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 چکيده
امروزه آموزش و پرورش موظف است شرایطی ایجاد کند که تمام دانش اموزان حتی 

تر از ان شیوه با هم  ویژه بتواند راه رسم درست زندگی کردن و مهمدانش اموزان 

زندگی کردن را با توجه به حقوق فردی و اجتماعی را یاد بگیرند. اما متأسفانه در 

و امکانات مالی و تبع ان کمبود و حتی  جوامع توسعه نیافته به دلیل کمبود منابع

و یکسان  شرایطی عادالنه در نیستنفقدان امکانات و تسهیالت اجتماعی و زیستی قاد

سعی شده است موانع و  د فراهم سازند. در این تحقیقدر شأن کرامت تمام افرا

سایی کند. موضوع اموزش پرورش فراگیر در بیش اموزش فراگیر را شنچالش های ا

شده است. با توجه به تأثیر مستقیم و گسترده ای که اموزش سال قبل مطرح  55از 

اموزش و پرورش باید منعطف و کارامد  ،تربیت منابع انسانی جامعه داردو پرورش در 

ند حقوق فردی و اجتماعی تمام اینکه بتواند با رفع موانع اموزش فراگیر بتواد تا باش

اد جامعه را احیا کند. روش به کار برده شده برای انجام این تحقیق مروری بوده افر

سر راه اموزش فراگیر می باشد .که با  . در حال حاضر موانعی عدیده ای براست

می توان موانع فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و نگرشی را هموار  قادرسازی معلولین

کرد.در صورت رفع این موانع، هر کس به فراخور ویژگی ها و توانایی های خود می 

 تواند از فرصت ها و امکانات موجود در جامع استفاده نماید.

رویکرد  -موانع وچالش ها –پرورش فراگیرو آموزش  : يديکل واژگان

 جامعه -پرورشو آموزش  -فراگیر
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 نام نویسنده مسئول:

 علی صفري

 

 کشور آموزش و پرورش فراگير، نياز امروز کودکان استثنایی
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 مقدمه
دانش  اموزش پرورش موظف است، .ن( مد نظر نیستدر عصر کنونی انتظارات از آموزش پرورش گسترش یافته است و فقط )دانست

 درست رسم و راه دانش آموزان است الزم"اجتماعی ان ها اماده کند ؛ ویانه با توجه به حقوق فردی و اموزان را برای یک زندگی مشارکت ج

 را زندگی های مهارت همچنین  بگیرند، یاد را کارآمد شهروند یک عنوان به اجتماع در کردن زندگی هم با شیوه آن از تر مهم و کردن زندگی

 افراد برخی برای نیاز این برآوردن و است همگانی نیاز نوعی یادگیری و آموزش به نیاز. بیاموزند را آموختن صحیح و درست شیوه و بگیرند فرا

 کنند، پیدا دست «زیستن هم با» مهارت به ویژه نیازهای با آموزان دانش اینکه برای.  است تسهیالتی و شرایط سازی فراهم مستلزم جامعه

برای تحقق این امر باید رویکرد اموزش پرورش (. 1394)غالمحسین زاده،  "کنیم فراهم عادی همساالن با را ها آن بیشتر تعامل زمینه باید

 در پیش رو دارد که سبب ناکارامدی این رویکرد می شود. ،که این خود موانع و چالش هاییفراگیر را به کار بست 

امکانات و تسهیالت اجتماعی و زیستی در جوامع توسعه نیافته به دلیل کمبود منابع و امکانات مالی و به تبع ان کمبود و حتی فقدان  "

تند، تنها امکان موجود ، خود انسان ها هستند. بنابراین؛ این جوامع چون قادر به تطابق امکانات و تسهیالت با نیازهای گسترده انسان ها نیس

و برای تطابق این کمبود  د امکانات شدهلذا انسان را با این امکانات و تسهیالت تطبیق می دهند. انسان در چنین جامعه ای اسیر و برده کمبو

 حقوق بسیاری از افراد که قدرت تطابق ان ها تا ان حد نیست عبارت است از زیر پا گذاشته شدن گینی می پردازد. این بهای سنگین،بهای سن

ده کنند، که بتوانند با این کمبود ها سازگار شوند. به جای اینکه امکانات موجود گسترش یابند تا بتوانند نیازهای متنوع جوامع انسانی را براور

