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قربان همتی علمدارلو* /دانشیار بخش آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز
علی ضامن موالیی ارپناهی  /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه :یکی از راههای تحصیل در محیط با کمترین محدودیت برای دانشآموزان با ناتوانی شرکت در طرح آموزش فراگیر است و یکی
از انواع روشهای فراگیرسازی پارهوقت ،روش فراگیرسازی معکوس است .روش فراگیرسازی معکوس به اين صورت است که دانشآموزان
عادي گاهي اوقات در کنار دانشآموزان با ناتوانی قرار ميگيرند تا از طريق تعامل تحصيلي و غيرتحصيلي بين آنها ،به يکديگر در درک وکنار
آمدن با نيازهاي همديگر کمک کنند.
نتیجهگیری :در این مقاله پس از ارایه مقدمهای کوتاه ،به تعریف و بیان ضرورت و اهمیت فراگیرسازی معکوس پرداخته ،سپس مزایای
فراگیرسازی معکوس ،روشها و فنون موثر برای موفقیت فراگیرسازی معکوس و چالشهای روش فراگیرسازی معکوس ارایه شده و در پایان
نتیجهگیری صورت گرفته است.
واژههای کلیدی :فراگیرسازی معکوس ،دانشآموزان ،ناتوانی

مقدمه

چال��ش برآم��ده از تحوالت دنی��ای کنونی ازجمله
آزادیخواه��ی ،مشارکتجوی��ی و توج��ه ب��ه حقوق
ف��ردی و اجتماعی افراد زمینهس��از نگاهی نو به حقوق
ف��ردی و اجتماعی افراد جامع��ه و زمینهساز نگاهی تازه
به آموزشوپرورش وی��ژه است .به همین دلیل توجه به
رویک��رد آموزش فراگیر ب��رای دانشآموزان با ناتوانی
مطرحشده و ب��ه سرعت رشد یافته اس��ت( .)1آموزش
فراگیر فقط به جایده��ی کودکان با ناتوانی در محیط
عادی اکتفا نکرده ،بلکه بر بازسازی نظام مدارس برای
پذی��رش و برآوردهکردن نیازهای هم��ه دانشآموزان
تمرک��ز دارد .در آموزش فراگیر کودک��ان با ناتوانی،
متناسب با نیازهای آموزشیش��ان در مدرسه و کالسی
که همساالن عادیشان قرار دارند ،جایدهی میشوند.
بهطورکل��ی هدف آموزش فراگی��ر فراهمسازی محیط
مطلوب ب��رای دسترس��ی دانشآم��وزان ب��ا ناتوانی به
فرصته��ای برابر با همساالن ع��ادی و مشارکت کامل

در هم��ه زمینههاس��ت( .)2درواقع آم��وزش فراگیر به
دنب��ال فراهمسازی مناسب و رایگ��ان آموزش عمومی
ب��رای دانشآم��وزان با ناتوان��ی در محیط ب��ا کمترین
محدودیت است و یک��ی از روشهای آموزش فراگیر
برای ق��رار گرفتن دانشآموزان ب��ا ناتوانی در محیط با
کمترین محدودیت ،فراگیرس��ازی معکوس 1است که
شیوهای قابلدوام ب��رای تعامل دانشآم��وزان عادی با
دانشآم��وزان دارای ناتوان��ی اس��ت( )3و میتواند به
دانشآم��وزان با ناتوان��ی و همس��االن عادیشان برای
تاثیر مثبت بر یکدیگر کمک کند .شایان ذکر است که
روش فراگیرس��ازی معکوس چالشه��ا و مزایایی دارد
ک��ه باید مورد مالحظه قرار گی��رد( .)4بنابراین با توجه
ب��ه تازهبودن این مبحث ،ضروری است که متخصصان،
معلم��ان ،مربی��ان آموزشوپ��رورش وی��ژه و والدی��ن
دانشآم��وزان با ناتوانی و عادی ب��ا روش فراگیرسازی
معکوس ،ضرورت ،اهمیت ،مزایا و چالشهای آن آشنا
شوند و آن را در برنامههای آموزشی مدنظر قرار دهند.

