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 ش فراگیرمدارس در آموزش و پرور سازی مناسبضرورت 

 سهیال فریقی
 کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی 

 مقدمه
( بلا حضلور وزرای آملوزش و    EFAبیاکیه وزرای آموزش و پرورش در اصوص برکامه آموزش برای همه )

به  2105که به دعوت یوکساو در پاریس گرد هم آمی  بودکی،  یویع و یال  2115اکتبر  8و  3پرورش در 
آملوزش  »برکامه عملیلا ی ایلتات، از محل  اعتبلارات برکامله       0380 عییع شی. در یال  ریدی رکامهبعنوات افق 
اجتملاعی و اقتصلادی و    - یویع شی که مشتم  بر چشلم اکلیاز جمعیتلی، چشلم اکلیاز فرهنگلی      « برای همه

 آینی  بود. بینی پیش هیف برکامه وهای   گروباالار   جدیه و  حلی  وضع موجود 
موزش برای همه، در گردهمایی جهاکی آموزش و پرورش برای کیازهای ویلژ  واقلع در شلهر    به دکبال آ

شمسللی(، رویاللرد آمللوزش و پللرورش فراگیللر و      0333مللی دی ) 0990یللاالماکاای ایللپاکیا در یللال   
محلی اودشلات، مخصوصلاً کودکلاکی    ة جامعکودکات در ة کلیمیارس برای ارائه ایمات به یازی   واکمنی

مطرح شی که جمهوری ای می  ا مللی بیعیازمات  25کشور و  92کیازهای ویژ  هستنی، با حضور که دارای 
 .باشی میایرات یای از امضا کننیگات بیاکیه آموزش برای همه 

ضمیمه عادی و آملوزش  للی لی    های ک سهم زمات با وجود میارس ایتثنائی، آموزش ویژ  در قا ب 
، بیواً در منلاطق محلروم و رویلتایی کله فاقلی      0380پرورش فراگیر از مهر بر آموزش و  ای م یمهبه عنوات 

بلا آیلیب   های   گرومیارس ایتثنائی بودکی آغاز شی و به  یریج در شهرهای بدر  و مرکد ایتات کید برای 
الیلف  لا متویلط بله ملورد اجلرا گراشلته شلی و کاچلارًا در رویلتاها و            جسمی حرکتلی بینایی، شنوایی و 

بلا شلیت بلاال کیلد در ملیارس علادی        هلا  معلو یلت چک که فاقی میریه ایتثنائی بودکی، هملیع  شهرهای کو
 )پریرا( حضور پییا کردکی.

هسلتنی کله بله صلورت      ییهلا  گلرو  ات با مشا ت ویژ  یادگیری و دیرآموزات کید از دیگلر  آموز داکش
  للی ی مشغول به  حصی  هستنی.

جسلماکی، حسلی   های  یدییگبا آییب ة دیتبه دو   وات میرا به طور کلی کودکات دارای کیازهای ویژ  
یا ذهنی و دارای محرومیت   سیم کملود و بعضلی از کودکلات  رکیبلی از هلر دو دیلته را دارا هسلتنی. ایلع         

در میارس پریرا )میارس  آموز داکشبرابر برای زکیگی اجتماعی را کیارکی و به عنوات  یها فرصتکودکات 
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و همیع مواکع  بعات متعیدی از مشا ت را بلرای کلودک    کننی مییادگیری را  جربه عادی( مواکعی برای 
 به دکبال دارد.

آییب دییگی و یا عللت بله وجلود آملیت آت     کننی   برای متو یات امر آموزش و پرورش موضوع کگرات
و  کیست، بلاه کاهش پیامیهای کاشی از آییب دییگی در زکیگی کودک و یا حرف ملواکعی کله میریله   

از  ای عملی  هلیف اصللی ایلت، کلاهش و رفلع بخلش        کننلی  ملی جامعه در مسیر یادگیری کودکات ایجاد 
مشا ت ایع کودکات در گرو اص ح و  غییر زمینه آموزش ایت که در ایع م ا ه مجا ی برای پردااتع بله  

کیسلت،  پلریر   آت کخواهی بود و بخش دیگر آت، جایی ایت که آییب دییگی درمات کشی  ایت و یا درمات
 غییر دهیم که اار آییب دیلیگی بله عنلوات ملاکع بلر مسلیر        ای گوکهکه الزم ایت محیط را برای کودک به 

