
-ارزیابی اثربخشی طرح آموزش تلفیقی

فراگیر، رابطة برخی عوامل و بررسی 

 راهبردهای ارتقای آن

 2رسول داودیدکتر و  1حسن حبیبی

 
 10/8/1397تجدیدنظر:                           30/11/1396تاریخ دریافت.: 

 25/10/1398پذیرش نهایی: 

 چکیده
فراگیر -آموزش تلفیقی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی هدف:

آموزان با نیازهای ویژه در شهر روی دانش آنو راهبردهای ارتقای 

 روش:زنجان و رابطة برخی عوامل با نگرش آنان انجام گرفته است. 

ها از آوری دادهاین تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع

 95پیمایشی و همبستگی است. جامعة آماری شامل -نوع توصیفی

آموز با نیازهای ویژه در شهر زنجان است که به صورت تلفیقی با دانش

آموزان در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند.  از بین سایر دانش

نفر نمونه با  78این افراد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 

ای بر اساس نوع معلولیت انتخاب شدند و دیدگاه روش تصادفی طبقه

فراگیر مورد بررسی -لمان پذیرای ایشان نسبت به آموزش تلفیقیمع

نامه بوده که بر اساس ها پرسشآوری دادهقرار گرفته است. ابزار جمع

فراگیر طراحی شده و روایی صوری و محتوایی -اهداف آموزش تلفیقی

 90/0آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی کل آن نیز 

ها از طریق آمار توصیفی و با تحلیل داده ها:یافته. دست آمده استبه

دهد که میزان تحقق اهداف آموزش ها نشان میاستنباطی، یافته

تلفیقی بیشتر از میانگین فرضی است. متغیرهای مقطع، پایة تحصیلی 

داری با تحقق اهداف آموزش و شدت و نوع معلولیت ارتباط معنی

نسیت، نگرش معلمان به آموزش تلفیقی نداشتند، اما سه متغیر ج

داری با تحقق اهداف آموزش تلفیقی و نقش معلم رابط، ارتباط معنی

بینی نیز تلفیقی دارند که در بین آنها نگرش معلمان از توان پیش

ها آموزش تلفیقی اثربخش بر طبق یافته گیری:نتیجهبرخوردار است. 

 -وزش تلفیقیبوده و راهبردهایی چون تغییر نگرش معلمان به آم

های جبرانی توسط معلمان، فراگیر، استفاده از معلم رابط، ارائة آموزش

آموزان در کالس درس و تجهیز مدارس با امکانات کاهش تعداد دانش

 .شود فراگیر-تواند موجب ارتقای آموزش تلفیقیمناسب می
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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to evaluate 
the effectiveness of integrated inclusive education 
and its promotion strategies for the students with 
special needs in Zanjan and to find the relationship 
of some factors with their attitudes. Method: This 
study is an applied one, and descriptive-survey and 
correlational method was used to collect the data. 
The population consisted of 95 students with 
special needs who were studying with normal 
students in ordinary schools. Using Krejcie and 
Morgan table, 78 people were randomly selected 
with stratified sampling method based on the type 
of disability, and their integrated teachers' 
viewpoints were studied regarding integrated 
inclusive education program. To collect the data, 
the questionnaire was used. The questionnaire was 
designed based on the goals of integrated inclusive 
education and its content and face validity was 
confirmed by experts; its overall reliability was 
90%. Results: The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics. The findings 
showed that was higher than the hypothesized 
mean. The variables level, base, severity and type 
of disability didn’t have a significant relationship in 
achieving the goals of integrated inclusive 
education, but the variables gender, teachers' 
attitude towards integrated inclusive education and 
the role of interface teacher had a significant 
relationship in achieving the goals of integrated 
inclusive education, among which the teachers' 
attitude had also a predictable capability. 
Conclusion: According to the findings, from 
integrated teachers' viewpoints, integrated inclusive 
education program has been effective and 
thestrategies such as changing teachers' attitude 
towards integrated inclusive education, the use of 
interface teachers, providing compensatory 
education by teachers, decreasing the number of 
students in the classroom, and equipping schools 
with appropriate facilities can promote integrated 
inclusive education. 
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 مقدمه
 توان يم، ها انساندر خلقت  تأملبا كمي دقت و 

تند. اين دريافت كه هيچ دو انساني مانند يكديگر نيس
در ابعاد مختلف جسمي، ذهني و رفتاري  ها تفاوت

 ةاند. لذا بايد حكمت و فلسف قابل مشاهده و ادراك
 ها انسانباشد. هر يك از  ها تفاوتخاصي زير بناي اين 

در مفهومي عام و گسترده استثنايي هستند، زيرا با 
يكديگر از ابعاد مختلف وجودي تفاوت دارند. اين 

كثر افراد احتماالً چشمگير نيست و لذا در ا ها تفاوت
اين گروه را اصطالحاً گروه هنجار يا متوسط تلقي 

از  در حالي كه .)1395(سيف نراقي و نادري، كنند مي
از مفهوم  چه آن )2001استا (كداو  يكانك مكنظر 

 هستند كودكانيمدنظر است،  كودكان با نيازهاي ويژه
راي ب ديدگي آسيبكه به سبب محروميت و 

 اي ويژهاز آموزش و پرورش به تمهيدات  مندي بهره
 گروهي كه همواره در معرض خطر حذف ؛نيازمندند

 هستند.از جريان آموزش و پرورش  شدن
واالي تمامي جوامع انساني  يها آرمانعدالت از 

ها  ترين راه يكي از اساسي كه رسد است. به نظر مي
دسترسي  براي دستيابي به عدالت همه جانبه، تسهيل

همگان به آموزش و پرورش كيفي و مبتني بر 
و  كافمن ،هاالهاناز ديدگاه  .زندگي باشد يها مهارت
اي الزم جهت رفع ه كوشش ستيبا يم) 2015پالن (

عادي انجام  يها كالسنيازهاي كودكان استثنائي در 
را به  اهآن، در غير اين صورت نبايد گرفته باشد

 داد. آموزش ويژه ارجاع يها كالس
 هاي دهه در يياستثنا تيترب و ميتعل شگامانيپ

 و در مدارس آموزش هك بودند معتقد گذشته
 انكودك يازهايو ن ييتوانا با متناسب ژهيو هاي كالس
و  مدارس لكيتش و يبحث جداساز و است يياستثنا
 كه بودند معتقد آنها نمودند. مطرح را ژهيو هاي كالس

