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نݡگاهـــــݡی به شرایط موجود آموزش تلفیقــݡی- فراݡگیر از منظر معلمان رابط و پذیرا
تهران،  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استثنایی،  کودکان  آموزش  و  روان شناسی  ارشد  کارشناسی  غالمی*،  ناصر   □

ایران   تهران، 

چکیده
انجـام اصالحـات الزم  یـا  بـرای ادامـه مسـیر و  گاهانـه  آ آن تصمیم گیـری  کنونـی، به دنبـال  از شـرایط  گاهـی  آ زمینـه و هـدف: 
گیـر اسـت؛ بنابرایـن پژوهـش حاضـر باهـدف ارائـه تصویـری  جهـت بهبـود وضـع موجـود از الزامـات موفقیـت آمـوزش تلفیقـی- فرا

گرفـت. گیـر انجـام  آمـوزش تلفیقی-فرا جامـع از شـرایط فعلـی 

بـا  دربـاره شـرایط دانش آمـوزان  کردسـتان  اسـتان  رابـط  و  پذیـرا  معلـم   104 نظـر  توصیفی-پیمایشـی،  پژوهـش  ایـن  در  روش: 
بررسـی شـد. از پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته،  اسـتفاده  بـا  ویـژه در مـدارس عـادی،  نیازهـای 

آموزشی  کافی دانش آموزان با نیازهای ویژه به حمایت های  که دسترسی نا یافته ها: نتایج داده های پژوهشی نشان دادند 
از  معلمان  اندک  استفاده  کالس ها،  دانش آموزان  تعداد  بودن  زیاد  فیزیکی،  نظر  از  مدارس  نبودن  مناسب  توان بخشی،  و 
کمتر دانش آموز با نیازهای ویژه در برنامه          های مختلف مدرسه  ، مشارکت  روش های تدریس متنوع و راهبردهای پژوهش محور
در  آنها  والدین  و  دانش آموزان  این  اندک  مشارکت  همچنین  هستند.  گیر  تلفیقی-فرا آموزش  موجود  وضعیت  کاستی های  از 
کارکنان  و  معلمان  کمتر  انتظار  اوقات،  بیشتر  در  کالس  از  نبردن  لذت  و  نبودن  شاد  خود،  زندگی  در  مؤثر  تصمیم گیری          های 
آموزش  از دیگر مسائل شرایط فعلی  با این دانش آموزان هم  کار معلم رابط  با نیازهای ویژه و نحوه ی  از دانش آموزان  مدرسه 
از نقاط قابل قبول شرایط موجود حکایت دارند  یافته ها  از  نیاز به اصالح و تجدیدنظر دارند. برخی  که  گیر هستند  تلفیقی-فرا
ازجمله اینکه متناسب سازی          های ارزشیابی تحصیلی دانش آموز با نیازهای ویژه اغلب موجب تغییر استانداردهای مورد انتظار 
نمی شوند و همچنین برنامه درسی تا حد قابل قبولی دانش آموزان را برای حضور در جامعه و زندگی با سایر افراد آماده می کند. 

کالس و مدرسه عادی 2 یا 3 دوست صمیمی دارند. بعالوه اینکه دانش آموزان با نیاز ویژه در 

نقطه  به  رسیدن  تا  جنبه ها  از  برخی  در  گیر  تلفیقی-فرا آموزش  که  است  آن  از  کی  حا حاضر  پژوهش  نتایج  نتیجه گیری: 
گردید. کاستی های آن ارائه  که در پایان توصیه هایی در جهت بهبود وضع موجود و رفع  مطلوب خود راه زیادی در پیش دارد 

کاسـتی ها و نقاط قـوت ، معلمان رابط و پذیرا  ، دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویژه،  گیـر کلیـدی: آمـوزش تلفیقـی- فرا واژه هـای 

* Email: Ghlamynasr4@gmail.com
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مــقـدمـــه

کمـی دقـت و تأمـل در خلقـت انسـان ها، می تـوان دریافـت  بـا 
کـه هیـچ دو انسـانی ماننـد یکدیگر نیسـتند. ایـن تفاوت ها در ابعاد 
مختلف جسـمی، ذهنی و رفتاری قابل مشـاهده و ادراك اند، افراد 
بـا نیازهـای ویـژه هـم از ایـن تفاوت هـا نشـأت می گیرنـد و در رونـد 
رشـد خـود دارای ویژگی هـای خاصـی بوده و متفاوت از همسـاالن 
عـادی خـود رشـد می کنند. با توجه بـه تعریف قانون بهبود آموزش 
ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان   ،2004 آمریـکا  ناتوانـی  بـا  افـراد 
کم توانـی ذهنـی1 و یـا آسـیب  شـنوایی2،  کـه دچـار  افـرادی هسـتند 
شـدید  آشـفتگی  بینایـی4،  آسـیب   زبانـی3،  و  گفتـاری  آسـیب های 
هیجانـی، آسـیب های اسـتخوانی5، درخودماندگی6، آسـیب مغزی 
یادگیـری  ناتوانی هـای  یـا  سـالمت8  آسـیب های  سـایر  ضربـه ای7، 
ویـژه9 هسـتند و بـه همیـن دلیـل به آموزش ویژه و خدمات وابسـته 

نیـاز دارنـد )1(.
آمـوزش دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه  بـا نگاهـی بـه تاریخچـه 
پدیـد  شـبانه روزی  مـدارس   1817 سـال  از  کـه  می شـود  مشـاهده 
کـه عـالوه  بـر ارائـه ی برنامه هـای آموزشـی، محیطـی را بـرای  آمدنـد 
سـال  از  اینکـه  تـا  می کردنـد  فراهـم  زندگـی  طـول  در  فـرد  حمایـت 
کالس هـای ویـژه در مـدارس عمومـی به وجـود آمدنـد و در   1869
نیمـه دهـه 1960 مربیـان سـعی کردنـد کـه کـودکان بـا نیازهـای ویـژه 
کـه از کمتریـن میـزان محرومیـت برخوردار  کننـد  را وارد برنامه هایـی 
کـودکان را در کالس هـای عـادی جایگزین  باشـد در ایـن برنامه هـا 
می کردنـد امـا بـرای رفـع نیازهای آموزشـی ، آنهـا را در بیرون آموزش 

می دادنـد )2(.
قانون  وضع  با   1970 دهه  اواسط  در  روبه پیشرفت  سیر  این   
قانون  و  معلول(  کودکان  همه  آموزش  )قانون   94-142 عمومی 
انتقال  و  یافت  ادامه  جدیت  با  محدودیت،  کمترین  با  محیط 
که  گام بزرگی بود  دانش آموزان با نیازهای ویژه به مدارس عادی 
اصطالحاتی  و  شد  شروع   1972 سال  از  عادی سازی  نهضت  با 
در  تلفیقی  آموزش  برنامه  و  آمریکا  در  یکپارچه سازی10  مانند 
خدمات  موسسه زدایی11،  نهضت  قبیل  از  مفاهیمی  و  انگلستان 
آموزش  و  اجتماعی  مراقبت های  محله محور12،  توان بخشی  و 

کرده است )3(. گسترده به کاررفته و رواج پیدا  گیر13 به طور  فرا

گـــیر عـــبارت اســـت از  آمـوزش  فرا از مـــیان ایـــن اصـطــالحات، 
گون در همـه ی جنبه های  تلفیـق کامـل کـودکان بـا توانایی هـای گونا
بـردن  لـذت  و  بـه دســترســــی  قـادر  کودکـــان  کـه دیگـر  تحصــــیلی 
گیـر  کـودکان، آمـوزش فرا هـــستند. به منظـور بـرآوردن نیازهـای همـه 
کالس هـای عـادی تغییـر ایجـاد  در برنامه هـای همـه ی مـدارس و 
کـرده، تفاوت هـا را مـورد توجـه قرار می دهد و بـاارزش می داند، این 
گــون  گـونا کودکــان با توانایی هــای  که  تعــریف بدین مــعنا نیــست 
از  بیـرون  از  آموزشـی  یـا  تخـصـــصی  کــمـــک های   ، نیـاز صـورت  در 
کـرد، بلکـه در مقابـل، آن را فقـط  کالس درس دریافـت نخواهنـد 
کـودکان  یکـی از راه هـای متعـدد در دسـترس و مـورد نیـاز همـه 
پژوهشـی  موضـوع  و  مفهـوم  یـک  به عنـوان  البتـه   .)3( می دانـد 
 ، آغـاز نقطـه   ، چشـم انداز بـه  وابسـته  گیـر  فرا آمـوزش  تعریف هـای 
گونـی بـه  گونا گـروه هـدف و رویکردهـای روش شـناختی شـکل های 

گرفتـه اسـت )4(. خـود 
بـا نگاهـی بـه تاریـخ صدسـاله آموزش وپـرورش دانش آمـوزان بـا 
کـه بـا عملیاتـی شـدن  نیازهـای ویـژه در ایـران نیـز دیـده می شـود 
به صـورت   1386 سـال  از  گیـر  فرا  - تلفیقـی  آمـوزش  شـیوه نامه 
 ،) کشـور سراسـر  در   1392 سـال  از  )و  اسـتان  چنـد  در  آزمایشـی 
کـه  گیـر شـروع شـد. تـا جایـی  آمـوزش فرا عمـاًل حرکـت در جهـت 
گـزارش سـازمان آمـوزش پـرورش  در سـال تحصیلـی 98-99 بنـا بـه 
کتـاب بسـته          های تحولـی و برنامه          هـای سـال 1399،  اسـتثنایی در 
بـا نیازهـای  آنهـا )از میـان 152480 دانش آمـوز  حـدود 50 درصـد 
گیـر در مـدارس عـادی  تلفیقـی و فرا ( به صـورت  نفـر ویـژه 71950 
تحصیـل می کننـد. در شـیوه نامه مصوبـه جلسـه 854 شـورای عالی 
گیـر  آمـوزش تلفیقی-فرا بـه تاریـخ 1390/10/27 اهـداف زیـر بـرای 

