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محمد عاشوری / 1استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
چکیــده :فراگیرســازی اجتماعــی بــرای افــراد کمتــوان ذهنــی ،خانوادههــا ،ارائــه دهنــدگان خدمــات ،برنامهریــزان و سیاسـتگذاران

از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت فراگیرســازی اجتماعــی ،هنــوز مفهــوم ابهــام برانگیــزی اســت کــه ســبب

ف آن شــده اســت .قوانیــن و سیاسـتها از فراگیرســازی کامــل و موثــر افــراد کمتــوان ذهنــی و مشــارکت
همپوشــی و تعــارض در تعریـ 

آنهــا در محل ـ ه حمایــت میکننــد .بــا ایــن حــال ،مفهــوم فراگیرســازی اجتماعــی مبهــم باقــی مانــده اســت و تعریفهــای گوناگــون و
مغایــری در پژوهشهــا و کتابهــا وجــود دارد .تعریــف جامــع فراگیرســازی اجتماعــی بــر تعامــل بیــن دو حــوزه اصلــی زندگــی اشــاره

دارد؛ روابــط میانفــردی و مشــارکت محلــی .در ســالهای اخیــر ،یــک مــدل بومشــناختی از فراگیرســازی اجتماعی پیشــنهاد شــده اســت
کــه عوامــل فــردی ،بینفــردی ،ســازمانی ،محلــی و اجتماعــی  -سیاســی را دربرمیگیــرد .چهــار حــوزه از طریــق پژوهشهــای جدیــد

شناســایی شــده اســت کــه در پیشــبرد مــدل فراگیرســازی اجتماعــی نقــش دارد :اجــرای ســازمانی فراگیرســازی اجتماعــی ،فراگیرســازی
اجتماعــی افــراد کمتــوان ذهنــی بــرای زندگــی بــا اعضــای خانــواده خویــش ،فراگیرســازی اجتماعــی افــراد در طیــف گســتردهتری از

ناتوانیهــا و نقــش بالقــوه ســازمانهای خودحمایتگــر در توســعه فراگیرســازی اجتماعــی.
واژههای کلیدی :فراگیرسازی اجتماعی ،کمتوانی ذهنی ،مدل بومشناختی

و  .)10ابهــام در مفهــوم فراگیرســازی اجتماعــی ،عــاوه بــر

مقدمه

ایــن کــه مانــع ارتبــاط میــان کارگــذاران اصلــی از جملــه افــراد

1در بیشــتر کشــورهای غربــی ،قوانیــن و سیاســتها از

بــا ناتوانیهــا ،اعضــای خانــواده ،ارائــه کننــدگان خدمــات،

آنهــا در محلههــا و جامعــه حمایــت میکننــد ( 2 ،1و .)3

عــدم توافــق دربــاره معنــی و هــدف فراگیرســازی اجتماعــی نیــز

فراگیرســازی کامــل 2افــراد کمتــوان ذهنــی 3و مشــارکت مؤثــر

پژوهشــگران و سیاســتگذاران میشــود ،ممکــن اســت بــه

بــا ایــن حــال ،هنــوز یکــی از موانــع اصلــی بــرای دســتیابی بــه

منجــر شــود(.)11

فراگیرســازی اجتماعــی 4افــراد کمتــوان ذهنــی ،ابهــام در مفهــوم

ایــن اصطــاح اســت ( .)8-4عــدم شــفافیت حاصــل از وجــود

تعریفهــای متعــدد فراگیرســازی اجتماعــی ،باعــث شــده کــه
ایــن واژه متــرادف بــا اصطالحــات یکپارچهســازی اجتماعــی،5

شــبکه اجتماعــی ،6مشــارکت محلــی 7و ســرمایه اجتماعــی 8بــه
کار رود .پراکندگــی در تعریفهــا ،مانــع از ارائــه خدمــات و

مداخــات مؤثــر میشــود و ســبب شــکل گیــری اطالعــات

نامناســبی در خصــوص اجــرای اثربخــش آن مــی شــود (9
1- Email: m.ashori@edu.ui.ac.ir
2- Full inclusion
3- Children with intellectual disability
4- Social inclusion
5- Social integration
6- Social network
7- Community participation
8- Social capital

بــا وجــود ایــن مســائل ،فراگیرســازی اجتماعــی یــک عامــل

مهــم بهزیســتی افــراد کمتــوان ذهنــی و یــک مؤلفــه کلیــدی
معاهــده حقــوق افــراد بــا ناتوانیهــا اســت ( .)12اگــر چــه افــراد

کمتــوان ذهنــی ،هنــوز هــم ســطح باالیــی از انــزوای اجتماعــی

را تجربــه میکننــد ( )17-13و شــبکههای اجتماعــی نیــز بیشــتر
اعضــای خانوادههــا و متخصصــان را دربرمیگیــرد ( )18ولــی

بــرای تقویــت فراگیرســازی اجتماعــی بــه تعریــف شــفافی نیــاز
اســت .در ایــن مقالــه به مفهــوم فراگیرســازی اجتماعــی پرداخته
شــده و یــک مــدل بومشــناختی از عواملــی ارائــه گردیــده کــه

فراگیرســازی اجتماعــی را تقویــت میکنــد.

