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 چکيده
مروري روش پژوهش است. آن  ايجرا نعاموو  گیرافر زشموآ سیربر حاضر هدف پژوهش

 در چند سال گذشته سیاست هاي اجتماعی به سمت توجه بیشتر به گوناگونی مشارکت است.

 همافر ،نیاناتوداراي  ادفرا به نسبت تـمثب شنگر دیجاا بوده است، و مبارزه با محرومیت

باال بردن آگاهی هاي افردا جامعه. سعی در  ،یکسان براي آنهاو  رـبابر ياـه تـفرص دنوـنم

ابن رویکرد که تمامی دانش آموزان از جمله معلوالن بتوانند در مدارس عادي ثبت نموده و 

اعث تغییر ، پژوهش ها نشان داده که حضور این کودکان در کالس هاي عادي بتحصیل کنند

 دیدگاه کودکان نسبت به این گونه افراد و همچنین بهتر نتیجه گرفتن معلولین می شود،

 طیشرا لیهمه جانبه همه کودکان از امکانات جامعه و تسه يبرخوردار یعنی ریآموزش فراگ

 ریدر کنار سا یاز آموزش عموم ژهیو يازهایدانش آموزان با ن يو امکانات به منظور بهره مند

است با فراهم شدن امکانات الزم همه دانش آموزان  نیاعتقاد بر ا کردیرو نیدانش آموزان. در ا

 رنکاا تیورضرآن  ايجرا ايرـب يیزر برنامهو  گیرافر زشموآ به توجه الذ .رندیبگ ادی وانندت یم

 شـندا نـیا تا دد،رـگ زاـغآ ترزود هرچه باید مهم ینا منجاا که ستا بدیهیو  ستا ناپذیر

 سهم نمیا یندر ا. باشند شتهدا يبهتر ريگازسا دي،عا هـجامعدر  تنـیس ز ايرـب زانوـمآ

 ونگیـچگاز  ناـمربیو  ناـمعلم اهیـگآ هـب ،تحولی دیکررو ینا به طمربو مسائلاز  ديیاز

 يهازنیا با ،زانموآ نشدا زشموآ سیربر به مقاله ینا. یابد می تخصیص شیزموآ منظا نـیا

در  هایی توصیهو  دموجو تمشکال ،ها فرصتو  نعامو یلتحل ،رـگیافر زشوـمآ فهـفلس هیژو

 .دازدپر می گیرافر زشموآ ردمو

 موانع طرح فراگیر، فراگیر، کودکان معلول، آموزش آموزش پرورش، : يديکل واژگان

 ویژه ازین
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 4 يزیعز، لقمان  3 يخمراديش، مهران  2جهان  جواد ، 1 یفتحافشين 
 .رانیا شهیدرجایی، کرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه کارشناسی آموزش ابتدایی، يدانشجو 1
 .رانیا ،کرمانشاه ،ییرجا دیشه سیپرد ان،یدانشگاه فرهنگ ،یدرس يزیبرنامه ر يدکترا 2
 .رانیا شهیدرجایی، کرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه دانشجوي کارشناسی آموزش ابتدایی، 3
 .رانیا شهیدرجایی، کرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه کارشناسی آموزش ابتدایی، يدانشجو 4

 

 نام نویسنده مسئول:
 افشين فتحی

 

 آن در ایران یایجرا نعاموو  گيرافرو پرورش  زشموآابعاد  سیربر
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 مقدمه
، یژگیهاو یرساا یو  بانیز ،ضعیت عاطفیو به توجه ونبد نکادکو تمامی زشموآ ايبر باید ارسمد تمامی که معناست بدین گیرافر زشموآ

 به متعلق نکادکوو  خیابانی نکادکو، شهو تیزو هنیذ ينیهااناتوداراي  نکادکو باید ريگازسا نـیو ا شوند زيمتناسبسا هوشی ،جسمانی

 منظا هر فهد قعوا در .(2001یونسکو،) دشو شامل زـنی را ها میتومحر سایر با نکادکوو  قومی یا فرهنگی، بانیز يقلیتها، ادهفتادورا مناطق

