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 چکیده 

 اثر دانش آموزان آموزش فرایند بر جسمانی هایناتوانی و یادگیری یهانارسایی روانی،-رفتاری اختلالات صورت به ویژه نیازهای

 در ویژه نیازهای با انآموزدانش حضور از ابتدایی دوره معلمان ی زیسته بررسی تجارب این پژوهش، اجرای زا هدف دارند.

 7معلم ابتدایی)  12تعداد  و به شیوه پدیدارشناسی با کیفی، رویکرد با پژوهش عادی بوده است. این مدارس درس هایکلاس

برای  و در آن بوده داده ها اشباع به رسیدن تا هدف بر گیری مبتنینمونه  است. روش شده مرد ( انجام معلم 9معلم زن و 

 او گوب ینکلنلمعیارهای چهارگانه با استفاده از گردآوری اطلاعات، از فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. 

 یبتنم یکتمات یامضمون  یلحلداده ها از روش ت یلتحلو سپس برای  قرار گرفت ییدمورد تأ(، قابلیت اعتماد پژوهش 1559)

ر د ی را،آمار ینمونه معلمان منتخب می توان تجاربحاصل نشان داد که  یجاستفاده شد. نتا «ینشبکه مضام» یکبر تکن

 فرعی یا محوریمضمون  21 و( بایست ها و هاچالش ها،فرصت) یا منتخب  اصلیمضمون  3خصوص آموزش تلفیقی در قالب 

ساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که طرح آموزش تلفیقی، یعنی حضور دانش آموزان دارای بر اکرد.  دسته بندی

تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد، اما اجرای این طرح در مدارس عملاً با چالش های درس عادی، مینیازهای ویژه در کلاس

برنامه های آموزشی و درسی مورد بازنگری قرار گیرد، فضا و  ها و مشکلات عدیده ای مواجه است که باید برای رفع آنها،

امکانات مدارس بررسی و نسبت به رفع کمبودها و نارسایی های موجود اقدام شود، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب راجع 

 به طرح مذکور صورت گیرد. 

 نیازهای ویژهتجارب زیسته، معلمان دوره ابتدایی، دانش آموزان دارای  واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

 متولد کودکان سایر به نسبت متفاوت های ویژگی با کودکان درصد 11از بیش جامعه هر در که دهدمی نشان جهانی آمارهای

 ویژه نیازهای با که به عنوان کودکان کودکان از گروه این. دارند تفاوت عادی کودکان با ذهنی و جسمی نظر از که شوندمی

 یخاص هایبرنامه آنها و پرورش آموزش برای تاکنون و هستند کشورها تربیت و تعلیم مسئولان توجه ، موردشوندخوانده می

پرورش  ش وآموز به نظام معمول 1با نیازهای ویژهکودکان  وستنیپ (.1359 همکاران، و رسکتی نژاد حسن)است شده تدوین
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-هیانیدر بگرفته است.  توجه قرار از کشورها مورد یاریدر بس یوزشآم یزیرهبرنام از اهداف مهم یکیعنوان  گسترده به طور به

ی همه کهآن است  یمدرسه عاد نیادیبن اصل": آمده است ییآن در آموزش افراد استثنا یو چهارچوب عمل 2سالامانکای 

ان مبتلا ین است که تمام کودک. اعتقاد بر ا"بپردازند یریادگیبه  گریکدی در کنار دیبا ،ینظر از هر مشکل و تفاوتکودکان، صرف

دهد که مورد توجه واقع شوند، تحت هایشان زمانی رخ میهای یادگیری برخوردارند و شکوفایی توانمندیبه ناتوانی از ظرفیت

 (.1353حمایت قرار گیرند و منابع مناسب در اختیارشان قرار گیرد )فرهبد و غریب، 

نظران تعلیم و تربیت بوده است. از ابتدای مردان و صاحبمورد توجه و تاکید دولتآموزش کودکان دارای نیازهای ویژه همواره 

المللی برای فراگیر نمودن آموزش و پرورش کودکان دارای ی بینمیلادی جریانی ره به گسترش در جامعه 1591ی دهه

» عنوان کرده است:  1595سال نیازهای ویژه در سطح دنیا آغاز شده است. عهدنامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل در 

کودکان معلول حق دارند در جامعه مشارکت فعال داشته و آموزش و پرورش آنان باید به افزایش یکپارچگی اجتماعی ممکن و 

 (. 1351فتحی و همکاران، « ) ی فردی منجر شودرشد همه جانبه

مثبت برای  هایاست. وجود نگرش  ریآموزش فراگ نگرش آنها به نوع ها و بحث معلم ریاز عناصر مهم در آموزش فراگ یکی

