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 چکيده
مقاله حاضر با هدف شناسایی موانع ، تنگنا ها و چالش های آموزش فراگیر و همچنین 

شناسایی آسیب های اجرایی پیش روی آموزش فراگیر انجام شده است.در این مقاله 

تالش شده است تا با شناسایی موانع و چالش های آموزش فراگیر زمینه ها الزم برای 

 هدف و است آموزشی نظام تحول ارتقای گستردۀ راهبردهای از بخشی فراگیرکه شآموز

 جهت در اجتماعی عدالت و منابع از مناسب استفادۀ تحمل، آرامش، با دنیایی ایجاد آن

 در فراگیر آموزش اجرایاست به وجود آید.  همگانی حقوق و اساسی نیازهای تأمین

 ،بنابراین .است مفید ویژه نیازهای اب دانشآموزان آموزشی مختلف ابعاد رشد

 امری عادی دانشآموزان با ویژه نیازهای با دانشآموزان تلفیق و آموزشی یکپارچهسازی

 ،هم میآموزند با امروز که دانشآموزانی زیرا ؛است اجتماعی عدالت راستای در و ضروری

یابی به آموزش و بنابراین به منظور دستکنند.  زندگی هم کنار در فردا که میگیرند یاد

موانع و چالش  زانموآنشدا لدینوا و سهرمد نمربیا امیـتمپرورش فراگیر الزم است، تا 

 زش و پرورشموآ یاـه هـبرنام افدـها اـبهای آموزش و پرورش فراگیر را بشناسند و 

 .کنند تقویت مستمر رطو به و دهکردرك  را اـه آن ،ندـباش فقامو فراگیر 

وزش و پرورش فراگیر، موانع آمزش فراگیر، معایب آموزش آم : يديکل واژگان

 .و پرورش فراگیر
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 3 علی صفري ،2 مهران فتحی،  1 جواد جهان

 کترای برنامه ریزی درسی ، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه ، ایراند 1
 .ایران کرمانشاه، پردیس شهید رجایی، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، 2
 ایران کرمانشاه، پردیس شهید رجایی، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، 3

 

 ه مسئول:نام نویسند

 مهران فتحی

 

 مقایسه آموزش و پرورش عادي و فراگير

 )بررسی ابعاد، مزایا، معایب و موانع( 
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 مقدمه
 همکاران، و )لورمن است همه برای اجباری آموزش اصلی مفهوم به بازگشت معنا، یک به آموزش، فراگیرسازی یا فراگیر آموزش سیاست

 (1393، به نقل از به ویژه ، عاشوری  1391خانزاده، حسین و پژوه به ،2005

 هورن) است آورده وجود به عادی و ویژه آموزش های سیاست تحول در ای گسترده آثار آموزش، فراگیرسازی و فراگیر آموزش اصطالح

 در همگانی حقوق واقعی جستجوی در که دارد اشاره فرایندهایی و ها فعالیت راهبردها، از ای گسترده دامنۀ به فراگیر آموزش(. 2012 بی،

 سراسر در و شود می شروع تولد بدو از یادگیری که است این بر اعتقاد فراگیر، آموزش رویکرد در. است مرتبط و مناسب کیفیت، با آموزش

به نقل از به ویژه  2008 استابس،) گیرد می بر در را رسمی غیر و رسمی های موقعیت و محله خانه، مدرسه، در یادگیری و دارد ادامه زندگی

 . (1393، عاشوری ، 

 خود نوبۀ به که می شود منجر ای نتیجه به عوامل مختلف متقابل اثر از که معنا این به. پدیده یک نه است فرایند یک فراگیر، آموزش

 فراگیر، آموزش. دهد می قرار تأثیر تحت را موجود عوامل تغییر، این و پذیرد می تغییر موجود شرایط و مخاطبان نیازهای گرفتن نظر در با

 ویژه پرورش و آموزش شامل فقط فراگیر آموزش. کند می سازگار مخاطبانش نیاز با را خود بلکه نیست، شده تعیین پیش از الگویی از تبعیت

 جامعه افراد از زیادی های گروه و قلمداد عادی پرورش و آموزش نظام فعلی مشکالت برای حلی راه عنوان به بلکه نیست، ناتوانی دارای افراد و

 در تحصیل بر فراگیر، آموزش از حمایت مفهوم. شود می محسوب آموزشی نظام تغییر در اساسی تحولی فراگیر، آموزش. شود می شامل را

این  طبق. دارد تمرکز ببیند، آموزش جا آن در توانست می نداشت، ناتوانی نظر، مورد آموز دانش اگر که ای مدرسه یعنی مدرسه ترین نزدیک

 کامل تلفیق از است عبارت فراگیر آموزش حقیقت، در(. 1376 پژوه، به) هستند خود همساالن گروه عضو ویژه نیازهای با آموزان دانش مفهوم،