و  کند دهماآ رگذو  تغییر لحادر  جامعه ي در اداره دـمرآمطلع کا نیاندوشهر به نشد دیلـتب ايبررا  دخو زانموآنشدا که ستا ینا شیزموآ

 همافراو  بانیو ز فرهنگی يها نطر از ویژگی فصر دك،کو هر پیشرفتو  يگیردیا ايبر یط مناسباشر که هدد منجاا را رکا نـیاي ا هـبگون

 می ترارشود تبامر به شیزموآ مشی خط ايجرو ا يیزر برنامهرا در  ها لتدو ظیفهو وتتفاو  عتنو ینا دجوو شک ونبد .(1379ادي،وج) دشو

 حفظ ستا جامعه هر يبقا مهزال حدتیکهو ستکمد یگرد يسوو از  دشو شتهاگذ امحترا وتتفاو  عتنو ینا به ستا زمال سو یکاز  ایرز ،کند

شوند  رداربرخو مدرآکا زشمواز آ هیژو يهازنیاداراي  نکادحتیکو نکادکو تمامی تا دشو می باعث گیرافر زشموآ .(1382 ،منش ساعی) دشو

 زشموآ پوشش تحت هاينمنداتو سطحو  هاوتتفااز  نظر فصررا  نکادتمامیکو هـک نستآ لنباد به گیرافر زشوـمآ دیکررو .(1995بیکر،)

 فرصت جامعه بهو  دهکر ضفر طبیعی يمقولهانعنو بهرا  هازنیاو  اـناییهاتو که ستا فلسفه بر گیر مبتنیافر زشموآ .هدد ارقر مؤثرو  مناسب

 زشموآ .ستاشیجامعهزموآ منظارساختا تغییر ممستلز زيگیرساافر .کند حرکت جامعه شدکلو ر يگیردیا يسو تابه هدد می يپذیر مسئولیت

 تامین رمنظو به گیرافر ارسمد قعدروا. ندوبر سهرمد یک به هیژو يهازنیاو داراي  دياـعاز  عما زانموآنشدا همه که معناست انبد گیرافر

 عامل ترین مهم انعنو بهرا  تربیتو  تعلیم یا ورشپرو  زشموآ یتهما .(1382،گروه رنسانس) ندا هشد هید نمازسا زانموآنو همه يهازنیا

رو، در  یناز ا. ستا رداربرخواي  هیژو منزلتو  هجایگاآن از  به توجه شک بیو  گرفت هیددنا بشر یخرتا لطودر  انتو نمی ههیچگا ن،نساا شدر

 نیاوافر يهاادید( روهیژو يهازنیا با زانموآ نشو دا ديعا زانموآ نشدا) نگوناگو يها ناییاتو با ادفرا ورشپرو  زشموآ زهحودر  خیرا يها ههد

نی مطرح و افق هاي روشنی گوناگو يهادهبرو را هاروش  ه،شد رمتبلو نوینی يها ندیشها ،گرفته رتصو ريشما بی يهش هاوپژرخ داده، 

 (1391لورمن و همکاران/به پژوه و خانزاده،) آشکار شده است.
 

 تاریخچه آموزش و پرورش فراگير در جهان
با عنوان آموزش  لندیدر تا يجلسه ا میالدي 1190المللی است. در سال  نیتوافقات بو  تعهدات ریآموزش فراگ ياز الزامات اجرا یکی

بند،  10 جلسه در نیهدف ا برگزار شد، یالملل نیچند سازمان ب يو با همکار کشور 155 نظام آموزش وپرورش ندگانیحضور نما همه با يبرا

و غیره عنوان از آموزش  يبهره مند يبرابر جیترو ،یبت به آموزش همگانگسترده تر نس نشیب يریگ شکل برآوردن نیازهاي اساسی یادگیري،

سازمان بین المللی در کنفرانس جهانی آموزش در اسپانیا با  25کشور و  92با حضور نمایندگان نظام آموزش و پرورش  1994شد. در سال 

آن ها  یو حق دسترس ییدانش آموزان استثنا يبرابر برا یآموزش يفرصت ها جادیچارچوب آموزش و ا «ژهیو ازین يآموزش افراد دارا»موضوع 

وزراي آموزش و پرورش جهان در جلسه اي در سنگال بر افزایش پیشینه سطح پوشش  2000گرفت. در سال  مورد توافق قرار يبه مدارس عاد