 معلمان وجود ،مكان در يك ييتثنااس انكودكز كتمر
 يك در خاص زاتيو تجه اناتكام و يياستثنا آموزش

 انكو ام شود مي خدمات ةارائ ليتسه ط باعثيمح
 نيچن در انكودك اي حرفه هاي مهارت رشد

 در 1رچهين انتقادات اما .شود مي شتريب هايي محيط
در انگلستان  3در آمريكا و وارناك 2دانمارك، دان

 ةشعل ،يياستثنا انكودك زشآمو يبه جداساز نسبت
رد. ك را فروزان سازي يكپارچه و سازي عادي نهضت

 در ديبا يياستثنا انكودك كه ردندك شنهاديپ آنها
 قرار تيترب و ميتعل تحت نظام آموزشي ياصل انيجر

 ).1383رند (خانجاني و بهاري،يگ
 در قيتحق 50 حداقل 1980 تا 1950 سال از
 مجزا هاي محيط رد آموزش يارآمدكميزان  مورد
 را مجزا آموزش يارآمدك محققان و گرفته انجام

با  انكودك يليشرفت تحصيپ مورد در خصوص هب
 يبررس در آنها از يبرخ بردند. سؤال ريز نيازهاي ويژه

 جهينت نيا به مجزا هاي محيط آموزش در يارآمدك
آموزش  يبرا توان مي هك يهيتوج تنها هك دنديرس

 هك است يمنافع به مربوط ست،دان قبول قابل ژهيو
دارد (هاالهان،  يعاد آموزان دانشو  ها معلم يبرا

 ).2015كافمن و پالن،
تغييرات  شاهد كشورها از يبسيار 1970 ةده در
 يجديد هاي انديشه آموزش بودند. ةحيط در يبسيار

 ها انديشه اين .يافتند گسترش و رسيده به ظهور
 يبرا را زمان آن موجود نظري امكانات هاي پايه

 ينيازها يدارا آموزان دانشبا عنوان  كه آموزاني دانش
 ت (قاسمي،ساخ متزلزل شدند ميويژه شناخته 

 ةدربار 1975وانيني كه در سال ). يكي از ق1391
مجلس آمريكا  ةكنگراز  معلول موزش كودكانآ

گذشت و مفاهيم محيط داراي حداقل محدوديت و 
ردي چون آموزش را قوت بخشيد، موا هنجارسازي

 آموزان دانشفردي براي معلوالن، آموزش تلفيقي 
معلول و غير معلول و كسب اجازه از اوليا براي اقدام 

شد. در اين  به آموزش كودكان استثنايي را شامل مي
كودكان نيز شكل  گذاري برچسبدوره جنبشي عليه 

گرفت. طرفداران اين جنبش معتقد بودند كه 
هايي  روي معلوالن محدوديت گذاري نامناسب برچسب

در رفتارشان براي كشف محيط و شركت در 
 (هاالهان، كافمن وآورد  مختلف بوجود مي هاي فعاليت
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 ).2015 پالن،
 4شهر جامتين در نشستي ميالدي 1990 سال در
 با حضور »همه براي آموزش« عنوان با تايلند

 با كشور و 155و پرورش  آموزش نظام نمايندگان
 اين شد، مفاد برگزار المللي بين سازمان ندچ همكاري

 بند تدوين شد كه سه بند آن برآوردن ده در جلسه
 بينش گيري شكل اساسي يادگيري، نيازهاي
 و ترويج همگاني به آموزش نسبت تر گسترده

و  1990 (يونسكو، بود آموزش از برابر مندي بهره
 در). 1393 ،نيا محسنيو  فضلي ، الهيارتركمن،ور ديمه
 نظام آموزش و نمايندگان حضور با 1994 سال

در  المللي بين سازمان 25و  كشور 92پرورش 
 اسپانيا 5شهر ساالمانكاي در آموزش جهاني كنفرانس

چارچوب بر » ويژه نياز داراي افراد آموزش«موضوع  با
 براي برابر آموزشي هاي فرصتآموزش و ايجاد 

 به مدارس آنها دسترسي حق استثنايي و آموزان دانش
 2000 ). در سال1994 (يونسكو، شد توافق عادي

در شهر  اي جلسه جهان در پرورش آموزش و نرايوز
پوشش  سطح ةبيشين افزايش به منظور سنگال 6داكار

 آموزش عمومي از كودكان ةهم برخورداري و تحصيلي
 ةزمينند كه شد متعهد زندگي هاي مهارتيادگيري  و

 فراهم 2015 سال تا راتوافقنامه  مفاد ةهم اجراي
 ،نيا محسنيو  ، الهيارتركمن، فضليور ديمهنمايند (

در راستاي دستيابي به  ).2000 يونسكو، و 1393

اي از  مزبور، عده اجالساهداف تدوين شده در 
المللي تحت نظارت يونسكو به تدوين  ن بينمتخصصا

راهنما به منظور آموزش معلمان و  ةمجموعيك 
م، براي بر عهده گرفتن مسئوليت مدرسان تربيت معل

نظر از   آموزش و پرورش تمامي كودكان صرف
هاي آنان اقدام كردند. اين اقدام در ميان ساير  تفاوت

ترين  ثرترين و عمليؤاقدامات سازمان ملل متحد از م
فرهنگ فراگيرسازي آموزش و  ةاقدامات براي توسع

 ا،ستكاو دا يكانك مك(پرورش در كشورهاي جهان بود 
2001(. 