 آموزش. هستند بردن لذت و دسترسی به قادر آموزان دانش دیگر که ای تحصیلی های جنبه همۀ در گوناگون های توانایی با آموزان دانش

 کرده پیدا تغییر آموزان دانش همۀ نیازهای برآوردن منظور به واقعی طور به که شود می عادی درس یها کالس و مدارس همۀ شامل فراگیر

 نیاز، صورت در گوناگون های توانایی با آموزان دانش رویکرد این در. کند می گذاری ارزش و شمرده مقدس را ها تفاوت یابد، می انطباق و

) کنند می دریافت نیاز مورد و دسترس در متعدد های راه از یکی عنوان به فقط را درس سکال از بیرون ویژۀ آموزش یا تخصصی های کمک

 (.1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  1392 آبکنار، جلیل و عاشوری ؛1391 خانزاده، حسین و پژوه ترجمۀ به ،2005 همکاران، و لورمن

 استفادۀ تحمل، آرامش، با دنیایی ایجاد آن هدف که است آموزشی نظام تحول ارتقای گستردۀ راهبردهای از بخشی فراگیر آموزش

 برای آموزشی نظام در تغییر نوعی فراگیر آموزش. است همگانی حقوق و اساسی نیازهای تأمین جهت در اجتماعی عدالت و منابع از مناسب

 هستند مشکالت فراگیر، آموزشی نظام در. یابد انطباق موزشیآ نظام با تا کند ایجاد آموز دانش در تغییر که این نه است، آموز دانش با انطباق

 (1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  2008 استابس،) شود گذاشته کنار آموز دانش که نه این شوند، می برطرف یا شده گذاشته کنار که

 

 سواالت پژوهش:
 کدامند؟گیرافر زشموآ های چالش وتنگناها ، نعامو  -1

 ش و پرورش فراگیر کدامند؟معایب آموز  -2

 زی وجود دارد؟سا گیرافر ارویفر حتمالیا یسیبهاچه آ  -3

 

 :پژوهش شناسی روش
از منابع  تحقیق سواالت به پاسخگویی منظور به. گردید استفاده مروری  روش از پژوهش های سوال و اهداف براساس مطالعه این در

 . معتبرو علمی استفاده شده است

 

 يق:یافته هاي تحق
 کدامند؟گیرافر زشموآ های چالش و تنگناها ،نعامو

 این درك برای. رسند می نظر به نارسا شدت به رایج های برنامه و تدریس های شیوه که است واضح:  تدریس های شیوه در نارسایی-1

به نقل از  2014   میچل،) هستند شدگیطرد و انزوا مستعد که پذیر آسیب نوجوانان و کودکان نیازهای به بیندازیم نگاهی است کافی موضوع

 ندارند را ویژه نیازهای از گسترده های دامن با آموزان دانش آموزش برای نیاز مورد مهارت و دانش معلمان،. (1393به ویژه ، عاشوری ، 

 ( 1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  2008 استابس،)
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 ادامۀ فرصت مواقع بیشتر در اند، داشته را آموزشی موانع با رویارویی سابقۀ که آموزانی دانش: آموزش دهی سازمان و تأمین مشکل-2

 هیچ به شده گرفته نظر در ابتدایی دورۀ اتمام از بعد الزم های حمایت ادامۀ منظور به که تمهیداتی. دهند می دست از را دبیرستان تا تحصیل

 .نیست آنان موجود نیازهای درخور عنوان

 در آموزشی، نظام در ها کمبود و یها نابرابر وجود آموزشی نظام در شکست های موقعیت ترین بدیهی:  اقتصادی -اجتماعی عوامل-3

 هنوز(. 1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  2014 میچل،) هستند اولیه خدمات تأمین سطح ترین پایین دارای که شود می مشاهده مناطقی

 آموزش یا شود تأمین ویژه آموزش گران تسهیل توسط ویژه نیازهای با آموزان دانش به مربوط جهبود که است این سر بر سردرگمی و بحث

 طریق از گران تسهیل کمک با ها هزینه شود می پیشنهاد دارند، زیادی های هزینه ویژه نیازهای با آموزان دانش که این به توجه با عادی؟

 .شود فراهم عادی آموزش

 پیشرفت راه سر بر موانعی شکل به دیگر، سوی از جامعه در ها تعصب و یکسو از ها تفاوت برابر در یمنف های نگرش: ها نگرش-4

 مثبت های نگرش وجود. است فراگیر آموزش به آنها نگرش نوع و معلمان نگرش فراگیر، آموزش در مهم عناصر از یکی. کنند می عمل آموزش