 "ه اندن در می ایند بدل شدنایی ها و ویژگی هایشان به عضویت اانتخابی که اعضا ان بر اساس توا در واقع جوامع انسانی به شکل جوامع

 .(1380)کاکوجویباری و همکاران،

مبتنی بر توجه به حقوق همه انسان ها در بهره گیری برابر از  ،فراگیر الگویی است آموزش پرورش" موزش پرورش فراگیر چیست؟آ

می دهد، ان هم به امکانات جامعه، رویکردی که توانایی ها و نیازها را به عنوان مقوله های طبیعی تلقی نموده و به جامعه فرصت پاسخگویی 

 (.1388)ساعی منش،  "اعضای ان اهمیت و ارزش می دهد شیوه ای که منجر به رشد کل جامعه شده و به هر یک از

آموزش پرورش فراگیر یعنی عدالت و حفظ کرامت انسانی، برای رسیدن به حقوق فردی و اجتماعی.که در قران کریم به عدالت و کرامت 

 نی اشاره شده است.انسا

 وَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ااَلَّ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى}

قطعا عداوت گروهى شما را وادار نکند که عدالت ننمایید . عدالت بورزید ، که نزدیکتر به تقوى است و براى خداوند تقوى بورزید ،  

 سوره مائده(. 8{ )ایه خداوند بکردار شما دانا است

 تَفْضِیلًا خَلَقْنَا مِمََّنْ کَثِیرٍ ٰ  عَلَى وَفَضََّلْنَاهُمْ الطََّیَِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرَِّ فِی وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِی کَرََّمْنَا وَلَقَدْ}

 روزی را آنها پاکیزه و لذیذ غذای هر از و کردیم سوار بحر و برَّ در( مرکب بر) را آنها و داشتیم گرامی بسیار را آدم فرزندان ما محققا و

 اسراء(. سوره 70 { )آیهبخشیدیم کامل فضیلت و برتری خود مخلوقات از بسیاری بر را آنها و دادیم

 (.1385)ساعی منش،  "سال قبل مطرح شد 55بیش از  حق اموزش و همگانی کردن اموزش با صدوراعالمیه حقوق بشر در،موضوع "

 جمعیت صندوق یونسـکو،یونیسف، بین المللی سازمان 5 همت به تایلند جامتین در« همـه برای آموزش»   کنفرانس 1990 سال در"

 و  همگـان  بـرای یادگیری فرصتهای افزایش جهان، در آموزی سـواد گسترش هدف با متحد ملل عمران برنامه و جهانی بانک ملل، سازمان

 آمـوزش وزیـران و سران( 2000)سـنگال داکار در«  همه برای آموزش»  جهانی دراجالس آن دنبـال بـه. شـد برگـزار یـادگیری کیفیت بهبود

 پوشش افزایش کودکی، اوان در جامعه آموزش و مراقبت راه افزایش در را خـود تـوان تمـامی کـه شـدند متعهد کشـورها،همگی پـرورش و

 سـال تـا و داده به خرج زندگی مهارتهای با متناسب یادگیری و جنسیتی نابرابریهای به دادن پایان کیفـی، آمـوزش بـه رسـیدن تحصیلی،

؛ به نقل از ساعی منش، 1383پـرورش ) و آمـوزش وزارت.  بپوشانند جامعـه عمل خود کشورهای در صادره اعالمیه مفـاد تمامی بـه 2015

1388.) 

به ضرورت نیازهای روزافزون جامعه ، اموزش پرورش باید پویا و کارامد باشد، تا بتواند عملکرد درست را برای پاسخ دادن به با توجه 

بر سر راه اموزش پرورش فراگیر برطرف نشود، اموزش پرورش ما روز به روز ناکار امدتر  چالش هاکاستی ها ونیازهای جامعه داشته باشد. اگر 

است و تالش شده اموزش و پرورش فراگیر تحلیل چالش هایهدف این تحقیق  می شود و جامعه دچارسیر قهقرایی می شود و به همین دلیل

 کند، تا این که کمکی در اجرای درست اموزش پرورش فراگیر کرده باشد.تحلیل ان ها را 

 

 سوالت تحقيق
 پرورش فراگیر وجود دارد؟و بر سر راه اموزش  هایی چه چالشدر نظام آموزشی  -
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 پرورش فراگیر شوند؟اموزش و  می توانند سبب چالش در اجرای صحیح موزشی سایر سازمان ها و بخش های جامعهآیا غیر از نظام آ -

