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  ، 1قباديان  مسلم   دكتر

 ، 3فوالدوند  شاپور  ، 2مرزیكوله  بگيان جوادمحمد  دكتر

 5حقانی  مريم ، 4رحيمی  هال  روح  دكتر

 
 

 16/5/1400تجديدنظر:                            21/1/1400تاريخ دريافت: 

 14/2/1401نهايی:   پذيرش

 ده چکي

  ترين كشمکش  پر  و  ترينبارز  از   يکي  اگیرفر  آموزش  امروزه،  هدف:
  سراسر  در  وزشيمآ  متخصصان  و  گذارانسیاست  روی  پیش  موضوعات

  هدف  با  پژوهش  اين   .دارد  زيادی  مخالفان   و  موافقان  كه  است  جهان
  گرفت.  انجام  فراگیر  آموزش  هایبرنامه  موفقیت   بر  مؤثر  عوامل  شناسايي

  بر   اثرگذار  نشانگرهای  و لمعوا شناسايي   و عمیق وی كاوا منظور به روش:
  تئوری  گراندد  روش  و  كیفي  رويکرد  از  ،آموزاندانش  سازیفراگیر

  كارگیری به  و  هدفمند  روشي  از   استفاده  با  راستا  ني ا  در  د.ش   استفاده
  نیمه   عمیق  مصاحبه  نف  از  استفاده  با  تا  شد  الشت  ینظر  اشباع  اریمع

  و   نناسارشكا  معلمان،  از  نفر  15  هربتج   و  ادراک  ،افتهي ساختار
  عمیق   بررسي  محور  مالک  صورتبه  سازیفراگیر  آموزش  صاحبنظران

  نیمه   عمیق  هایمصاحبه  ،كیفي  بخش  در  پژوهش  ابزار  .شود
  روش   از   كیفي  بخش  در    ،هاداده  تحلیل  برای  . بود  اكتشافي   ساختاريافته 

  سازی پیاده  از  پس  :هايافته  .شد  استفاده  محوری   و  باز  اولیه،  كُدگذاری
  طبقه  7  و  مقُوله  14  ،نشانگر  284  ها،داده  عمیق  تحلیل  و  هاحبهمصا

  و   معلم  شخصیتي  ويژگي  الف.  شخصیتي«  ی اهويژگي»  شامل  كه  اصلي
  معلم«  ایحرفه  صالحیت  و  »تخصص  ن،آموزا دانش  شخصیتي  ويژگي   ب.
  ي،گروه  های مهارت  تقويت    ب.  و   معلمان   ای حرفه  توسعه  الف.   مقوله  دو
  ريزیبرنامه  ب.  و   ساختاری  فرهنگ  الف.  سازی« دارتانداس  و   ريزی برنامه»

  ساختار   ب.  و   ه مدرس  ساختار   ف.لا   آموزشي«  امکانات  و  فضا »  عملکردی
  ب.  و  مزايا  الف.  سازی«فراگیر   منفي  و  مثبت  شناختيروان   »اثرات   كالس،
  پايین  سطح   الف.  خانواده«  به  مربوط   »عوامل  سازی، فراگیر   معايب

  جامعه«  به  مربوط  »عوامل  و  هخانواد  ناقص  ردعملک  ب.  و  زندگي  تكیفی
  شدند.  شناسايي  نهمسال   گروه  ب.  و  محیطي  زایاسترس  عوامل  الف.

  شناسايي  و   كیفي  پژوهش  اين  از   حاصل  نتايج   به  توجه   با  :گيرینتيجه

  توانمي  ابتدايي،  اول  دوره  آموزاندانش  فراگیرسازی  در  مؤثر  عوامل
  تدوين  سازیفراگیر  سار مد  شتریب   اثربخشي  برای  عيجام  هایبرنامه
  كرد.

 

  ويژه،   اینیازه  با  آموزاندانش   سازی،راگیرف  كليدی:  هایواژه 

 . تئوری  گراندد  ،عادی  آموزاندانش 
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Objective: Today, inclusive education is one of the 
most prominent and controversial issues facing 
policymakers and education professionals around the 
world, with many proponents and opponents. The 
aim of this study was to identify the factors affecting 
the success of inclusive education programs. 
Method: In order to conduct in-depth research and 
identify the factors and indicators affecting the 
inclusion of students, a qualitative approach and 
grounded theory method were used. In this regard, 
using a purposeful method and applying theoretical 
saturation criteria, an attempt was made to use the 
semi-structured in-depth interview technique to 
examine the perception and experience of 15 
teachers, experts and experts in inclusive education 
as a criterion-based in-depth study. Qualitative 
research tools were in-depth exploratory semi-
structured interviews. For data analysis, in the 
qualitative part, the initial, open and axial coding 
method was used. Results: After conducting 
interviews and in-depth data analysis, 284 indicators, 
14 categories and 7 main categories, including 
"personality traits" a. Teacher personality traits and 
b. Students' personality traits, "teacher specialization 
and professional competence" two categories a. 
Professional development of teachers and b. 
Strengthen team and group skills, "planning and 
standardization" a. Structural culture and b. 
Functional planning of "space and educational 
facilities" a. School structure and b. Class structure, 
"Positive and negative psychological effects of 
pervasiveness" a. Benefits and b. Disadvantages of 
pervasiveness, "family factors" a. Low level of 
quality of life and b. Improper family functioning 
and "community factors" a. Environmental stressors 
and b. Peer groups were identified. Conclusion: 
According to the results of this qualitative research 
and identifying the effective factors in the inclusion 
of primary school students, comprehensive programs 
can be developed for the greater effectiveness of 
inclusive schools. 
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 ... آموزش هایبرنامه موفقيت بر ثرؤم عوامل  شناسايی :و همکاران مسلم قباديان
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 قدمه م

  بر  حاضر  قرن  در   یریادگ ي  ،ونسکوي  دگاهيد   اساسبر 

  ، «نتسي ز  چگونه  یریادگ»ي   است:  استوار   ستون  چهار

 چگونه   ی ریادگ»ي   ،«ستن يز  هم   با   ی ریادگ »ي

  و   )لوری  «آموختن  چگونه  یریادگ»ي   ،« دادنانجام

  از   هايي گروه  کرد ي رو  ن يا  در   . (2017  همکاران،

  رآموز،يد  نكودكا   هجمل  از   ژهيو  ی ازهاین  با  آموزاندانش

  با   كودكان  و  ييشنوا  ده يدبیآس   ،يينایب  هديدبیآس

  و   یعاد  مدارس  در  فیخف  ي جانیه  -  ی رفتار  مشکالت 

  )سازمان   كنند مي  لیتحص  خود  همسالن   كنار  در

  مركزی   هسته  در  (.1392  استثنايي،   پرورشو آموزش

  برای  پرورشو»آموزش  اساسي   حق  ، فراگیر  آموزش

  ر یابس  طیف  بر  تمركز  به  امر  اين  .دارد  قرار  ،همه«

  شايد   يا   نیستند   مدرسه   در  كه   كودكاني   از   ای گسترده

  ،اندشده  رانده  ه حاشی  به   وپرورشزشآمو  ساختار   در

  كردن فراهم  ،فراگیر  آموزش  كلي  هدف  .كندمي  كمک 

  .است  كودكان   همه   برای  برابر  رفتار   و   مشاركت  شانس

 ند وابت  هكنحویبه  وپرورشآموزش  دگرگونيسیستم

  در  ، كند  فراهم   فراگیران   همه   یبرا  را   كیفیت   با  آموزش

  (.2015  ،ناراهمک  و  )لي  دارد   قرار  فراگیر  آموزش  قلب

 حقوق  به  توجه  بر  مبتني  است  الگويي  ،فراگیر  شآموز

  جامعـه،  امکـانات  از  برابر  گیـریبهـره  در  هاانسان  همه

  یاهمقوله  عنوان به  را   نیازها  و   ها تـوانايي  كه   رويکردی 

  پاسخگويي  فرصت   جامعه  به  و   كندمي  تلقي  طبیعي 

  ه معجا كل  رشد   به منجر  كه  ای شیوه به هم  آن  ، دهدمي

  دهد مي  زشار   و  اهمیت  آن  اعضای   از   ک ي هر  به  و  شده

  اين  بر  فراگیر  وپرورشوزشآم  (.2010  شرما،  و  )بیندال 

  زندگي   فراگیر   جوامعي  در   مردم   كه   است   استوار  عقیده

  معجوا  در  هاآن  كه  معني  اين  هب  كنند؛مي  كار  و

  و  ها ناتواني  آرزوها،   ها،آرمان  مذاهب،  نژادها،   از   متشکل 

  كودكان  ابراينبن كنند. مي زندگي  مختلف  های یتوانمند

  ها آن  در  ندهآي  در  آنچه  مشابه  هایمحیط  در  بايد

  بزرگسالي  به  و  ببینند  آموزش   كرد،  خواهند  زندگي 

  نیز،  دارند  توانيكم  كه  كودكاني  اساس، همین بر برسند.

  را   شرايطي  در  زندگي   از  بخشلذت  تجربه  داشتن  به  نیاز

  وداتکاييخ  و  وقار  نفس،عزت  تضمین  باعث  كه  دارند

  در  كند.  لتسهی  جامعه  در   را  هاآن  فعال  شركت  و  شده

  كودكان   تمام   كه  است  آن   اصلي   باور  فراگیر،   آموزش

  ياد   وانند تمي  هايشان ناتواني  و   هاتوانايي  به  توجه  بدون

  آموزش  کرديرو  در   (.2008  وايت،  و   )هورنبي  بگیرند

  جاد يا  یبرا  ي التیتسه  و   طيشرا  شده   يسع   ریفراگ

  ارتباط   تيتقو  و   يپرورش  و  يآموزش  برابر  ی هافرصت

  با   ژهيو  یازهاین  با  آموزاندانش  مناسب  يجتماع ا

  (.2012  ايبرسولد،  و  )ايوانز  شود   فراهم   ی عاد  همسالن 

  در  ژهيو  ی ازهاین  با   آموزان نشدا  رويکرد   اين   در

  يزندگ   محل  به  ی عاد  ي آموزش  واحد   تريننزديک 

  های هرادا  یدأيت  و  صی شخت   با  و  دنشويم  رفته يپذ

  دبیر  يا  كار   آموزش  خدمات  از   استثنايي  شوپرورآموزش

  استثنايي،   وپرورشآموزش  )سازمان   بردمي  بهره  رابط

  ژهيو  یازهاین  با  آموزاندانش  مناسب  دهيجای  (.1392

  سازی فراهم  و   راتییتغ  دمن ازی ن  یعاد  های كالس  در

  (2014  ،)نیگماتوف  است  فضاها   سازی مناسب  و  امکانات 

  به  توجه  با   يکسو  از  است.  رو روبه  يموانع  با   جراا  در   و

  یازهاین  با  آموزاندانش  آموزش   ياصل   ت یمسئول  نکهيا

  آموزش  ی واحدها  معلمان   عهده  به  کرد ي رو  ن يا  در  ژهيو

  ها يژگيو  از   حی صح  برداشت  و  نگرش  ح اصال  است،  ی عاد

  یاجرا  به   ژهيو  ی ازهاین  با   آموزاندانش  ی هایتوانمند  و

  از   .كنديم   ياني شا  كمک  کردي ور  ن يا  يواقع  و  حی حص

  معلم  جمله   از   مناسب   يت يحما   خدمات   ارائه  گريد  یسو

  يواقع   از ی ن  به  پاسخ  عنوانبه  بخشي توان  ی روین  و  رابط

  .است  آن  آمیزموفقیت  ی اجرا  یهاضرورت  از  كودک

  هایربهتج  كسب   بر  افزون  کرد يرو  نيا  يي نها  هدف

  ، ياجتماع   ارتباط   تيتقو  مشترک،  ي عموم  آموزش

  ستني زهم  با  یریادگ ي  و   يزندگ   هایمهارت  تيوق ت

  ها آن  يلیتحص  عملکرد  و  ی فرد  هایتفاوت  به  توجه  بدون

 آمــوزش   .(2020  ،همکاران  و  )قیسنس  است

  ســال  از   رســمي   طوربه  انايــر  در  سازیفراگیر

  توانـيكـم  و   بینا كم  شنوا،كم  گـروه  سـه   در  1373

  مقطــع  در   تلفیــق  و   شــده   آغاز   حركتـي   جسـمي 

  1382  ســال  از  نیــز  دبستاني   و  دبســتانيپیــش
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  خردســالن   كــه  ترتیب  اين   به  شــد.  آغــاز

  دوره   پايــان  از   و  ســالگي   5  ســن  از  دبستاني پیش

  هــایكودک  مهــد  در   ي ي ــتثنااس  کمیلــيت   ادگــيآم

  ي دبستانپیش  تلفیــق  . شــوندمي  تلفیــق  عــادی

  در   كـودک  كـه  امعنـ  ايـن  بـه  ؛اسـت  وقـت  پـاره

  مهـد   در   ديگـر   روز   3  و   عادی   مهد   در   روز   3  هفتـه

  در  خردســالن   از  گروهــي  دارد.  حضـور  يي اسـتثنا

  اسـتفاده   رابـط  معلـم  از   دبستانيپیش  رهدو  طــي

  و   هســتند  رابـط  معلـم  بـدون  نیـز  گروهـي  و  ندكن مي

  همتي  و  هندی )  ندارنــد  رابــط  معلــم  بــه  نیــازی

  شده،ياد  قوانین  تصويب  از   پس   (.1398  گرگاني، 

  2فراگیر  آموزش  و  1سازیيکپارچه  دننما  هايي اصطالح

  دهكر  پیدا   رواج  و   شده  گرفته   كار   به  گسترده   طوربه

  افراد  كه  است  باور  اين  بر   يمبتن  فراگیر،  آموزش  است.

