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 از آموزش فراگیر: یک مطالعه پدیدارشناسی با نیازهای ویژه ک تجارب معلمان مدارسدر

 

 4، اعظم ختمی3، عبداله رشیدزاده3*کیوان رفیعیان ،2، میرمحمود میرنسب1یوسف ادیب

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روان3

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانتربیتی، دانشکده روانشناسی . دانشجوی دکترای روان1

 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیریز، تبریز، ایران. کارشناسی ارشد روان4

 21/69/91تاریخ پذیرش:   31/61/91تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف این پژوهش  .استهای مهم و اسااسی در حوزه آموزش کودکان با نیازهای ویژه گیر یکی از برنامهاآموزش فر مقدمه و هدف:

طرح  وبا نیازهای ویژه  کودکان شااارایم آموزش چگونگی و درباره با نیازهای ویژهمطااععاه درک و تبیین تجربیااع معلماان مدارس 

 .استآموزش فراگیر 

احبه اطالعاع از مص آوریجمعبرای . پدیدارشاناسی توییفی انجام شده است آورداین پژوهش به روش کیفی با روی :روش بررسی

( مورد تجزیه و تحلیل قرار 3991) ها با روش پدیدارشناسی اسمیتصاحبهبه دست آمده از این م هایداه و اساتفاده شد سااتتاریافتهنیمه

 گرفت.

ا نیازهای بتجارب معلمان کودکان مدارس  کنندهبیاننهایت پنج مضامون ایالی اساتجراد شد که  ها درادهبا تجزیه و تحلیل د ها:یافته

 ،زایام از عبارعکه این مضاااامین  اساااتآموزش فراگیر  با طرحآنها در رابطه  و دیدگاهویژه  با نیازهایدر موردکاار باا کودکان  ویژه

 .هستندجداسازی  معایبو  ،امکاناع بسترسازی فرهنگی و اجتماعی، معایب،آموزش،

طرح آموزش فراگیر دارای محاساان و  که  شاادمشااج   با نیازهای ویژهدیدگاه معلمان مدارس در بررساای تجارب و  گیری:نتیجه

آماده شادن بسترهای  همچنین و ها، اهداف و محتوای آموزش مهم بودهچگونگی آموزش در این طرح، شایوهو مزایای متعددی اسات 

نظام آموزش و پرورش کنونی که بیشتر مبتنی بر  .اساتطرح این ضاروری اجرای  از مقدماعامکاناع فراهم شادن فرهنگی اجتماعی و 

 .آموزان باشدپاسجگوی نیازهای همه دانش تواندنمیمعایب اساسی بوده و  دارایان است آموزدانشجداسازی 

 هبا نیازهای ویژکودکان ، بسترسازی فرهنگی ،آموزش پدیدارشناسی، ،آموزش فراگیر: هاکلیدواژه

 
 

 

 

 

 

 1331 زمستان ،4شماره  چهارم، دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده رواندانشجوی دکترای روان ،انیعیرف وانیک*نویسنده مسئول: 

 643-12723323تلفن:          Keyvanraf@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه

هد دبوط به سااتتارهای آموزشاای نشان مییک قرن تجربه مر 

 های مجتلف،که آموزش مجزا که در آن افراد بر اساس ویژگی

شاااونااد و تحاات بناادی مینوع و شاااادن ناااتوانی گروهمثاال 

تود قرار جدا از همساااابن بدون ناتوانی هاای ویژه و آموزش

گیرند، نتوانساته اسات پاسجگوی بسیاری از نیازهای واقعی می

 انسااانی باشااد این افراد به عنوان عضااوی از اعضااا  یک جامعه

، دساااتجوش بجشااایتوان وآموزش  ،دهااه اتیر در چنااد(. 3)

 رائهابه طوری که  ای شده استهای گستردهتحوبع و نگرش

به  یابیدساااتو  بجشااایتوانها و اقداماع یک ساااری آموزش

ماعی فراتر رفته و یک زندگی اجتبا ناتوانی نهایت توانایی فرد 

. دهدمیقرار  مدنظرباه جامعه را  دارای نیااز ویژه و اعحاا  فرد

و  جامعه مطرح گردید مبتنی بر بجشاایتواندر این راسااتا طرح 

ی آموزش نیازهای ویژه ( کنفرانس جهان2بیاانیاه ساااابماانکا )