مربوط، جهت به فعل  اندرکاران تعهد در کارگزاران و دست جادیبرای ا یاصل اتیضرور از ریهای فراگبرنامه زیآم تیاجرای موفق

لم . نگرش معسوی مدارس عادی است بهی آموزان با ناتوان تر دانش و کامل شتریدادن هرچه ب سوق زیکامل و ن قیرساندن تلف

 تری نسبت به موضوعهرچه معلم نگرش مثبت واقع گذارد و دریمعناداری م ریتأث یلیتحص شرفتیبر پ که است رییمتغ

 نیکه در ا ییهااز پژوهش  یبرخ شیگرا ،لیدل نیبه هم .خواهد شد شتریب دانش آموزان موفقیت ،داشته باشد رسازییفراگ

در (. 1352)عاشوری و جلیل آبکنار،  باشد یم ریمعلمان در مورد آموزش فراگ گرشنی به سمت بررس ،انجام شده است طهیح

 رتمثبت، برخوردار شده بودند ژهیو تیوترب میآموزش تعلی دوره که از ییهااند که نگرش معلمها نشان دادهپژوهش ،مورد نیا

 یراتییتغ دیطرح با نیا ترشیب تیقدند که برای موفقاز آنها معت ارییو بس نبودند بهره مند یآموزش نیاست که از چن یاز کسان

  (.Hawkins, Forness and Kapur, 2117) عادی داده شود یدرسی در برنامه

 دارای دانش آموزان یلیتحص شرفتیهای انجام شده بر پپژوهش جیشود که نتایمشخص م یزمان ریآموزش فراگ تیاهم

(، 1351و همکاران) عنایتیبه استناد نتایج تحقیق  شود. یبررس ،اند گرفته ارقر یقیکه در نظام آموزش تلف ژهیو ازهایین

آموزان با  رشد اجتماعی، رشد عاطفی، جایگاه و موقعیت اجتماعی، خودشناسی دانشسبب اجرای طرح آموزش فراگیر، 

اما در امور  شده است،آموزان عادی،  آموزان و نوع رفتار دانش آموزان با نیازهای ویژه با سایر دانش ویژه، تعامل دانش نیازهای

اختلالات  زانیم سهیمقا( نیز به 1351فتحی و همکاران) ویژه، موفقیت چندانی نداشت. آموزان با نیازهای آموزشی دانش

ی قیتلف یبا نظام آموزش ژهیو ینظام آموزش ییان استثناآموزدانش یلیتحص شرفتیپ زانیو م یسازش یرفتارها ،یرفتار

یلی، های پیشرفت تحصطورکلی نظام آموزش تلفیقی در مقایسه با نظام آموزشی ویژه در زمینهنتیجه گرفتند، به پرداخته و

نتایج تحقیق تر است. در همین راستا، رفتار سازشی و اختلالات رفتاری دانش آموزان دارای نیازهای ویژه موفق

و  یلیتحص عملکرد درس عادی، نتایج بهتری در یهادر کلاس ژهیوی ازهایدانش آموزان با ن(، نشان داد که 2119)3جکسون

نسبت به دانش آموزان با  یترمثبت نگرش کودکان عادی نیز در این مدارس ،. همچنینداشته اندخود  یسازش یرفتارها

ز حاکی از وجود اما نتایج برخی تحقیقات نی آوردند. به دست ییها هدیبا آنها فا یو از ارتباط اجتماع داشتند ژهیو یازهاین

(، نشان داد 1359ی و همکاران)نژادرسکتحسنهای تحقیق است. چنانکه، یافته ریآموزش فراگیی در مورد هاچالشمشکلات و 

 ،همسالان یبر روابط منف یو نظارت ناکاف یمناسب، کمبود خدمات توانبخش یشلوغ، عدم فضاساز یهاکلاسعواملی نظیر: 
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نتایج تحقیق در مدارس عادی شده است.  ژهیو ازیپوشش قرار دادن کودکان با ن ذب و تحتمعلمان در جموجب نگرش منفی 

ی ابتدایی نسبت به طرح آموزش فراگیر، نگرش منفی داشته و ( نیز حاکی از آن است که معلمان دوره1351پوشنه و مالمیر )

 نشان داد(، 2112)4آنه یپژوهش هایافتهی ی این نوع آموزش برخوردار نیستند.در ضمن از شناخت کافی در خصوص فلسفه