  نژادها،  از   ت متفاو  افراد  با   و  فراگیر   نظامي   در  امعهج

  و  كنندمي  زندگي  گوننا گو  هایويژگي  و  هامذهب

  ای مدرسه  در  كودكان  تا  كندمي  كمک  فراگیر   مدرسۀ

  زندگي  آن  همانند  ایجامعه  در  بعدها   كه  بخوانند  درس

  چنینمه  (.1399  ،همکاران  و  پژوههب)  كرد  خواهند

  با  است  كودكان  كامل  تلفیق  معنای   به  فراگیر  آموزش

  كه  تحصیلي  ایههینزم  همۀ   در  نگوناگو  هایتوانايي

  ها آن  از  بردنتلذّ  و  دسترسي  به  قادر  كودكان  ديگر

  ايجاد  و   كودكان،  همۀ  نیازهای   برآوردن  با   و  هستند 

  ،عادی   هایسالك  و  مدارس  درسي   هایبرنامه  در  تغییر

  قرار   مدنظر  را  هاآن  و  داندمي  ارزش  با   را  ها تفاوت

  و  پژوهبه   ترجمۀ  ؛2010  ،رانکاهم  و  )هاروی  دهدمي

  های توانايي  با   كودكان   البته   .(1399  خانزاده،  حسین

  و   تخصصي  هایكمک   توانندمي  نیاز  صورت  در  گوناگون

  در   متعدد   های روش  از  يکي   عنوانبه  را  ويژه  آموزش

 ؛ 2005  ،کاران مه  و  )لورمن  كنند  ريافتد  ترسدس

 توجــه   بــا  (.1391  خانزاده،  حسین  و  پژوهبه  ترجمۀ

 ويــژه   نیازهــای  بــا  كــودكان  یبــال  جمعیــت  ـهبـ

  در  مناســبي  رويکردهــای  اســت  لزم   كشــور،  در

  چراكـه  شـود؛  پیگیـری  افـراد  ايـن  آمــوزش  بحــث

  انسـاني   افـراد  اساسـي  قوق ح  از  يکـي  مؤثـر  ـوزشآم

  افــراد  ايــن  بـه  مناسـب  آمـوزش  همچنیـن  و  سـتا

 بــا   و  ـرتـبه  زندگــي  يــک   اتــ  كنــدمي  كمــک 

  زواركي،   )زارعي   باشــند  داشــته  بیشــتری   نفس عزت

2015 .) 

  بــرای  مختلفــي  مزايــای  فراگیــر  آمــوزش

  و  آلن  .كندمي  فراهــم  ويــژه  نیازهــای  ــاب  كــودكان

  فراگیـر  آمـوزش  بـرای  مزيـت   سـه  (2005)  كادوری 

  بــه   طــومرب  مزيـت  نخسـتین  كنند؛مي  بیـان

  گرفتــننظــردر  بــدون  كــودكان،   اساســي  حقــوق

 بـا  آمـوزش  ارائـه  دوم  ها،آن  ناتوانـي  و  توانايـي

  ای بــر  هايــيفرصــت  ارائــه  سـوم  و  كیفیـت

  ـتاسـ  كــودكان  تماعــياج  های مهارت  توســعه

  هاپژوهش  نتايج   همچنین  (.2013  همکاران،   و  )رازالي

 نفــع   بــه  یسازفراگیر  كــه  تاس  داده  نشــان

  و  ــتاس  عــادی  و  ويــژه  نیازهــای  بــا  كــودكان

 حضــور   راگیــرف   یبرنامــه  در   كــه  كودكانــي

 بــه   نســبت  بهتــری  های پیشــرفت  بــه  دارنــد،

 دسـت   ،شـوندمي  عضـو  ويـژه  ـهبرنام  در  كـه  كودكانـي

  چنیـنمه  (.2012  راسیل،  و  )يانگ   كنند مي  پیدا

  مثبـت  تعامـل  كـه  دهنـد مي  اننشـ  هاهمطالعـ

  بـه  منجـر  درس  كالس  هـایفعالیت  در   كـودكان، 

  مثــال  برای  ،شــودمي  تحصیلــي  هـایموفقیت

  در  آموزشــي  ـایـهبرنامه  هایهمداخل  از  برخــي

  خوانــدن   بــر  تاندبس  و  دبســتان  از  ـشپیـ  دوران

  در   کهآن  كودک   رياضیـات   نهمچنیـ  و   ابتدايـي   و   اولیـه

 اســت   مؤثــر  ،شــود،مي  انجــام  كوچــک   هـایگروه

  كــودكان  پیشرفت   باعث  و   (2008  ، همکاران  و   )پاول 

  هایمهارت  و  نوشــتن  و  خوانــدن  هایمهارت  در

  و   نوشــتاری(  ـماهیـف م  و  الفبــا  حــروف  )درک  ييامال

  یعــاد  ســالنهم  بــا  آنــان  مشــابه  پیشــرفت

  و   )گرين  شـودمي  دركـي  واژگان  هزمینــ  در  خــود

  محیـط   يـک  ايجـاد   نتیجـه در  (.2013  ،همکاران 

  در   شنواييكم  بـا  كـودكان  مشـاركت  مثبـت،  يادگیری

  تأثیرات   بــرای  بیشــتری  امــکان   متقابل،  هایتعامل

  اجتماعـي  هایارتباطـ  ایهصالحیت  بــر  ـتبـمث
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  باعـث  كه (2013  همکاران،  و  )بوبزين  دارد  كـودكان 

 بیشــتر   هرچــه  دوســتي  و  دوســتانه  روابـط  افزايـش

  و  شود مي  رشـدی   خیـراتأت  بــدون  و   بــا  آموزاندانش

 از   دسـت  ايـن  بـرای  ریبیشـت  عاطفـي  مزايـای

  و   وورد   )هولینسگ  دآورمـي  همـراه  بـه  كـودكان 

  رشـدی  سـطح  دهنـدهنشـان  ها همطالع  (.2009  بويس،

  در   كــودكان   بهتـر  و  شـتریب  هرچـه  تکاملـي   و

  هــایمحیط  بــه  نســبت  فراگیــر  هــایمحیط

  عوامل  همچنین  (.2018  )اسچرودر،  تــاس  ويــژه

  زیا سيکپارچه  موفقیت  در   توانندمي  مختلفي

 مؤثر  عادی   مدارس  در  توانكم  يا  ناتوان  آموزاندانش

 برابر   در   اغلب   عادی   آموزاندانش  والدين   باشند.

  در   هويژبه  ؛ كنندمي  مقاومت  سازیهارچيکپ   هایبرنامه 

  باشند؛   نشده   تدوين  خوبيبه  هابرنامه  اين  كه   صورتي

  ديگر  عبارت  به  .باشد  داشته   اثربخشي  تواندنمي

  و  لمان عم  والدين،  هاینگرش  زا  تأثرم  سازی يکپارچه

  و  يکتا  شکوهي  كاكابرايي،  ،پژوهبه)  است  نآموزادانش

   (.1387 ،لواساني  غالمعلي

  كه   دارد  نیز  معايبي   یرسازی فراگ  ديگر  سوی  از

  واضح  كرد.  اشاره  « رايج  های شیوه  نارسايي »  به  توانمي

  شدتبه  رايج   هایبرنامه  و  تدريس   هـایشیوه  است

 نوجوانـان   و   كودكـان   امر   اين  كه   ـتند هس  نارسـا

  قرار  طردشـدگي  و  نـزواا  مسـتعد  را  پـذيرآسـیب

  دهي سازمان  و  تأمین   مشکل»  ، (2008  چل، میت)دهد مي

 موانـع   بـا   رويـارويي   سـابقه  كه   آموزانيدانش  «آموزش

  ادامه  فرصت   مواقع   بیشتر  در   ،انـدداشـته  را   آموزشـي

  عوامل»   ،دهندمي  سـتد   از   را  دبیرسـتان  اتـ  تحصیل

  شکست   هـایموقعیت  ترينهيبدي  «اقتصادی   -عيجتماا

  نظـام  در  كمبودها  و  هارینابراب  وجود  آموزشي  نظام  در

  كــه  شـود مـي  مشـاهده  منـاطقي   در   آموزشـي

  دارند  را  اولیـه  خـدمات   تأمین   سـطح  نريتـپـايین

  «هـانگرش »  (،1392  آبکنار،   جلیل  و  عاشوری )

  و  يکسو  ز ا  هاتفاوت  برابـر  در  منفـي  عملکردهـای 

  موانعي  شـکل  بـه  ديگـر  سـوی  از   جامعـه  در  هاتعصب

  ، كنندمي  لمع  آموزش  پیشرفت  هرا  سر  بر

  كــه  اســت  آشــکار  « درســي  هــایبرنامــه »

  گـروه  نیازهـای   بـه  اندنتوانسته  آموزشي  هــایــه برنام

  و  دهنـد  خپاسـ   نـاتواني  بـا  آموزاندانش  از   وسـیعي

  ي شـناخت  تحـول  رایبـ  مناسبي   مهنابر  فراگیـر  آمـوزش

  ری )عاشو  نــدارد  را   آموزاندانش  از   بسـیاری   رفتـاری   و

 (. 1392 آبکنار، لیلج و

  مطالعه   يک   در  (2020)  همکاران  و  زوماسکيس

  ناتواني،   به  نسبت   آموزاندانش  1525  نگرش  ،مقعطي

  دو   تحلیلي  -فراگیرسازی   آموزش  و   اخالقي  هويت

  هويت  كه   داد   نشان   ايج تن  . كردند  مقايسه   را   سطحي 

 ش نگر  كاهش   كالس،   و  ن ا معلم  ، آموزاندانش  اخالقي 

  تعامل  و  همکاری   عادی،   آموزاندانش  و   والدين  منفي

  ويژه   نیازهای  با  آموزاندانش  با   عادی  آموزاندانش

  هایهایمهارت  رشد   های كنندهبینيپیش  ترينقوی

  شده فراگیرسازی  آموزانشدان  در  نوشتن  و  خواندن

  مقطعي  مطالعه  يک  در   ( 2019)  انهمکار  و   هو  ند.هست

  یرسازیاگفر  آموزاندانش  ر د  آموزشي  اشتیاق  هدف  با

  127  نمونه  يک   در   چیني   دبستانپیش  مدارس   در   شده

  پیشرفت  بر  گیرافر  زشموآ  یرتأث  كه  دريافتند  نفری

  یها زنیا  با  آموزاندانش  جتماعي ا  دـشر  و   تحصیلي

  ين ا  رحضو  همچنین   .ستا  ط ـمتوس  ا ـت  م ـك  از  هژـيو

  منفي   هایثرا  گونهچیه  دی اـع  ارسمد  در  آموزاندانش

  ، هامعلم  رـيگد  یسو  از  .ارددـن  دیاـع  آموزاندانش  رب

  چند  هر  د انكرده  تأيید   را  رـگیافر  زشوـمآ  روش   و  هدـيا

  در   ، عملي  تا   دارد  ینظر  جنبه  بیشتر  ش،پذير  ينا  كه

  هم   و  عملي  هایروش  هم  ،سازییرفراگ  سویبه  حركت

  .دارد  تغییر  به  ز نیا  و  ستا  مهم   زشموآ  ی رنظ  یهاهيپا

  و  عادی   ناـلممع  ایرـب   اييـهتـلوياو  ن میا  ينا  در

  يک  در  (2021)  هیمان  و  بوس  دارد.  وجود  استثنايي

  آموزش  قوانین  آيا  هدف  با  توصیفي -تحلیلي   پژوهش

  در   را  ابتدايي   مقطع   آموزاندانش  فراگیرسازی،

  يبررس  و  رمرو  با   ؟بخشدمي  بهبود  آموزشي  های مهارت

  به  ده شسازیفراگیر  مدارس  مشاهده  با  و  ها همطالع  نتايج

  دارای  آموزاندانش  كه  كردند   پیدا  دست  یجهتن  اين

  در  كه  حركتي  -جسمي   و   شنوايي  بینايي،   معلولیت
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  دريافت   را   لزم  هایآموزش  شدهسازیرفراگی  مدارس

  به  رفتن   توانايي   خود   همتايان  با   سهمقاي   در   بودند   كرده

  همتي  و  هندی  داشتند.  را   ليتحصی  اليي ب  مقاطع 

  سازی فراگیر  هدف   با  پژوهشي   در   (1398)  رگاني گ

  دبستان  از  پیش  دوران  در  ويژه  نیازهای  با  كودكان

  سازیفراگیر  بسیار   هایمزيت  بیانگر  نتايج   . پرداختند

  در  ويژه  ای نیازه  بدون  و  با   كودكان   از   اعم   كودكان  برای

  در   نام ثبت  با  ان كودك   و  بوده  تان دبس  از   پیش  ط محی

  هایفتشرپی  و  موفقیت   به  فراگیر  های كودکمهد

  ويژه  های مهدكودک  در  كودكان   به  بت سن  بسیاری 

  در  (1391)  يوسفي  و  مجد  امیری  .كنندمي  پیدا  دست

  فراگیر  آموزش  فوايد   و  هاچالش  موانع،  هدف   با   پژوهشي

  يج نتا  ،مدارس  مديران  ديد   از  زديرآمو  آموزاندانش

  فراگیر  آموزش  موانع  ،مديران   نظر  از  كه  داد   نشان

  آموزشي،   و  یرادا  موانع  ترتیبهب  و  نیستند   همسنگ 

  دارند.  بیشتری  اهمیت  فرهنگي  موانع  و  اقتصادی  موانع

  معتقد   فراگیر  آموزش  های چالش  زمینه  در   مديران

  یها الشچ   و  یادار   و  آموزشي   های چالش  كه  بودند

  فوايد   مینه ز  در  مديران  ند. دار  بیشتری  اهمیت   اقتصادی 

  آموزش  د فواي  كه   بودند  معتقد   فراگیر   آموزش  برنامه

  نفس عزت  از  است  عبارت   اولويت  ترتیببه  یساز فراگیر

  آموزشي.  ايدفو  و  تحصیل  محل  به  نزديکي  آموزان،دانش

  مقايسۀ  هدف  با   شيپژوه  در  (1399)  همکاران   و  پژوهبه

  با  آموزاندانش  به  نسبت  ويژه  و  عادی   معلمان  نگرش

  مرتبط   عوامل  شناسايي  و  فراگیر  موزشآ  و  ويژه  اینیازه

  ويژه  معلمان  الف(  كه:  دادند  نشان   هايافته  آنان  رشنگ  با

  با  آموزان دانش  به  نسبت   عادی   ان معلم   با   مقايسه   در 

  نگرشي  معناداری   طوربه  فراگیر  آموزش  و  هويژ  نیازهای

  متغیر  سه  معلمان،   گروه  دو  هر  رد  ب(  ؛داشتند  ترمثبت

  و   رابط  معلم   عنوان به  فعالیت  تجربه   اشتن د  بین پیش

  خدمت،  ضمن   دوره   نگذراند  و   تحصیلي   ه رشت  تلفیقي، 

  به  نسبت   نگرش  واريانس  از   صد در   ده  حدود

  بیني پیش  معنادار  طوربه  را   ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  متغیر  تنها  معلمان،  گروه  دو   هر  در   همچنین   ج(  ؛كردند