روش پژوهــش حاضــر ،توصیفــی و از نــوع مــروری بــود .بــر

همیــن اســاس ،بــا بررســی پیشــینههای نظــری و پژوهشــی در
مــورد فراگیرســازی؛ تعریــف فراگیرســازی اجتماعــی ،عوامــل
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فــردی ،بینفــردی ،ســازمانی ،محلــی و اجتماعــی سیاســی در

نیســتند و مناسـبترین اصطــاح همــان اصطــاح فراگیرســازی

ســازمانی فراگیرســازی اجتماعــی و فراگیرســازی اجتماعــی افراد

ســوم جــدول  1آمــده اســت .در همــه تعریفهایــی کــه از

فراگیرســازی ،مدل بومشــناختی فراگیرســازی اجتماعــی ،اجرای

Elsevier, EBSCO, Springer, ProQuest, ERIC, EBOOKEE, Google

 Scholarو  Gigapediaبــا کلیدواژههــای فراگیرســازی اجتماعــی؛
حــوزه عمــل ،1زمینــه 2و عمــق 3فراگیرســازی اجتماعــی؛ مــدل

بومشــناختی فراگیرســازی اجتماعــی بیــن ســالهای 2002

تــا  2018مــورد جســتجو قــرار گرفــت و اطالعــات ضــروری
در حــوزه مبانــی نظــری و پژوهشــی فراگیرســازی اجتماعــی

جمــعآوری شــد .اطالعــات حاصــل از منابــع مختلــف مــورد

اســتفاده از قبیــل ســایت هــای اینترنتــی معتبــر ،نشــریات،

مقالههــای پژوهشــی ،اســناد و مــدارک و کتابهــا مــورد

مقایســه ،تحلیــل ،تفســیر و نتیجهگیــری قــرار گرفــت کــه
نتایــج آن بــه صــورت مــروری در ادامــه گــزارش شــده اســت.

تعریف فراگیرسازی اجتماعی

فراگیرســازی اجتماعــی بــه عمــل آمــده ،روابــط میانفــردی

و مشــارکت محلــی بــه عنــوان یــک موضــوع مشــترک وجــود

دارد امــا تفاوتهــای مفهومــی در حــوزه عمــل ،زمینــه و عمــق
فراگیرســازی اجتماعــی مطــرح اســت (.)21

حوزه عمل فراگیرسازی اجتماعی
حــوزه عمــل تعریــف فراگیرســازی اجتماعــی بــه انــواع

فعالیتهــا ،روابــط و محیطهایــی اشــاره دارد کــه آن را پوشــش

میدهــد ،تعریفهایــی بــا دامنــه محــدود و گســترده از حــوزه

عمــل وجــود دارد .بــرای مثــال ،کلمنــت 4و بگبــی)2009( 5

ایــن تعریــف محــدود و نارســا از فراگیرســازی اجتماعــی را ارائــه

کردهانــد :توســعه شــبکههای اجتماعــی افــراد از طریــق تســهیل
روابــط بــا افــرادی کــه از گــروه کارمنــدان ،خویشــاوندان یــا افــراد

بــا کمتوانــی ذهنــی نیســتند .آنهــا بــه دو دلیــل ،حــوزه عمــل

تعریــف واضــح از فراگیرســازی اجتماعــی میتوانــد

کوتاهبینان ـهای داشــتند :نخســت ایــن کــه ،روابــط بــا گروههــای

صاحبنظــران رشــتههای مرتبــط را تســهیل کنــد ( .)19بــه

ذهنــی) را کنــار گذاشــتند؛ دوم ایــن کــه ،فعالیتهــای محلــی

ارتبــاط میــان ارائــه کننــدگان خدمــات ،سیاســتگذاران و
طــور کلــی ،تعریــف واضــح ،بــه استانداردســازی روشهایــی
کــه پژوهشــگران میــزان فراگیرســازی اجتماعــی را اندازهگیــری

میکننــد کمــک مــی نمایــد ( .)7در نهایــت ،تعریــف جدیــد

از فراگیرســازی اجتماعــی میتوانــد بــه فناوریهــای مبتنــی

بــر محیــط وب کــه موجــب تغییــر در ارتبــاط و شــبکههای
اجتماعــی شــده اســت پاســخ دهــد ،چــرا کــه ســالهای زیــادی

از آغــاز پژوهــش در حــوزه فراگیرســازی اجتماعــی؛ یعنــی دهــه

 1970میگــذرد ( .)20بــه ســتون اول جــدول  1رجــوع کنیــد،
تعریفهــای فراگیرســازی اجتماعــی در پیشــینههای مربــوط

بــه ده ســال گذشــته در ایــن ســتون بیــان شــده اســت .در ســتون

مشــخصی (کارمنــدان ،خویشــاوندان یــا افــراد بــا کمتوانــی
را بــه عنــوان مؤلفــه فراگیرســازی اجتماعــی در نظــر نگرفتنــد.

اگرچــه فــرض آنهــا ایــن بــود کــه ارتبــاط بــا افــراد محلــه،
مشــارکت محلــی را دربرمیگیــرد (.)11

در مقابــل ،مفهــوم گســترده حــوزه عمــل فراگیرســازی

اجتماعــی شــامل پذیــرش بــه عنــوان فــردی فراتــر از ناتوانــی،

روابــط معنــادار و متقابــل ،اشــتغال ،انطباقیابیهای مناســب در

زندگــی ،حمایتهــای رســمی و غیررســمی ،و مشــارکت محلــی
میشــود ( 4و  .)24در ضمــن ،مککانکی 6و کولینــز  )2010(7بر

دو مؤلفــه تعامــل اجتماعی و مشــارکت محلی تاکید دارنــد (.)23

دوم همیــن جــدول ،اصطالحــات یکپارچهســازی اجتماعــی،

شــبکه اجتماعــی ،مشــارکت محلــی و ســرمایه اجتماعــی آمــده
اســت کــه گاهــی بــه غلــط بــه جــای فراگیرســازی اجتماعــی
بــه کار رفتــه اســت .در حالــی کــه ،چنیــن اصطالحاتــی جامــع

4- Clement

10

|1396

سال هفدهم ،شماره  ،6پیاپی 149

1- Scope

5- Bigby

2- Setting

6- McConkey

3- Depth

7- Collins

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 9:48 +0330 on Monday November 19th 2018