مدارس  دری دانند و آنها معتقدند دانش آموزان با ناتوان یم یلیتحم را برای معلم ها ریدرصد از معلمان، آموزش فراگ 72که 

 . بپردازند لیبه تحص ییاستثنا مدارس دارند و بهتر است در یمشکلات بزرگ یعموم

 آموزش برای» به شعار دنیبرای تحقق بخش و نیی نوکردیبه عنوان رو ریآموزش فراگ زین نرایدر ابا توجه به مطالب فوق، 

طرح در دستور کار سازمان آموزش و  نیاجرای ا 1379ابتدای سال  . در واقع، ازاست که مطرح شده استچند سالی « همه

-ندهیسابق و نما یدفتر آموزش عموم ،ییاپرورش استثن و مرکب از کارشناسان آموزش ییگرفت و شورا قراریی پرورش استثنا

(. با تدوین شیوه 1399)نوظهوری، دندیآن گرد ییاجرا دستورالعمل نیو تدو هیو ته یمشغول بررس یدر طرح یستیبهزی 

 ی اجرایی و ابلاغ آن، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ملزم به اجرای آن شدند. نامه

د توانیبوده و م شترییب تیدارای اهم معلماننکته نظرات های گوناگون، گروه انیدر من باور هستند که یبر ا نظرانصاحب

، نگرش نیقلمداد شود. افزون بر ا یآموزش سازیکپارچهیهای شکست برنامه ای تیموفق مؤثر بر عوامل نیتراز مهم یکی

رغم  علی شگرف داشته باشد. رییتأثیازهای ویژه با ندانش آموزان  رشیان عادی از نظر پذآموزدانش نگرش تواند بریمعلمان م

ی علمی که به بررسی تجربیات معلمان درگیر طرح مذکور پرداخته باشد، انجام نگرفته است؛ بر این موضوع، تاکنون مطالعه

 یهاکلاس رد ژهیو یازهایان با نآموزدانشاز حضور ی ابتدایی دورهمعلمان این اساس، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که: 

ی حضور این دسته از دانش آموزان در هاچالشی مثبت و یا منفی دارند؟ همچنین، مشکلات و ستهیتجارب زچه  یدرس عاد

وزش آمتواند به روشنگری برخی از مسائل اجرایی طرح ی کدامند؟ بدیهی است که نتایج تحقیق حاضر میدرس عاد یهاکلاس

اندرکاران و  ی( بیانجامد و اطلاعات مفیدی برای دستدرس عاد یهاکلاس در ژهیو یهاازیان با نآموزدانشحضور ) ریفراگ

 های آتی فراهم نماید.   گذاریها و سیاستگیریمجریان طرح مذکور برای تصمیم

 روش 

شامل؛  فیتوصی پدیدارشناسی شده است. استفاده 1«پدیدارشناسی توصیفی» رویکرد با 9کیفی پژوهش روش از مطالعه، این در

 توصیفی بر است. پدیدارشناسی نشده تأیید پیش فرض های از حتی الامکان آزاد پدیده یک مستقیم توصیف و تحلیل بررسی،

ی معلمان )مرد و زن( دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی ی آماری این تحقیق را کلیه. جامعهدارد تأکید تجربیات عمق

 دهد. اینشان دارند، تشکیل میان دارای نیازهای ویژه در کلاسآموزدانشدر خصوص حضور  ایکه تجارب ارزنده 55-1359

 به رسیدن تا 7هدفمند گیری نمونه روش. است شده انجام(  مرد معلم 9 و زن معلم 7) ابتدایی  معلم 12 تعداد با پژوهش

 با مصاحبه جلسات .است شده استفاده یافته 9ختارسا نیمه مصاحبه ابزار از اطلاعات، گردآوری برای بوده و ها داده اشباع

 و شروع کنندگان شرکت اعتماد جلب نیز و تحقیق اهداف و موضوع خصوص در محقق کوتاه معلمان منتخب و توضیحات

 مورد بعدی مراحل در ضبط گردید تا و ثبت جلسه هر در معلمان های صحبت یافته است. ادامه دقیقه 49 مدت به حداقل
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 روش به یناستفاده شد. ا محور-مضمونیا  5«تماتیک یلتحل»ها از روش  داده یلتحلتجزیه و جهت  .گیرد قرار استفاده

اساس  بر ینشبکه مضاممد نظر قرار گرفت.  11«ینمضام شبکه»آنها، روش  یانقابل اجرا است که از م یگوناگون هایصورت

 ینضامم ینا ی، سپس با دسته بندیه(پا ینمضامکشد)ون مییررا از متن ب یدهپد یایسطح قضا ترینیینمشخص، پا یروند

