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Abstract 
 

          Pervasive Education as an efficient method has been drawing increasing attention in the 

recent years. To provide equal educational facilities for all children in the society is of the basic 

principles of the educational system in Iran. After family, educational system exerts the highest 

influence on an individual's development, based onwhich there are two general approaches 

where the one dealing with providing service for all individuals in such a manner that no one is 

isolated from the ordinary background of the society is considered the appropriate one. As the 

population of the country declines and the required work force in future needs to increases, the 

children with special needs and capabilities can be benefitted in society. Based on this, they 

have to be particularly focused. 

The method applied in this study is analytical. A comprehensive review has been done with all 

the words onexceptional children, coed schools, pervasive education in the databases - Iran 

medex, Since directGoogle scholar, SID- stressing domestic researches. The findings indicate 

thatthe negative attitude of the teachers toward attracting and covering the children with special 

needsimpedes the implementation ofmaking the pervasiveprojectto be realized. Crowded 

classrooms, lack of suitable space,lack of rehabilitation services andinadequately monitoring the 

peers' negative relationships is of other barriers. Of course, the studies suffer from some 

drawbacks like being done on a certain group and that most of them were done in the initial 

stages of the project. Generally speaking, we need to implement the project in all centers and 

then to follow up its challenges. It is imperative to train the average teachers and the liaison 

ones and solve their problems, help them to modify their attitude and invite their parents to 

cooperate. 
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 های کودکان استثنایی مدارس فراگیرمروری بر چالش
 *3محمد کاظم فخری، 2، سید حمزه حسینی1نژاد رسکتیمریم حسن

 

 چكيده

 کردن فراهم. است قرارگرفته موردتوجه ایفزاینده صورتبه اخیر هایسال در کارآمد روش عنوانبه فراگیر آموزش    

 آموزشی نظام. است ما کشور آموزشی نظام مسلم اصول از جامعه کودکان تمام ایبر یکسان پرورش و آموزشی امکانات

 به که رویکردی که دارد وجود اساس این بر کلی رویکرد دو. دارد فرد رشد بر را اثرگذاری بیشترین خانواده نهاد از پس

 شناخته مناسب روش نشود جدا جامعه دیعا بستر از فردی هیچ که پردازدمی یاگونهبه جامعه داراف یتمامبه خدمات ارائه

  و ویژه نیاز با کودکان از توانمی آینده در کار نیروی به نیاز و کشور جمعیت کاهش به رو روند با. شودمی

 نوع از مطالعه انجام روش. گیرد صورت هاآن به ویژه توجه باید اساس براین نمود استفاده جامعه در هاآن هایتوانایی

 Google هایپایگاه در فراگیر آموزش تلفیقی، مدارس استثنایی، کودکان هایواژهکلید با جامع مروری. باشدمی تحلیلی

scholar ،Since direct ،Iran medex ، SID، Mgiran نگرش از نشان هایافته. شد انجام داخلی هایپژوهش بر دیتأک با 

 . است یساز ریفراگ طرح اجرای مانع که دارد ویژه نیاز با کودکان دادن قرار پوششتحت و جذب در معلمان منفی

 موانع از ساالنهم منفی روابط بر ناکافی نظارت و یبخشتوان خدمات کمبود مناسب، فضاسازی عدم شلوغ، هایکالس

 هتوجه به گروه آماری خاص و بررسی مراحل ابتدایی اجرای مطالع جملهمن هاییمحدودیت هاپژوهش البته. است دیگر

 عادی معلمان به ضروری است ،آن هایچالش پیگیری سپس و مراکز همه در طرح اجرای نیازمند مجموع در ته است،داش

 نیز والدین همکاری از و شدهاصالح هاآن نگرش شود حل هاآن مشکالت و داده آموزش ین آموزشی و پرورشیرابط و

 نمود. استفاده
 

 .چالش نگرش، تلفیقی، مدارس فراگیر، وزشآم استثنایی، کودکان :یديکل یهاواژه
 

 

 

