥ آموزان ويژهخودشناسي دانش  

٨٥/٤ آموزان عادينوع رفتار دانش  

٦٧/٤ آموزان ويژهموقعيت اجتماعي دانش  

٤٣/٤ آموزان ويژهرشد عاطفي دانش  

٨٢/٢ اداره امور مدرسه  

٨٩/١ آموزان ويژهامور آموزشي دانش  

  

  بحث

آموزاني با نيازهاي ويژه دچار مشکل اداره امور مدرسه با حضور دانش
شود و حتي با وجود بروز برخي رفتارهاي نامطلوب از سوي برخي نمي

آموزان با نيازهاي ويژه، الزم است که آنان همچنان در مدارس دانش
عادي به تحصيل بپردازند و به مرور خود را با مقررات محيطي که در 
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بينند وفق دهند و با شرايط موجود سازگار شوند. حضور ش ميآن آموز
شدن و سرخوردگي  تنها باعث منزوي آموزان با نيازهاي ويژه نهدانش

آموزان شود، بلکه تحصيل آنان در کنار دانش آموزان نمیاين دانش
مدارس عادي براي سازگاري اجتماعي آنان سودمند بوده و آنان را 

نمايد. اين يافته زندگي در جامعه آينده آماده مي براي حضور، فعاليت و
دهنده اين است که طرح آموزش فراگير به اين هدف نزديک  نشان

سازي آموزشي و تلفيق آميز بوده است و يکپارچهشده و موفقيت
کند. آموزان عادي را تاييد مي آموزان با نيازهاي ويژه با دانشدانش

آموزان با نيازهاي ويژه در کنار دانشآموزان بنابراين بهتر است دانش
عادي زندگي اجتماعي و تحصيل را تجربه کنند تا در بزرگسالي بتوانند 
در کنار يکديگر زندگي و فعاليت اجتماعي موفقي داشته باشند. 

هاي پژوهش در ارتباط با اين موضوع با نتايج پژوهش  يافته
   ].١٦در استان گيالن همخواني دارد [ مقدم کابيني

آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس استثنايي نيازهاي آموزشي دانش
هاي  اند حمايت شود؛ به عبارتی، مدارس عادي نتوانسته بهتر برآورده مي

آموزان داشته باشند. آموزش در الزم و مکفي آموزشي را از اين دانش
آموزان با نيازهاي  مدارس عادي کارآمدي الزم را ندارد چون دانش

هاي عادي سازگار هاي آموزشي کالسسختي با برنامه هويژه ب
شوند معلمان و کارکنان مدرسه و مسئوالن ذيربط بايد توجه  مي

توان به نتايج اي به اين بخش داشته باشند، در تاييد اين يافته مي ويژه
  ]. ١٩، ١٥اشاره کرد [ کويينيو  زاده عليپژوهش 

آموزان با نيازهاي ويژه به بهبود روابط و تعامالت حضور دانش
اجتماعي آنان کمک کرده و حتي اين ارتباط براي تقويت تعامالت 

ها با نتايج حاصل از پژوهش رسد. اين يافته نظر مي آنان ضروري به
]. ايجاد ١٧، ١٦، ١٥همخواني دارد [ ديزاروويچو  مقدم کابيني، زاده علي

آموزان با نيازهاي ويژه در مسابقات و رکت دانشفرصت براي ش
هنري و ورزشي باعث بهبود اين تعامالت  -هاي فرهنگيفعاليت

آموزان با نيازهاي شود. برخالف نظر برخي که معتقدند حضور دانش مي
شود، توجهي به ايشان ميويژه در مدارس عادي باعث انزوا و بي

هاي باعث پيدايش فرصت آموزان در مدارس عاديتحصيل اين دانش
شده و   بيشتر براي تماس اجتماعي بين دو گروه عادي و نيازهاي ويژه

در بهبود روابط اجتماعي آنان موثر بوده و انگيزه آنان را براي حضور 
سازي آموزشي و نمايد؛ بنابراين، يکپارچه فعال در اجتماع تقويت مي

