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Abstract 
One of the most important goals of the education 
system is the successful implementation of inclusive 
education. Therefore, the factors that influence the 
success of inclusive education should be investigated. 
The purpose of the present study is to investigate 
teachers’ perspectives on the requirements of inclusive 
education and recommended actions for its successful 
implementation. The present study is purposive 
conducted by using a phenomenological qualitative 
approach. Data were collected through semi-structured 
interviews and analyzed using the content analysis 
method. The participants includes all teachers in 
Torbat-e Heydariyeh in the school year 2020-2021. 
Based on purposive sampling, 15 female and 15 male 
teachers (teaching in exceptional and normal schools) 
were selected and interviewed. The findings show that 
teachers have negative, positive and neutral 
perceptions about the need for inclusive education. In 
addition, 83% of the participants believed that there is 
no need for inclusive education. Respondents’ courses 
of action for successful implementation of inclusive 
education were divided into four categories: “teacher 
preparation,” “school preparation,” “student 
preparation,” and “how to integrate students.” The first 
theme was considered the most important option for 
action. Based on the importance of inclusive 
education, special attention must be paid to the factors 
that influence the students' perspective. In addition, 
effective application and implementation of the 
proposed measures can improve the quality of 
teaching and learning in an inclusive environment to 
achieve successful inclusive education. 
Keywords: Attitude, Inclusive Education, Children 
with Special Needs, Qualitative Study.

دهیچک
است؛  ریموفق آموزش فراگ یاجرا ،یاز اهداف مهم نظام آموزش یکی
پرداخت.  ریآموزش فراگ تیعوامل مؤثر بر موفق یبه بررس دیبا نینابراب

 رینگرش معلمان به ضرورت آموزش فراگ یهدف پژوهش حاضر بررس
موفق آن است. پژوهش  یدرخصوص اجرا یشنهادیپ یو راهکارها

از نوع  یفیک کردیو در چارچوب رو یحاضر از لحاظ هدف کاربرد
و با  یگردآور افتهیساختار مهین ۀمصاحبها با  است. داده یدارشناسیپد

کنندگان  شدند. شرکت لیو تحل هیمحتوا تجز لیاستفاده از روش تحل
 1399-1400 یلیدر سال تحص هیدریح معلمان شهرستان تربت یۀکل

معلم مرد  15معلم زن و  15هدفمند،  یریگ هستند. براساس نمونه
ها مصاحبه  با آن ( انتخاب شدند ویو عاد یی)شاغل در مدارس استثنا

پژوهش، معلمان درخصوص ضرورت آموزش  جیشد. براساس نتا
درصد از  83دارند که  انهیمثبت و م ،یمنف یها دگاهید ریفراگ

معتقد بودند.  رینداشتن آموزش فراگ کنندگان به ضرورت شرکت
 ریآموزش فراگ زیآم تیتحقق موفق یبرا شوندگان مصاحبه یراهکارها

، «مدارس یساز آماده»، «معلمان یا حرفه یساز آماده»در چهار تم 
ارائه « آموزان شمول دانش ۀنحو نییتع»و « آموزان دانش یساز آماده»

عنوان  به« معلمان یا حرفه یساز آماده»شدند. تم  یبند و گروه
به  دیبا ریآموزش فراگ تیراهکار مطرح شد. با توجه به اهم نیتر مهم

 یکرد و با کاربست و اجرا ژهیتوجه وبر نگرش معلم  رگذاریعوامل تأث
بر  ر،یآموزش فراگ تیموفق یشده برا ارائه یراهکارها شتریهرچه ب

 افزود. ریفراگ طیدر مح یریادگیآموزش و  تیفیک
 ر،یآموزش فراگ ژه،یو ازینگرش، کودکان با ن :یدیکل یها واژه
 .یفیک ۀمطالع
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 مقدمه
 تالش زیادی کرده که به کشورها از بسیاری در 1نافراد ناتوا حقوق درمورد متحد ملل سازمان کنوانسیون

 است انسانی حق یک فراگیر آموزش .(2015است )پیرنر،  شدهدولتی منجر  مدارس در 2فراگیر آموزش اجرای
کند  دریافت خود محلی مدرسۀ در را تیفیباک تحصیل ناتوانی، به توجه بدون باید آموز هر دانش آن، در که

 .(2019)کالرک هوارد، 
 فراگیر، آموزش اند؛ برای مثال های متفاوتی توصیف کرده ژوهشگران آموزش فراگیر را به شیوهپ

کالس  های محیط در و 4آموزان با نیازهای ویژه و دانش 3آموزان عادی آموزش دانش ادغام برای رویکردی
تعریفی دیگر،  (. در2019)تاهر، دوگلر و هاینس،  استالعمر  مادام یادگیری ترویج با هدف درس عمومی

 در معلولیت بدون و معلول آموزان تحصیل دانش و مشارکت از که است آموزشی فلسفۀ فراگیر یک آموزش
(. به بیان 2020کند )آلتان،  می حمایت بینند، آموزش می مساویطور  به آن همۀ یادگیرندگان در که کالسی

 عادی همساالن کنار در با نیاز ویژه آموزان دانش فراگیر آموزش (، آموزش2017پریادارشینی و تنگاراجاتی )
 یادگیری های سبک و فردی های تفاوت از که است برابر آموزشی و فرهنگی اجتماعی، محیط یک در ها آن

 ویژه آموزش به نیازمند افراد آن، در که شود می گفته روشی به فراگیر آموزش . درواقعکند می متنوع پشتیبانی
 .(2021گیرند )ساهان،  قرار می یا شده یزیر برنامه آموزشعادی، تحت  های کالس در

است؛ بنابراین باید به بررسی عوامل مؤثر  فراگیر آموزش اجرای موفق آموزشی، نظام مهم اهداف از یکی
؛ 2019در خصوص آموزش فراگیر )اسیری،  به معلمان بر موفقیت آموزش فراگیر پرداخت. آموزش

 و ها )ویرینن ساختن آن فراگیر و عملی آموزش های ارزش گاهی معلمان از(، آ2019ازسیرکینتی و اکای، 
آموزش به  ( و کیفیت2019تن کیت، -معلمان )کریشلر، پاول و پیت مثبت (، نگرش2020 پکسونیمی،

( از عوامل مؤثر بر اجرای موفق 2015)شانی و کاس،  نیازهای ویژه با آموزان دانش با کار برای معلمان
اجرای مفاهیم نظری توسط معلمان  به زیادی حد تا فراگیر آموزش موفقیت درواقع. استر آموزش فراگی

 دارد بستگی با نیاز ویژه آموزان دانش به آموزش ارائۀ و پذیرش برای آنان ( و تمایل2018)جنسون، 
 (.2017 تنگاراجاتی، و پریادارشینی)

 بر که عمیقاً استدر موفقیت این آموزش  نگرش معلمان به آموزش فراگیر، یکی از عوامل مهم و مؤثر
 فضای یک ( ایجاد2020)لوپز لوپز و المالفا،  ای حرفه های فعالیت (، توسعۀ2020)دویگو،  تدریس فعالیت

در  ویژه نیازهای دارای آموزان دانش بیشتر برای گنجاندن (، تمایل2013)کاستلو و بویل،  مثبت یادگیری
گذارد )سیمسک و  می تأثیر اصلی مدارس در بر موفقیت آموزش فراگیر تیدرنها( و 2006کالس خود )کرن، 

(، تجربۀ تدریس 2009ی، الهباب) بودن مدرسه و دورۀ تحصیلی (. از طرف دیگر، عادی یا خاص2019کیلکان، 

                                                 
1. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

2. inclusive education 

3. students with special needs 

4. normal students 
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( از 2010( و امکانات موجود در مدارس )اسالویکا، 2007و اعتقادات شخصی )کالیوا، گویکوییچ و تساکریس، 
 .استله عوامل تأثیرگذار بر نگرش مثبت معلمان بر آموزش فراگیر جم

 به نیاز و بررسی نگرش معلمان درخصوص ضرورت آموزش فراگیر نشان داده است که معلمان به اهمیت
 آموزش که دارند معلمان تأکید درواقع(. 2019اند )شین، اوک، کنگ و برایان،  اذعان داشته فراگیر آموزش
، اما (2017کنند )مسیو،  تهیه فراگیر آموزش بهبود برای را هایی سیاست باید کشورها و است ضروری فراگیر

اند مدارس عادی شرایط، امکانات و آمادگی الزم را برای فراگیرشدن و ورود  ها نشان داده پژوهش
ونان و راکمدتال، ؛ تامب2018ندارند )سوریانتیتامبونان،  عادیهای آموزش  در کالس با نیاز ویژه آموزان دانش
2018.) 