 یعال ینمضام ینا ادامه،در  (.دهنده سازمان ینمضام) کندیم یدادست پ تریانتزاع آنها به اصول مجردتر و یصو تلخ یه ایپا

 یر یا منتخب(. )راگف ینمضام) ی آیندم حاکم بر کل متن در ینصورت مضامگنجانده شده و به یاساس استعاره های در قالب

-به این ترتیب، در این تحقیق، پس از تبدیل محتوای فایل. (1351؛ به نقل از سلیمی و عبدی، 2111، 11یرلینگاست -یداتر

ها به محتوای نوشتاری، به بررسی و تحلیل آنها اقدام و مباحث مطروحه از سوی مصاحبه شوندگان در های صوتی مصاحبه

 ارهاییمع ،اعتماد پژوهش قابلیتاز  یناناطم جهتمضاف بر این که، در این مطالعه  له بندی شدند.راستای سؤالات تحقیق مقو

و  19یریاتکاپذ ،14یریانتقال پذ ،13یری)اعتمادپذ (، یعنی1351نقل از هومن، ؛ به1559)12و گوبا ینکلنچهارگانه ل

 د.گردیلحاظ ( 11ییدپذیریتأ

 نتایج

زیسته ی معلمان دوره ابتدایی در خصوص حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در تحقیق حاضر به منظور بررسی تجارب 

از روش کیفی ) پدیدارشناسی( استفاده گردید. به این صورت که بعد از انجام مصاحبه با معلمان منتخب به تعداد لازم، متن 

ضامین طی سه مرحله )باز ، محوری مصاحبه های شرکت کنندگان به صورت نوشتاری پیاده سازه شد و سپس به کدگذاری م

مضمون منتخب با عناوین )فرصت ها،  3و منتخب ( اقدام گردید. نتایج حاصل نشان داد که در کل از فرایند کدگذاری، تعداد 

 مضمون محوری استخراج شده اند، که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است: 21چالش ها و بایست ها ( و 

این مضمون شامل مضامین فرعی همچون: فراهم سازی زمینه پذیرش اجتماعی، افزایش : فرصت ها مضمون منتخب اول:

مهارت های زندگی، افزایش توانایی های شناختی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه و نیز تغییر نگرش دانش آموزان عادی و 

ریس با لحاظ کردن تفاوتهای فردی دانش آموزان، مهارت افزایی معلمان در مدیریت کلاس و بکارگیری شیوه های متنوع تد

برقراری عدالت آموزشی و ... بوده است. در ادامه، به متن مصاحبه برخی از معلمان شرکت کننده نیز در این خصوص اشاره می 

 شود؛

طرات و یا تجاربی ، در پاسخ به این سوال که از حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه چه خا11شرکت کننده )معلم( با کد 

در کلاس های درس عادی، سبب آشنایی آنها با محیط زندگی واقعی کودکان به نظر من حضور این » دارید، عنوان کرده اند: 

                                                             
9 - Thematic Analysis 

10 - Thematic Network 

11 - Attride-Stirling 

12 - Lincoln & Guba 

13 - Trustworthiness 

14 - Transferability 

15 - Dependability 

16 - Conformability 



می شود که در کنار سایر بچه ها و در تعانل با آنها به مهارت های گوناگون زندگی اجتماعی دست یابند. ضمن این که دانش 

 «.تر و بیشتر یاد می گیرند تا از معلم. لذا آموزش تلفیقی برای هر دو گروه دانش آموزان مفید استآموزان از همدیگر به

بهترین راه تغییر نگرش مردم و جامعه »، نیز در پاسخ به سوال اول، این طور گفته اند که: 13شرکت کننده )معلم( با کد 

و کلاس های درس عادی است؛ که اگر مشکلات برطرف شود، به نسبت به کودکان دارای نیازهای ویژه، حضور آنها در مدارس 

مرور زمان زمینه پذیرش این بچه ها توسط همکلاسی ها و نیز بقیه مردم فراهم می شود و توانایی های شناختی آنها نیز رشد 

 «.می یابد و چه بسا برای پذیرش مسئولیت های مهم اجتماعی در آینده آماده می کند

این مضمون اصلی یا منتخب در کل شامل مسائل، مشکلات و کمبودهای آموزش تلفیقی می : : چالش هامضمون منتخب دوم

باشد. یعنی به اعتقاد معلمان شرکت کننده حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کنار دانش آموزان عادی، مشکلات و 