ذکـر شـده اسـت:
تمامـی  بـرای  پرورشـی  و  آموزشـی  برابـر  فرصت هـای  ایجـاد   .1

التعلیـم واجـب  کـودکان 
ویـژه جهـت  نیازهـای  بـا  آمادگـی در دانش آمـوزان  ذایجـاد   .2

کنـار سـایر افـراد کـردن در  ورود بـه عرصـه جامعـه و زندگـی 
و  کمـی  شـاخص های  بهبـود  بـرای  الزم  زمینه          هـای  ایجـاد   .3

پـرورش و  آمـوزش  کیفـی 
4. ایجـاد زمینه          هـای تعامـل صحیـح بیـن دانش آموزان عادی و 

دانش آمـوزان بـا نیازهای ویژه

8. Other Health Impaired
9. Specific Learning Disorder
10. Integration
11. Deinstitutionalization
12. Community-Based Rehabilitation
13. Inclusive Education

1. Intellectual Disability 
2. Hearing Impairment
3. Speech And Language
4. Visual Impairment
5. Orthopedically Impairment
6. Autism
7. Traumatic Brain Injury
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کالس هــای  ویــژه در  نیازهــای  بــا  گیرســازی دانش   آمــوزان  فرا
زیــادی  اهمیــت  دانش آمــوزان  ایــن  بــرای  رشــدی  ازنظــر  اصلــی 
تکمیــل  و  تلفیقــی  رویکــرد  بــا  آمــوزش  بنابرایــن   ،)7  ،6  ،5( دارد 
آموزش وپــرورش دانش آمــوزان بــا  گیرســازی در  آن بــا رویکــرد فرا
اثــرات مثبتــی همچــون پذیرفتــه شــدن  نیازهــای ویــژه در دنیــا، 
ایــن  ناتوانــی در جامعــه داشــته اســت. در  بــا  افــراد  و مشــارکت 
رویکــرد دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه بــا تحصیــل در مــدارس 
مناســب  اجتماعــی  رفتارهــای  از  گســترده تری  محــدوده  عــادی 
بــا  و  افزایش یافتــه  آنهــا  زبانــی  مهارت هــای  کــرده،  کســب  را 
موفقیــت بــه اهــداف تحصیلــی دســت می یابنــد و درنهایــت اینکــه 
گرفتــه می شــوند  به عنــوان اعضــای مهــم و مؤثــر در جامعــه در نظــر 

.)1396 اجرایــی  )شــیوه نامه 
گیرسـازی در جهان موجب حضور دانش آموزان با  گسـترش فرا
تفاوت هـای فـردی زیـاد در مـدارس عـادی شـده اسـت. ثبت نـام 
کالس هـای عـادی بحث هـای  دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه در 
کـه بـا ایـن دانش آموزان سـروکار  زیـادی را میـان گروه هـای مختلفـی 
آموزشـی  مسـئوالن  و  سیاسـت گذاران  والدیـن،  ازجملـه  دارنـد 
گیـر بـر منافـع و مزایـای  برانگیختـه اسـت. افـراد موافـق بـا آموزش   فرا
کیـد می ورزنـد در مقابـل  مخالفـان  علمـی و اجتماعـی ایـن روش تأ
که هر یک از افراد با ناتوانی، نیازهای خاص خود  اذعان می کنند 
گیـر بـا بودجـه و امکانـات محـدود نمی توانـد  را دارنـد و آموزش   فرا
پاسـخ گوی ایـن نیازهـا باشـد )8(. بدیهـی اسـت مـدارس و نظـام 
تعلیـم و تربیـت بایـد ایـن قابلیـت را داشـته باشـند تـا دانش آمـوزان 
کننـد  بـا توانمندی هـای مختلـف بتواننـد در یـک مدرسـه تحصیـل 
و بـا آمـوزش و تربیـت  معلمـان، مدیـران متخصـص در ایـن زمینـه، 

نظـام تعلیـم و تربیـت توانایـی پاسـخگویی را داشـته باشـد.
گیـر هسـتند که از طریق احتـرام به تفاوت ها،  مـدارس زمانـی فرا
احتـرام بـه سـبک های مختلـف یادگیـری، تنـوع در روش هـا، برنامـه 
ویژگـــی،  هــر  بـا  کـودک  هـــر  از  اســـتــقبال  و  انعــــطاف پذیر  درســـی 
کیفیـت  با آمـوزش  و  کامـــل، جامــعـــه پذیری  مـــشارکت  در جهـت 
ایـن اسـت  گیـر  آمـوزش فرا بـرای  حرکـت نماینـد. یـک شـرط مهـم 
کـودک و بـه چـه دلیلـی، خـارج از مدرسـه  کـه بدانیـم چـه تعـــداد 
اولیـن  تنهـا  مـردم،  کـردن دسترسـی  فراهـم  هسـتند. درعین حـال، 
کـه در دیدگاه هـا و  گام در غلبـه بـر محرومیـت اسـت. الزم اسـت 
ایجـاد شـود و معلمـان  تفـاوت، تغییـر  ارزش هـا به منظـور پذیـرش 
کیفیـت بـرای همه افراد  مهـارت الزم بـرای فراهـم آوردن آمـوزش با
 ، با نیازهای آموزشـی متفاوت را داشـته باشـند )9(؛ به عبارت دیگر

کـه تنـوع  گیرسـازی داللـت دارد بـر اینکـه در مدرسـه ای  مفهـوم فرا
ترکیـب  کیفیـت حاصـل  با آمـوزش  و  تلقـی می شـود  آن هنجـار  در 
، آمـوزش اثربخـش و پشـتیبانی های ضـروری  برنامـه درسـی معنـادار
فعـال  اعضـای  می تواننـد  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  اسـت، 

آن باشـند )10(. کامـاًل مشـارکت کننده  ارزشـمند و 
گیر ذکر شـد،  کـه بـرای آمـوزش فرا کنـار شـرایط و ویژگی هایـی  در 
آن بـا موانـع و چالش هایـی همـراه  کـه اجـرای صحیـح  بایـد افـزود 
ترتیـب  بـه  امیـری مجـد و یوسـفی )1386(  راسـتا  ایـن  اسـت. در 
موانـع اداری و آموزشـی، موانـع اقتصـادی، فرهنگـی و عـدم رغبـت 
موانـع  به عنـوان  را  گیرسـازی  فرا بـه  نسـبت  معلمـان  و  مدیـران 
آمادگـی  عـدم  همچنیـن   ،)11( کردنـد  شناسـایی  گیـر  فرا آمـوزش 
گیـر نیـز از موانع  معلمـان و نگـرش منفـی آنهـا نسـبت بـه آمـوزش فرا
کافـی،  گیـر هسـتند )12(. نیـز بودجـه نا آمـوزش فرا دیگـر موفقیـت 
کمبـود  فقـدان مـواد الزم، عـدم وجـود متخصصـان واجـد شـرایط، 
رشـد حرفـه ای و آموزش هـای توسـعه را به عنـوان برخـی از عوامـل 
گـزارش  می شـوند،  گیـر  فرا آمـوزش  کامـل  اجـرای  مانـع  کـه  اصلـی 

.)13( کردنـد 
مسـیر  در  چالش هایـی  و  موانـع  همـواره  ازآنجایی کـه  بنابرایـن 
گیر وجود دارد. الزم اسـت که در مسـیر  اجـرای صحیـح آمـوزش فرا
گیرسـازی به صـورت مرتـب آن را مورد بررسـی  حرکـت در جهـت فرا
و بازبینـی قـرار دهیـم، لـذا در پژوهـش حاضر سـعی بر آن اسـت که 
گیـر از منظـر  آمـوزش تلفیقـی- فرا تصویـری روشـن و همه جانبـه از 
گاهـی یافتـه و  معلمـان رابـط و پذیـرا ارائـه شـود و از وضعیـت آن آ
در صـورت لـزوم تصمیمـات مناسـب به منظور بهبـود وضع موجود 
امـروزه  شـد،  اشـاره  پیش تـر  کـه  آمـاری  بـه  توجـه  بـا  شـود.  اتخـاذ 
مـدارس  در  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  درصـد   50 حـدود 
آمـار  ایـن  اینکـه  از  صرف نظـر  بـا  می شـوند.  جای گمـاری  عـادی 
اسـت،  کامـل  گیرسـازی  فرا تـا  طوالنـی  راهـی  وجـود  نشـان دهنده 
بـا  دانش آمـوزان  شـرایط  سـاختن  روشـن  صـدد  در  پژوهـش  ایـن 