تغییر، آموزش مداوم، برابری اجتماعی، همکاری، تکامل فناوری، ادغام و نوآوری از خصوصیات اصلی 
های برابر را برای  جامعۀ امروزی است؛ بنابراین آموزش نقش مهمی دارد و الزم است سیستم آموزشی فرصت

(. تأثیر آموزش فراگیر و قرارگرفتن 2012)یونیانو،  ها فراهم کند های بین آن آموزان فارغ از تفاوت دانش
های بسیاری بوده است. روجیز و پیتسما  آموزان با نیاز ویژه و عادی در کنار یکدیگر، موضوع پژوهش دانش

( در پژوهش خود آثار مثبت آموزش فراگیر را نشان دادند. در این مطالعه نشان داده شد که پیشرفت 2009)
و با توجه  استهای غیرفراگیر  با کالس سهیمقا قابلان با و بدون نیازهای ویژه آموزشی آموز تحصیلی دانش

تری نسبت به کودکان  به تأثیرات اجتماعی، کودکان دارای نیازهای ویژه آموزشی از وضعیت اجتماعی مطلوب
در زمینل تأثیر  شده انجامهای  ( در بررسی پژوهش1999عادی برخوردار خواهند شد. سلند و گریک دوهانی )

آموزان دارای معلولیت و بدون معلولیت نشان داد آموزش فراگیر بر عملکرد تحصیلی و  شمول در دانش
آموزان بدون معلولیت در  آموزان دارای معلولیت تأثیرگذار است و قرارگرفتن دانش پیشرفت اجتماعی دانش

 کند. جاد نمیها اختالل ای های آموزش فراگیر در عملکرد تحصیلی آن برنامه
با توجه به اینکه نگرش و ادراک معلم از آموزش فراگیر تحت تأثیر عواملی مختلفی است )جنسون، 

( 2019اند. میسرا، دوریس، جونجوهان و گیبارد ) های زیادی به بررسی این عوامل پرداخته (، پژوهش2018
 909را بررسی کردند. در این مطالعه،  آموزان نقش عوامل مرتبط با معلم، نگرانی و اثربخشی در ادغام دانش

قصد تدریس »، «نگرش به مقیاس فراگیر»معلم شرکت کردند. برمبنای نتایج، مدلی ترکیبی از چهار مقیاس 
« های فراگیر اثربخشی معلم در تمرین»و « نگرانی درمورد مقیاس آموزش فراگیر»، «در کالس درس فراگیر

تر، خودکارآمدی بیشتر و اهداف  های مثبت به معلمانی است که دیدگاههای کمتر مربوط  تأیید شد که نگرانی
-مارتینز، لوپز رامیرز و ریان-مونروی، مورالس-هایوس، سانچز-تر برای تدریس فراگیر دارند. مزکویتا قوی

( پژوهشی را با هدف بررسی نگرش معلمان آموزش ویژه و عادی نسبت به آموزش فراگیر 2018گونزالس )
معلم آموزش ویژه به مقیاس نظرات مربوط به  88معلم آموزش عادی و  119دند. در این مطالعه، انجام دا

مثبت، بسته به نوع سیستم  نگرشها مشخص کرد میزان  آموزان با معلولیت پاسخ دادند. یافته ادغام دانش
وزش ویژه در مقایسه کنند، بسیار متفاوت است و بر این اساس، معلمان آم آموزشی که معلمان در آن کار می

 تری دارند.  با معلمان شاغل در آموزش معمول، نگرش مثبت
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های متعددی بررسی شده است. موبرگ، موتا، کرناگا،  نگرش معلمان به آموزش فراگیر در پژوهش
معلم ژاپنی را به آموزش فراگیر تحلیل و  1518معلم فنالندی و  362( نگرش 2020کورالهتی و ساوولینن )

تر معلمان ژاپنی را درمورد مزایای آموزش فراگیر و نگرانی بیشتر  کردند. نتایج پژوهش، دیدگاه مثبت مقایسه
( در 2020آموزان با نیاز ویژه نشان داد. مولیدا، آتیکا و کاوای ) یی آموزش دانشکارامعلمان فنالندی را دربارۀ 

های  گیر در اندونزی پرداختند. یافتهمعلم به بررسی نگرش معلمان به آموزش فرا 177پژوهشی با شرکت 
( 2018ای به آموزش فراگیر دارند. استمبرگر و کیسواردی ) پژوهش حاکی از آن بود که معلمان نگرش میانه

معلم  261دبستانی و دبستان به آموزش فراگیر، پژوهشی را با شرکت  تعیین نگرش معلمان پیش منظور به
دبستانی در مقایسه با معلمان  رفدار آموزش فراگیر هستند و معلمان پیشانجام دادند. مطابق نتایج، معلمان ط

معلم پایۀ ابتدایی  177( نگرش 1396تری به این آموزش دارند. پوشنه و مالمیر ) مدارس ابتدایی، نگرش مثبت
ی به آموزش ی معلمان پایۀ ابتدایطورکل بهرا با استفاده از پرسشنامه مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که 

 و پرورش فراگیر، نگرش منفی دارند.
الزامات مورد نیاز برای اجرای آموزش فراگیر مورد توجه پژوهشگران زیادی واقع شده است. 

به مدارس فراگیر مطالعه  شدن لیتبدمدرسۀ عمومی ابتدایی را برای  50( آمادگی 2018سوریانتیتامبونان )
آوری شد. نتایج نشان داد آموزش جامع  ان، معلمان و والدین جمعها از طریق مصاحبه با مدیر کرد. داده

ی فراگیر هستند. تامبونان و راکمدتال بانیپشتدریافت نشده است و مدارس فاقد مدرس ویژه و امکانات 
معلم از میزان آمادگی مدارس ابتدایی عمومی برای  115( در پژوهشی پیمایشی به کاوش ادراک 2018)

درصد  20رس ابتدایی فراگیر و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداختند. براساس نتایج، فقط به مدا شدن لیتبد
های  مدارس شرایط و آمادگی فراگیرشدن را دارند و عوامل مؤثر در این زمینه شامل امکانات و زیرساخت

شارکت دولت بودن بودجه و م های معلم، دستیاران معلم، ذهنیت والدین و جامعه، دردسترس پشتیبانی، مهارت
والد را در خصوص چگونگی  12آموز و  دانش 15( نگرش 2002کوما و الفالمم ) مک . پیویک،است

فراگیرشدن مدارس مطالعه کردند. نتایج نشان داد موانع موجود در مدارس شامل موارد زیر است: موانع 
 آموزان و موانع نگرشی. های جسمی دانش فیزیکی، محدودیت

ترین عوامل مؤثر در موفقیت  بیانگر آن است که نگرش معلمان یکی از مهمشده  امهای انج مرور پژوهش
های متفاوت معلمان را به موضوع آموزش فراگیر  کالس درس فراگیر است، اما پیشینۀ پژوهشی، نگرش

 رتأثی تحت فراگیر، آموزش از معلم ها نشان داده است نگرش و ادراک نشان داده است. عالوه بر این، پژوهش
های  مختلفی است؛ بنابراین بررسی کیفی نگرش معلمان درخصوص آموزش فراگیر و کندوکاو تبیین عوامل

داشتن یا نداشتن آموزش فراگیر، شرایط بهتری را برای اجرای موفق آموزش  معلمان در زمینۀ دالیل ضرورت
آموزش فراگیر هستند، ایجاد سازد و نگرش مثبت را در معلمانی که عامالن اصلی موفقیت  فراگیر فراهم می

شده در این زمینه محدود است و مخصوصاً در کشور ایران فقدان  کند. شایان ذکر است که مطالعات انجام می
در زمینۀ آموزش فراگیر نیز ابهاماتی را  شده انجامهای  شود. بررسی پژوهش هایی دیده می چنین پژوهش

 و ها )برای مثال تامبونان ی اجرای آموزش فراگیر، پژوهشرغم اهمیت، نیاز و مزایا دهند. علی نشان می
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اند مدارس عادی شرایط و آمادگی فراگیرشدن را ندارند. از طرفی تاکنون هیچ  ( نشان داده2018 راکمدتال،
پژوهشی در داخل کشور به بررسی راهکارهای مفید معلمان آموزش عادی و ویژه برای اجرای موفق آموزش 

شده در حیطۀ  های انجام همچنین پژوهش های فراگیر نپرداخته است. دارس به محیطفراگیر و تبدیل م
اند؛ یعنی عواملی که در  آموزش فراگیر فقط به بررسی کلی نگرش معلمان درخصوص آموزش فراگیر پرداخته

نگرش معلمان دربارۀ ضرورت اجرای آموزش فراگیر تفاوت ایجاد کرده بررسی نشده است و نتایج فقط 
اند. درنتیجه مطالعاتی  کنندگان را درخصوص موضوع آموزش فراگیر نشان داده رش مثبت یا منفی شرکتنگ

که به شکل ویژه به بررسی دقیق و کیفی نگرش معلمان در خصوص ضرورت آموزش فراگیر و راهکارهای 
ینه این است که بیشتر در پیش توجه قابلمؤثر در اجرای موفق آن بپردازند بسیار محدود هستند. از نکات دیگر 

های کمی، احتمال اینکه  اند. در پژوهش ها به شکل کمی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته پژوهش
این در حالی است که با انجام پژوهش کیفی و  .دارد وجود باشند همواره نیافته بررسی و عواملی مجال طرح

توان به  ادی و با نیاز ویژه تجارب متفاوتی دارند میدلیل اشتغال در مدارس ع با معلمانی که به مصاحبه
راهکارهای عملی و اجرایی بیشتری برای موفقیت آموزش فراگیر دست یافت و این موضوع را با جامعیت و 

 دقت بیشتری بررسی کرد.
که هدف روش پدیدارشناسی، درک ماهیت ذهنی تجربۀ زیسته از دیدگاه کسانی است که آن را  آنجااز 

کنندگان  اند و نظر به ماهیت مسئلۀ پژوهش که دانش مورد نیاز را در دیدگاه و تجارب مشارکت ه کردهتجرب
کند، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته و در  وجو می جست

و با نیاز ویژه، توصیفی جامع از آموزان عادی  در زمینۀ آموزش دانش باتجربهآن با تکیه بر دیدگاه معلمان 
بررسی  مطالعۀ حاضر از بنابراین هدفشود؛  ضرورت آموزش فراگیر و راهکارهای اجرای موفق آن ارائه می

. است اجرای موفق آندرخصوص نگرش معلمان دربارۀ ضرورت آموزش فراگیر و راهکارهای پیشنهادی 
 است: شده تدوین نمعلما نظرات استخراج برای زیر سؤاالت منظور، بدین

 . آیا اجرای آموزش فراگیر از منظر معلمان ضروری است؟ چرا؟1

 . از نظر معلمان، چه راهکارهایی برای موفقیت آموزش فراگیر وجود دارد؟2

 روش

 جامعۀ آماری، نمونه، و روش پژوهش
به هدف پژوهشگر با توجه به زیربنای فلسفی مسئلۀ پژوهش که نیازمند بررسی دیدگاه معلمان است و نظر 