در چهار دهة اخير، نظام  كه رسد ميبه نظر 
در سراسر دنيا از سوي نظام  7آموزش و پرورش ويژه

آموزش فراگير به چالش كشيده شده است؛ توجه به 
حقوق بشر، آموزش براي همه، فراهم كردن 

هاي برابر، پذيرش اجتماعي تمام شهروندان  فرصت
يا  يك جامعه و تسهيل فرايند اجتماعي شدن

هاي آموزش  مهم برنامه هاي هدفاز  8پذيري جامعه
 10فراگيرو آموزش  9سازي آموزشي يا يكپارچه تلفيقي

و  2002(آوراميديس و نورويچ، شود محسوب مي
). 1998 و ماستروپيري، ،كورنولدي، تريني، اسكراگس

گفت كه رويكرد و باورهاي  توان ميبدين ترتيب 
آموزش ويژه  بنيادي آموزش فراگير متفاوت از

 .اند شدهآورده  1در جدول  ها آنبرخي از  ؛باشد مي

 . باورهاي بنيادي آموزش فراگير و آموزش ويژه1 جدول
 آموزش ويژه آموزش فراگير

كه  بايد با هر ويژگي آنها ؛متفاوتي هستند هاي ويژگيفراد جامعه داراي ا -
 نهادهاي اجتماعي پذيرفته شوند. دارند، در

با انعطاف پذيري بتوانند  كهتغيير دهند  اي گونهد خود را به دارس بايم -
 گو باشند. پاسخ را نيازهاي مخاطبان

 با آموزان دانشباعث ايجاد نگرش منفي به  آموزان دانشجداسازي  -
 .شود ميويژه نيازهاي 

قرار دهد و موجب  الشعاع تحتفرد را  هاي توانايييك ناتواني نبايد  -
 .شود آنهاناديده گرفتن 

ديگر ياد را در كنار هم و در تعامل با يكزندگي  هاي مهارت آموزان انشد -
 .گيرند مي

 توان ميرا  آموزان دانشگروهي از  ،فردي هاي تفاوته لحاظ وجود ب -
 استثنايي دانست.

عادي جدا  آموزان دانشذهني و جسمي بايد از  هاي داراي مشكل آموزان انشد -
 .كنندحصيل شوند و در مدارس ويژه ت

ياددهي و يادگيري خود را  هاي روشبايد در آموزش متمايز علمان م -
 آموزان تغيير دهند. براي آموزش و تعامل با دانش

كه مشكالت مشابهي دارند در كنار هم آموزش  آموزاني دانشهتر است ب -
در  آنهاببينند تا بتوان آموزگار متخصص، با عالقه و با توانايي ويژه براي 

 ر گرفت.نظ
 اي ويژه مستلزم تخصيص منابع ويژه با نيازهاي آموزان دانشموزش آ -

 مدارس عادي خارج است. ةكه از عهد است
 )1396 ،آرپناهي موالييو شجاعي و  1391 ، قدمي،1381 جويباري و هوسپيان،وكاكاقتباس از (
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 هايي تالشبا توجه به موارد فوق در كشور ما نيز 
با نيازهاي ويژه با  وزانآم دانشجهت تلفيق 

طوري كه  بهعادي صورت گرفته است،  آموزان دانش
از ، فراگير-تلفيقيآموزش  ةنام شيوهپس از طراحي 

به صورت آزمايشي در چند استان كشور  1386سال 
از جمله استان زنجان عملياتي گرديد و طبق 

مقرر  1392در سال  وزارت آموزش و پرورش ةبخشنام
كشور با  هاي استان ةمذكور در كلي ةنام شيوهگرديد 
برابر آموزشي و پرورشي براي  هاي فرصتايجاد هدف 

، ايجاد آمادگي در التعليم واجبتمامي كودكان 
با نيازهاي ويژه جهت ورود به جامعه و  آموزان دانش

 هاي شاخصزندگي كردن در كنار ساير افراد، بهبود 
مل صحيح تعا هاي زمينهو ايجاد  ي و كيفي آموزشكم

 با نيازهاي ويژه آموزان دانشعادي و  آموزان دانشبين 
-تلفيقيآموزش مذكور  ةنام شيوهبه اجرا درآيد. طبق 

با  آموزان دانشرويكردي است كه در آن  فراگير
نيازهاي ويژه در واحدهاي آموزشي عادي (دولتي يا 

تحصيلي در كنار ساير  هاي دورهغيردولتي) در تمامي 
از  گيري بهرهجايدهي شده و با  آموزان دانش
 هاي انطباقدرسي مشترك و تمهيد  هاي برنامه

درسي با پشتيباني  ةبرنام سازي مناسبمحيطي و 
. بر اساس پردازند ميآموزگار يا دبير رابط به تحصيل 

با نيازهاي ويژه  آموزان دانشمذكور  نامه آيين
هستند كه به سبب نارسايي جسمي،  آموزاني دانش

 ةشناختي، هيجاني يا اجتماعي در زمين روانذهني، 
يادگيري يا سازگاري با محيط داراي مشكالتي 

با نيازهاي ويژه تحت پوشش  آموزان دانشهستند. 
داراي  آموزان دانششامل  فراگير-تلفيقيآموزش 

و ويژه يادگيري  اختاللهوش مرزي (ديرآموز)، 
-بينايي، شنوايي، جسمي ةآسيب ديد هاي گروه

هيجاني (خفيف تا متوسط) -مشكالت رفتاري حركتي،
و بر اساس ميزان و  شوند مي بيشتر وبا هوشبهر مرزي 

در دو گروه داراي نيازهاي خفيف و  شان نيازهاينوع 
 (وزارت آموزش و پرورش، گيرند ميشديد قرار 

1392(. 

مطالعات انجام شده در خصوص ميزان تحقق 
ود است. در كشور محدفراگير-تلفيقياهداف آموزش 

) و سگوند 1388ي كه سياحي (هاي در پژوهش
نتايج  ،اند داده) در استان خوزستان انجام 1390(

گوياي آن است كه از ديدگاه معلمان اهداف آموزش 
 برايها محقق شده است.  شاخص ةتلفيقي در كلي

عوامل فراگير-تلفيقيآموزش  يها برنامهتحقق 
 ) با1383( بهاري و خانجاني ؛متعددي نقش دارند

 در تلفيقي و استثنايي عادي، معلمان ديدگاه ةمقايس
 استان در استثنايي تلفيقي كودكان آموزش مورد

 استثنايي معلمان ند كها هداد شرقي نشان آذربايجان
 در كه تربيتي و معلماني علوم ةرشت در كرده تحصيل

 به نسبت بودند كرده شركت تلفيقي آموزش هاي دوره
بر  ند.ا هبود برخوردار تري مثبت گرشاز ن معلمان عادي

) معلمان ويژه، 1383و گنجي ( پژوه بهاساس مطالعات 
ذهني تماس  توان كمزن و جوان كه با كودكان 

آنان اطالعات  ةاجتماعي بيشتري داشته و دربار
آنان  ةدربار را آموزشي يها دورهدرستي دارند و 

 آموزان دانشبه  بيشتري نگرش مثبت ،اند دهگذران
 دارند.ويژه  داراي نيازهاي

) در 2016ماين، چامبرز و سارا ( نتايج تحقيق 
در هند نشان ) 2016(كوماري  و 11آفريقاسيشلز 