همه مفاد  ياجرا نهیو کشورها متعهد شدند زم توافق شد یزندگ يمهارت ها يریادگیو  یهمه کودکان از آموزش عمومتحصیلی و برخورداري 

 (2000 ونسکویکنند )فراهم  2015را تا سال توافق نامه 

 

 تاریخچه آموزش و پرورش فراگير در ایران
تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش رسید. بر اساس این مصوبه، مسئولیت  به 1385طرح آموزش و پرورش فراگیر در ایران، در سال 

 1386-87 یلیتحصآموزش فراگیر از آغاز سال  طرح طرح آزمایشی بر عهده ي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گذاشته شد.ارزشیابی 

تهران، خوزستان، فارس، کردستان، مازندران، هرمزگان و همدان( براي مدت سه سال آغاز و در سال بعد در سراسر کشور )در هفت استان 

روند اجراي طرح مذکور، دو شیوه نامه ي اجرایی و بخشنامه هاي  ابل توجه رو به رو شد. به منظور کیفی سازيکشور توسعه یافت با استقبال ق

الزم، جهت اجراي هماهنگ و قانومند طرح در استان ها تهیه شد، کمیته ي برنامه ریزي در سطح حوزه ستادي تشکیل گردید و همایش هاي 

رش برگزار شد. در این زمینه کتاب هایی تالیف شد، مدرسان جهت برگزاري دوره آموزش فراگیر یک روزه جهت توجیه مسئوالن آموزش و پرو

توجیه شدند و دوره هاي آموزش ضمن خدمت طراحی و اجرا گردید. از دیگر اقدامات انجام شده در سال هاي اخیر می توان به تشکیل کمیته 

لیه و تخصصی و شناسایی دانش آموزان با نیازهاي ویژه، تخصیص معلم مرجع تشخیصی او ي اجرایی در سطح استان و منطقه ي، ارزیابی

تجهیزات توان بخشی، مناسب سازي فضاي آموزشی،  تدارك تخصصی از دانش آموزان و خانواده هاي آنان و معلمان، )رابط( جهت پشتیبانی

اري جلسات حساس سازي دانش آموزان عادي، طراحی و ي جبرانی، تامین و ارائه خدمات مشاوره اي و توان بخشی، برگزاتشکیل کالس ه

و عادي و نظارت  برگزاري مسابقات و اردوهاي علمی و فرهنگی به منظور ایجاد روابط دوستی تعامل متقابل بین دانش آموزان با نیازهاي ویژه

 (1388،ییایض ؛1388سعیدي،کرد )بر فعالیت مدارس اشاره 
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 گيرافر زشموآ تمطالعا
از جمله کودکان  ژهیو يازهایاز دانش آموزان با ن ییگروه ها کردیرو نی( در ا1394،زاده نیبه نقل از حسن غالمحس :2014) گماتوفین

و در کنار همساالن امکانات  يدر مدارس عاد فیخف یجانیه - يو کودکان با مشکالت رفتار ییشنوا دهید بیآس ،یینایب دهید بیآس رآموز،ید

 است. هافضا يو مناسب ساز

 دهکر جلب دخو بهرا  مختلف ياـه لتدو توجه که عمومی مساله ینمهم تر رای( اخ1392،يمحمد عاشور به نقل از؛ 2012) یبهورن 

 .تــسا ناــنآ هژــیو یــشزموآ ياــهزنیاو  هژــیو ياــهزنیا اــب زانوـمآ نشدا زشموآ ستا

 هدگاـید ینــب شــالـچدر  هژـیو زشوـمآ منظا شتندا يقتضاسالهاي اخیر در  (1388،به نقل از صمد ساعی منش؛ 2002هگارتی )

موضوع ما را به تاکید فزاینده بر تفکر و یکپارچه سازي و  نیا ت.ـسا هشد راـتـرفـگ ارسدـم نـیا ییراکا به توجهو  نسانیا قحقو به وجهـت

 عادي سازي رهنمون می سازد. کودکان جدا مانده از بستر طبیعی آموزش و پرورش باید به جریان طبیعی آموزش و پرورش ملحق گردند.