* Email: ghemati@shirazu.ac.ir

1. reverse inclusion
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فراگیرسازی معکوس چیست؟

ضرورت و اهمیت فراگیرسازی معکوس

اجرای سای��ر روشه��ای فراگیرسازی ک��ه مستلزم
جایدهی دانشآم��وزان با ناتوان��ی در مدارس عمومی
است ،به دلیل فق��دان کارکنان واجد شرایط در مدارس
عموم��ی ،کمب��ود امکان��ات و تجهی��زات آموزش��ی و
توانبخش��ی ویژه برای برآوردن نیازه��ای دانشآموزان
ب��ا ناتوانی و مشکالت مربوط ب��ه انطباق کالس عمومی
با نیازه��ای ویژه دانشآموز دشوار اس��ت( .)6برای حل
مشکالت یادشده روش فراگیرسازی معکوس پدید آمد.
روش فراگیرسازی معکوس زمینه همکاری و تعامل
دانشآموزان ب��ا ناتوانی در ک�لاس آموزشوپرورش
وی��ژه را با دانشآموزان عادی فراه��م میکند و از این
طریق دانشآموزان ع��ادی در محیط آموزشوپرورش
ویژه ،الگ��وی اجتماعی 1دانشآم��وزان دارای ناتوانی
میشون��د( .)5فراگیرس��ازی معک��وس؛ تعام��ل و
همکاری مثبت بین دانشآم��وزان با ناتوانی در کالس
آموزشوپرورش ویژه را با دانشآموزان عادی افزایش
داده و رفت��ار مطلوب را برای دانشآم��وزان با ناتوانی
در کالس آموزشوپ��رورش ویژه توسط دانشآموزان
عادی الگوسازی میکند( .)3همچنین این روش درک
متقاب��ل دانشآموزان با ناتوانی و دانشآموزان عادی از
نقاط ق��وت و ضعف همدیگر را بهبود بخشیده و باعث
افزایش دوستی متقابل بی��ن آنها میشود( .)5افزون بر
موارد بیان ش��ده ،فراگیرسازی معکوس منجر به تسهیل
همکاری بین معلمان آموزشوپرورش عمومی و معلمان
آموزش ویژه میشود()3
1. social modeling

بررس��ی و مقایس��ه 2شی��وه فراگیرس��ازی معکوس
و آم��وزش وی��ژه نشان میده��د که تعام��ل مثبت برای
همک��اری و افزایش اعتمادبهنف��س در موقعیت آموزش
فراگیر معکوس ب��رای دانشآموزان دارای ناتوانی بیشتر
از موقعیت آموزش ویژه اس��ت( .)3روش فراگیرسازی
معکوس باعث رشد دوستیهای پایدار بین 2گروه دارای
ناتوانی و بدون ناتوان��ی میشود( .)4همچنین گزارشها
حاک��ی از آن است دانشآموزان با ناتوانی که در محیط
فراگیرسازی معکوس قرار دارند نسبت به دانشآموزانی
که در محیط آموزش وی��ژه هستند ،ارتباطات اجتماعی
بهتر و موثرتری با همساالن دارند و حمایتهای بیشتری
را دریافت میکنند( .)3از طرفی دیگر ،افزایش ارتباطات
و تعامالت اجتماعی دانشآم��وزان دارای ناتوانی باعث
کاهش نیاز آنها به کم��ک بزرگساالنشده و استقالل
آنها افزایش مییابد(.)7
درواقع فراگیرسازی معک��وس باعث ایجاد نگرش
مثبت برای همکاری و همراهی کودکان دارای ناتوانی
با همساالن عادیشان میش��ود( .)8همچنین این روش
منجر به افزایش دانش و آگاهی سایر کودکان از نیازهای
کودکان با ناتوان��ی ،ارتباط راحتتر با آنها و پذیرش
تفاوت فردی کودکان با ناتوانی از سوی کودکان عادی
میشود .افزون بر موارد یادشده ،فراگیرسازی معکوس
دارای اثرات مثبتی از قبیل یادگیری بیشتر ،پاسخگویی
موثرت��ر و نگرش مثبتتر به رفتارهای متفاوت کودکان
دارای ناتوانی از سوی کودکان عادی است( .)8همچنین
این روش ،کودک��ان دارای ناتوانی را برای زندگی در
دنیای واقعی آماده کرده( )9و دانش و آگاهی دیگران
درباره نقاط قوت و توانمندیهای کودکان با ناتوانی را
افزای��ش داده( )10و از این طریق پذیرش آنها از سوی
دیگران را تسهیل میکند(.)9
روشها و فنون موثر برای موفقیت فراگیرس�ازی
معکوس