در  آموزش فراگير اهداف تحقق برايكه  دهد مي
تغيير مدارس، بايد به طور منظم نگرش معلمان را 

كودكان معلول بارة اوت معلمان درقض آنهاداد. از نظر 
عاطفي،  ةتأثير قابل توجهي در توسع ندتوا يم

 يها پژوهش اجتماعي و فكري كودكان داشته باشد.
 دهد مي) در كشور اتيوپي نشان 2011و تيزازو ( بيني

درك محدود از مفهوم ناتواني، نگرش منفي به  كه
و مقاومت شديد در برابر تغيير موانع  ،افراد معلول

فراگير  آموزش سد راه موفقيتهستند كه  اي عمده
) در مطالعات خود 2015همكارانش ( ز و. وشوند مي

ند كه چهار متغير سن، ا هنشان داد ي غربيدر استراليا
آموزشي  يها دورهجنسيت، خودكارآمدي تدريس و 

از واريانس مربوط به نگرش معلمان را به  درصد 42
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معلمان زن، جوان،  ؛كنند يمآموزش فراگير تبيين 
داراي بيشتر و آموزش ديده  ،خودكارآمد در تدريس

 .هستندنگرش مثبت به آموزش فراگير 
و  ،) و شارما، لورمن2011از ديدگاه هولينز (

نگرش  ة) آموزش معلمان موجب توسع2012فورلين (
در آموزش  آنهامثبت و مهارت الزم براي موفقيت 

، زيرا آموزش به عنوان يكي از عوامل شود ميفراگير 
ديدگاه  . ازاستفراگير  موزشبه آ نگرش ياصلي ارتقا

) در حالي كه 2003و كاسكلي ( ،بل، گيلموركم
فراگير  مثبت به آموزش آموزش موجب ايجاد نگرش

با اين حال معلماني كه آموزش و تجارب  ،شود مي
ريزي شده با افراد معلول را با هم تجربه  برنامه

 پذيري انعطاف، آمادگي، نگرش مثبت و كنند مي
در اين راستا نتايج  .اند دادهخود نشان بيشتري را از 

در جنوب غربي ) 2014مي (اولوفمي و اولووداپژوهش 
آموزش  ةدربار معلمانمثبت نگرش  مبين نيجريه

دولتي به  هاي بخشفراگير و نگرش منفي والدين و 
 .استاين موضوع 

) 2013برخي از محققان از جمله كاستلو و بويل (
سطح آگاهي و اعتماد به  يكه ارتقا كنند مياستدالل 

نفس به تنهايي موجب بهبود نگرش مثبت و كاهش 
نگرش مثبت معلمان آموزش  و شود نمياضطراب 

 هاي دورهديده به آموزش فراگير به تدريج در طول 
 پژوهشدر اين زمينه نتايج  .يابد ميآموزشي كاهش 

بيانگر ارتباط بين در يونان، ) 2017گاالترو و آنتونيو (
  است؛به آموزش فراگير  اآنهان و نگرش سن معلم

 نسبت به معلمان جوان، نگرش مثبت بيشتري 
 .اند دادهنشان  به آموزش فراگير همكاران قديمي خود

ك ) و همينگز و وودكا2011و چامبرز (از نظر فورلين 
كه معلمان  مشكالتي) شايد افزايش آگاهي از 2011(

ا نيازهاي ب آموزان دانشبا  ممكن است در رويارويي
را  آنها، ممكن است نگرش مثبت داشته باشندويژه 

 تغيير دهد.
 ةتحقيقات انجام شده در زمين ةبا توجه به پيشين

گفت كه اكثر  توان مي، فراگير-تلفيقيآموزش 

و مطالعات داخلي  ديگر بودهكشور  درمطالعات 
محدودند. لذا آگاهي از ميزان اثربخشي طرح آموزش 

براي طراحان، مجريان،  تواند يم، فراگير-تلفيقي
مذكور از اهميت  ةنفعان برنام و ذي گيران تصميم

زير  هاي سؤالبرخوردار باشد. لذا در اين راستا  يخاص
 :شوند ميمطرح 
اهداف چقدر از معلمان،  از نظر :پژوهش يها سوال

شوراي عالي  ةنام نييآ مطابق فراگير-تلفيقيآموزش 
 است؟آموزش و پرورش تحقق يافته 

-تلفيقيعواملي با اثربخشي آموزش  چه-
 ارتباط دارند؟فراگير
ارتقاي  برايچه راهبردهايي نظر معلمان  از-

 ؟استدر اولويت  فراگير-تلفيقياثربخشي آموزش 
 روش

قات يحاضر به لحاظ هدف از نوع تحق پژوهش
نتايج اربرد كو  كمك آنه هدف ك، زيرا است ياربردك

. است يبوط به نظام آموزشمر يها ميتصماتخاذ  يبرا
 يگردآورروش ن پژوهش از لحاظ يگر اياز طرف د

پيمايشي و -يفيقات توصينوع تحق از ،ها داده
در تحقيقات  .رود به شمار مي همبستگي-توصيفي

مورد  يها دهيپدپيمايشي هدف توصيف شرايط يا 
بررسي و شناخت بيشتر شرايط موجود براي كمك به 

و در تحقيقات همبستگي  گيري است يند تصميمافر
هدف كشف روابط همبستگي بين متغيرهاي مورد 

در  ).1389مطالعه است (سرمد، حجازي و بازرگان،
آوري  نيز محقق درصدد است با جمع تحقيق حاضر

 ،با نيازهاي ويژه آموزان دانشاطالعات در خصوص 
را با مشخص كردن  فراگير-تلفيقيوضعيت آموزش 

را همبستگي عوامل مختلف  ميزان تحقق اهداف آن و
 با ميزان اثربخشي آموزش مذكور مشخص نمايد.