استان اصفهان هنوز نتوانسته با  بیان می کنت که شیوه آموزش فراگیر در (1388، به نقل از سلیمان کابینی مقدم ؛1384صالحی )

 ساختار فرهنگی جامعه ما متناسب گردد و قرار گرفتن کودکان عادي ممکن است براي بسیاري از خانواده قابل پذیرش نباشد.

 قتو فتالا بر مبنی لیاسؤ صخصودر  نگیال نستادر ا گیرافر زشموآ نمخاطبا هیدگاد نمیا که ستا معتقد ( نیز1384)مقدم  ینیکاب

 هیژو يهازنیا با زانموآ نشدا يلیااو درصد 71.29.دمی شو همشاهدداري  معنی وتتفادر آن،  هیژو زانموآ نشدا رحضو خاطر بهدرس  سکال

 .ستا هنشد حمطر ديعا زانموآ نشدا لدینوا يسواز  ينظر رظهاا چنین قتو هیچ که معتقدند

 ورشپرو  زشموآ نشناسارکاو  نمعلما اتنظر از تا ندا دهکر شتال( 1388،به نقل از سلیمان کابینی مقدم؛ 1380) يآهنگر احمدي و

در  زانموآ نشاي از دا هعد فحذاز  نداتو می حطر ینا که ستا هشد مشخص ارشگز یندر ا شوند مطلع گیرافر حطر صخصودر  ستثناییا

 فرهنگ به جحتیاا ،گیرافر زشموآ حطر شپذیر ايبر جامعه که نددبو دعتقاا ینا بر نشناسارکا ینا ماا. کند يجلوگیر تحصیلیدوره  لطو

 تبلیغات مناسب دارند. و زيسا

 رـگیافر زشوـمآ دیکررو زيسا ديعابه پژوه و همکاران( بدنبال آن و پس از توجه دیگر کشورها به مفهوم از  به نقل 2000) مامزیلیو 

 سرعت بهو  حمطر هیژو يهازنیا داراي زانموآ نشو دا نکادکو هــجملاز  ناــکدکو امیــتم ايرــب ورشرــپو  زشوــمآ زياـگیرسافر اـی

 .یافت توسعه

 

 گيرافر زشموآ تعميم يتنگناهاو  نعامواز  خیبر
 ندوربا ینا بر کیفی جنبه اراندـطرف .تـسا تثناییـسا ادرـفا يهاوتتفا مرا به ينگر کیفی گیرافر زشوـمآ تعمیمدر  هعمد نعامواز  یکی 

 نظریه طبق لیو ،هنددمی نسبتاو  دنبو ستثناییا هـبرا  دكوـکر فتار علتو  تندومتفا نکادکو یگرد با کیفی رـنظاز  ستثناییا نکادکو که

 (1375،زامیجم ،افمنـکو  یـپ لـنی، داناـ)هااله عوـن رـنظاز  هـنو  ستا هـجدر رـنظاز  لمعمو غیر ادفرا با نتشاوتفا ستثناییا ادفرا ،یـکم

 هاوتتفا، تمحفوظا به تهـبسوا عمدتاًو  سنتی شیابیارز باو  دنمیپذیررا  هاوته تفاـک نظامی. هستند شیزموآ يهامنظا خود مانع دیگر،

 ماي جامعه وزمرا زنیا يخگوـپاس نداتو نمی د،میشو تحصیلیدوره  لطودر  زانوـمآنشاز دا هايعد فحذ هـب منجر بیرحمانهزده و  نـمرا دا

 (1380کاکو جویباري، هوسپیان،) دـباش رـگیافر زشوـمآ ايجرا زمینهساز و

 تغییر شامل اتتغییر قلاحد دارد. تغییر هـب زنیا زشموآ ينظر يپایهها هم و عملی يهاروش هم زي،گیرساافر يسو به حرکتدر  

 برنامهدر  مـه ديرـف ياه وتتفا به توجه گرفتنارقر لویتدر او وملز زان،موآ نشدا يبند طبقه دمجد هیدساختدروس،  ايمحتوو  يشکلبند

گروه است )عادي  ارسمد نمعلما يپذیر فنعطاو ا يگر ايحرفه ممستلز اتتغییر یناز ا یک هر که ستا شیابیدر ارز همو  شیزموآ يیزر

