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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر مروری سیستماتیک بر شناسایی عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر بود .پژوهش حاضر به
روش مرور سیستماتیک در هشـت گام انجام شد :انتخـاب موضوع ،تعیین معیارهای ورود و خروج ،تعیین استراتژی جستجو با
استفاده از ابزارهای موجود در پایگاههای اطالعاتی و کلیدواژههای مرتبط استاندارد ،تعیین منابع گردآوری اطالعات (در پژوهش
حاضر مناسبترین پایگاههای اطالعاتی موجود شامل «وب او ساینس»« ،اسکوپوس»« ،ساینس دایرکت»« ،پروکوئیست»« ،الزویر» و
پایگاه اطالعاتی فارسیزبان گنج ،سید ،مگیـران ،نورمگز) بود .انتخاب مطالعات (از طریق مطالعه  033چکیده مقاله) ،ارزیابی کیفیت
در این مرحله پس از طراحی ابزار ارزیابی کیفیت ،منابع استخراجشده توسط دو نفر پژوهشگر بهطور مستقل مطالعه و امتیازدهی
شد که  033مقاله مرتبط استخراج شد .در این پژوهش بهطورکلی ما به برخی عناصر کلیدی که در اجرای موفق آموزش فراگیر
تاثیرگذارهستند؛ رسیدیم ازجمله :نگرشهای فرهنگی ،حمایتهای اقتصادی ،کمک به مدارس برای درک چالشهای خود ،فناوری
مناسب ،یادگیری شخصیسازیشده ،منابع و امکانات ،نگرش ،دانش و مهارت معلمان ،تکنیکهای آموزشی و شیوۀ تدریس،
برنامهریزی و برنامه درسی انعطافپذیرو رهبری-حمایتی .امروزه اجرای برنامههای فراگیر سازی تنها به یکپارچهسازی مکانی و
فیزیکی منحصر نمیشود و این امر مستلزم یکپارچهسازی کارکردی و اجتماعی و همانطور انعطافپذیری و غنیسازی محیطهای
آموزشی متناسب با نیازهای فراگیران است .تراکم جمعیت کالس درس مانع از اجرای آموزش اثربخش و رسیدگی مطلوب به دانش
آموزان با نیازهای ویژه میشود .یکی از راهبردهای پیشنهادشده معلمان کاهش تعداد کل دانش آموزان در کالسهایی است که دارای
دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند .تجهیز مدارس و ارائه امکانات مناسب از دیگر راهبردهای پیشنهادشده معلمان برای ارتقاء
اثربخشی آموزش فراگیر است .به نظر میرسد که مناسبسازی فضاهای آموزشی ،استفاده از ابزارهای کمکی ،هوشمند سازی
مدارس ،تجهیز آزمایشگاهها و ارائه هر چهبهتر خدمات توانبخشی به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه میتواند در این زمینه
تسهیلکننده امور باشد.
واژههای کليدی :آموزش فراگیر ،محیط فراگیر ،عوامل موفقیت آموزش فراگیر
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مقدمه
در دنیا ،کودکانی زندگی میکنند که به دلیل داشتن نقیصههای ذهنی ،فیزیکی ،حسی و عاطفی ،نیازهای ویژهای دارند .بدیهی است
افراد دارای اینگونه ناتوانیها و معلولیتها برای ادامه حیات ،نیازمند شرایط مناسب هستند .همانطور که زمینههای رفاهی همچون
امنیت ،بهداشت و درمان ،آموزشوپرورش ،اشتغال و ...برای مجموعه افراد سالم جامعه تدارک دیده میشود برای این قشر از جامعه
نیز زمینه دسترسی به این امکانات میبایست فراهم گردد .شاید درگذشتههای دور ،به دلیل همبستگیهای خانوادگی و قومی افراد
دارای معلولیت کمتر از چرخه حمایت خانواده بیرون میماندند ولی با صنعتی شدن جوامع و به وجود آمدن نظام شهرنشینی و تغییر
شکل نظام خانواده از شکل هستهای آن ،حال جامعه است که نقش مسئول و متولی افراد خود چه سالم و چه معلول را عهدهدار
میباشد .یکی از این مسئولیتها ،فراهم آوردن شرایط آموزشی و پرورشی مناسب برای این کودکان است .درگذشته این کودکان در
مراکز شبانهروزی نگهداری میشدند و در طی شبانهروز عالوه بر مراقبت و پرستاری ،خدمات توانبخشی و آموزشی در اختیار آنان
قرار میگرفت .امروزه در اکثر جوامع بر اساس یافتههای تحقیقاتی سعی میشود کودک مبتال به معلولیت از خانواده و جامعه جدا
نشده و حتیالمقدور امکانات و خدمات در بطن جامعه و بهصورت قابلدسترسی در اختیار خانواده و کودک قرار گیرد (سرشکی و
صالح پور .)4031 ،آموزش فراگیر نمایانگر یک چالش و تغیر تاریخی در نگرش نسبت به نوع انسانی است که با تکیهبر مدل
اجتماعی از تفاوتهای فردی در بین دانش آموزان دفاع میکند .هدف از فراگیر سازی اطمینان حاصل کردن از این موضوع مهم
است که تمام افراد از حقوق ،فرصتها و پذیرش برابر برخوردارند (میزو .)7342 ،4یکی از اساسیترین حقوق هر فرد برخورداری
از آموزش مطلوب است .تقسیم آموزشوپرورش به دوشاخه عادی و استثنائی اگرچه موجی رشد قابلمالحظهای در آموزشوپرورش
استثنائی شده است اما روند یکپارچهسازی دسترسی به خدمات انسانی را تسهیل نکرده است .افرادی که به دلیل ناتوانیها و
نقصهای جسمی ،ذهنی ،حسی و حرکتی ،یادگیری ،ناسازگاریهای اجتماعی ،تبعیضهای جنسی ،فرودستی اجتماعی و اقتصـادی
و غیره از جریان اصلی و عمومی جامعه ازجمله از روند آموزشی اساسی جامعه بیرون کشیده شدند هرگز به حقوق اساسی خود در
تصمیمگیریهای مهم کشور و منطقهای نخواهند رسید و احساس تعلـق اجتماعی نخواهند کرد سوی دیگر ،دانش آموزان مدارس
عادی که هرگز تجربهای از تواناییها و نیازهای کودکان دارای نیازهای خاص ندارند در کنار آمدن با تنوع و تفاوتها در زندگی
بیرون از مدرسه مشکالتی خواهند داشت .این دانش آموزان که در آینده از تصمیم سازان ما خواهند بود دارای نگرش مناسبی نسبت
به تفاوتها ،معلولیت و معلولین نخواهند بود و کمتر احتمال دارد که به نفع آنان وارد عرصههای کالن کشوری و بینالمللی شوند.
تنوع و تفاوت که سنگ زیربنای زندگی انسانی اسـت تـوان بـالقوه فراوانی برای غنا بخشیدن به جریان آموزشوپرورش دارد .هدف
و شعار اساسی آموزش فراگیر این است« :کودکانی که باهمدیگر یاد میگیرند .زندگی کردن باهمدیگر را خواهند آموخت».
آموزشوپرورش امری خنثی نیست ،بلکـه یک فعالیت مهم سیاسی است .افراد اولین بار در مدرسه با مفاهیم هنجارهـا ،مرزها،
قدرت ،نفوذ ،مشارکت ،همکاری و ارزشها آشنا میشوند؛ مفاهیمی که زیربنای دموکراسی در زندگی بزرگسالی آنان است .پس
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کامالً شایسته است که صالحیت آموزشوپرورش در شکل فعلی آن جهت ایجاد فرصتهای برابر برای تمام شهروندان مخصوص ًا
آسیبپذیرترین آنها نظیر دختران ،زنان ،معلولین مهاجران و روستائیان و نیز تغییرات اساسی در آن به بحث و چالش کشیده شود