درسی، فضا و امکانات آموزشی، مشکل مربوط به معماری چالش هایی گوناگونی نظیر: مشکل مربوط به برنامه های آموزشی و 

و ساختمان مدارس و کلاس های درس، نگرش منفی معلمان، دانش آموزان و حتی اولیاء، عدم برخورداری معلمان از دانش و 

ده به شرح توانش کافی در برخورد با این گروه دانش آموزان، ... را شامل می شود. متن مصاحبه برخی از معلمان شرکت کنن

 زیر بوده است:

من اعتقاد دارم که هر چند آموزش تلفیقی یک کار انسانی است باید که » ، بیان کرده اند که: 19شرکت کننده )معلم( با کد 

انجام گیرد، اما عملاً با مشکلات خیلی زیاد همراه است. مثلاً فضا و امکانات مدارس و کلاس های عادی با ویژگی های کودکان 

نیازهای ویژه تناسبی ندارد. رفت و آمد و نشست و برخاست برای آنها بسیار مشکل است و در ثانی، من اعتقاد دارم که  دارای

برنامه های درسی از انعطاف لازم برای آموزش این گروه کودکان برخوردار نیست، معلم آزادی عمل ندارد که برنامه ها را جرح 

 «. ن شناخت و مهارت کافی برای آموزش این دانش آموزان را ندارندو تعدیل کند، از طرفی خیلی از معلما

این مضمون اصلی یا منتخب تجارب معلمان منتخب را در خصوص بایدهای آموزش تلفیقی ) : مضمون منتخب سوم: بایست ها

بررسی و کدگذاری حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کلاس های درس عادی( را منعکس می کند. از پیاده سازی و 

متن مصاحبه های انجام گرفته، مشخص گردید که معلمان بر اساس تجارب خود اعتقاد دارند که در اجرای موفق طرح آموزش 

آموزان و  دانش ان،معلمتلفیقی باید: فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد، در خصوص اهداف و مزایای این طرح به مدیران، 

برنامه های درسی به منظور لحاظ کردن تفاوت های فردی دانش آموزان بازنگری انجام شود، فضا اطلاع رسانی شود، در  ینوالد

و امکانات مدارس مجری بررسی و کمبودها برطرف شود، آموزش های لازم به مدیران و معلمان ارایه گردد، برنامه های 

ن همکاری نزدیک و لازم را با کادر آموزشی داشته آموزشی جبرانی در کنار برنامه های رسمی لحاظ گردد، اولیای دانش آموزا

 باشند و غیره. در ادامه، به متن مصاحبه تعدادی از شرکت کنندگان اشاره شده است:

به نظر من، قبل از هر چیز، باید برنامه های درسی مورد بازنگری قرار » ، اظهار داشته اند که: 11شرکت کننده )معلم( با کد 

های موجود خاص دانش آموزان عادی است. همچنین، باید معلمان آمادگی لازم برای اجرای این طرح  گیرد؛ چرا که برنامه

 «. کسب کنند و فرهنگ سازی لازم در خصوص این طرح انجام گیرد

 و باید فضا و امکانات لازم در مدارس پیش بینی و فراهم شود. باید نگرش معلمان» ، گفته اند: 17شرکت کننده )معلم( با کد 

های درسی کاهش دانش آموزان تغییر کند، اولیای دانش آموزان هم از هر لحاظ همکاری کنند. تراکم دانش آموزان در کلاس

 «. یابد

(، فرایند کدگذاری و استخراج کدهای محوری و کدهای منختب در خصوص تجارب معلمان نسبت به 1داده های جدول )