، این پژوهش استکنندگان به آموزش فراگیر  در این مطالعه که شناسایی و توصیف آگاهی و نگرش مشارکت
 خلق محقق هدف توصیفی، پدیدارشناسی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. در

 دهقان سیگارودی، امامی)  است آن یذات ساختار درک به دستیابی برایشده  تجربه پدیدۀ از جامع توصیفی
ها از روش  . بنا به ماهیت کیفی پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده(1391 سعید، نوری و رهنورد نیری،
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استفاده شده است. تحلیل محتوای کیفی تکنیکی است که  1کریپندورف رویکرد تحلیل محتوای کیفی با
ردازد. به عبارت دیگر، در تحلیل محتوا فرایند تحلیل متون پ و هدفمند به تحلیل متون می مند نظام طور به
و پس از ایجاد کد، طبقه و تم،  گیرد فته انجام مییا سازمانمراحلی برمبنای م، منسجم و منظ صورت به

 های تکنیک سایر مانند تحلیل، این شود. هدف های مربوط به سؤاالت و اهداف پژوهش استخراج می مؤلفه
در (. 1980کریپندورف، است ) عمل راهنمای و واقعیت تصویر نو، بینشی شناخت، ردنآو فراهم پژوهشی،

شوند و سپس با استفاده از مفهوم انتزاع و  تحلیل محتوای کیفی، ابتدا اطالعات قرائت و بازخوانی می
 ها های یک واحد معنایی هستند و به کمک آن شود. کدها برچسب سازی کد، طبقه و تم ایجاد می خالصه

ها و طبقات  های نو و متفاوت اندیشید. هسته و کانون عبارات و رویدادها تم ها به شیوه توان درمورد داده می
دهد. اطالعات مربوط به هر طبقه  هستند. طبقه یک سطح محتوایی توصیفی است که اشتراکات را نشان می

شود.  ایر اطالعات کنترل و مقایسه میشود و با س با استفاده از فرایند تطبیقی دائمی شناسایی و بررسی می
شود که تمامی این فرایند  پیوندند و تم ایجاد می معانی اساسی و اصولی به هم در یک گروه می تیدرنها

  (.1389صلصالی،  و باقری، پرویزی حاج ادیب)و هدفمند است  مند نظامنیازمند رویکردی 
هستند.  1399-1400حیدریه در سال تحصیلی  تمعلمان شهرستان ترب کلیۀ جامعۀ آماری این مطالعه،

گیری  نمونه روش هدفمند، با صورت به و پدیدارشناسی در رویکرد گیری نمونه منطق در چارچوب گیری نمونه
ۀ پراش نیز نامیده نیشیبگیری با  گیری با نمونه ناهمگون، نمونه انجام پذیرفت. نمونه 2با نمونه ناهمگون

گیری از  (. بهره1385ۀ خاص است )هومن، دیپدتن افرادی با تجارب مختلف از یک شود؛ زیرا مستلزم یاف می
راهبرد تغییرات بیشینه و استفاده از روش نمونۀ ناهمگون مستلزم تحقیق بیش از ده مورد است )گال، بورگ و 

ارشناسی، های پدید در پژوهش ژهیو بهبودن محتوا در مطالعات  منظور غنی (؛ از طرفی به2003مردیت،  گال
 12های ناهمگون،  ها داشته باشد که درخصوص گروه پژوهشگر باید تمرکز بسیار عمیقی روی اندکی از پدیده

های  در پژوهش نکهیا(. همچنین با توجه به 1385کننده مناسب و کافی خواهد بود )هومن،  نفر شرکت 20تا 
 شود ا اطمینان به سؤاالت پژوهش پاسخ داده میمنبع ب 30تا  25ای بالغ بر  مربوط به تحلیل محتوا، با نمونه

 (.1387مهر،  )محمدی

 شیوۀ اجرای پژوهش
دلیل داشتن تجارب  حیدریه، به روش نمونۀ ناهمگون، مدارس شهرستان تربت از استفاده در این پژوهش با

ی تقسیم شدند و آموزان با نیازهای ویژه، به دو دستۀ عادی و استثنای متفاوت معلمان در زمینۀ کار با دانش
نفر شاغل در مدارس استثنایی( که دارای سابقۀ  15نفر شاغل در مدارس عادی و  15معلم ) 30سپس 

 مصاحبه صورت گرفت. ها با آن طوالنی تدریس بودند، از ده مدرسۀ مختلف انتخاب شدند و

                                                 
1. Krippendorff 

2. heterogeneous 
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 ابزار پژوهش
پذیری به تنظیم سؤال  روش با انعطاف ساختاریافته استفاده شد. این ها از مصاحبۀ نیمه برای گردآوری داده

شود و از  های وارسی بیشتر بررسی می پردازد و هر پاسخ با سؤال کنندگان می های شرکت براساس پاسخ
ی خود بدهند )سرمد، ها مورد پاسخشود توضیح بیشتری در های چرا خواسته می کنندگان با سؤال مشارکت

 (.1391بازرگان و حجازی، 
 ها مصاحبه کنندگان، برای حصول اطمینان از دقت کار، متن ساختاریافته با مشارکت مهپس از مصاحبۀ نی

شده مطابقت داده شد. بعد از  سازی ۀ پیادهنسخبازشنوی و با  دقت بهضبط شد و هر مصاحبه  کاملطور  به
ب، مراحل زیر اولین مصاحبه، عملیات تحلیل آغاز و بعد از دو مصاحبه، کار کدگذاری شروع شد. به این ترتی

ها اجرا شد: متن هر مصاحبه کلمه به کلمه و با دقت روی کاغذ نوشته و سطر به سطر بررسی  در تحلیل داده
کد استخراج شدند. در این  صورت بهشد. سپس جمالت مهم که مرتبط با موضوع اصلی پژوهش بودند 

ری شدند. در طول فرایند کدگذاری با گذا مرحله، کدهایی با مفهوم مشترک تحت یک طبقه قرار گرفتند و نام
ۀ جدید مصاحبشده با یکدیگر مقایسه شدند؛ زیرا با هر  های کدگذاری ای، داده استفاده از فرایند تحلیل مقایسه

های جدیدی ایجاد شود یا طبقات قبلی با هم ادغام شوند. سپس  ممکن بود در طبقات قبلی تغییرات یا طبقه
های کیفی انجام  ها با نظارت یک ناظر باتجربه در تحلیل داده گذاری طبقه امبندی و ن بازنگری کار طبقه

ها تعیین شدند و به این ترتیب مضامین اصلی مطالعه  براساس معانی اساسی طبقات، تم تیدرنهاگرفت. 
 استخراج و مشخص شد.

 را ها آن تکرار و منظور تعیین وجود کلمات در متن، وقوع به محقق محتوا با توجه به اینکه در تحلیل
( و تعیین فراوانی، عالوه بر اینکه بر مقدار توجه و 1389 ،صلصالی و پرویزیباقری،  حاج ادیب) کند می تحلیل

 (.1980کند )کریپندورف،  درجۀ رواج مفاهیم داللت دارد، به پژوهشگر در تفسیر نتایج کمک زیادی می
ه معلمان در خصوص ضرورت آموزش فراگیر و دیدگا جهیدرنتو  شد محاسبه طبقه و تمفراوانی هر 

ترتیب فراوانی که بیانگر اهمیت عامل مورد نظر است،  بهراهکارهای پیشنهادی برای آموزش فراگیر موفق 
 شدند.مشخص 

 .شد استفاده یخارج و ناظر اعضا کنترل ار،کهم نظارت یها وهیش از ها داده تیمقبول و اعتبار نیتأم یبرا
گرفت  در پژوهش کیفی قرار دانشگاه ۀباتجرب استادان از نفر دو اریاخت در ها یبند طبقه جینتا هک بیترت نیا به

 از نفر چهار اریاخت در دگذاریک جینتا زین اعضا کنترل یبرا. تا صحت فرایند کدگذاری تأیید و بررسی شود
 روش مسلط بر یخارج ناظری از نانیاطم تیقابل درمورد. کنند بررسی را آن تا گرفت قرار ها شونده مصاحبه
جزئیات مطالعه  تمامیبا دراختیارداشتن  را لیتحل و ها داده یآور جمع ندیتا فرا شددرخواست  یفکی پژوهش

 .کندو تأیید  یبررس
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 ها یافته
 ارائه شده است. 1کنندگان در پژوهش در جدول  نخست مشخصات مشارکت بخش، این در

 پژوهش در کنندگان مشارکت مشخصات. 1 جدول

 تحصیالت جنسیت ردیف
اشتغال در 

 مدارس
 تحصیالت جنسیت ردیف

اشتغال در 

 مدارس

 عادی کارشناسی مرد 16 آموزش ویژه کارشناسی ارشد زن 1
 ویژه آموزش کارشناسی زن 17 عادی کارشناسی ارشد مرد 2
 عادی کارشناسی ارشد زن 18 عادی کارشناسی مرد 3
 ویژه آموزش کارشناسی زن 19 هویژ آموزش کارشناسی ارشد مرد 4
 ویژه آموزش کارشناسی ارشد زن 20 ویژه آموزش کارشناسی ارشد مرد 5
 ویژه آموزش کارشناسی زن 21 عادی کارشناسی زن 6
 ویژه آموزش کارشناسی زن 22 عادی کارشناسی مرد 7
 عادی کارشناسی ارشد مرد 23 ویژه آموزش کارشناسی زن 8
 عادی کارشناسی ارشد مرد 24 ویژه آموزش کارشناسی زن 9
 ویژه آموزش کارشناسی ارشد زن 25 ویژه آموزش کارشناسی زن 10
 ویژه آموزش کارشناسی مرد 26 عادی کارشناسی زن 11
 عادی کارشناسی ارشد زن 27 عادی کارشناسی ارشد مرد 12
 عادی کارشناسی مرد 28 عادی کارشناسی مرد 13
 ویژه آموزش کارشناسی ارشد مرد 29 ویژه موزشآ کارشناسی ارشد مرد 14
 عادی کارشناسی زن 30 عادی کارشناسی مرد 15