(دانایی .)4031 ،اخیراً مهمترین مسئله عمومی که توجه دولتهای مختلف را به خود جلب کرده است آموزش دانش آموزان با
نیازهای ویژه و نیازهای آموزشی ویژه آنان است (هورن بی .)7347 ،سازمان علمی و فرهنگی یونسکو فراگیری را بهعنوان فرایند
پاسخگویی به تنوع همه یادگیرندگان با ادغام و جذب آنان در نظامهای آموزشی عادی معرفی میکند و کشورها را به برقراری،
نظامی متعهد میسازد که با ایجاد تغییر در محتوا ،روشهای آموزشی ،ساختارها و راهبردها ،مسئولیت تأمین آموزش همه
یادگیرندگان را به عهده میگیرند (یونسکو .)4551 ،4از نظر یونسکو نظام آموزشی مسئولیت آموزشی همه کودکان را به عهده دارد
و لذا هریک از گروههای سنی باید بتوانند صرفنظر از هرگونه تفاوت ،در محیطی مشترک و بدون تبعیض در کنار همدرس بخوانند.
تحقق این هدف در صورتی میسر خواهد بود که نظام آموزشی از رویکردهایی استفاده کند که پاسخگوی تفاوتهای فردی
یادگیرندگان در کالس و درنهایت به نفع همه آنان باشد .کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد ،آموزش فراگیر را شامل مجموعهای
از اصول ،روشها ،اعمال و رفتارهایی بهمنظور ارائه آموزشی پرمعنا و با کیفیت برای همه دانشآموزان معرفی میکند .بدین ترتیب،
آموزش فراگیر موضوعی حاشیهای و جدا از آموزش عادی نیست.
این آموزش در ارتباط با چالش کیفیت آموزش رسمی و غیررسمی بوده و بر این باور مبتنی است که تفاوت و تنوع یادگیرندگان
عاملی چالشبرانگیز و غنی کننده محیط آموزشی است (یونسکو .)7335 ،اصطالح آموزش فراگیر پیچیدگیهای گستردهای را در
تحول سیاستهای آموزش ویژه و عادی به وجود آورده است (هیمان 7و همکاران .)7341 ،ما گاهی فکر میکنیم که متخصصان
تعلیم و تربیت اطالعات نادرستی را درباره آموزش فراگیر دریافت کردهاند و دچار ابهام شدهاند .بخشی از این ابهام ،ناشی از اصل
موضوع آموزش فراگیر و معنایی است که از این اصطالح دریافت میشود .ما اعتقادداریم که آموزش فراگیر از نظر ماهیت نمیتواند
در محیطهایی که برخی از کودکان بهطور مجزا یا متفاوت از همساالن خود آموزش میبینند ،وجود داشته باشد .فراهم کردن
نمونههایی که آموزش فراگیر نیستند ،شاید آسانتر باشد.
آموزش کودکان بهصورت پارهوقت در مدارس ویژه یا مدارس عادی ،آموزش فراگیر نیست .آموزش کودکان در مدارس ویژه و با
حداکثر جداسازی ،آموزش فراگیر نیست .همچنین آموزش کودکان در کالسهای عادی ،اما با برنامههای آموزشی متفاوت از نظر
محتوا و محیط یادگیری نسبت به همساالن ،آموزش فراگیر نیست (مگر اینکه همه کودکان در یک کالس از برنامههای واحدی
بهره ببرند ) اغلب از متخصصان تعلیم و تربیت میشنویم که ازاینگونه مثالها بهعنوان آموزش فراگیر یاد میکنند ،بدیهی است که
چنین نیست (خانزاده )4054 ،براساس فلسفة زیربنای آموزش فراگیر ،همة کودکان برای بهرهمندی از حداکثر توانایی خود ،باید در
کنار همساالن خود ،در مدرسهای ثبتنام کنند که در صورت نداشتن مشکل ،ثبتنام میکردند (میلر .)4559 ،0در این رویکرد ،همة
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دانش آموزان صرفنظر از تفاوتهایشان بهمثابه عضو اصلی نظام آموزشی تلقی میشوند و در همة فعالیتهای آموزشی و پرورشی
با سایر کودکان همکاری میکنند (مور و همکاران .)4553 ،4فیوستر ( ) 7330معتقد است که آموزش فراگیر ،فلسفهای است که
پذیرش همة دانش آموزان را در جایگاه اعضای یک گروه یادگیری ،بدون توجه به تفاوتهای فردی آنها به رسمیت میشناسد و
برحق آنان در بهرهمندی از آموزشوپرورش تأثیرگذار و مناسب با توانمندیهایشان در کنار همساالن خود ،تأکید میکند .به اعتقاد
وی ،برای ساختن نوعی مدرسه و کالس کارآمد و انسانی ،قرار دادن همة دانش آموزان در کنار یکدیگر و توجه به نیازهای فردی
آنان بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا مدارس فقط با این شرایط میتوانند تجربة یادگیری مناسب ،در دسترس همة دانش آموزان ،قرار
دهند .بر این اساس ،آموزش فراگیر به دنبال روندی است که براساس آن نظام آموزشی ،مدرسه و معلم باید بهگونهای تغییر یابند که
بتوانند همة کودکان اعم از عادی ،نیاز های ویژه و قرارگرفته در حاشیه به علّت مسائل فرهنگی و اجتماعی را در زیر یک سقف و
در کنار همساالن خود ،آموزش دهند (میتلر .)7333،7اهمیت فراگیر سازی آموزشوپرورش در آن است که امروزه متخصصان تعلیم
و تربیت و سازمانهای مربوط به حقوق افراد دارای ناتوانیها معتقدند تنها راه فراهم کردن شیوهای برای آموزش و یادگیری میلیونها
کودک با نیازهای ویژه ،برآورد شده در سطح جهان ،تلفیق آنان در نظامهای آموزشی فراگیر است (حبیبی4555 ،؛ گروه مترجمان،
.)4025
آموزش فراگیر موفق مستلزم دگرگونی مدرسه و تغییر سیستم است .بااینحال ،بسیاری از این اصالحات بر طراحی متمرکز است و
نیاز به منابع هزینه ندارد .تأکید بر این نکته مهم است که آموزش فراگیر به این معناست که همه کودکان در اکثر اوقات روز خود در
کالسهای درس معمولی باهم باشند .این تأثیرات مثبتی بر پیشرفت دانشآموزان و رفاه اجتماعی  -برای همه کودکان  -دارد و
بسیار کارآمدتر و مؤثرتر از مدارس ویژه و کالسهای درس ویژه است .اغلب ،اصطالح "آموزش فراگیر " مترادف با آموزش برای
کودکان دارای معلولیت میشود .درحالیکه این ممکن است هنوز انگیزه اولیه برای آموزش فراگیر باشد ،تمرین فراگیر موفق برای
همه کودکان با ویژگیهای مختلف مانند قومیت ،زبان ،جنسیت ،و وضعیت اجتماعی-اقتصادی موفق خواهد بود (اسکولکا.)7343 ،0
آموزش فراگیر فرآیند مستمر تحول آموزشی است و مجموعهای واضح از شاخصهای برابری یونسکو ( )7342میتواند از اجرای
آموزش فراگیر حمایت کند .اندازهگیری موفقیت آموزش فراگیر باید فراتر از شمارش دانشآموزان در دسترس برای ارزیابی باشد،
اما باید معیارهای کیفیت آموزشی ،نتایج و تجربیات را در برگیرد .درک و ارزیابی شیوههای تدریس نیز بسیار مهم است .حال سؤال
اساسی این است که عوامل تأثیرگذار بر موفقیت اجرای آموزش فراگیر چه مواردی هستند که در این راستا باید شاخصها و مواردی
که موفقیت با آن سنجیده میشود شناسایی شوند .تنها در این حالت است متخصصان و سیاستگذاران میتوانند با توجه به این
عوامل سیاستها و خطمشیهای مناسب جهت اجرای آموزش فراگیر را به مرحله اجرا بگذارند.