 طرح آموزش تلفیقی را نشان می دهد 



 کدهای محوری و منتخب استخراج شده از متن مصاحبه با معلمان منتخب .1جدول

 کد یا مضمون محوری کد یا مضمون منتخب

 فرصت ها

 فراهم سازی زمینه پذیرش اجتماعی

 افزایش مهارت های زندگی

 افزایش توانایی های شناختی) عملکرد تحصیلی( 

 تغییر نگرش دانش آموزان عادی 

 معلمان در مدیریت کلاس  مهارت افزایی

 بکارگیری شیوه های متنوع تدریس توسط معلمان

 برقراری عدالت آموزشی

 چالش ها

 عدم تناسب برنامه های آموزشی و درسی 

 عدم تناسب فضا و امکانات آموزشی 

 مشکل مربوط به معماری و ساختمان مدارس و کلاس های درس

 و حتی اولیاءنگرش منفی معلمان، دانش آموزان 

 عدم برخورداری معلمان از دانش و توانش کافی 

 عدم وجود متخصص و مشاور کودکان دارای نیازهای ویژه در مدارس

 عدم ارتباط و همکاری بهینه اولیاء با مسئولین مدرسه

 بایدها

 مناسب یفرهنگ ساز

  مناسب به کلیه افراد ذی ربط در خصوص اهداف طرح یاطلاع رسان

 یدرسآموزشی و  یدر برنامه هابازنگری 

 فضا و امکانات مدارس  و نارسایی های کمبودهارفع 

 و معلمان یرانلازم به مد یها زشآموارایه 

 یرسم یدر کنار برنامه ها یجبران یآموزش یبرنامه هااجرای 

 ی مدرسهدانش آموزان با کادر آموزش یایاول یکنزدمستمر و  یهمکار

 

 گیرینتیجهبحث و 



این مطالعه با هدف بررسی تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کلاس های درس 

عادی انجام گرفت؛ بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که طرح مذکور می تواند فرصت های مناسبی برای افراد ذی ربط در 

ی، ارتقای سطح اجتماعیرش و مقبولیت پذ ینهزمرح به شکل مطلوب اجرا شود، می تواند پی داشته باشد؛ چنانکه این ط

 ییرتغیادگیری مهارت های زندگی و رشد توانایی های شناختی را برای کودکان دارای نیازهای ویژه فراهم نماید؛ همچنین، 

س و نیز توانایی آنها در بکارگیری شیوه های در کلاس یریتمعلمان در مد ییمهارت افزا و جامعه بیانجامد و به مردم نگرش

متنوع تدریس یاری رساند و در نهایت به برقراری عدالت آموزشی منجر شود. تحقیقات هم راستا با تحقیق حاضر، فرصت های 

سبب ، اجرای طرح آموزش فراگیر(، نشان داد 1351و همکاران) عنایتینتایج تحقیق چنانکه آموزش تلفیقی را تایید می کنند. 

آموزان با  ویژه، تعامل دانش آموزان با نیازهای رشد اجتماعی، رشد عاطفی، جایگاه و موقعیت اجتماعی، خودشناسی دانش

( در مطالعه خود نتیجه 1351می شود. فتحی و همکاران)آموزان عادی،  آموزان و نوع رفتار دانش نیازهای ویژه با سایر دانش

های پیشرفت تحصیلی، رفتار سازشی و لفیقی در مقایسه با نظام آموزشی ویژه در زمینهطورکلی نظام آموزش تبه گرفتند،

دانش (، نیز در مطالعه خود نتیجه گرفت، 2119جکسون)تر است. اختلالات رفتاری دانش آموزان دارای نیازهای ویژه موفق

بر بهتری از خود نشان می دهند.  یسازش یو رفتارها یلیتحص عملکرددرس عادی،  یهادر کلاس ژهیوی ازهایآموزان با ن

ی آموزان درس م دانش یربا سا ی عادیهاکه در کلاس یخاص زمان یازهایکودکان با ن(، 2115) 17اساس گزارش یونسکو

حقیق اما نتایج ت دارند. یو رفتار یاجتماع ذهنی، از نظر رشد ییبا مدارس استثنا یسهدر مقا یبه مراتب بهتر یشرفتپ خوانند،

در مدارس عادی  دارای نیازهای ویژهتلفیق دانش آموزان ( حاکی از آن است که 1399ب)غباری بناو  ری نژاد فرد کهنجعف

 و لذا با نتایج تحقیق حاضر، ناهمسو می باشد.  ندارد آنها های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تاثیری در جهت افزایش مهارت

در این تبیین کرد.  19نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ه های گوناگون از جملهتوان با توجه به دیدگای تحقیق میاین یافته

نظریه بر اهمیت مشاهده و الگو قرار دادن رفتارها، نگرش ها و واکنش های دیگران تاکید می شود. در واقع، این نظریه رفتار 

دهد. طبق این دیدگاه طرفداران طرح  انسان را بر اساس روابط متقابل بین اثیرات شناختی، رفتاری و محیطی توضیح می

تلفیق یا فراگیر بر این باورند که تعاملات مبتنی بر پذیرش در محیط های تلفیقی می تواند به عنوان الگوهای آموزشی عمل 

کرده و در تغییر نگرش و عملکرد جامعه اثر مثبت داشته باشد. نظریه یکپارچه سازی اجتماعی نیز بر اهمیت پذیرش اشاره 

رده و یکپارچه سازی اجتماعی را رسیدن به احساس تعلق که به وسیله پذیرش توسط دیگران و مشارکت مساوی در فعالیت ک