 محتوا تحلیل طریق از کنندگان به سؤاالت پژوهش های مشارکت پاسخ از آمده دست به های یافتهدر ادامه 
 .شود ارائه می

 از منظر معلمان ضروری است؟ چرا؟ فراگیر اجرای آموزش سؤال اول: آیا
ضروری  فراگیر اجرای آموزش آیا شما به نظر» سؤال به کنندگان مشارکت های پاسخ تحلیل و تجزیه براساس

کنندگان در  شرکت .شدندبندی  دسته تم طبقه و سه 12کد شناسایی و در  29 درمجموع «چرا و است
آموزش فراگیر ) نگرش منفی اند از: عبارتهای متفاوتی دارند که  خصوص ضرورت آموزش فراگیر دیدگاه

آموزش فراگیر تا حدی )و نگرش میانه  (الزم و ضروری است آموزش فراگیر)، نگرش مثبت (ضرورتی ندارد
 است. شدهها ارائه  تم ها و طبقات و کد مصاحبه 2. در جدول (ضرورت دارد
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 های مربوط به ضرورت آموزش فراگیر . کدها، طبقات و تم2جدول 

 تم طبقه کد فراوانی

21 

، 2آموزان با نیازهای ویژه )کدهای  های تدریس دانش شنایی با روشآنا
آموزان با نیاز ویژه  آشنایی با اصول یادگیری دانشنا(؛ 21، 20، 17

آموزان با نیاز ویژه )کدهای  با کتب دانش ناآشنایی(؛ 24، 10، 1)کدهای 
، 12، 6، 1ها )کدهای  با انواع معلولیت ناآشنایی(؛ 29، 27، 20، 12، 8، 4

 (21، 18، 3با آموزش فراگیر )کدهای  ناآشنایی؛ (25، 16

علمی و  نداشتن آمادگی
 ای معلمان حرفه

ورت
ضر

 ی
رد

ندا
 

17 

، 21، 13، 6، 2، 1رفتن فرصت یادگیری برای هردو گروه )کدهای  ازبین
، 10، 6، 4، 2؛ ناتوانی معلم در رسیدگی به هردو گروه )کدهای (28، 22
آموزان متفاوت  گیری عمیق برای دانشیاد نشدن(؛ ایجاد28، 22، 19، 18

 (19کافی به هردو گروه )کد نا(؛ توجه 26)کد 

تضییع حقوق هردو گروه 
 آموز دانش

14 
(؛ 28، 26، 23، 21، 18، 7آموزان )کدهای  سرعت یادگیری متفاوت دانش

های  (؛ تفاوت25، 19، 15، 8، 3آموزان )کدهای  تفاوت زیاد شناختی دانش
 (19، 7، 1آموزان )کدهای  دانشهای عملی  مهارت

سطوح متفاوت توانمندی و 
 آموزان یادگیری دانش

12 

(؛ ناامیدی 10، 7آموزان با نیاز ویژه )کدهای  شدن دانشمنزوی
های  گیری از فعالیت (؛ گوشه21، 18، 6آموزان با نیاز ویژه )کدهای  دانش

آموزان با نیاز  دانش شدن واقعسخر ؛ مورد تم(24، 8، 1گروهی )کدهای 
 (22، 16، 13، 2ویژه )کدهای 

تأثیرات منفی روحی بر 
 آموزان با نیاز ویژه دانش

رد
ندا

ی 
ورت

ضر
 

9 

، 10، 4آموز )کدهای  کیفیت متفاوت برنامۀ آموزشی برای دو گروه دانش
(؛ 20، 15، 12، 7آموز )کدهای  (؛ کتب متفاوت دو گروه دانش27، 13

به مواد آموزشی برای دو گروه  افتهی اختصاصهای  دن ساعتبومتفاوت
 (17)کد 

مشکالت مربوط به برنامۀ 
 آموزشی

2 
های مختلف  (؛ کاهش برگزاری آزمون6های پرورشی )کد  کاهش فعالیت

 (27علمی )کد 
 برنامه فوقهای  کاهش فعالیت

 موزش معلمآمدن سطح آپایین (27، 4آمدن سطح آموزش معلم )کدهای پایین 2

 (27آموزان عادی )کد  افت تحصیلی دانش 1
آموزان  افت تحصیلی دانش

 عادی

 تحصیل در کنار همساالن (30، 11، 9، 5تحصیل در کنار همساالن )کدهای  4

رد
 دا

ت
ور

ضر
 

3 
 ؛(5 کد) اجتماعیهای  (؛ بهبود مهارت9های ارتباطی )کد  افزایش مهارت

 (5پذیری )کد  جامعه بهبود
های اجتماعی و  مهارت بهبود

 پذیری جامعه

 (11، 9آموزان با افراد با نیاز ویژه )کدهای  آشنایی بیشتر دانش 2
آموزان با  آشنایی بیشتر با دانش

 نیاز ویژه

 (14کالس جداگانه در مدرسۀ عادی )کد  1
کالس جداگانه در مدرسۀ 

 عادی

حد
تا 

ت  ی
ور

ضر

رد
دا

 

 .است شده ارائه لیتفص به فراگیر آموزش گرش معلمان در خصوص ضرورتن به مربوط های تم ادامه در
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 ندارد ضرورتی فراگیر آموزش

دانند. معلمان در خصوص نگرش منفی خود  کنندگان اجرای آموزش فراگیر را ضروری نمی نفر از مشارکت 25
دی و یادگیری آموز، سطوح متفاوت توانمن هردو گروه دانش به دالیل زیادی از جمله تضییع حقوق

 آمدهها  مصاحبه نمونهنگرش منفی معلمان و  تم طبقات مربوط به 3. در جدول کردندآموزان و ...اشاره  دانش
 است.

 ها مصاحبه نمونهنگرش منفی معلمان به ضرورت آموزش فراگیر، طبقات و  . تم3جدول 

 مصاحبه نمونه طبقات

ای  علمی و حرفه نداشتن آمادگی
 معلمان

 ،ندارن رو الزم آگاهی که معلمانی ممکنه و نیستن آشنا آموزش فراگیر با عادی مدارس در نالممع اکثر»
 (21)کد  «.و به اهداف یادگیری برسن بربیان آموزش پس از نتونند

 گروه هردو حقوق تضییع
 آموز دانش

 آموزان دانش با که صورتی در و دارند درسی مطالب زیاد تکرار به نیاز معمولی های بچه عادی حالت در»
 ضایع گروه هردو حق و ای که الزمه برسه تونه به هردو گروه به اندازه نمی معلم ،بشن ادغام ویژه نیاز با

 (2)کد  «.شه می

 و توانمندی متفاوت سطوح
 آموزان دانش یادگیری

دارن  وزشآم و یادگیری نظر از متفاوتی های توانایی ها بچه چون دونم؛ نمی ضروری رو آموزش این من»
 یادگیری هدف به جداگانه حتی یا همگانی آموزش با متفاوت رو آموزان این دانش تونه نمی قطعاً و معلم

 (18)کد  «.برسونه

 بر روحی منفی تأثیرات
 ویژه نیاز با آموزان دانش

 اههمر به رو گیری گوشه و بشه ها اون سرخوردگی باعث تونه می طرفی از عادی آموزان دانش با ادغام»

شه سرخوردگی  ش می تونه، نتیجه بدن و دوستشون می انجام تونن کاری رو نمی بینن می وقتی مثالً ؛بیاره

 (10)کد  «.و ناامیدی

 ۀبرنام به مربوط مشکالت
 آموزشی

 هم با ویژه نیاز و عادی آموزای دانش آموزشی و درسی های برنامه محتوای و کیفیت اینکه به توجه با»
 فراگیر آموزش طلبه، ریزی خودشو می داره و برنامه رو خودش خاص ۀبرنام و روش روهگ هر و متفاوته

 (10)کد  «.نداره ضرورتی

 برنامه فوق های فعالیت کاهش
شه  آموزانش می وقتی کالس فراگیر باشه به نظر من معلم تمام وقتش صرف تدریس و یادگیری دانش»

 (6)کد  «تونه به انجام کارهای پرورشی بپردازه. و نمی

 معلم آموزش سطح آمدن پایین
ها رو با هم هماهنگ کنه باید سطح  اگه معلم بخواد طوری درس بده که همه متوجه بشن یا بخواد بچه»

پس ضرورتی وجود نداره که آموزش فراگیر  .تدریسش رو بیاره پایین که اصالً درست و منطقی نیست
 (4)کد  «اجرا بشه.

 عادی آموزان دانش تحصیلی افت
آموزای عادی  های مختلف کنار هم توی کالس باشن باعث افت تحصیلی دانش اینکه بچه ،به نظر من»

آموزای با نیاز ویژه مجبور بشه بیشتر وقت  چون به هر حال ممکنه معلم برای یادگیری دانش ؛شه می
 (27)کد  «بگذاره.