آماري  ةجامع: يريگ نمونهآماري و روش  ةجامعه، نمون
با نيازهاي ويژه  آموزان دانش ةكلياين پژوهش شامل 

-95كه در سال تحصيلي  هستنددر شهر زنجان 
 آموزان دانشدر كنار  فراگير-تلفيقيبه صورت  1394
در اين پژوهش  ند.ا هول به تحصيل بودمشغ عادي
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معلمان  ،مذكور آموزان دانشبا شناسايي  هسعي شد
كه توزيع  جا آناز  .شوندمشخص  آنهاپذيراي 

داراي نيازهاي ويژه در مدارس مختلف  آموزان دانش
يكسان نبود و از طرفي سعي بر اين بود كه اثربخشي 

 تك تكدر خصوص  فراگير-تلفيقيآموزش 
لذا  ،مورد بررسي قرار گيرد ياد شده زانآمو دانش
 مذكور آموزان دانشآماري بر اساس تعداد  ةجامع

آموزش و پرورش  ةمطابق آمار ادارنظر قرار گرفت. مد
نفر  95 آموزان اين دانشتعداد  ،زنجاناستثنايي شهر 

حركتي، -جسمي ةديد بيآس آنهانفر  24ند كه ا هبود
 ةديد بيآسديگر ر نف 24شنوايي و  ةديد بيآسنفر  48

 با استفاده از جدول كرجسي و مورگان. بودند بينايي
نفر از  78) تعداد 1390 ،ينراق فيس(نقل از نادري و 

به روش بر اساس نوع معلوليت  افراد جامعه
آماري  ةبه عنوان نمون يا طبقهتصادفي  يريگ نمونه

 معلماناز يكي نظرات  به طور تصادفي انتخاب شدند و
-تلفيقي در خصوص اثربخشي آموزش نهاآپذيراي 

ذكر است كه برخي ه الزم ب. شده استبررسي  فراگير
آموز با نياز ويژه نيز در  از معلمان پذيرا تا سه دانش

به صورت كه نظر معلم  اند داشته كالس درس خود
است. به  شدهبررسي  آموز دانشجداگانه براي هر 

كه نامه  يك پرسش آموز دانشراي هر عبارتي ب
آموزش و پروش  ةادار و مدارس از فردي آنمشخصات 

به  .ه استر نظر گرفته شدد ،بود استثنايي اخذ شده
در نظر  انآموز دانش را آماري ةهمين دليل جامع

 .ايم گرفته
 ابزار

 .استنامه  پرسشدر اين پژوهش  ها دادهابزار گردآوري 
 يشناخت تيجمعنامه متغيرهاي  بخش اول پرسشدر 

تحصيلي، شدت و نوع  ةجنسيت، مقطع و پاي از قبيل
. در بخش پرسيده شده است آموزان دانشمعلوليت 

سعي  بررسي متغيرهاي اصلي پژوهش براي، آندوم 
-تلفيقيآموزش  ةنام وهيشاهداف مندرج در  كه شده

مصوب  14/2/92مورخ  24317 ةبه شمارفراگير
لذا شوراي عالي آموزش و پرورش مدنظر قرار گيرد. 

با  پژوهش ةنام پرسشمذكور  نامه وهيش استناد به با
هاي برابر  ايجاد فرصت در چهار بعد و گويه 45

بهبود  ورود به جامعه، برايآموزشي، ايجاد آمادگي 
و تعامل صحيح با  ،ي و كيفي آموزشكم هاي شاخص

با نامه  . پرسششده استطراحي ساالن  معلم و هم
، به اوقات يگاه هميشه، اغلب، صورت و به طيف ليكرت

با به همين ترتيب و  يبند درجه وجه چيه بهندرت و 
در بخش سوم  .شده استامتيازبندي  1 تا 5 هاي هنمر

خصوص ميزان ضرورت  در سؤالنامه نيز يك  پرسش
حضور  ريتأثدر خصوص  سؤالآموزش تلفيقي و يك 

 يا درجه 5معلم رابط در مدارس با طيف ليكرت 
در ه است. در نظر گرفته شد م)(خيلي زياد تا خيلي ك

در  بازپاسخ سؤاليك  نامه پرسش پايانيبخش 
از طرف معلمان  راهبردهاي حمايتيپيشنهاد  خصوص

. شده استمطرح با نيازهاي ويژه  آموزان دانش براي
و نظرات خبرگان  صوري 12براي اطالع از ميزان روايي

، ها هيگودشواري جهت تشخيص برخي از معلمان 
و نارسايي در معاني  ها هيگوواضح بودن  ،هاآنتناسب 

. همچنين جهت تعيين روايي شده است احصا ها واژه
در  متخصصان امر اصالحي نظراتمحتوايي ابزار، 

 ةنام وهيشانطباق آن با اهداف مندرج در خصوص 
رعايت دستور زبان، اهميت و تعداد آموزش تلفيقي، 

 ليخددر جاي مناسب  آنهاو قرارگيري  ها هيگو
ن يتدو ةنام پرسشنيز  13يائيپا ةمحاسب برايد. يگرد

 شد اجرانفر از معلمان  30 براي يمقدماتطور به شده 
 افزار ق نرمياز طرشده  يآور جمع يها دادهسپس 

SPSS14 يدرون يسانمب هيضرزان يل و ميتحل 
 .شده استرانباخ محاسبه ك يله آلفايوسه ب ها الؤس

هاي برابر آموزشي  فرصت ايجادبعد  فا برايليب آاضر
بهبود  ،73/0 ورود به جامعه برايايجاد آمادگي ، 80/0

تعامل ، 78/0 ي و كيفي آموزشكم هاي شاخص
ضريب آلفاي كل  و ،85/0صحيح با معلم و همساالن 

 يياياز پا كيكه حا هبه دست آمد 90/0پرسشنامه 
 .نامه و اجزاي آن است پرسشمورد قبول 
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 هاي دادهتحليل  و تجزيه براي :ها دادهروش تحليل 
 SPSS 15 فزار نرمدر ابتدا با استفاده از  ،آمده دست هب

بودن  بهنجارهاي آمار پارامتريك از قبيل  شاخص
ها  و برابري واريانس اي فاصلهمقياس داشتن توزيع، 

پژوهش  هاي الؤسسپس جهت تحليل  بررسي شد
 هاي شاخصآمار توصيفي، از  هاي شاخصعالوه بر 

 اي نمونه تك t آمار استنباطي نيز مواردي چون آزمون
 .شداستفاده  و تحليل رگرسيون لجستيك

 

 ها يافته
آموزش  :فراگير-تلفيقيميزان تحقق اهداف آموزش 

شوراي عالي آموزش و  ةنام آيينطبق  فراگير-تلفيقي
برابر آموزشي،  هاي فرصتپروش اهدافي چون ايجاد 

 هاي شاخصجامعه، بهبود  به ورود براي ايجاد آمادگي
تعامل و ايجاد زمينه براي ،ي و كيفي آموزشكم 