نیازهـای ویـژه در مـدارس عـادی اسـت.
واتکینـس1  و  رامبـورگ  داد  نشـان  پژوهـش  پیشـینه  مطالعـه 
سراسـر  در  گیـر  فرا آمـوزش  موجـود  وضعیـت  بررسـی  بـا   )2020(
کامـاًل  کشـورها نوعـی از محیط هـای  کـه همـه  کردنـد  گـزارش  اروپـا 
کـه  می کننـد  اسـتفاده  یادگیرنـدگان  از  برخـی  بـرای  تفکیک شـده 
گیـر به عنـوان یـک هـدف اجتماعـی  آمـوزش فرا یـک شـکاف بیـن 
و آنچـه در عمـل انجـام می شـود را نشـان می دهـد )14(. همچنیـن 
گیـر در مـدارس در  نیازهـای معلمـان بـرای ارائـه ی مؤثـر آمـوزش فرا

1. Ramberg  & Watkins.
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گرفتـه اسـت از جملـه ان. اوگبـا 1  پژوهش هایـی مـورد مطالعـه قـرار 
در   )2020( کاوایـی2  و  سـیددیک  همچنیـن  و  نیجریـه  در   )2019(
گذشته  که با بررسی 25 مطالعه منتشرشده در 15 سال  بنگالدش 
آموزشـی  کـه معلمـان بـه دوره          هـای  کردنـد  گـزارش  در ایـن زمینـه، 
جهـت یادگیـری روش هـای تدریـس بـرای دانش آمـوزان متنـوع در 
کالس و مهارت هـای همـکاری بـا ذینفعـان در کمیته          هـای مدرسـه 
بایتیوملـو3 و  نیـاز دارنـد )15، 16(.  کیفیـت  با گیـر  فرا آمـوزش  بـرای 
کـه معلمـان شـرکت کننده در  کردنـد  گـزارش  همـکاران )2020( هـم 
کـه  گیـر داشـتند  پژوهـش آنهـا تجـارب مثبـت و منفـی از محیـط فرا
گیرسـازی تأثیـر  آنهـا نسـبت بـه فرا ایـن تجـارب بـر عقایـد و نگـرش 

.)17( می گـذارد 
را مورد  گـــیر  فرا آموزش  اثربخـــشی  هــم  اندکی  پژوهـــش هـــای 
آنها پژوهــش حبیبی و داودی  مــطالعه قـرار داده اند از جمـــله ی 
آموزش تلفیقی را  آنـهــا مــیزان تحقــق اهــداف  که  )1398( است 
مــتغیر جنـســیت،   3 و  کرده اند  گـزارش  فـرضی  مــیانگین  از  بیشتر 
آموزش تلفیقی و نقش معلم رابط را در ارتباط  نگرش مـعلمان به 
نگرش  میان  این  در  که  یافتند  اهداف  این  تحقق  با  مـــعناداری 
معلمان از توان پیش بینی نیز برخوردار بوده است )18( و پژوهش 
گیر در استان  که با بررسی اثربخشی آموزش فرا حسن خانی )1400( 
گیر در هر 4 زمینه  که اهداف آموزش تلفیقی-فرا کرد  گزارش  مرکزی 

به طور نسبی محقق شده است )19(.
گیر  در پژوهش هـای فـوق نیـل بـه اهداف آمـوزش تلفیقـی- فرا
گرفتـه اسـت و چگونگـی اجـرای  کلـی مـورد بررسـی قـرا  به صـورت 
آن و وضعیـت دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه روشـن نیسـت، لـذا 
در پژوهــــش حاضــــر بـا عنـوان نگاهـی بـه شـرایط موجـود آمـوزش 
مـهـــم  ایــــن  بـه  پذیـرا،  و  رابـط  معلمـان  منظـر  از  گیـر  تلفیقی-فرا
پرداختـه و وضعــــیت دانش آمـــوزان بـا نیازهـای ویـژه در مـدارس 
ارایـه  و درصـدد  پذیـرا جویـا شـــده  و  رابـط  از معلمـان  را  عـــادی 
گیـر در نمـــــونه  آمـوزش تلفیقـی- فرا تصــــویری از شرایــط موجـود 

مـورد مطالعـه اسـت.

سؤال پژوهش

پژوهـش حاضـر به منظـور ارائـه ی تصویـری روشـن و همه جانبـه 
گیـر از منظـر معلمـان رابـط و پذیـرا، با هدف  از آمـوزش تلفیقـی- فرا

گرفت: پاسـخگویی بـه پرسـش  زیر انجـام 
آمـوزش  و  مـدارس  کلـی  شـرایط  پذیـرا  و  رابـط  معلمـان  نظـر  از   ■

موجـود،  تجهیـزات  و  امکانـات  فیزیکـی،  شـرایط  از  )اعـم  گیـر  فرا
کیفیـت همـکاری آنهـا بـا یکدیگـر و...( یـا  کارکنـان و  میـزان آمادگـی 
مـدارس  در  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  وضعیـت  به طورکلـی 

اسـت؟ چگونـه  عـادی 

روش شناسـی پژوهش

زیـرا  اسـت  کاربـردی  نـوع  از  هـدف  لحـاظ  بـه  پژوهـش  ایـن 
نظـام  تصـــمـیـم گــــیری های  در  را می تـوان  به دســـت آمــــــده  نتایـج 
از  گـــردآوری داده هـــا  از جهـت نحـوه  و  کـــرد  اســـــتفاده  آموزشـی 
کـه ایـن نـوع پژوهش هـا  نـوع توصـــیفی-پیمایشی به شـمار می آیـد 
بـا هـدف توصیـف شـرایط یـا پدیده هـای مـورد بررسـی و شـناخت 
کمک به فرایند تصمیم گیری انجام  بیشـتر شـرایط موجود به منظور 
بررسـی همه جانبـه ی  پژوهـش حاضـر درصـدد  کـه  می گیرنـد )20( 
گیـر در جامعـه پژوهشـی  شـرایط موجـود آموزش هـای تلفیقـی و فرا

مـورد مطالعـه اسـت.

جامعـه، نمونـه آماری و روش هـای نمونه گیری

آمـاری پژوهـش معلمـان پذیـرا و معلمـان رابـط اسـتان  جامعـه 
اسـتان،  معلمـان  میـان  از  اسـت.  گرفتـه  شـده  نظـر  در  کردسـتان 
معلمـان چنـد شهرسـتان و از هـر شهرسـتان معلمـان چنـد مدرسـه 
توزیـع  آنهـا  و پرسشـنامه میـان  انتخـاب شـده  به صـورت تصادفـی 
داده هـای  جمع آوری شـده،  پرسشـنامه های  میـان  از  سـپس  شـد. 
رابـط  معلـم  به عنـوان  کـه  ویـژه  مـدارس  معلمـان  از  به دسـت آمده 
به عنـوان  کار  تجربـه  سـال   1 حداقـل  اینکـه  یـا  و  دارنـد  فعالیـت 
از  همچنیـن  و  شـدند  وارد  پژوهـش  در  داشـته اند  رابـط  معلـم 
پرسشـنامه          های معلمـان مـدارس عـادی، داده های به دسـت آمده 
چنـد  یـا  یـک  سـال،   1 حداقـل  کـه  معلمانـی  و  پذیـرا  معلمـان  از 
در  نیـز  داشـته اند  خـود  کالس  در  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوز 
پژوهش وارد شـدند و در نهایت 104 پرسشـنامه )52 معلم پذیرا و 
52 معلـم رابـط( به عنـوان نمونـه پژوهشـی در پژوهـش حاضـر مورد 

گرفتنـد. قـرار  مطالعـه 

ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر از پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته اسـتفاده شد. 
در فراینــد ساخــت پرسشنامـــه به مــنــظور بررســی هـمــه ی جـوانب 

3. Boitumelo1. N. Ogba
2. Siddik & Kawai
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گیـر از »پرسشـنامه شـاخص های بهترین عملکرد  آمـوزش تلفیقی-فرا
که توسـط آننه دنهام2 پیشـگام  گیر در سـطح مدرسـه1«  آموزش فرا
کـی3 و هــمکاران ســـاخـــته  شـــــده،  کنتا گیـر دانـشگـــاه  آمـــوزش فرا
اسـتــفاده و الگوبـرداری شـــده اسـت و همچنیـن در ایــن مـسیــر از 
گــیر4«، نوشـــته  آمـــوزش فرا کیفیـت  »ســــند اصـول اساسـی ارتقـاء 
آژانـس اروپایـی توســعـــه آمـــوزش بـا نـیازهـــای ویـژه 5 نیـز اســتفاده 

گنجانـده  شـده اسـت: گردیـد. در پرسشـنامه ابعـاد زیـر 

کرامـت انسـانی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه  1. توجـه بـه ُبعـد 
در مدرسـه

آمـوزش  بـا نیازهـای ویـژه در  کامـل دانش آمـوزان  2. مشـارکت 
عمومـی پـرورش 

کیفیـت  کـردن ارتباطـات جایگزیـن و تقویت کننـده با 3. فراهـم 
بـرای دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه

4. برنامه درسـی، آموزش و حمایت
5. ارزیابی          هـای هدفمنـد و عملکرد محور

6. مشـارکت خانواده در مدرسه
گروهی 7. همکاری 

ارتباطـات اجتماعـی و حمایت هـای طبیعـی دانش آمـوزان   .8
بـا نیازهـای ویـژه

و  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  آینـده  بـرای  برنامه ریـزی   .9
آنهـا و والدینشـان در تصمیم گیری          هـای مؤثـر در  میـزان مشـارکت 