 رساندن فعل به جهت مربوط، اندرکاران دست و کارگزاران در تعهد ایجاد برای اصلی ضروریات از فراگیر های برنامه آمیز موفقیت اجرای برای

به نقل از به ویژه ،  1992 پژوه، به) است عادی مدارس سوی به ناتوانی با آموزان دانش تر کامل و بیشتر چه هر دادن سوق نیز و کامل تلفیق

 (.1393عاشوری ، 

. دهند پاسخ ناتوانی با آموزان دانش از وسیعی گروه نیازهای به اند نتوانسته آموزشی های برنامه که است آشکار: درسی های برنامه-5 

 جسمی های ناتوانی دارای که آموزانی دانش ویژه به ندارند، را آموزان دانش از بسیاری برای کافی فضای آموزشی، مراکز اتفاق به قریب اکثریت

 برنامۀ فراگیر، آموزش(. 1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  2014 میچل،) برند می رنج امکانات دیتمحدو این از دیگران از بیش هستند،

 دانش(. 1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  ،2010همکاران و وارناك) ندارد را آموزان دانش از بسیاری رفتاری و شناختی تحول برای مناسبی

 که ملی برنامۀ با را آموزان دانش این که باشیم این درصدد نباید و دارند نیاز هایشان توانمندی با متناسب ای برنامه به ویژه نیازهای با آموزان

  .سازیم منطبق است، شده طراحی عادی آموزان دانش برای

 نمی برآورده ناسبم طور به ها رده همۀ در کارکنان های کارآموزی اجرای به نیاز: انسانی منابع گسیختگی هم از و نامناسب توسعۀ-6 

 ویژه به و جامعه خدماتی مراکز به متعلق افراد کلیۀ برای آموزشی های فرصت ناچیز های ظرفیت و کارآموزی های دوره نبود یا کمبود. شود

 .است مشهود والدین و مراقبان

 بیماری، نابرابری، جنگ، نظیر ئلیمسا با مقابله به راسخ عزمی با جامعه که دهد نمی اجازه مطلوب و مناسب پایه آموزش وجود عدم

 می محدود را انسانی برابر خدمات به دسترسی و آمیزند می درهم نیافتگی توسعه اثرات  با که برود غیره و زیست محیط آلودگی اعتیاد، فقر،

 خود شاگردان تمام برای که کند نمی فراهم را شرایطی کنونی آموزشی نظام(. 1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  1381سعیدی،)سازند

 منحصر و استثنایی کودکان همه یادگیری، به جدید نگرش در(.1393به نقل از به ویژه ، عاشوری ،  1382رمضانی،)نماید تسهیل را یادگیری

 .دارند اسیاس تغییراتی به نیاز خود آموزان دانش تمام برای مناسب آموزشی های برنامه به دسترسی برای مدارس و شوند می تلقی بفرد
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 (1380 هوسپيان، کاکوجویباري،) فراگير پرورش و آموزش و عادي پرورش و آموزش مقایسه1-1    جدول

 

  :گيرافر زشموآ يتنگناها و نعامو از ردیگبرخی 

 بر کیفی جنبه اراندـطرف.  تـسا تثناییـسا ادرـفا یهاوتتفا مرا به ینگر - یـکیف رـگیافر زشوـمآ یمـتعم در هعمد نعامو از یکی 

 لیو ،هنددمی نسبت او دنبو ثناییستا هـب را دكوـک رفتار علت و تندومتفا نکادکو یگرد با کیفی رـنظ از تثناییـسا ناـکدکو هـک دـنوربا ینا

 ، افمنـک و یـپ لـنیدا ، ناـهااله) عوـن رـنظ از هـن و ستاه ـجدر رـنظ از لمعمو غیر ادفرا با نتشاوتفا ستثناییا ادفرا ، یـکم نظریه طبق

 (.1388به نقل از نوظهوری،  1375 ، امجیمز

 ، تمحفوظا به تهـبسوا عمدتاً و سنتی شیابیارز با و دنمیپذیر را هاوتتفا هـک نظامی.  هستند شیزموآ یهامنظا دخو ،یگرد مانع

 یخگوـپاس دـناتو یـنم د،میشو یلیــتحص دوره لوــط در زانوــمآشــندا از هایدــع فذــح هـب رـمنجبی رحمانه  و زده نـمدا را هاوتتفا

 (.1388به نقل از نوظهوری،  1380 ، نهوسپیا،  ریاـجویب کواـک) دـباش رـگیافر زشوـمآ ایجرا زمینهساز و اـم ی هـجامع وزرـما زاـنی

 آموش و پرورش فراگیر آموزش و پرورش عادی مالك مقایسه

 نگرش بر ناتوانی

 تمرکز بر روی ناتوانی و یافتن علت مشکل

فرد معلول یک فرد ناموفق فرد زائد و سربار جامعه 

 است.