 مقدمه

 از بیش جامعه هر در که دهدیم نشان جهانی آمارهای

 ریسابه  نسبت متفاوت یهایژگیو با کودکان درصد 01

 با ذهنی و جسمی نظر از که شوندیم متولد کودکان

 کودکان از گروه این دارند تفاوت عادیکودکان 

 و تندسه کشورها تربیت و تعلیم مسئوالن موردتوجه

 خاصی یهابرنامه هاآن وپرورشآموزش برای تاکنون

 (.0)است شدهنیتدو

 

 

 
 

 مؤلفهیکم چهار  برای قرن بیست و وپرورشآموزش

 ی برای عمل کردن،ریادگی ،یادگیری برای زیستن

زیستن را  باهمبرای دانستن و یادگیری برای  یریادگی

 (.2)دهدیمقرار  مدنظر
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تنی بر توجه بر این اساس آموزش فراگیر الگوی مناسب مب

از  برابر ویکسان  یریگبهرهدر  هاانسانبه حقوق همه 

 (.3)امکانات جامعه است

آموزان با مشکالت در بسیاری از کشورها برای دانش

مرزی امکانات حضور در آموزان دانشخاص همچون 

آموزان دانشاست تا مانند دیگر  شدهفراهممدارس عادی 

زیرا در آن  ،ه باشندل به تحصیل اشتغال داشتکبدون مش

عادی  وپرورشآموزشصورت هم از امکانات عمومی 

شوند وهم تحت برچسب استثنایی بودن و یم مندبهره

و این عمل در اصطالح فنی  رندیگینممتفاوت بودن قرار 

 گرفتهنامو آموزش فراگیر  یسازکپارچهی ،یسازیعاد

 (. 4)التی مواجه استکبا مش بعضاًاست که 

 مرحله دو در 01 دهه اوایل ما کشور در یکردرو این

 استان دو در آزمایشی اول مرحله درآمد اجرا به آزمایشی

 در 08-03 هایسال بین بعد مرحله و 01-03 هایسال بین

 مازندران، خوزستان، فارس، تهران، همدان، استان هفت

 (1)شد اجرا هرمزگان کردستان،

 تحصیلی سال در یاستثنای آموزدانش هزار 022 اکنونهم

 هاآن نفر هزار 22 که کنندمی تحصیل مدرسه 0811 در 31

 (8)هستند تحصیل حال در خاص مدارس در

، اجتماع در نارسایی دچار کودکان حضور و باوجود 

 شودینم توجه هاآن یهاییتوانا و نیازها به اوقات بیشتر

 افراد مناسب و کافی شناخت عدم امر این عمده دلیل شاید

 هاآن ازین غالباً و است گروه این یهایژگیو از جامعه

 هاآن که شودیم تصور و ردیگینم قرار شناسایی مورد

در کنار آن نافعالی که اغلب با  (.0)ندارند ارائه برای چیزی

از ایجاد  احتماالًیادگیری ویژه همراه است  یهایینارسا

 (.2)کندیمرشد روابط مثبت با همساالن جلوگیری 

 انجام فراگیر آموزش اجرای با همگام فراوانی مطالعات

 این اجرای خدمت در بسیاری نهیهز و امکانات و شد

 جامعه دیتأک به توجه با است قرارگرفته آموزشی طرح

 در رسدیم نظر به آموزشی یسازکپارچهی به جهانی

 اجرای عدم و آموزشی طرح این موفقیت عدم صورت

 اجتماعی و عاطفی، فرهنگی ،آموزشی لطمات، آن دقیق

، ویژه نیاز با کودکان به جبرانی رقابلیغ و شدید

. (0)شود وارد جامعه افراد کلیه حتی و شانیهاخانواده

 ویژه نیازهای با افرادی حتی جامعه افراد به گذاشتن احترام

 الزم آموزشی مراحل تمامی در پایین نیسن از بخصوص

 لذا است افراد حقوق از نشان فراگیر آموزش درواقع است

 ،هاتیموفق سیربر و موضوع این به پرداختن

 بر عالوه تواندیم آن یهاچالش و هایرگذاریتأث

 یزیربرنامه در طرح این قوت و ضعف نقاط شناسایی

جامعه  در یسازفرهنگ و طرح اجرای بهبود، آینده

 دیگر یهابخش همکاری مینهز این در البته. کمک نماید

. است الزم نیز هارسانه و پزشکی علوم ،یبخشانتو ؛دمانن

 استان هفت از یکی مازندران اینکه به توجه با

 به برآمدیم درصدد است مذکور طرح در کنندهشرکت

 شدهانجام تحقیقات اساس بر موجود یهاچالش سیربر

 .باشد کودکان این مشکالت رفع برای کمکی تا بپردازیم

 