آنهـا سرنوشـت 
کارکنـان آمـوزش عمومـی و ویـژه در جهـت  10. توسـعه حرفـه ای 

گیر آمـوزش فرا
کـم در مدرسـه بـا  11. میـزان همسـو بـودن قوانیـن انضباطـی حا

گیـر اصـول آمـوزش فرا

پرسشـنامه شـامل 3 بخـش بـود، بخـش مربـوط بـه ویژگی هـای 
 ، کار سـابقه  از  اعـم  مطالعـه  مـورد  جامعـه  شـناختی  جمعیـت 
کـه ایـن معلمـان  گروه هـای مختلـف دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه 
بخـش  در  بـود.  تحصیلـی  مـدرک  و  داشـته اند  خـود  کالس  در 
 ، موردنیـاز توان بخشـی  خدمـات  و  حمایت هـا  بـه  دسترسـی  دوم 
بـا  رابـط  مــــعلم  کار  نحــــوه  زندگـی،  مــــحل  بـه  مــدرســــه  نزدیکـی 
مــدرســـه  کارکـــنان  هــــمکاری  و  ویــــژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـــوزان 
عـادی و معلـم پذیـرا بـا معلـم رابـط، مناسـب بـودن مدرسـه از نظـر 

کـم جمعیـت دانش آمـوزان کالس، تسـلط معلمـان در  فیزیکـی و ترا
اســـتفاده از روش هـای تدریــس متنـوع و اســـتفاده از راهـــبردهای 
، مـــشارکت دادن دانش آمـــوزان بـا نـیـازهـــای ویـژه  پژوهش محـور
در برنامـــه های مختلـف مـــدرسه، چگونگـی متناسب سـازی ها در 
ارزشـیابی تحصیلـی دانش آمـوز بـا نیازهـای ویژه، بهـا دادن به تنوع 
گیـر و  آموزش هـای فرا دانش آمـوزان توسـط عوامـل اجرایـی، تأثیـر 
آماده سـازی  و  بـر جنبه هـای مختلـف رشـدی دانش آمـوز  تلفیقـی 
بـا همکالسـی ها و  ارتبـاط  بـرای حضـور در جامعـه،  دانش آمـوزان 
پیـروی از قوانیـن انضباطـی یکسـان در مدرسـه هرکـدام در چنـد 

گرفـت. سـؤال مـورد پرسـش قـرار 
بـا توجـه بـه  کـه  از معلمـان خواسـته شـد  در بخـش دیگـر هـم 
کـم در مدرسـه عـادی، وجـود و یـا عـدم وجـود هـر یـک  فضـای حا
کننـد. ایـن شـاخص ها شـامل برنامـه  از شـاخص های زیـر را اعـالم 
آمـوزش  اسـتاندارهای  منعکس کننـده ی  شـده6  فـردی  آمـوزش 
عمومـی بـرای دانش آمـوز بـا نیازهـای ویژه، صحبت کـردن در زمینه 
، تمرکـز بر توانایی هـا و نیازها  سـطح رشـدی و عملکـردی دانش آمـوز
پیش بینـی  و  پیـش داوری  عـدم   ، دانش آمـوز توصیف هـای  در 
دربـاره دسـت نیافتـن یـک دانش آمـوز بـه یـک مهـارت و یـا دانـش 
و  نیازهـا  بـه  مربـوط  موضوعـات  دربـاره ی  کـردن  صحبـت  معیـن، 
مسـائل حسـاس شـخصی دانش آمـوز بـه صـورت محرمانـه و فقـط 
کـه الزم اسـت آن را بداننـد، پرهیـز از برچسـب گذاری و  کسـانی  بـه 
گروه بندی های  دسـته بندی دانش آموزان در مدرسـه و اسـتفاده از 

ناهمگـون و منعطـف هسـتند.
کــــرونا  به علـت شـــرایط به وجـــود آمــــده در اثـر شـیـــوع ویـروس 
پرسشـنامه به صـورت الکترونیکـی طراحـی و بـرای توزیع پرسشـنامه 
از پســــت الکترونیکـی و فضـای مــــجازی اسـتفاده شـد. به منظـور 
کـه پرسشـنامه  آن بـود  بـر  افزایـش رغــــبت پاسـخ دهندگان سـعی 
ظاهـری جـذاب داشـته باشـد. بـرای ایـن منظـور جهـت بـاال بـردن 
نســـخــه  ابتـدا  آن  احتمالـی  نواقــــص  رفــــع  و  پرسشنامــــه  کیفیـت 
گـروه پذیـرا و رابـط  آن در میـان 20 نفـر از معلمـان از هـر دو  اولیـه 
کـه نواقـص و نـکات مبهـم آن را  توزیـع شـد و از آنهـا خواسـته شـد 
کننـد و نظـر خـود را دربـاره ظاهـر پرسشـنامه اعـالم کرده  شناسـایی 
کننـد. از اطالعـات  و پیشـنهاد خـود را جهـت بهتـر شـدن آن قیـد 
نهایـی  نسـخه  بهسـازی  جهـت  در  اولیـه،  توزیـع  از  به دسـت آمده 

اسـتفاده شـد.

4. Key Principles For Promoting Quality In Inclusive Education
5. European Agency For Development In Special Needs Education
6. Individualized Education Programs )IEP(

1. School- Wide Inclusive Education Best Practice Indicators
2. Anne Denham
3. Kentucky
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یافـتـه هــا

یافته هــای مربــوط بــه ویژگی هــای جمعیــت شــناختی جامعــه 
کــی از آن  کــه در جــدول )1( آورده شــده اســت حا مــورد مطالعــه 
از 15 ســال  کــه اغلــب معلمــان حاضــر در نمونــه بیشــتر  اســت 
کار داشــتند، از نظــر مــدرک تحصیلــی نیــز بیشــتر معلمــان  ســابقه 
گروه هــای  کارشناســی ارشــد بودنــد.  کارشناســی و  دارای مــدرک 
در  معلمــان  ایــن  کــه  ویــژه  نیازهــای  بــا  دانش آمــوزان  مختلــف 

کالس خــود داشــته اند شــامل دانش آمــوزان بــا مشــکالت ویــژه 
هــر  بینایــی  شــنوایی،  آســیب دیدگی های  درصــد،   27 یادگیــری 
کــدام حــدود 20 درصــد، دانش آمــوزان دارای هوش بهــر مــرزی 
درصــد،   12 حــدود  کــدام  هــر  رفتاری-هیجانــی  اختالل          هــای  و 
آســیب جســمی- حرکتــی 8 درصــد و اختــالل   دانش آمــوزان بــا 
طیــف اتیســم بــا هوش بهــر عــادی )هوش بهــر مــرزی( 1 درصــد 

ــت. ــوده اس ب

گی های جمعیت شناخت جدول 1( درصد معلمان حاضر در نمونه بر اساس ویژ
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کالس خود داشتند که معلمان در  گروه های مختلف دانش آموزان  مدرک تحصیلی سنوات خدمت

در پاســخ بــه ســؤال پژوهشــی »از نظــر معلمــان شــرایط فعلــی 
از شــرایط فیزیکــی،  گیــر )اعــم  آمــوزش فرا بــرای  مــدارس عــادی 
کیفیــت  کارکنــان و  امکانــات و تجهیــزات موجــود، میــزان آمادگــی 
موجــود  وضــع  به عبارت دیگــر  یــا  و...(  یکدیگــر  بــا  آنهــا  همــکاری 
دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه در مــدارس عــادی چگونــه اســت؟« 

بــا  دانش آمــوزان  نیــاز  میــزان  آمــد.  به دســت  زیــر  یافته هــای 
نیازهــای ویــژه  بــه حمایت          هــای آموزشــی و توان بخشــی مختلــف و 
میــزان دسترســی بــه هریــک از ایــن حمایت هــا، ازنظــر معلمــان رابــط و 
پذیــرا بــا توجــه بــه شــرایط دانش آمــوز بــا نیازهــای ویــژه در نمــودار )1( 

نشــان داده  شــده اســت.

آنها دسترسی دارند از نظر معلمان  که به  که به هر یک از حمایت ها نیاز دارند و درصد افرادی  نمودار 1( درصد دانش آموز با نیازهای ویژه 
رابط و پذیرا
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با توجه به نمــودار )1( در نمــونه مـــورد بررسـی از نظر مــــعلمان 
گفتاردرمانی نیاز داشـتند  33 درصـد ایـن دانش آموزان به خدمات 
که تنها 8 درصد آنها به آن دسترسی دارند بعالوه اینکه 63 درصد 
دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـه خدمـات روان شناسـی و مشـاوره 
آنهـا بـه آن دسترسـی دارنـد، همچنیـن  کـه 29 درصـد  نیـاز داشـتند 
کاردرمانـی  گـروه از دانش آمـوزان نیازمنـد خدمـات  46 درصـد ایـن 
کـه تنهـا 3 درصـد آنهـا بـه آن دسترسـی دارنـد و 43 درصـد  بودنـد 
دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـه سـایر خدمـات حمایتـی نیازمنـد 
ایـن خدمـات دسترسـی دارنـد.  بـه  آنهـا  تنهـا 4 درصـد  کـه  بودنـد 
همچنیـن از نظـر معلمـان پذیـرا 50 درصـد دانش آموزان بـا نیازهای 
آنهـا بـه معلـم  ویـژه نیازمنـد معلـم رابـط بودنـد ولـی تنهـا 19 درصـد 

رابـط دسترسـی دارنـد.
بعالوه اینکه اثربخشـی اقدامات مــــعلم رابط در فرایند آموزشـی 
توســــط 84 درصــــد  نیـز  ویــژه  نیازهـــای  بـا  پرورشـی دانش آمــــوز  و 
ارزیابـی شـــد، همـــچنین در مـورد  زیـاد  زیـاد و خــــیلی  مــعلمــــان، 
3 روش  ویـژه،  نیـاز  بـا  بـا دانش آمـوز  رابـط  معلـم  کـردن  کار  روش 
کالس در برخــــی  کـردن دانش آمـــوز بـا نیازهـــای ویــــژه از  خــــارج 
کالس بـه همــراه مـــعلم  سـاعات بـرای آمـــوزش، حاضـر شـدن در 
کمک آموزشـی و  پذیـرا و مــشارکت در امـر تدریـس، تهیـۀ وسـایل 
پژوهـش  در  شـرکت کننده  معلمـان  نظـر  براسـاس  توان بخشـی، 
گرفتـه و نتایـج در نمـودار )2( نشـان داده  شـده  مـــورد بررسـی قـرار 

اسـت.