کمتــوان ذهنــی ارائــه شــد .بــه ایــن منظــور ،پایگاههــای علمــی

اجتماعــی اســت .هــدف فراگیرســازی اجتماعــی نیــز در ســتون
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جدول - 1فراگیرسازی اجتماعی :تعریف ،اصطالحشناسی و هدف
تعریفها

تعاملاجتماعی

شادکامی ،عزت نفس ،اعتماد به نفس،
دسترســی بــه کاالهــا و خدمــات عمومــی؛ پذیــرش
بــه عنــوان فــردی بــا کفایــت ،قابــل اعتمــاد و
ارزشــمند؛ ایفــای نقــش اجتماعــی در محلــه؛ تعلــق
بــهشــبکهاجتماعــیمحلــیودریافــتخدمــات()6

سالمت روانی ()14

مشارکت
اجتماعی

افزایش ارزشمندی و احترام ()26
کاهش نگرشهای منفی ،برچسبهای قالبی
و تبعیض ( 26 ،24و )27

دسترسی به فعالیتها ،نقشهای اجتماعی و ارتباط با
شهروندان غیرناتوان ()22

وقتی که گروه کارمندان بین افراد کمتوان ذهنی و محله
ارتباط برقرار کنند ()10

بهزیستی ()25

ارتقای منحصر به فردی و توانایی

فراگیرسازی
اجتماعی

تصمیمگیری ()25
بهبود زندگی ()27
قادر ساختن افراد کمتوان ذهنی به نقش
داشتن در جامعه ()28
مقابله با کنارگذاری اجتماعی ( 23و )27

روابط حمایتی یکپارچه اجتماعی در محلی که مشارکت
اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت()14

مقابله با فقر ،بیکاری و دسترسی اندک

زندگی مستقل

مراقبت بهداشتی ()29
بهبود امنیت محلی و محافظت در مقابل
سوءاستفاده ( 12و )24

پذیرش به عنوان فردی فراتر از ناتوانی؛ روابط
معنادار و متقابل؛ مشارکت در فعالیتها؛ اشتغال؛
انطباقیابیهای مناسب در زندگی ،حمایتهای رسمی
و غیررسمی ()4

تصویب سیاستهای محلی و قوانین حقوقی
( 27 ،24 ،12 ،9 ،6و )28
تمایل خودگزارشی خودشکوفایی افراد

سرمایهاجتماعی

کمتوان ذهنی ()23

تعامل با دیگران و دسترسی به امکانات محلی ()23

زندگی در محله و خانه شخصی ،دسترسی به فعالیتها
و اشتغال ()24
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شبکههای اجتماعی با افرادی که از گروه
کارمندان،خویشاوندان یا افراد با کمتوانی ذهنی
نیستند()11

اصطال حشناسی

هد فها

تعلیم و تربیت استثنایی
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( )2نقــش ارزش اجتماعــی را تجربــه کنــد و ( )3شــرایطی فراهــم

زمینه فراگیرسازی اجتماعی
تفــاوت در حــوزه عمــل فراگیرســازی اجتماعــی موجــب

تفــاوت در زمینــهای میشــود کــه فراگیرســازی اجتماعــی در

از جملــه تعامــل اجتماعــی ،روابــط و شــبکههای اجتماعــی

میتوانــد در یــک زمینــه شــخصی ،ماننــد منــزل شــخصی رخ
دهــد .از ایــن رو پژوهشــگران میتواننــد کمیــت و کیفیــت روابط
دوســتانه یــک فــرد را ارزیابــی کننــد ( .)30در مقابــل ،بســیاری

از تعریفهــا شــامل دسترســی بــه امکانــات محلــی و مشــارکت

محلــی میشــوند کــه زمینــه عمومــی فراگیرســازی اجتماعــی
را دربرمیگیــرد .در واقــع ،حتــی اگــر فــردی دوســتان زیــادی

داشــته باشــد ولــی بــا افــراد محلــه ارتباط نداشــته باشــد ،ســطح
فراگیرســازی اجتماعــی او ناقــص میمانــد .پژوهشــگران بــا

تأکیــد بــر زمینههــای محلــی ،ارزشــمندی شــکلگیری روابــط
افــراد کمتــوان ذهنــی بــا افــراد عــادی را در زمینههــای فراگیــر

یــا اصلــی درک میکننــد ( )22امــا آنهــا دربــاره ســودمندی

زمینههــای جداســازی شــده بــرای افــراد بــا کمتوانــی ذهنــی
کــه احســاس تعلــق ،دوســتی و امنیــت را بــرای آنهــا فراهــم

میکنــد ،بحــث دارنــد ( 16و .)31

هــم چنیــن واکــر 5و همــکاران ( )2011فراگیرســازی اجتماعــی

را بــه مثابــه پذیــرش اجتماعــی افــراد بــا ناتوانــی در مدرســه،

محــل کار و زمینههــای محلــی تعریــف میکننــد .ایــن تعریــف

میتوانــد نگرشهــای ذهنــی افــراد عــادی را نســبت بــه افــراد

بــا ناتوانیهــا تغییــر دهــد (.)33

عوامل موثر در فراگیرسازی اجتماعی
عواملــی کــه در فراگیرســازی اجتماعــی نقــش دارنــد

عبارت اند از:

 -1عوامــل فــردی :عواملــی ماننــد ســطح رفتــار سازشــی،

توانایــی هوشــی و شــناختی ،مهارتهــای تحصیلــی و میــزان
مشــاركت در امــور مختلــف بــه عوامــل فــردی مربوط میشــوند