 تمرکز بر محیط و شرایط آموزشی

 پذیرش بدون قید و شرط

 نگرش نسبت به انسان
انی با افراد دارای توانایی تفاوت افراد دارای ناتو

 های فاحشی دارند.

یک فرد در حین ناتوانی دارای توانایی و در حین 

 توانایی دارای ناتوانی است.

 نگرش نسبت به زندگی

نظام آموزش و پرورش به عنوان یک هدف و نه 

وسیله ای برای رسیدن به هدف که همانا تکامل 

حال را به  انسان است نگریسته می شود و زمان

 امید رسیدن به ایده ال ها نابود می کنند.

زمان حال را درنظر می گیرند که کودك در حال 

 پیمودن آن است.

 نگرش نسبت به فرهنگ

به دنبال یکپارچه سازی فرهنگ ها است که 

یکپارچگی اعضای آن فرهنگ را با تهدید مواجه 

 می کند.

بوده و  باور به اینکه تمام فراد دارای خلقت واحدی

 سرچشمه انها از یک مبدا واحد است.

نگرش نسبت به عدالت 

 اجتماعی

دنبال به رسمیت شناختن تفاوت های افراد 

)تفاوت های جسمی و ذهنی( در قالب جداسازی 

 افراد است.

تحقق عدالت اجتماعی زمانی است که نظام آموزشی با 

فرهنگ ها و توانایی های مختلف در کنار یکدیگر قرار 

گیرند و همه افراد از جانب همدیگر مورد حمایت  می

 قرار می گیرند.

نگرش نسبت به تعلیم و 

 تربیت

محیط مدرسه نه به عنوان امتدادی از محیط 

جامعه بلکه ساختاری در مقابل سایر ساختار های 

 اجتماعی است.

محیط مدرسه به عنوان بخشی از جامعه است که افراد 

ر یکدیگر عالرغم تفاوت ها از همان زمان زندگی در کنا

 را تجربه می کند.

نگرش نسبت به 

 یادگیرنده و یاددهنده

یادگیرنده یعنی فردی که از سالمت اندام ها و 

حواس و ذهن بر خوردار است و هیچگونه تفاوتی 

با همساالنش ندارد و یادگیرنده منفعل است و 

 حق شک کردن به درمورد گفته های معلم ندارد.

انسانگرایانه در واقع فراهدفی را ایجاد می  داشتن نگرش

کند که همان دستیابی به ارزش های انسانی است 

)صرفا تعلق به جامعه انسانی شرط الزم و کافی است و 

 هیچ شرط دیگری برای پذیرفته شدن وجود ندارد.

نگرش نسبت به 

 احساس مسئولیت

احساس ترحم نسبت به افراد دارای ناتوانی که 

ود فرد دارای ناتوانی دوری گزیند و باعث می ش

 باعث از بین رفتن وابستگی های متقابل می شود.

انسان دارای ناتوانی و فاقد ناتوانی باعث کشف واقعیت 

های یکدیگر می شوند و یکدیگر را بطور متقابل تعریف 

 می کنند.

 نگرش نسبت به مدرسه

نظام آموزشی که به جداسازی افراد براساس 

ایشان می پردازد درواقع یک الگو برای توانایی ه

 جداسازی کل جامعه ایجاد می کند.

مدرسه به عنوان یک بوته آزمایش برای آماده سازی، 

 ورود و حضور فعال افراد در جامعه عمل می کند.
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 شامل اتتغییر قلادـح.  دارد رـتغیی هـب زاـنی زشوـمآ یرـنظ یپایهها همو  یـعمل یهاروش هم زی،گیرساافر یسو به حرکت در 

 دیرـف یاـه وتاـتف هـب توجه گرفتن اررـق لویتاو در وملز زان،موآ نشدا یبند طبقه دمجد هید-ساخت دروس، ایمحتو و یشکلبند تغییر

ارس دـم ناـمعلم یذیرـپ فاـنعطا و یگر ایحرفه ممستلز اتتغییر ینا از یک هر که ستا شیابیارز در هم و شیزموآ یزـیر هـبرنام در مـه

 (. 1388به نقل از نوظهوری،  1999،نسانسر وهگر) ستا دیعا

 ایجرا غایت چند هر. ستا زیگیرساافر یسو به حرکت و تغییر مهم یهارفاکتواز  ارسدـم در زیاـس گـفرهن و یوـق یرـهبر به زنیا 

 ، تـسا دیاـع زانموآنشدا رکنا در ستثناییا زانوـمآ شـندا یاـه وهرـگ امیـتم اردادنقر پوشش تحت ورفتن ـگ بر در گیرافر زشموآ حطر

 می حن طرـیا املـش هژـیو یهازنیا قلاحد دارای زانموآنشدا صرفاً عـنامو و یتهاودمحد برخی لیلد به هارکشو کثرا در حاضر لاـح در اـما