کردن معلم رابط با دانش آموز با نیازهای ویژه ازنظر معلمان رابط و پذیرا کار  نمودار 2( اتخاذ 3 شیوه 

که در نمودار )2( آمده اسـت در مجموع 73 درصد  همان طور 
نیازهـای ویـژه  بـا  رابـط دانش آمـوز  کـه معلـم  کردنـد  ابـراز  معلمـان 
بـرای  یـا  و  می کنـد  خـارج  کالس  از  آمـوزش  بـرای  سـاعاتی  در  را 
کمک آموزشـی و توان بخشـی تهیه می کند  دانش آموز ویژه وسـایل 
و یـا به صـورت ترکیبـی بـه هـر 2 روش عمـل می کنـد؛ و 16 درصـد 
کـه معلـم رابـط با معلـم پذیـرا در کالس حاضر  هـم اذعـان داشـتند 
می شـود و در امـر تدریـس مشـارکت می کنـد؛ و 5 درصـد آنهـا ابـراز 
کـه معلـم رابـط دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه را در سـاعاتی از  کردنـد 
کالس حاضـر  بـا معلـم پذیـرا در  گاهـی هـم  کالس خـارج می کنـد 
هـم  درصـد  شـش  می کنـد.  مشـارکت  تدریـس  امـر  در  و  می شـود 

کـه معلـم رابـط بـه هـر 3 شـیوه عمـل می کنـد. کردنـد  ابـراز 
در ادامـه نزدیکـی محـل تحصیـل به محل سـکونت هم به عنوان 
کـه 71 درصـد  گیرسـازی مـورد سـؤال قـرار گرفـت  یکـی از مزایـای فرا
بـا نیازهـای ویـژه در همـان  کـه دانش آمـوز  کردنـد  معلمـان اظهـار 

گر نیاز ویژه )ناتوانی( نداشـت هم  که ا مدرسـه ای درس می خواند 
در آن مدرسـه تحصیـل می کـرد. معلمـان رابـط و پذیرا مناسـب بودن 
نیـاز ویـژه )بـا  بـا  بـرای دانش آمـوز  کالس و مدرسـه )ازنظـر فیزیکـی( 
در نظـر گرفتـن شـرایط دانش آمـوز جسـمی-حرکتی و آسـیب بینایـی( 
کـه اصـاًل  کردنـد  کردنـد. 27 درصـد اعـالم  گـزارش  را به صـورت زیـر 
مناسب سـازی  کـم  خیلـی  گزینـه  هـم  درصـد   54 و  نیسـت  مناسـب 
مناسـب  حـدودی  تـا  درصـد   18 و  کردنـد  انتخـاب  را  اسـت  شـده 

کردنـد. کامـاًل مناسـب اسـت را انتخـاب  اسـت و 1 درصـد 
کـم زیـاد  گیـر ترا آمـوزش فرا یکـی از موانـع اجـرای موفقیت آمیـز 
که با توجه  دانش آمـوزان در کالس هـای مـدارس عادی می باشـد 
بـه یافته          هـای پژوهـش حاضـر 30 درصـد معلمـان رابـط و پذیـرا بـر 
بـه  کالس به هیچ عنـوان  کـه تعـداد دانش آمـوزان  ایـن عقیده انـد 
کافـی بـه نیازهـای تک تـک  معلمـان مـدارس عـادی اجـازه توجـه 
ایـن باورنـد  بـر  آنهـا هـم  را نمی دهـد. چهـل درصـد  دانش آمـوزان 
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کمـی بـرای توجـه بـه نیازهـای همـه دانش آمـوزان  کـه زمـان خیلـی 
وجـود دارد، 24 درصـد آنهـا هـم اعالم کردند که بـرای توجه کافی 
کمـی وجـود دارد و فقـط  بـه نیازهـای تک تـک دانش آمـوزان زمـان 
کافـی بـرای توجـه بـه نیازهـای  کـه زمـان  کردنـد  کـه ابـراز  5 درصـد 

همـه دانش آمـوزان وجـود دارد.
روش های  به  عادی  مدارس  معلمان  تسلط  میزان  مورد  در 
همه  فردی  تفاوت های  گرفتن  نظر  در  به منظور  متنوع  تدریس 
که  کردند  ابراز  پذیرا  و  رابط  معلمان  درصد   1 تنها  دانش آموزان، 
آنها تا حد  که  کامل دارند، 12 درصد هم معتقد بودند  آنها تسلط 
مدارس  معلمان  که  کردند  بیان  درصد   58 دارند،  تسلط  زیادی 
آموزش هستند. چهارده درصد  نیازمند  کم دارند و  عادی تسلط 
گزینه اصاًل مسلط نیستند؛ و در مورد تسلط معلمان مدارس عادی 
پیشرفت  افزایش  برای  محور  پژوهش  راهبردهای  از  استفاده  بر 
که آنها  دانش آموزان، هیچ یک از معلمان رابط و پذیرا ابراز نکردند 
تسلط کامل دارند، تنها 16 درصد معتقد بودند که آنها تا حد زیادی 
که معلمان مدارس عادی  کردند  تسلط دارند؛ و 63 درصد اعالم 
گزینه  آموزش هستند. شش درصد هم  کم دارند و نیازمند  تسلط 
کردند؛ و در هر 2 سؤال، 16 درصد  اصاًل مسلط نیستند را انتخاب 
کافی  که معلمان مدارس عادی انگیزه  معلمان بر این باور بودند 

برای استفاده از این روش ها و راهبردها را ندارند.
متناسب سـازی          های   ، گیـر فرا آمـوزش  در  مهـم  نـکات  از  یکـی 
مربـوط بـه ارزشـیابی تحصیلـی دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه اسـت. 
در ایـن زمینـه 43 درصـد شـرکت کنندگان پژوهـش حاضـر اعـالم 
کـه در ارزشــیـابـــی تحصیلـی دانش آمـــوز بـا نیازهــای ویــــژه  کردنـد 
گزارش  اسـتانداردهای مـورد انتظـار تغییـر نمی کند و 30 درصد هم 
تحصیلـی  ارزشـیابی  بـرای  متناسب سـازی  نـوع  هیـچ  از  کـه  کردنـد 
هـم  درصـد   25 نمی شـود،  اسـتفاده  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوز 
کـه بـرای ارزشـیابی تحصیلـی دانش آمـوز بـا نیازهـای  کردنـد  اعـالم 
ویـژه از سـؤاالت سـاده اسـتفاده می شـود و تنهـا 2 درصـد تغییـر و 

کردنـد. گـزارش  تنـزل اسـتانداردهای مـورد انتظـار 
دربـاره ی مـــیزان مــــشارکت دانش آمــــوز بـا نیازهــــای ویـــــژه در 
برنامــــه          های مــــختلف مـــدرسه، اعم از برنامــــه          های صـــبحگاهــی، 
فعالیت هـای فوق برنامـه مـــدرسه و خـارج از مدرسـه، برنامــه ها و 
بازی هـای زنـگ تربیت بدنـی، ازنظـر شـرکت کنندگان ایـن پژوهـش 
نتایـج زیـر به دسـت آمـد. شـصت و نه درصـد معلمان رابـط و پذیرا 
بیـان کردنـد کـه دانش آمـوزان بـا نیـاز ویژه کمتر از همسـاالن عادی 
می شـوند،  داده  مشـارکت  فعالیت هـا  از  برخـی  در  فقـط  و  خـود 
فعالیت هـا  از  کـه در هیچ یـک  کردنـد  اعـالم  آنهـا هـم  15 درصـد 

ایـن  بـر  از طـرف دیگـر 16 درصـد هـم  مشـارکت داده نمی شـوند 
کـه ماننـد همکالسـی          های خـود در همـه ی برنامه          های  بـاور بودنـد 

مختلـف مدرسـه مشـارکت داده می شـوند.
والدیـن  یـا  و  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  دادن  مشـارکت 
کـه به طـور مسـتقیم در زندگـی تحصیلی  آنهـا در تصمیم گیری          هایـی 
ایـن  در  شـرکت کننده  پذیـرای  و  رابـط  معلمـان  از  دارد  تأثیـر  آنهـا 
پژوهـش مـورد سـؤال قـرار گرفـت کـه 64 درصـد آنهـا اعـالم کردنـد 
کـم  آنهـا بـه میـزان  کـه دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه و یـا والدیـن 
یـک  می شـوند،  داده  مشـارکت  تصمیم گیری          هـا  در  کـم  خیلـی  و 
درصـد هـم بـر این بـاور بودند که آنها اصاًل در ایـن تصمیم گیری ها 
میـزان  31 درصـد هـم  از طـرف دیگـر  نمی شـوند.  مشـارکت داده 
مشـارکت آنهـا در ایـن نـوع تصمیم گیری هـا را زیـاد و 4 درصـد هـم 