 چه راهکارهایی برای رفع چالش های فراگیرسازی مدارس وجود دارد؟ -

 

 روش تحقيق
تحقیق حاضر به روش مروری می باشد .قبل از نگارش مقاله ،کتاب ها و مقاالت مرتبط با اموزش فراگیر را جمع اوری نموده و با مطالعه 

تحقیق مرتبط بوده در مقاله حاضر به کار برده شده است. روش مقاله های بررسی شده  سوالتو بررسی ان ها ، قسمت های که با هدف و 

 اکثرا به استناد از پژوهش های کشورهای پیشرو و سازمان های مربوطه از جمله سازمان یونسکو بوده است.

 

 یافته هاي تحقيق
 چالش هاي آموزش و پرورش فراگير

آگاهی معلمان و مدیران در اجرای ان است. اموزش کسانی که در اموزش عدم  ،یر در اموزش و پرورشرویکرد فراگ چالش هاییکی از 

 مدیریت "اموزش و پرورش فراگیر شود.  اجرای صحیح پرورش نقش دارند، به ویژه معلمان و مدیران می تواند سبب اگاهی ان ها در جهت

 دارای آموزان دانش پذیرش جهت فضـای مناسب سـازی فراهم و مدرسه از خارج و داخل نگـرش عوامل تغییـر در بسزایی نقش نیز مدرسه

 در مـیتـوانند آنـهـا شـود، داده کافـی آموزش و اختیار مدارس مدیران به اگر آمده( 1994یونسکو،) ساالمانکا بیانیه ی در. دارد ویژه نیازهای

 مدیریتی روشهای که شود دعوت ازآنها بایـد.  نماینـد ایفا عمده ای نقش ویژه نیازهای کودکـان دارای  بـه مدارس یادگیری توان ارتقای

 بـه دانش آموز دانـش آمـوز هـای کمـک کنند، متنوع تر را یادگیری  هـای شـیوه. گیرنـد کـار بـه را بیشتری آموزشی منابع و انعطافپذیرتر

 برقرار نزدیکتری ارتباط جامعه و آنها بـاوالدین و بیاموزنـد را جدیـد مشـکالت بـا مقابله راههای کننـد تا حمایت شاگردان از بخشند، تحرك را

 (.1388)ساعی منش،  "سازند

 آنها مهارتهای وارتقای دانـش سـطح افـزایش بـر مبتنـی اقـداماتی نیازمند فراگیـر، رویکـردی اجـرای بـرای آموزگـاران تربیـت "

اقـدامات  انجام منظور به و پذیرفته را تفاوتها ی مـیتواننـد دامنه بهتـر آنهـا یابـد، توسـعه آموزگاران مهارت و دانـش میـزان هـر بـه.  اسـت

 (.1388)ساعی منش، "نمایند برنامه ریزی درس کالس در مناسب

 ارزشیابی سنتیان برر عملکرد های نظام اموزشی، ازجمله تاکید بعضی معلمرسیدن به اموزش پرورش فراگیاز چالش های یکی دیگر 

ع دیگر، خود نظام های اموزشی هستند. نظامی که تفاوت ها را نمی مان "است، که باعث ایجاد جدایی و حصار بین دانش اموزان می شود. 

اموزان در طول رحمانه منجر به حذف عده ای از دانش  پذیرد و با ارزشیابی سنتی و عمدتأ وابسته به محفوضات ، تفاوت ها را دامن زده و بی

؛به 1380اکو جویباری و هوسپیان )کنه ساز اجرای اموزش فراگیر باشد . دوره تحصیلی می شود، نمی تواند پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما و زمی

 (.1388نوظهوری،نقل از

محدودیت های حسی ،  مدرسه ای که به لحاظ امکانات فیزیکی و شرایط اموزشی، قابلیت پذیرش و خدمات رسانی به کودکانی با "

حرکتی یا ذهنی را ندارند برای سرپوش گذاشتن روی این نقص، کودك را ناقص در نظر گرفته و او را از محیط اموزشی حذف می کند. یا 

وانی خود با نیاز های خاص اموزشی برخوردار نیست، در واقع برای جبران این ناتمعلمی که از توانایی ها و قابلیت کافی برای اموزش کودکی 

این کودك را ناتوان در نظر گرفته و او را به بهانه اینکه در محیطی دیگر از اموزش مناسب تر بهرمند خواهد گشت، از کالس حذف میکند. بنابر

لی این وضعیت مشاهده می شود که در واقع، بهای ناکارامدن بودن نظام اموزش و پرورش را کودکان دارای ناتوانی می پردازند، ان ها قربانیان اص

)کاکو جویباری و هوسپیان،  "فراد شکل گرفته بوده استهستند. در حالی که، اساسأ اموزش و پرورش همگانی از ابتدا برای همین گروه از ا

1380.) 