كه ميزان  داردساالن  با معلم و هم آموزان دانشصحيح 
قابل مشاهده  2در جدول  ها آنتحقق هر كدام از 

 است.
 مربوط به ميزان تحقق اهداف آموزش تلفيقي فراگير اي نمونه تك t آزمون نتايج .2جدول 

 3ن= ارزش آزمو
 متغير تعداد ميانگين انحراف معيار

 اختالف ميانگين t درجه آزادي داري سطح معني

 هاي برابر آموزشي ايجاد فرصت 78 46/3 90/0 46/0 49/4 77 01/0

 جامعه به ورود براي آمادگي ايجاد 78 13/4 47/0 13/1 08/21 77 01/0

01/0 77 12/3 37/0 53/0 37/3 78 
ي و كيفي كم هاي شاخصبهبود 

 آموزش
 ساالن صحيح با معلم و هم تعامل 78 26/3 86/0 26/0 7/2 77 01/0

-در كليه اهداف آموزش تلفيقي 2بر طبق جدول 
از مقدار ميانگين فرضي دست آمده  هفراگير، ميانگين ب

 اهآنداري  و سطح معني tاست. مقدار  تر بزرگ) 3(
انگين داري بين مي دهد كه تفاوت معني نشان مي

دست آمده و ميانگين فرضي وجود دارد. بنابراين  هب
توان گفت كه از ديدگاه معلمان اهداف آموزش  مي

در حد مورد انتظار محقق  ها زمينهتلفيقي در تمام 
 شده است.

 فراگير-تلفيقي آموزش اهداف عوامل مرتبط با تحقق
بررسي نقش عوامل متعدد در تحقق اهداف  براي
متفاوت  هاي مقياسدليل ه گير، بفرا-تلفيقي آموزش

لذا  شده است،متغيرها از رگرسيون لجستيك استفاده 
بر  آنهاهر كدام از  تأثيرابتدا ميزان همبستگي سپس 

 .شود ميبررسي فراگير-تلفيقيتحقق اهداف آموزش 
 . همبستگي متغيرهاي مختلف با ميزان اثربخشي آموزش تلفيقي فراگير3جدول 

 جنسيت متغيرها
ع مقط

 تحصيلي
پايه 

 تحصيلي
شدت 

 معلوليت
نوع 

 معلوليت

نگرش به 
ضرورت 
آموزش 
 تلفيقي

نقش معلم 
 رابط

ميزان 
 اثربخشي

 25/0 26/0 18/0 -14/0 02/0 03/0 24/0 ميزان همبستگي
 03/0 02/0 12/0 23/0 84/0 79/0 04/0 سطح معني داري

در بين متغيرهاي مختلف سه  3با توجه به جدول 
ضرورت نگرش به ، آموزان دانشيت متغير جنس

و نقش معلم رابط همبستگي  فراگير-تلفيقيآموزش 
-تلفيقيمعني داري با ميزان اثربخشي آموزش 

دارند. اهداف آموزش تلفيقي در بين فراگير

بيش از  )78/3(ميانگين  دختر آموزان دانش
محقق شده است، ) 47/3(ميانگين پسر  آموزان دانش

 فراگير-ت آموزش تلفيقيهمچنين نگرش به ضرور
در  )46/3 يانگينم( و معلم رابط )76/2 يانگينم(

ولي ساير  اند يلدختحقق اهداف آموزش تلفيقي 
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 .دهند نشان نمي فراگير-تلفيقيبا ميزان اثربخشي آموزش  داري يمعنمتغيرها ارتباط 
 فراگير-زش تلفيقيعوامل مختلف بر تحقق اهداف آمو يرتأث براي. تحليل رگرسيون لجستيك 4جدول 

 داري يمعن سطح درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد Bمقدار  عوامل
 64/0 1 22/0 97/0 45/0 جنسيت

 97/0 1 01/0 54/1 05/0 مقطع تحصيلي
 65/0 1 20/0 36/0 16/0 پايه تحصيلي

 21/0 1 59/1 94/0 -18/1 شدت معلوليت
 14/0 1 12/2 61/0 89/0 نوع معلوليت

 01/0 1 04/7 63/0 68/1 رت آموزش تلفيقيضرو
 65/0 1 21/0 46/0 21/0 نقش معلم رابط

 08/0 1 10/3 96/2 -22/5 مقدار ثابت

تحليل رگرسيون لجستيك نشان  4بر طبق جدول 
كه در بين متغيرهاي مختلف تنها متغير نوع  دهد مي

-نگرش معلمان نسبت به ضرورت آموزش تلفيقي
همترين عامل اثرگذار در اثربخشي م عنوان به فراگير

نقش دارد و ساير متغيرها  فراگير-تلفيقيآموزش 
در اثربخشي آموزش تلفيقي ندارند.  داري معني تأثير

موجب  فراگير-تلفيقينگرش مثبت معلمان به آموزش 

تحقق اهداف آن و نگرش منفي به آن موجب عدم 
 مي شود.فراگير-تلفيقيتحقق اهداف آموزش 

 فراگير-تلفيقيارتقاي اثربخشي آموزش  راهبردهاي
-تلفيقيدر آموزش معلمان در پاسخ به اين سؤال كه 

 با آموزان دانش كدام يك از راهبردها براي فراگير
مواردي را اشاره  دارد، قرار اولويت در ويژه نيازهاي

 .آمده است 5كه در جدول  اند نموده
 دهاي انتخاب شده توسط معلمان. فراواني و درصد فراواني اولويت راهبر5 جدول

 درصد فراواني فراواني ها گزينه
 3/51 40 جبراني به صورت انفرادي توسط معلمان هاي آموزش ةارائ

 7/16 13 استفاده از معلم رابط در مدارس
 7/16 13 در كالس آموزان دانش تعداد كاهش 

 4/15 12 تجهيز مدارس و ارائه امكانات مناسب
 100 78 كل

نفر از معلمان كه  40 دهد كه نشان مي 5ول جد
 ةارائ ،دهد را تشكيل مي آنهادرصد  3/51حدود 
هاي جبراني توسط معلمان را بهترين راهبرد  آموزش

، دانند ميآموزان با نيازهاي ويژه  حمايتي از دانش
 همچنين دو راهبرد استفاده از معلم رابط و كاهش

درصد  7/16با در كالس هر كدام  آموزان دانش تعداد
بعدي قرار دارند و در نهايت اين كه  هاي اولويتدر 