 مطالعه روش

 متون مطالعه ابزار و تحلیلی نوع از طالعهم انجام روش   

 Mgiran،SID scholar اطالعاتی هایپایگاه در موجود

google ، Iran medex، Since dire ؛کلیدی کلمات با و 

 است تلفیقی آموزش استثنایی، کودکان فراگیر آموزش

آمد و پس  دست بهبه زبان فارسی  مقاله 11که از میان آن 

این طرح در  یهاپژوهشبر  دیتأکبا  یافته 00از بررسی 

معیار ورود به این پژوهش  .ایران وارد مطالعه شدند

تا  0301مدارس تلفیقی و فراگیر از سال  مورد درمقاالتی 

است و معیار خروج سایر مقاالت درباره کودکان  0334

 .باشدیم 0301استثنایی  استثنایی و قبل از سال

 

 هايافته

بررسی ، برنامه هرعیین میزان موفقیت ت یهاراهیکی از    

پیدا کردن مشکالت و موانع  نتایج حاصل از اجرای آن و

 هاییچالش شدهانجام هایبررسی راه آن است در سر بر

 در اساسی نقش که آمد دست به گروه سه با رابطه در

 .دارند فراگیر آموزش پیشبرد

ی از شروع آموزش فراگیر نگرش معلمان و مسئولین برا

قرار  یموردبررس ییهاپژوهشاجرای این طرح طی 
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موجود نگرش معلمان  یهاچالشگرفت بنابراین یکی از 

از طرف دیگر بر روی والدین کودکان  هاپژوهشاست. 

دارد دسته سوم  هاآندچار معلولیت نشان از نگرانی 

عادی و نگرش آموزان دانشتمایل  که دادنشان  مطالعات

 رگذاریتأثکان بر اجرای طرح دکونسبت به این  هاآن

مهارت اجتماعی و  بر زین هاافتهیاست. نتایج برخی 

بیشتر در حیطه  هاپژوهشخودکارآمدی متناقض بود. 