ش موزنظامی که خواهان ااز چالش های دیگر رویکرد فراگیر موانع اقتصادی و عدم ارائه خدمات تکمیلی مناسب است. به عبارت دیگر 

 پرورش فراگیر است باید امکانات و خدمات الزم در اختیار مدارس قرار دهد. 

 گسـترش درجهت دیگـری مشـکالت انسـانی نیـروی سـازماندهی بودجه، تأمین تکمیلی، خدمات و کمکی وسایل هزینه ها، بحث"

 به ولی میکنند قلمداد پول در صـرفه جویی مـورد در واقعـی غیـر انتظـار یـک را فراگیر آموزش عـدهای چنـد هـر. اسـت فراگیـر آمـوزش

موانـع  عنوان به مجزا، مراکز از منابع انتقال جهت در وجـود تعهد عـدم و ها نگرش فراگیر پرورش و آموزش مورد در مطالعات مرکز عقیده

 (.1388؛ به نقل از نوظهوری 1380هوسپیان ) "مالی امکانات و پول نـه کمبود و هسـتند فراگیـر پـرورش و آمـوزش راه سـر در اصلی

نظام اموزشی، در اقتصادی: بدیهی ترین موقعیت های شکست در نظام اموزشی و وجود نابرابری ها و کمبود ها در-عوامل اجتماعی "

در گمی بر سر این است که  (. هنوز بحث سر2008هستند )میچل،  ارای پایین ترین سطح تأمین خدمات اولیهمناطقی مشاهده می شود که د
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با توجه به این که دانش اموزان با  ؟زش ویژه تأمین شود یا اموزش عادیبودجه مربوط به دانش اموزان با نیازهای ویژه توسط تسهیل گران امو

)به پژوه و عاشوری،  "شودطریق اموزش عادی فراهم  ان ازنیاز های ویژه هزینه های بسیار دارند پیشنهاد می شود هزینه ها با کمک تسهیل گر

1393.) 

 و وسایل غیره، و فن و حرفـه تجربی، علوم بدنی، تربیت قبیل از مختلف درسی  مـواد  بـا ارتباط در مدرسه هر در: تجهیزاتی منابع "

 موجـود نیز دارد آموزش در موثری نقش که سیاه تختـه  ماننـد عمومی تجهیزات و لوازم برخی دیگر سوی از و دارد  وجـود  خاصـی تجهیزات

 مناسب. آید می وارد  گـروه  ایـن  آمـوزش جریـان به اساسی لطمات لذا و نبـوده نـاتوانی با آموزان دانش برای کاربرد قابل اکثرا که ،اسـت

 (.1392)عاشوری و جلیل ابکنار، "است اهمیت حایز و اساسی بسیار تجهیزات، زمینه در سازی

 فضــاهای از مدرســه هــر: فضــایی منــابع"پرورش فراگیر فضای فیزکی مدارس می باشد. و ملموس اموزش  از موانع یا چالش های

 آزمایشگاه، امتحانـات، و اجتماعـات ســـالن بـازی، زمـــین. اســت شده تشکیل مختلف منظورهای برای چندی داخلــی و خارجی

 کودك مثال استثنایی آموز دانش اسـتفاده یک مـرور و عبـور بـرای حـد چـه تا فضاها این. کـالس درس مهم تر همه از و بهداشتی سرویسهای

 تمرینات حل از همواره خود کوتاه قد علت به که بگیرید نظر در را ؟ کودکی است مناسب میکند استفاده چرخدار صندلی کـه از یا کودکی نابینا

 خواندن به قادر هم باز جلو درردیف گـرفتن قـرار وجـود بـا کـه بینایی کم کودك. معـاف می شود یـا مانـد مـی باز سیاه تخته روی تکالیف و

تخته سیاه می نویسد نمی شود. کودك دیگر نشسته بر صندلی چرخدار را تصور کنید که هر روز چندین مرتبه با  روی معلـم کـه مطـالبی