کردنـد. گـزارش  خیلـی زیـاد 
دربـاره میـزان آماده سـازی دانش آمـوزان برای حضـور در جامعه 
گـزارش  و زندگـی بـا سـایر افـراد، 55 درصـد معلمـان رابـط و پذیـرا 
کـه برنامـه درسـی کالس و مدرسـه عادی تا حـد قابل قبولی  کردنـد 
افـراد  سـایر  بـا  زندگـی  و  جامعـه  در  حضـور  بـرای  را  دانش آمـوزان 
ایـن  کـه  بودنـد  معتقـد  هـم  آنهـا  درصـد  چهـارده  می کنـد.  آمـاده 
بـا  بـرای حضـور در جامعـه و زندگـی  تـا حـد زیـادی  دانش آمـوزان 
از معلمـان  از طـرف دیگـر هیچ یـک  آمـاده می شـوند.  افـراد  سـایر 
کالس  برنامـه درسـی  کـه  ایـن عقیـده نبودنـد  بـر  نمونـه پژوهشـی 
بـرای حضـور در جامعـه  را  کامـاًل دانش آمـوزان  و مدرسـه عـادی 
 28 نظـر  از  اینکـه  بعـالوه  می کنـد.  آمـاده  افـراد  سـایر  بـا  زندگـی  و 
کـم بـرای حضـور  آنهـا خیلـی  درصـد معلمـان نمونـه مـورد مطالعـه، 
در جامــعـــه و زندگـی بـا سـایر افــراد آمـــاده مــی شــونــد و بنـا بـر نظــر 

آمادگـی را به دسـت نمی آورنـد. آنهـا اصـاًل چنیـن  3 درصـد هـم 
در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  حضور  چگونگی  مورد  در 
کردند  مدرسه و کالس عادی هم 20 درصد اعضای نمونه اعالم 
کالس و مدرسه عادی همیشه  که دانش آموز با نیازهای ویژه در 
کالس آموزش عمومی  حضوری شاد و پرانرژی دارد و از بودن در 
نیازهای  با  دانش آموز  هم  آنها  درصد   56 نظر  از  می برد.  لذت 
گاهی اوقات حضوری شاد   

ً
کالس و مدرسه عادی صرفا ویژه در 

آموزش عمومی لذت می برد  کالس  و پرانرژی دارد و از بودن در 
به ندرت  دانش آموزان  این  که  باورند  این  بر  هم  درصد   22 و 
آموزش  کالس  در  بودن  از  و  دارند  پرانرژی  و  شاد  حضوری 
کردند  عمومی لذت می برند. دو درصد اعضای نمونه هم اعالم 
اصاًل  عادی  مدرسه  و  کالس  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموز  که 

حضور شاد و پرانرژی ندارد و هرگز از آن لذت نمی برد.
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در زمینه ارتباط دانش آموزان با نیازهای ویژه با همکالسی های 
که دانش آموز  کردند  گزارش  خود، 59 درصد معلمان رابط و پذیرا 
با نیازهای ویژه در کالس و مدرسه عادی 2 یا 3 دوست صمیمی 
دارد. از نظر 20 درصد معلمان رابط و پذیرا، دانش آموز با نیازهای 
کالس و مـــدرسه عادی فقط 1 دوست صـمیمی دارد.  ویـــژه در 
با  که دانش آموز  کردند  و پذیرا اعالم  رابط  یازده درصد معلمان 
که  گفتند  نیازهـای ویژه دوست های زیادی دارد و 10 درصــد هم 

کالس و مدرسه عادی ندارند. آنها هیچ دوستی در 
لحـاظ حـضــــور  از  ویـــژه  نـیـازهــــای  بـا  انضــــباط دانش آمـــوزان 
کـردن مدرسـه نیـز توسـط معلمان  به موقـع در مدرسـه و زمـان تـرک 
آنهـا  87 درصـد  ازنظـر  اسـت.  گـزارش  شـده  پذیـرا چنیـن  و  رابـط 
دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه هم زمـان بـا همکالسـی          های خـود بـه 

تـرک می کنـد و 13 درصـد دیگـر  را  کالس  آنهـا  بـا  کالس می آیـد و 
کـه گاهـی اوقـات و یـا به نـدرت دانش آمـوز بـا نیـاز ویژه  ابـراز کردنـد 

کالس می آیـد. بـه  بـا همکالسـی          های خـود  هم زمـان 
آمـــوزش دانش آمـــــوزان بــا  کـه دربـاره  یکـی از چـــالش هــــایــــی 
نیازهــای ویـژه وجـود دارد، انتظـار کمتـر معلمـان و کارکنـان مدرسـه 
آنهـا اسـت. هــــفتاد درصـــد اعـــضای نمــــونه پژوهـــشی اعـالم  از 
کارکنـان مدرسـه همیشـه و یـا بیشـتر اوقـات  کـه معلمـان و  کردنـد 
از دانش آمـــوز بـا نیازهـای ویـژه انتظـار کمتـری دارنـد. بعـالوه اینکـه 
کارکنـان مدرسـه فقـط  کـه معلمـان و  29 درصـد هـم بـر ایـن باورنـد 
کمتـری  انتظـار  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوز  از  مـوارد  برخـی  در 
کـه هیچ وقـت از  دارنـد. در مقابـل تنهـا 1 درصـد بـر ایـن بـاور بودنـد 

کمتـری وجـود نـدارد. آنهـا انتظـار 

کالس عادی با توجه به نظر معلمان رابط و پذیرا جدول2( شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه در 

درباره میزان
مشارکت دانش آموز
با نیازهای ویژه در

برنامه          های مختلف مدرسه

چگونگی مشارکت

مانند همساالن 
عادی خود در همه 

برنامه ها مشارکت 
داده می شوند

کمتر از
همساالن عادی

در هیچ یک از 
برنامه ها مشارکت 

داده نمی شوند

166915درصد معلمان

مشارکت دادن دانش آموزان 
با نیازهای ویژه و یا

والدین آن ها
در تصمیم گیری          ها

چگونگی مشارکت
اصال مشارکت

داده نمی شوند
کم و

کم یا خیلی 
زیاد و

خیلی زیاد

16435درصد معلمان

درباره میزان آماده سازی 
دانش آموزان و 

حضور در جامعه و
زندگی با سایر افراد

میزان آماده سازی
کاماًل آماده
می شوند

تاحد زیادی
آماده می شوند

تاحد قابل قبول
اصال و یا

کم خیلی 

0145531درصد معلمان

حضور شاد و فعال 
دانش آموزان

کالس با نیازهای ویژه در 

چگونگی حضور 
دانش آموزان

با نیازهای ویژه
کالس در 

همیشه حضوری شاد 
و پرانرژی دارد

اصالبه ندرتگاهی اوقات

2056222درصد معلمان

ارتباط دانش آموزان 
با نیازهای ویژه با 

همکالسی های خود

ارتباط با
همکالسی ها

دوستان زیادی
دارد

2 یا 3 دوست 
صمیمی دارد

فقط 1 دوست 
صمیمی دارد

اصال دوست 
صمیمی ندارد

11592010درصد معلمان
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حضور به موقع
دانش آموزان با

نیازهای ویژه در مدرسه

نظم و انضباط
کالس حضور در 

همیشه هم زمان با 
همکالسی          های خود 

کالس می آید و  به 
کالس را ترک می کند

گاهی اوقات و 
یا به ندرت با 

همکالسی          های خود 
کالس می آید و  به 

کالس را ترک می کند

8713درصد معلمان

کمتر معلمان انتظار 
کارکنان مدرسه و 
از دانش آموزان با

نیازهای ویژه

کمتر  داشتن انتظار 
از دانش آموزان با 

نیازهای ویژه

همیشه و یا بیشتر 
اوقات از دانش آموز

با نیازهای ویژه
کمتری دارند انتظار 

فقط در برخی موارد 
از دانش آموز

با نیازهای ویژه
کمتری دارند انتظار 

هیچ وقت از 
دانش آموز با
نیازهای ویژه

انتظار کمتری ندارند

70291درصد معلمان

یافته هـای  بـه  بـا توجـه  بـه سـؤال پژوهشـی  پاسـخ  بنابرایـن در 
به دسـت آمده به طورکلـی وضـع موجـود دانش آمـوزان بـا نیازهـای 
کـه  کــــرد  ویـــــژه در مـــدارس عــــادی را مـــی توان چــنیـــن خــالصــه 
کافـی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـه حمایت هـای  دسترسـی نا
آموزشـی و توان بخشـی، مناسـب نبودن بیشـتر کالس ها و مدارس 
ازنظـر فیزیکـی، زیـاد بـودن تعـداد دانش آموزان کالس ها، اسـتفاده 
انـدک معلمـان از روش هـای تدریس متنـوع و راهبردهای پژوهش 
در  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوز  کمتـر  دادن  مشـارکت   ، محـور
مقایسـه بـا همکالسـی          های خـود در برنامه          هـای مختلـف، برنامه          های 
صبحگاهـی، در فعالیت هـای فوق برنامـه مدرسـه و خـارج از مدرسـه 
به عنـوان  می تـوان  را  تربیت بدنـی  زنـگ  بازی هـای  و  برنامـه  در  و 
گــیر برشمــرد.  کاســتی های وضـــعیت مـــوجود آمــــوزش تلفیقی-فرا
هــمچنین مشـارکت کـم دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویژه و یـا والدین 
آنهـا در تصمیم گیری          هـای مؤثـر در زندگـی تحصیلـی آنهـا و نداشـتن 
حضـور شـاد و پرانـرژی و لـذت نبـردن از حضـور در کالس آمـوزش 
عمومـی در بیشـتر اوقـات، هـم از دیگـر مسـائل وضعیـت موجـود 
گیـر هسـتند. بعـالوه اینکـه انتظار کمتـر معلمان  آمـوزش تلفیقی-فرا
کار  نحـوه  و  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  از  مدرسـه  کارکنـان  و 
و  بـه اصـالح  نیـاز  نیـز  ویـژه  نیازهـای  بـا  بـا دانش آمـوز  رابـط  معلـم 