امكانات  ةدرصد از معلمان تجهيز مدارس و ارائ 4/15
ارتقاي  برايمناسب را به عنوان راهبرد بعدي 

 .كنند مياثربخشي آموزش پيشنهاد 
 گيري نتيجه بحث و

كه از ديدگاه معلمان دهد  ميپژوهش نشان  هاي يافته
استفاده  ةدر چهار زمين فراگير-تلفيقيزش اهداف آمو
هاي برابر آموزشي، ايجاد تعامل صحيح با  از فرصت

كمي و كيفي  هاي شاخصمعلم و همساالن، بهبود 
حضور در جامعه به  برايو كسب آمادگي  ،آموزش

از  بيشتر ها آنطور نسبي محقق شده است و ميزان 
تايج سو با ن كه هم استحد متوسط يا ميانگين فرضي 

. در بين است) 1390) و سگوند (1388(سياحي 
اهداف مذكور بيشترين ميزان تحقق مربوط به هدف 

. به عبارتي استكسب آمادگي براي حضور در جامعه 
آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي  حضور دانش

بهبود يابد  آنهازندگي  هاي مهارتباعث شده است كه 
دگي در جامعه داشته براي زنرا تا آمادگي بيشتري 

اما در ساير اهداف براي نيل به حالت مطلوب  ،باشند
كه هنوز مدارس ما  كردفاصله وجود دارد. بايد اذعان 

با  آموزان براي آموزش دانش را آمادگي و امكانات الزم
ندارند و بستر و شرايط موجود مناسب و  نيازهاي ويژه
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در مورد  الزم را هاي آموزش. هنوز معلمان نيستكافي 
اند.  كسب نكرده آموزان دانشتعامل با اين  ةنحو

آموزان به  عالوه اينكه نگرش معلمان و دانش هب
 بهو  استبا نيازهاي ويژه منفي  آموزان دانش

اما با اين وجود برخي  ،اعتقادي ندارند آنهاتوانمندي 
اند با تكيه بر  آموزان با نيازهاي ويژه توانسته از دانش

خود بر موانع چيره شده همراه با ساير  يها توانمندي
 پيش بروند. آموزان دانش

همبستگي انجام شده،  هاي تحليلبر اساس 
متغيرهاي شدت معلوليت (شديد و خفيف) نوع 

حركتي)، مقطع -و جسمي ،معلوليت (بينايي، شنوايي
با ميزان تحقق  داري معني ةتحصيلي رابط ةو پاي

ند. اما سه متغير ندار فراگير-تلفيقياهداف آموزش 
، نگرش معلمان به ضرورت آموزان دانشجنسيت 

و نقش معلم رابط ارتباط  فراگير-آموزش تلفيقي
دارند.  فراگير-تلفيقيبا اثربخشي آموزش  داري معني
-تلفيقي آموزش كه اهداف دهد مينشان  ها يافته

 از بيشتر آموزان دختر دانش بين در فراگير
اين امر بيانگر آن . است شده محقق پسر آموزان دانش

آموزان دختر توانمندي  دانشاز نظر معلمان است كه 
اند و  تحقق اهداف از خود نشان داده ةدر زمين بيشتري

اند خود را با شرايط مدارس  بهتر از پسران توانسته
كه  دهد مينشان  ها يافتهعادي وفق دهند. همچنين 

ا ب داري معني ةرابط در مدارس، رابط معلم حضور
اين يافته  دارد. فراگير-تلفيقيتحقق اهداف آموزش 

حاكي از آن است كه سياست آموزش و پرورش جهت 
-تلفيقيتعيين معلم رابط در مدارسي كه آموزش 

سياست مناسب و درستي  ،اند گرفتهرا به عهده  فراگير
و حضور اين معلمان در چنين مدارسي به عنوان  است

 يك عامل ضروري است.
همبستگي مبين  هاي تحليلگر نتايج از سوي دي

بين نوع نگرش معلمان به آموزش  دار معني ةرابط
و اثربخشي اين نوع از آموزش دارد.  فراگير-تلفيقي

عالوه بر اين در بين متغيرهاي مختلف، متغير نوع 

تنها متغيري  فراگير-تلفيقينگرش معلمان به آموزش 
ي آموزش اثربخش بيني پيشاست كه از توان الزم براي 

برخوردار است. اين يافته بيانگر آن فراگير -تلفيقي
اثربخشي  ةاست كه يكي از عوامل مهم و تعيين كنند

وابسته به نگرش مثبت يا  فراگير-تلفيقيآموزش 
 ها يافته. طبق استمنفي معلمان به اين نوع آموزش 

-كه از ديدگاه معلمان آموزش تلفيقي رسد ميبه نظر 
 آنهاي نبوده است و نوع نگرش ضرورچندان  فراگير

مطلوب  آنچنان فراگير-نسبت به آموزش تلفيقي
تحميل شده براي خود و آنان هنوز اين طرح را  نيست

با  آموزان دانشكه و اعتقاد دارند  كنند ي ميتلق
زيادي  هاي دشواريويژه در مدارس عادي با  نيازهاي

. كننداند و بايستي در مدارس استثنايي تحصيل  مواجه
) 1383هاي خانجاني و بهاري ( اين نتيجه با يافته
معلمان  ،آنها طبق نتايج پژوهشيهمخواني دارد، زيرا 

به اين در نظام آموزش فراگير نگرش چندان مثبتي 
 هاي يافتهطبق  كه اينويژه  هو ب نوع از آموزش ندارند

نگرش معلمان در گذر زمان  )2017( گاالترو و آنتونيو
منفي فراگير -تلفيقيبه آموزش  آنها و با افزايش سن

و  اولوفمي هاي يافتهو برخي مواقع بنا بر  دشو مي
 هاي بخشاين نگرش از طرف  )2014( اولوودامي

ز ديدگاه ماين، . ادشو ميدولتي و والدين نيز تقويت 
تحقق  براي) 2016) و كوماري (2016چامبرز و سارا (

ه آن تغيير نگرش معلمان ب ، بايداهداف آموزش فراگير
 ةقابل توجهي در توسع تأثير تواند مييابد. اين امر 

 عاطفي، اجتماعي و فكري كودكان داشته باشد.
) معتقدند كه درك 2011و تيزازو ( بيني همچنين