1

Moore
Mittler
3
Schuelka
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

04

عوامل موثر بر موفقیت در اجرای آموزش فراگیر ...

کشته گر و همکاران

آموزش فراگیر به روشهای بیشماری تعریفشده است .شاید معتبرترین تعاریف از آژانسهای سازمان ملل متحد و از معاهداتی
مانند کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اعالمیه اینچئون آمده باشد .طبق کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (ین.)7340،
آموزش فراگیر به این معناست :یک حق اساسی برای آموزش ،اصلی که به رفاه ،کرامت ،خودمختاری و مشارکت دانش آموزان در
جامعه اهمیت میدهد و روندی مستمر برای رفع موانع تعلیم و تربیت و ترویج اصالحات در فرهنگ ،خطمشی و عمل در مدارس
بهگونهای که همه دانش آموزان را شامل شود .عالوه بر این ،و مهمتر از همه ،آموزش فراگیر به این معنی است که دانش آموزان
دارای معلولیت و سایر معایب در اکثر اوقات روز مدرسه باهم ساالن خود در یک کالس درس معمولی آموزش داده میشوند.
هنگامیکه بیشتر کارشناسان از «آموزش فراگیر» صحبت میکنند ،این شامل واحدهای ویژه یا کالسهای درس ویژه (تفکیک) یا
قرار دادن کودکان دارای معلولیت در محیطهای معمولی تا زمانی که بتوانند خود را تنظیم کنند (ادغام) نمیشود .آموزش فراگیر با
این فرض آغاز میشود که همه کودکان حقدارند در یک فضای آموزشی باشند (کوبلی7343 ،؛ فلوریان ،بلک هاوکینز و روس،
7342؛ هیر ،و همکاران7340 ،؛ شوئلکا و جانستون7347 ،؛ یونسکو .)7340درحالیکه راههای مختلفی برای تعریف «موفقیت» در
آموزش فراگیر وجود دارد ،راهنمای یونسکو ( )7342برای تضمین شمول و برابری در آموزش ،شاید واضحترین مفهومسازی را در
مورد اینکه چگونه آموزش فراگیر میتواند موفق تلقی شود ،ارائه میکند.
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-1مفاهيم
 414شمول و برابری اصول کلی هستند که همه سیاستها ،برنامهها و شیوههای آموزشی را هدایت میکنند.
 417برنامه درسی ملی و سیستمهای ارزیابی مرتبط با آن به گونه ای طراحیشدهاند که بهطور مؤثر به همه یادگیرندگان پاسخ دهند.
 410همه عواملی که با فراگیران و خانوادههای آنها کار میکنند اهداف سیاست ملی را برای ارتقای شمول و برابری در آموزش
درک کرده و از آنها حمایت میکنند.
 411سیستمهایی برای نظارت بر حضور ،مشارکت و موفقیت همه فراگیران در سیستم آموزشی وجود دارد
-2خطمشی
 714اسناد مهم سیاست ملی آموزش بهشدت بر شمولیت و برابری تأکید دارند.
 717کارمندان ارشد در سطوح ملی ،ناحیهای و مدیریت مدرسه شمول و برابری در آموزش را ارائه میکنند.
 710رهبران در همه سطوح اهداف خطمشی ثابتی را برای توسعه شمولیت شیوههای آموزشی عادالنه بیان میکنند.
 711رهبران در تمام سطوح شیوههای آموزشی غیر فراگیر ،تبعیضآمیز و نابرابر را به چالش میکشند.
-3سازهها و سيستمها
 014پشتیبانی با کیفیت باال برای یادگیرندگان آسیب پذیر وجود دارد.
 017همه خدمات و مؤسسات درگیر با فراگیران و خانواده های آنها در هماهنگی سیاستها و شیوههای آموزشی فراگیر و عادالنه
با یکدیگر همکاری میکنند.
 010منابع ،هم انسانی و هم مالی ،به روشی توزیع میشوند که به نفع یادگیرندگان بالقوه آسیب پذیر باشد.
 011نقش روشنی برای تدارکات ویژه ،مانند مدارس و واحدهای ویژه ،در ترویج شمول و برابری در آموزش وجود دارد.
-4تمرینات
 114مدارس و سایر مراکز یادگیری استراتژی هایی برای تشویق حضور ،مشارکت و موفقیت همه یادگیرندگان از جامعه محلی خود
دارند.
 117مدارس و سایر مراکز آموزشی برای یادگیرندگانی که در معرض خطر کمموفقیت ،به حاشیه رانده شدن و طرد شدن هستند،
حمایت میکنند.
 110معلمان و کارکنان پشتیبانی آماده هستند تا در طول آموزش اولیه به تنوع زبان آموزان پاسخ دهند.
 .111معلمان و کارکنان پشتیبانی فرصتی برای مشارکت در توسعه حرفه ای مستمر در رابطه با شیوههای فراگیر و عادالنه دارند.
موارد باال را می توان طور خالصه تر در پنج مولفه اصلی اجرای موفق آموزش فراگیر خالصه کرد:
 .4سیاستهای فراگیر که نتایج عالی را برای همه دانش آموزان ترویج میکند.
 .7برنامه درسی منعطف و سازگار
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 .0رهبری قوی و حمایتی مدرسه
 .1توزیع عادالنه منابع
 .9معلمانی که در آموزش فراگیر آموزشدیدهاند و آن را بهعنوان نقش خود در آموزش به همه فراگیران در یک کالس درس متنوع
میدانند.
یکی از راههای اساسی که ما ازلحاظ پیشینه «موفقیت» آموزش فراگیر را درک کردهایم ،ابزارهای کمی است که اندازهگیری را انجام
میدهند .اگرچه ساده است ،که تعداد کودکان دارای معلولیت در مدارس و کالسهای درس را بهعنوان یک نتیجه آموزش فراگیر
«شمارش» کنیم .بااینحال ،در حدود یک دهه گذشته ابزارهای نوآورانهتری توسعهیافتهاند تا نهتنها دسترسی به آموزش ،بلکه کیفیت
آموزش ،نتایج آموزشی ،و تجربیات برای کودکان دارای معلولیت را نیز به تصویر بکشند .بهطور خالصه ،تفکر فعلی این است که
از اندازهگیری صرف ًا موانع دسترسی فراتر رفته و رویکرد تفکر سیستمی بیشتری ارائه دهد (مانند کارینگتون و همکاران7342 ،؛
سیلور ،7349 ،4ایسنی7342 ،7؛ شوگرن ،و همکاران7349 ،؛ شوئلکا و جانستون .)7347 ،لورمن ،فورلین و شارما ( )7341پیشنهاد
میکنند که ارزیابی آموزش فراگیر موفق را میتوان از طریق ورودیها ،فرآیندها و پیامدها متمایز کرد؛ و همچنین از سطح ملی
(کالن) ،به منطقه (متوسط) و به سطح مدرسه (خرد) مفهومسازی شده است .پروژههای قابلتوجه زیادی وجود داشته است که به
