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 چکیده

بود. طرح پژوهش  فرایندهای آموزش فراگیر در ارتباط با  معلمان مدارس عادیفراروی  یهاچالشضر بررسی هدف پژوهش حا 

  به صورت کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. نمونه پژوهش به صورت هدفمند دردسترس بود. در این راستا، فرایند مصاحبه

ی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از نفر از معلمان  مدارس عاد 11ساختار یافته با نیمه

( تجزیه وتحلیل شد ودر 1۸۹۱مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده های پژوهش باروش هفت مرحله ای کلایزی )

 و اجتماعی فرهنگی، زیبسترسا. ۳ سازیفراگیر ومشکلات معایب .۲ سازیفراگیر مزایای. 1 نهایت سه مضمون اصلی شامل

افزاری از جمله تهیه امکانات آموشی و در ایران نیازمند بسترسازی های سخت فراگیر آموزش طرح اجرایمشخص شد.  امکانات

افزاری مانند آموزش جامعه و تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه، آموزش معلمان و محیطی و نرم

 آموزشی تخصصی و کاربردی و برنامه ریزی دقیق است.طراحی محتوای 

 ی معلمان، پژوهشی کیفیهاچالشآموزش فراگیر،  ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

ی همراه بوده است، موارد قانونی و حمایتی مانند هیچ کودکی هاچالشهمواره با  1مسایل مربوط به ادغام یا یکپارچه سازی

های آموزشی ان دارای نیازهآموزدانشمند شود و وزشی و رفاهی جامعه مانند افراد عادی بهرهنبایستی عقب بماند و از خدمات آم

، ۳؛ هالاهان، کافمن و پولین۲002، ۲هستند )کانر و فری هاچالشویژه در خدمات یکپارچه سازی جاگماری شوند بیانگر این 

۲01۸ .) 

های عادی و در کنار همسالان عادی ی آموزشی ویژه در کلاسان دارای نیازهاآموزدانشیکپارچه سازی فرایندی است که 

داده  1سازی جای خود را به مفهوم فراگیریکپارچه های اخیر مفهومکنند، اگرچه در سالخود فرایندهای آموزشی را دریافت می
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رس جداگانه و های آموزش و مدا(. در مجموع هدف آموزش فراگیر شکستن محدودیت۲012، 2گیل-است )رودریگز و گارو

 (.۲00۹، 6های آموزشی ویژه با همسالان عادی است )چوپراهمراهی افراد دارای نیازه

 درتغییر فراخوانی ،مرور پژوهشی مربوط به معرفی آموزش فراگیر در ایران بیانگر این مسئله است که  مفهوم آموزش فراگیر  

 مشکلی اگر ای که مدرسه یعنی مدرسه ترین نزدیک موزش درآ بر آموزش فراگیر، از پشتیبانی مفهوم. است آموزشی نظام

 عضوی از گروه همسالان ناتوانی با آموزان دانش مفهوم این طبق متمرکز است. ،  تحصیل کنند آن در توانستند می نداشتند،

 (.1۳۱6)به پژوه،  خود هستند بهنجار

 مدارس برای آموزش ضور داشته باشند، در این راستا،بایستی در کلاس عادی حکودکان  همهفراگیر  مطابق با اصول آموزش

 ندوآماده سازی و متناسب سازی ش زای چالش خصوصیات سایرذهنی جسمانی وعاطفی وشرایط کودکان بدون در نظر گرفتن  

رد جاگماری ها و متناسب با نیازشان ارایه شود اگرچه مشکلاتی در موهای آموزشی آنان در محیطی با حداقل محدودیتو برنامه

 (.۲006، ۱)آیدل ان از کلاس های عادی وجود داردآموزدانشآنان در کلاس های عمومی و بهره مندی کم این گروه از 

(، در ایران شواهد پژوهشی ۲01۲، ۹های نظام آموزشی و سیاسی است )میتلررغم اینکه آموزش فراگیر در قلب سیاستعلی

که متاسفانه  این فرایند از استقبال خوبی برخودار نیست، عواملی مانند داشتن نگرش دهد مربوط به فراگیر سازی  نشان می

ای (،  نمونه1۳۸6آموزشی و فلسفی کافی به همراه نگرش منفی )پوشنه و مالمیر،  –(، فقدان دانش علمی 1۳۹1)ویسمه،  منفی

 از موانع فراگیر سازی است. 