  با  آموزاندانش  از  معلمان  اختن ش  میزان  بینپیش

  7/4  توانست  فراگیر،   آموزش  برنامه  و   ويژه  نیازهای 

  را   فراگیر   آموزش  به  نسبت  نگرش  اريانسو  از   درصد 

   .كند  يبین پیش

  مثبت   نگرش  اهمیت  بر  متخصصان   بیشتر  وعممجدر

  د)مانن   دارند  تأكید   آنان  اولیای   و   آموزاندانش  معلمان، 

  ؛1998  ،نهمکارا  و  ولدیرنكو  ؛1992  و  1991  ،پژوهبه

  و   اودپ  ؛2002  ،مکاران ه  و  هاج   ؛1999  ،سیمل  و  كوک

  اين  (1399  همکاران،   و   پژوهبه  ؛2000  تپر،  -دال

  نگرش  میان   در  كه   باورند   اين  بر  پژوهشگران

  اهمیت   از   معلمان   نگرش  آنان،   اولیای  و  آموزاندانش

  ترينمهم  از   يکي   دانتومي  و  است   برخوردار   بیشتری

 آموزش   هایبرنامه  شکست  يا  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل

  وزشمآ  هایهدف  تحقق  ور منظ  به  شود.  قلمداد   فراگیر

  يعني  گسترده،  مفهوم  به  همکاران  با  همکاری  فراگیر،

  ويژه،  و  عادی   مدارس   معلمان   صان،صمتخ  مشاركت

  و   آموزش  در   ويژه   و  عادی  آموزدانش  دارای   والدين

  به  زییرسا فراگ  كه  چرا  است؛  ریضرو  مریا  پرورش

  ما درک  به نیز و اجتماعي  پرورشي،   آموزشي، هایارزش

 هایتجربه   بنابراين  .شودمي  طمربو  افراد  ارزش  دمور  در

 موانع   به  توجه  با  وپرورشآموزش  سازیفراگیر  در  موفق

  كه  هستند  مبتني  سيارمد  بر  خاص   هایمحدوديت   و

 برنامه   ،شيزموآ  یاـفض  ،يافته  تغییر  هاآن  رساختا

  ممکن  را   ذيرـپفاـنعطا   يس رتد  هایروش  و  سي در

  انآموزدانش  اميـتم  ب،وـمطل  يطاشر  تحت  ، سازندمي

  يـشورپر  و  ي ـشزموآ  ايجـنت  هـب  تیابي ـسد  جهت   در

  رــنظ  در  يــقتو  .درــك  دــهناخو  تــفعالی  بوــمطل

  و  عادی  وپرورش)آموزش  نتيـس  ريزیبرنامه  از  مــيدار

  حركت  گیرترافر  دیيکرو ر  سویبه  مجزا(  صورتبه   يژهو

  هــسرمد  ناــكنر كا  اميــتم  ندــشرــگیدر  ، یمـكن

  هشوپژ بر مبتني  و  يركانهز ،نهامتفکر لاــنتق ا کــي در

  اين   توانمي  زماني  روايناز  .ستا  رداروـبرخ  همیت ا  از

  هایپژوهش  انجام   با   كه  داد   انتقال   درستي به  را   فرايند 

  اين   فوايد   و   الت مشک  موانع،  میزان،   شواهد  بر   مبتني

  انجام  ضرورت   بنابراين  . كرد  مشخص   را   سازی يکپارچه

  استان   بومي  و  فرهنگي   شرايط   هب  توجه  با  پژوهش  ناي
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  عنوان به  ها معلولیت  به  نگاه  و   فعلي   شرايط   در   لرستان 

  روايناز  .شودمي  احساس  چندان  دو  ، يمي دا  محدوديت

  يندفرا  شکست  باعث  نظری  و  پژوهشي   پايه   يک  نداشتن

  و  پژوهش  اين   تأكید  به  توجه  با   .دوشمي  سازی   اگیررف 

  بستری   دانتومي  كیفي  پژوهش  روش  يک   از  استفاده

  آن  بودن بديع  بر  امر  اين  كه   كند   ايجاد   شايي گگره  ایبر

 ثر ؤم  عوامل  شناسايي  با  پژوهش  اين  بنابراين  .افزايدمي

 شد.  انجام  فراگیر  آموزش هایبرنامه موفقیت بر

 ش رو

  آموزاندانش  فراگیرسازی  در  مؤثر  ملعوا  كشف  برای

  در   قعمی  های همطالع  ودنب  به  توجه  با  تدايي،اب  اول  دوره

  رويکردی  اتخاذ   ابتدايي،   مدارس   در   فراگیرسازی  حوزه

  زمینه  اين  در  مؤثر  عوامل  همه  كشف  برای  اكتشافي

  يکردی رو  اتخاذ   با   حاضر  پژوهش  رو،ازاين  .است  ضروری

  در   مؤثر  های مالک  و  عوامل  كشف  دنبال   به  استقرايي 

  اييابتد  اول   دوره  مدارس  در   آموزاندانش  سازیفراگیر

  يفی ك  بخش   در   ها داده  ی آورجمع  برای  .است  پرداخته

  است.  شده   استفاده   3بنیادداده  پردازی نظريه  از   پژوهش

  پژوهش  روش   يک  مبنايي  نظريه  يا   تئوری  گراندد

  سويه  يک   و  كیفي  كامالا   ردیرويک  با  4استقرايي

  وضوع،م  اين  (.2004  )فرناندز،  است  5افياكتش  هشيپژو

  در   تا  دكن مي  فراهم   ر)ان( پژوهشگ  برای  را   امکان 

  جای  به  ندارد   وجود   فرضیه  تدوين   امکان   كه  مواردی

  طوربه  شده، تعريف  پیش  از  هاینظريه  از   استفاده

  ناي  ا ام  ؛دكن   اقدام  جديد  تئوری  يک   تدوين  به  يشخص

  بلکه  ،گرانپژوهش  صيشخ  ايده  مبنای  نه  جديد  تئوری

  عي واق   شرايط  و  محیط   از   شدهفراهم  هایداده  اساسبر 

  فرايند   تئوری،  گراندد  عبارتي،   به  .شودمي  تدوين

  گردآوری   راه  از  مستند  و  مدون  نظريه  ساخت  و  طراحي

  با  كه  آنهاست  استقرايي  تحلیل  و  هاداده  يافته  سازمان

  هاييزمینه  در  جديد  هایپرسش  به  ي پاسخگوي  هدف

  و  فرضیه  گونههر  تدوين  در   كافي  نظری  مباني   بدون  كه

  ،ديگر  ارتي بع  به  .شودمي  اجرا  هستند،   آن  آزمون

  تا   است   كیفي  و   مندمنظا  روالي   بنیاد،داده  پردازینظريه

  درباره  واكنش  يا   كنش   ، يندافر  يک  هك  اینظريه  تولید

  كلي  مفهومي   سطح   در  و   بررسي  را  خرد  موضوع  يک

  مطالعه   مورد   جامعه   (.2005  سول، )كر  كند   تشريح 

  و  كارشناسان   معلمان،   تمامي   را   حاضر   پژوهش

  فراگیرسازی  آموزش  با  كه  يمتخصص  صاحبنظران

  تشکیل  ،دارند  را  زمل   آشنايي  ويژه(  و   عادی  رس )مدا

  نمونه  يک   پژوهش،  اين  در   گیری نمونه  شیوه  .ندداد

  معلمان،  بر  مشتمل   دسترس،  در   و  ند هدفم   احتمالي غیر

 آموزش   متخصص  ن نظراصاحب   و  نكارشناسا

  آموزش  با  ا آشن  و   استثنايي  كودكان   حوزه  (، سازیفراگیر

  در  بود.  1399  سال  در   نلرستا   استان   در   مدارس  فراگیر

  ورود  هایمالک  عنوانبه  و  طالعه م  مورد  نمونه  انتخاب

  تأهل،  وضعیت  اجتماعي،  طبقه  همچون  متغیرهايي  به

  .شد  توجه  خدمتي  سابقه  و  تحصیالت  سطح  ،سن

  در  تنوع  حداكثر  تا  آمد  عمل  به  تالش  ديگر  بارت عبه

  شرط   شود.  لحاظ   لعهمطا  مورد   هاینمونه  انتخاب 

  كاری   سابقه  سال  5  قلحدا   داشتن  ،نمونه  افراد  انتخاب

  مطالعه   در  اخالقي  هایهمالحظ  بود.  مدارس  اين  در

  عدم   حق  نمونه  افراد  كه  بود  موارد  اين   شامل  حاضر

  باشند،  داشته  را  احبهصم  جريان   در  پاسخگويي

  هانآ  برای  همکاری  به  نداشتنتمايل  ونههرگ  ینهمچن

  مربیان،  لمان، مع  از   گیرینمونه  د.وب  خواهد   محفوظ

  زماني   تا  پژوهش  اين  در   صاحبنظران  و  كارشناسان 

  به  تحلیل  و  تجزيه  و  اكتشاف  فرايند  كه   كرد  پیدا  ادامه

  روش  .(2016  ،همکاران  و  )مالترود  برسد  1اشباع   نقطه

  يک   ،پژوهش  از  بخش  اين  در  هاداده  آوریجمع

  به  كه   رت وص  ين ا  هب  بود؛  فتهساختاريا  نیمه   مصاحبه

  كنندگان شركت  از  كدامهر  با  دقیقه  50  تا  40  مدت

  حیطۀ   صاحبنظران  و   كارشناسان  )معلمان،

  اطالعات   و  شد   انجام   مصاحبه  پژوهش  در   سازی( فراگیر

  نضم  پژوهش  اين   در  .گرديد  ضبط   و   ثبت   جلسه   هر   در

  به  پژوهشي   محیط   در   حضور  برای   ونيقان  مراحل  رعايت 

  در  پژوهش  نتايج  تمايل  صورت  رد   كه  شد  زرااب  هاآن

  مسائل  ديگر  همچنین   و   گیردمي  قرار  اختیارشان
 

 زمــاني  تــا  هاداده   آوریجمع  و  گیرینمونه  كه  بود  اين  نظری  شباعا  از  منظور  .  1
 اطالعــات  ديگــر  نظــرانصــاحب  كه  ندنك  احساس  پژوهشگران  كهكند  پیدا  امهاد
  است. شدنتکرار لحا در ها داده  و دهندنمي هئارا ديدیج
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  مشخصات   نکردنافشا  جمله   از  پژوهش  در  اخالقي

  مصاحبه   ط ضب  برای  اجازه  گرفتن   و   كنندگانشركت

  نفر  9  شامل   ش،پژوه  در  كنندگان مشاركت  شد.  رعايت 

  نظران حبصا  از  نفر  2  و   كارشناسان   از   نفر   4  معلمان،   از

  پرورش   و  آموزش   ،ابتدايي  مقطع   سازیگیرفرا  آموزش

  هدفمند   گیرینمونه   راه  از  كه  ودب  لرستان  استان

  دوباره   ها، يافته  به  اعتباربخشي   منظوربه  شدند.  انتخاب 

  چندين   از   پس   هامصاحبه  متن  .شد  جام ان  حبه مصا  سه

  شد.   نويسدست  كلمه   به  كلمه   صورتبه  كردن گوش  ارب

  سیستماتیک   دگذاری كُ   روش   با   آمده دستبه  اطالعات 

  شدهپیاده  هایمصاحبه  متن   منظور  ينا  هب  شد.  لیتحل

  و  گرديد   مشخص  آن   مهم  های تعبار   و   خوانده  دقتبه

  در   شد.  يادداشت  دكُ   صورتهب  مهم  عبارت   هر  معنای 

  جداگانه  صورتبه  اولیه  لیل تح  از  صل حا  كُدهای  ادامه،

  هم  به  مفهومي   لحاظ   به  كه  كُدهايي  و  دش   يادداشت

  طبقه  هر   برای  و   درآمد  ای طبقه  صورت به  بودند،   بهمشا

  هایهطبق   ادغام  با  سپس  .شد  گرفته  نظر  در  ينام

  تریيكل   های دسته  رک،مشت  مفاهیم   اساسبر  مختلف

  از   كاملي  فتوصی  قالب  در   يج نتا  نهايتدر  و  شد  ايجاد

  عامل قالب  در  و گشت  تركیب هم با مطالعه  مورد پديده 

  تأيید   به  شده استخراج  ملعوا  سپس  شد.  دهينسازما

  شده بیان  معنای   عمق   بیانگر  تا   رسید   متخصص  افراد

  كیفي   شناسانروش  باشد.  كنندگانمشاركت  وسیلهبه

  مالک  از  كمّي،  روايي  و  ايي ي اپ  واژه  از  استفاده   جایبه

 ارزيابي   به  ارجاع  یبرا  6داعتما   قابلیت  يا  پذيریاعتماد

  .(1395  ،گانزربا)  كنند مي  اده تفاس  كیفي   نتايج   كیفیت

  آن   در  كه   است   میزاني   ساده،   بیاني   به   اعتماد،  قابلیت 

  به  و   بود  ي متک  كیفي   پژوهش  يک   های يافته  به  توانمي

  مینتأ  برای  .(1391  ي،معاللاابو)  كرد  عتماد ا   هاآن  نتايج

  استفاده   ( 2005)  لینکلن   و   گوبا  روش   از   ذيریاعتمادپ 

  ، 7باورپذيری  مالک  چهار  لینکلن،   و  گوبا   شد.