دنبال شناسایی و اندازهگیری شیوههای آموزش فراگیر مؤثر توسط معلمان بوده است .پروژه آموزش مؤثر حمایتی (( ) SETجردن
و مکگی-ریچموند )7341 ،نمونهای عالی در شناسایی ،اندازهگیری و تقویت شیوههای تدریس فراگیر است .اعضای پروژه SET
از طریق مقیاس دقیق مشاهده کالس درس ،شیوههای مؤثر کالس درس را برای شناسایی و ارزیابی ارائه کردند ،مانند مدیریت
کالس ،مدیریت زمان ،ارائه درس ،آموزش گروه بزرگ و کل کالس ،آموزش گروهی کوچک و فردی ،سبک تدریس غالب ،و لحن
کالس درس .صرفنظر از مفهومسازیهای سیستمی اخیر آموزش فراگیر و تمرکز بر برجسته کردن موفقیت ،ارزش آن را دارد که
بهسرعت مهمترین موانع و چالشهای اجرای موفق آموزش فراگیر را مرور کنیم .رایجترین چالشهای شناساییشده برای اجرای
موفقیتآمیز آموزش فراگیر عبارتاند از :فقدان سیاست و حمایت قانونی ،منابع و امکانات ناکافی مدرسه ،کادر تخصصی ناکافی
مدرسه ،آموزش ناکافی معلم در تفکر فراگیر و فنون ،تکنیکهای آموزشی و غیرفعال ،برنامه درسی سفت و سختی که هیچ تطبیق،
اصالح یا شخصیسازی ارائه نمیدهد ،رهبری مدرسه و ناحیه غیر حمایتکننده ،نگرشهای فرهنگی-اجتماعی در مورد مدارس و
معلولیت (پیترز7333 ،0؛ میتلر7335 ،1؛ رز7330 ،9؛ اسکالکا7343 ،؛ الویک 0و همکاران7344 ،؛ ین .)7373 ،2متخصصان و
پژوهشگران باور دارند که مدارس فراگیر به دالیل زیر امکان رشد و ارتقای مهارت های دانش آموزان با ناتوانی و عادی را فراهم
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خواهد کرد .4 :وجود الگوی مناسب رشد (دانش آموزان همسال و عادی )  .7امکان مقایسه عملکرد دانشآموزان با ناتوانی با الگوی
رشدی مناسب و جهتگیری بهسوی ارتقای مهارتهای متفاوت آنان از سوی معلم .0.امکان بهرهگیری از توان بالقوه همساالن
عادی برای آموزش و ارتقای مهارتها در دانش آموزان با ناتوانی .1.زمینهسازی پذیرش بهتر دانش آموزان با ناتوانی در متن جامعه
با تغییر نگرش و فرهنگسازی در محیط مدرسه که در آینده به ایجاد جامعه فراگیر منتهی میشود.
روش پژوهش
بهطورکلی برای انجام پژوهشهای مروری دودسته مطالعه وجود دارد ) 4 :مرور توصیفی و  ) 7مرور سیستماتیک " یا نظاممند .در
مـواردی کـه شـواهد و دادههای چندانی در دسترس نیست ،مرور توصیفی ارزشمند خواهد بود؛ اما در مباحثی که مقادیر فراوانی
داده موجـود است ،نظرات شخصی چندان اهمیت نداشته و با کمک مرور سیستماتیک میتوان بهدقت شواهد را بررسی و ارزیابی
کرد (هال .)7330 ،در مرور سیستماتیک ،میتوان با شناسایی دقیق ،منظم و برنامهریزیشده تمام مطالعات مرتبط ،نقد عینیتری انجام
داد و در مواردی که مطالعات اصلی ،با مرورهای کالسیک سنتی ،و نظرات مؤلفان باهم اختالف دارند ،میتواند به حل مسئله کمک
نماید .مطالعات مرور سیستماتیک با یافتن همه مطالعات پژوهشی مرتبط ،تلفیق یافتهها به شیوههای غیر سوگیرانه ،به خالصه کردن
شواهد ،روزآمدسازی اطالعات بدون نیاز به مطالعه همه متون پژوهشی و ایجاد شکل شفافتر (با تطبیق و مقایسه) نتایج پژوهشها
میپردازد (پور نقی .)4050 ،نتایج مطالعات مرور سیستماتیک بازتاب ملی و بینالمللی دارد .کمک بسیاری به شناخت مشکالت و
ارائه راهکارها و برنامهریزیهای مدیریتی کوتاهمدت و بلندمدت میکند .از طرف دیگر .مطالعات مرور نظاممند در هر حوزه
موضوعی بهطورمعمول هرچند سال یکبار و غیرتکراری انجام میشود و سایر پژوهشگران در سراسر جهان از خروجیهای آن
بهره میگیرند .در مرحله شناسایی همه مقاالت پژوهشی حاصل از جستجوی آموزش فراگیر و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت اجرای
آموزش فراگیر بود در پایگاههای اطالعاتی بینالمللی اسکوپوس ،وب ساینس ،ساینس دایرکت ،الزویر ،پروکونست و همچنین
پایگاههای فارسیزبان گنج ،اس.ای.دی ،سیویلیکا و نورمگز جستجو شدند (درمجموع  0333مقاله شناسایی شد ) .ازآنجاکه تعداد
مقاالت جستجو شده بسیار زیاد بود در ابتدا برای رسیدن به مقاالت باکیفیت و مناسب عناوین مقاالت مرور شد و پس از حذف
مقاالت تکراری و همچنین مقاالتی که عـناوین آنها ارتباطی با آموزش فراگیر و موفقیت آن نداشت .سایر مقاالت بررسیشده (907
مقاله) وارد مرحله غربالگری شـدند .در این مرحلـه پـس از مطالعـه چکیده این مقاالت ،مقاالتی که با معیارهای ورود تناسب
داشت (پژوهشهایی که اعتبار باالتر و در آنها آموزش فراگیر و عوامل موفقیت و تأثیرگذار بر موفقیت آموزش فراگیر بیانشده
باشند) غربال و برای ورود به مرحلـه و شایستگی و ارزیابی کیفیت تعیین شدند ( 737مقاله) .سپس متن کامل این مقاالت دانلود و
مورد ارزیا بی قرار گرفت .در این مرحله جهت ارزیابی مقاالت ابعاد مورد ارزیابی در هر منبـع شـامل عنـوان و چکیده ،مقدمه و
بیان مسئله ،روش ،یافتهها و اصول نگارشی بود .الزم به یادآوری است که منابع به صورتی در اختیار مرور گران گذاشته میشد که
نام نویسنده ،مجله ،و سایر اطالعات کتابشناختی آن پوشانده شـده باشـد ،تا در زمان ارزیابی ،سوگیری خاصی در این مورد نباشد؛
و تمامی مراحل توسط حداقل دو محقق بهطور هم زمان انجام و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شد تا سوگیری در انتخاب منابع
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صورت نگیرد و در صورت رد شدن ،دلیل مربوطه درج شود .در صورت اختالفنظر میـان افراد ،نفر سوم داوری کرد .درنهایت
تمامی مقاالت مطالعه شده ،توسط یک نفر متخصص و صاحبنظر ،کنترل و تائید گردید دید ( 430مقاله).
جدول .1پایگاههای جمعآوری اطالعات پژوهش
نوع پایگاه اطالعاتی