 .  شوند

 ا،ناشنو نکادکو تلفیق یندافر با زیگیرساافر که انیرا در. ستا زانموآنشدا و معلمان ،دینـلوا زیاـس دهاـم آ متلزـمس زیگیرساافر

 یک رتصو به اردمو از ریبسیا در زهنو ستا هشد وعشر دیعا ارسمد رد زانموآیرد جایگزینی زـنی و جسمانی یدگیدسیبآ دارای و نابینا

 یچالشها و هاارزش ،نعامو به و باشند هشد متمرکز زیاـگیرسافر یـساسا رـعناص رـب که هشهاییوپژ انفقد د ووـمیش نگریسته نظریه

 ستا دمشهو کامالً باشند ختهداپر گیرافر زشموآ

 (1393به نقل از به ویژه ، عاشوري ،  2005ر آموزش فراگير )استابس تحليل موانع و چالش ها د1 -2جدول 

 فراگیر آموزش توسعه در موانع و ها چالش فراگیر آموزش در کلیدی عوامل

 باورها ها، ارزش به اعتقاد قوی، ساختار -1

 موفقیت نشانگرهای به توجه و بنیادی اصول رعایت

 حضور گیر ختس آموزشی نظام ناکارآمد یا ضعیف های سیاست

 متعصب فردی الگوهای و ویژه مدارس

 محلی فرهنگ و بافت در اجرا -2

 فرهنگی مسائل و منابع عملی موقعیت

 نظام در منظم منابع منابع در ناهماهنگی غالب رویکردهای اعمال

 مجزا های

 چه چه چیزی؟ کسی؟چگونه؟ چه مداوم مشارکتی بازبینی -

 موقع؟

 در ضعیف فرهنگیِ سازماندهی گیرفرا آموزش اجرای در نوسان

 متعهد کارکنان در ضعف جامعه

 

 فراگير: آموزش معایب
 کامل سازی بود فراگیر هابرنامه این در هم هایکاستی شاهد توانمی هابرنامه این فواید کنار در فراگیرسازی هایبرنامه به نگاهی با 

باشند  نمی فردی آموزش هایبرنامه دارای ویژه صورت به و حتما عادی آموزش سهایکال نیست آموزان دانش همه برای شرایط و مکان بهترین

 (1388به نقل از قزل سفلو،   2002)بیتمن

 عادی آموزش شرایط در کامل طور به باید ویژه نیازهای دارای آموزاندانش همه که کنندمی احساس فراگیرسازی طرفداران از بسیاری

 از که امری این و شود آموزاندانش دیگر آموزش در اخالل باعث خاص و آموز دانش یک حضور است ممکن که حالی در شوند گرفته بر در

 مناسب شرایط خوردن برهم موجب چون کند تدریس نتواند معلم که باشد اخاللگر آنقدر آموزی دانش است اگر سازی فراگیر بزرگ های آسیب

 مسئله این نگران عادی آموزان دانش والدین و معلمان نیست خوب عادی آموزش هایمحیط نآموزادانش برای شرایط این شودمی یادگیری

 اجتماعی های اولویت از و آورد خواهد پایین را آموزشی استانداردهای ساعت عادی های کالس در استثنایی آموزاندانش حضور که هستند

 (1388به نقل از قزل سفلو،  1995)ایمرمشر کاست خواهد آنها سازی

 مندبهره مفید صورت به آنها از تلفیق شرایط در استثنایی آموزان دانش که است توانبخشی و ویژه آموزش خدمات به مربوط دیگر مشکل

 ندارند در کافی آگاهی ناتوانی دارای آموزان دانش به کمک برای معموالً عالی آموزش معلمان زمینه در گفتاردرمانی  کاردرمانی مانند نیستند

 محیط و معلم از که خاصی فرصت استثنایی آموزاندانش نهایت دارد در را دانش آموزاندانش این ویژه آموزش متخصص و معلم یک که الیح

 ( 1388به نقل از قزل سفلو،  2002 )بیتمن داد خواهد دست از عادی آموزش شرایط در دارد می دریافت خود آموزشی

 با عادی مدارس در تلفیقی شنوای کم آموزان دانش داد نشان گرفت صورت تهران در 1380 مهویس و مینایی توسط که پژوهشی نتایج

 پایین شده تلفیق آموزان دانش والدین نگرش  رابط معلم خدمات نامطلوب کیفیت به توان می میان آن از که بودند روبرو خاصی مشکالت

 مرزی هوش دارای آموزان نمود دانش اشاره توانبخشی خدمات کمبود و علمم پایین سابقه معلم شغلی رضایت عدم معلم تحصیالت سطح بودن