 است ضروری فراگیر آموزش

تحصیل در کنار همساالن،  و داشتند تأکید اجرای آموزش فراگیر رورتض رب کنندگان مشارکت چهار نفر از
دالیل  عنوان بهآموزان با نیاز ویژه را  پذیری و آشنایی بیشتر با دانش های اجتماعی و جامعه بهبود مهارت

 ها مصاحبه نمونه و نگرش مثبت معلمان تم به مربوط طبقات 4 جدول . درکردندنگرش مثبت خود مطرح 
 .است شده آورده
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 ها مصاحبه نمونهنگرش مثبت معلمان به ضرورت آموزش فراگیر، طبقات و  . تم4جدول 
 مصاحبه نمونه طبقات

 (30)کد  .«های همسن خودشون درس بخونند چون این حق طبیعیه که در کنار بچه ؛به نظر من آموزش فراگیر ضروریه» تحصیل در کنار همساالن

های اجتماعی  بهبود مهارت
 پذیری جامعهو 

 التحصیل بخونه و فارغ درس استثنایی ۀمدرس توی همیشه آموزی دانش چون اگه ؛دونم من آموزش فراگیر رو ضروری می»
 (5)کد  .«خوره می شدیدی روحی شه و آسیب پذیر نمی خوبی جامعه های اجتماعی رو خوب یاد بگیره و به تونه مهارت بشه، نمی

آشنایی بیشتر با 
 با نیاز ویژه آموزان دانش

 چطوری بدونن های با نیاز ویژه آشنا بشن و و در کل با بچه معلول افراد با باید عادی ایهآموز دانش چون ؛موافقم من»
 (11)کد  «.بدونن خودشون ۀوظیف رو ها اون به کمک و مسئول قبالشون در رو خودشون و باشن داشته باهاشون برخورد

 رددا ضرورت حدی تا فراگیر آموزش

 ،کنندگان به ضرورت آموزش فراگیر است. در این پژوهش های مشارکت نگرش میانه یکی دیگر از دیدگاه
ای به آموزش  داند و نگرش میانه می ضروری حدی تا را فراگیر آموزش اجرای کنندگان یک نفر از شرکت

در  14 ۀشوند مصاحبهاست.  «عادی ۀکالس جداگانه در مدرس»دارای یک طبقه با عنوان  تم اینفراگیر دارد. 
 :کرداین خصوص اظهار 

 ،خورن نمی برچسب و بینن می آموزش هم با همه طرف یک از چون ؛ضروریه حدی آموزش فراگیر تا»
 ولی ،باشن عادی مدارس توی با نیاز ویژه نآموزا یعنی دانش ؛بگیره صورت ادغام این حدودی تا بهتره اما

 (14کد ) «.بخونن درس جداگانه کالس توی
شامل  تم سه قالب های متفاوت معلمان در خصوص ضرورت اجرای آموزش فراگیر در نگرش ،1 شکل در

نگرش منفی )آموزش فراگیر ضرورتی ندارد( و نگرش  نگرش مثبت )آموزش فراگیر الزم و ضروری است(،
 دارد( بازنمایی شده است. ضرورتمیانه )آموزش فراگیر تا حدی 
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 فراگیر آموزش
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 ؟دارد وجود معلمان منظر از فراگیر آموزش موفقیت برای راهکارهایی چهسؤال دوم: 

. شد بندی دسته تم و چهار طبقه 12 در و شناسایی کد 49 درمجموع ،ها مصاحبه کیفی محتوای تحلیل با
 آموزان سازی دانش آماده»، («55) تجهیز مدارس(« »61) نای معلما سازی حرفه آماده» کنندگان مشارکت

راهکارهایی برای موفقیت آموزش فراگیر  عنوان به را («11)آموزان  شمول دانش ۀتعیین نحو»و  («17)
 آن اهمیت بیانگر که شدن مطرح فراوانی براساس «ای معلمان سازی حرفه آماده» میان این از. برشمردند

 طبقات تشکیل و ها مصاحبه کدگذاری 5 جدول در. است کنندگان مشارکتپیشنهادی  راهکار ترین مهم ،است
 .است شده ارائه ها تم و

 های مربوط به راهکارهایی برای موفقیت آموزش فراگیر تم کدها، طبقات و .5جدول 

 تم طبقه کد فراوانی

5 
 کدهای) فراگیر آموزش صولا با آشنایی ؛(9 ،6 ،3 کدهای) فراگیر آموزش اهداف با آشنایی

6، 27) 
 آموزش شناخت

 فراگیر

ده
آما

 
ی

ساز
 

فه
حر

 
ی

ا
 

ان
لم

مع
 

20 
 مثبت نگرش داشتن ،(26 ،25 ،21 ،6 ،5 ،2 ،1 کدهای) فراگیر آموزش به بینی خوش

 ؛(30 ،29 ،22 ،7 ،2) فراگیر آموزش مفیدبودن ؛(28 ،22 ،19 ،15 ،11 ،4 ،1 کدهای)
 (22 کد) فراگیر آموزش پذیرفتن

 مثبت نگرش

11 
 جسمی اختالفات به توجه ؛(27 ،26 ،22 ؛13 ،8 ،2 کدهای) فردی های تفاوت درنظرگرفتن

 ؛(2 کد) آموزان دانش ذهنی متفاوت های ویژگی به توجه ؛(17 ،11 ،2 کدهای) آموزان دانش
 (17 کد) آموزان دانش روانی متفاوت های ویژگی به توجه

متنوع به توجه
 بودن

 نیادگیرندگا

15 
 ضمن دورۀ گذراندن ؛(26 ،20 ،18 ،13 ،9 کدهای) ویژه نیاز با آموزان دانش با کار تجربه
 مدارس در کارآموزی دورۀ گذراندن ؛(27 ،26 ،15 ،11 ،7 ،5 ،1 کدهای) تخصصی خدمت

 (18 ،4 ،1 کدهای) خاص

 با کار تجربۀ
 با آموزان دانش
 ویژه نیاز

 (30 ،28 ،26 ،24 ،21 ،20 ،17 ،9 ،6 ،1 کدهای) ها معلولیت انواع با آشنایی 10
 انواع با آشنایی

 معلولیت

21 
 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،20 ،19 ،13 ،12 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 کدهای) بخشی توان نیروی وجود

 استثنایی استخدام همکار وجود ؛(15 ،19 ،1 کدهای) شناسی روان نیروی وجود ؛(29 ،28
 (17 ،11 کدهای)

 نیروهای وجود
 متخصص

ده
آما

 
ی

ساز
 

س
دار

م
 

11 
 معلول آموزان دانش برای دار شیب سطح وجود ؛(21 ،10 ،5 کدهای) بخشی توان وسایل وجود

 سازی مناسب ؛(8 کد) واکر وجود ؛(19 ،8 کدهای) ویلچر وجود ؛(8 ،2 کدهای) جسمی
 (7 ،8 کدهای) نابینایان مخصوص وسایل وجود ؛(7 کد) ناشنوا آموزان دانش برای مدرسه

 تجهیزات
 فیزیکی

 مدرسه روانی جو (11 ،10 کدهای) آموزان دانش ادغام برای مدرسه کارکنان بودنآماده 2

17 

 گفتاردرمانگر با همکاری ؛(19 ،17 ،3 کدهای) مدرسه شناس روان یا مشاور با همکاری
 با همکاری ؛(28 ،19 ،1 کدهای) کاردرمانگر با همکاری ؛(29 ،16 ،11 ،1 کدهای)

 ویژه نیاز با کودکان آموزش در باتجربه معلمان با همکاری ؛(19 ،16 ،1 کدهای) فیزیوتراپ
(4، 5، 13، 21) 

 در تیمی کار
 مدرسه

 آموزشی امکانات (13 ،1 کدهای) ترکیبی درسی برنامۀ ؛(16 ،10 کدهای) شدهسازی مناسب آموزشی برنامۀ 4
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 های مربوط به راهکارهایی برای موفقیت آموزش فراگیر تم کدها، طبقات و .5جدول ادامه 

 تم طبقه کد یفراوان

13 
 خصوصیات با آشنایی ؛(21 ،7 ،2 کدهای) آموزان دانش جسمی های ویژگی با آشنایی

 ،13 کدهای) آموزان دانش روانی مسائل با آشنایی ؛(21 ،16 کدهای) آموزان دانش رفتاری
 (25 ،20 ،10 ،9 ،4 ،1 کدهای) آموزان دانش مختلف های ویژگی با آشنایی ،(21

 با آشنایی
 نیاز با آموزان دانش

 ویژه

ده
آما

 
ی

ساز
 

ش
دان

 
ان

وز
آم

 

4 
 کد) آموزان دانش سازگاری میزان تعیین ؛(12 ،3 کدهای) آموزان دانش علمی سطح تعیین

 (22 کد) آموزان دانش روانی سطح تعیین ؛(3
 شناختی سطح تعیین

 آموزان دانش روانی و

8 
 ؛(25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،12 ،2 کدهای) فراگیر آموزش به ورود اصول بودن مشخص

 (6 کد) ادغام برای مشخص برنامه وجود

 بودن مشخص
 به ورود معیارهای
 فراگیر آموزش

ین
تعی

 
وۀ

نح
 

ول
شم

 

ش
دان

 
ان

وز
آم

 (29 ،23 ،2 کدهای) فراگیر آموزش در بندی کالس قوانین داشتن 3 
 برای قوانین تعیین

 فراگیر کالس هر

 .دشو می ارائه اهمیت ترتیب و به لیتفص به آمده دست به تم چهار ادامه در

 معلمان ای حرفه سازی آماده( الف
آمیز آموزش  اجرای موفقیت برایترین راهکار  ای معلمان مهم سازی حرفه آماده کنندگان، مشارکتبه اعتقاد 

هایی از جمله شناخت آموزش فراگیر، نگرش مثبت معلمان، توجه  ها در این زمینه به ویژگی . آناستفراگیر 
. در کردندآموزان با نیاز ویژه اشاره  کار با دانش ۀجرببودن یادگیرندگان، آشنایی با انواع معلولیت و ت به متنوع

 است. آمدهها  مصاحبه نمونهای معلمان و  سازی حرفه آماده تم طبقات 6جدول 

 ها مصاحبه نمونهای معلمان، طبقات و  سازی حرفه آماده . تم6جدول 

 شونده( مصاحبه ۀمصاحبه )شمار نمونه طبقات

 شناخت آموزش فراگیر
بشناسه، از اهدافش آگاهی داشته باشه و آموزش الزم رو برای اجرای اون دیده  یخوب بهگیر رو آموزش فرا»

 (6) «باشه.