تعداد مقاالت جستوجو شده

پایگاه اطالعاتی

تعداد مقاالت انتخابشده پس از
ارزیابی نهایی

بينالمللی

فارسیزبان

اسکوپوس

417

وب او ساینس

747

الزویر

134

ساینس دایرکت

237

پروکوئست

042

گنج

404

اس ،ای ،دی

073

سیویلیکا

710

نور مگز

707

35

41

0333

جمع

430

یافتهها
پاسخ به سؤال تحقیق :عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر کدام اند؟
جدول .2یافتهها
عوامل موفقیت

تعداد منابع

منابع

منابع و امکانات

1

Sæbønes& et.al2015, Sue 2002, Nelson2014, EASNIE2017,

یادگیری شخصیسازیشده

7

کارپنتر ،اشدان و بووایر7342 ،؛ ریم و النست،7343 ،

نگرش ،دانش و مهارت معلمان

44

فوالن7332 ،؛ کورودا ،کارتیکا و کیتامورا7342 ،؛ رز و داوستون ،7349 ،فورلین و چمبرز،

تکنیکهای آموزشی و شیوۀ تدریس

9

برنامهریزی و برنامه درسی

9

7344؛ گراهام و اسکات ;7340
Subban, & Mahlo, 2017, Shogren, McCart, Lyon & Sailor2015,
Sharma, Simi, & Forlin,2015, Kuroda,Kartika & Kitamura2017,
Forlin & Chambers2011,Graham & Scott2016,

2018 Sailor2015, UNESCO-IBE 2016, Jordan & ،EASNIE
McGhie-Richmond2014, Save the Children & EENET, 2018

انعطافپذیر

EASNIE 2011؛ Nolet & McLaughlin2005؛ & Schuelka,Sherab
Nidup 2018, Nelson2014, Nolet & McLaughlin2005,
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شوگرن ،و همکاران7349 ،؛ ویال و هزار ،7340 ،یونسکو ( 7340ص ،)12هوسپیان ،آلیس

رهبری حمایتی

2

نگرشهای فرهنگی

1

Singal,2006, Schuelka2018, Rose, R. & Doveston2015, Esibaea,
Malefoasi & Fa’asala2017,

حمایتهای اقتصادی

3

EASNIE,2018,Umeasiegbu, Diallo & Gere, 2014, UNICEF 2015,
Banks & Polack2013, Eide & Ingstad, B. (Eds.)2011,
هیر ،و همکاران7342 ،؛ هیمن ،استین و مورنو ،7341 ،بنکس و پوالک ،7340

کمک به مدارس برای درک

1

Booth & Ainscow, 2011; Rieser, 2012; Swift Center, 2018؛

4037
Sherab & Nidu2018, Sherab, et al., 2015, Villa & ،Schuelka
Thousand 2016,

UNESCO-IBE 2016

چالشهای خود
فناوری مناسب

4

)UNICEF (2016a

همانطور که در جدول باال نشان داده شد ،مهمترین عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر به شرح زیر است:


نگرشهای فرهنگی ( 1منبع)



حمایتهای اقتصادی ( 3منبع)



کمک به مدارس برای درک چالشهای خود ( 1منبع)



فناوری مناسب ( 4منبع)



یادگیری شخصیسازیشده ( 7منبع)



منابع و امکانات ( 1منبع)



نگرش ،دانش و مهارت معلمان ( 44منبع)



تکنیکهای آموزشی و شیوۀ تدریس ( 9منبع)



برنامهریزی و برنامه درسی انعطافپذیر ( 9منبع)



رهبری حمایتی ( 2منبع)
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بحث و نتيجهگيری
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر برای موفقیت اجرای آموزش فراگیر حول محور  43عامل هستند که در شکل
زیر نشان دادهشدهاند:

برنامه
ریزی
نگرش های

حمایت

فرهنگی

اقتصادی

دانش ،نگرش و

کمک به مدارس

مهارت های معلم

برای درک چالش

عوامل موثر

های خود

منابع و

فناوری

امکانات

مناسب

رهبری

یادگیری
شخصی سازی

شیوه

حمایتی

تدریس

در تبیین یافتههای پژوهش میتوان چنین بیان کرد که آموزش فراگیر فرآیندی است برای پاسخدهی و واکنش مناسب به نیازهای
متنوع همه یادگیرندگان بهواسطه توسعه مشارکت افراد در یادگیری ،پرورش و اجتماع و کاهش موانع بهرهمندی از نظام تعلیم و
تربیت (یونسکو )7330 ،اجرای رویکرد آموزش فراگیر با موانع و چالشهایی همراه بوده است .از یکسو میل ناخودآگاه به گسترش
مراکز آموزش ویژه و تالش در جهت افزایش جذب و نگهداشت دانش آموزان موفق با نیازهای ویژه در مدارس آموزش استثنایی
و از سوی دیگر بازداری و نگرش منفی معلمان ،مدیران و کارشناسان اداری مدارس عادی برای جذب و تحت پوشش قرار دادن
دانش آموزان با نیازهای ویژه مشکالتی را برای اجرای صحیح این رویکرد ایجاد کرده است .کمبود کتابهای کمکدرسی
مناسبسازی شده ،کالسهای پرجمعیت و نبود مناسبسازی فضای فیزیکی و تجهیزات موردنیاز مدارس عادی از جمله موانع
پیش روست .آموزشهای ناکافی و اطالعات ناقص در رابطه با اجرای این رویکرد از جمله چالشها بهحساب میآید .برخی
آموزگاران مدارس عادی ،حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه را در کالس خود منجر به پایین آمدن استانداردهای آموزشی ،اخالل
در روند آموزش و سختتر شدن کار خود قلمداد میکنند ،بنابراین در مقابل اجرای این رویکرد مقاومت میکنند .عدم انتخاب و
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گزینش آموزگاران و دبیران قوی و مسلط بهعنوان رابط تلفیقی و نارضایتی اولیا دانش آموزان با نیازهای ویژه ،کمبود خدمات
توانبخشی ،نظارت ناکافی و امکان روابط منفی باهمساالن و افت تحصیلی آنها از جمله مشکالت اجرای رویکرد آموزش فراگیر
محسوب میشود .در رویکرد آموزش فراگیر در کنار جا دهی دانش آموزان با نیازهای ویژه در کالسهای عادی الزم است شرایط
و تسهیالتی بهمنظور مناسبسازی آموزش و یادگیری بهتر فراهم شود .از جمله استفاده از برنامه آموزش فردی شده ،جلب مشارکت
بیشتر اولیا ،تالش در جهت تقویت نگرش مثبت معلمان نسبت به آموزش فراگیر ،استفاده از روشهای متنوع آموزشی.
 )1عناصر کليدی اجرای موفق آموزش فراگير از نظر ما
 مفهوم و تعریف روشنی از آموزش فراگیر
 اهداف ،شاخصها ،اقدامات و نتایج آموزش فراگیر مشخص
 درک چالشهای ساختاری ،آموزشی و فرهنگی موجود برای اجرای موفق
 یک استراتژی اجرای خوب طراحیشده که شامل یک برنامه روشن ،ارزیابی و فرآیند بازنگری مدرسه است.
 ارائه آموزش فراگیر ،حمایت مستمر و منابع برای همه معلمان و مدیران مدارس
 و رهبری ملی در سیاست آموزش فراگیر ،سیستمهای اطالعاتی مدیریت آموزش ،اصالح برنامه درسی
 و هماهنگی سیستمهای اجتماعی مانند آموزش فراگیر و اشتغال فراگیر.
 )2شاخص را برای ارزیابی سطح فعلی آموزش فراگير
 .4همه دانش آموزان در مدرسه احساس خوشآمد گویی میکنند
 .7همه دانش آموزان در یادگیری از یکدیگر حمایت میکنند
 .0همه دانش آموزان بهخوبی توسط کارکنان مدرسه حمایت میشوند
 .1معلمان و والدین بهخوبی همکاری میکنند
 .9همه دانش آموزان بهعنوان اعضای ارزشمند مدرسه بهطور مساوی رفتار میشوند
 .0همه دانش آموزان احساس میکنند که نظرات و دیدگاههای آنها ارزشمند است
 .2همه دانش آموزان میتوانند در تمام دروس به یادگیری دسترسی داشته باشند
 .3همه دانش آموزان میتوانند به تمام قسمتهای ساختمان مدرسه دسترسی داشته باشند
 .5همه دانش آموزان هرروز در مدرسه شرکت میکنند
 .43همه دانش آموزان از درس لذت میبرند
 .44همه دانش آموزان در تمام فعالیتهای درس مشغول هستند
 .47همه دانش آموزان با توجه به توانایی فردی خود در همه دروس به یادگیری خود میرسند
 .40همه دانش آموزان باهم یاد میگیرند
 .41کلیه دانش آموزان در صورت لزوم به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی دارند
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041
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 .49مدرسه اطمینان حاصل کند که همه دانش آموزان وارد مدرسه میشوند
 .40همه کودکان آسیبپذیر در یادگیری خود موفق هستند
 .42مدرسه محیط مدرسهای را ایجاد میکند که از یادگیری همه دانش آموزان پشتیبانی میکند
عوامل کلیدی در اجرای آموزش فراگیر شامل اجرای سطح مدرسه و کالس درس مانند بازنگری در مدرسه و برنامهریزی آموزش
و حمایت از همه معلمان در شیوههای فراگیر ،نهفقط معلمان «تخصصی» و حمایت از رهبری مدرسه برای ایجاد چشماندازی فراگیر
برای مدارسشان است .اجرای سطح ملی مستلزم توانمندسازی سیاست برای بیان و حمایت از آموزش فراگیر با داشتن سیستمهای
قوی برای جمعآوری و مدیریت دادهها است که انعطافپذیری در برنامه درسی و هماهنگی با سایر جنبههای جامعه که در آن عوامل
آموزش فراگیر وجود دارد.
 )3استراتژیهای اجرای موفق
بسیاری از سیاستگذاران بالفاصله به هزینههای منابعی مانند معلمان متخصص و تجهیزات فکر میکنند .بااینحال ،پس از مطالعات
انجامشده این استدالل را اثبات کرده است که آموزش فراگیر درواقع مقرونبهصرفه است .بسیار کارآمدتر است که همه بچهها در
یک مدرسه و در کالسهای معمولی باشند تا در کالسها و مدارس خاص (آدب .)7343 ،سرمایهگذاری در آموزش فراگیر با
افزایش مشارکت در اقتصاد توسط جوانانی که آموزش با کیفیت باالیی دریافت کردهاند بهطور قابلتوجهی نتیجه میدهد (یونیسف،
 .)7349بهطور خالصه ،اجرای آموزش فراگیر افزایش بودجه آموزشی نیست؛ اما در مورد دگرگونی مستمر ،سیستمی و پایدار با
حفظ فرهنگها و ارزشهای آموزشی است.
الف) استراتژیهای اجرای سطح مدرسه و کالس درس
درنهایت ،اجرای موفقیتآمیز آموزش فراگیر در سطح مدرسه و کالس رخ میدهد (کارینگتون و همکاران .)7342 ،سه حوزه اجرایی
وجود دارد که این گزارش بر آنها تمرکز خواهد کرد :ساختار و فرهنگ مدرسه ،معلمان و رهبری مدرسه .اینها در ترکیبی از
ادبیات زیر نشان داده خواهند شد.
مرحله  :1بررسی و ارزیابی اوليه برای تعریف موفقيت
همه منابع ادبیات اولیه در مورداجرای آموزش فراگیر (بوس 4و همکاران )7344 ،پیشنهاد میکنند که اولین گام در اجرای آموزش
فراگیر کمک به مدارس برای درک چالشهای خود است .داراییها ،منابع ،چارچوبهای ارزش ،ذینفعان ،و مکان یافتن دادهها و
شواهد .بهعنوانمثال ،شاخص گنجاندن (بوث و آینسکو )7344 ،یک چارچوب برنامهریزی برای تسهیل ارزیابی مدرسه برای
گنجاندن ارائه میکند .به همین ترتیب ،یونسکو ( )7349چارچوبی را برای بررسی مدرسه فراهم میکند .مرکز  )2018(SWIFTیک
مرکز توسعه بزرگ برای تحول فراگیر در سطح مدرسه دارای ابزارهایی برای تسهیل فعالیتهای سطح مدرسه مانند برنامهریزی
طراحی ،نقشهبرداری منابع ،شیوههای داده ،تشکیل تیمها و تعیین اولویتها است.