  برای  را  10انتقال   قابلیت  و   9یريپذد يیتأ  ،8اعتمادپذيری

  قابل  با  ریرپذيباو  .ندكرد  معرفي  اعتماد  قابلیت  بررسي

  است،   ارتباط  در  پژوهش  بودنكنندهقانع  يا  بودنباور

 برای   ضروری   يندهایافر  و  هااستدلل  را  ورپذيریبا

  عالي،المابو)  دارد مي  بیان  پژوهش  نتیجه   به   اعتماد

  روش  چهار  از  باورپذيری   رایب  پژوهش  اين  رد  (.1391

  12ها رساناطالع  توسط   نتايج  یني بازب  و  11بیروني  ممیزی

  استفاده   14مدتطولني  درگیری   و  13سازی چندسويه  و

 .شد

  پژوهشگر  ، یسازهيسو  چند   در   : یسازهيچندسو

  نیز  كارشناسان  با  مديران  ادراک  واكاوی  بر  عالوه

  گروه  هر  از  آمدهدستبه  هایداده  و  داد  مانجا  مصاحبه

  صحت   واقع در  بود.  ديگر  گروه   های تصحب  با   منطبق 

 شد.  بررسي  جنبه چند از اطالعات

  كه   كسي  بیروني  ممیزی  روش  در  بیروني:  ممیزی

  ي بازبین   ا ر  ر كا  روش  دارد،   نظارت  ما   كار   روش  به

  شپژوه  در   كه  مشاور  و   راهنما  استاد  مانند   كندمي

 است. ه دش هاستفاد هاآن رظن از  حاضر

  كیفي   بخش   هایداده  ثبت   در   مداوم:   كنترل   روش

  با   پژوهش  يند افر  كه  بود  آن   بر  پژوهشگر  تالش  نیز

  ه شد  استفاده  مداوم  كنترل  روش  از  شود.  ثبت  جزئیات

 . دشو قمحق  هايافته دروني  روايي تا است

  اطالعات   صحت   بررسي  و   بازبیني  در   نتايج:  زبیني اب

  ،پژوهشگر  فهمي دب  از   جلوگیری  برای  آمدهدستبه

  داده  نشان  هارساناطالع   به  دوباره  آمدهدستبه  اطالعات

 . شد یديأت و شد

  ت دمطولني  زماني   پژوهشگر  مدت:طولني  درگیری 

  لا س  ايام  در  و  بود  پژوهش  موضوع  درگیر  ماه(  6  )حدود

  معلمان،  از  زيادی  تعداد  با   یررسمي غ  طوربه  ي تحصیل

  همچنین   .دكر  مصاحبه  نظرانحب صا  و  كارشناسان 

  با  تعامل   و  مدرسه   در   حضور   به  زمان   اين  از   بخشي 

  ادامه  در   .كرد  پیدا  اختصاص  مدرسه  فضای  در  و  معلمان

  از  يک ره  تعريف  ضمن  اختصار به  ،1  جدول   قالب   در

  هايي اقدام  یفي،ك  پژوهش  ارزيابي  با  مرتبط  هایمالک

 .است ده ش فهرست  شد،  انجام  مالک  آن تأمین برای كه

 اجرا روند

  افراد  نخست  ،ساختاريافته  مه ین  مصاحبه   اول  مرحله   رد

  زین  افراد  انتخاب  اریمع  . شدند  ييشناسا  یدی كل  مطلع

  و  كارشناسان   شده،سازیفراگیر  مدارس   معلمان 
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  ه حوز  با  مرتبط  يپژوهش  هایربهتج  با  حبنظراناص

  آنها  با  افراد  نيا  ييشناسا  از  پس  .بود  سازیفراگیر

  ز ین  مصاحبه  وقت  كار،  حيتشر  ضمن  و  شد  تهگرف   تماس

  مصاحبه،   با   مرتبط  هایسؤال  ن یهمچن  و  شد   نییتع

  آنان  یبرا  پژوهش  نهیشی پ  از  يبخش   و  پژوهش  طرح

  گروه  عضایا  از  )يکي  پژوهشگر  سپس  .دش  ارسال

  محل   در   ر مقر  انزم  در   ي شخص   طوربه  پژوهشي( 

  افراد  با   مصاحبه  انجام   به  اقدام   و   شد  حاضر  شده نییتع

  مصاحبه  انيجر  تمام  ها،دها د  ثبت  ظورمنبه  .درك  مذكور

  هایتهنک   زین  مصاحبه   زمان   ضمن   در   و   شد   ضبط 

  ز ین  شوندگانمصاحبه  وسیلهبه  شدهذكر  یدیكل

  ليفا  مصاحبه،   هر  انجام   از  پس   .شد  ی برداريادداشت

  تمام  و   شد  ده یشن  پژوهشگر  ط توس  به مصاح  يصوت

  ادهی پ  شتاری ون  صورتبه  ت درس  شده انجام  های صحبت

  در  .شد  تبديل   نوشتار  به  ي صوت  ل يفا  راه  ن يا  از  و  شد

  به  نسبت   ی دگذاركُ  نديفرا  از  استفاده  با  بعد  مرحله

  از   پس  .شد  اقدام  داده  لیتحل   و  می مفاه  ييشناسا

  لهمرح  چند   ي ط  شدهیگردآور  یهاداده  لیلتح

  ندشد  استخراج  هیاول  مضامین  و  ها مقوله  ، یارذگ دكُ

   .(1 )جدول

 حاضر پژوهش در هاآن تأمين برای  شدهانجام هایاقدام و كيفی پژوهش ارزيابی با طتبمر هایمالک  1 لجدو

 ن آ  تأمين برای حاضر مطالعه در اقدام  هاويژگی  و تعريف مالک  عنوان

 دروني  روايي يا صحت

 تحلیل  توانايي  و  هاداده   انسجام   ها،اده د  غنای  به  بیشتر  ا،هاده د  صحت

  توسط  پژوهشگر  تفسیر  تأيید  وسعت  به   صحت  دارد.  گيبست  پژوهشگر

 افراد  آيا  كه  دهدمي  پاسخ  سؤال  اين  به  يعني  ؛دارد  اشاره   ديگر  افراد

 كنندمي   تأيید  را  او  گیرینتیجه  و  تفسیر  پژوهشگر،  از  غیر  به  ديگر

 اعتقاد  به  .( 1391  المعالي،ابو  از  ل نق  به  ؛2010  هوراس،   و  )كینگ

  از   تابعي  كمّي،  هایهعمطال  در  ي ژگيو  ن يا  رعايت  (، 2002)  پاتون

  ابزار   پژوهش،  در  كهدرحالي  است  گیریاندازه   ابزار  ساخت   كیفیت

  از   بخشي  و   (2015  ،همکاران  و   تیلور)  است  پژوهشگرپ  خود  اصلي

 تهداي  در  پژوهشگر  ييتوانا  از  ، يژگيو  اين  رعايت  بر  مؤيد  هایلفهمؤ

 .ردگیمي تأنش هايافته تفسیر و پژوهش جريان

 كارشناسان  از  نفر  سه  از  ها،داده   صحت  ايشافز  منظوربه

  بررسي   به  تا  شد  گرفته  كمک   پژوهش  مسئله  ماهیت  با  آشنا

  سوی   از  آمده عملبه  تفسیرهای  باورپذيری  میزان   و

 .بپردازد شگرهپژو

 نيبیرو يرواي لمقاب در یريپذانتقال

  به   هايافته  پذيریتعمیم   به  بیروني  اعتبار  كمّي،  پژوهش  در

 شرايط  در  گیرینتیجه  و  هايافته  كاربرد  قابلیت   و   متفاوت  هایموقعیت

  دنیای   جايگاه   كه  شودمي  فرض  كیفي  پژوهش  در  شود.مي  گفته  ديگر

  ن ممک  تکرار  بنابراين  كند،مي  یر تغی  بياجتنا  غیرقابل  طوربه  واقعي

  زعم به  (.1391  المعالي،ابو  از   نقل  به   ؛ 2010  هوراس،  و   كینگ)  ست نی

 به  نیاز  یجابه  كیفي  پژوهشگران  ،( 1985)  گوبا  و   لینکلن

 كه  دارند   نیاز  كنند،مي  مطالعه  كه  ایپديده   ذاتي  ثبات  پنداشتنمسلم

 هاتواقعی   اينکه   و   است  پژوهش  زمینه  از   متيقس  كه  نداشتنثبات  بین

 آورند.  وجود   به  هماهنگي  شوند،مي  ساخته  پژوهش  فرايند  طي  در

 را  هايافته  پذيریانتقال  دقیق   طوربه  توانديمن  كیفي  پژوهشگر   البته

 او   تا  دهد  ارائه  خواننده   به  كافي  اطالعات  تواندمي  فقط  و  كند  مشخص

 دارند  ربردكا جديد هایقعیتمو در هاافتهي آيا كه دهد ص یتشخ بتواند

 كیفي،  تحلیل  هایروش  و  هاطرح  (1385)  هومن  اعتقاد  به  .نه  يا

 ن يا  چون  دارند.  دروني  ييروا  به  نسبت  ریشتبی  بیروني  روايي  معمولا

  بر   مبتني  بیشتر  شده،كنترل  شديد  و  كمّي  هایطرح  به  نسبت  هاطرح

  به   كه  است  روشي  سازی،چندسويه  (.222  )ص  هستند  واقعیت

 و  روايي  برای  اهدیش  نوانعبه  و  كندمي  كمک  هاداده   پذيریالانتق

 .(2010 آشر، و اسکات ؛2008 )گوين، شودمي استفاده  ياييپا

  راهبرد   از  ،هاافته ي   یريپذانتقال  افزايش  منظورهب

  و   اسناد  از  توأمان   استفاده   )با  هاداده   سازیچندسويه

  ازی سچندسويه  مصاحبه(،  از  حاصل  روايتي  هایداده 

 در   پژوهشي  ستیارد  از  هاستفاد  )با   پژوهشگر  / كننده يبررس

  سازی هسويچند  ها(،داده   تفسیر  و  تحلیل  آوری،گرد  فرايند

  متفاوت   هایزمان  و  مکان  در  هامصاحبه   از  انجام  )با  محیطي

  ی باورپذير  نمیزا  بر  تا  دش  استفاده   منزل(،  و  مدرسه  شامل

 .ودش  افزوده  آمده عمل به تفسیرهای

 اتکاپذيری  و تگيوابس

 طول  در  نتايج  ثبات  ،یريتکرارپذ  یامعن  به  ييپايا   كمّي،  پژوهش  در

  كیفي،   پژوهشگران  ت.اس  زمان  طول  در  یگیراندازه   شباهت  و  زمان

  چون  كه  معتقدند  (2005)   گوبا  و  لینکلن  دارند.  روايي  به  زيادی  توجه

 صحتي  هیچ  بنابراين  ،باشد  داشته  وجود  تواندنمي   پايايي  نبدو  روايي

 كافي   ديگری  استنباط  برای  ييک  هائار  و  ندارد  وجود  ذيریاتکاپ  بدون

  ثبات   و  هماهنگي  و  دقت از  باشند،  کااتقابل  مطالعه  هایيافته  اگر  است.

 ديده پ خصوصدر كافي مدارک  و شواهد تهیه  با تا شد  سعي

  های رويه  دقیق،  و  مشروح  ایگونهبه  ،شده مطالعه

 .شود توصیف هشپژو شرايط و  زمینه ،شده مطالعه
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  ( 1385)   هومن  زعم  به  (.1391  )ابوالمعالي،  بود  خواهند  برخوردار  نیز

 يكاف  مدارک   وهشگرپژ  تا   است  لزم  اتکاپذيری،  ارزشیابي  منظوربه

 مشروح  طورهب  و  باشد  داشته  تیارخا  در  را  شده مطالعه  ه پديد  با  مرتبط

  ف یتوص  را  پژوهش  شرايط  و  ه زمین  ،شده مطالعه   هایرويه  دقیق،  و

 .كند

 ی ريپذديیتأ

 به  یريپذد يیتأ  است.  شده   مطرح  عینیت  قابلم  در  یريپذديیتأ

  پژوهشگران   .كندمي  اشاره   ، ندشو  تأيید  وانندتمي  نتايج  كه   ایدرجه 

 تحلیل   و  آوریجمع   فرايند  كافي،  جزئیات  با  كنندمي  سعي  كیفي

  كه   ببیند  بتواند  خواننده   يک  كه   ایگونهبه  دهند،  حیتوض  را  هاداده 

  اند كرده   پیدا   دست  نتايج  ن يا  ه ب  ي منطق  طوربه  هاآن  چگونه

 (.1391 )ابوالمعالي،

  و   آوریجمع   فرايند  از  افيك   جزئیات  ضیحوت  با  تا  شد  يسع

 شود. نیتأم هايافته یريپذد يیأت ها،داده  تحلیل

 خواننده  یسازقانع

 هایه را  از  (سازدمي  منعکس  را  اعتماد  كه )  خواننده   یساز  قانع

  ارائه   ب(  ؛منسجم  و  واضح  يپژوهش  فرايند  توضیح  الف(  نظیر  مختلفي

  شود؛ مي  صرف  پژوهش  میدان  در  كه  زمانيمدت  درباره   واضح  شواهد

  میداني   هایمتن  چندگانه  اشکال  در  كننده يت حما  هایداده   وجود  ج(

 اصطالحات  كارگیریبه  د(   جامع؛  هایتبیین  به   كمک  منظوربه

 قدقی  اتتوضیح  از  استفاده   ه(   كیفي؛   پژوهش  ارشگز  در  كننده شركت

  در   انندگكنشركت  درگیری  ز(  ها؛يافته  مداوم  بررسي  و(  ديگر؛  افراد

  انجام  ،است  شده   شپرس  هاسؤال  كه   اینحوه   ح(  سي؛برر  فرايند

 و  یسازقانع  به  بال  موارد  تمامي  (،1391)  ابوالمعالي  زعم  به  پذيرد.مي

  منعطف،   و  اصیل  ایمطالعه  در  .شودمي  مربوط  اعتماد  نتیجهدر 

  و   موارد  پژوهشگران  و  دارند  حضور  كار  در  كنندگانكتشر  هایصدا

 .كنندمي حلیلت و آشکار را ضحاو هایمثال

 كارگیری»به  ،یهاهيرو  از  خوانندگان،  یساز  قانع  منظوربه

  كیفي«،   پژوهش  گزارش  در  كنندگانشركت  اصطالحات

  كه   ای»نحوه   و   ديگر«  راداف  دقیق  توضیحات  از   »استفاده 

 .دش استفاده  ده«،ش ده سیپر هایسؤال

 هايافته 
 ت. اس  آمده  2  جدول  در  پژوهش  در  گانكنندشركت  شناختي  جمعیت  هایيافته

 ی شناخت جمعيت مشخصات 2  جدول

 درصد  فراواني  جنسیت

 60 9 مرد

 40 6 زن 

 100 15 كل

 سن 
M SD 

18/43 24/3 

 خدمت  سابقه 
M SD 
18 32/2 

 درصد  فراواني  تحصیالت 

 7/66 10 ايي ابتد آموزش

 20 3 كارشناسي 

 3/13 2 ارشد  كارشناسي
 

  و   نفر(  9)  مرد   درصد  60  ،شوندهمصاحبه  افراد   بین  از

  افراد  سني   میانگین  (، نفر   6)  زن   درصد   40

  استاندارد  انحراف  و  18/43  پژوهش  در  كنندهشركت

  در   كنندهشركت  افراد  سن  حداقل  .است  24/3  آن

  ین همچن  د.بو  سال  56  آن  حداكثر  و  39  پژوهش

  پژوهش  در  كنندهشركت  افراد  خدمت  سابقه  میانگین

  ادامه   در   .است  32/2  آن  استاندارد  حرافنا  و   سال   18

  ارائه  پژوهش  هایسؤال  از  يک هر  به  مرتبط  هایتحلیل

 است. شده
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 اصلی )ابعاد( های مقولهشده در قالب  شناسايیمفاهيم بندی دسته  3جدول 
 مفاهيم مقوله  طبقه

 شخصیتي ويژگي

 معلم  شخصیتي ويژگي
 انساني طرواب هتوسع-1

 یریدگيا و  آموزش توسعه -2
 آموزان دانش یتيشخص ويژگي

 توانايي  درک  آموزان،دانش   نیازهای  با  آموزش  سازیمتناسب  آموزان،دانش   نیازهای  از  لزم  آگاهي
  ها تعامل حترام،ا ه، صلحو و  صبر كالس، در مقررات و  قوانین دايجا ارتباطي، هایمهارت آموزان،دانش