بزارهای تشخیصی به همراه علوم ژنتیک و  عصب شناختی در کنار تغییرات در دو دهه اخیر دو تحول عمده، پیشرفت در ا

های با نیازهای آموزشی ویژه فرایندهای آموزش ویژه را دستخوش تدریجی اجتماعی در نگرش و باورهای افراد نسبت به گروه

معلمان مشکلات فراروی به واکاوی (. پژوهش حاضر نیز با الهام از بخش دوم تغییرات عمده، ۲01۸، ۸تغییرات کرده است )بیات

های نظری و تجربی های حاضر به بسط و تعدیل دیدگاهپردازد. یافتهمی فرایندهای آموزش فراگیر در ارتباط با  مدارس عادی

ر گیر دریزی را فراروی افراد درای و طراحی، برنامههای بالینی، مداخلهعوامل مربوط به  فرایندهای فراگیر سازی و همچنین افق

 ی تحولی قرار خواهد داد.هانارساییحوزه 

 روش

کند روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی توصیفی استفاده شد، پدیدار شناسی بر عمق تجربیات تاکید می حاضر از  در پژوهش

 (.  ۲01۸، 10ودرک وفهم مارا از تجربیات زندگی افزایش می دهد)  جانسون و کریستنسن

 مورد در نیز محدودیتی حاضر مطالعه در شود نمی گرفته نظر تحقیق در نوع علت به پژوهش معهجا کیفی مطالعات در 

نفر از معلمان مدارس عادی انتخاب شدند. افراد نمونه حق  11تعداد   وجود نداشت. برای این منظور،  اطلاعات آوری جمع محل

اعات  یک مصاحبه نیم ساختار یافته بود به این صورت عدم پاسخ گویی وهمکاری در مصاحبه را داشتند روش جمع آوری  اطل

 دقیقه با هر کدام از شرکت کنند گان مصاحبه شد واطلاعات در هر جلسه ضبط وثبت شد. ۳0که به مدت 

مصاحبة نیمه ساختار یافته مصاحبه ای است که در آن، سؤالات مصاحبه از قبل مشخص می شود و از تمام پاسخ دهندگان، 

دهند. البته در راهنمای  ارایهکه پاسخ خود را به هر طریقی که می خواهند  مختارندپرسیده می شود؛ اما آنها  سانیکپرسش های 

لاور، )دمی شوند  مشخصمصاحبه جزئیات مصاحبه، شیوة بیان و ترتیب آنها ذکر نمی شود. این موارد در طی فرایند مصاحبه 

 -( استفاده شد گامهای این روش عبارتند از ا1۸۹۱فت مرحله ای کلایزی)وتحلیل داده ها  از روش ه (. برای تجزیه1۳۹۳

تنظیم -1یاداشت عبارات مهم در صفحه جدا  -۳استخراج عبارات مهم ومعنی دار  -۲رونوشت وبازخوانی مکرر مصاحبه ها  
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قسمت بندی -6ک دسته موضوع ادغام کدهای مربوط به مقولهای مشابه در درون ی-2معانی استخراج شده در قالب مقوله  یا تم 

 باز خورد نتایج به مصاحبه شوندگان ومقایسه آنها با تجارب پژوهشگر-۱مقولهای در یگ گروه بر اساس هدف پژوهش 

 نتایج

مضمون  ۱مضمون اصلی و   ۳با بررسی ومطالعه مکرر متون مصاحبه به عمل آمده ازمعلمان به روش کلایزی در طی پژوهش

 اج شداستخر بشرح ذیلفرعی 

 بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و امکانات -۳   معایب ومشکلات یکپارچه سازی -۲مزایای یکپارچه سازی  -1

 روانشناختی(مزایای مزایای خانوادگی ج(مزایای اجتماعی ب(مزایا خود شامل سه مضمون فرعی  الف

وزان عادی باعث تحول اجتماعی بیشتر آنها دانش آم تعامل دانش آموزان با نیازهای ویژه با .مزایای اجتماعی(مضمون الف

وهمچنین حضور عادلانه در جامعه ازحقوق  شود ودر نحوه آداب ومعاشرت وتعامل اجتماعی دانش آموزان تاثیر می گذاردمی

  .اساسی انسانهاست

مومی درس بخوانند عان با نیازهای ویژه خانواده ها همانند کودکان عادی در مدارس د:فرزن مزایای خانوادگی (ب مضمنون 

واین موضوع باعث می شود کودک وخانواده احساس حقارت وخاص بودن نکنند  در نزدیکترین مدرسه به محل زندگی تحصیل 

کنند که باعث حل مشکل خانواده در این مورد می شود و  وخانواده بامشکل کودک بیشتر سازش پیدا می کند ونگرش مثبت 

   .کندتری به کودک پیدا می

  روانشناختی مزایای(ج ضمونم

 باعث آرامش روانی وعزت نفس واعتماد به نفس ایجاد انگیزه ونشاط وشادی حس کمک وهمدلی 

 شودمعایب ومشکلات یکپارچه سازی خود به دو مضمون فرعی تقسیم می  - ۲

  معایب اجرایی وآموزشی طرح یکپارچه سازی(لفا 

تخصص نداشتن  -  آموزان دانش این احتمالی شکست -آموزش دشواری –مشکلاتی مانند اخلال درآموزش دیگر کودکان 