Booth
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مرحله  :2معلمان آموزشدیده و بهروز شوند
معلمان اغلب احساس میکنند که آموزش فراگیر کاری است که به آنها گفته میشود اغلب بدون حمایت و منابع و بهجای یک
فرآیند مشارکتی ،به یک مسئولیت از باال به پایین تبدیل میشود (سینگال)7335 ،؛ بنابراین ،داشتن دانش و مهارت برای معلمان برای
ایجاد کالس های درس فراگیر ،و همچنین رهبری مدرسه برای فراهم کردن محیطی فراگیر و نوآورانه برای شکوفایی معلمان مهم
است .بهطور سنتی ،آموزش تکنیکهای آموزش فراگیر بهصورت کارگاههای توسعه حرفهای مستمر و یکباره ارائه میشد .شواهد
فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد این نوع آموزشهای کوتاهمدت از نظر تأثیرگذاری و تغییرات سیستمی کار خاصی انجام
نمیدهند (فوالن .)7332 ،اجرای آموزش فراگیر پایدارتر تأکید بیشتری بر آموزش فراگیر در آموزش معلمان قبل از خدمت برای
همه کارآموزان معلم و همچنین توسعه پایدار و مستمر ضمن خدمت خواهد داشت .این امر همچنین تأکید بر این دارد که توجه به
کودکان ویژه در کالس درس ،محدود به شرایط ویژه آنها و حوزه متخصصان و برنامه درسی ویژه نیست ،بلکه نگرش معلمان
نسبت به این شرایط تأثیر مثبتی دارد (فورلین و چمبرز .)7344 ،معلمان همچنین میتوانند با ارائه انتظارات ساختاریافتهتر و پشتیبانی
شده تر در مورد نحوه تدریس و اینکه آموزش فراگیر در کالس درس «به نظر میرسد» انگیزه فراگیرتر شدن داشته باشند .برای
برخی از ایدهها ،بخش  0را در باال ببینید .یونسکو ( )7340پیشنهاد میکند که هشت شاخص وجود دارد که میتواند به معلمان کمک
کند تا کالسهای درس خود را اداره کنند:
-4تدریس با در نظر گرفتن برابری همه دانش آموزان برنامهریزیشده است
 -7درسهای مشارکتی همه دانش آموزان را تشویق میکند
 -0دانش آموزان بهطور فعال در یادگیری خود مشارکت داده شوند
 -1دانش آموزان تشویق شوند تا از یادگیری یکدیگر حمایت کنند
 -9هنگامیکه دانش آموزان مشکالتی را تجربه میکنند ،پشتیبانی ارائه شود
 -0نظم و انضباط کالسی مبتنی بر احترام متقابل وزندگی سالم است
-2دانش آموزان وقتی نگران یا ناراحت هستند احساس کنند که کسی رادارند که با او صحبت کنند
 -3ارزشیابی به پیشرفت همه دانش آموزان کمک میکند
شواهد نشان میدهد که شیوههای تدریس فراگیر باعث افزایش موفقیت همه کودکان در کالس میشود (سیلور ،7349 4مرکز
 .)7343 ، EASNIEبهاینترتیب ،تدریس فراگیر میتواند مترادف با آموزش با کیفیت باشد .درحالیکه تعاریف مختلف زیادی از
آموزش با کیفیت وجود دارد ،ابزارهای رایجی از جمله شیوههای خوب برای تدریس فراگیر و با کیفیت شامل آموزش یادگیرنده
محور و طراحی جهانی برای یادگیری است.

Sailor
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مرحله  :3مدیران یا رهبران مدرسه باید ارزشهای مثبت را نشان دهند
رهبری مدرسه برای اجرای موفقیتآمیز آموزش فراگیر بسیار مهم است .اغلب فراگیرترین و باکیفیتترین مدارس ،مدارسی هستند
که دارای مدیران مدرسهای هستند که با بینش ،انگیزه ارزشهای فراگیر ،استقالل و اعتماد به کارکنان مدرسه رهبری میکنند.
ب) سياست و استراتژیها در سطح ملی
مهم است که خطمشی و رهنمود ملی ،آموزش فراگیر را در سطح مدرسه تشویق و امکانپذیر سازد .اولین قدم این است که سیاست
ملی بهوضوح بیان کند که آموزش فراگیر حق همه کودکان است .همچنین مهم است که سیاستها و راهنماییهای آموزشی فراگیر
با همکاری و مشورت با سازمانهای افراد معلول ،4سازمانهای غیردولتی ،7والدین کودکان دارای معلولیت ،خود کودکان دارای
معلولیت و سایر ذینفعان جامعه انجام پذیرد (ریزر .)7347 ،متأسفانه ،غالباً سیاست آموزش فراگیر ملی آرزومند ،مبهم و غیر متعهد
است (اسکالکا .)7342 ،سیاست آموزش فراگیر باید بهوضوح ارزشهای آموزش فراگیر را بیان کند ،عالوه بر قوانین مناسب و
همکاری با ذینفعان ،استراتژیهای دیگری نیز وجود دارد که کشورها میتوانند برای کمک به اجرای آموزش فراگیر از آنها استفاده
کنند .این موارد بهاختصار در زیر آورده شده است:
 )4تقویت سيستمهای اطالعاتی مدیریت

آموزش3

داشتن اطالعات دقیق و بهروز مدرسه و دانشآموز ،سیستمهای آموزشی را در درک مکان و زمانی که کودکان بهطور کامل و در
شرایط مختلف پشتیبانی میکند .در یک مطالعه اخیر یونیسف ،بسیاری از کشورهای کمدرآمد در مورد دانش آموزان دارای معلولیت،
دادههای نادرست یا گمشده داشتند .دادههای دقیق برای توزیع مالی و منابع ،شناسایی موانع دربرگیرنده و کودکان «در معرض خطر»،
افزایش آگاهی از حاشیهنشینی و تسهیل ارتباط بین سطوح ملی و محلی مهم برای حمایت از آموزش فراگیر مهم است.
 )5تشویق انعطافپذیری برنامه درسی و تقویت نتایج یادگيری
یک برنامه درسی سفتوسخت و متمرکز بدون فرصتی برای اصالح یا انعطافپذیری از آموزش فراگیر در مدارس پشتیبانی نمیکند.
وزارتهای آموزشوپرورش و سایر گروههای سیاست آموزشی ملی در زمینه اجازه دادن به اصالح برنامه درسی با ارائه اشکال
جایگزین ارزیابی و اجازه دادن به معلمان و دانشآموزان برای مالکیت بر برنامه درسی و نتایج یادگیری ،تأثیر دارند .پیشنهادشده که
افزایش تنوع و گستردگی نتایج یادگیری ،همراه با افزایش انواع ابزارهایی که دانشآموز میتواند به این نتایج یادگیری دست یابد،
اجرای موفقیتآمیز آموزش فراگیر را تسهیل میکند .ادبیات همچنین نشان میدهد که یادگیری شخصیسازیشده برای هر دانشآموز
میتواند بسیار موفق باشد.