 نگرش مثبت
کاری برای موفقیت اون  ،نداشته باشه بهش تا معلمی این آموزش رو مفید ندونه و نپذیره و نگرش خوبی»

 (22) «.ده ینمانجام 

بودن  توجه به متنوع
 یادگیرندگان

توی آموزش فراگیر با هم متفاوتن و این تفاوت نسبت به  نآموزا لم باید بدونه و توجه کنه که دانشمع»
ها از لحاظ نیازهای آموزشی، جسمی و روحی و یا حتی  بچه .آموزای عادی و کالس عادی خیلی بیشتره دانش

 (22) «رفتاری فرق زیادی با هم دارن.

آموزان  کار با دانش ۀتجرب
 ژهبا نیاز وی

رو بگذرونه یا اینکه توی مدارس این گروه  معلول آموزان دانش با کار به مربوط آموزشی ۀمعلم باید دور»
 (18) «کار کرده باشه. نآموزا دانش

 آشنایی با انواع معلولیت
تونه موفق بشه اگه انواع معلولیت رو نشناسه و خصوصیات و  معلمی که توی آموزش فراگیر شاغله چطور می»

 (17) «؟آموز با نیاز ویژه رو ندونه ای جسمی و روانی مربوط به هر گروه دانشه یویژگ
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 مدارس سازی آماده( ب
کنندگان در  . مشارکتاستآمیز آموزش فراگیر  موفقیتاجرای  برای علمانسازی مدارس دومین راهکار م آماده

ها همچنین معتقد بودند جو روانی  آن. کردنداین زمینه به وجود نیروهای متخصص و تجهیزات فیزیکی اشاره 
 های مدرسه فراگیر و معلم قرار مدرسه باید برای آموزش فراگیر مساعد باشد، کار تیمی معلمان جزء برنامه

 طبقات 7. در جدول شودآموزان مختلف عادی و با نیاز ویژه فراهم  گیرد و امکانات آموزشی الزم برای دانش
 ها آورده شده است. مصاحبه نمونهسازی مدارس و  آماده تم

 ها مصاحبه نمونهسازی مدارس، طبقات و  آماده . تم7جدول 

 (شونده مصاحبه ۀمصاحبه )شمار نمونه طبقات

وجود نیروهای 
 متخصص

چون وجود چند گروه  ؛مجهز باشن شناس روانو  گرمثل کاردرمان یبخش توانمدارس باید به نیروی متخصص »
 (19) .«طلبه یازهای مختلف قطعاً نیروهایی بیشتر از کادر یک مدرسه معمولی رو میآموز توی مدرسه با ن دانش

 تجهیزات فیزیکی
های  بخشی زیادی برای تقویت ذهن و محدودیت های با نیاز ویژه به وسایل توان با توجه به اینکه بچه»

 (21) «مدارس به این امکانات مجهز باشن. ۀپس الزمه هم ،شون نیاز دارند جسمی

 جو روانی مدرسه
با نیاز ویژه فراهم بشه تا از سرخوردگی و ناامیدی  نآموزا توی مدرسه باید شرایط برای پذیرش دانش»

 (10) «جلوگیری بشه.

در  یمیکار ت
 مدرسه

نیروی کمکی داشته باشه و در  ه. باید یبربیادکالس  ۀتونه از عهد نمی ییتنها بهمعلم برای آموزش فراگیر »
تر  همکاری با معلم مشخص ۀشه و نتیج کادر درمانی مدرسه به کمک معلم بیان آموزش مؤثرتر میصورتی که 

 (1) «ده. خودشو نشون می

 امکانات آموزشی
 هرو که در ی نآموزا های مختلف دانش تدوین بشه که گروه ای درسی ۀبرنامبهتره با توجه با آموزش فراگیر »

فقط توی  نآموزا معلم بخواد جدا برای هر گروه درس بده و دانش کالس قرار گرفتن شامل بشه، نه اینکه
 (16) «کالس کنار هم نشسته باشن.

 آموزان دانش سازی آماده( پ
ها  آموزان است. آن سازی دانش آماده ،اجرای موفق آموزش فراگیر براییکی دیگر از راهکارها  معلمان،از نظر 

. کردندآموزان با نیاز ویژه اشاره  آموزان و آشنایی با دانش انی دانشدر این زمینه به تعیین سطح شناختی و رو
 است. آمدهها  مصاحبه نمونهآموزان و  سازی دانش آماده تم طبقات 8در جدول 

 ها مصاحبه نمونهآموزان، طبقات و  دانشسازی  آماده . تم8جدول 

 شونده( مصاحبه ۀمصاحبه )شمار نمونه طبقات

ن آموزا آشنایی با دانش
 با نیاز ویژه

آموزی خیلی  های مختلف دانش به مدرسه برای گروه نآموزا هایی قبل از ورود دانش به نظر من تشکیل جلسه»
 (9) «های هم آشنا بشن. ها با ویژگی مفیده تا بچه

تعیین سطح شناختی 
 آموزان و روانی دانش

ها کنار هم درس بخونن پس تا حد  قراره بچهبه نظر من ابتدای کار باید یه ارزشیابی اساسی انجام بشه. چون »
دادن برای  تر باشه تا درس شون به هم نزدیک ی کنار هم قرار بگیرن که سطح علمینآموزا ممکن بهتره دانش

 (12) «تر بشه. معلم هم راحت
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 آموزان دانش شمول نحوۀ تعیین( ت
. استمعلمان ق آموزش فراگیر از نظر آموزان یکی دیگر از راهکارهای اجرای موف شمول دانش ۀتعیین نحو

 یده یجاکنندگان معتقدند معیارهای ورود به آموزش فراگیر باید مشخص شود و همچنین برای  مشارکت
تا اجرای آموزش فراگیر با موفقیت صورت  شودزان با نیاز ویژه در کنار همساالن باید قوانینی ایجاد آمو دانش

 است. آمدهها  مصاحبه نمونهآموزان و  ول دانششم ۀنحو تم طبقات 9گیرد. در جدول 

 ها مصاحبه نمونهآموزان، طبقات و  شمول دانش ۀنحو . تم9جدول 

 (شونده مصاحبه ۀمصاحبه )شمار نمونه طبقات

بودن معیارهای  مشخص
 ورود به آموزش فراگیر

شه یا فقط  رو شامل می اه گروه همۀشه. آیا  ی مینآموزا باید مشخص بشه که آموزش فراگیر شامل چه دانش»
 (19) «؟تونن توی مدارس عادی باشن گروه مشکالت جسمی می

برای  قانونتعیین 
 های کالس یک ازهر

 فراگیر

تونن با هم  ها می فراگیر قانون وجود داشته باشه، یعنی اینکه چه گروهی از بچه های کالس کدوم ازبرای هر»
کالس قرار بگیرن یا اینکه  هی نابینا به همراه ناشنوا توی یآموزا بندی بشن. نه اینکه مثالً دانش کالس

های  گروه ههای چندمعلولیتی با هم باشن و بدون توجه ب توان ذهنی به همراه بچه کم نآموزا دانش
 (2) «بندی وجود نداشته باشه. ای برای کالس هیچ برنامه ،آموزی دانش

در کنندگان  مشارکتراهکارهای پیشنهادی  پژوهش این در است، آمده 2 شکل در که گونه همان
 بازنمایی شده است. مذکور تم چهار قالب خصوص آموزش فراگیر در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 فراگیر موفق آموزش راهکارهای پیشنهادی معلمان در خصوص .2شکل 

 راهکارهای

 اجرای موفق

 سازیآماده

 مدارس 

 سازیآماده

 موزانآ دانش

 سازیآماده

 معلمان ایحرفه

 شمول ۀنحو نییتع

 آموزاندانش
 فراگیر آموزش شناخت*

 مثبت نگرش*

 یادگیرندگان بودنمتنوع به توجه*

 نیاز با آموزاندانش با کار ۀتجرب*

 ویژه

 معلولیت انواع با آشنایی*

 متخصص نیروهای *وجود

 فیزیکی *تجهیزات

 مدرسه روانی *جو

 مدرسه در ار تیمیک*

 آموزشی *امکانات

 آموزاندانش روانی و شناختی سطح *تعیین

 ویژه هاینیاز با آموزاندانش با *آشنایی

 فراگیر آموزش به ورود معیارهای بودنمشخص*

 فراگیر هایکالس یک ازهر برای قوانین تعیین*
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 گیری بحث و نتیجه
 ،است فراگیر آموزش ضرورت مورددر کنندگان مشارکت نظرات به پژوهش که مربوطسؤال اول  یدر بررس
فراگیر ضروری  آموزش» ،«آموزش فراگیر ضرورتی ندارد»: ، شاملشد بندی گروه تم در سه معلمان نظرات

( درصد 83) معلمان از ییباال درصد تم، سه نیا براساس. «آموزش فراگیر تا حدی ضرورت دارد» و «است
. دارد یهماهنگ( 2018) ناتیا و یمالک پژوهش جینتا با افتهی نیا. ندارد یضرورت ریفراگ آموزش معتقدند

 گروه هردو حقوق عییتض» ،«معلمان یا حرفه و یعلم نبودنآماده»عامل  هشت کنندگان مشارکت
 با آموزان دانش بر یروح یمنف راتیتأث» ،«آموزان دانش یریادگی و یتوانمند متفاوت سطوح» ،«آموز دانش