تجدیدنظـر دارد.
برخــی از یافــته هــــای پژوهــــشی، از جــنبه هـــای رضایت بخــش 
و قابل قبـول وضعــــیت مـــوجـــود حکایـت دارنـد از جـمـــله اینکـه، 
متناسب سـازی های مربـوط بـه ارزشـیابی تحصیلـی دانش آمـوز بـا 
کثـر مـوارد موجـب تغییـر اسـتانداردهای مـورد  نیازهـای ویـژه در ا

درسـی  برنامـه  مـوارد،  بیشـتر  در  همچنیـن  و  نمی شـوند  انتظـار 
کالس و مدرسـه عـادی تـا حـد قابل قبولـی دانش آمـوزان را بـرای 
حضـور در جامعـه و زندگـی بـا سـایر افـراد آمـاده می کنـد. در زمینـه 
خـود،  همکالسـی های  بـا  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  ارتبـاط 
بـا  دانش آمـوز  کـه  کردنـد  گـزارش  پذیـرا  و  رابـط  معلمـان  بیشـتر 
نیازهـای ویـژه در کالس و مدرسـه عـادی 2 یـا 3 دوسـت صمیمـی 
کـه در ایـن جنبه هـا هـم هنـوز تـا مرحلـه  دارد. الزم بـه ذکـر اسـت 
کامـل از شـرایط دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه در مـدارس  رضایـت 

عـادی فاصلـه زیـادی وجـود دارد.
کم در مــدرســـه  بـا تـوجــه بـه نظــر مــعلمـــان در زمــینـــه جــو حــا
 )IEP( آمــوزش فـردی شـــده کـه هـنــوز برنامـه  مــــشــخـــص شـــــد 
منعکس کننـده اسـتاندارهای آمـوزش عمومـی بـرای دانش آمـوز بـا 
نیازهـای ویـژه در مـدارس مـا وجـود نـدارد. بعـالوه اینکـه بررسـی 
در  کـردن  صحبـت  اعـم  گیـر  فرا آمـوزش  شـاخص های  حضـور 
، تمرکـز بـر توانایی هـا  زمینـه سـطح رشـدی و عملکـردی دانش آمـوز
، عـــــدم پیــــش داوری و  و نیــازهـــا در توصــیــف هـــای دانش آمـــوز
پیش بینـی دربـاره دسـت نیافتـن یـک دانش آمـوز بـه یـک مهـارت 
کـــردن دربـاره مــوضوعـــات مربـوط  و یـا دانـش مـــعـیـــن، صـــحبت 
بـه نیـــازهـــا و مـــسائل حـــساس شــخــصی دانش آمـوز در خـــارج از 
که الزم است آن را بدانند،  کسانی  گوش رس افــراد دیگر و فقط به 
پرهیـز از برچسـب گذاری و دسـته بندی دانش آمـوزان در مدرسـه و 
کـم بـر  گروه بندی هـای ناهمگـون و منعطـف، در جـو حا اسـتفاده از 
کـه حضـور هیچ کـدام از این شـاخص ها  مـدارس عـادی نشـان داد 

گـزارش نشـده اند. توسـط بیشـتر از 22 درصـد معلمـان 
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بحـث و نتیجه گیری

آنجـــایی که هـــمواره مـــوانع و چالش هایـی در مــسیر اجـرای  از 
گاهـی از وضعیـت موجـود و  گیـر وجـود دارد، آ صحیـح آمـوزش فرا
گاهانـه بـرای ادامـه مسـیر و یـا انجـام  آ آن تصمـیــم گیری  به دنبـال 
اصالحـات الزم جهـت بهبـود وضـع موجـود از الزامـات موفقیـت 
آن اسـت و از اهمیت و ضرورت بسـیاری برخوردار اسـت؛ بنابراین 
در پژوهـش حاضـر به منظـور توصیـف وضعیـت موجـود، سـعی بـر 
گیـر  کـم بـر آمـوزش تلفیقی-فرا آن شـد تصویـری از شـرایط فعلـی حا
پژوهشـی  یافته هـای  شـود.  ارائـه  مطالعـه  مـورد  پژوهشـی  جامعـه 
کافـی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه  کـه دسترسـی نا نشـان دادنـد 
بیشـتر  نبـودن  مناسـب  توان بخشـی،  و  آموزشـی  حمایت هـای  بـه 
کالس هـا و مـدارس ازنظـر فیزیکـی، زیاد بودن تعـداد دانش آموزان 
کالس هـا، اسـتفاده انـدک معلمـان از روش هـای تدریـس متنـوع و 
بـا  کمتـر مشـارکت دادن دانش آمـوز   ، راهبردهـای پژوهـش محـور
نیازهـای ویـژه در مقایسـه بـا همکالسـی          های خـود در برنامه          هـای 
مختلـف، اعـم از برنامه          هـای صبحگاهـی، فعالیت هـای فوق برنامه 
تربیـت   زنـگ  بازی هـای  برنامه هـا و  از مدرسـه و  مدرسـه و خـارج 
کاسـتی های وضعیـت موجـود آمـوزش  بدنـی را می تـوان به عنـوان 
و  رسـتکی  نـژاد  حسـن  راسـتا  همیـن  در  برشـمرد.  گیـر  تلفیقی-فرا
منفـی  نگـرش  تحلیلـی  پژوهـش  یـک  در  نیـز   )1395( همـکاران 
بـا  دانش آمـوزان  دادن  قـرار  پوشـش  تحـت  و  جـذب  در  معلمـان 
نیازهـای ویـژه، کالس های شـلوغ، عدم فضاسـازی مناسـب، کمبود 
کافـی بـر روابـط منفی همسـاالن را  خدمـات توان بخشـی و نظـارت نا

کرده انـد )21(. گـزارش  گیـر  آمـوزش فرا به عنـوان موانـع 
در زمینـه اسـتفاده انـدک معلمـان از روش هـای تدریـس متنـوع 
، پوشــــنه و مـالـمــیـــر )1396( هـم  و راهــــبردهای پژوهـــش مـــحور
بـه  تدریــــس  توانایی          هـای خـــود در  مــعلمـــان  کـه  کــردند  گــزارش 
کـرده و رفتارهـای  دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه را ضعیـف بـرآورد 
 .)22( کــــردند  ارزیابـی  مـــــنفی  کـــالس  در  را  دانش آمــــــوزان  ایـن 
کاوایـی )2020( در بنـگالدش نیـز بـا بررسـی 25 مطالعـه  سـیددیک و 
گذشـته در زمینـه بررسـی نیازهـای معلمـان  منتشرشـده در 15 سـال 
کـه معلمـان  کردنـد  گـزارش  گیـر مـدارس  آمـوزش فرا بـرای اجـرای 
بـرای  تدریـس  فن هـای  یادگیـری  جهـت  آموزشـی  دوره          هـای  بـه 
دانش آمـوزان متنـوع در کالس و مهارت هـای همـکاری بـا ذینفعـان 
کیفیـت نیـاز دارنـد.  گیـر با آمـوزش فرا کمیته          هـای مدرسـه بـرای  در 
همـکاران  و  ان  فرانسیسـکا  توسـط  معلمـان،  آمـوزش  هــمــچنین 
)2020( در پژوهـش ارزیابـی نیازهـای آموزشـی معلمـان و مدیـران 
کیـد قـرار  گیـر در نیجریـه هـم مـورد تأ آمـوزش فرا بـرای ارائـه مــــؤثر 

گـزارش کردند که  گرفتـه اسـت )23(. آلفـرو و همـکاران )2015( نیـز 
آموزشـی  معلمـان مـدارس عـادی خـود را نسـبت بـه راهبردهـای 
شـرایط  دربـاره  کـه  می کننـد  احسـاس  امـا  می داننـد  گاه  آ بسـیار 
کاوایـی  کافـی ندارنـد )24(. سـددیک و  مختلـف ناتوانـی، دانـش 
کـه  کردنـد  )2020( بـا توجـه بـه یافته هـای مطالعـه خـود پیشـنهاد 
بهبـود  ابتدایـی دولتـی  آمـوزش ضمـن خدمـت معلمـان مـدارس 
فن هـای  آنهـا  بـه  کیفیـت  با گیـر  فرا آمـوزش  اجـرای  بـرای  یابـد 
بـا  همـکاری  مهارت هـای  و  متنـوع  دانش آمـوزان  بـرای  آموزشـی 