بیشتر از نوع ارزشیابی که  شنواکم، ناشنوا، کودکان نابینا

 . بودند

سه  در را ییهاچالشدر ایران  هاپژوهشصل از نتایج حا 

نشان داد  والدین همساالن و ،و رابط حیطه معلمان عادی

در مورد کفایت  هاییتفاوتعالوه بر این مطالعات نتایج 

اجتماعی و خود کارآمدی ناشی از اجرای طرح را نشان 

 در بیرامی و یآبادنصرت مثال هاشمی طوربه دهدیم

  یلتحصی مدیآخودکار و اجتماعی کفایت مقایسه

 آموزش روش بخشیاثر ویژه نیاز دارای آموزاندانش

 ترمطلوب عادی و تلفیقی روش به نسبت را استثنایی

 روی بر هاپژوهش اکثر کهیدرحال( 0)کردند گزارش

 آموزش روش یاثربخش شنوا،کم و اوتیسم کودکان

جهانی و همکاران از  پژوهش در .(3)داد نشان را فراگیر

آموزان دانشاجتماعی  سازگاریدیدگاه معلمان بین 

یکپارچه تفاوت معناداری وجود شده و غیر یسازکپارچهی

توصیف  مؤثریکپارچه را  مدارسندارد، ولی والدین 

. از دید معلمان در این پژوهش پرخاشگری کردند

شده بیشتر اما درجه اضطراب  یسازکپارچهیکودکان 

 شودیم مطرح سؤال این( 01)کودکان استثنایی بیشتر است

 بیشتر هاپژوهش ؟است هشدگزارش منفی گاهی نتایج چرا

 تواندمی خود این و شد انجام ناشنوا کودکان روی بر

ادراک منفی . دهد قرار تأثیر تحت را هاچالش و نتایج

اثرات زیانباری  تواندیمنسبت به افراد دارای ناتوانی  افراد

 یبخشتوانو استفاده از خدمات  نفسعزتبر مفهوم خود، 

 (00)ی بگذاردافراد دارای ناتوان یاحرفه

 ارزیابی مهم معلم آموزش و شایستگی راستا این در گرچه

 پیشبرد در هاآن آگاهی و معلم دیدگاه شاید (.02)شودمی

 .باشد رگذاریتأث طرح

 رابط و عادی معلمان

 رابط و عادی نامعلم یازسنجین با همکاران و پرهون   

شهر تهران  فراگیر مدارس در شنوایی آسیب با کودکان

 اما کردند ارزیابی مثبترا  طرح این به معلمان گرشن

آن مهارت  تبعبهو بوده ناکارآمد  و ناکافی هاآن دانش

با آموزان دانش به نیازو ابتدایی در پاسخگویی  ضعیف

دیگری نیز بر  یهاپژوهش (.03)داشتند آسیب شنوایی

نگرش مثبت معلمان عادی و رابط مدارس فراگیر به 

 (04-02)دارد دیأکتفراگیر سازی 

 فراگیر آموزش موفقیت میزان ابتدایی معلمان دیدگاه از

 آموزش مختلف ابعاد رشد از نشان استثنایی کودکان

 بررسی در واقع در (00)دارد ویژه نیازهای با آموزاندانش

 این برای معلمان نگرش و عملکردی و دانشی نیازهای

 کنندمی اذعان معلمان. دارد وجود مثبتی نگرش کودکان

 بر هاآن نگرش بر نامناسبشان عملکرد و محدود دانش که

 این که کنندمی تأکید و گذاشته منفی اثر یساز ریفراگ

 طرح اجرای برای عملی مانع و نگرش مانع ناکافی دانش

نگرش  یطورکلبه .(03-21)آیدمی حساببه یساز ریفراگ

 ریتأثمهمی است که بر پیشرفت تحصیلی  ریمتغمثبت 

 باشد در ترمثبتهرچه نگرش معلم  و گذاردیممعناداری 

 ازمعلمانی که  آن برخواهد بود عالوه  مؤثرتراجرای طرح 

 یترمثبتویژه برخوردار شده بودند دیدگاه  آموزش

 از شاید بتوان گفت که معلمان عادی چون. (20)داشتند

پیامدهای آن مانند استرس شغلی و باال  آینده مبهم طرح و

با تفکر  و اندشدهدرجه دشواری کار دچار نگرانی  رفتن

بر اساس مشکالت آن را رد  صرفاًدر این موارد و 

 .اندکرده

 

 همساالن

که  است آن ازدر برسی در حیطه همساالن نتایج حاکی  

 یهابچهباید با  هاآنعادی عقیده دارند آموزان دانش

وقتی  اهیدوستکنند و این  برقراردارای معلولیت رابطه 

عادی تحصیل  یهاردهدارای معلولیت در آموزان دانش

 (.22)امکان بیشتری برای رشد و توسعه دارند کنندیم
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کودکان با نیاز ویژه در مدارس تلفیقی پذیرش باالتری 