روشه��ا و فنون زیر ب��رای موفقی��ت فراگیرسازی
معکوس مفید است:
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فراگیرس��ازی معک��وس یعن��ی ب��ه ج��ای اینک��ه
دانشآم��وز با ناتوان��ی در مدارس عموم��ی جایدهی
شود ،دانشآموزان عادی از مدارس عمومی به مدارس
وی��ژه آوردهشون��د .شای��ان ذکر اس��ت دانشآموزان
ع��ادی که در برنامه فراگیرسازی معکوس شرکت داده
میشوند ،مهارتهای ضروری برای حضور در مدارس
ویژه و مالقات با دانشآموزان دارای ناتوانی را آموزش
میبینند(.)5

مزایای فراگیرسازی معکوس
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چالشهای فراگیرسازی معکوس

 )1نبودهمک��اری و هماهنگی بی��ن مدارس عمومی
و مدارس وی��ژه از چالشه��ای اساس��ی فراگیرسازی
معکوس است(.)3
1. team approach

 )2تایی��د تاثی��ر مثب��ت اجتماع��ی و تحصیل��ی
فراگیرسازی معکوس در کودکان با و بدون ناتوانی نیاز
به پژوهشهای بیشتری دارد(.)10
 )3نگرش منف��ی برخی از والدی��ن کودکان عادی
نسب��ت به فراگیرس��ازی معکوس از چالشه��ا و موانع
اساسی برای موفقیت فراگیرسازی معکوس است(.)10
 )4در ط��رح فراگیرس��ازی معک��وس ممکن است
مدارس محل��ی نتوانند ب��رای کودک��ان دارای ناتوانی
حمایت و خدمات الزم را فراهم کنند( 8و .)9
 )5تغییر سریع سیاسته��ای آموزشوپرورش ویژه
و آموزشوپ��رورش عادی از دیگ��ر چالشها و موانع
اجرای موفقیتآمیز فراگیرسازی معکوس است(.)14
 )6معلم��ان م��دارس فراگیرس��ازی معک��وس نی��ز
در اج��رای موفقیتآمی��ز فراگیرس��ازی معک��وس ب��ا
چالشهای��ی مواج��ه هستند ک��ه از جمله میت��وان به
برنامهری��زی برای فعالی��ت همه دانشآم��وزان ،حفظ
ارتباط با آموزشوپ��رورش عمومی ،انعطافپذیری در
برنامهریزی و تدریس اشاره کرد(.)15
 )7نگرش والدین درباره پیامد فراگیرسازی معکوس
ب��رای فرزندانش��ان نی��ز از چالشه��ای اساسی است.
ب��رای مثال یک��ی از نگرانیهای والدی��ن برای شرکت
کودکانشان در فراگیرسازی معکوس بهویژه در دوره
پیشدبستانی این اس��ت که ممکن شرکت کودکان در
ای��ن طرح باعث طرد و جدایی اجتماعی و رشد رفتارها
نامطلوب در فرزندانشان شود(.)9
 )8نگران��ی والدین نسبت به سودمندی فراگیرسازی
معکوس ب��رای پاسخ ب��ه نیازهای کودکان ب��ا و بدون
ناتوانی از دیگر چالشه��ا و موانع اجرای فراگیرسازی
معکوس است(.)8
نتیجهگیری