 غفلت مورد ها موقعیت این در که رسدمی نظر به و کنندمی تجربه را خود همساالن با منفی روابط چشمگیری میزان به عادی های کالس در

 (1388به نقل از قزل سفلو،  1997کاال  تا.) باشند می رنج در ها کالس در آموزان دانش زیاد تعداد از همچنین آنها شود می واقع
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 : زيسا گيرافر ارويفر حتمالیا يسيبهاآ

 معتقدند و نگریسته یـشارز بعد از مرا ینا به ه ایعد.  ستا هشد ئهارا آن ایجرا ی هوـنح و زیاـگیرسافر ردوـم در دیدـمتع یهاهیدگاد

 ردمو ندامیتو جامعه جتماعیا و فرهنگی ماـنظ را آن تیـسدرنا اـی تیـسدر و شتهدا معهجا بر حاکم یاـه ارزش هـب بستگی زیگیرساافر که

 ی هـنظری اول ی هـمرحل هـجامع رـب حاکم یهاارزش بحث تـنسدا دـبای یـلو دـباش می ستدر ودیحد تا شنگر ینا. هدد ارقر وتقضا

 زیچهساریکپا که آن یدـبع حلامر ، شتدا را گیرافر زشموآ شپذیر گیدماآ یـفرهنگ رـنظ از هـجامع هـک مانیز.  باشد می زیگیرساافر

 دــندایــم زمال ماا ستا زیسا گیرافر ارانطرفد از دخو هندرنگا ینکها میباشد با شگستر و ل توسعهـقاب ستا دیکررکا و جتماعیا ، مکانی

 : باشد شتهدا زیسا گیرافر ی مینهز در حتمالیا یسیبهااز آ ناــگم و لاــحتما فــطی در را دوــخ رــنظ

 مدــع زــنی و او دیرــف یاــهوتاــتف و هژــیو یاــهزنیا دارای دكوـک نشد گرفته هیددنا لحتماا زیگیرساافر یندافر -1

 . دارد بر در را نهمساال فطر از لمعلو نکادکو شپذیر

 . دشو می حمطر ورشپر و زشموآ یفلسفه انوـعن هـب هـک زشوـمآ ایرـب رـبابر یاـفرصته دیجاا -2

 که هست زـنی لاـحتما ینا ستا نسانیا رفتار یمحرکه وینیر انعنو هـب هزـنگیا هـک اییـنجآ از ؛ هنگیزا فتنر بین از یا فتا -3

 ددمیگر تحصیلی ییتهاودمحد هـب رـمنج و هدـش اـنهآ در شالـت ایبر هنگیزا کاهش باعث دیاـع زشوـمآ ماـنظ در زانموآنشدا جایگزینی

 . باشد شتهدا را...  و تحصیل كتر مانند پیامدهایی اردوـم رـکثا در و ددگر تحصیلی یمینهز در هشد موختهاماندگیدر باعث دخو ینا و

 با متناسب را تثناییـسا انرـگیافر هبالقو یها ناییاتو ندامیتو مناسب یــشزموآ هــبرنام ه؛القوــب یاــاییهــناتو ییآدــپدی مدــع -4

 نهایت در حالتی چنین ، باشد بـنامتناس زموآنشدا ایبر شیزموآ ایمحتو سطح چنانچه.  اندـبرس تـفعلی هـب یـشزموآ ایمحتو و سطح

 ( .1388به نقل از نوظهوری،  1379 ن،هوسپیا ، تتا)  دشو درس به نسبت بیعالقگی و التـکس هـب منجر ندامیتو

 نکادکو ورشرـپ و زشوـمآ در هـک دیفر. ستا زنیا هیژو یکمکها هـب ارهوـهم لمعلو زانموآنشدا به دارمعنا زشموآ ایبر - 5

 و دـکن کمک لمعلو زانموآ- شـندا زشوـمآ اردوـم یـبرخ در و یابیـشارز ی،یزربرنامه ی هـمینز در دـنامیتو بهتر دارد تخصص ستثناییا

 .  بیانجامد گمیدرسر نوعی هـب و عقاید و هاروش در وتتفا به شاید دیعا نمعلما رکنا در انیـمربی ینـچن از دهتفاـسا

 شترـگس جهت در یرـیگد تکالـمش انیـنسا ویرـنی ماندهیزاـس ،جهدبو تأمین ،تکمیلی تخدما و کمکی سایلو ،هزینهها بحث -6

 به لیو میکنند ادقلمد لپو در جویی رفهـص ردوـم در یـقعوا رـغی راـنتظا کـی را گیرافر زشموآ ای هدـع دـچن رـه.  تـسا رـگیافر زشوـمآ