 سطح آمدننییپا» ،«برنامه فوق یها تیفعال کاهش« »یآموزش ۀبرنام مربوط به مشکالت» ،«ژهیو ازین
عنوان  ریآموزش فراگ نداشتن ضرورت خصوصرا در« یعاد آموزان دانش یلیتحص افت»و « معلم آموزش
کنندگان  از نظر مشارکت ریآموزش فراگ نداشتن ضرورت لین دلیترمهم ،ذکرشده لیدال انیم از. کردند

اوغلو  یچیازیپژوهش  جیبا نتا افتهی نیاست که ا« معلمان یا حرفه و یعلم نبودنمادهآ» یبراساس فراوان
 توان کمچند گروه مختلف از جمله گروه  ژهیو ازیآموزان با ن دانش نکهی( همسو است. با توجه به ا2020)

 با یعاد مدارس رد شاغل معلمان و هستند... و انیناشنوا گروه ،یحرکت و یجسم معلوالن نا،یناب گروه ،یذهن
 ییآشنا بود خواهد مؤثر یریادگی و سیتدر در که ژهیو ازین با آموزان دانش اتیخصوص و ریفراگ آموزش
 هردو حقوق عییتض. »ندیبرآ ریفراگ طیآموزان در شرا دانش آموزش ۀعهداز  یخوب نخواهند توانست به ندارند،
پژوهش حاضر  نینو ۀافتیبه اعتقاد معلمان و  ریآموزش فراگ نداشتن ضرورت لیدل نیدوم« آموز دانش گروه

 یها کالس دررسد ینظر م. بهو مطرح نشده است ییشناسا نیشیپ یها از پژوهش کی چیاست که در ه
 یها تیفعال نتواند معلم است ممکن آموزان، دانش متفاوت یدرس کتب و زمان کمبود لیدال به ریفراگ

به  ییپاسخگو ۀنیدر زم جهیو الزم انجام دهد و درنت یندازه کافا گروه را به هردو یبرا مناسب یآموزش
 ناتوان خواهد شد.  رانیفراگ ۀهم یمتفاوت آموزش یازهاین

پژوهش  جینتامطرح شد.  لین دلیعنوان سوم به« آموزان دانش یریادگی و یتوانمند متفاوت سطوح»
 ادغام که است لیدل نیا به ریفراگ آموزش درمورد معلمان ینگران بود ه( نشان داد2020) تاییسالوو
در  نکهیتوجه به ا با. درواقع شود یم معلمان یبرا یاضاف کارموجب  مختلف یها یتوانمند با آموزان دانش

 ریکالس فراگ کیدر  جهیو درنت کنند یم دایورود پ یبه آموزش عاد ژهیو ازیآموزان با ن دانش ر،یآموزش فراگ
 یضرورت ریفراگ آموزش ندکنندگان معتقد آموزان متفاوت است، مشارکت دانش یریادگیو  یسطوح توانمند

معلم  شتریب تیو فعال ادیصرف وقت و توجه ز ازمندیآموزان ن دانش یریادگیکه سطوح مختلف  چرا ندارد؛
در  یتحقق اهداف آموزش ،صورت نیاست که در ا یتیچندمعلول ای یتوان ذهن آموزان کم گروه دانش در ژهیو به
 بر یروح یمنف راتیتأث»خواهد بود.  ریپذ امکان یسخت به رندگانیادگی ۀهم یکالس برا یعاد وبارچچ

مطرح  ریآموزش فراگ نداشتن ضرورتبر  یلیعنوان دل که به است ین موردیچهارم« ژهیو ازین با آموزان دانش
آموزان با  دانش ر،یفراگ. از آنجا که در کالس دارد ی( همخوان2020و ورف ) ونیاستپژوهش  جیبا نتا که شد



 243                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش هنام فصل

در  یناکام لیدلبه ای رندیقرار گ ینشوند، مورد پرخاشگر رفتهیممکن است توسط همساالن پذ ژهیو ازین
 ادغام رسد یم نظربه نیبنابرا شوند؛ یدیناام و أسی دچار همساالن با خود عملکرد ۀسیمقاو  یریادگی

علل  گریندارد. از د یضرورت ژهیو ازیآموزان با ن دانش یبرا یمنف یامدهایآموزان با توجه به پ دانش
 کاهش»و « یآموزش ۀبرناممربوط به  مشکالت» ،کنندگان از نظر مشارکت ریآموزش فراگ نداشتن ضرورت

 از( 1397) پور یرجائ و یعابد دا،یهو ان،یکاظمحاج پژوهش در طبقات نیااست.  «برنامه فوق یها تیفعال
برشمرده شده است. هرکدام از  یآموزان عاد از دانش زهوشیآموزان ت دانشوقت  تمام یجداساز یامدهایپ

 ۀبرنام ازمندیدارند که قطعاً ن یمتفاوت آموزش یها و روش یاختصاص یکتب درس یآموز دانش یها گروه
 یدرس میمفاه قیعم یریادگیاست تا آموزش معلم بتواند به  ریفراگ طیبا شرا افتهی قیو تطب کپارچهی یآموزش

و براساس تفاوت و تشابه  ردیگدربررا  رندگانیادگی ۀهم یازهایکه ن یآموزش ۀبرنامنجر شود، اما بدون م
مشکل  یریادگیاهداف  شدنمحقق در ریفراگ آموزش و ادغام باشد، شده نیتدو گروه دوهر یدرس یها کتاب

 با یعاد آموزان دانش یندتوانم و یشناخت سطح اختالف ر،یفراگ کالس در گرید طرف از. کردخواهد  جادیا
 تحقق یبرا که کرد خواهد وادار را معلم ن،ییپا یهوش ۀبهر با رندگانیادگی خصوصاً ژهیو ازین با آموزان دانش
 شتریب شرفتیپ و یپرورش امور یبرا کهبرنامه  فوق یها تیفعال از یاریبس از خود یها برنامه و اهداف
افت . »دهد قرار یدرس کتب میمفاه یریادگی را خود تیاولو و کند نظر صرف اند شده یطراح آموزان دانش
 تیواقع نیا به عامل نیا( همسو است. 2015) یو داند یداندبا پژوهش  «یآموزان عاددانش یلیتحص

 درک را یدرس موضوعات تا دارند ازین یشتریب تکرار و نیتمر به ژهیو ازین با آموزان دانش که است مربوط
 ازین با آموزان دانش به سیتدر و آموزش یبرا یشتریب توجه و وقت دیبا ریفراگ کالس در لممع نیبنابرا کنند؛

وجود نخواهد داشت و به افت  یعاد آموزان دانش یریادگی یبرا یکافزمان  جهی. درنتدهد اختصاص ژهیو
ش حاضر پژوه نینو ۀافتی «آمدن سطح آموزش معلمنییپا»منجر خواهد شد.  یعاد رندگانیادگی یلیتحص

 یو بعض یریادگیمطالب  سیمعلم کالس ناچار خواهد بود در تدر ر،یدر آموزش فراگ دهد یاست که نشان م
 یکافدرک  زین ژهیو ازیآموزان با ن دانش یآورد تا برخ نییو آموزش خود را پا سیمشترک سطح تدر میاز مفاه

 شده داشته باشند.  ارائه یمطالب و محتوا از
 13) کنندگان مشارکت از نفر چهاراست.  رینگرش مثبت معلمان به آموزش فراگ دوم پژوهش حاضر تم

( همسو 2016) دسونیویو د اودنگوپژوهش  جیبا نتا تم نی. ادانند یم یضرور را آموزش نیا یاجرادرصد( 
« یریپذ جامعه و یاجتماع یها مهارت بهبود» ،«همساالن کنار در لیتحص»طبقات  کنندگان مشارکت. است

 رینگرش مثبت خود و ضرورت آموزش فراگ لیعنوان دال به را« ژهیو ازین با آموزان دانش با شتریب ییآشنا»و 
در پژوهش « یریپذ جامعه و یاجتماع یها مهارت بهبود» ،«همساالن کنار در لیتحص». طبقات کردندمطرح 

 کوگل،پژوهش  جیته است. نتاقرار گرف دیتأک مورد (2013) نیاسی و حیسال کامارالزمان، توران، ،یرازال
 همساالنکنار  در تیمعلول یدارا آموزان دانشاگر  داد نشان زین( 2012) کوگل و لنگفردن، -ماتوس

 در. دهند یرا نشان م یباالتر یلیتحص شرفتیبهتر و پ یاجتماع یها آموخته شوند، مهارت درس رمعلولیغ
 یآنان برا یو حق اساس نندیب یمساالن خود آموزش مدر کنار ه ژهیو ازیآموزان با ن دانش ر،یفراگ آموزش
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با توجه به  نی. همچنشود یم تیها رعا آن یو ناتوان ییآموزان بدون توجه به توانا دانش ریدر کنار سا لیتحص
 دردر کالس و  ژهیو ازیآموزان با ن دانش ارتباطات ۀدامن ،یینسبت به مدارس استثنا یدر مدارس عاد نکهیا

ها احساس خواهند کرد که به جامعه تعلق دارند  تر خواهد شد، آن با همساالن خود گسترده یردرسیساعات غ
توزند و موک  ال،یو ،یها. در پژوهش افتی خواهد بهبود آنان یریپذ جامعه و یاجتماع یها مهارت جهیو درنت

 ر،یرفراگیغ طیشرا در .است شده اشاره« ژهیو ازین با آموزان دانش با شتریب ییآشنا» ۀطبقبه  زی( ن2020)
آموزان  دانش نیا یاحساس انزوا برا که هستنددر مدارس خاص مشغول  لیبه تحص ژهیو ازیآموزان با ن دانش
 یدارد. با اجرا یطور عام در پ افراد جامعه را به شتریطور خاص و ب به یآموزان عاد دانش نییپا ییو آشنا