 توانیمفرامیها را ما همه دوعت»اعالم داشت که  (3994اسپانیا )

را به 3کنیم که ایااال آموزش فراگیرتویااایه می قویاًو به آنها 

. در برنامه اقدام «عنوان یاک قاانون یا سااایاسااات اتجا  نمایند

حایل اتتالل در  2شاده اسات که معلوعیت تاطرنشاانجهانی 

محیم زندگی اسااات و هنگامی روی  اد معلول ورابطاه بین افر

باااعاام عاادم دهااد کااه موانع فرهنگی، فیزیکی و اجتماااعی می

های مجتلف اجتماعی و ساایسااتمها به نظام این افراددسااترساای 

 شود که برای سایر شهروندان فراهم است.

ت بااه معنی فقاادان یااا محاادودیاات براین اسااااس، معلوعیاا

اجتماعی، در سااطحی ها در راه مشااارکت در زندگی فریاات

ها به در بحم برابری فریت روازاینو  همانند با دیگران اسات

 ابلقشود که نظام کل جامعه برای تمام افراد این نکته توجه می

، یژهوبا نیازهای  آموزدانشفرایند یادگیری  باشااد. دسااترساای

نیاازمناد حمایت همه اعضاااا  جامعه مانند واعدین، حکومت و 

 (.1) دیگران است

های مجتلف عمومی که توجه دوعت مسااهلههمترین م اتیراً

آموزان با نیازهای ه تود جلب نموده اساات، آموزش دانشرا ب

                                                            
1. Inclusive education  

های مطرح در از برنامه(. 4است ) و نیازهای آموزشی آنها ژهوی

شورای انجمن آموزشی . اساتاین زمینه برنامه آموزش فراگیر 

عنوان فرایندی ش فراگیر را به آموز ،(2632) ویساااکاانساااین

ش عمومی، داند که کودک با نیازهای ویژه در محیم آموزمی

آموزش فراگیر روندی  .ندکتادمااع آموزشااای دریافت می

آن مادرساااه و آموزش و پرورش باید  بر اسااااساسااات کاه 

تغییر کناد کاه بتوانند تمام کودکان را در زیر یک  ایگوناهباه

. این نوع آموزش آموزش دهد انسااقف و در کنار همسااابنشاا

 هاجنسااایتو  هاتوانایی ،ان و همه نژادهاآموزدانشبرای هماه 

آموزان طرح همه دانش در این و (1) ارزشمند و سودمند است

 و با وجود تنوع و گستردگی ای که دارندنیاز ویژهاز  نظریرف

 بر اساااسیعنی  ؛(1) گیرندمیقرار  پذیرش مورد، هاتفاوع در

از نظر آموزشااای در مدارس ای آزاد و متنوع جامعهن برنامه، ای

  (.3شود )تشکیل می

آموزش فراگیر، فراتوان تحوعی در تغییر نظااام آموزشااای 

در  بر تحصااایاالآموزش فراگیر،  اساااات. مفهوم حمااایاات از

تمرکز دارد.  همجوار آموزش عمومیماادرساااه  تریننزدیااک

 نابآموزان با ناتوانی عضاااو گروه همساااطبق این مفهوم دانش

ر مانند سااای این کودکان بایدبنابراین  ؛(7) تود هسااتندبهنجار 

یم آموزشااای یکساااانی برتوردار باشاااند. کودکاان از شااارا

آن را از جهاااع  آموزش فراگیر فوایااد بااارهاناادیشااایاادن در

د ایجا ،یکی از فواید آموزش فراگیر .یاندنماگوناگون به ما می

های که با بچه فریات برای کودکان دارای نیازهای ویژه است

نها ی آکه ضمن آن اعگوهای رفتارهمسال تود آموزش ببینند 

رورع و (. با توجه به ضااا9) یابداز طریق همساااابن بهبود می

های اهمیات آموزش و پرورش فراگیر و همپاای اجرای برناامه

فراگیر در کشاااورهاای مجتلف، در ایران هم از ابتاادای ساااال 

دساااتور کاار ساااازمان اجرای طرح آموزش فراگیر در  3137

اساااتثناایی وزارع آموزش و پرورش قرار گرفت و شاااورایی  

ه بررسی و تهیز کارشناسان مجتلف در طرحی مشغول مرکب ا

و در ادامه به یورع  شاادندو تدوین دسااتوراععمل اجرایی آن 

2. Handicap 
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اساتان کشور به  3در 3171-3173آزمایشای از ساال تحصایلی 

، این طرحآشاانایی با  نیز جهت اتیراً(. 36اجرا درآمده اساات )

وان آموزش فراگیر برای دانشجویان یک واحد درسی تحت عن

های کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان در نظر برای برتی رشاته

 گرفته شده است.