 زیـرزمین یـا بـاال طبقه بـه را خـود بتوانـد تـا میشـود برداشته زمین از چرخدارش صـندلی بـا همـراه مربیـان و خدمـه آمـوزان، دانـش کمک

 آموزش و تحصیل کار، کیفیت و روحیه اندیشه، بر حد چه تا دیگر نمونه صدها و مثالها این. بگذرد کوچک پلـه یـک سـد از حتـی یـا و برسـاند

؛ 1377حسن زاده ) "انــد نمــوده برطــرف را مشــکالت و موانــع ایــن ازمــدارس تعداد چـه گـذارد؟ می تـأثیر نـاتوانی با آمـوزان دانـش

 به نقل از عاشوری و جلیل ابکنار(.

قبل و حین اجرای اموزش  نظام اموزشی، ار تأثیر گذار هستند.فرهنگ و نگرش جامعه در پذیرفتن و نحوه اجرای رویکرد فراگیر بسی

وزان عادی، پرورش فراگیر، ملزوم به فرهنگسازی و ارزش گذاری های الزم در جهت پذیرفتن دانش اموزان متفاوت جامعه توسط دانش ام

سبب اسیب  ترحم نکنند و یا با کارهای اشتباه دیگر که متفاوت هستند برچسب نزنند ، ی.تا بعد از فراگیر کردن مدارس به دانش اموزاناست

  بیشتر دران ها نشوند.

 یـا درسـتی و داشته جامعه بر هـای حاکم ارزش بـه بستگی فراگیرسازی که معتقدند و ارزشـی نگریسته بعد از امر این به عدهای "

دانسـت  بایـد ولـی باشـد می درست حدودی تا نگرش این. دهد قرار قضاوت مورد میتواند جامعه اجتماعی و نظـام فرهنگی را آن نادرسـتی

 آموزش پذیرش فرهنگـی آمادگی نظـر از جامعـه کـه زمانی.  باشد می فراگیرسازی ی نظریـه اول ی مرحلـه جامعـه بـر حاکم ارزشهای بحث

 (.1388)نوظهوری، "میباشد گسترش و قابـل توسعه است کارکردی و اجتماعی ، مکانی یکپارچه سازی آنکه بعـدی مراحل  داشت، را فراگیر

. تفاوت هاست پـذیرش در الگـویی عنوان به مدارس کادر و اعضاء سـازی عملکرد فراگیـر در احتمـالی آسـیب هـای از دیگـر یکی "

ی  نحوه هنوز عادی کودکان و شود بسترسـازی میکند تحسین را ویژه دارای نیازهای کودکان بـا آمـدن کنـار کـه فرهنگی مدرسه، در باید

 (.1388)نوظهوری، "همـدل شوند و حساس آنها به نسبت و آموخته را ویژه نیازهای کودکـان با دارای برخـورد

نگرش ها: نگرش های منفی در برابر تفاوت ها از یکسو و تعصب ها در جامعه از سوی دیگر ، به شکل موانعی بر سر راه پیشرفت  "

گیر است. وجود نگرش های مثبت گیر معلم ها و نوع نگرش انها به اموزش فرادر اموزش فرااموزش فراگیر عمل می کنند. یکی از عناصر مهم 

کاران مربوط، جهت به فعل رساندن اد تعهد در کارگزاران و دست اندربرای اجرای موفقیت امیز برنامه های فراگیر از ضروریات اصلی برای ایج

؛به نقل از به پژوه و 1992ه)ه پروب "ارس عادی استانش اموزان با ناتوانی به سوی مدتلفیق کامل و نیز سوق دادن هر چه بیشتر و کامل تر د

 (.1393عاشوری،

 ؛ به نقل از به پژوه و عاشوري(.2008ستابس )ا فراگير آموزش در ها چالش و ها فرصت موانع، تحليل -  جدول

 آموزش فراگير در کليدي عوامل
 آموزش توسعۀ براي هایی فرصت

 فراگير

 آموزش توسعه در موانع و ها چالش

 فراگير

 باورها ها، ارزش به اعتقاد قوی، ساختار -1

 نشانگرهای به توجه و بنیادی اصول رعایت

 موفقیت

 حقوق رعایت مدارس بهسازی در ابتکار

 خوب الگوهای حضور انسانی

 ناکارآمد یا ضعیف های سیاست

 و حضورمدارس ویژه گیر سخت آموزشی نظام

 متعصب الگوهای فردی
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 موقعیت محلی فرهنگ و بافت در اجرا -2