( .)3اطالعــات افــراد کمتــوان ذهنــی در مــورد ویژگیهــای

خــود ،نگــرش آنهــا بــه خــود و دیگــران ،و آگاهــی آنهــا در

مــورد مســائل حقوقــی در ســطح مناســبی قــرار نــدارد .بــه طــور
کلــی ،تجربــه تمــاس و تعامل آنهــا با افــراد عادی زیاد نیســت.
داشــتن اطالعــات دربــاره خودشــان ،نحــوه تعامــل بــا دیگــران

و یادگیــری مهارتهــای برقــراری ارتبــاط میتوانــد ســهم

عمق فراگیرسازی اجتماعی

بســزایی در فراگیرســازی اجتماعــی آنهــا داشــته باشــد (.)34

عمــق فراگیرســازی اجتماعــی بــر احســاس تعلق تأکیــد دارد

 -2عوامــل بینفــردی :تعامــل اجتماعــی و روابــط بــا

هــم چنــان کــه برخــی پژوهشــگران بــر ارزیابــی عینــی ماننــد

جملــه عوامــل مهــم میانفــردی هســتند کــه در پذیــرش افــراد

کــه تحــت تأثیــر تعریــف فراگیرســازی اجتماعــی قــرار میگیرد.
تعــداد روابــط دوســتانه تأکیــد دارنــد برخــی از آنهــا هــم بــر

ســایر افــراد از جمله همســاالن ،همســایگان ،اقوام و همــکاران از

کمتــوان ذهنــی نقــش قابــل توجهــی دارنــد .آگاهســازی و تمــاس

ارزیابــی غیرعینــی یــا ذهنــی ماننــد ســطح رضایتمنــدی تمرکز

اجتماعــی نقــش تعییــن کننــدهای در ایجــاد نگــرش مثبــت بــه

اجــزای عینــی و ذهنــی اســت کــه بــا کیفیــت پژوهــش واقعــی هم

از افــراد جامعــه را نمیشناســند و از تواناییهــای آنهــا آگاهــی

میکننــد .هــدف گروهــی از محققــان نیــز یکپارچــه کــردن
خوانــی دارد ( .)32بــرای مثــال ،کوبیگــو ،1اولتیکانــز ،2لیســات

3

و مارتیــن )2012( 4فراگیرســازی اجتماعــی را بــا عمــق قابــل

توجهــی تعریــف کردهانــد .چــرا کــه آنهــا اصــرار دارنــد یــک

ی خاصــی داشــته
فــرد بایــد )1( :حــس تعلــق بــه شــبکه اجتماعـ 
باشــد کــه در آن نقــش دارد و از طریــق آن حمایــت میشــود،

1- Cobigo
2- Ouellette-Kuntz

ایــن افــراد دارد .بســیاری از افــراد هنــوز بــه درســتی ایــن گــروه

ندارنــد .بــا برگــزاری جلســاتی از طریــق ســخنرانی ،بحــث

گروهــی ،نمایــش فیلــم و معرفــی افــراد موفــق میتــوان ســایر
افــراد را بــا ضــرورت فراگیرســازی اجتماعــی و نقــش عوامــل

میانفــردی آشــنا کــرد (.)30

 -3عوامــل ســازمانی :ایــن عامــل شــامل ســازمان

آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و عــادی ،ســازمان تأمیــن

3- Lysaght
4-Martin
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آن رخ میدهــد .بُعــد بینفــردی فراگیرســازی اجتماعــی

شــود تــا بــه نقــش اجتماعــی خــود در محلــه اعتمــاد کنــد (.)6

تعلیم و تربیت استثنایی
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اجتماعــی ،بیمــه خدمات درمانی ،ســازمان بهزیســتی ،ســازمان

و اجتماعــی بهرهمنــد گردنــد .فعالیتهــای اجتماعــی بایــد بــه

آمــوزش مناســب حرف ـهای و متناســب بــا توجــه بــه تواناییهــا

پوشــش قــرار دهــد .از نظــر اجتماعــی و سیاســی جامعــه فراگیر،

شــغل مناســب در مراکــز تولیــدی ،خدماتــی و هــم چنیــن

میشــود و ارزشــمند و کرامــت انســانی مطــرح اســت؛ جایــی

فنــی و حرف ـهای ،شــهرداریها و ســایر ســازمانهایی میشــود.

کارگاههــای تولیــدی خدماتــی؛ ایجــاد مراکــز مشــاوره بــا اســتفاده
از نیروهــای متخصــص در زمینههــای گوناگــون از مهمتریــن

اقــدام ایــن ســازمانها بــرای جامعهپذیــری افــراد کمتــوان
ذهنــی بــه شــمار مــیرود (.)34

 -4عوامــل محلــی :تمامــی افــراد یــک محلــه و نهادهــای

محلــی ماننــد شــورای محلــه بــه عوامــل محلــی مربــوط
میشــوند .عوامــل محلــی بــا توجــه بــه نقــش مردمــی کــه دارنــد
میتواننــد ضمــن توجــه بــه مســائل و نیازهــای افــراد کمتــوان
ذهنــی ،شــرایط پذیــرش و مشــارکت فعــال آنهــا را در محلــه
فراهــم ســازند .افــراد هــر محلــه بایــد بداننــد کــه گروهــی از

افــراد هممحلــی آنهــا کســانی هســتند کــه نیازهــای متفاوتــی بــا
ســایر افــراد دارنــد و بــرای آن کــه حقــوق انسانیشــان رعایــت

شــود ،شــرایط و برنامهریــزی ویــژهای را میطلبــد تــا بتواننــد

در فعالیتهــای محلــی مشــارکت داشــته باشــند ( 6و .)22

 -5عوامــل اجتماعــی سیاســی :همکاریهایــی کــه

میــان نهادهــا ،شــبکههای اجتماعــی و ســازمانهای مختلــف
اجتماعــی وجــود دارد و سیاســتگذاریهای خــرد و کالن کــه