که معلمان کودکان با نیازهای ویژه  دهدمیمطاععاع نشان 

 و آمادگی دارند که آموزش و پرورش فراگیر را بپذیرند تنهانه

ر د ترین افرادی کاه باا کودکاان باا نیاازهای ویژهیکی از مهم

که درک تجاربشااان در این  هسااتند هاارتباط هسااتند معلمان آن

مک ک تواند به چگونگی و روند اجرای طرح فراگیرزمیناه می

اده از که با استف شودمینماید. بدین منظور در این مطاععه سعی 

ه جام یک مصاااحبتویاایفی با ان پدیدارشااناساای پژوهشیک 

به  هبا نیازهای ویژیافته با معلمان کودکان مدارس سااااتتارنیمه

 ارساااروکعنوان کساااانی که سااااعیان متعددی با این کودکان 

ر مورد آموزش د آنهااادارناد، باه درک تجربیاااع و دیادگاااه  

اک این پژوهش ادر ایلیبنابراین هدف  فراگیر پرداتته شود؛

 نهاآو بررساای نظراع  های ویژهبا نیازکودکان  تجارب معلمان

 .استطرح آموزش فراگیر باره در

 روش 
 با رویکرد پدیدارشناسی کیفی پژوهشمطاععه از روش  در این

اساتفاده شاده اسات. پدیدارشاناسای توییفی شامل  3تویایفی

بمکان الیل و تویاایف مسااتقیم یک پدیده حتیبررساای، تح

ی نشده است. پدیدارشناسی توییف تأیید هایفرضپیشآزاد از 

 ا را از تجربیاع زندگیدارد و درک م تأکیدتجربیاع  بر عمق

 و نقطه ترین هدفمهم کهاینبه  (. با توجه33) دهدافزایش می

آموزان بااا نیااازهااای ویژه ، دانشطرح آموزش فراگیر تمرکز

بدیهی اساات که اجرای هر طرحی بدون در نظر گرفتن  اساات

، در اسااتان امری ناق  آموزدانشان این تجارب زیساته معلم

حاضااار به دنبال درک و تبیین دیدگاه  پژوهشهمین راساااتاا 

در مورد طرح  باا نیاازهای ویژهان مادارس آموزدانشمعلماان 

                                                            
1. Phenomenological Descriptive  

از  آنهابررسااای و درک دیدگاه . برای اساااتوزش فراگیر آم

حل که مراتویایفی اساتفاده شاده است  روش پدیدارشاناسای

( 33ها به روش پیشااانهادی اسااامیت )کلی تجزیه و تحلیل داده

: اساااتیاااورع  که مراحل این روش بدین یاااورع گرفت

)توانادن و بازتوانی یک مورد(، تشاااجی  و  مواجهاه اوعیاه

ندی بکردن و توشاااه فهرساااتزدن به مضاااامین، برچساااب 

سااازی، تلفیق مضااامین ک جدول تالیااهمضااامین، ایجاد ی

 ، نگارش و توییف پدیده.شدهاستجراد

گیری هدفمند استفاده شدکه در این پژوهش از روش نمونه

 محیم پژوهش شاامل مدارس اسااتثنایی شهرستان تبریز درسال

که  بودنداین مدارس نفر از معلمان  34بود و تعداد نمونه  3194

شارط انتجاب  افراد نمونه داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری 