متحول شی  و به  بع آت آملوزش   آت که چناکچه کگرش به معلو یت در مسیر  اریخ  ر مهمیادگیری کباشی و 
 غییرات در  مامی ابعاد آت به وجود آیی.ایت   الزم و پرورش کودکات با کیازهای ویژ   غییر کمود  ایت،

 روش 
با  وجه به ماهیت موضوع، جمع آوری اط عات و  عریف ملاهیم و موقعیت ملیارس ایلتثنایی و پلریرا بله     

 شیو   وصیلی و واقعی گدارش شی  ایت.

 جامعه مورد مطالعه
ت  حلت پوشلش دارکلی بله     ات دارای کیازهای ویلژ  را در ایلتات زکجلا   آموز داکشکلیه فضاهای آموزشی که 

که ایلع فضلاها در بلر گیرکلی   ملامی ملیارس ایلتثنایی و         اکی گرفتهعنوات جامعه آماری، مورد برریی قرار 
 پریرای ایتات ایت.

 تعاریف
اکثلر کشلورهای دکیلا طراحلات فضلاهای       در( 0392) فراگیلر  – للی ی  دیتورا عم ؛ به ک   از یازی منایب

آموزشی حسب مورد و به  حاش کیاز مبرم جامعه اقیام به طراحی فضاهایی  عمومی و یها یااتماتشهری و 
 ویط معلوالت بیش از پیش  سهی  شی  و موجب گردیی   لا فعا یلت    ها آتکه در عم  ایتلاد  از  اکی کمود 

 شود. پریر امااتآموزشی و به طور کلی شهری  های محیطروزمر  ایع قشر از جامعه در 
موزشلی و  ربیتلی ایلت کله معملواًل در یلک یلااتمات قلرار دارد و بلر مبنلای           میریه؛ یک یلازمات آ 

و بلا کظلارت آملوزش و پلرورش مسل و یت اجلرای        شود میمعیارهای ریمی و ایتاکیاردهای معیع  أییس 
ات و هنرجویلات را بله عهلی  دارد.    آملوز  داکلش و  ربیلت   هلا  آملوزش مصلوب و ارائله اکلواعی از    هلای   هبرکام

 (0393)عابیینی،
ات بلا کیازهلای ویلژ     آملوز  های داکلش  یکیازمنیایت که متنایب با شرایط و  ای میریه میریه ایتثنایی؛

آموزشی و پرورشی و  وات بخشی )کابینا، کم بینا، کاشنوا، کم شنوا، ع لب ماکلی  ذهنلی و کایلازگار و حتلی      
یک دور   حصیلی در آت ات ایتثنائی در آموز داکش یدهوش(  أییس و  جهید شی  و حیاق  یک گرو  از 

. پللریرد مللیمشللغول بلله  حصللی  بللود  و از کظللر  شللای ت میریلله، ادار  آت  ویللط یللک مللییر اکجللام     
 (0393)همات،
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 آموزش تلفیقی
 للیق اصط حی ایت که برای  وصیف روکی اکت لال کودکلات و افلراد جلوات از ملیارس ویلژ  بله ملیارس         

، بله ایلع   شلود  میق، برای میارس ویژ  کید ک شی در کظر گرفته . در  عریف  للیرود میعادی )پریرا( به کار 
باشی که از طریق آت یک میریه عادی و یک میریه « روکی»یک   واکی میکه  للیق  شود میکحو که گلته 

 ویژ  )پشتیبات( با یاییگر در  عام  هستنی  ا یااتاری کلی از آموزش جییی را فراهم یازکی.