  و   تقويت  و  خصوصي  حريم  ظحف  پذيرش،  قت،ادص  عدالت،  دوستي،نوع  درست،  فردیبین  روابط  و
 و  همدلي  احساس  پرورشي،  و  آموزشي  مختلف  عوامل  میان  در  احترام  آموزان،دانش  ترغیب

  ،يسرشت  یهاويژگي  آموزان،دانش  نفساعتمادبه  ،اجتماع  با  مدرسه  مطلوب  روابط  ايجاد  همدردی،
 گفتگو  از  استفاده   ،جامعه  و  نيوالد   با  یهمکار   تيتقو  رسه،مد  و  همسالن  با  روابط  پشتکار،  ورزی،
  يک   صورتبه  كردنعمل   ،محترمانه  و  صادقانه  عادلنه،  منصفانه،  یرفتار  داشتن  ارتباط  تقويت  برای
  هایت ارمه  مد،ناكارآ  یموزآدانش  زندگي  سبک  يستگي،شا  و  توانمندی  عالقه،  پشتکار،   ، گروه 

  تربیتي   و  تحصیلي  وضعیت  رآمد،كانا  تحصیلي  عملکرد  و  رياضي  تاری،نوش  خوانداری،  تحصیلي،
 ضعیف

  صالحیت و تخصص
 ایحرفه

 معلمان ایحرفه توسعه-1
 گروهي  هایمهارت تقويت -2

 ي آموزش  های دوره   گذراندن  آموزان،دانش   با  برخورد  در  لزم  تجربه  و  دانش  تخصص،  و  دانش  داشتن
 زمل  آگاهي  و  علم   داشتن  كالسي،  مديريت  آموزان،دانش   هایتوانايي  درک  گرايي(،صتخص)

 ايجاد  كافي،  شناخت  و  سازیآگاه   تدريس،  فنون  و  هاروش  با  آشنايي  آموزان،دانش  اين   خصوصدر 
 آگاهي   و  علم   داشتن  ،ایمدرسه  درون  تارتباطا  تقويت  بازخورد،  رائه ا  كالس،   در  مقررات  و  قوانین 

 و  صیليحت   هایمسئولیت  دادن  با  آموزاندانش  در  انگیزه   ايجاد  آموزان،دانش  اين  خصوصر د  لزم
  ترغیب،   و  تشويق  انگیزه،  ايجاد  خدمت،  ضمن  هایكالس  در  شركت   و   برگزاری  تجربه،  اجتماعي،

 هي.يادد  -يادگیری رابط، هایكارگروه  کیلتش

 و یريزبرنامه
 استاندارسازی 

 ساختاری  فرهنگ -1
 عملکردی ريزیهنامرب -2

 ،سازیمتناسب  آموزان،دانش   نیازهای  با  سازیمتناسب  مدارس،  در  پیشنهادی  طرح  پذيریتوجیه
 همگاني،  آموزش  شده،  سازیمتناسب  تجهیزات  و  امکانات  نداشت  ،مندنظام  مداخله  ،ريزیبرنامه

  ، سازیفرهنگ  ،وزانآمدانش   توانايي  سطح  ارزيابي  و  درک  دف،ه  تعیین  كافي،  شناخت  و  سازیآگاه 
  محوری،   هدف   شده،زی سامتناسب  سيكال  ساختار  سازی،آگاه   آموزان،دانش  حقوق  به  توجه
 آموزشي. اهداف با آشنايي ريزی،برنامه

 آموزشي امکانات و فضا
 مدرسه  ساختار .1
 كالس  ساختار .2

 و   زاتهیتج  سازی متناسب  خاص،  امکانات  و  تجهیزات  نداشت   آموزشي،  تجهیزات  و  وسايل  از  استفاده 
 ساختار  شده،  سازیاسبمتن  هیزاتتج  و  امکانات  داشتن  آموزان،دانش   اين  نیازهای  با  فیزيکي  فضای

  شايسته،  و   توانمند  متخصص،  نیروی  مالي،  منابع  آموزان،دانش   تعداد  و  سيكال  ساختار  مدرسه،
 وزشيآم فضای متخصص، نیروهای ترغیب و انگیزه 

 شناختيروان  هایاثر
 منفي   و مثبت

 سازی فراگیر اييايمز-1
 

 سازیفراگیر معايب -2

 و  حقارت  تنهايي،  احساس  باعث  عادی  آموزانانشد  ازیسه آگا  ،بودن  برزمان  بودن،  هزينهپر
  و  یرون  نبود  بودن،  بر هزينه  بودن،زمانبر  )مزايا(،  نفسعزت  افزايش  و   دوستي  رشد  )معايب(،   گراييانزوا

  نبود   تجهیزات،  و  امکانات  ديده،ش آموز  خصصيت  وینیر  نبود  )معايب(،  خصصيت  امکانات
  آموزش   آموزان،دانش  حقوق  به   توجه   )معايب(،  عادی  نآموزادانش  و   ينلدوا  نگرش   و  سازیفرهنگ 

 تسهیل  و  جامعه  يک  شهروندان   تمام  اجتماعي  پذيرش  برابر،  هایفرصت  كردنفراهم   همه،  برای
  نبود   ،)مزايا(  تر مثبت  نگرش  و  مؤثرتر   خگوييپاس  ر،بیشت   یيادگیر  )مزايا(،  شدناجتماعي   دفراين

 كاهش  )معايب(،  اجتماعي  و  تحصیلي   گراييانزوا  اجتماعي،  گ ان  والدين،  ش نگر  نوع  ،سازیفرهنگ 
 و  كارآمدی  تحصیلي،   بینيخوش  برابری،  احساس  ،نفساعتمادبه  حس  افزايش  و  طبقاتي  تبعیض
 )مزايا( همدرس  بهزيستي و شتیاقا ي،شايستگ

 خانواده به بوطمر لعوام
 زندگي  كیفیت پايین سطح-1

 خانواده ناقص عملکرد -2

  زندگي  پايین  كیفیت  اجتماعي،  زندگي  پايین  كیفیت   پايین،  اقتصادی  وضعیت   زندگي،  پايین  كیفیت 
  والدين،  بین  هایرضتعا  خانوادگي،  نقش  در  اختالل  فرزندان،  نیازهای  رفع  در  ناتواني  اقتصادی،

  به   نسبت  خانواده  نگرش   سازمان،  از  بیرون   عوامل   فرزند،   -لدوا  ابطرو  ،ریفرزندپرو  هایسبک
  فرايند   از  نداشتنآگاهي   والدين،  ارتباط  راهبردهای  والدين،  توجهيبي  و  انگاریسهل  ،هامحدوديت

 والدين. شناختيروان مشکالت آموزان،دانش  نیازهای و رشد

 عه جام به وطمرب عوامل
 محیطي زایاسترس عوامل -1

 ستان دو ه گرو -2

  رويدادهای   از  ناشي  ئلمسا  فرهنگي،  رويدادهای  از  ناشي  مسائل  اقتصادی،  رويدادهای   از  ناشي  مسائل
 ناشي   مسائل  آموزشي،  نظام  تغییرات  از  ناشي  مسائل  اجتماعي،  رويدادهای  از  ناشي  مسائل  سیاسي،

 و اقتصادی تماعي،اج ،آموزشي ابعاد تمام بر  كرونا  ويروس  أثیرت از ناشي عوامل عاطفي، رويدادهای از
 فرهنگي 
  تمسخر   تحقیر،  دوستان،  با  ارتباط  کالتشم  عادی،  نالهمس  و  دوستان  گروه  وسیلهبه  نشدنپذيرش 
   همسالن گروه  توسط

 

  ابعاد   اب انتخ  برای  لزم   فراواني   كفايت  تعیین  یبرا

  ش آموز  اثربخشي  تحقق  و  شناسايي  جهت  اصلي

  . شد  ه گرفت  نظر  در   5  فراواني   حداقل   سازی،فراگیر

  كفايت   ، مقوله  هر  انتخاب   ی برا  كه   بود   اين   بر  استدلل 

  از   سوميک   حداقل  يا   5  يفراوان  معادل  لزم

  در   مقوله  آن  ذكر   به  كه  د باش  شوندگان مصاحبه

  ، شدهتعیین  حد   اين  . شود  داخته رپ  هامصاحبه

  استخراج   عدبُ  انتخاب   عدم  يا  انتخاب  حد  ه هنددنشان
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  های يافته  .بود  دخواه  مدل   در   درج   یبرا  شده

  اثربخشي   زمینه   در   اصلي  عدبُ  هفت   شدهاستخراج

  از   كه  طورهمان  داد.  نشان   ار  سازیفراگیر  آموزش

  ي فراوان  به   توجه  با   ،آيد مي  بر  2  جدول   های هيافت

  های ويژگي  همچون  ابعادی  گفت  توانمي  شدهذكر

  ، ایحرفه  تصالحی  و  تخصص  معلم،   شخصیتي 

  ي، آموزش   امکانات  و  ضاف  زی،استانداردسا  و  ريزیبرنامه 

 به  بوطرم  عوامل  ،في من  و  ثبتم  شناختيروان  هایاثر

  ، سازیفراگیر  جامعه   به  طمربو  عوامل   و  دهخانوا

 آموزش  اثربخشي  تحقق  یبرا  ابعاد  ترينمهم

  چراكه   باشندمي  اول  ابتدايي  مدارس  در  سازیفراگیر

  در   كه   گونههمان  .اندداشته  5  از   ربالت  فراواني  همگي

  و   ي بررس  با  پژوهشگران  ،شودمي  مشاهده   2  ولجد

  اصلي   هایمؤلفه  شدهمجا ان  یهامصاحبه  قیدق   لیتحل

  اصلي   مقوله  14  در   را   شدهذكر  ابعاد   از   كدامهر 

  اثربخشي   ،ديگر  عبارتيبه  .اندكرده  بندیتقسیم

  در   دايي ابت  اول   دوره   آموزاندانش  سازی فراگیر  آموزش

  دهي سازمان  ی دیكل   حوزه  ا ي  طبقه   يا   عد بُ  هفت  حول

  كه   است   اصلي  مقوله   14  شامل   مجموعدر  كه   اندشده

  ويژگي )  شخصیتي  های ويژگي  الف.  از   ندت ارعب

  ؛ (آموزاندانش  شخصیتي  هایويژگي  و  معلم  شخصیتي

  ای حرفه  توسعه   -1)  یا حرفه  صالحیت   و   تخصص  ب.

  پ.   ؛( وهيرگ  هایهارتم  تقويت  -2  و  معلمان

  و   اختاری س  فرهنگ  -1)   سازیداستاندار  و   ريزیبرنامه 

  آموزشي   امکانات   و   فضا  ت.  ؛( عملکردی  ريزیبرنامه 

  های اثر  ث.   ؛ (كالس  ساختار  رسه، مد  )ساختار 

  و   مزايا   -1)  سازی فراگیر  ي منف   و   مثبت   شناختي روان

 خانواده  به  مربوط  عوامل  ج.  ؛ (سازی   فراگیر  معايب   -2

  ناقص   عملکرد   -2  زندگي،  كیفیت  پايین  سطح   -1)

  عوامل   -1)  جامعه  به  مربوط  املعو  چ.  و   (خانواده

 همسالن(.   گروه -2 و محیطي  زایاسترس

  فرايند   طي  از  پس  سؤال،  اين   پاسخ  فتن يا  برای

  گزينشي،   و  محوری   كدگذاری  مبنای   بر  باز   كُدگذاری 

  شد.  تبیین و  تهیه داستان  صلي ا  خط و مفهومي  الگوی

  در   باز  كُدگذاری  از  آمدهدستبه  هایمقوله  بنابراين

  شرايط   محوری،   )مقوله  عوامل  از  دسته  شش  قالب 

  و   ای زمینه  ط شراي  ،ایمداخله  ط شراي   ،راهبردها   علي، 

  مدل   و  شدند  مرتبط  يکديگر  به  و  بندیطبقه  پیامدها(

  دست   هب  اثربخش  فراگیرسازی  مقوله  حول  پارادايمي

 آمد.

  روش   ترينمناسب  و  ترينساده  محوری:  مقوله

  است   اين   مطالعه،  يک   محوری  مقوله   شناسايي  برای

  افتد مي  اتفاق  دارد  چیزی  چه  اينجا  بپرسیم  خود  زا  كه

  عوامل  كه  آنجا  از  (1987  )استراوس،  ه؟چی  جريان   يا

  ها مصاحبه  بیشتر  در   سازماني برون  و  سازماني   درون

  ها مقوله  ساير  با   را   رابطه  یشترين ب  و   بود   شده  تکرار

  فرايند   در   و  شد   نتخاب ا   محوری   مقوله   عنوان به  داشت،

 گرفت. قرار  محوری كدگذاری

  پديده   بر  تقیممس  طوربه  كه   عواملي   ي:علّ   شرايط

  به   پاسخ   در  (.2013  )كرسول،  گذارنديم  تأثیر  ریمحو

  اثربخش   سازیفراگیر  علّي   شرايط  كه  سؤال  اين

  شخصیتي،   هایويژگي  كه  داد  نشان  يج نتا  ؟اندماكد

  تعارض   شغل،  تحصیالت  سن،  والدگری،  های سبک 

  انساني   های تعامل  و  ارتباط  برقراری   زند،فر  و  والد   ینب

 . گذارندمي تأثیر ربخشاث سازی فراگیر بر كه  اندعواملي

  تحصیالت،   سن،   شناختي:جمعیت  های ويژگي.  1

  سالمت   وضعیت  جتماعيا  -اقتصادی  جايگاه  شغل،

  اثربخشي   نمیزا  بر  والدين  شناختي روان  و  جسماني 

 هستند.  مؤثر سازیفراگیر

  والدين،   های تعارض  نوع  زناشويي:   های تعارض  .2

  نکردن   همکاری  ،نگذاشتن  احترام  صمیمیت،  نداشتن

  زان می  و  نوشتن  و  خواندن  تحصیلي   های مهارت  رد

 دارد.  تأثیر سازیفراگیر

  ناآگاهي   ن:كودكا  ويژه  رايط ش  به   والدين   ناآگاهي .  3

  خاص   هایويژگي  و  معلولیت  شدت  و  نوع  از  والدين

  كودكان،   رشد   فرايند  و  تعلیم   اصول   موزان،آدانش  اين

  هیجاني   و   اقتصادی  اعي،اجتم   شناختي، روان  نیازهای

  اثربخش   يتحصیل  هایمهارت  میزان  بر  ودكانك  اين

 است.