 فرهنگی مسائل  و منابع عملی

 برنامه در پیشگامی محله بر مبتنی ابتکار

 بر تمرکز با هایی فرهنگ غیررسمی های

 قوی یکپارچگی

 منابع در ناهماهنگی غالب رویکردهای اعمال

 مجزا های نظام در منظم منابع

 کسی؟ چه مداوم مشارکتی بازبینی - 3

 موقع؟ چه چیزی؟ چه چگونه؟

 ها، ناتوانی با افراد های گروه های فعالیت

 از کردن شرکت والدین و زنان های گروه

 مشارکتی و خالق ابزارهای کودکی دوران

 سازماندهی فراگیر آموزش اجرای در نوسان

 کارکنان در ضعف جامعه در ضعیف فرهنگیِ

 متعهد

 

عالوه بر اموزش پرورش بخش قابل توجهی از وظایف اموزش فراگیر به عهده بخش های مختلف جامعه است؛ عدم همکاری هر یک از 

 تخصصی حرکت فرگیر یک رویکرد  "سازمان ها و بخش های مرتبط  جامعه می تواند مانع و چالش جدی در تحقق اهداف اموزش فراگیر باشد. 

 برای  جامعه بر مبتنی توانبخشی های برنامه بنابراین. شود نمی خالصه سازمان یک خدمات در و دارد بخشی بین همکاریهای به نیاز که است

 :   از عبارتند که دارد را مربوط بخش هفت مساعدت و همکاری به نیاز پایدارماندن، و شروع

    ناتوانی دارای افراد -1

   ناتوانی دارای افراد خانوادة -2

   جامعه -3

 (  المللی بین -ملی ای، منطقه یا محلی) دولت -4

   المللی وبین ملی ای، منطقه محلی، غیردولتی های سازمان -5

  ها تخصص سایر و اجتماعی علوم متخصصین مربیان، بهداشتی، علوم متخصصین پزشکی، متخصصین -6

  خصوصی بخش -7

 را خود های برنامه  و سیاستها توانست خواهد برجامعه مبتنی توانبخشی الذکر، فوق گروه هفت جانبة همه شرکت و همکاری درسایه

 اجزاء براساس برجامعه مبتنی توانبخشی های برنامه سیاستگذاری. بازگرداند ها آن به را ناتوانی دارای افراد صحیح جایگاه و آورد در اجرا به

 :   باشد می ذیل

    ناتوانی دارای افراد به نسبت مثبت نگرش ایجاد-

    عملکردی توانبخشی خدمات سرویسهای بینی پیش-

    خردوکالن سطح در آمد در منبع زمینة در فرصتهایی ایجاد-

    تربیتی و آموزشی های فرصت بینی وپیش تدارك-

   مراقبتی تسهیالت بینی پیش-

    ناتوانی مسبب عوامل از پیشگیری-

    ارزیابی و کنترل مدیریت،-

 مطرح سیاستهای دقیق اجرای و هماهنگی برجامعه، مبتنی توانبخشی برنامة اجزای کلیة  اثرپذیری و اثرگذاری که  داشت توجه باید

 (.1382)فرهبد، "یافت خواهد تحقق مؤثر مدیریتی درسایة خود که میخواهد را شده
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 بحث و نتيجه گيري
با همت  (.1388)ساعی منش،  "و اصالح قوانین است برای ایجاد نظام فرگیر نیاز به اقدامات در زمینه تغییر نگرش، افزایش دانش "

 مسئولین در اموزش پرورش فراگیر، تمام موانع در راه فراگیر سازی اجتماعی، فیزیکی و برنامه درسی برطرف می شودو در این صورت به رسالت

 بین رابطة در اختالل حاصل معلولیت که است شده خاطرنشان جهانی، اقدام برنامه در "همانطور که  اصلی اموزش و پرورش نایل می آییم.