تواند يکي موزان عادي ميآآموزان با نيازهاي ويژه با دانشتلفيق دانش
و  سليميعمل پوشاند.  ديگر از اهداف طرح آموزش فراگير را جامه

آموزان آميز دانش نيز در تحقيقات خود به روابط دوستانه و حمايت مللي
آموزان با نيازهاي ويژه اشاره کرده و معتقدند که نبايد  عادي با دانش

  ]. ١٤جداسازي صورت گيرد [
ن با نيازهاي ويژه در مدارس عادي منجر به ايجاد آموزاتحصيل دانش

نفس شده و سبب  به و افزايش انگيزه تحصيلي و باالرفتن اعتماد
شود که آنان اين فرصت را داشته باشند تا بتوانند احساسات خود را  مي

تر بيان کنند، احساس حقارت و طردشدگي به ميزان بهتر و راحت

و شور زندگي در آنان افزايش  زيادي در آنان کاهش يافته و روح
در پژوهش خود معتقد است که در تمامي  ديزاروويچ يابد. مي

کشورهاي جهان، افرادي که داراي معلوليت هستند در حاشيه جامعه 
هاي بسياري از کشورها تاييد گونه که تجربه گيرند و همان قرار مي

  ]. ١٧شوند [اي از جامعه حذف ميطور فزاينده کند، آنها بهمي
آموزان با نيازهاي ويژه عالوه بر سودمندی براي خودشان، حضور دانش

گذارد و آموزان عادي نيز تاثير مثبتي ميبر عواطف و رفتارهاي دانش
آموزان عادي شده و حس  باعث افزايش انگيزه تحصيلي در دانش

نمايد. حضور  همکاري و کمک به ديگران را در آنان تقويت مي
شود که ا نيازهاي ويژه در مدارس عادي باعث ميآموزان ب دانش
بگيرند که چطور بايد از راهبردهاي   آموزان عادي در کنار آنان ياددانش

دوستي در  موثرتري براي حل مشکالت خود استفاده کنند. حس نوع
گيرند که چطور در آينده يابد و ياد مي آموزان عادي افزايش مي دانش

توانند ضمن  در جامعه زندگي کنند و چگونه ميبايد در کنار اين افراد 
بودن براي نعمت سالمتي، راهنما و کمک موثري براي افراد  شاکر

تواند عالوه سازي آموزشي ميناتوان باشند. بنابراين، وحدت و يکپارچه
آموزان با نيازهاي ويژه، تاثير بسزايي در نوع و بروز رفتار در بر دانش

هاي پژوهش اشته باشد. اين نتيجه با يافتهآموزان عادي نيز ددانش
  ]. ١٦همراستا است [ مقدم کابيني

آموزان با نيازهاي برخالف تصور اشتباه برخي که در مورد حضور دانش
آموزان ويژه در مدارس استثنايي وجود دارد و تاکيد بر جداسازي دانش

آموزان با آموزان عادي دارند، حضور دانش با نيازهاي ويژه از دانش
نيازهاي ويژه در مدارس عادي باعث تقويت جايگاه اجتماعي آنان شده 

هاي اجتماعي رفتن برچسب استثنايي آنان در موقعيت ب ازبينو سب
گيرند که بايد اين آموزان عادي نيز ياد ميشود. همچنين دانشمي

دادن خودشان در  گروه از افراد جامعه را در کنار خود پذيرفته و با قرار
شان را بهتر درک کنند که درنتيجه  جاي آنان، مسايل و مشکالت

شود. تحصيل  آموزان عادي تقويت مينشحس همکاري در دا
آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي باعث پيدايش  دانش

آموزان با هاي بيشتري براي تماس اجتماعي معلمان با دانش فرصت
نيازهاي ويژه شده و نقش بسزايي در پيشرفت آنان دارد. بنابراين، يکي 

يز محقق شده و کند ن ديگر از اهدافي که طرح فراگير دنبال مي
  کند. سازي آموزشي را تاييد مييکپارچه