 (1999رنسانس،

 ايجرا غایت چند ست. هرا زيگیرساافر يسو به حرکتو  تغییر مهم يهارفاکتواز  ارسمددر  زيسا فرهنگو  يوـق يهبرر به زنیا 

 رد اـم، اتـسا دياـع زانموآنشدا رکنادر  ستثناییا زانموآ نشدا ياه وهگر میـتم اردادنقر پوشش تحتو  گرفتن بردر  گیرافر زشموآ حطر

 .شوند می حطر ینا شامل هژـیو يهازنیا قلاحدداراي  زانموآنشدا صرفاً نعاموو  یتهاودمحد برخی لیلد به هارکشو کثردر ا حاضر لاـح

و  نابینا ا،ناشنو نکادکو تلفیق یندافر با زيگیرساافر که انیرا در .ستا زانموآنشو دا نمعلما ،لدینوا زيسا دهماآ ممستلز زيگیرساافر

 نظریه یک رتصو به اردمواز  ريبسیادر  زهنو ستا هشد وعشر ديعا ارسمددر  زانموآیرد جایگزینی زـنیو  جسمانی یدگیدسیبداراي آ

 گیرافر زشموآ يچالشهاو  هاارزش ،نعامو بهو  باشند هشد متمرکززيگیرساافر ساسیا عناصر رـب که هشهاییوپژ انفقدو  دمیشو نگریسته

 ست.ا دمشهو کامالً باشند ختهداپر
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از  لمعلو نکادکو شپذیر معد نیزاو و  ديفر يهاوتتفاو  هیژو يهازنیاداراي  دكوـک نشد گرفته هیددنا لحتماا زيگیرساافر یندافر

 فتنر بیناز  یا فتا .دشو می حمطر ورشپرو  زشموآ يفلسفه انعنو به که زشوـمآ ايبر برابر ياـفرصته دیجاا ،دارد بررا در  نهمساال فطر

 زشوـمآ ماـنظدر  زانموآنشدا جایگزینی که هست نیز لحتماا ینا ستا نسانیا رفتار يمحرکه وينیر انبه عنو هزـنگیا که نجایی؛ از آهنگیزا

ه در شد موختهآ ماندگیدر باعث دخو ینو ا ددمیگر تحصیلی يیتهاودمحد به منجرو  هشد نهادر آ شتال ايبر هنگیزا کاهش باعث دياـع

 (1393نوظهوري،باشد )زمینه تحصیلی گردد و در اکثر مواردپیامدهایی مانند ترك تحصیل را داشته 

 ايمحتوو  سطح با متناسب را ستثناییا انگیرافر هبالقو يها ناییاتو ندامیتو مناسب شیزموآ برنامه ه؛بالقو يناییهااتو ییآ پدید معد

 و کسالت به منجر ندامیتو نهایتدر  حالتی چنین، باشد نامتناسب زموآنشدا ايبر شیزموآ ايمحتو سطح چنانچه .برساند فعلیت به شیزموآ

 (1379هوسپیان،نسبت به درس می شود ) عالقگی بی

 زشموآ شگستر جهت در يیگرد تمشکال نسانیا وينیر ماندهیزسا ،جهدبو تأمین ،تکمیلی تخدماو  کمکی یلساو ،هزینهها حثب

 تمطالعا مرکز هعقید به لیو میکنند ادقلمد لپودر  جویی صرفه ردمودر  قعیوا غیر رنتظاا یکرا  گیرافر زشمواي آ هعد هرچند .ستا گیرافر

 زشوـمراه آ رـسدر  صلیا عـنامو انعنو به ،امجز کزامراز  منابع لنتقاا جهتدر  تعهد دجوو معدو  هاشگیر نگرافر ورشپرو  زشموآ ردمودر 

 (1380،سیآل )هوسپیان،مالی  تمکاناو ا لپو ده کمبوـنو  تندـهس رـگیافر ورشرـپو 

به  کردیرو نیدر ا ژهیو يازهایآموزش دانش آموزان با ن یاصل تیمسئول نکهیسو با توجه به ا کیروبه رو است. از  یو در اجرا با موانع