می با نیازهای ویژه ( کودکان 2112) 15نظر براون و برگن بر طبقهای با ارزش به وجود می آید، می داند. در همین راستا، 

در  های اجتماعی را در عمل تجربه کنند. مهارت الان و برقراری تعامل با آن هاها و رفتارهای همس فعالیتمشاهده توانند با 

نهایت می توان گفت، در اجرای طرح تلفیق فرصت و زمینه ملاقات و کنش و واکنش بین دانش آموزان دارای نیازهای ویژه 

موثر است. از طرفی برای معلمان نیز  دانش آموزان عادی فراهم می گردد که این خود برای هر دو گروه دانش آموزان مفید و

 فرصتی پیش می آید که مهارت های تدریس خود ارتقاء داده و به دانش و نگرش های جدیدی دست پیدا کنند. 

بخش دیگری از یافته های تحقیق حاضر نشان داد که طرح تلفیقی حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کلاس های 

عدم و مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، که از مهمترین می توان به مواردی همچون،  هاچالشا با درس عادی در شرایط اجر

و ساختمان مدارس و  یمشکل مربوط به معماری و عدم تناسب فضا و امکانات آموزش ی،و درس یآموزش یهاتناسب برنامه

 یعدم برخوردار و همچنین ای نیازهای ویژهبا خصوصیات شناخی، جسمانی و روحی و روانی کودکان دار درس یهاکلاس

                                                             
17 - Unesco 

18 - Bandura 

19 - Brown & Bergen 



ی در فرایند آموزش و یادگیری این دسته از دانش آموزان اشاره کرد. بررسی یافته های تحقیقات معلمان از دانش و توانش کاف

مه سپژوهش ویمشابه نیز موید وجود مسائل و مشکلات گوناگون در اجرای طرح آموزش فراگیر یا تلفیقی است، به طوری که 

نگرش منفی دارند و محتوای کتب درسی  معلمان نسبت به آموزش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز که بیانگر این است( 1394)

( در مطالعه خود نتیجه گرفتند، از مشکلات 1351پوشنه و مالمیر ) دانش آموزان استثنایی متناسب نمی دانند. را با شرایط

لمان با فلسفه آموزش تلفیقی و نیز عدم برخورداری آنها از توانایی های تدریس می کلاس های درس تلفیقی، عدم آشنایی مع

 باشد. 

دانش آموزان استثنایی در  آموزش تلفیقی بر این باورند کههای کلاسکه اکثریت معلمان  دادهنشان  ( هم2112پژوهش آنه )

دانش آموزان باید در مدارس استثنایی تحصیل  زیادی مواجه اند و توصیه می کنند که این های مدارس عادی با دشواری

خود مورد پذیرش قرار نمی  ان دیرآموز از سوی همسالان عادیآموزدانشدارد که  بر این نکته تأکید ،(2113) 21اوا کنند.

 دانشگستاخی هستند، دشنام می دهند و با  کلاس درس را به هم می ریزند، دانش آموزان بد و به این دلیل که آنها ،گیرند

 دیگر درگیر می شوند.  آموزان

ی اجرا با مسائل و مشکلات گوناگون ی تحقیق گفتنی است، اصولاً هر طرحی پس از تدوین و در مرحلهدر توضیح این یافته

مواجه می شود. طرح آموزش تلفیقی یا فراگیر نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر می رسد بخش قابل توجه این مشکلات 

همه را به  یاز آموزش برا برخورداری حق ینکامل تضم یتمسئول ینظام آموزشظام آموشی فعلی مربوط می شود. اگرچه به ن

، اما بر اساس شواهد موجود، برنامه های آموزشی و درسی بدون توجه به تفاوت های فردی و نیازهای متنوع دانش عهده دارد

ردار نیستند. در نظام آموزش معلمان نیز هیچ تغییر قابل توجهی صورت نگرفته آموزان تهیه شده و از انعطاف پذیری لازم برخو

نبوده و در فرایند تدریس بر روش های تدریس کلیشه ای و غیرکارآمد بدون توجه به سبک های  برخوردارو آنها از دانش لازم 

لازم برای مشارکت فعال و حداکثری اولیای یادگیری و نیازهای ویژه دانش آموزان تاکید می ورزند. از طرفی، ساز و کارهای 

دانش آموزان نیز مغفول مانده و چاره ای برای پویایی مشارکت ها اندیشیده نشده است؛ بدیهی است که در چنین شرایطی 

 طرح مذکور هر چند که با اصول علمی و اهداف عالی تدوین شده باشد، سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت. 