در ســطح جامعــه انجــام میشــود از جملــه عوامــل اجتماعــی
سیاســی هســتند .وقتــی کــه در فراگیرســازی اجتماعــی بــه
افــراد کمتــوان ذهنــی فرصــت داده میشــود تــا در جامعــه

حضــور یابنــد ،احســاس نادیــده گرفتــه شــدن از ســوی جامعــه

در آنهــا کاهــش مییابــد .در عیــن حــال ،حقوقشــان نیــز

بــرای مشــارکت در رونــد تصمیمگیــری دربــاره خودشــان حفــظ

میشــود ( .)3فراگیرســازی بــرای ایــن افــراد فرصتهایــی
را فراهــم میکنــد تــا بــه تفاوتهــای فــردی و پذیــرش ایــن

تفاوتهــا پــی بــرده ،حساســیت آنــان را نســبت بــه ســایر افــراد
تغییــر داده و در نتیجــه یاریرســانی بــه آنهــا و جامعــه افزایش

مییابــد .سیاســتهای جامعــه بایــد بــر ایــن اصــل اســتوار
باشــد کــه همــه افــراد جامعــه ،از جملــه افــراد کمتــوان ذهنــی

حــق دارنــد همچــون دیگــران از امکانــات و شــرایط آموزشــی

جامعــهای اســت کــه در آن بــه تفاوتهــای فــردی توجــه
اســت کــه در آن بــا تبعیــض و پیشــداوری در اصــول و اعمــال به

طــور فعــال برخــورد میشــود (.)34

ارائه مدل فراگیرسازی اجتماعی
فراگیرســازی اجتماعــی یــک مفهــوم جامــع اســت کــه بــه

تعهــدات کامــل مؤسســههای اجتماعــی یــا فراهــم کــردن
عرصــهای بــرای مشــارکت تمامــی افــراد در همــه حوزههــا از
جملــه آمــوزش ،اشــتغال ،اوقــات فراغــت و مشــارکت در امــور

شــهری اشــاره دارد ( .)35بــا توجــه بــه اهمیتــی که فراگیرســازی
اجتماعــی دارد ولــی هنــوز ابهــام یــا همپوشــی در تعریفهــا

وجــود دارد .بــرای مثــال ،ونــگ 1و ســولومون )2002( 2بــر ایــن
باورنــد« :بحــث در حــوزه ســامت روانــی بــر ایــن اســت کــه

حضــور جســمی نبایــد بــه عنــوان مالکــی بــرای فراگیرســازی در
نظــر گرفتــه شــود» .عــاوه بــر ایــن ،برقــراری روابــط اجتماعی با

دیگــران در محلــه و احســاس تعلق به محله بســیار مهم اســت».

بــه همیــن دلیــل آنهــا اصطــاح یکپارچهســازی اجتماعــی
را بــه کار میبرنــد و آن را در ســه بُعــد توصیــف میکننــد:
 -1فراگیرســازی جســمی 3کــه بــه میــزان مشــارکت فــرد در

فعالیتهــای بیــرون از خانــه و اســتفاده از خدمــات محلــه بــر
اســاس نیــاز و تمایــل گفتــه میشــود.

 -2فراگیرســازی اجتماعــی کــه بــه تعامــل بــا دیگــران در

محلــه و دریافــت حمایــت اجتماعــی بــر اســاس هنجارهــای
فرهنگــی اشــاره دارد.

 -3فراگیرســازی روانشــناختی کــه بــه احســاس فــرد
4

نســبت بــه بخشــی از محلــه بــودن ،گفتــه میشــود (.)36
هال )2009( 5در تعریف دیگری ،شش بُعد را برای مفهوم

فراگیرســازی اجتماعــی در نظــر گرفتــه اســت کــه عبارت انــد از:
1- Wong
2- Solomon
3- Physical inclusion
4- Psychological inclusion
5- Hall
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و عالئــق ایــن افــراد و هــم چنیــن نیــاز بــازار کار؛ فراهــم کــردن

ســمت و ســویی هدایــت شــود کــه گروههــای بیشــتری را تحــت

تعلیم و تربیت استثنایی

فراگیرسازی اجتماعی افراد کمتوان ذهنی :ارائه مدل بومشناختی شبکههای اجتماعی و مشارکت محلی

 -1پذیــرش و بــه رســمیت شــناخته شــدن بــه عنــوان فردی

فراتــر از ناتوانی

 -2داشتن ارتباط شخصی با خانواده ،دوستان و آشنایان

موثــر بــر فراگیرســازی اجتماعــی را از طریــق مفهومســازی

تعامــل بیــن دو حــوزه مهــم زندگــی ،یعنــی روابــط میانفــردی

و مشــارکت محلــی دربرمیگیــرد (بــه جــدول  2رجــوع کنیــد).

 -3مشــارکت در فعالیتهــای تفریحــی ،فراغتــی و ســایر

روابط میان فردی

فعالیتهــای اجتماعــی

 -4وجود انطباقیابیهای مناسب در زندگی

طبقه
اعضای خانواده ،دوستان،
گروهکارمندان
شریک ها ،کودکان و آشنایان ،پیوند
برقرار کردن و پل زدن

 -5داشتن شغل
 -6برخــورداری از حمایتهــای رســمی ( از طــرف ســامانه

خدماترســانی) و غیررســمی ( از طرف خانواده و مراقبان) (.)4
در ســالهای اخیــر ،کوبیگــو و همــکاران ( ،)2012مفهــوم

فراگیرســازی را در درون یــک رویکــرد بومشــناختی مطــرح

کردهانــد کــه بــر اهمیــت تعامــل بیــن ویژگیهــای شــخصی و
عوامــل محیطــی تأکیــد دارد .بــر ایــن اســاس ،فراگیرســازی