عاادم پاااساااجگویی در و افراد نمونااه حق بود در این ماادارس 

 تمایل به عادم  هرگوناه را داشاااتناد و حق جریاان مصااااحباه

تعداد انتجااب در این روش  .محفوظ بود آنهاابرای  همکااری

عاع ی اطالآورها است و روش جمعنمونه تابعی از اشباع داده

ن بدی ؛یافته بودسااااتتااردر این پژوهش یاک مصااااحباه نیماه

از  هر کاادامدقاایااقااه بااا  16تااا 46یاااورع کااه بااه ماادع 

مصاحبه انجام شد و اطالعاع در  پژوهشکنندگان در شارکت

ضمن رعایت  پژوهشهر جلساه ببت و ضابم گردید و در این 

ابراز  آنهامراحل قانونی جهت حضاااور در محیم پژوهشااای به 

در اتتیارشاااان قرار  پژوهشتایج تمایل ن در یاااورعشاااد که 

افشااااا نکردن  ازجملااهاتالقی  مسااااائاالگیرد و همچنین می

احبه اجازه برای ضبم مصو گرفتن  کنندگانمشجصاع شرکت

 رعایت شد.

 هاافتهی
 اروش پدیدارشااناساای تویاایفی و بدر این پژوهش با اسااتفاده 

شااااده بااا هااای انجاااممصاااااحبااهمطاااععااه مکرر و بااازتوانی 

تعدد م و کدگذاریگذاری کنندگان از طریق برچسبشارکت

برده متن پی  های ایاالی یا همان مضااامین موجود دربه جوهره



 یوسف ادیب و همکاران                                                                        درک تجارب معلمان مدارس با نیازهای ویژه                                          

391 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سالم
ف

4
، شماره 
4

، زمستان 
3191

 