   آموزان:انشد و معلمان شخصیتي هایويژگي .1
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  هیجاني   و  عاطفي   شناختي،  ری، رفتا  هایويژگي

  سازی اگیرفر  بر  مؤثر  نقشي   آموزان، دانش  و   معلمان 

 دارد.  آموزاندانش

  متقابل   يانسان   هایتعامل  نوع  انساني:  روابط  .2

  و   هاويژگي  دلسوزی،  و   رحمت  نه  همدلي  بر  مبتني

  به  احترام   و  پذيرش   آموزان،انشد  اين   خاص  شرايط

  تأثیر   سازیفراگیر  شياثربخ  بر  تحقیر  و  انتقاد   از  دور

 دارد. 

  هبردها را  (،2008)  اشتراوس  و   كوربین   راهبردها:

  ها گروه  يا   فراد ا  كه   دانند مي  های واكنش  يا   هاپاسخ  را

  رويدادها   و  هاتفاقا  ،مسائل  ،اهموقعیت  با  واجههم  در

  كه   سؤال  اين  به  پاسخ  در  روايناز  ،دهندمي  نشان

  اثربخشي   ایبر  ييراهبردها  چه  از  مديران  ،نامعلم

  كه   داد  نشان  نتايج   كنند؟مي  استفاده  سازیفراگیر

  زندگي   كیفیت   پايین   سطح   تأثیر  تحت   ها،راهبرد

  از   والدين   ناآگاهي   ،خانواده  ناقص   لکرد عم  خانواده،

  والدين   سازیآگاه  آموزان،دانش  ژهوي  شرايط

  با   متناسب  تخصصي  آموزش  عادی،  آموزاندانش

   كنند.مي تفاده اس  عادی آموزاندانش  نیازهای

  كه   شد  مطرح  سؤال  اين  سپس  :ایزمینه  شرايط

  كدام   تأثیر  تحت  معلمان   استفاده  مورد   یراهبردها

  های موقعیت  ،ای زمینه  شرايط   دارد؟   قرار  خاص  ايطشر

  يا   اعمال   و  راهبردها   كه   هستند   ایيژهو  و  خاص 

 (.2013  )كرسول،  دهندمي  قرار  تأثیر  تحت  را  هاتعامل

  شرايط   تأثیر  تحت  راهبردها  كه  داد   نشان  نتايج

  فضای   و  یزاتتجه  و  منابع  آموزان،دانش  اين  متفاوت

  ناآگاهي   و  كالس  ساختار  مدرسه،  ساختار  آموزشي،

  برای   را   مناسبي   بستر  و   شرايط   عادی   زانآمودانش

 .سازدمي فراهم  سازیفراگیر  اثربخشي عدم

  پايین   سطح   خانواده:  زندگي   كیفیت   پايین   سطح.  1

-روان   اقتصادی،   اجتماعي،   فیزيکي،   ي زندگ   یفیت ك

  میزان   نتیجهدر  و   راهبردها  بر  نگيفره  و   شناختي

 . گذارندمي تأثیر آموزاندانش سازی فراگیر اثربخشي

  ي، خانوادگ   هایتعارض  خانواده:  ناقص  عملکرد .  2

  نگرش  و  فرزندی  -والد  روابط   ارتباطي،  های مهارت

  و   راهبردها   بر  فرزندان  معلولیت   به  نسبت   خانواده

 است.  مؤثر سازیفراگیر اثربخشي  میزان بر نتیجهدر

  تر عمومي  ل عوام  از  راهبردها   :گراخلهدم   شرايط

  نشان   نتايج  . دارند  ایهمداخل   نقش  كه  پذيرندمي  تأثیر

  و   دوستان   گروه،  محیطي،  زایاسترس  لعوام  كه  داد

 باشند. راهبردها  كنندهتسهیل توانندمي فناوری

  ناشي   های استرس  : محیطي  ی زااسترس  عوامل.  1

  سیاسي،   فرهنگي،  اقتصادی،   رويدادهای  از

  از   ناشي  شرايط   آموزشي،   نظام   تغییرات   جتماعي، ا

  زندگي   ابعاد  تمام  بر  آن  اثربخشي  و  كرونا  ويروس

  ها تعارض  ايجاد   نتیجهدر  و  بردها راه  بر   انساني

 تأثیرگذارند.

  مشکالت   و  دار مشکل  دوستان  دوستان:  گروه.  2

  و   راهبردها  بر  هاهمکالسي  و   دوستان  با  ارتباطي 

   است. تأثیرگذار  هاآن بین تعارض  ايجاد  نتیجهدر

  صل حا   نتايج   را   پیامدها  ( 2013)  كرسول   پیامدها:

  نشان   دايميپارا  الگوی  بررسي   .نددامي  راهبردها  از

  درون   عوامل  راهبردهای  از   استفاده  كه  دهدمي

  كالس،   درون  ساختار  مدرسه،  درون   )ساختار   سازماني 

  و   امکانات   و  آموزشي   محتوای   شخصیتي،   های يژگيو

  و   معلمان  تیشخص  ي گژيو  همراه  به  تجهیزات

  )ساختار   ن سازما  از  بیرون   عوامل  آموزان(،دانش

  والد   روابط   لدين،وا  نگرش  اقتصادی،   شرايط   ،خانواده

  شناختي جمعیت  هایويژگي  والدين،  روابط   فرزندی،

  بخشي اثر  بر  فرهنگي(   و  اقتصادی   وضعیت   والدين،

  ثر مؤ  نوشتاری  و  خوانداری  هایمهارت  بر  سازیفراگیر

 است.

  علّي،   شرايط   محوری،  بحث  اينکه   از   بعد

  و   گرمداخله  شرايط  متقابل،  كنش  و   كنش  راهبردهای

  گزينشي،   كدگذاری   در  شد،   تعیین  دها پیام  و   ای زمینه

  اين   است.  مفاهیم   میان   روابط   كردن معنادار  به  نوبت

  اصلي   خط   و  گرفت   ارقر   دنظر م  اول   مصاحبه   از   مهم 

  های مقوله  و   د ش  داده  توضیح   و   مشخص  داستان 

  كه   طور همان  .شدند  مرتبط  همديگر  به  آمدهدستبه

  پارادايمي،   مدل  محوری  مقوله  دهد، مي  نشان   1  شکل
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  تحت   كه   است  سازماني برون  و   سازمانيدرون  عوامل

  های ويژگي  شخصیتي،  هایويژگي)  علّي  شرايط  تأثیر

  و   خانوادگي درون  های تعارض  اختي، شنجمعیت

  اين   شرايط  به  جامعه  و  والدين  نگرش  و   تنشنداآگاهي

  امل )عو  گرمداخله  شرايط   كنار  در  كودكان(

  ط شراي  و  دوستان(  گروه   و  محیطي  زایاسترس

  -اجتماعي   زندگي  كیفیت  پايین  )سطح  زسا زمینه

  اين   با   برخورد  در   خانواده  ناقص  عملکرد   اقتصادی، 

  نیازهای   به  نسبت  والدين  نداشتنگاهيآ  و  كودكان 

  اثربخشي   راهبردهای   بر  ويژه(   هایيناتوان  با   كودكان 

  های مهارت  ،خوانداری  های مهارت)  سازیفراگیر

  نوشتاری،   های هارتم  اجتماعي،   هایمهارت  ارتباطي، 

  گذارد يم   تأثیر  مدرسه(  به  اشتیاق  تحصیلي،  عملکرد 

  سازی فراگیر  یبرا  معايبي   و   مزايا   ايجاد   آن   حاصل   كه

 است.
 

 
  مقطع سازیفراگير در ثرمؤ عوامل یميپارادا مدل  1 شکل

 ابتدايی 

  كه   گفت  توانمي  شده ذكر  فراواني  به  توجه  اب

  برازش   از  تئوری   ددگران  بر  مبتني  شدهاستخراج  الگوی

  -1  كه   داد  نشان  نتايج   بود.  برخوردار  مطلوب

  و   معلم  شخصیتي  ويژگي  )   شخصیتي   هایويژگي

  ؛ معلم  ایحرفه  صالحیت  و  تخصص  -2  ؛(آموزاندانش

  امکانات   و   فضا  -4  ؛انداردسازیاست  و   ريزیبرنامه  -3

  منفي   و  مثبت  اختيشن روان  ایهاثر  -5  ؛آموزشي

  عوامل   -7  و  خانواده  به  وطمرب  عوامل  -6  ؛سازیفراگیر

  خصوص در  ها طبقه  ترين مهم  ،جامعه  به  مربوط

  خوانداری  های مهارت بر سازی فراگیر  آموزش اثربخشي

  ، باشند مي  ابتدايي   اول   مقطع   آموزاندانش  نوشتاری   و

  كه   گونههمان  .اندداشته  5  از  بالتر  فراواني  همگي   زيرا

  و   ي بررس   با  پژوهشگر   ، شودمي  مشاهده   2  شکل   در 

  اصلي   هایمؤلفه  شدهانجام  یهامصاحبه  قیدق   لیتحل

  اصلي   مقوله  14  در   را   شدهذكر  ابعاد   از   كدامهر 

  اثربخشي   ، رديگعبارتيبه  .است  دهكر   بندی تقسیم

  و   خوانداری  هایمهارت  بر  سازیرفراگی  آموزش

  شش   حول  در  اييابتد  اول   دوره  آموزاندانش  نوشتاری

  اند شده  دهي سازمان  ید یكل   حوزه  اي   طبقه  يا  بُعد

  كه   است   لياص  مقوله   14  شامل   مجموعدر  كه   اندشده

  )ويژگي   شخصیتي   هایويژگي  الف.   از   اندعبارت

  توسعه   -2  و   انساني   روابط  توسعه   -1  معلم   خصیتي ش

  شخصیتي   هایويژگي  و  يادگیری(  و  آموزش

-1)  ای حرفه  تصالحی  و   تخصص  ب.  آموزاندانش

  تیمي   هایمهارت  ويتتق  -2  و  معلمان  ایحرفه  توسعه

  -1)  سازیاستاندار  و  ريزیبرنامه  پ.  گروهي(،  و

  و   فضا  ت.  عملکردی(  ريزیبرنامه  و  ساختاری  فرهنگ 

  ث.   ، كالس(  ساختار   مدرسه،  )ساختار   آموزشي   امکانات 

  -1)  سازی   فراگیر   منفي   و  مثبت   شناختي روان  اثرات

 به  مربوط  عوامل  ج.  سازی(،  فراگیر  ايب مع  -2  و  مزايا

  عملکرد   -2  زندگي،  كیفیت  پايین   سطح   -1)  دهخانوا

  -1)  جامعه  به  مربوط  عوامل  چ.  و  خانواده(  ناقص

 همسالن(.  گروه -2 و محیطي  یزااسترس عوامل

 گيری نتيجه و بحث

  در   مؤثر  عوامل  شناسايي   حاضر  ژوهشپ  از   هدف

  ايجاد   و  ابتدايي   اول  دوره   آموزاندانش  فراگیرسازی

  از   حاصل   د فراين  نتايج  .است  ه بود  بنیادداده  نظريه  يک

  14  اولیه،  كد  248  شناسايي  به  منجر  ،باز  كُدگذاری

  پژوهشي   تاكنون  كه اييجآن  از   شد.   طبقه   7  و   مقوله

  نپرداخته   سازیفراگیر  اثربخشي  به   كیفي  صورتبه

  های همطالع  با  غیرمستقیم   طوربه  نتايج  اين  ،است

  ؛ 2012  هیمان،   و  بوس  ؛2008  همکاران،   و   ل)پوو

 و   هو  ؛2013  همکاران،  و  گرين  ؛2012  راسیل،  و  نگ يا
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  ؛1391  يوسفي،   و  مجد  امیری   ؛2019  همکاران،