یعنــی مجموعــهای از تعاملهــای پیچیــده میــان ویژگیهــای

ساختار
طول ،فراوانی و موقعیت عمل متقابل،
شدت ،آداب و رسوم و پیچیدگی
همگنی،اندازه،پراکندگیجغرافیایی
و تراکم

عملکرد
هیجانی
آموزشی
اطالعاتی

شــخصی و عوامــل محیطــی کــه فرصتهایــی را بــرای ایــن
مــوارد فراهــم میکنــد:

 -1دسترسی به کاالها و خدمات عمومی

مشارکت محلی

 -2تجربــه ارزشــمندی و انتظــار نقــش اجتماعــی بــر اســاس

طبقه
فعالیت های فراغتی ،سیاستها
و فعالیت های شهروندی ،اشتغال
تحصیل ،دسترسی به کاال ها و
خدمات ،فعالیت های مذهبی و
فرهنگی

ســن ،جنســیت و فرهنــگ

 -3پذیــرش بــه عنــوان فــردی بــا کفایــت و قابــل اعتمــاد

بــرای ایفــای نقشهــای اجتماعــی در محلــه

 -4تعلــق بــه شــبکه اجتماعــی کــه در آن زندگــی میکنــد و

خدمــات میگیــرد (.)6

ساختار
جداسازی
تا حد جداسازی
فراگیرسازی

ســیمپلیکان ،1لیــدر ،2کاســکیولک 3و لیهــی)2015( 4

جامعتریــن تعریــف از فراگیرســازی را ارائــه کردهانــد.

از نظــر آنهــا بایــد فراگیرســازی اجتماعــی در یــک مــدل

سطح
حضور
رویارویی
مشارکت

بومشــناختی شــبیه مــدل اجتماعــی ناتوانــی تبییــن شــود کــه
ناتوانــی را محصــول عوامــل فــردی ،محیطــی و اجتماعــی
میدانــد .آنهــا چنیــن مدلــی را بــه عنــوان یــک مــدل جامــع

و منســجم در نظــر گرفتنــد کــه ترتیــب پیچیــدهای از عوامــل
1- Simplican
2- Leader
3- Kosciulek
4- Leahy
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روابط بینفردی سه ویژگی دارد:
 -1طبقـ ه کــه بــا افراد مختلــف در شــبکه اجتماعی شناســایی

میشــود.
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جدول - 2مدل جامع فراگیرسازی اجتماعی

فراگیرسازی اجتماعی افراد کمتوان ذهنی :ارائه مدل بومشناختی شبکههای اجتماعی و مشارکت محلی

 -2ســاختار کــه بــه طــول روابــط ،فراوانــی تماسهــا و

موقعیــت مربــوط میشــود.

 -3عملکــرد کــه بــه انــواع حمایــت اجتماعــی فراهــم شــده از
مشارکت محلی هم سه ویژگی دارد:

در کارکــرد هوشــی و رفتــار سازشــی در فعالیتهــای محلــی

مشــارکت فعالــی ندارنــد .بــدون تردیــد ،تعــداد اندکــی از ایــن
افــراد از خدمــات اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســایر

شــهروندان اســتفاده میکننــد .بــه هــر حــال ،اغلــب آنهــا

منــزوی شــدهاند ،عــزت نفــس پایینــی دارنــد و از کفایــت

اجتماعــی باالیــی برخــوردار نیســتند ( .)41بــه نظــر میرســد در

 -1طبقــ ه کــه بــا انــواع فعالیتهــای محلــی شناســایی

کشــور ایــران بــه نیازهــای انفــرادی افرادکمتــوان ذهنــی توجــه

 -2ســاختار بــه بخشهایــی کــه فعالیــت در آن رخ میدهــد

و ســازمان بهزیســتی نقــش فعالــی دارند ولــی بیشــتر خدمات به

میشــو د .

مربــوط میشــود .بخشهــای جداســازی شــده تــا فراگیرســازی
شــده را دربرمیگیــرد.

 -3ســطح مشــارکت در محلــه کــه از فقــط حضــور جســمی

بــدون هــر گونــه مشــارکت عمقــی تــا عضــو شــدن بــا مشــارکت
کامــل را شــامل میشــود ( 3و .)21

کمــی میشــود .البتــه در این حــوزه آمــوزش و پرورش اســتثنایی

ســنین مدرســه مربــوط میشــود و فراگیرســازی اجتماعــی مورد

غفلــت واقــع شــده اســت .در چنیــن شــرایطی ،آســیب روحــی و
روانــی قابــل توجهــی بــه افرادکمتــوان ذهنــی وارد میشــود.

در راســتای برنامهریــزی بــه منظــور فراگیرســازی اجتماعــی
مؤثــر بــرای ایــن افــراد بایــد بــه عوامــل فــردی ،میانفــردی،

ســازمانی ،محلــی و اجتماعــی سیاســی توجــه داشــت .در

بــر اســاس ایــن مــدل ،بیــن روابــط میانفــردی و مشــارکت

کشــورهای پیشــرفته نیــز مســئولیت فراگیرســازی اجتماعــی

افزایــش یابــد تــا شــبکه اجتماعــی شــخصی را تقویــت کنــد ،در

بلکــه نهادهــا و ســازمانهای متعــددی مشــارکت میکننــد و

و فرصــت بــرای مشــارکت در محلــه و هــم چنیــن ســطوح

بــه نظــر میرســد کــه اگــر در کشــور ایــران نیــز شــرایطی فراهــم

محلــی تعامــل وجــود دارد .باید مشــارکت محلی بــه نحو خاصی

بــه یــک ســازمان ماننــد آمــوزش و پــرورش واگــذار نمیشــود

حالــی کــه داشــتن روابــط بینفــردی قــوی میتوانــد دسترســی

از شــبکههای اجتماعــی و نیروهــای مردمــی کمــک میگیرنــد.