مضامون فرعی استجراد  33مضامون ایالی و  1 نهایتاًشاد که 

ها در متن مصاااحبه شاادهمطرحو مضااامین گردید و از مفاهیم 

د: مزایای آموزش فراگیر، مضاااامین ایااالی زیر به دسااات آم

 فراگیر، در طرحمعااایااب آموزش فراگیر، چگونگی آموزش 

ازی، داساجتماعی و امکاناع و معایب ج بسترسازی فرهنگی و

در مورد هر کدام از هاای به دسااات آمده کاه در اداماه یاافتاه

 گردد.می ارائهمضامین 

 : مزایای طرح آموزش فراگیر1مضمون اصلی

مزایای  ازجملهمجتلفی این مضااامون شاااامل مضاااامین  فرعی 

طرح آموزش فراگیر  شاااناتتیروانو  ،اجتمااعی، تاانوادگی

 .است
 : مزایای اجتماعی1مضمون فرعی

ای از مفاهیم فرعی مزایای اجتماعی شااامل مجموعهمضاامون  

اجتمااعی، پاذیرش به عنوان عضاااوی از جامعه،  تحولماانناد 

ا جامعه، حضاااور عادبنه در جامعه، ب یافتگیشانطبا  و سااااز

ه م و تعامل یمیمانرفتار و تعامل مناساب اجتماعی، ایجاد رواب

های معلمان گفتهکه در ادامه بعضااای از  اساااتساااابن هم باا

 کنیم:در این مورد را مرور می افراد با نیازهای ویژهمدارس 

بدون آموزان با دانش باا نیاازهای ویژهآموزان تعاامال دانش -

ر نحوه شود و داجتماعی بیشتر آنها می تحولساز ، زمینهناتوانی

ده بو تأبیرگذاران آموزدانشآداب معاشرع و تعامل اجتماعی 

 هاانساناساسی و همچنین حضاور عادبنه در جامعه، از حقو  

 .است

آموزش در ماادارس  بااا نیااازهااای ویژه آموزاندغااام دانشا -

 بدون ناتوانی نآموزاانششاااود که آنها با دبااعام می عمومی

 کنند.برقرار  باهمای آشنا شده و روابم یمیمانه

موزان با نحوه آدهد و دانشکودک تود را با جامعه وفق می -

 .شوندمعاشرع و تعامل اجتماعی آشنا می آداب
 شناختیروان: مزایای فردی و 2مضمون فرعی

مجموعه مفاهیمی مانند آرامش روانی،  شاااامالاین مضااامون 

نشاااط و شااادابی بیشااتر، تود، اعتمادبهو  حرمت تودتقویت 

رکاات، حس کمااک و هماادعی در بین ایاجاااد اناگیزه و ح

 فضاااای پرمهر و محبت و و فعال،آموزان، فضاااای پویاا دانش

   .است
 : مزایای خانوادگی طرح آموزش  فراگیر3مضمون فرعی

اگیر شاااامل مجموعه مفاهیمی مانند مزایای تانوادگی طرح فر

و انطبا  بیشااتر اوعیا  با مشااکل کودک، عدم  یافتگیسااازش

تحقیر تانواده و فرزند، تغییر نگرش اوعیا ، نزدیکی مدرسااه به 

 کنندگان درهای شاارکتادامه بعضاای از گفته . درسااتمنزل ا

 کنیم:پژوهش را مرور می

 باشاااود که فرزندان اجرای طرح آموزش فراگیر بااعام می -

در  کودکاان بادون ناتوانیهاا هماانناد تاانواده نیاازهاای ویژه

و این مساااهله باعم  کنند حصااایالت آموزش عمومیمادارس 

ودن تانواده احسااس حقارع و تا  بو شاود که کودک می

  را به مانند طرح جداسازی احساس نکنند.

در  تواندمی با نیازهای ویژهآموز دانش فراگیربا اجرای طرح  -

 مدرسااه به محل زندگی تود مشااغول به تحصاایل تریننزدیک

ها را در این زمینه برطرف شاده و این مساهله مشکالع تانواده

و  ش پیدا کردهو تانواده با مشااکل کودک بیشااتر ساااز کرده

 کنند.به کودک پیدا می تریمثبتنگرش 

 آموزش فراگیر: معایب طرح 2مضمون اصلی

ن  کنندگای به دست آمده از مصاحبه با شرکتهااز تفسیر یافته

 عنوانکه آن را تحت یک مضاامون کلی دیگر به دساات آمد 

و داین مضااامون کلی به  کنیم.معاایب  طرح فراگیر مطرح می

 و معااایاابفرعی معااایااب اجرایی آموزش فراگیر  مضااامون

 :شودآموزش فراگیر تقسیم می شناتتیروان
 فراگیر : معایب اجرایی طرح آموزش1مون فرعیضم

مضمون فرعی معایب آموزشی شامل مشکالتی مانند اتالل در 

اشااتن معلمان، دشااواری آموزش دیگر کودکان، تجصاا  ند

با نیازهای ویژه آموزان های احتماعی دانشآموزش، شااکساات

عدم و ، گی کودکاان بادون نااتوانیمااناددر این طرح، عقاب

ی ای ویژه اشاااره کرد. بعضکودکان با نیازه رسایدگی کافی به

 :کنیمکنندگان را در این مورد مرور میهای شرکتاز گفته



 یوسف ادیب و همکاران                                                                        درک تجارب معلمان مدارس با نیازهای ویژه                                          

393 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
الم
 س
مه
لنا
ص
ف

4
ره 
ما
 ش
،

4
ن 
ستا
زم
 ،

31
91

 

در این طرح  به علت ساااجت  باا نیازهای ویژهان آموزدانش -

زان آمواست که نتوانند همپای دیگر دانشبودن دروس، ممکن 

صیلی های تحو همین امر باعم افزایش شکست کنند پیشارفت

  .شودمی آنها

 در واقع آشانایی با ابزارهای مجتلف آموزشی مثل تم بریل -

 .در تجص  همه معلمان نیستو گفتارتوانی 

آموزش های در کالس با نیازهای ویژهآموزان حضااور دانش -

وقت بیشاااتری از زمان آموزش را به تود اتتصاااا  عمومی 

اعم بتواند یادگیری کندتر هسااتند، این امر میداده و چون در 

 .شود بدون ناتوانیآموزان افت تحصیلی دانش
 در طرح آموزش فراگیر شناختیروان: معایب 2مضمون فرعی