برخ��ورداری از تحصیل مناسب و رایگان در محیط
ب��ا کمتری��ن محدودیت ح��ق دانشآموزان ب��ا ناتوانی
است ،ب��ه همین دلی��ل رویکرد فراگیرس��ازی با هدف
برآوردن نیازهای دانشآموزان دارای ناتوانی در محیط
ب��ا کمترین محدودیت پدید آم��ده است .با وجود این،
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* همک��اری بی��ن معلمان آموزش وی��ژه و آموزش
عموم��ی برای موفقی��ت روش فراگیرس��ازی معکوس
بسیار مهم است(.)3
* خدم��ات پشتیبان��ی بای��د ب��ر اس��اس همک��اری
متخصص��ان رشتههای مختلف با رویک��رد تیمی 1انجام
پذیرد(.)3
* تعداد دانشآموزان با و بدون ناتوانی شرکتکننده
در طرح فراگیرسازی معکوس باید حداکثر  16نفر باشد
ک��ه بیش از نیمی از آنها دانشآموزان دارای ناتوانی و
سای��ر شرکتکنندگان در ک�لاس دانشآموزان عادی
باشن��د و بهطور معمول نقش الگو را برای دانشآموزان
دارای ناتوانی ایفا میکنند(.)4
* برنامه آموزشی دانشآم��وزان دارای ناتوانی باید
فردیشده باشد تا دانشآموزان عادی که بهعنوان الگو
انتخ��اب میشوند با تسلط کامل بر برنامه بتوانند کمک
و همکاری الزم را داشته باشند(.)11
* قوانین طرح فراگیرسازی معکوس باید دقیق تعیین
شود و بر حضور و غیاب دانشآموزان در طرح ،نظارت
دقیق و کامل صورت گیرد(.)12
* دانشآموزان عادی باید نقش یک الگوی رفتاری
مثبت را برای دانشآم��وزان دارای ناتوانی داشته باشند
و در همه فعالیتها از جمله ارزیابی شرکت کنند(.)13
* رعای��ت همه قوانین و سیاسته��ای مدرسه برای
دانشآم��وزان شرکتکنن��ده در ط��رح فراگیرس��ازی
معکوس باید الزامی باشد.
* معلم��ان طرح فراگیرسازی معک��وس باید دارای
دانش ،تجربه و تخصص در زمینه کار با کودکان دارای
ناتوانی باشند.
* در ط��رح فراگیرس��ازی معک��وس در هر کالس
درس برای هر  8دانشآموز باید یک دستیار متخصص
وجود داشته باشد(.)13
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گ��روه دارای ناتوانی و2 رش��د دوستیهای پای��دار بین
 ارتباط��ات اجتماعی بهت��ر و موثرتر با،ب��دون ناتوان��ی
 کاه��ش وابستگی به بزرگس��االن و افزایش،همساالن
 ایجاد نگرش مثبت برای همکاری و همراهی،استق�لال
 افزایش دان��ش و آگاهی سایر کودکان از،با همساالن
 ارتب��اط راحتتر با آنها،نیازهای کودک��ان با ناتوانی
و پذی��رش تفاوت ف��ردی کودکان ب��ا ناتوانی از سوی
 البت��ه مشارکت و پشتیبانی.کودکان ع��ادی اشاره کرد
 مدی��ران و والدی��ن دانشآموزان ب��ا و بدون،معلم��ان
ناتوان��ی ب��رای موفقی��ت فراگیرسازی معک��وس بسیار
 باید یادآوری شود ک��ه اجرای روش.ضروری اس��ت
فراگیرسازی معک��وس دارای چالشهای ویژهای است
 مسئ��والن و متولیان آموزش فراگیر باید،که سازمانها
پیش از اج��رای روش فراگیرسازی معکوس زمینه حل
.این چالشها را فراهم کنند
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 جایدهی همه دانشآموزان با ناتوانی در محیط آموز
ش
،عموم��ی به دالیل��ی از قبیل کمبود نی��روی متخصص
امکان��ات و تجهیزات آموزشی و توانبخشی ویژه برای
برآوردن نیازهای دانشآموزان ب��ا ناتوانی و مشکالت
مربوط به انطباق ک�لاس درس عمومی با نیازهای ویژه
 ب��ه این منظور ضروری. امکانپذیر نیست،دانشآم��وز
اس��ت برای رفع مشک�لات دانشآموزانی ک��ه توانایی
شرک��ت در برنام��ه فراگیرس��ازی م��دارس عمومی را
 تدبیری اندیشیده ش��ود که روش فراگیرسازی،ندارند
معکوس برای پاسخده��ی به نیاز یادشده و پوششدادن
مشکالت جایدهی دانشآم��وزان با ناتوانی در محیط
.آموزش عمومی پدید آمده است
فراگیرسازی معکوس برای دانشآموزان با و بدون
ناتوان��ی دارای مزایای��ی است که از جمل��ه میتوان به
،تعامل مثبت ب��رای همکاری و افزای��ش اعتمادبهنفس
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