شود  آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي باعث ميتحصيل دانش
تر  ببرند و مشکالت خود را راحت هاي نهفته خود پيکه آنان به توانايي

هاي خود براي حل و بپذيرند و براي رفع آن تالش کنند و از توانايي
ايل موجود بيشتر استفاده کنند. حضور در مدارس فصل مشکالت و مس

عادي باعث افزايش استقالل و کاهش وابستگي و حس ناتواني در 
نمايد شده و خودشناسي آنان را تقويت مي آموزان با نيازهاي ويژه دانش

  ].١٥مطابقت دارد [ زاده عليکه اين يافته با نتايج پژوهش 
رش افراد با نيازهاي ويژه در بايد توجه داشت که دليل اصلي عدم پذي

اي است که مشکالت فراواني را جامعه، خود فرد نيست بلکه جامعه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رانه عنايتي و همکارانت  ۱۸۸

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

]. طرح ٦کند [شدن کامل آنها در جامعه، ايجاد مي براي گنجانده
آموزش فراگير گامي مناسب در راستاي کاهش مشکالت اين افراد در 

گير نيازمند پذيري آنهاست. اجراي موفق طرح آموزش فرافرآيند جامعه
ها، ساختارها، رويکردها و ايجاد اصالحات در راهبردها، سياست

محتواي نظام آموزشي است. نقش برنامه درسي پنهان در موفقيت اين 
 پذيري اين افراد، حايز اهميت است. برایطرح و افزايش ميزان جامعه

اجراي مطلوب آموزش فراگير بايستي در نيروي انساني، نظام آموزشي 
نبايد از نظر  و بندي مدارس، اصالحات اساسي صورت پذيرد تقسيمو 

دور داشت كه بحث نگرش، يكي از عوامل مهم در تغييرات و 
كه اين  استآموزان با نيازهاي ويژه  اصالحات و نيز پذيرش دانش

والدين و  ،ن، كارشناسان، مديران، معلمانالئواصالح نگرش شامل مس
دارس بايد از درون خود را تقويت كنند م .استآموزان  حتي خود دانش

تا بتوانند در مقابل پيامدها و مشكالت احتمالي اجراي اين طرح به 
گيري از تبليغات مناسب و بهره. انديشي نمايندشكل مناسب چاره

طرح تواند در جهت سرعت بخشيدن به روند اجرايي مي هارسانه
  آموزش فراگير موثر باشد.

ارتقاي مهارت تدريس در راستاي توسعه طرح آموزش فراگير بايد با 
آموزان  اي از دانشمعلمان، از آمادگي ايشان در برخورد با طيف گسترده

تواند از وري آموزشي اطمينان حاصل کرد. اين امر ميو افزايش بهره
هاي تربيت معلم و طريق گنجاندن واحدهاي درسي مناسب طي دوره

هاي ضمن خدمت صورت پذيرد. افزايش طريق دورههمچنين از 
آگاهي عمومي در تمامي سطوح جامعه و همکاري با همه 

 -بردن موانع فرهنگي ازبين اندرکاران براي ترويج آموزش فراگير، دست
ها، مدارس و در اجتماعي حضور کودکان با نيازهاي ويژه در مهدکودک

هاي کودکان عادي و ها از طريق مشارکت خانوادهنهايت دانشگاه
آوردن تجهيزات  کودکان با نيازهاي ويژه در امر آموزش فراگير و فراهم

آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي، از الزم برای حضور دانش
  ديگر راهکارهای موثر در اجرای موفق طرح آموزش فراگير است.

  
  گيري نتيجه

آموزان با ی دانشاجرای آموزش فراگير در رشد ابعاد مختلف آموزش
سازي آموزشي و تلفيق نيازهای ويژه مفيد است. بنابراين، يکپارچه

آموزان عادي امري ضروري و در آموزان با نيازهاي ويژه با دانشدانش
آموزاني که امروز با هم  راستاي عدالت اجتماعي است؛ زيرا دانش

 گيرند که فردا در کنار هم زندگي کنند.آموزند، ياد مي مي
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