شامل مشکالتی مانند طرد  شناتتیروانمضامون فرعی معایب 

وردن، احساااس حقارع، توساام کودکان، برچسااب ناتوان ت

. در ادامه اسااتکودک  مسااجره کردن و گیری،انزوا و گوشااه

را مرور  افراد با نیازهای ویژهبرتی اظهااراع معلماان مادارس 

 کنیم:می

از طرف  بااا نیااازهااای ویژهآموزان در تایلی مواقع دانش -

رفته مسجر قرارگبه دعیل ساادگی مورد تکودکان بدون ناتوانی 

 گیرند.قرار نمی موردپذیرششوند و و دست انداتته می

ی گیراز جمع کناره با نیازهای ویژهآموزان ممکن است دانش -

 کنند.  گیریهو گوشکهتری نموده و احساس 

کلی های مربوط به مضمممون یافته: 3مضمممون اصمملی 

 آموزش

 هبا نیازهای ویژها و تجارب معلمان کودکان بررسااای گفته در

 یاک مضااامون کلی دیگر تحاات عنوان چگونگی آموزش در

سااه مضاامون فرعی   دربردارندهطرح فراگیر مشااج  شااد که 

  .استطرح فراگیر  و اهداف آموزشی در ،شیوه، محتوا
 فراگیر طرح: شیوه آموزشی در 1فرعی  مضمون

مضاامون فرعی شاایوه آموزشاای شااامل مجموعه مفاهیمی مانند 

آموزش مبتنی بر عماال، آموزش دشاااوارتر، آموزش مبتنی بر 

، راگیرانتمرین و تکرار، آموزش مبتنی بر ساااطو هوشااای ف

فرادی، آموزش آموزش، آموزش انفریات و زمان بیشتر برای 

هااای . در ادامااه بعضااای از گفتااهاساااتگروهی و مشاااارکتی 

 کنیم:کنندگان را مرور میشرکت

یت ل، کاحتیاد به تم بری با نیازهای ویژهآموزش کودکان  -

تا   و کتابآموزشی  هایدیسایآموزشای، جعبه درسای، 

 .ددار

 اساات که فریت بیشتری ای یادگیری مطاعب بزمبر عموبًم -

 آموزان داده شود.به این دانش

 نیز آموزشی مجتلف این کودکاان و اهادرگیر کردن حس -

ب کس ترراحتشاود که باعم می مساتقیمبه یاورع عملی و 

 رع نمایند و مطاعب را یاد بگیرند.مها
 فراگیر در طرح: محتوای آموزشی 2مضمون فرعی

ه مفاهیمی مانند محتوای آموزش شامل مجموعمضامون فرعی 

ها، درسااای، تنوع و متفااوع بودن برنامههاای تغییر در برنااماه

ها، برگزاری های عملکردی، آموزش مهارعبر مهارع تاأکید

 ردوهای مشترک، و برگزاری ابرنامهفو های جبرانی و کالس

هااای از گفتااه. در ادامااه بعضااای اسااااتان آموزدانشباین 

 کنیم:کنندگان در این مورد را مرور میشرکت

فردی  هایتفاوعمبتنی بر  دبرنااماه درسااای طرح فرگیر بای -

وع همه ن که چرابوده و از تنوع بزم برتوردار باشااد فراگیران 

 .کودکی ممکن است در  کالس حضور داشته باشند

بر  تأکید باا نیاازهاای ویژهآموزان در آموزش دانش معموبً -

های عملکردی بیشاااتر اوعویت داشاااته و به مهارع هاامهاارع

 ی جبرانی و تکمیلی برایهاشاااود و برگزاری کالسمی تأکید

 آموزان ضروری است.این دانش
 : اهداف آموزشی در طرح فراگیر3مضمون فرعی

مانند داف آموزشی شامل مجموعه مفاهیمی مضامون فرعی اه

یاااحیو ظیمی، شااایوه ، تودگردانی، تودتنمهااارگریتود

تربیاات  و ماال اجتماااعی،آموزی، افزایش تعااازناادگی، حرفااه

دگان کننهای شرکت. در ادامه بعضی گفتهاستشهروند توب 

  کنیم:را در این مورد مرور می

 ددکااان بااایاایکی از اهااداف اسااااسااای آموزش بااه این کو -

 .های یحیو زندگی باشدشیوه و کسب مهارگریتود
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 دطرح فراگیر بااایااآموزان در شجاهاات تاودگردانی دان -