به  ژهیو يازهایدانش آموزان با ن يها يها و توانمند یژگیاز و حیاست، اصالح نگرش و برداشت صح يآموزش عاد يعهده معلمان واحدها

 یتوان بخش يرویمناسب از جمله معلم رابط و ن یتیخدمات حما هیارا گرید يکند. از سو یم یانیکمک شا کردیرو نیا یو واقع حیصح ياجرا

افزون بر کسب تجارب آموزش  کردیرو نیا ییآن است. هدف نها زیآم تیموفق ياجرا يکودك از ضرورت ها یواقع ازیبه عنوان پاسخ به ن

و عملکرد  يفرد يستن بدون توجه به تفاوت هایبا هم ز يریادگیو  یزندگ يمهارت ها تیتقو ،یارتباط اجتماع تیمشترك، تقو یعموم

 (2014)نیگماتوف، آن ها است یلیتحص

و تالش  ژهیناخودآگاه به گسترش مراکز آموزش و لیسو م کیهمراه بوده است. از  ییبا موانع و چالش ها ریآموزش فراگ کردیرو ياجرا

 یو نگرش منف يبازدار گرید يو از سو ییدر مدارس آموزش استثنا ژهیو يازهایجذب و نگهداشت دانش آموزان موفق با ن شیدر جهت افزا

 ياجرا يرا برا یمشکالت ژهیو يازهایجذب و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان با ن يبرا يمدارس عاد يادار ارشناسانو ک رانیمعلمان، مد

 يفضا يو نبود مناسب ساز تیپرجمع يشده، کالس ها يمناسب ساز یکمک درس يکرده است. کمبود کتاب ها جادیا کردیرو نیا حیصح

 روست شیجمله موانع پ از يمدارس عاد ازیمورد ن زاتیو تجه یکیزیف

موضوع  نیدرك ا يبر 0 رسندیمبه شدت نارسا به نظر  جیرا يبرنامه ها سویتدر يها وهیاست که ش واضح :سیتدر يها وهیدر ش یینارسا

( معلمان دانش و مهارت 2014 چلیم)0اند  یکه مستعد انزوا و طردشدگ ریپذ بیکودکان و نوجوانان آس يازهایبه ن میندازیب یاست نگاه یکاف

 (1جدول  2008 سیلو) 0ندارند خاص را  يازهایگسترده از ن يدانش آموزان با دامنه ا وزشآم يبرا ازیمورد ن

تر مواقع فرصت ادامه تحصیل آموزانی که سابقه رویارویی با مانع آموزشی را داشته اند در بیش دانش :مشکل تامین و سازماندهی آموزش

که به منظور ادامه حمایت هاي الزم بعد از اتمام دوره ابتدایی در نظر گرفته شده به هیچ  یداتیتمه 0 دهندیمتا دوره ي دبیرستان را از دست 

 0 ستینعنوان درخور نیازهاي موجود آنان 

ترین موقعیت هاي شکست در نظام آموزشی و وجود نابرابري ها و کمبودها در نظام آموزشی در  یهیبد اقتصادي:-عوامل اجتماعی

( هنوز بحث و سردرگمی بر سر این است که 2008 چلیم)0هستند مناطقی مشاهده میشود که داراي پایین ترین سطح تامین خدمات اولیه 

ران آموزش ویژه تامین شود یا آموزش عادي با توجه به اینکه دانش آموزان با بودجه مربوط به دانش آموزان با نیازهاي ویژه توسط تسهیل گ

 0شود نیازهاي ویژه هزینه هاي بسیار دارند پیشنها میشود هزینه ها با کمک تسهیل گران از طریق آموزش عادي فراهم 

به شکل موانعی بر سر راه پیشرفت آموزش هاي منفی در بابر تاوت ها از یک سو و تعصب ها در جامعه از سوي دیگر  نگرش نگرش ها:

نگرش هاي مثبت براي  وجود 0است از عناصر مهم در آموزش فراگیر معلم ها و نوع نگرش آنه به آموزش فراگیر  یکی 0 کنندیمفراگیر عمل 

مربوط جهت به فعل رساندن تلفیق اجراي موفقیت آمیز برنامه هاي فراگیر از ضروریات اصلی براي ایجاد تعهد در کارگزاران و دست اندرکاران 