 عـنامو انعنو به ، امجز کزامر از منابع لنتقاا جهت در تعهد دوـجو مدـع و هاشنگر  گیرافر ورشپر و زشموآ ردمو در تمطالعا مرکز هعقید

 (. 1388قل از نوظهوری، به ن 1380 لیسآ ، نهوسپیا)  مالی تمکاناا و لپو دکمبو هـن و تندـهس رـگیافر ورشرـپ و زشوـمآ راه رـس در صلیا

 نندامیتو امکد رـه ،نشوند توجیه گرا گیرافر یبرنامه ایجرا بر مؤثر ملاعو انوـعن به لدینوا سایر و معلم ، نهمساال ، زانموآنشدا -7

 زیگیرساافر ان،یرا در. تغییرهاست ءسو بر مبتنی و نهداوراپیش ننگرششا که لدینوا هیژو به ،باشند هـبرنام بمطلو ایجرا ندرو در گیربز سیبآ

 اندـفق و دوـش یـم تهـنگریس نظریه یک رتصو به اردمو از رییاـبس در زهنو جسمانی و بینایی ،ییاشنو یدگیدسیبآ راـچد زانموآنشدا

 ادیفرا هیدگاد ازر ـگیافر زشموآ یچالشها و هاارزش ،نعامو به و باشند هشد زـمتمرک زیاـگیرسافر یـساسا رـعناص رـب که هشهاییوپژ

 . ستا دمشهو کامالً نددار ساسیا شـنق زشوـمآ ندرو در که باشند ختهداپر

 با ادیفرا دادن اررـق مـه رکنا به صرفاً گرا رو ینا از ستا نتایج و تتجربیا اومدـم ابیـیارز متلزـمس زیاـگیرسافر تنـشدا نگه پویا -8

 .  گرفت هیماوـخ اررـق یرـیگد یدـج سیبآ ضمعر در کنیم کتفاا درس سالـک کـی در فـمختل یها ناییاتو

 در دبهبو دـمنزنیا دخو یناییهااتو و دخو یمعنا درك و نهمساال با ، هژـیو یهازنیا دارای زانموآنشدا نمدآ رکنا چگونگی -9

 .  باشد رجاـخ ادفرا حوصله از شاید که دارد نمربیا فطر از مستمر حمایت و نفس به دعتماا دیجاا و اریخویشتنپند

. هاستوتتفا ش ذیرـپ در وییـلگا انعنو به ارسمد درکا و ءعضاا دعملکر زیاـس رـگیافر در الیـحتما یاـه یبـسآ از رـیگد یکی -10

 ه ینحو زهنو دیعا نکادکو و دشو زیاـبسترس میکند تحسین را هیژو یهازنیا دارای نکادکو اـب ندـمآ راـکن هـک فرهنگی ،سهرمد در باید

 . شوند لدـهم و سحسا نهاآ به نسبت و موختهآ را هیژو یهازنیا ن دارایاـکدکورد با وـبرخ

 هاییروش را ستثناییا زشموآ یهاروش و نیستند ستثناییا نمعلما غنی تتجربیا از دهستفاا به درقا حاضر لحا در دیعا ارسمد -11

 اـب هـک تندـهس یگیردیا یندبنیا و بـمناس یاـه روش ناـهم تثناییـسا زشوـمآ یهاروش هـک الیـح در.  دـکنن یـم رتصو صخا و زمرمو

 دـبگیرن اررـق زشوـمآ صلا نیز دیعا ارسمد در میبایست هـک اییـهروش. ندرومی رکا به دیفر یهاوتتفا به امحترا ظـحف و ترـبیش تـفاظر

 (.  1388به نقل از نوظهوری،  1381،9وود ستو)

 یهادوره ندـندی و دیاـع ناـمعلم ییرااـک مدـع ،ستثناییا و دیعا ورشرـپ و زشوـمآ یاـبخشنامهه و سیاستها در تناقض -12

 یجد یسیبهاآ یگرد از شاید... و سالـک در یـبینظم و انگیرافر دیاز ادتعد ، بطرا معلمو دیاـع معلم بین ریهمکا معد ، صخا شیزموآ

 .باشند زیسا گیرافر
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  يگير نتيجه
 انعنو به باید را هژـیو یاـهزنیا دارای نکادکو .هاوتتفا به نسبت تیوتفا- یـب هـعلی تـسا یداـفری سخن یک در گیرافر زشموآ

 ،شیورپر ،شیزموآ یهاارزش به زیگیرساافر » . دکر زیسا متناسب نناآ ایبر را شیزموآ و فیزیکی یفضاها و پذیرفت عجتماا از یعضو

 حرـط ایرـجا و یرـپیگی همیتا و ورتضر بر طاـتبار نـیا که چند هر «ستا طمربو ادفرا ارزش ردمو در اـم درك به نیز و جتماعیا