بیانگر این  موضوع نیا ودارند  هایهمکالستوسط 

واقعیت است که تجربه تماس و آشنایی با کودکی که نیاز 

 توسط  هاآنبر پذیرفته شدن  تواندیمارد ویژه د

 هاپژوهشبرخی  گرچه، باشد اثرگذارآموزان عادی دانش

 (.23)طیف ضعیفی را نشان داده است

 نگرش و همساالن عوامل که گفت توانمی یطورکلبه

 طرح موفقیت در ویژه نیاز کودکان پذیرش به نسبت آنان

 شامل مدارس در که آموزانیدانش .(24)است تأثیرگذار

 دارای هستند تحصیل مشغول فراگیر آموزش طرح

 سایر با خود تعامالت در و بوده کمتر اجتماعی مشکالت

 (.21)دارند بیشتری موفقیت همساالن و عادی آموزاندانش

موجب  یسازآگاه یهابرنامهدر آموزان دانششرکت 

 درواقع( 28)شودیمنسبت به همساالن  هاآنگرش بهبود ن

عادی هرچند آموزان دانشهمکاری  مشارکت وبدون 

. روبروستشرایط دیگر مهیا باشد اجرای طرح با مشکل 

مفید نیست بلکه  تنهانه یزیربرنامهمجاورت بدون  درواقع

به بدتر شدن اوضاع بیانجامد. برای اجرای چنین  تواندیم

آموزشی مناسب  یدهسازمان، یزیربرنامهطرحی باید 

 وان عادی و ویژه توسط مسئولین برای تعامل کودک

 صورت گیرد. کارکنان

 

 والدين

 فراگیر آموزش رویکرد آمیزموفقیت اجرای برای   

 ارائه و گیریتصمیم در والدین بیشتر مشارکت نیازمند

 همساالن نگرش مانند والدین نگرش .دارد وجود خدمات

است گرچه نگرش  تأثیرگذار طرح موفقیت در معلمان و

اما  (01)مثبت ارزیابی شد هاپژوهشر برخی والدین د

 اقتصادی نامطلوب –گاهی به علت وضعیت اجتماعی 

بسزایی در پیشرفت تحصیلی کودکان  ریتأث تواندیم

 قرارگیری برای اولیا و آموزاندانش تمایل (21)داشته باشد

 ادامه شدید تمایل و دارند یکسانی مشکل که کودکان بین

 آموزش گسترش موانع جمله زا مدارس این در تحصیل

 مدارس در ویژه نیاز با آموزاندانش حضور و فراگیر

والدین کودکان استثنایی نگران  .شودمی محسوب عادی

آن هستند که امکانات و شرایط و کادر متخصص که در 

مدارس استثنایی در دسترس داشتند در مدارس عادی و 

 در ته باشد.منطبق با نیازهای خاص فرزندانشان وجود نداش

واقع متمرکز بودن خدمات و امکان وجود تعامل با 

 برنامه درسی و تعداد کمتر  نوع ،همساالن ناتوان

 .دانندیمرا برای تحصیل فرزندانشان مفیدتر آموزان دانش

 

 گيرینتيجهبحث و 

های مربوط به آموزش فراگیر آنچه از بررسی پژوهش   

 تنهانهین روش شود این است که اجرای ابرداشت می

شود باعث بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با نیاز ویژه می

ها پژوهش بردرا باال می هاآنبلکه سازگاری اجتماعی 

نتایج  هاپژوهشبرخی  در کردندای را اعالم نتایج دوگانه

 نهیزم درآموزان را بر نگرش دانش یسازآگاه

ن در و موقعیت تحصیلی نسبت به همساال یریپذجامعه

در برخی دیگر  (28)مدارس تلفیقی مثبت ارزیابی کردند

آموزان شادکامی در این دانش یریاثرپذحاکی از نتایج 

در برخی دیگر  (22)با حضور در مدارس تلفیقی دارد

 (.01)دانندینم مؤثر( را یسازکپارچهی)معلمان این روش

نبودن معلمان رابط قوی همچنین نارضایتی اولیا 

، یبخشتوانان با نیازهای ویژه، کمبود خدمات آموزدانش

ها است و روابط منفی با همساالن از جمله مواد نگرانی

عالوه بر آن بیشتر مطالعات روی گروه کوچکی مانند 

و اجرای  (21،03،0-3)بینایان انجام شدناشنوایان، کم

آموزش فراگیر نیز بر روی کودکان دبستانی به باالتر 

عالوه  تواند بر نتایج تأثیرگذار باشد.یکه خود م( 00)است

ممکن است نتایج  هاپژوهشبر این نکاتی نیز در انجام 

قرار داده باشد از جمله اینکه خطا  ریتأثپژوهش را تحت 

از  یریگنمونهدر گزینش جامعه و نمونه وجود دارد زیرا 

 ومختلف نبوده  یازهاین و هاشدتتمامی کودکان با 

تصادفی است ر  ریغ ونمونه کوچک بر آن چون  عالوه

و  دهدیم قرار ریتأثآن را تحت  یرونیب ووایی درونی 

در واقع مشکل پس  (00،0-3)به جامعه نیست میتعمقابل

را  هانمونهغیر تصادفی بودن  هاپژوهشرویدادی بودن 

ناممکن کرده است. همچنین وجود کودکان مانند نابینا و 
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شرایط اقتصادی و  ،اد باالترو دارای هوش و استعد ناشنوا