 آموزش فراگیر
( 0338هویلپیات ) . ایلت  یافته گسترش، کاربرد آموزش فراگیر به جای آموزش  للی ی 0981ة دهاز اواار 
ایایلاً   کله  میاریلی در  اضلافه  امااکلات و   سهی تکه، اگر چه  للیق مربوط ایت به ایجاد  دارد میاظهار 
 کله  ،ایت ر  یایای  غییراتاز  ای مجموعه معنی بهر یفراگ آموزش یمت به حرکت و یر هستنی، یی غ بیوت
 رکی.یبرگدر  را کودکات  مامقادر اواهنی بود  ا  میارس آت طریقاز 

آموزش فراگیر ملهومی کیست که ف ط میریه را شام  شود، بلاه اود ملهومی فراگیر بود  و از یطح 
. آملوزش و پلرورش فراگیلر ملهلومی بسلیار      شلود  ملی آموزش و میریه فرا ر رفته و  مام جامعله را شلام    

از ملاهیم دیگری مث  آموزش و پرورش  للی ی دارد و کله  نهلا معطلوف بله کیازهلای کودکلاکی         ر گسترد 
، بلاله  ملام کودکلاکی کله بله هلر علتلی        اکلی  شلی  ایت که به د ی  داشتع کلا واکی از همسلاالت الود مجلدا     

 (2111. )مایلد، گیرد میرا کید در بر  کننی میمحرومیت را  جربه 
یک فراینی ایت و که یک پییی ، اار مت اب  عوام  مختللف، بله یلک کتیجله منجلر       آموزش و پرورش فراگیر

و پلرورش فراگیلر الود را بلا شلرایط متنایلب        آملوزش ( 0999)  لا  بی شی  ایت، به ک   از پیرپوینت و فاریت و
مصلوبات و  و هیف ریییت به یک کظام آموزشی کارآمی را بلا   دهی می، بلاه شرایط را به کلع اود  غییر کنی کمی

، بلاه برای ریییت بله آت اوایلتار اصل ح قلواکیع، مصلوبات و      دهی کمیغیرقاب  اکعطاف از دیت های  هکامبخش 
اواهی بود. آموزش و پرورش فراگیر مترادف با حضور فیدیالی صلرف کودکلات دارای  للاوت یلا      ها  هکامبخش 

در آموزش و پرورش فراگیر  مامی ابعلاد اعلم از   دارای کا واکی در کنار یایر کودکات کیست. ایجاد شرایط منایب 
. محلیط و امااکلات در چنلیع کظلامی بایلی در حلیی باشلنی کله         گیرد میمادی، فیدیای، کگرش و اکساکی را در بر 

 مختلف را در برگیرکی.های  یکا واکبتواکنی  مامی کودکات با 
ورش فراگیر  بعیت از یک ا گلوی از  (، آموزش و پر0990) ها کا واکیبه ک   از شباه ملی وا ییع برای 

پیش  عییع شی  کیست بلاه با کیازهای فردی مخاطبات اود یلازگاری دارد. آملوزش و پلرورش فراگیلر بله      
معنی دادت یک امتیاز اضافی به افراد دارای کا واکی کیست، بلاه به ریمیت شنااتع ح وق ایع افلراد ایلت،   

ت در کظام آموزشلی مجلدا، ایلع حلق از آکهلا یللب گردیلی         ح وقی که متعلق به اود آکهایت و در ح ی 
 (0380ایت. )کاکوجویباری، هویپیات، 

 عوامل ایجاد محرومیت
 یوء غریه -

 جیایی وا ییع -
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 کامنایب بودت مساع -

 محیط آ ود  -

 ضرب و شتم -

 بی ااکماکی -

 ابت ء به یوء مصرف داروها -

 پرورشی -کودکات دارای کیازهای ویژ  آموزشی
 یکاریایی یادگیر -
 اات الت زبات و گلتار -

 کاریایی هوش -

 آشلتگی هیجاکی -

 در اودماکیگی )ا یسم( -

 آییب دییگی شنوایی -

 آییب دییگی بینایی -

 شنوایی -آییب دییگی بینایی -

 ایتخواکی -آییب دییگی عض کی -

 شییی و چنیگاکههای  یکاریای -

 ضربه وارد به مغد -

 شرایط کامنایب ی متی -

 دیرآموزی -

 فدوت کنشیاات ل  وجه همرا  با  -

 زبات متلاوت -

 ید یدهوشی و پرایتعیا -

 محرومیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
و شلایات   دهنلی  ملی کودکات با محرومیت و دارای کیازهای ویژ    ریباً کیمی از جمعیت را به اود ااتصاص 

ایلع کیازهلا     وجه ایت کودکی که امروز کیاز ویژ  کیارد، مماع ایت فردا دارای کیاز ویژ  باشی، به عل و  
 موقتی و یا مادام ا عمر باشنی.  واکنی می