محدود از ناتواني، نگرش منفي به افراد معلول و 
 تحققانع مهم وماز جمله  ،مقاومت در برابر تغيير

و گنجي  پژوه بهز ديدگاه موزش فراگير هستند. اآ
از  طور همين) و 2011ز و همكاران (و و )1383(

) و شارما، لورمن و فورلين 2011ديدگاه هولينز (
 آنها) آموزش معلمان موجب بهبود نگرش 2012(

ل، كمب هاي يافتهويژه اينكه بر طبق  هب ،شود مي
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همراه با  ها آموزش) اگر اين 2003گيلمور و كاسكلي (
 تواند مي ،شده با افراد معلول باشد ريزي امهبرنتجارب 

نگرش معلمان داشته باشد. در  ةاثر مضاعفي بر توسع
دست آمده  هراستاي موارد فوق و با توجه به نتايج ب

 توان مي فراگير-تلفيقيارتقاي اثربخشي آموزش  براي
 راهبردهاي زير را ارائه كرد:

 با توجه به نگرش نه چندان مثبت معلمان به
 كنار در كه شود مي پيشنهاد، فراگير-تلفيقي وزشآم

 آشنايي منظور به خدمت ضمن هاي دوره برگزاري
 اي نامه آيين فراگيرسازي، ضرورت و فلسفه با معلمان

 آموز دانش خود كالس در كه معلماني از حمايت جهت
 ةنام آيين در و شود اجرا و تدوين ،دارند ويژه نياز با

 تعداد كاهش قبيل از حمايتي موارد مذكور
 از مالي هاي حمايت و پذيرا هاي كالس در آموزان دانش
موارد  ساير و ويژه نياز با آموز دانش هر ازاي به معلم

 فعاليت را براي الزم ةانگيز معلمان تا شود گنجانده
 .باشند داشته و بهتر در كالس بيشتر
 تحقق رابط در معلم حضور معلمان ديدگاه از

بهتر  لذا است، ضروري فراگير-يقيتلف آموزش اهداف
 عنوان به توانمند و ديده آموزش رابط معلم ازاست 

 استفاده آموزش ةكنند يپيگير و كننده هماهنگ
 .شود

به صورت را  هاي جبراني آموزش ةاكثر معلمان ارائ
با نيازهاي  آموزان دانشانفرادي بهترين نوع حمايت از 

به  .اند نمودهد پيشنها فراگير-تلفيقيويژه در آموزش 
معلمان حضور معلم رابط در مدارس كه  رسد مينظر 

اما آن را كافي و تنها عامل  ،دانند هر چند ضروري مي
 ةبراي برنام كه شود لذا پيشنهاد مي ،دانند نمي مؤثر

يادگيري -هاي متنوع ياددهي از روشجبراني  آموزش
 ةبرناماستفاده شود.  يشاگرد هماز قبيل روش تدريس 

 با آموزان دانش كه شود مي باعث وزش جبرانيآم
 متناسب يسرعت با عادي هاي كالس در ويژه نيازهاي

هم بايد مد  ها حمايتبروند. ساير  جلو شان توانايي با
 آموز از دانشسازنده و مؤثر حمايت  ؛نظر قرار گيرد

 با آموزان دانش به حمايتي خدمات ةارائ مهم است،

بايد  معلمان مشورت با نهاآ فردي هاي تفاوت به توجه
آن باعث استقالل  ةبه طوري كه نتيج ،گيرد صورت
-آموز و در راستاي تحقق اهداف آموزش تلفيقي دانش
ثر جلوگيري ؤهاي غيرم حمايت ةباشد و از ارائ فراگير
 شود.

تراكم جمعيت  كه رسد ميبه نظر  ها يافتهبر طبق 
كالس درس مانع از اجراي آموزش اثربخش و 

با نيازهاي ويژه  آموزان دانشگي مطلوب به رسيد
معلمان  پيشنهاد شدة. يكي از راهبردهاي دشو مي

است كه  هايي كالسدر  آموزان دانشكل كاهش تعداد 
 .هستندنيازهاي ويژه آموزان با  دانشداراي 

امكانات مناسب از ديگر  ةتجهيز مدارس و ارائ
ارتقاي  برايمعلمان  شدة راهبردهاي پيشنهاد

 رسد يم. به نظر است ريفراگ-يقيتلفربخشي آموزش اث
سازي فضاهاي آموزشي، استفاده از  مناسبكه 

بين،  ابزارهاي كمكي از قبيل سمعك و ذره
هر  ةارائو  ها شگاهيآزماهوشمندسازي مدارس، تجهيز 

داراي  آموزان دانشبخشي به  چه بهتر خدمات توان
 ةكنند در اين زمينه تسهيل تواند يمنيازهاي ويژه 

 امور باشد.
 دورةپايه و  كه دهد مي نشان تحقيق نتايج

معلوليت ارتباطي با ميزان  شدت و تحصيلي و نوع
با  آموزان دانش بين در تلفيقي آموزش اهداف تحقق

 آموزش شود مي پيشنهاد لذا ،نيازهاي ويژه ندارد
 مذكور هاي گروه براي حاضر روال طبق فراگير-تلفيقي

اين  ةبهان به آموزان دانش از گروهي هيچ و يابد ادامه
 از ،نيست كارساز آنها براي فراگير-تلفيقي آموزش كه
 نشود. محروم آن

 به فقط فراگيرسازي آموزش هاي برنامه اجراي
 هاي سال در ؛شود نمي محدود آموزشي هاي محيط
 كه كردند مي فكر ريزان برنامه و مسئوالن گذشته
 جايدهي با صرفاً رفراگي-تلفيقي آموزش هاي برنامه

 هاي كالس در ويژه با نيازهاي آموز دانش دو يا يك
-تلفيقي آموزش هاي هدف و يابد مي خاتمه عادي
 اجراي امروزه كه صورتي شود، در مي محقق فراگير
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 و مكاني سازي يكپارچه به تنها فراگيرسازي هاي برنامه
 اين امر مستلزم و شود نمي منحصر فيزيكي
 طور همانركردي و اجتماعي و سازي كا يكپارچه
آموزشي  هاي محيط سازي و غني پذيري انعطاف

 متناسب با نيازهاي فراگيران است.
 سپاسگزاري و ركتش

 هاي داده يگردآور در هك مديران و معلمان مدارس شهر زنجان ةكلي از
 .شود مي ي، سپاسگزاراند نموده ياركهم مطالعه نيا
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