مشــارکت را افزایــش دهــد ( .)37بــه طــور کلــی ،میــان حوزههــا

گــردد تــا آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و عــادی از بــا ســایر

در آن مشــارکت داریــم تــا حــدی شــبیه هــم هســتند (.)21

وضعیــت فراگیرســازی اجتماعــی افرادکمتــوان ذهنــی بــه

همپوشــی وجــود دارد .هــم چنیــن اعضــای شــبکه اجتماعــی کــه

نهادهــا و ســازمانها همــکاری کننــد تغییــر قابــل توجهــی در

کاربرد فراگیرسازی اجتماعی برای افراد
کمتوان ذهنی در ایران

وجــود آیــد و محدودســازی اجتماعــی بــه حداقــل برســد (.)42

فراگیرســازی اجتماعــی در خصــوص بهزیســتی افــراد

کمتــوان ذهنــی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت

( .)38چــون در آنهــا حــس تعلــق را تقویــت میکنــد ( )6و

آنهــا را قــادر میســازد تــا بــه عنــوان یــک عضــو در جامعــه

مشــارکت داشــته باشــند ( .)8پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه
فراگیرســازی اجتماعــی ،کیفیــت زندگــی ( 27 ،25و  ،)39عــزت

نفــس ،اعتمــاد بــه نفــس ،ســامت روانــی ( ،)14اســتقالل ()40

و توانایــی تصمیمگیــری ( )25را بهبــود میبخشــد .ســاختار
اجتماعــی بســیاری از کشــورها بــه نحــوی اســت کــه گاهــی

افرادکمتــوان ذهنــی بــه خاطــر محدودیتهــای قابــل توجــه

فراگیرســازی اجتماعــی نســبت بــه محدودســازی اجتماعــی

بــرای افــراد کمتــوان ذهنــی مزیتهــای بســیاری دارد از
جملــه خودبــاوری افــراد کمتــوان ذهنــی ،پذیرفتــه شــدن
توســط هــم ســاالن و بــه چالــش کشــیده شــدن تواناییهــا و در

نتیجــه افزایــش معلومــات و مهارتهــای آنــان بــه گونــهای
کــه بتواننــد نیازهــای خــود را بــرآورده کننــد .فراگیرســازی

اجتماعــی در یــک ســخن یعنــی زندگــی در محلــه و خانــه

شــخصی در کنــار دسترســی بــه فعالیتهــا و اشــتغال (.)24

جامعــه وظیفــه دارد افــراد کمتــوان ذهنــی را بــه عنــوان عضــوی
از اجتمــاع بپذیــرد و فضاهــای مشــارکت را بــرای آنــان فراهــم

ســازد .هــدف جامعــه و آمــوزش و پــرورش بایــد شــکوفایی
همــه جانبــه شــخصیت افــراد و تقویــت آزادیهــای اساســی
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طریــق روابــط اشــاره دارد.

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

فراگیرسازی اجتماعی افراد کمتوان ذهنی :ارائه مدل بومشناختی شبکههای اجتماعی و مشارکت محلی

باشــد .پژوهشهــا نشــان دادهانــد انتظــار افــراد جامعــه از

نشــانگر آن اســت کــه افــراد بــا ســطوح متفــاوت کمتوانــی

قالبــی پایینتــر از ظرفیتهــای ذهنــی و شــناختی آنــان اســت

میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،افــراد بــا کمتوانــی ذهنــی خفیــف تــا

فراگیرســازی اجتماعــی دسترســی همــه را تســهیل میکنــد.

قــرار دارنــد ( .)46افــراد بــا کمتوانــی ذهنــی متوســط نیــز عنوان

افــراد کمتــوان ذهنــی بــه ســبب پیشــداوریها و نگرشهــای

فراگیرســازی اجتماعــی باعــث صرفهجویــی در هزینههــای
جامعــه در حوزههــای مختلــف و اختصــاص ایــن اعتبــارات
بــرای همــه افــراد جامعــه خواهــد شــد .آموزههــای دینــی مــا

نیــز بــر پذیــرش بــدون چــون و چــرای افــراد کمتــوان ذهنــی در

جامعــه بــه عنــوان عضــوی دارای حــق مشــارکت تأکیــد دارنــد.

بحث و نتیجه گیری
افــرادی کــه بــه دلیــل ناتوانیهــا و نقصهــای جســمی،

ذهنــی ،حســی و حرکتــی ،یادگیــری ،ناســازگاریهای اجتماعــی،

تبعیضهــای جنســی ،فرودســتی اجتماعــی و اقتصــادی از
جریــان اصلــی و عمومــی جامعــه از جملــه از رونــد آمــوزش

اساســی جامعــه بیــرون کشــیده شــدهاند ،هرگــز بــه حقــوق
اساســی خــود در تصمیمگیریهــای مهــم کشــوری و منطق ـهای

نخواهنــد رســید و احســاس تعلــق اجتماعــی نخواهنــد کــرد.
تفاوتهــای فــردی کــه ســنگ زیربنــای زندگــی انســانی
اســت تــوان بالقــوه فراوانــی بــرای غنــا بخشــیدن بــه جریــان
آمــوزش و پــرورش و فراگیرســازی دارد .هدف و شــعار اساســی
فراگیرســازی آموزشــی و اجتماعــی ایــن اســت افــرادی کــه بــا

هــم دیگــر آمــوزش میبیننــد ،زندگــی کــردن بــا هــم را خواهنــد
آموخــت ( .)43کمتوانــی ذهنــی بــه محدودیتهــای اساســی