  و   سزوماسکي   ؛1398  اني، گرگ   همتي   و   هندی

 دارد. همخواني  (2020 همکاران،

  سازی فراگیر  گفت   توانمي  نتايج  اين   تبیین  رد

 نوآوری،  از  گـردي  حیطـه  هر  همانند  وپرورشآموزش

 شواهد  نبـدو  نبايـد  و  تواندنمي  وپرورشآموزش  در

  مباني   چهاگر  . كند  پیدا  گسترش  پژوهشي   كنندهیديأت

  از   انسـاني   هـای ارزش  بر  منطبق   رويکرد   اين   فلسفي 

  نظر   به  بشر   حقوق   و  اسالم   دين   هایارزش  جملـه

  هیجـاني   بـار  توانـدمـي  كـه  شـدهضفـر  و  رسد مي

 دوش  بـر  كـه  را  یسازژهيو  و  جداسـازی  ،علولیـتم

  از   دهد،  كاهش  ،دارد  قـرار  خـانواده  و  كـودک

  سـامانه   اداره   و  تأسـیس   كالن   هایهزينه

  بکاهـد،   گیریچشـم  نحو   به  ژهوي  وپرورشآموزش

  ارتقا   كودكان  همه  رایب  را  وپرورشزشآمو  كیفیـت

  معه جا  میان  در  را  انساني  هایارزش  و  قاخال  و  دهد

 (.2020 همکاران، و سزوماسکي ) كند  احیا

  های پرسش  تدوين  پژوهش  اين  در  ديگر  سوی  از

  پیشرفت   ماهیت  كه  است  وابسـته  اين  به  پژوهشي

  چیست   پژوهشگران  اهديـدگ   از  انآموزدانش  يادگیری

  ماهیت   .كنندمي  یساز مفهوم  چگونه  را   آن  و

 چگونه  را   آن   و  دانندمي  چه  را   سازیفراگیر

  پیشـرفت   مورد  در   مفاهیم  كدام   كنند،مي  ی ازسمفهوم

  تر ارزش  با   و   مهم   را  سازی فراگیر  و   اكتسـاب   و

  طراحي   از   پیش  پژوهشگران  ترتیب،يناهبـ  .داننـدمـي

  ز ا  هامفهوم  اين  بررسي  بـه  بايـد  وهشيپژ  طرح

  تا   بپردازند  ذينفعـان  و  رنامـهب  خـود،   ديـدگاه 

  تا   را  سـيبرر  تحت  متغیرهای  و  پژوهشي   هایپرسش

  د. كنن  تدوين   واقع   بر  منطبق  و   دقیق   امکان   حد

  نیمه   عمیق  هایمصاحبه  انجام  با  پژوهشگران  روايناز

  و   سان كارشنا  معلمان،   از   تن   15  با   ساختاريافته

  )آموزش  استثنايي  كودكان   حیطه  صاحبنظران

  های ويژگي  اگر  كه  رسیدند  نتیجه  اين   به  زی(فراگیرسا

  و  تخصص  با  وزانآمدانش  و  معلمان  شخصیتي

  و   ريزیبرنامه  با  معلمان   ای حرفه  صالحیت

  امکانات   و  فضا  با  تطابق  در  سازیفراگیر  استاندارسازی

  به   شناختيروان  مثبت  اثر  تواندمي  ،گیرد  قرار  آموزشي

  آن   يب معا  صورت  اين  غیر  در   ، باشد  داشته   همراه

   است. آن مزايايي   از بیشتر

  تي شخصی  هایويژگي  شخصیتي:  های ويژگي

  لي، همد   ، صبر  های:مالک  كه   است   اول   عامل  ، معلمان

  ذيری، پانعطاف  جسارت،   انگیزه،   ، كوشيسخت  پشتکار، 

  داشتن   اشتباهات،  قبول  .گیردمي  بر  در   را   انتقادپذيری 

  بودن،   يک  و   صفر     ،پذيریانعطاف  نقدپذيری،   روحیه

  عصبانیت   كنترل  حوصله،  و  صبر  داشتن   نبودن،  خشک 

  ، شوق  و  شور   اضطراری،  واقعم  در  آرامش  حفظ   خود،

  از   استفاده  مرتب،  و  آراسته  ظاهر  كار،  به  عالقه  هیجان،

  آن،   از   دفاع  و   حقیقت   ابراز  شهامت   خود،   اختیارات 

  باعث   كه   هستند   عواملي   جمله   از   نفس عزت  داشتن 

  وقتي   واقعدر  .شوديم  سازی فراگیر  آموزش  اثربخشي

  بر   مبتني   رابطه  يک   بتوانند  ابتدايي   مدارس   معلمان 

  فرايند   در  باشند،   داشته  آموزاندانش  با  احترام

  با   و  بگیرند  كار  به  را  زمل  تحمل  و  صبر  آموزشي

  ادراكي   سطح  با  آموزشي   بعد   سازیمتناسب

  رفتاری،   هایمهارت  و  مفاهیم   آموزش  به  نآموزادانش

  زمینه   توانندمي  بپردازند  حركتي  و  ياجتماع   تحصیلي،

  سوی  از كنند.  همفرا  تحصیلي هایمهارت رشد  برای را

  با   متناسب  هایهشیو  با   دباي  آموزش  محتوای  ديگر

  فردی   های تفاوت  به  توجه  با   باشد.  آموزاندانش

  هایهوش  گرفتن نظردر  و  ويژه  و  عادی   آموزاندانش

  را   خالقیت   و  توانايي   اين  بايد   معلم   كالس   در  مختلف

  و   متفاوت   های درس  طرح  طي   كه   باشد   داشته

  انتخاب   را  مناسب   تدريس  روش  هاشهو  گرفتن نظردر

  يادگیری   و  آموزش  توسعه  روايناز  .دكن   عملي  و

  همراه   به   شده سازیمتناسب  های درس  طرح   بر   مبتني

  های ناتواني)  پذيرش   بر  مبتني   سالم   ارتباط   برقراری

  هیجاني(   و  شناختي  رفتاری،)  اشتیاق  احترام،  ويژه(،

  كند   اهمفر  معلم  برای  را   باثبات  شخصیت  يک   وانتمي

  افزايش   برای  را  ینهزم  آموزاندانش  بر  اثرگذاری   با   تا

   و )يانگ  سازد فراهم  نوشتاری و خوانداری های تمهار
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 .(2012 راسیل،

  مان معل  تخصص  :ای حرفه  صالحیت  و  تخصص

  اثربخشي   ر د  تواندمي  كه   است  هايي مالک  از   يکي 

  دانشي   از  عبارت  ،تخصص  .باشد  مؤثر  سازیفراگیر

  و   آگاه  خصوصهب  كار   يا   رشتهيک   در  را  فرد  كه  است

  به   كه  است  كسي  متخصص  فرد  يک   سازد.  دتوانمن

  كه   عواملي  تمام   بتواند  و   باشد  آشنا  خود  شغل  ماهیت

  از   بشناسد.  را  شودمي  آن  شدنمنجاا  بهتر  به  منجر

  بعد   دو  در   بايد   سازیفراگیر  س مدار  معلمان   كه  آنجای

  با   آموزانشدان  و   عادی   آموزاندانش  آموزش   مقوله   و

  اين  باشند.  داشته  را  ملز  ایحرفه  مهارت  ويژه  نیازهای

  بر   را   ها آن  معمولا   خاص   كودكان   آموزش   برای  معلمان 

  جسماني   رفتاری،  حسي،   رتباطي، ا  های تفاوت  مبنای 

  ريزی برنامه  نآ  اساسبر  و  كنند مي  بندیطبقه  و...

  در   افراد  اين  به  آموزش  .دهندمي  انجام  آموزشي

  رو ايناز  است.  ترسخت  ها آن  عادی   همسالن  با  مقايسه

  بردن بال  برای  آموزشي  نظام   وظايف  ترين مهم  از   يکي 

  توجه   شده  سازی فراگیر  آموزاندانش  شي آموز  كیفیت

  های آموزش  حداقل  كه  است  معلمان   تخصص  نوع  به

  اجتماعي،   جسماني،  رشد  هاینظريه  ابعاد  در  را  لزم

  ديده   استثنايي   كانكود  و  شناختي روان  و  هیجاني

  يکبار   ماه  6  هر  متوسط  طوربه  ديگر  سوی  از  باشد.

  خدمت   ضمن  هایرهدو  گذراندن  ضمن

  فردی   هایاوتتف   درک  ضمن  شده سازیمتناسب

  با   را  خود   آموزشي  محتوای  عادی  انآموزدانش

  ويژه   نیازهای  با  آموزانشدان  فردی  های تفاوت

 رشوپروآموزش  ديگر  سوی   از  كند.  سازیمتناسب

  ا ب  تماماا   كه   نیست   خاصي   برنامه  خاص   كودكان 

  باشد.   داشته   تفاوت  وپرورشآموزش  عادی  هایبرنامه 

  تأمین   برای  كه  است  آموزیدانش  خاص،  كودک

  در   تغییراتي  بايد  او  آموزشي  و  تربیتي  اینیازه  حداكثر

  های برنامه  و   خانواده  آموزشي   و   بیتي تر  هایشیوه

 .(2019 اران،همک  و )هو  شود داده  عادی  مدارس

  د استاندار  و   ريزیمهبرنا  استاندارد:   و   ريزیبرنامه 

  كه آنجا  از   . است  مختلفي  مراحل  به  نیازمند   سازی 

  يا   عادی  آموزاندانش  در   صورت  دو  به  سازیفراگیر

  وزان آمدانش  دهي جای  معکوس  سازی فراگیر  صورتبه

  . گیردمي  صورت  ويژه  آموزاندانش  مدارس  در   عادی 

  بسترسازی   و  ايجاد  برای  گام   ناولی  روايناز

  كه   آنجا   از   است.  جامعه   گ فرهن   سازیراگیرف 

  دارند،   خاصي   شرايط  ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  با   چندساله  صورتبه  تنخس   سازی فراگیر  برای  روايناز

  كتاب،   ،هاپمفلت  یدتول  آموزشي،   هایكارگاه  انجام

  ر د   را   زمینه   ي نگرش  نفوذ  و  ايجاد   خصوصدر  روزنامه

  اين   همچنین  . كرد  فراهم  عادی  آموزاندانش  والدين

  اهداف،   تعیین   ،هافرصت  شناسايي  با   ريزیبرنامه 

  تعیین   جامعه،   دروني  و   محیطي   شرايط   بررسي

  ، حلراه  هترينب  انتخاب  و  ارزيابي  مختلف،  هایحلراه

  و   بلندمدت   و   تمد انیم   مدت، كوتاه  رنامهب  يک  تدوين

  نه  موجود  عملکرد  سطح  تا  شودمي  انجام  بندیبودجه 

 .كند  یداپ  افزايش بلکه حفظ  تنها

  نتايج   اين  تبیین  در   آموزشي:  امکانات  و  فضا

  مدرسه   از  آموزاندانش  ادراک  كه  زماني   گفت   توانمي

  را   آن  ايفوظ  و  تکالیف  كه  است  نحوی  به  كالس  و

  انتخاب  را تسلطي  اهداف بدانند، برانگیزچالش و متنوع

  ها همکالسي  و  معلمان  مديران،  توسط   كنند؛مي

  داده   شركت  آموزشي  دفراين   در  شوند،  پذيرفته

  بین   مؤثر  طوربه  تحصیلي  هایتمسئولی  ،شوندمي

  كالسي   فرايند   در  و  شود مي  تقسیم   آموزاندانش

  رسه مد  اين  آموزاندانش  ، دارند  مشخصي   سهم   كدام هر 

  از   و   كنند مي  تلقي  سودمندتر  را  كالس   ساختار   و

  كه   كنندمي  استفاده  مناسبي   يانگیزش  راهبردهای

  خواندن،   ادگیری، ي  هایمهارت  رفت پیش  به   نهايتدر

  كه   مانيز  شد.  خواهد  منجر  تحصیلي   عملکرد   و  نوشتن

  به   كه   كند مي  درک   را   ي محیط  درس   كالس   آموزدانش

  تکالیف   محتوای  ،ودشمي  منتهي  وی  استقالل   تقويت

  ب انتخا   با   و  داندمي  مفید  خود  آينده  برای  را  درسي 

  از   دارد،   تأكید   یيادگیر  تعمیق   بر  كه   اهدافي 

  انطباق   و   هاچالش  با   برخورد  برای  مناسبي   راهبردهای

  استفاده   سازیفراگیر  مدارس   تحصیلي  شرايط  با
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  تحصیلي   زمینه  در  موفقیت  به  منجر   هك  كندمي

  معلّمان   چقدر  هر  ديگر،رتيعبابه  شد.  خواهد

  ها آن  ،ددهن   دخالت  گیریتصمیم  در   را  آموزاندانش

  را   تری منطبق  و  ترنه  سازگارا  و   مثبت  انگیزش  الگوی

  راه   از   كه   را   فرايندی   اساس،  اين   بر  داد.  خواهند  بروز

  موفقیت   بر  مرجعیت  و   تکلیف  جذابیت  ابعاد  آن

  تبیین   توانمي  صورت  اين   به  ،گذاردمي  تأثیر  تحصیلي

 آموزاندانش  تمام  فهم   و   يادگیری  به  كه  مانيمعلّ  كرد

  منتقل   را   پیام  و  فکر  ايده،  اين  ، دهنديم  اهمیت

  چنین   بگیرند.  ياد  توانندمي  افراد  همه  كه  ندكن مي

  دهد مي  آموزاندانش  به  را   روشن   پیام   اين   ساختاری،

  مطلوب،   رشد  بلکه  نیست  مالک  رهنم  كسب  كه

  و برانگیزچالش تکالیف  با  رويي رويا ،ثمربخش يادگیری

  و   كالسي   امور  به  راجع  يده نظر  ها،آن  رفع   برای  تالش

  گفت   توانمي  پس  است.  مهم   مهارت   كسب  و   مدرسه

  و   يادگیری  های مهارت  بر  كالس  و   مدرسه  ساختار 

  ، هیمان  و  )بوس  است  مؤثر  سازی فراگیر  اثربخشي

2012.)  

 
  گفت   توان مي  نتايج   اين  تبیین   در   روانشناختي:   هایاثر

  داشته   مثبت  اثر  آموزاندانش  تحول  بر  فراگیر  آموزش

  ا ب  كودک  كه  است  نکته  اين  دربردارنده  كه  چرا  ،است

  در   دهندهرشد  هایكالس  اين  درون   در   ويژه  نیازهای

  سپری   هم   با   مدرسه   در  را   روز   هر   خود  همسالن   كنار 

  ن اي  حضور  و  فراگیرسازی   اجرای  بنابراين  .نندكمي

  به   منجر  تواندمي  عمومي  آموزش  مدارس  ر د  كودكان 

  از   همچنین   شود.   مثبتي  اجتماعي   تحول  تغییرات

 آموزش  طرح  ويژه  ازهاینی   با  كودكان  ،معلمان  ديدگاه

  برای  زيادی  شناختيروان و فردی   مزايای دارای   فراگیر

  و   دروني  آرامش  مانند  ه ب  ويژه  نیازهای  با  آموزاندانش

  و   نشاط  خود،   به  اداعتم  و   خود  حرمت  تقويت   اني،رو

  و   همدلي  و  كمک   حس  انگیزه،  و  تحرک  شادابي،

  كنار   در  كودكان  اين  . است  محبت  و  رمهرپ  فضای

  دريافت   فراواني   فردی  تأيیدهای   خود   ن همسال

  و   خود   رمتح  افزايش  به  تأيیدها   اين   و   كنند مي

  همچنین   د.شومي  منتهي  هاآن  در  مثبت  حس  تقويت

  يادگیری   و   رشد   یبرا  محرک   محیطي   ، فراگیر  آموزش

  و   )پوول  كندمي  فراهم  ويژه  نیازهای  دارای  كودكان 

  خود   حرمت   افزايش   شک  بدون   كه   ( 2008  مکاران،ه

  مثبت   رواني  شرايط  آوردندستبه  و  خود  به  اعتماد  و

  اين   موفقیت  به  منجر  هم   تحصیلي  زمینه  در  تواندمي

  زمینه   اين  در  متعدد  هایپژوهش  شود.  موزانآدانش

 با  آموزاندانش  رواني  سالمت  كه  دده مي  نشان

  صورت   اين  به  و  دارد   رابطه   هاآن  تحصیلي   پیشرفت 

  از   يا  رواني  کالتمش  از  نحوی  به  كه  آموزانيدانش

  با   اغلب  ،برندمي  رنج  مناسب   رواني  بهداشت  فقدان

  (. 2008  )میچل،   هستند  مواجه  تحصیلي   افت

  فراگیر،   آموزش   طرح  اجرای  معلمان   نظر  به  همچنین 

  نیازهای   دارای  كودكان  هایخانواده  برای  مثبتي  نتايج

  و   يافتگيسازش  موجب  اينکه  جمله  از   دارد،  ويژه

  عدم   به   كمک  و   كودک  مشکل   با   خانواده  ق انطبا

  مشکل   رفع   نیز  و  هانگرش  در   تغییر   كهتری،   احساس

  طرفي   از  . شودمي  هاخانواده  برای  مدارس   بودندور

  در   یل تحص  بر  فراگیر  آموزش  از   حمايت   مفهوم

  كودک   منزل   جوارهم  عمومي   مدرسه  تريننزديک 

  نیازهای   با  آموزاندانش  كه  زماني  ايننابرب  .دارد  تمركز

  و   كنندمي  شركت  عمومي  آموزش  مدارس  رد  ويژه

  كودكان   با  و  پذيرندمي  را  هاتفاوت  يراحتبه  مدارس

  موجب   امر  اين  ،كنندمي  برخورد  ربهنجا  فرد  يک  مثل

  احساس   ديگر   ويژه  اتواني ن  با   كودک   كه   شود مي

  واني ر  فشار  هم  خانواده  آن  تبع  به  و  نکند  كهتری

  كنار   ت مشکال  با  آساني  به  و  كند  س احسا  را  كمتری

  كمک  هاخانواده  يافتگيسازش  به  نتیجهدر  بیايد،
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  مدارس   ، پژوهش  اين  های يافته  اساس بر  .كندمي