 تحول نگرش به معلولیت در مسیر تاریخ
در قرت کوزدهم طرد کودکات با کیازهای ویژ ، جای اود را به پریرش مشلروط داد و جیایلازی و  عللیم و    

بله کلار ملیارس     وآغلاز ( 0338) کلافمع هاالهات، ) شی، متیاول گرفت می ربیتی که از کار پدشاات منشاء 
یلازی   قیی و شرط و عادی بی شصت ا ی هلتاد پریرشة دهایتثنائی مربوط به ایع مرحله از کگرش ایت. از 

آملوزش فراگیلر، گسلترش    گیری  بر شا  ای م یمهو میریه مست   ایتثنائی زدایی، آغاز و  للیق به عنوات 
 یافت.
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 مبانی توجیه حرکت به سوی مدارس فراگیر
 25دو لت و   92( بلا حضلور   0333) 0990ی آموزش و پرورش برای کیازهای ویژ  در یال گردهمایی جهاک

در شهر یاالماکاای ایپاکیا، در رایتای  واکمنییازی میارس برای ارائه ایمات به  مامی  ا مللی بیعیازمات 
ادی بلا  کودکات، به اصوص آکهایی که دارای کیازهای ویژ  هستنی، به ایع کتیجله ریلییکی کله، ملیارس عل     

 بعیض آمیلد، ایجلاد جواملع محللی پلریرا،       های کگرشفراگیر یازی، موار ریع طرق مبارز  با گیری  جهت
فراگیر و دیتیابی به آموزش برای همه هستنی. ایع جهت گیری، آموزش و پرورشلموار را   ای جامعهیااتع 
 .بخشی میو کارایی را بهبود  آورد میفراهم 

 توجیه آموزشی و پرورشی:
ز به میارس فراگیر برای آموزش و پرورش  مام کودکات با هم به آت معنی ایلت کله ایلع ملیارس بایلی      کیا
فلردی را ایجلاد کلرد  و  ویلعه بخشلنی و بلییع طریلق  ملامی          هلای   لاوتآموزشی پایخگو به های   شیو

 کودکات را بهر  منی یازکی.

 توجیه اجتماعی:
ش  مامی کودکات با هم، کگرش کسلبت بله  للاوت را  غییلر     میارس فراگیر قادرکی از طریق آموزش و پرور

 عادالکه و غیر بعیض آمید به وجود آورکی. ای جامعهدهنی و بنیاکی برای 

 توجیه اقتصادی:
از کظلر   گیرکلی  میشایی،  أییس و کگهیاری میاریی که آموزش و پرورش  مام کودکات را با هم بر عهی  

متللاوت کودکلات باشلی.    هلای    گلرو کظلامی از اکلواع ملیارس الاص بلرای      از را  اکلیازی    ر بهینه، ها هدینه
 (2110)یوکساو، 

 گروه( 5در )ان تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان آموز دانشآمار 

ات آملوز  داکشپوشش  حصیلی 
 ایتثنایی در مراکد ویژ 

 02میریه ویژ  و  00 کلر 809
 ک س ضمیمه

وا، گرو : کلم  لوات ذهنلی، کاشلن    
کابینللا، جسلللمی حرکتللی، چنلللی   

 معلو یتی و ا یسم

ات آملوز  داکشپوشش  حصیلی 
 فراگیر -آموزش  للی ی 

جسللمی  گللرو : کابینللا، کاشللنوا،    میریه پریرا 032 کلر 233
 حرکتی

ات آملوز  داکشپوشش  حصیلی 
 با اات الت یادگیری

مرکد ویژ   02 کلر 0101
 اات الت یادگیری

 یریگرو : اات الت ااص یادگ

درصی  0/00 کلر 2102 جمعاً
 ات ایتاتآموز داکش
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پرورشی و توانبخشی آ.پ استثنایی به تفکیک مناطق  –خدمات آموزشی  ارائهوضعیت پوشش تحصیلی و 
 31-34چهارده گانه 

مست  /  مرکد منط ه
 ضمیمه

 آموزش  للی ی

 

 مرکد اات الت یادگیری

 