در كاركــرد هوشــی (هوشبهــر  70تــا  75یــا پایینتــر) و رفتــار

سازشــی (مهارتهــای سازشــی مفهومــی ،اجتماعــی و عملــی)
در دوره رشــد (قبــل از  18ســالگی) گفتــه میشــود ( 40و .)42

چنیــن محدودیتهایــی ســبب میشــود کــه افــراد کمتــوان

ذهنــی بــه آمــوزش و حمایــت ویــژهای نیــاز داشــته باشــند

تــا بتواننــد در فعالیتهــای زندگــی روزمــره مشــارکت کننــد

( .)44پژوهشهــا در مــورد ســطوح رضایتمنــدی از میــزان
حمایتهــا و خدمــات بــر افــراد کمتــوان ذهنــی بــا بهــره هوشــی

باالتــر کــه بــه خدمــات کمتری نیــاز دارنــد ،متکــی اســت (.)45
ایــن امــری چالشبرانگیــز اســت ،زیــرا برخــی پژوهشهــا
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شــدید بــه میــزان بیشــتری در معــرض خطــر انــزوای اجتماعــی
کردهانــد کــه آنهــا ترجیــح میدهنــد روابــط دوســتانه نزدیکــی
بــا افــراد کمتــوان ذهنــی داشــته باشــند ( .)30در مقابــل ،افــراد

بــا کمتوانــی ذهنــی شــدید تــا عمیــق بــه ارتبــاط بــا اعضــای
خانــواده غیرناتــوان خــود و کارمنــدان مراکــز آموزشــی و تــوان

بخشــی عالقــه بیشــتری دارنــد ( .)21آن چــه از پژوهشهــا

و نظــرات كارشناســان و متخصصــان اســتنباط میشــود ایــن
اســت كــه فراگیرســازی بــه ارزشهــای آموزشــی ،پرورشــی،
اجتماعــی و نیــز بــه درك مــا در مــورد ارزش افــراد مربــوط

اســت ( 47و  .)48فراگیرســازی از اثــر متقابــل عوامــل مختلــف

بــه نتیجــهای منجــر میشــود كــه بــه نوبــة خــود بــا در نظــر

گرفتــن نیازهــای مخاطبــان و شــرایط موجــود تغییــر میپذیــرد
و ایــن تغییــر ،عوامــل موجــود را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
هــدف اصلــی فراگیرســازی اجتماعــی ایــن اســت کــه افــراد بــا

نیازهــای ویــژه بــه شــاد زیســتن و ســازگاری مطلــوب دســت

یابنــد و احســاس تعلــق بــه جامعــه کننــد (.)47فراگیرســازی
اجتماعــی ،افــراد را بــرای زندگــی در محیــط طبیعــی پــرورش

میدهــد تــا متناســب بــا تــوان خــود و انتظــارات جامعــه
رشــدیابنــد .امــروزه ایــن عقیــده وجــود دارد کــه فراگیرســازی
اجتماعــی بــرای اغلــب افــراد بــا نیازهــای ویــژه ،محیطــی بــا

حداقــل محدودیــت ایجــاد میکنــد .بیشــتر صاحبنظــران
بــر ایــن باورنــد وقتــی افــراد کمتــوان ذهنــی بیشــتر و یــا همــه
وقــت خــود را در محلــه و جامعــه عــادی میگذراننــد ،اغلــب

در باالتریــن حــد ظرفیتهــای خــود عمــل میکننــد ،بیشــترین

بهــره اجتماعــی را میبرنــد و کمتــر از همیشــه برچســب
میخورنــد و از دیگــران جــدا میشــوند .فراگیرســازی آموزشــی

زمینهســاز فراگیرســازی اجتماعــی و جامعــهای فراگیــر اســت
کــه کــودکان بــا هــم یــاد میگیرنــد و زندگــی در کنــار هــم و بــا

مشــارکت یــک دیگــر را میآموزنــد ( .)43عــاوه بــر تعاریفــی
از فراگیرســازی اجتماعــی ،دربــاره عوامــل موثر در فراگیرســازی

اجتماعــی ،حــوزه عمــل فراگیرســازی اجتماعــی ،زمینــه

فراگیرســازی اجتماعــی و عمــق فراگیرســازی اجتماعــی بحــث
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و ایــن امــر مانــع فراگیرســازی اجتماعــی آنــان میشــود.

ذهنــی ،فراگیرســازی اجتماعــی را بــه نحــو متفاوتــی تجربــه
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 بــه. یــک مــدل بومشــناختی نیــز بــرای آن ارائــه گردیــد،شــد

 مــدل جامــع و منســجم فراگیرســازی اجتماعــی،نظــر میرســد
 بــر میــزان،کــه آرایــش پیچیــدهای از عوامــل را دربرمیگیــرد
 بررســی.و ســطوح فراگیرســازی اجتماعــی تأثیــر داشــته باشــد

دقیــق چنیــن مســائلی میتوانــد دریچ ـهای جدیــد را بــه ســوی

پژوهشهــای بنیــادی نویــن در حــوزه فراگیرســازی اجتماعــی
افــراد کمتــوان ذهنــی و در نهایــت تمامــی افــراد بــا نیازهــای
 زیــرا در ایــن حــوزه هنــوز آن طــور کــه شایســته.ویــژه بگشــاید

و بایســته اســت پژوهــش هــای جامعــی صــورت نگرفتــه اســت؛

،بنابرایــن پیشــنهاد میشــود پژوهشهــای آتــی بــر طراحــی
تدویــن و ارتقــای برنامههــای مداخالتــی تمرکــز داشــته باشــند

کــه میتواننــد کمیــت و کیفیــت فراگیرســازی اجتماعــی افــراد
.کمتــوان ذهنــی را در محلههــای خودشــان افزایــش دهنــد
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