  های مهارت  ارتقای  امکان  زير  دليل   به  گیرفرا

  الگوی   وجود  -1  كرد:  خواهد  فراهم  را  نآموزادانش

  -2  ؛(ناتواني  دونب  و  همسال   آموزان)دانش  مناسب

  الگوی   با  ناتواني  با  آموزاندانش  عملکرد  مقايسه  امکان

  ارتقای   یسوبه  گیریجهت  و  مناسب  تحولي

  امکان   -3  ؛معلم  سوی  از  هاآن  مختلف  هایمهارت

  برای  ني ناتوا  بدون   لنهمسا   پنهان   توان  از   گیری بهره 

  ؛ ناتواني  با  آموزاندانش  در  هامهارت  ارتقای  و  آموزش

  در   ناتواني   با  آموزاندانش  بهتر  پذيرش   سازی ینهزم   -4

  مدرسه   در   سازی فرهنگ   و   نگرش  تغییر  با   جامعه  متن

  و   شودمي  منتهي  فراگیر  جامعه  د ايجا  به  آينده  در   كه

  پذيری انعطاف  و  مهارت  آگاهي  ارتقای   و  توسعه  -5

  نیازهای   رفع  منظوربه  تالش   جهت  در  معلمان  عملکرد 

 آموزان. دانش  تمامي های تفاوت از  ناشي ويژه

  نتايج   اين  تبیین   در   خانواده:  به  مربوط  عوامل

  و   روابط   محور   كه   مادری   و   درپ  گفت   توانمي

  و   خودمحوری  خشونت،  قدرت،  اساسبر  برخوردشان

  ها تمايل  به  يا  است  خانواده  اعضای  با  مشورت  از  پرهیز

  دهند مي  اهمیت  اندازه  از   شیب  فرزندان،   هایخواسته  و

  ان روابطش  ضعیف،   نظارتشان  ، دهندنمي  اهمیت   اصالا   يا

  و   كودكان   توان  از   خارج  انتظاراتشان   ، روحيب  و   دسر

  فضای   ،اندكرده  طرد  را  او  و  تفاوتبي  او  به  تنسب

  از   گروه  اين  كنند.مي  تحمل  رقابلیغ  و   آلوده  ا ر  زندگي 

  اصرار   روزانه،   فشرده   برنامه  تحمیل  و   تعیین   با   والدين

  از   بیش  مراقبت   و  كنترل  خود،  ديدگاه  بر  پافشاری  و

  تحمیل   تحصیلي،  شخصي،  مسائل  در  دزيا  دخالت  حد،

  زياد،   های محدوديت  فیزيکي،  و  كالمي   خشونت  قايد،ع

  تحقیر   كردن،مقايسه  ورت،مش  بدون  های گیریتصمیم

  مسائل،   زرگنماييب  زياد،   هایانتقاد  سرزنش،  و

  از   ممانعت  ،گیرانهسخت  مالي   مديريت  دادن،دستور

  و   ترس  درسي،  پیشرفت  دلیل  به  گوناگون  هایالیتفع

  ، هافعالیت  دادن انجام  در  سخت   شرايط   تعیین   دلهره،

  نداشتن ثبات  ،تفاوتيبي  خانه،  زياد  قوانین  كم،  محبت

  بر  و  خت س  را  شرايط  مقررات،   و  قوانین  اجرای  در

  ايجاد   نتیجه در  و   كودكان  و   والدين   های راهبرد

  تحصیلي   ترک  و   یكار اهمال  تحصیلي،   مشکالت 

  و   والدين   كه   كرد   بیان   چنین   توان مي  بنابراين  مؤثرند.

  ايجاد   در  را  نقش  بیشترين  هاآن  تربیتي  هایروش

  و   جانيهی   اجتماعي،  سازگاری  ويژهبه  مشکالت

  و   گرين )  دارد   فرزندانشان  و   ها آن  میان   تحصیلي 

 .(2013 همکاران،

  ی زااسترس  عوامل  جامعه:   به  بوطمر  عوامل

  اقتصادی،   رويدادهای  از   ناشي  هایترساس)  محیطي

  ( آموزشي  نظام   عاطفي،  اجتماعي،  سیاسي،   فرهنگي،

  ارتباطي   مشکالت   و   دارمشکل  )دوستان   دوستان   گروه

  بر   تأثیرگذار  و   مهم   گرمداخله  ملعوا  از   دوستان(  با

  در   سازیفراگیر  اثربخشي   فاده است   مورد   راهبردهای

  كه   مانيز  .هستند  تحصیلي  زندگي   مسائل  با  برخورد

  پذيرفته   عادی   رس مدا  در   ويژه  نیازهای   با  آموزاندانش

  جامعه   در  تنوع  وجود  به  نسبت  معلمان  ،شوندمي

  ی دارا  زانآمودانش  شناخت  به   و  شده   قائل  ارزش

  باعث   برنامه  اين   ،دكنن  اقدام  مختلف   هایييتوانا

  به  نسبت   حساسیت   و  آگاهي   معلمان   در   تا   شودمي

  اين   كه   شود   ايجاد  یم مستق  و  فردی   آموزش  اهمیت

  تا   داده  انتقال  هاآن  هایهمکالسي  به  را  دانش  نوع

  حالت   اين  در   كند.  پیدا  افزايش  گروهي  های مهارت

  كالس   در   خستگي   و  کنواختي ي  با   تا  آموزد مي  معلم

  اساس بر  معلم  عياجتما  درک  ترتیباينبه  كند.  مبارزه

  در   فرهنگي   بسترسازی  فراگیر   آموزش  برنامه

  به  احترام   و   ها آن  هایخانواده  و  عادی   انآموزدانش

  از   و  كرده  پیدا  گسترش  جامعه  فراد ا  همه  مدني  وقحق 

  اين   در  روزاينا  .كندمي  حمايت  رابرب  اجتماعي  ارزش

  نسل   و  كرده  پیدا  بیشتری  آگاهي   امعهج  سطح

  آرامش   و  صلح   نتیجه در  . كنندمي  تربیت  توانمندتری

  نقطه   كه  د رسمي  خود  سطح  بالترين  به  اجتماعي

  و   )پوول  ستا  محیطي   زای استرس  عوامل  با   مقابل

 .(2008 همکاران،

   ها آن جمله از كه  دارد  هایمحدوديت پژوهش اين
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 د: كر اشاره  زير  موارد به توانمي

  بر   مبتني  كیفي  یها داده  تحلیل  كهييجاآن  از

  تحلیل   بخش  در  است  ممکن  ،است  یتفسیر  ادايمپار

  استخراج   نحوه  در  قمحق  ذهنیت  كیفي  یهاهداد

  كیفي   هایپژوهش  در  .اشدب  بوده  تأثیرگذار   هامؤلفه

  های تعصب  و  هاضفرپیش  دادندخالت  و  بروز  امکان

  را   پژوهش  ايجنت  و  هايافته  است  ممکن  ،پژوهشگر

  پژوهشگر  حاضر  پژوهش  در   البته  كه  كند  دارخدشه

  كرده   عمل  یریسوگ  بدون  امکان  حد  تا  كندمي  تالش

  های همشاهد  و  هاربه تج   رصد  به  اقدام  فقط  و

  زمان   در  پژوهش  اين  انجام  .كند  نكنندگامشاركت

  طولني   كه  افتاد  اتفاق  19-كوويد   بیماری   گیریهمه

  انجام   و   مدارس   تعطیلي   دلیل   به  آن   شدنطولني

  ايجاد   باعث  كیفي  پژوهش  يک   در  عمیق  هایمصاحبه

  نبود   شد.  پژوهشگران  برای   مکاني  و   زماني  محدوديت

  بررسي   به  كه   خارجي(   و   )داخلي  هایپژوهش  و   ابعمن

  ابتدايي   اول  مقطع   آموزاندانش  سازیفراگیر  اثربخشي

 و  بحث  كه  است  شده   باعث  ،باشند  پرداخته

 نباشد. برخوردار لزم  و  مطلوب كیفیت  از گیری نتیجه

  عوامل   از  كدامهر   شودمي  ادپیشنه   اينجا  در

  ( دارند  أثیرت  سازیفراگیر  اثربخشي  بر  كه)   شدهمطرح

  در   شده انجام  هایپژوهش  از  یاریبس  موضوع  نداتومي

  در   بايد   را   نکته  نيا  .د باش   استثنايي  كودكان   حیطه

  ط یمح   با  و  ستند ین  ستاي ا  هاسازمان  كه   داشت  هنذ

  ن یهم   ، زمان  گذر  با   است  ي هيبد  . اندتعامل  در   خود

  را   شده  مطرح  یهایری متغ   توانديم  ييايپو  و  تعامل

  ضمن   بحث  ن يا  كه  است  از ین  ترتیباينبه  ، دهد  رییتغ

  اثربخشي   بر  ها آن  تأثیر  و   عوامل  ن يا  هب  توجه

  همچنین   . شود  دوباره   ي بررس  و   پژوهش  ، سازیفراگیر

  یهابرنامه  پژوهش،  ني ا  از   اصلح  جينتا  به  توجه  با

  سازی فراگیر  مدارس   یشترب  اثربخشي   یبرا  جامعي 

  ای هپژوهش  در  تواننديم  پژوهشگران  .شود  نيتدو

  اثربخشي   در  تواننديم  كه   را  یگريد  یهایریمتغ  خود

  پیشنهاد   .كنند  يبررس  ،بگذارند  تأثیر  سازیفراگیر

  14  شناسايي  و  كیفي  مطالعه  نتايج   به  توجه  با  شودمي

  و   ساخت  توان،مي  آن  رد   طبقه  7  و  اصلي  مقوله

  و   والدين  معلمان،  نگرش  مقیاس  سازیدانداراست

  تا   داد   قرار   كار  دستور  در   ار  سازی   فراگیر  آموزاندانش

  های گروه  از  جامع  درک  يک   به  انبتو  رهگذر  اين  از

  همچنین   رسید.   ترمناسب  گیری تصمیم  برای  مختلف

  خصوص در  ای گسترده  های همطالع  شود مي  پیشنهاد 

  تحصیلي   مختلف  هایپايه  در  سازیفراگیر  اثربخشي

  اين   از  و  آورد  دست  به  تریروشن  نتايج  تا  شود  انجام

  اقدام   راث  اندازه  حسببر  آموزشي  ريزیبرنامه   به  هگذرر

  ن يا  ی هاافتهي   یريپذمیتعم   ش يافزا  منظور به  .كرد

  را   مطالعه  ن يا  كیفي(   )پژوهش  اول   مرحله  پژوهش،

  ران يمد  از  ترمتنوع  و  تربزرگ  نمونه  کي   با  توانيم

  متخصصان   و  ي علمتأیه  ی اعضا  دارس،م

 . كرد تکرار  ص خا نیازهای  با افراد پرورشوآموزش

 ریسپاسگزا و  تشکر
  آموزش  كل  اداره  تأيید  مورد  پژوهشي طرح  از  رفتهبرگ  همقال  اين

  محترم   رياست  از  بدينوسیله  كه  است  لرستان  استان  پرورش  و

  تمام   و  لرستان  استان  استثنايي  پرورشوآموزش 

  كمک  مصاحبه  هایسؤال   به  پاسخگويي  در   كه  دگانيكننشركت 

 . شودمي   يقدردان  و  تشکر  ند،كرد

 ها نوشتپی 
1. Integration 
2. Inclusive Education 
3. Grounded Theory 
4. Inductive 
5. Exploratory 
6. Confirmability 
7. Credibility 
8. Dependability 
9. Confirmability 
10. Transferability 
11. External Audit 
12. Membercheak 
13. Triangulation 
14. Prolonged engagement 

 منابع 
  تهران:   ،عمل  تا  نظريه  از  كیفي   پژوهش  .(1391)  خ.  المعاليابو

 علم.  انتشارات
  آموزش   فوايد  و  ها چالش  موانع،»  (1391)  آ.  يوسفي  م.،  مجد  امیری

  فصلنامه   ، «مدارس  نمديرا   ديد  از   ديرآموز   آموزاندانش  فراگیر
 .21-9 :(12)4 ،رفتاری علوم

  آمیخته؛   و  كیفي   تحقیق   روش  بر   ی ادمهمق  (1395)  ع.   بازرگان 
  چاپ   ديدار.  نشر  تهران:  ،رفتاری  علوم  در  متداول  ایهرويکرد
 ششم.
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  معلمان   نگرش  مقايسۀ»  (1399)  ن.  بناب  غباری  ن.  غالمي  ا.،  پژوهبه
  موزش آ  و  ويژه  نیازهای  با   آموزاندانش  به   نسبت  ويژه  و  عادی
  و   تعلیم  فصلنامۀ  «،آنان  نگرش  با  مرتبط  عوامل   شناسايي  و  فراگیر
 . 108-91 :(2) 36 ،تربیت

  (. 1387)  م.  لواساني  غالمعلي  م.،   يکتا  شکوهي  ک.،  كاكابرايي  ا.،  پژوهبه
  به   شنوا كم  آموزاندانش  عادی  و  رابط  معلمان  نگرش  مقايسه

  كودكان   حیطه  در  پژوهش  ي.تلفیق  آموزش  های برنامه  اثربخشي 
 . 306-295 (، 3)  8 ،استثنايي

  ي اجراي  نامهوهیش  ( 1392)   كشور  استثنايي  پرورشوآموزش  سازمان 
  نیازهای   با  كودكان   فراگیر  -  تلفیقي  وپرورش آموزش  نامهنيیآ

  عالي   شورای  جلسه   چهارمین  و  پنجاه  و  صدهشت  مصوبه  ،ويژه
 وپرورش.آموزش

  ويژه   يادگیری  یهايناتوان »  (1395)  .س  .س  آبکنار  لجلی  م.،  عاشوری
  و   رواني  های اختالل   آماری  و  يتشخیص  راهنمای  پنجم  ه نسخ  در

  مجله   «،تشخیص  برای   مداخله   به  پاسخ   ی اهي ل  سه  الگوی   ارائه 
 .46-37 :(4)3 ، 16 استثنايي، تربیت و تعلیم

  عملي   یراهنما  فراگیر:  آموزش  ( 2005)  .د  هاروی   ج.،  دپلر   ت.،  لورمن 
  مد حا  ترجمۀ  ، گوناگون  هایتوانايي  با   يادگیرندگان   از   حمايت   در
  ارات انتش  تهران:  ،(1391)  خانزاده   حسین  عباسعلي  و  پژوه به

 تهران. دانشگاه 
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