    آ.پ کاحیه یک زکجات

    و زکجاتآ.پ کاحیه د

    طارم

 ماهنشات
   

    ابهر

    یلطاکیه

 ارمیر 
   

 بدینه رود
   

    اکگورات

 ایابنی 
   

 افشار
   

    ایجرود

    زکجاکرود

 یجایرود
   

جمللع منللاطق فاقللی پوشللش  
 ایمات ارائه

2 1 5 
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 بحث
ات با کیازهای ویژ  ایلتات و ایلع کله    آموز داکشاهی اجما ی به جیاول وضعیت پوشش  حصیلی و آمار با کگ
 در صللی از آمللار جمعیتللی الزم ا تعلللیم ایللتثنایی  حللت پوشللش آمللوزش و پللرورش هسللتنی،    0/00ف للط 
 .یازد میدر اصوص وضعیت پوشش را اجتناب کاپریر شنایی  آییب

و الیما ی، کمبلود     واکبخشلی  ی متخصص در زمینه آموزش ویژ ،عواملی همچوت کمبود کیروی اکساک
ات با کیازهای ویلژ   آموز داکش جهیدات  واکبخشی و آموزشی و باالار  کمبود فضاهای آموزشی منایب با 

عوام  عیم پوشش  حصیلی همگاکی برای ایع گرو  از  یع ر مهماز جمله میریه مست   و میارس پریرا از 
بخش مباکی  وجیه حرکت بله یلوی ملیارس فراگیلر در قا لب  وجیهلات آموزشلی،        کودکات ایت که در 

 اجتماعی، و اقتصادی به آکها پردااته شی  ایت.

 گیری نتیجه
کلم   آملار  ویلژ  در رویلتاها و شلهرهای کوچلک،     کیازهایبا  وجه به پراکنیگی آمار جمعیتی کودکات با 

وجه به ایع که حرکلت آملوزش و پلرورش در دکیلا بله      دارای کیازهای ویژ  یاسات و با  های   گروجمعیتی 
همیع منظلور الزم ایلت در فضلاهای دااللی و پیراملوکی  ملامی        به یمت آموزش و پرورش فراگیر ایت،
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 حصیلی مختلف با او ویت میارس پلریرا ضلوابطی بلرای یلهو ت حضلور و      های   دورمراکد آموزشی در 
 رفت و آمی به شرح ذی  رعایت شود.

 ات با کیازهای ویژ آموز داکش ت رفت و آمی ظوابط یهو
 ها ورودی -0

 کصب میله  عادل() راهرو -2

 باز شو در و پنجر  -3

 پله -0

 یطح شیبیار -5

 هم یطح ورودی و با اماات ورود صنی ی چرایار() آیاکسور -0

 فضاهای یرویس بهیاشتی -3

 کصب میله  عادل() ها ک س -8

 کتابخاکه یرد کع -9

 کیمات و مید منایب -01

 عآب اوری و آب یرد ک -00
 بری () محوطهکصب ع ئم در  -02

 یا ع ورزشی ااص -03

 فضای پیراموکی میارس، به ویژ  ورودی یازی منایب -00

 منابع:
(. مبلاکی فلسللی آملوزش و پلرورش فراگیلر.  هلرات: اکتشلارات پژوهشلای          0380کاکوجویباری ع. ) .0

 کودکات ایتثنائی
فراگیلر.  رجمله:    ایهل  کل س (. درک و پایخگویی بله کیازهلای کودکلات در    0383مک کاکای ر. ) .2

 یعییی ا. ضیایی، س.  هرات: یازمات آموزش و پرورش ایتثنائی
باز در ملورد آملوزش و پلرورش فراگیلر )جللی       ای پروکی (. 0380یوکساو بخش آموزش و پرورش. ) .3

 اول(.  رجمه: یعییی، ا.  هرات: پژوهشای  کودکات ایتثنائی
 ورش.  هرات: کاشر: یادس(. وای  کامه  خصصی آموزش و پر0393عابیینی ا. ) .0
بر آموزش  للی لی.  هلرات: پژوهشلای  کودکلات ایلتثنائی هاالهلات، د.        ای م یمه(. 0338هویپیات آ. ) .5

 (. کودکات ایتثنائی )زمینه  علیم و  ربیت ویژ (.  هرات: اکتشارات: رشی0338کافمع، ج. )
 ازمات آ.پ ایتثنائی. دبیرااکه دیتورا عم  اداری ی(0392فراگیر. ) -شیو  کامه  للی ی .0
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