 0است کامل و نیز سوق دادن هرچه بیشتر و کامل تر دانش آموزان با ناتوانی به سوي مدارس عادي 

 0دهند است که برنامه هاي آموزشی نتوانسته اند به نیازهاي گروه وسیعی از دانش آموزان با ناتوانی پاسخ  آشکار برنامه هاي درسی:

قریب به اتفاق مراکز آموزشی فضاي کافی براي بسیاري از دانش آموزان را ندارند به ویژه دانش آموزانی که داراي ناتوانی هاي جسمی اند  اکپر

( آموزش فراگیر برنامه اي مناسب براي تحول شناختی و رفتاري بسیاري 2014 چلیم) 0 برندیمبیش از بقیه از این محدودیت امکانات رنج 

آموزان با نیازهاي ویژه به برنامه اي متناسب با توانمندي  دانش 0(محمد عاشوريبه نقل از  2010 آموزان را ندارد )وارناك و همکاراناز دانش 
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 میسازهایشان نیاز دارند و نباید درصدد ان باشیم که این دانش آموزان را با برنامه ملی که براي دانش آموزان عادي طراحی شده است منطبق 

0 

به اجراي کارآموزي هاي کارکنان در همه ي رده ها به طور مناسب براورده  ازین وسعه ي نا مناسب و از هم گسیختگی منابع انسانی:ت

یا نبود دوره هاي کارآموزي و ظرفیت هاي ناچیز فرصت هاي آموزشی براي کلیه افراد متعلق به مراکز خدماتی جامعه و به  کمبود 0 شودینم

 0است والین مشهود  ویژه مراقبان و

 
 (1جدول ) - (2008،لویيس) گيرافر زشمودر آ هافرصتو  نعامو تحليل

 گیرافر زشموآ توسعهدر  نعاموو  ها چالش رگیافر زشموآ توسعه ايبر هایی فرصت گیرافر زشمودر آ يکلید ملاعو

 يقو رساختا-1

 هاوربا ،هاارزش  بهدعتقاا

 ديبنیا لصوا عایتر

 موفقیت ينشانگرها به توجه

 ارسمد زيبهسادر  ربتکاا

 نسانیا قحقو عایتر

 بخو يلگوهاا رحضو

 ناکارآمدیا سیاست هاي ضعیف 

 گیر سخت شیزموآ منظا

 متعصب ديفر يلگوهاو ا هیژو ارسمد رحضو

 اجرا در بافت و فرهنگ محلی-2

 عملی موقعیت

 منابع

 فرهنگی مسائل

 محله بر مبتنی ربتکاا

 سمیرغیر يها برنامهدر  پیشگامی

 يقو چگیریکپا بر تمرکز با هایی فرهنگ

 اعمال رویکردهاي غالب

 ناهماهنگی در منابع

 امجز يها سیستمدر  منظم منابع

 نی مشارکتی مداوم بازبی-3

 ؟کسی چه

 ؟چگونه

 ؟موقع چهو  يچیز چه

 ،ها نیااتوــن با ادفرا يها وهگر: ها فعالیت

 لدینو وا نناز يها وهگر

 کیدکواز دوران  دنکر شرکت

 کتیرمشاو  قخال يهااربزا

 گیرافر زشموآ ايجردر ا ننوسا

 جامعهدر  ضعیف فرهنگیِ ماندهیزسا

 متعهد نکنارکادر  ضعف

 

 ديعا سهرمد منابعو  محیط تطابق معدو  دنبو نامناسباز  ناشی که ريبسیا تمشکال و مسائل گیرافر ورشپرو  زشموآ حطر ايجرا با

 ورشپرو  زشمودر آ تجربه لسا چند طی سیربرو  همشاهد با. ستا هیددگر رشکاآ ،تـسا نیاناتو با زانموآنشدا ياـه یتودمحدو  اـهزنیا با

و  هازنیا با تفریحیو  فضایی ،تیاتجهیز ،علمی ،نسانیا منابع شامل سهرمد یک منابع زيسا متناسبو  قانطا سدرمی رـنظ به گیرافر

 .دارد ورتضر گیرافر ورشپرو  زشموآ حطر ايجرا گریزناپذیر زنیا پیش انعنو به نیاناتو اـب زانموآنشدا يیتهاودمحد