 چنانچه . دـکن یـم اندـچن دو را راـک اریوـشد هـک تـیساگونه به عوـموض یتـحساس و فتاظر هم یگرد یسو از ماا یدافزامی زیاـگیرسافر

 یـمنطق الیلد یئهارا با ،نظر وحیث  هر از زمال یمینههاز دیجاا و تمقدما تمهید بر وهعال که یستورضر ،باشد حطر ینا ایجرا و منجاا بر بنا

 ایرــب حیحــص راه باــنتخا صوــخص در ورشرــپ و زشوـمآ رانکاردـنا تـسد به هم و لدینوا به هم ، ستدر یـشناس یبـسآ لتدـمس و

 (1388)نوظهوری،.دکر کمک هیژو یهازنیا دارای نکادکوزش وــمآ

 تلفیق و آموزشی یکپارچهسازی ،بنابراین .است مفید ویژه نیازهای با دانشآموزان آموزشی مختلف ابعاد رشد در فراگیر آموزش اجرای

 ،هم میآموزند با امروز که دانشآموزانی زیرا ؛است اجتماعی عدالت راستای در و ضروری امری عادی دانشآموزان با ویژه نیازهای با دانشآموزان

 ها، خانواده توانمندسازی اندیشۀ در فراگیر، ( آموزش1390)عنایتی، ضامن، بهنام فر، فالح، .کنند زندگی هم ارکن در فردا که میگیرند یاد

 و یادگیری موانع بر و بخشد می ارتقا را مشارکت نهد، می ارج تنوع به کنند، می مبارزه تبعیض با که است ساختارهایی و ها نظام ها، محله

 مطلوب سازگاری و زیستن شاد به ویژه نیازهای با آموزان دانش که است این فراگیر آموزش اصلی هدف .کند می غلبه همگانی مشارکت

 کنند جامعه به تعلق احساس و یابند دست

بنابراین، با برطرف کردن موانع و مشکالت آموزش و پرورش فراگیر و انجام تحقیقات و پژوهش هایی به منظور دستبابی به راه حل های 

غلبه بر چالش های اجرایی آموزش و پرورش فراگیر می توان این فرایند را به معنای واقعی اجرا نمود و از معایب و مشکالت این  بهتر برای

 مینـتض ایرـب ینـهمچنفرایند کاست و زمینه را برای دستیابی به آموزش و پرورش فراگیر و برابر سازی فرصت های آموزشی فراهم نمود. 

 افدـها اـب زانموآنشدا لدینوا و سهرمد نمربیا امیـتم تـسا زمالزان تحت پوشش آموزش و پرورش فراگیر قرار گیرند موآ- شـندا هـینکا

 .کنند تقویت مستمر رطو به و دهکردرك  را اـه آن ،ندـباش فقامو فراگیر  زش و پرورشموآ یاـه هـبرنام
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 راجعممنابع و 

 (، مبانی آموزش و پرورش فراگیر1380کاکوجویباری، علی اصغر؛ هوسپیان، آلیس) [1]

و آموزش فراگیر: نقش اولیا و مربیان، ماهنامه پیوند (، دانش آموزان با نیاز های ویژه 1393به ویژه، احمد؛ عاشوری، محمد ) [2]

 14-7، 420آموزش و پرورش(، شماره پیاپی )وزارت 

(، یکپارچه سازی و اصالح نگرش نسبت به افراد عقب مانده ذهنی، خالصه مقاالت همایش نخستین 1376به ویژه، احمد، ) [3]

 کنگره علمی عقب مانده ذهنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

  97(، فراگیر سازی مزایا و معایب، تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره 1388قزل سفلو، کبری ) [4]

 97( آسیب شناسی آموزش فراگیر در آموزش و پرورش فراگیر، تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره 1388نوظهوری، رامین ) [5]

 1388، دی ماه 

(، میزان موفقیت آموزش فراگیر کودکان استثنایی از 1390ریبا)عنایتی، ترانه؛ ضامن، فرشیده؛ بهنام فر، رضا ؛ فالح، ف [6]

 1390، زمستان  4، شماره  4دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری، فصلنامه راهبردهای آموزشی، دوره 

  17-16( ، یکپارچه سازی آموزشی چیست؟ ، ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 1372به ویژه، احمد ) [7]

(، نقش و جایگاه خانواده در آموزش و پرورش فراگیر، تعلیم و تربیت 1388ترجمه خضری، آناهیتا ) -دمیتچل، دیوی [8]

 1388، دیماه 97استثنایی، شماره 

، تعلیم و تربیت (، آموزش فراگیر گامی به سوی برابر سازی فرصت های آموزشی1388جوادنیا، امیر؛ تهذیبی، نسرین ) [9]

 1388، دیماه 97استثنایی، شماره 
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