ارائـه داده شـود. ذینفعـان در جوامـع مدرسـه را 

بعـالوه اینکـه بـا توجـه بـه نتایـج پژوهشـی انتظار کمتـر معلمان و 
کار کردن  کارکنـان مدرسـه از دانش آمـوزان بـا نیازهای ویژه و شـیوه 
، نیـاز بـه اصـالح و  بـا نیازهـای ویـژه نیـز معلـم رابـط بـا دانش آمـوز 
همـکاران  و  امیراحمـدی  پژوهشـی  یافته هـای  دارد.  نظـر  تجدیـد 
دانش آمـوزان  از  معلـم  مثبـت  انتظـارات  کـه  داد  نشـان   )1388(
در   .)25( دهـــد  افـــزایش  را  آنـان  تحصــیــلی  پیشرفــت  مــی تواند 
کـردن معلـم رابـط بـا دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه،  کار  مـورد شـیوه 
و  کاریـن  کیفـی،  پژوهش هـای  نظام منـد  مـروری  بررسـی  یـک  در 
کـه مدل از کالس بیرون کشـیدن  گـزارش کردنـد  همـکاران )2012( 
اسـت  ارزشـمند  آموزشـی  نظـر  از  ویـژه،  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان 
گرفتـه اسـت؛  کمتـر مـورد اسـتقبال قـرار  گرچـه بـه دالیـل اجتماعـی 
از  حمایـت  و  عـادی  معلمـان  دانـش  افزایـش  بـه  آنهـا  همچنیـن  و 
کرده انـد و در آخـر  کیـد  دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه خیلـی زیـاد تأ
به عنـوان عاملـی حیاتـی در موفقیـت  اجتماعـی  کیفیـت شـبکه  بـه 
گیرسـازی اشـاره  کرده و روش درک دانش آموزان با نیازهای ویژه  فرا

کرده انـد )26(. گـزارش  گیرسـازی را مؤثـر  از خـود در سـطح فرا

کالس  همچنیـن لـذت نبـردن ایـن دانش آمـوزان از حضـور در 
آمـوزش عمومـی و شـاد و پرانـرژی نبـودن آنهـا در بیشـتر اوقات هم 
آمـوزش  از دیگـر مسـائل وضعیـت موجـود و در تقابـل بـا اهـداف 
عمـران  صالحـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.  گیـر  تلفیقی-فرا
 ،)1392( خالویـی  و  اعرابـی  ابراهیمـی،   ،)1397( بلتـر  عابدینـی  و 
کی آبادی )2015(  نیـازآذری )1391(، تابـودی، رهگـذر و مظفری ما
کــنون و اسـکاد )2005( در پژوهـــش خـــود رابطـه  و لیوبومرسـکی، 
مـــعنا داری بیـن شــادکــامی دانش آمـــوزان بـا پیشرفـــت تحـــصیلی 
 )31  ،30  ،29  ،28  ،27( کردنـد.  گـزارش  آنهـا  معـدل(  )آخریـن 
آمـوزش  رامبـورگ و واتکینـس )2020( در توصیـف وضـع موجـود 
کشـورها نوعـی  کـه هــمه  کردنـد  گـزارش  گـیـــر در ســراســر اروپـا  فـرا
یادگیرنـدگان  از  برخـی  بـرای  تفکیک شـده  کامـاًل  مــحــیــط های  از 
کـه نشــان دهـــنده یـک شــکــاف بیـن آمـوزش  اســتـفـــاده مـــی کنند 
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گیـر به عـــنوان یـک هـــدف اجتماعـی و آنچـــه در عـــمل انجـام  فرا
.)14( اسـت  می شـود، 

والدینشـان  یـا  و  ویـژه  نیازهـای  بـا  کـم دانش آمـوزان  مشـارکت 
مسـائل  دیگـر  از  تحصیلـی،  زندگـی  در  مؤثـر  تصمیم گیری          هـای  در 
مـــشارکت دانش آمـوزان در  اهـمـــیت  مـــوجود اسـت.  وضـــعـــیت 
تصمیم گـیـــری          ها تحـت عنـوان خـود تعیین گـری1 در پژوهـــش های 
گرفتـه اسـت، از نظـر ریـان و همـکاران،  زیـادی مــــورد مطالعـه قـرار 
)2019(، خودتعیین گـری را می تـوان به عنـوان مجموعـه ای از رفتارهـا 
کـه برگـرفــــته از مـــحیط های خــانـــه و  گرفـت  و توانــش هــــا در نظـر 
مدرسـه اسـت و افـراد را قـادر می سـازد در زندگـی به طـور مسـتقل 
کرده و مسـائل و مشـکالت خود را حل وفصل نمایند  تصمیم گیری 
و  منصورنـژاد  پژوهـش  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن   )32(
همـکاران )1398( آمـوزش مهارت هـای خودتعیین گـری اثـر مثبتی 
دانش آمـوزان  بنیـادی  روان شـناختی  نیازهـای  شـدن  بـرآورده  بـر 
اینکـه خودتعیین گـری،  بـا مشـکالت رفتـاری دارنـد )33( بعـالوه 
معنـاداری  و  مسـتقیم  اثـر  مثبت اندیشـی  و  تحصیلـی  سـازگاری 
و  توحیـدی  )باقری چـاروک،   .)34( دارنـد  تحصیلـی  عملکـرد  بـر 
، 1398( پژوهش هـای تیلـور و همـکاران )2014( و ژنـگ  تجربـه کار
و همـکاران )2014( نیـز رابطـه مسـتقیم خودتعیین گـری بـر عملکـرد 

کردنـد )35، 36(. گـزارش  تحصیلـی را 
فرانسیسـکو، هارتمـن و وانـگ )2020( هـم در پاسـخ بـه اینکـه 
گیرسـازی بـه اهـداف خـود بـرای همـه افـراد  آیـا آمـوزش ویـژه و فرا
کردنـد  گـزارش  به طـور خـاص افـراد بـا ناتوانـی دسـت یافته اسـت، 
پژوهـش  در   .)23( دارد  وجـود  منفـی  و  مثبـت  جنبـه  دو  هـر  کـه 
حــاضـــر هـم برخـی از یافـــته هــــا، از جـــنبه هــــای رضـــایت بخـــــش 
و قابل قبـول وضعیـت مـــوجــــود حـــکایت دارنـد از جمـــله اینکـه، 
متناسب سـازی          های مربـوط بـه ارزشـیابی تحصیلـی دانش آمـوز بـا 
کثـر مـوارد موجـب تغییـر اسـتانداردهای مـورد  نیازهـای ویـژه در ا
کالس  کثـر مـوارد برنامـه درسـی  انتظـار نمی شـوند و همچنیـن در ا
و مدرسـه عـادی تـا حـد قابل قبولـی دانش آمـوزان را بـرای حضـور 
در جامعـه و زندگـی بـا سـایر افـراد آمـاده می کنـد؛ و اینکـه در زمینـه 
خـود،  همکالسـی های  بـا  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  ارتبـاط 
کـه دانش آمــــوز بـا  کــــردند  گــــزارش  بیشـــتر مـــعلمـــان رابـط و پذیـرا 
نیازهـای ویـژه در کالس و مدرسـه عـادی 2 یـا 3 دوسـت صمیمـی 
کـه در ایـن جنبه هـا هـم هنـوز تـا مرحلـه  دارد. الزم بـه ذکـر اسـت 
کامـل از شـرایط دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه در مـدارس  رضایـت 

عـادی فاصلـه زیـادی وجـود دارد.

در پایـان بـا توجـه بـه یافته های پژوهش حاضر توصیه می شـود 
 ، گیر به منظـور رفـع کاسـتی های وضعیت موجود آمـوزش تلفیقی-فرا
دسترسـی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه به حمایت های آموزشـی 
کالس ها  و توان بخشی را افزایش داده و در جهت مناسب سازی 
کالس هـا،  کاهـش تعـداد دانش آمـوزان  و مـدارس ازنظـر فیزیکـی، 
پژوهـش محـور  راهبردهـای  و  متنـوع  تدریـس  آمـوزش روش هـای 
در  عـادی  مـدارس  عوامـل  سـایر  و  معلمـان  ترغیـب  معلمـان،  بـه 
جــهـــت ایجـاد زمینـه مـــشارکت دانش آمــــوز بـا نیازهـــای ویــــژه در 
برنامه          هـای صبحگاهـی، فعالیت هـای فوق برنامـه مدرسـه و خـارج 
از مدرسـه و در برنامه هـا و بازی هـای زنـگ تربیـت  بدنـی اقدامـات 

الزم و مؤثرتـری انجـام شـود. 
از محدودیت هـای ایـن پژوهـش می تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه بـه علت شـیوع ویـروس کرونا بـرای توزیع  کـرد 
پرسشـنامه از پسـت الکترونیکـی و فضـای مجـازی اسـتفاده شـد، 
کـه بـه اینـتــرنت دسترسـی  ایــــن مــوضوع باعـــث حـــذف افـرادی 
گردیـد، همچنیـن بـه علـت وجـــود مشـکالت  نداشـــتند از نمــــونه 
اینترنـت برخـی از افـراد از تکمیـل پرسشـنامه منصـرف شـدند و این 

کاهـش تعـداد نمونـه شـد.  امـر باعـث 
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