 بر نتایج اثرگذار باشد. تواندیممختلف  اجتماعی

عدم طراحی مطالعات بلندمدت)کوهورتی( اجرای این 

طرح را با کاستی روبرو خواهد کرد زیرا آثار درازمدت 

و ورود به  یسالبزرگفراگیر سازی و انتقال به زندگی 

 درجامعه خارج از مدرسه مشخص نیست. همچنین 

 هانمونه یاقتصاد و یفرهنگ، یاجتماعشرایط  هاپژوهش

 بر خصوصاً هایابیارزبر  تواندیماین  لحاظ نشده است و

 مهارت و معلمان وسی نگرش والدین رکه در بر ییهاافتهی

همچنین  باشد. اثرگذار شداجتماعی کودکان انجام 

در هفت استان اجرای طرح انجام شد که  هاپژوهش

و مراکز  هاگروهتمامی  در واجرای وسیع  با تواندیم

 بیشتری ایجاد کند. یهاچالش

گرچه برخی موانع مسیر اجرایی آموزش فراگیر را دچار 

مشکل کرده است تالش در جهت کم کردن مشکالت 

آموزش فراگیر معلم  نهیزم در. برداردآینده روشنی در 

 از یک یا چند رویکرد محوری برای  تواندیم

عادی و یک یا چند رویکرد یادگیری وزان آمدانش

کالسش داشته  ویژهآموزان دانشمحوری دیگر برای 

 یاستهیشابه نحو  توانیمبا چنین رویکرد سیالی ( 20)باشد

با آموزان دانش ریناپذینیبشیپبه نیازهای مختلف و گاه 

اجرای این طرح در حال حاضر  (.23)نیاز ویژه پرداخت

ای کودکان ویژه میسر نیست ولی برای هبرای تمامی گروه

 برخی گرچه اجراستقابلکودکان با آسیب خفیف 

 با مدارس اینآموزان دانش نگرش در تفاوتی هاپژوهش

( 31)نکردند بیان غیرفراگیر نسبت به این کودکان مدارس

 هاآنحضور کودکان عادی در کنار این کودکان به 

ای مؤثری برای خواهد آموخت که چطور باید از راهبرده

را  هاآن یدوستنوعحل مشکالت استفاده کنند و حس 

گیرند چطور در کنار افراد جامعه یاد می دهدیمافزایش 

 شدهگفتههای این اساس برای چالش بر زندگی کنند.

 گردد.زیر مطرح می هاشنهادیپ

ها های آموزش فراگیر روشن باشد ناهماهنگیدستورالعمل

های استثنایی و عادی و سایر ارگان شوپرورآموزشبین 

فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب  ،مؤثر کاهش یابد

 فراهم گردد.

های الزم به معلمان رابط و عادی داده شود آموزش

تواند مؤثر باشد. فراهم کردن آموزش ضمن خدمت می

های تشویقی، ساعات کاری کمتر در امکانات و حمایت

مدت و وره آموزش کوتاهبهبود اجرای طرح مؤثر است د

برگزاری جلسات با معلمان موفق بر توانمندی و نگرش 

معلمان تأثیرگذار خواهد بود از همکاری والدین استفاده 

ریزی در جهت برگزاری جلسات برنامه. بیشتری شود

آموزش خانواده برای اولیا با هدف شناخت بهتر و برخورد 

ها ن از اولویتانگیز کودکانشامناسب با رفتارهای چالش

 باشد.