 صختصاا دخو به زشموآ و يگیردیا ايرـب ديیاز قتو ديعا سکالدر  نیاناتو با زانموآنشدا دجوو ستکها ینا نمعلما رتصو قعدر وا

 .کند می بیجارا ا ديعا زانموآ نشدا سایر به سیدگیر ايبر يکمتر فرصت مــهو  دـمیطلبرا  ديیاز ژينرا سکال معلماز  هم که هددمی

 .تـسا زانموآ نشدا ادتعد دنکر کم تلفیقی معلماز  حمایت عنو بهترین که معتقدند نناآ لیلد همین به

سبب شده است که دانش اموزان معلول  شتریمدارس ب يعاد يکودکان در کالس ها ینیگزیدهد جا یبدست امده نشان م جیتان

 (1981 نیکالت ل) شوند. رفتهی( کمتر پذيمعلول )عاد ریغ يها ی)متفاوت( از طرف همکالس
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 توصيه ها و نتيجه
تغییرات فراوانی در حوزه اي آموزش هاي ویژه اتفاق افتاده است که قسمت اعظم ان به خاطر ارتباط متقابل مفاهیمی است تحت عنوان 

به خاطر این عقیده فلسفی که هر « برنامه عادي سازي»و « برنامه تلفیقی» ،«خارج نمودن معلوالن از موسسات پناهگاهی» ،«ي سازيعاد»

با کمترین میزان محدودیت در اموزش برخوردار  ؛ وکودك استثنایی تا انجا که ممکن است باید از تحصیل و زندگی عادي همچون سایرین

ه الیق باشد از این رو در تالشیم تا هر چه بهتر بتوانیم این امر که خواسته نچندان غیر معقول است بپردازیم که شاید روزي بتوانیم انچه را ک

 یبرداشت م ریمربوط به آموزش فراگ يپژوهش ها یآنچه از بررسو شایسته این کودکان است در پرتو لطف خداوندي به مرحله اجرا بگذاریم. 

را  يبهتر یلیعملکرد تحص ژهیو يازهایشود نه تنها دانش آموزان با ن یموجود باعث م طیشرا لیو تسه کردیرو نیا ياست که اجرا نیشود ا

را با مشکل  ریآموزش فراگ ییاجرا ریسموانع، م یاگرچه برخ( 2008جکسون،باشند )داشته  زیرا ن يباالتر یاجتماع يبلکه سازگار تجربه کنند

دهد. آشکار  یم دیرا نو یروشن ندهیآن را مبهم ساخته است؛ تالش در جهت کاستن موانع و رفع چالش ها موجود، آ یمواجه کرده و روند آت

پیش از آنکه هر  قابل اجراست. ریو غ ینشدن یتیفعال ژهیو يازهایهمه دانش آموزان با ن يدر حال حاضر برا ریآموزش فراگ کردیرو ياست اجرا

و اولیا باید به  معلمان 0باشند ی شود اعضاي گروه برنامه ریزي باید در مورد فلسفه ي آموزش و پرورش به توافق رسیده راحبرنامه جدیدي ط

باشند طمینان از اینکه  نحوي در فرایند تصمیم گیري طراحی و ارزشیابی فرد فرد دانش آموزان و برنامه هاي وسیع اجرایی مشارکت داشته

در اجراي  رایز 0است براي براورده ساختن نیازهاي اجتماعی هیجانی و شناختی تمامی دانش آموزان به استخدام معلمان به تعداد کافی نیاز 

 0است برنامه هاي فراگیرسازي کاهش تعداد دانش آموزان در هر کالس و افزایش عده ي معلمان در کالس درس ضروري 

، وطهو مسؤالن مرب آموزگاران ترویج پژوهش هاي مربوط به آموزش فراگیر براي عادي سازي مدارس، آشنا سازي والدین، پيشنهاد:

می تواند موضوعات گیر افر زشموآ توسعهدر  نعاموو  ها چالشر، گیافر زشموآ توسعه ايبر هایی فرصتعوامل کلیدي در آموزش پرورش فراگیر، 

 هاي بعدي باشد. مناسبی براي پژوهش
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