عوامل مدرسه  یطورکل آموزان و به دکان معلول و نگرش دانشجامعه از کو یبانیو پشت یآگاه ر،یآموزش فراگ
 رندگانیادگی نیا یبرا یو عاطف یاجتماع ادیز یایکه به مزا افتیخواهد  شیافزا تیمعلول یبه کودکان دارا

 یکاوا و کایآت دا،یمولپژوهش  جیاست که با نتا ریبه آموزش فراگ انهیم نگرش تم، نیمنجر خواهد شد. آخر
پژوهش حاضر است  نینو یها افتهی گریاز د «یعاد ۀکالس جداگانه در مدرس» ۀطبقاست.  سوهم( 2020)

از  یبرخ ر،یبه ضرورت آموزش فراگ انهینشده است. براساس نگرش م یا به آن اشاره نیشیکه در مطالعات پ
 به انهیم نگرش سبب ژهیو ازیآموزان با ن دانش یبرا ریآموزش فراگ یایمزا یمدارس و از طرف یها تیمحدود

 خواهند لیتحص به خود همساالن کنار در یعاد مدارس به ورود با آموزان دانش. است شده آموزش نیا
 همساالن نیب در حضور یایمزا از و بود خواهند ارتباط در آموزان دانش ریسا با یردرسیغساعات  در پرداخت،

معلم با توجه به  یاختصاص یها ، از آموزشدر کالس درس مجزا یریادگیبا  ی. از طرفبرد خواهند سود خود
 .شدخود برخوردار خواهند  ازین

در  که کردند انیب ریموفق آموزش فراگ یاجرا یبرا یمؤثر یراهکارها معلمان دوم،سؤال  یدر بررس
 ۀنحو نییتع»و « آموزان دانش یساز آماده» ،«مدارس یساز آماده» ،«معلمان یا حرفه یساز آماده»چهار تم 

عنوان  شدن به مطرح یبراساس فراوان« معلمان یا حرفه یساز آماده» تم شد. یبند گروه« آموزان دانش شمول
 جیبا نتا که شدعنوان  ریموفق آموزش فراگ یکنندگان در خصوص اجرا مشارکت یشنهادیراهکار پ نیتر مهم

( 2019) یرو ترو رماشاپژوهش  جیدارد. نتا ی( هماهنگ2020) نیو نگو یل ،یترن، فام، ما وانپژوهش 
 یها افتهیهستند. در  ریفراگ یها کالس یمعلمان برا یا دانش حرفه و آموزش نگران زین نیوالدنشان داد 
از  یکی جزو ،معلم یتحت عنوان دانش نظر تم نیا( 1394) یپناغ و یفتح ،یعارف ،یوضیعپژوهش 

 جیمثبت معلم با نتا نگرش ۀطبق. ستا شدهمطرح  سمیاوت فیآموزان ط معلمان دانش یضرور یها یستگیشا
 ۀطبق( 2020و ماجور ) ینییکو توملو،یبپژوهش  جی( همسو است. در نتا2019و همکاران ) شلریکرپژوهش 
 تحقق یبرا تیمعلول انواع با ییآشنا ۀطبقادغام مطرح شده است.  ازین شیعنوان پ به ریآموزش فراگ شناخت

 نیمیهاس و کیلیااست. در پژوهش  شده دییتأ( 2019و همکاران ) ویتیچپژوهش  جیدر نتا زین ریآموزش فراگ
 شده محسوب ریفراگ یها کالس در یمهم عامل ژهیو ازین با آموزان دانش با کار ۀتجرب ۀطبق( 2019) اوغلو
 یقدم در جهت اجرا نیتر و مهم نیاول معلمان، یا حرفه یساز آماده رسد یم نظربه تم، نیا به توجه با. است
 در تابه آن داشته باشند  یمثبت نگرش ر،یفراگ آموزش شناخت ضمن دیبااست. معلمان  ریق آموزش فراگموف
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 یها ضعف و ها یتوانمند و ژهیو ازین با آموزان دانش یها یژگیو ت،یمعلول انواع شناخت. شوند موفق کار نیا
 به شتریب یآگاه با باشد، داشته ودخ آموزان دانش با یبهتر تعامل معلمسبب خواهد شد  آموز دانشگروه  هردو

 جهیمنطبق سازد و درنت شتریآموزان ب دانش یفرد یها خود را با تفاوت یآموزش یها تیبپردازد، فعال سیتدر
 . ابدی دست یریادگی اهدافبه 

پژوهش  یها افتهیدارد. در  ی( هماهنگ2018) تامبونانیانتیسورپژوهش  جیبا نتا« مدارس یساز آماده» تم
 یکیزیف یمناسب و فضا ی( به طبقات جو روان1398و افروز ) یا اژه ،یلواسان یغالمعل ،یحجاز ،یافضل

( 2020) گایو آگبن بثونگیکلپژوهش  در. است شدهاشاره  آور تاب ۀمدرس یریگ شکل در مؤثرعنوان عوامل  به
. دارد ریفراگ موزشآ اهداف به دنیرس در یمهم نقشبا متخصصان  یمیکار ت که است شدهنشان داده  زین

موفق آموزش  یاجرا درخصوص نینو یراهکارها از« یآموزش امکانات و متخصص یروهاین وجود»طبقات 
ممکن است  ژهیو ازیآموزان با ن دانش ر،یفراگ آموزش در. اند نشده ارائه گذشته مطالعات در که هستند ریفراگ

امکانات و  ازمندین یبخش و توان یرورشپ ،یتحقق اهداف آموزش یداشته باشند که برا یمشکالت جسم
 لیوسا ،دار چرخ یصندل: لیقب)از  یکیزیف زاتیتجه از دیبا ریفراگ ۀمدرس کی نیبنابرا است؛متخصص  یروین

 و یدرمان کادر جمله)از  متخصص یروین و...( و ییشنوا ،یینایب یآموزش کمک لیوسا خواندن، و نوشتن
 یدرس ۀبرنام اصالح مانند یآموزش امکانات و باشد برخوردار آموزان نشدا مختلف یها گروه یبرا( یا مشاوره

سولون و همکاران پژوهش  جیبا نتا« آموزان دانش یساز آماده» تم. ردیبگ قرار مدارس یکار ۀبرنامدر  زین
آموزش  یبرا یاساس یها آموزش ژهیو ازیو با ن یآموزان عاد دانش دیتم با نی( همسو است. براساس ا2020)

براساس سطح  نی. همچنشوند آشنا خود همساالنمختلف  یها گروه یها یژگیو باکنند و  افتیدر ریفراگ
 نیب یشتریب یهماهنگ ،یروان و یعلم نظر از تاقرار داده شوند  ریفراگ یها کالس درآنان  یو سازگار یعلم

 که یآموزان دانش نیبر ا عالوه. شودمحقق  تر عیسر یبه اهداف آموزش دنیو رس ردیآموزان صورت گ دانش
 یبعد از انجام اقدامات الزم و جلسات آموزش ندارند، را ریفراگ یها کالس در حضور یبرا کامل یآمادگ هنوز

 ۀنحو نییتع» تم. شود جادیا یدر کالس درس عموم یحاضر شوند تا تنش کمتر ریدر کالس فراگ از،یمورد ن
و  هاوروازپژوهش  جینتا. در دارد ی( هماهنگ2019ارد )هو کالرکپژوهش  جیبا نتا« آموزان دانش شمول

. بخشد یم بهبود را ریفراگ آموزش ر،یفراگ یها وهیش از معلمان درک بهبود که شد دییتأ زی( ن2018ماهون )
 گریاز د« ریفراگ کالس هر یبرا قانون نییتع و ریفراگ آموزش به ورود یارهایمع بودنمشخص» طبقات

در  رندگانیادگی شمول ۀنحو یبرا یو اصول نیقوان دیبا تم نیا مطابقش حاضر است. پژوه دیجد یها افتهی
 یشتریبو انسجام  یهماهنگشد  خواهد سببآموزان  دانش شمول ۀنحو نییتع رایز شود؛ جادیا ریآموزش فراگ

 یشتریبکه مشابهت  یرندگانیادگی خاص، یاصول مطابق و برنامه با و شود جادیا ریفراگ کالس و مدرسه در
و  تر عیسر یاهداف آموزش بیترت نیبپردازند و بد لیدارند در کنار هم به تحص یتوانمند ای یاز نظر شناخت

 .شودتر محقق  راحت
از جمله پژوهش  یفیک یها در پژوهش ها افتهی میتعم تیبا توجه به محدود شود یم شنهادیپ انیپا در

 یآت یها پژوهش در نیهمچن. ردیصورت پذ ها نهیها و زم تباف ریو در سا یکم کردیبا رو ییها حاضر، پژوهش
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موفق آموزش  یمؤثر در اجرا یو راهکارها ریضرورت آموزش فراگ درمورد زین رانیمد با یفیک یکردیرو با
 عوامل ۀنیبه معلمان در زم دنیبخشیآگاه منظور به شود یم شنهادیپ یمصاحبه شود. از بعد کاربرد ریفراگ
معلمان( در  یا حرفه یساز پژوهش حاضر )موارد مربوط به آماده جیاز نتا ر،یآموزش فراگ تیفقبر مو رگذاریتأث

مدارس در  یساز آماده درخصوص حاضر پژوهش یها افتهی از یریگ بهره. شوداستفاده  یآموزش یها کارگاه
 یمنظم یموزشآ ۀبرنام شود یم شنهادیپ نیمطالعه است. همچن نیا گرید شنهادیپ ریچارچوب آموزش فراگ

دهند. افزودن اطالعات  شیافزا ریآموزش فراگ ازآموزان بتوانند دانش خود را  تا معلمان و دانش ودش جادیا
پژوهش حاضر  یها شنهادیپ گریاز د انیدانشگاه فرهنگ یلیتحص یها در دروس دوره ریمربوط به آموزش فراگ

 است.
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