ها های مروری و پژوهششود بررسیهمچنین پیشنهاد می

منظم انجام گردد تا  صورتبهبرای آموزش فراگیر 

با افزایش  رایز گرددهای جدید شناخته و برطرف چالش

 یساز ریفراگدر طرح  کنندهشرکتتعداد کودکان ویژه 

رسی خواهد آمد که نیازمند ب وجود بهجدید  یهاچالش

 است.
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و همكاران پرمون شنواكودكان كم 4939   اكافي، نگرش مثبت و عملكرد ضعيف معلماندانش ن آزمون تحليل واريانس چندمتغيري 455 

همكاران و يجهان شنواكودكان كم 4936   92 )ANOVA )طرفهکي انسيوار  
آن را  نينبود اما والد مؤثر يكپارچگياز نظر معلمان 

 .كردند فيتوص مؤثر

و همكاران هاشمي  LSD-ANoVA-MANOVA 26 كودكان با نياز ويژه 4936 
دكارآمدي در طرح افزايش كفايت اجتماعي و خو

 فراگير

و  خانيقره
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 بيشتر و افسردگي كمتر
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و همكاران عنايتي  امستقل و آزمون فريدمن 25 كودكان استثنايي 4935 
 اگير در رشد ابعاد مختلف آموزشاجراي آموزش فر

.متغير است  
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       1931 زمستان ،1، شماره ششمدوره                             تعالی بالینی                                                                                                                 

 سؤاالت

 را مد نظر قرار داده است؟ های یادگیریچه مولفه 02 آموزش و پرورش برای قرن -0

 زیستن یادگیری برای باهم ،زیستن یادگیری برای( الف

 یادگیری برای عمل کردن( ب

 یادگیری برای دانستن( ج

 موارد همه( د

 سازی از چه سالی آغاز شد؟در کشور ایران فراگیر -2

 اوایل دهه هشتاد در دو مرحله( الف

 د در سه مرحلهاوایل دهه هشتا( ب

 دهه نود( ج

 دهه هفتاد( د

 است؟ کدام 0331 تحصیلی سال در کشور استثنایی آموزاندانش تعداد -3

 هزار 022( الف

 2111( ب

 3111( ج

 کدامچیه( د 

 کودکان استثنایی چه کسانی هستند؟ -4

 .جسمی و ذهنی نیاز دارند ازنظرمتفاوت  یهایژگیوکودکان با ( الف

 ذهنی ماندهعقبکودکان ( ب

 کودکان معلول جسمی( ج

 همه موارد( د

 نمودند؟ اجرا را فراگیر آموزش طرح آزمایش صورتبه اول مرحله در استان چند -1

 2( الف

 1( ب

 2( ج

 8( د

 ؟نبود دوم مرحله در فراگیر آموزش طرح استان کدام -8

 گیالن( الف

 مازندران( ب

 خوزستان (ج

 کردستان( د 
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 های کودکان استثنایی مدارس فراگیرچالش

 

 

            1931 زمستان، 1، شماره ششمدوره                                                                                                       تعالی بالینی                                   

 کنند؟می دریافت تخصصی هایکمک گوناگون هایناتوانی با آموزاندانش فراگیر وزشآم رویکرد در -2

 .کنندمی دریافت تخصصی هایکمک( الف

 .کنندمی دریافت را کالس هایکمک فقط( ب

 .کنندمی دریافت را کالس از بیرون ویژه آموزش هایکمک( ج

 .کنندمی دریافت دسترس در متعدد یهاراه از یکی تنها نوانعبه در کالس از بیرون ویژه آموزش یا تخصص هایکمک( د

 است؟ میزان چه مدارس خاص در استثنایی آموزاندانش تعداد -0

 12( الف

 22( ب

 011( ج

 کدامچیه( د

 چه میزان است؟ 0331 تعداد مدارس استثنایی در سال -3

 0111( الف

 0111( ب

 0811( ج

 01111( د

 ؟شودینمازهای کودکان استثنایی توجه بیشتر اوقات به نی چرا -01

 این گروه یهایژگیوعدم شناخت کافی و مناسب افراد جامعه با ( الف

 .برای ارائه ندارند یزیها چآنتصور اینکه ( ب 

 هاآن یهایلجبازمشکالت اخالقی و ( ج 

 ب الف و ( موردد
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