  و نظامها به معلوالن دسترسی عدم باعث اجتماعی، و فیزیکی فرهنگی، موانع میدهد که  روی هنگامی و است زندگی محیط و معلول افراد

 راه در ها فرصت یامحدودیت فقدان معنی به معلولیت اساس، براین. است فراهم سایرشهروندان برای که شود اجتماعی مختلف ی سیستمها

 کلی نظام شود که می توجه نکته این به فرصتها  برابری بحث در رو این از و است دیگران با همانند سطحی در اجتماعی، زندگی در مشارکت

)فرهبد،  "....و شغلی های فرصت اجتماعی، خدمات آموزشی، فرهنگی، و فیزیکی محیط ازجمله باشد، دسترسی قابل افراد تمام برای جامعه

1382.) 

 ارائـه بـا نظر و حیث هر از الزم ایجـاد زمینه های و مقـدمات تهیـه بر عالوه که است ضروری آمـوزش فراگیر تـرموفق  اجرای برای "

آمـوزش دانش  بـرای صـحیح راه انتخـاب خصـوص در وپـرورش آمـوزش اندرکاران دست به هم و والدین به هم ومستدل، منطقـی دالیـل

 (.1392)عاشوری و جلیل ابکنار؛ "کرد کمک ویژه نیازهای با آموزان

یک نظام آموزشی کارامد نظامی است انعطاف پذیر که از یک سو دارای خصیصه بومی شدگی )یعنی متناسب بودن آموزش و پرورش "

ر نظر نمی باشرایط ملی و دینی ان جامعه( ، واز سوی دیگر مبتنی بر رویکرد انسان گرایانه است: به نحوی که اموزش را به عنوان یک هدف د

 بلکه ان را وسیله ای برای رشد ارزش های انسانی و باال بردن قابلیت افراد برای با هم زیستن می داند. عالوه بر اینها، چنین نظامی به ،گیرد

توانی هاو تفاوت لحاظ امکانات و شرایط آموزشی تا به ان حد گسترش یافته است که می تواند تمامی افراد با طیف گسترده ای از توانایی ها، نا

موفقیت تحصیلی برداشته شده و بر روی عوامل دیگری انش اموز به عنوان علت اصلی عدم . در چنین شرایطی تمرکز از روی دها را در بر گیرد

)کاکوجویباری و  "یط اموزشی معطوف می گرددنظیر قابلیت معلم، نگرش معلم، همساالن، مسئولین و سیاستگزاران اموزشی، امکانات و شرا

 (.1380هوسپیان،

آموزش پرورش نباید در پی ان باشد که تفاوت ها را از بین ببرد، بلکه باید ان ها را بپذیرد و تالش کند به صورت کامل به ان ها توجه 

 و است  نگرشی و فرهنگی ، اجتماعی ، فیزیکی موانع رفع به ،وابسته معلولین قادرسازی "کند و جواب گوی نیاز های ان ها باشد . در نتیجه 

 "نماید استفاده جامعه،  در موجود امکانات و فرصتها  از تواند می خود، های توانایی  و ها ویژگی فراخور به هرکس موانع، این رفع صورت در

 (.1382)فرهبد،

 

 پيشنهادات
، ایجاد نش اموزان با نیاز های ویژه، سازماندهی دافراگیراموزش برای همه، تصویب قوانین پایدار و اصولی برای اجرای آموزش و پرورش 

با زمینه های الزم به خصوص از حیث اقتصادی برای رفع چالش های اموزش و پرورش فراگیر، توانمند سازی خانواده ها و ساختارهای که 

انش اموزان با نیاز های ویژه در جهت یادگیری و تبعیض مبارزه میکنند، تدوین برنامه درسی متناسب با نیازهای دانش اموزان ویژه، تشویق د

در دانش اموزان، ارتقای در کادر اموزشی و سازمان های اجتماعی برای پذیرفتن تفاوت ها شاد نگه داشتن انها، تغییر نگرش و فرهنگسازی 

نش اموزان با نیاز های ویژه و ترویج پژوهش آموزگاران و مدیران برای اجرای درست آموزش و پرورش فراگیر و برخورد صحیح آن ها با انواع دا

 های در جهت تحلیل چالش های اموزش و پرورش فراگیر.
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(. از عادی سازی تا اموزش فراگیر، تحولی در نظام اموزشی. مجله تعلیم و 1392عاشوری، محمد و جلیل ابکنار، سیده سمیه ) [8]

 .60-49( ، 4) 13تربیت کودکان استثنایی، 

 .56-51(،2) 15استثنایی، (. اموزش فراگیر: وضعیت موجود و مطلوب. مجله تعلیم و تربیت 1394غالم حسین زاده، حسن ) [9]

http://www.؟.ir/