گرفتن بیشتر وقت آموزش به علت یادگیری کند که باعث افت تحصیلی  -وعدم رسیدگی به کودکان با نیازهای ویژه  -معلمان

 دانش آموزان عادی می شود 

 معایب روان شناختی:  (ب 

  و ومسخره شدن گیری وگوشه انزوا –ر احساس حقارت  برچسب ناتوانی شامل مشکلاتی مانند طرد توسط کودکان دیگ 

  بسترسازی فرهنگی، و امکانات-۳ 

 بستر سازی فرهنگی (الف 

 اسیروانشن های دوره گذاشتن  ومعلمان اولیا توسط فردی تفاوتهای گرفتن نظر در –گذاشتن نگرشهای سنتی وقدیمی 

 ازی س یکپارچه طرح اهداف با عادی آموزان ودانش واولیا معلمین سازی وآگاه  واولیاء معلمان برای

 امکانات (ب 

 فرصت گذاشتن اختیار در -معلمان برای خدمت ضمن دوره گذاشتن–ارایه خدمات مشاوره در مدارس امکانات آموزشی 

  انفرادی آموزش برای فرصت -کلاس آموزان دانش  تعداد کردن کم – آموزان دانش آموزش جهت معلمان برای بیشتر وزمان

 نتیجه گیریبحث و

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مشکلات معلمان در زمینه فرایندهای آموزش فراگیر  انجام گرفت. مضامین بدست آمده  از 

 اکشوره در چند دهه اخیر اکثر پژوهش حاضر حاکی از تکرار موضوع مهم موافقان و مخالفان در ارتباط با آموزش فراگیر است.

 در جهتیریزی آنان فراگیر قدم بردارند و اقدامات سیاسی و برنامه آموزششان در جهت برقراری آموزشیهستند تا نظامدر تلاش 

، در این راستا د،مدارس عادی تحصیل کنن در و که تا حد ممکن دانش آموزان دارای نیازهای ویژه مانند دانش آموزان عادی است

گذاری مشکلات داغهمچنین از  و مند شوندامکانات عمومی وعادی آموزش وپرورش بهرهز ا شود تا این گروه از افرادکوشش می



 ) یی مواجه هستندهاچالشمحور همواره با دور باشند اگرچه در عمل به این نهضت انسانی و عدالتیا برچسب زنی به

 (. ۲01۲میتلر،  .؛1۳۹1،ویسمه

یی مواجه است، بخشی هاچالشبشری بوده است اما اجرای آن همواره با  اگرچه تلاش  اجرای عدالت  همواره خاستگاه والای

های افراد آموزش دهنده از جمله معلمان ها و امکانات آموزشی هر کشور به همراه باورها و نگرشتواند ساختاراز این عوامل می

آموزشی و فلسفی کافی به  –انش علمی (، فقدان د1۳۹1)ویسمه،  عواملی مانند داشتن نگرش منفیو والدین باشد. در ایران 

رسد این شرایط فقط مختص ایران ای از موانع فراگیر سازی است. به نظر می(،  نمونه1۳۸6همراه نگرش منفی )پوشنه و مالمیر، 

نیازمند در  فراگیر آموزش طرح اجرایرسد در ایران کند. به نظر میزمین نیست و کشورهای در حال توسعه را نیز درگیر خود می

افزاری مانند آموزش جامعه و تغییر نگرش جامعه افزاری از جمله تهیه امکانات آموشی و محیطی و نرمبسترسازی های سخت

نسبت به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه، آموزش معلمان و طراحی محتوای آموزشی تخصصی و کاربردی و برنامه ریزی دقیق 

 است.
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Abstract 

The aim of current research was to study the Phenomenology of teacher’s livied experiences 

toward inclusive education challenges. The qualitative descriptive phenomenology was 

conducted by researchers. The research sample was connivance. In the same vein, the semi-

structured interview process was conducted with 11 regular school teachers until the theoretical 

saturation stage. The research data were analyzed by the seven-stage Colaizzi's method (1) and 

finally three main themes were exploreded. These main themes included1. Benefits of inclusion 

۲. Disadvantages and problems of inclusion and ۳.providing the Cultural, social and facilities. 

In Iran, Implementation of an inclusive education program requires hardware exigencies 

including provision of educational and environmental facilities and software such as 

community education and changes them attitudes towards people with special educational 

needs, teacher training. And accurate developing an inclusive program are needed as well.  

Key words: Inclusive education, Teachers Challenges, Quality Research 

 