از یافته های تحقیق، در اجرای موفقیت آمیز طرح تلفیقی حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در بر اساس بخش دیگری 

کلاس های درس عادی باید عومل و شرایطی توسط مجریان و مسئولان مورد توجه اکید قرار گیرد. از جمله اینکه، برنامه های 

های جدید) اهداف، محتوا، شیوه های تدریس، فعالیت های درسی مورد بازنگری و جرح و تعدیل قرار گیرد و در برنامه 

یادگیری و روش های ارزشیابی(، متناسب با ویژگی های شناختی و عاطفی دانش آموزان لحاظ گردد، فرهنگ سازی مناسب 

ه تدارک و و کلاس های درس اقدام گردد، ب فضا و امکانات مدارس یها ییرفع کمبودها و نارسابه طرق مختلف انجام شود، به 

مستمر  یهمکاراجرای آموزش های دانش افزایی مدیران و معلمان و سایر افراد ذی ربط اقدام شود و همچمین، ساز و کارهای 

 پیش بینی گردد. مدرسه یدانش آموزان با کادر آموزش یایاول یکو نزد

(، در 1393) خانجانی و بهارینوان نمونه، این  نتیجه گیری نیز با یافته های تحقیقات مرتبط همسویی و مطابقت دارد؛ به ع

 های تدریس ویژه دانسته و از تلفیقی را آموزش روش مهمترین نیاز آموزشی معلمان مدارس گزارش نتایج تحقیق خود،

تلفیقی یاد می  معلمان مدارس تلفیقی به عنوان بهترین نوع حمایت از محدود کردن تعداد دانش آموزان کلاس در مدارس

(، نیز نشان دادند که باید به معلمان کلاس های تلفیقی، آموزش های لازم در خصوص مهارت های 1399لی و سلیمی). ملکنند

 ویژه تدریس ارایه گردد، همچنین تعداد دانش آموزان در این کلاس ها باید محدود باشد. 
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 تلفیقی، هر کودک به کلاس درس عادیی تحقیق می توان گفت که بر پایه ی فلسفه ی آموزش و پرورش در توضیح این یافته

تعلق دارد و تمامی مدارس باید برای آموزش تمامی کودکان و بدون توجه به وضعیت جسمانی، شناختی، عاطفی، زبانی و دیگر 

ویژگی های متناسب سازی شوند و هیچ توجیهی برای پذیرفته نشدن و یا کنارگذاری آنها از محیط آموزشی عادی وجود 

ی درسی صورت گیرد، اطلاعات و شناخت کافی برای تحقق این هدف پیشنهاد می شود که تغییرات اساسی در برنامه ندارد. اما

راجع به اهداف طرح به کلیه افراد و عوامل ذی ربط از جمله، مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها و سایرین ارایه گردد. 

ازم ل یهاآموزشهای درسی اقدام شود. لات مربوط به فضا و امکانات مدارس و کلاسباید نسبت به رفع نواقص، کمبودها و مشک

تدارک و اجرا شود و در نهایت بین  یرسم یهادر کنار برنامه یجبران یآموزش یگردد، برنامه ها یهو معلمان ارا یرانبه مد

د. بدیهی است که در غیر این صورت، طرح یک صورت گیرمستمر و نزد یمدرسه همکار یدانش آموزان با کادر آموزش یایاول

 تلفیقی و یا فراگیر از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود. 
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Abstract 

Special needs in the form of psychological behavioral disorders, learning disabilities, and 

physical disabilities affect students' learning processes. The purpose of this study is to 

investigate the lived experiences in primary school teachers about the presence of students 

with special needs in the normal schools classrooms. This research has been done with a 

qualitative approach, and in a phenomenological method, with 12 primary teachers (7 

female and 9 male teachers). The goal-based sampling method is to achieve data saturation 

and to use data, semi-structured interview form has been used. Using Lincoln and Guba’s 

(1559) quadruple standards, the reliability of the research was confirmed, and then thematic 

analysis was used based on the "thematic network" technique was used to analyze the data. 

The results showed that the experiences of the selected teachers in statistical sample can be 

categorized in terms of integrated education in form of 3 main or selected topics 

(opportunities, challenges and needs) and 21 sub-topics. Based on the research findings, it 

can be concluded that the integrated educational plan, like the presence of students with 

special needs in normal classrooms, may have positive results, but the implementation of 

this plan in schools may convey many challenges or problems. In order to solve this, 

educational programs and curriculums should be reviewed, the space and facilities of 

schools should be solved in order to overcome the existing deficiencies and shortcomings, 

and appropriate information about the plan should be informed and addressed.  
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