1

DPOs
NGOs
3
EMIS
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

27

عوامل موثر بر موفقیت در اجرای آموزش فراگیر ...

کشته گر و همکاران

 )6ترویج جوامع و اقتصادهای فراگير
یکی از قدیمیترین استداللهای مفهومی و مبتنی بر حقوق برای آموزش فراگیر این است که مدارس فراگیر به جوامع فراگیر منتهی
میشوند .درحالیکه این ممکن است هنوز هم صادق باشد ،دولتهای ملی میتوانند برای حمایت از نتایج موفق پس از مدرسه
مانند اشتغال فراگیر و اقتصاد در دسترس ،کارهای بیشتری انجام دهند .همه کودکان در مدارس منجر به دستاوردهای اقتصادی ملی
قابلتوجهی میشوند ،مشروط بر اینکه پیوستاری از شمولیت وجود داشته باشد که گذار از مدرسه به فعالیتهای پس از مدرسه
(آموزش عالی ،آموزش حرفهای ،کار) تسهیل و حمایت گردد .آموزش فراگیر تا زمانی موفقیتآمیز است که فرصتهای روشنی
برای بهرهمندی از یادگیری و بهکارگیری آنها در نتایج پس از مدرسه وجود داشته باشد.
 )7رهبری
 .4همه احساس خوشآمد گویی کنند.
 .7دانش آموزان به یک اندازه ارزشدارند.
 .0توجه به انتظارات متفاوت زیادی که دانش آموزان دارند.
 .1کارکنان و دانش آموزان با یکدیگر با احترام رفتار میکنند.
 -9بین کارکنان و خانوادهها مشارکت وجود دارد.
 .0مدرسه برای همه دانش آموزان قابلدسترسی است.
 .2کارکنان ارشد از معلمان در حصول اطمینان از مشارکت و یادگیری همه دانش آموزان حمایت میکنند.
 .3مدرسه بر حضور ،مشارکت و پیشرفت همه دانش آموزان نظارت دارد.
پيشنهادهای پژوهش
امروزه اجرای برنامههای فراگیر سازی تنها به یکپارچهسازی مکانی و فیزیکی منحصر نمیشود و این امر مستلزم یکپارچهسازی
کارکردی و اجتماعی و همانطور انعطافپذیری و غنیسازی محیطهای آموزشی متناسب با نیازهای فراگیران است .تراکم جمعیت
کالس درس مانع از اجرای آموزش اثربخش و رسیدگی مطلوب به دانش آموزان با نیازهای ویژه میشود .یکی از راهبردهای
پیشنهادشده معلمان کاهش تعداد کل دانش آموزان در کالسهایی است که دارای دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند .تجهیز مدارس
و ارائه امکانات مناسب از دیگر راهبردهای پیشنهادشده معلمان برای ارتقای اثربخشی آموزش فراگیر است .به نظر میرسد که
مناسبسازی فضاهای آموزشی ،استفاده از ابزارهای کمکی ،هوشمند سازی مدارس ،تجهیز آزمایشگاهها و ارائه هر چهبهتر خدمات
توانبخشی به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه میتواند در این زمینه تسهیلکننده امور باشد.
منابع


ادیب سرشکی ،نرگس و صالح پور ،یگانه ( .)4031پذیرش همساالن از دانش آموزان دارای اختالالت حسی حرکتی در مدارس
تلفیقی و غیر تلفیقی (عادی) شهر تهران .آرشیو توانبخشی (توانبخشی).09-75 ،)7(0 ،
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دانایی ،شیرین ( .)7339بررسی ضرورت تغییر نظام آموزشی به آموزش فراگیر جهت نیل به توسعه پایدار .فصلنامه علمی پژوهشنامه
تربیتی.40-4 ،)7(4 ،



حبیبی ،گلبدان ( .)4555یونیسف و کودکان معلول گروه مترجمان .4025 ،مجموعه مقاالت در زمینه معلولیت و آموزش تلفیقی.
تهران :پژوهشکده کودکان استثنایی.43 -47 ،



هوسپیان ،آلیس .)4037( .مدیریت آموزشوپرورش فراگیر» .تعلیم و تربیت استثنایی :ویژه نامه آموزش فراگیر ،شماره های  43و .45
تهران :سازمان آموزشوپرورش استثنایی.97 -91 ،



لورمن ،تیم؛ دپلر ،جوان؛ هاروی ،دیوید )بی تا) آموزش فراگیر :راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون.
به پژوه ،احمد و خانزاده ،عباسعلی حسین مترجمان .)4054( ،تهران :انتشارات دانشگاه.



خضری ،آناهیتا ( .)4054تدریس همسال :راهبرد آموزش به دانش آموزان با نیا زهای ویژه در نظام آموزش فراگیر .تعلیم و تربیت
استثنایی.447 ،



سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور( .)4054شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموز ش و پرورش تلفیقی  -فراگیر کودکان با نیازهای
ویژه .مصوبه هشتصد وپنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش.



قدمی ،مجید ( .)4050آموزش تلفیقی و فراگیر را مورد توجه جدی قرار دهیم .تعلیم و تربیت استثنایی



لورمن ،تیم؛ دپلر ،جوان؛ و هاروی ،دیوید .)4054( .آموزش فراگیر :راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های
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ملکی ،حسن ( 03 .)4050مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان .تهران :انتشارات آییژ



یونسکو .)7333( .عمل به تعهدات جمعی مصوب اجالس جهانی آموزش جهانی آموزشوپرورش ،داکار سنگال( .ترجمه دفتر همکار
یهای علمی) .بینالمللی ،وزارت آموز ش و پرورش4033 ،



غالمحسین زاده ( .)4051آموزش فراگیر :وضعیت موجود و مطلوب .تعلیم و تربیت استثنایی.90-94 ،)403(7 ،



پور نقی ،رویا .)4030( .سرقت علمی در میان دانشجویان دانشگاه ها مطالعـه مـرور سیستماتیک و متاآنالیز طرح پژوهشی ،پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران.



بازرگان هرندی ،عباس ( .)4035محیط فراگیر یادگیری-پسند :موردی از نوآوری آموزشی و کاربرد آن در تحقق هدف های «آموزش
برای همه» .مدارس کارآمد سال دوم سال تحصیلی  4033-4032شماره ( 1پیاپی .47-42 ،)3
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