اوعویت بوده که این امر آموزی در هاای حرفهبرگزاری کالس

و در آینده بتوانند کرده  شاااود که مهارتی کساااببااعام می

 .درآمدی داشته باشند

 فرهنگی، اجتماعی و امکانات بسترسازی: 4 مضمون اصلی

این مضمون ایلی شامل دو مضمون فرعی بسترسازی فرهنگی 

ناع اساات که در به طور مجتصاار توضاایو و اجتماعی، و امکا

 داده تواهد شد.
 : بسترسازی فرهنگی و اجتماعی 1مضمون فرعی

 و تبیین سازیآگاهشاامل مجموعه مفاهیمی مانند این مضامون 

تر در بیشا هایپژوهشطرح از ساوی آموزش و پرورش، انجام 

ر نظهای سااانتی و قدیمی، در این مورد،کنار گذاشاااتن نگرش

من ا ، آموزش ضاوعی فردی توسم معلمان و هایتفاوع گرفتن

هااای . در ادامااه برتی از گفتااهاسااااتتاادماات بااه معلمااان 

 کنیم:ان در این رابطه را مرور میکنندگمشارکت

ا ببدون ناتوانی آموزان دانش معلمین و واعدین و سااازیآگاه -

تواند طرح فراگیر و چگونگی اجرای آن میاهاداف و مزایای 

 .بسترسازی فرهنگی مناسبی را برای اجرای طرح فراهم نماید

در این زمینه ضااروری بوده و  دانشااگاهی هایپژوهشانجام  -

 قرار گرفته و بررساای موردنقاط قوع و ضااعف این طرح  باید

ورمان کش فرهنگ بادر مورد چگونگی اجرای بهتر آن متناسب 

 .مطاععاع بیشتری انجام گیرد

 و هنوز نسااابت به کرده تی و قدیمی فکرتیلی از مردم سااان -

 .نگرش منفی دارند با نیازهای ویژهکودکان 
 : امکانات2مضمون فرعی

مضااامون فرعی امکاناع شاااامل مجموعه مفاهیمی مانند ارائه 

در مدارس، باب بردن امکاناع،  جشاایتوانبتدماع مشاااوره و 

مدارس و  نفضای فیزیکی، یک طبقه بودن ساتتما سازیساعم

هااای کااه بعضااای از گفتااه اسااااتحقو  و مزایااای کااافی 

 کنیم:کنندگان در این رابطه را مرور میمشارکت

طرح فراگیر بزم اساااات کااه تاادماااع  کنااار اجرایدر  -

 تر کرده و اینهم قوی امدارس ر شااایتوانبجو  شاااناتتیروان

 .طلبدنیروی انسانی متجص  را می مسهله

ها تیلی ساااجت آموزان از پلاهچون عبور و مرور این دانش -

مدارس در یک طبقه طراحی شوند  ، ضاروری اسات کهاسات

ایم با شردر کالس هم باید متناسب  هایندعیچنین چیدمان هم

 فیزیکی این کودکان باشد.

 : معایب جداسازی5 مضمون اصلی

حت ون تکنندگان به یک مضمدر بررسای مصااحبه با شارکت

آموزان دساات یافتیم که معایب ن معایب جداسااازی دانشعنوا

اهیمی مانند اتتالف ان شامل مجموعه مفآموزدانشجداسازی 

عیف آموزان حاااضااار در یااک کالس، تضاااسااانی بین دانش

های اجتماعی و ارتباطی، عدم برابری حقو  انساااانی، مهاارع

تانواده، برچسب منفی توردن  احساس حقارع در بین اعضا 

ی از که بعض استکمتر  یافتگیساازشموزان، انطبا  و آدانش

 کنیم:کنندگان را مرور میهای شرکتگفته

تشاااکیل  باا نیاازهاای ویژهی کاه در مادارس هاایدر کالس -

یلی زیاد ت ، کودکان با اتتالف سنیتکرار پایهشود به دعیل می

 شود.باعم مشکالتی می مسهلهند و همین وجود دار

توانی  هنی یا نق  ا باه هر دعیلی مثل کمرای وقتی ماا عاده -

کنیم در واقع آنها را از می یا هر مشکلی از دیگران جدا میجس

و  زدهآسیبو از نظر انساانی و عاطفی به آنها  کردهجامعه جدا 

 .از نظر اتالقی هم درست نیست

بر مانده بودن زدن و ننگ عقبجداسااازی موجب پرچسااب -

و  نهاآر روانی زیادی به شده و فشا این کودکان معصوم پیشانی

 .نمایدهایشان  وارد میتانواده

بندی تجارب و دیدگاه معلمان مدارس با و جمعدر بررسی 

که  طرح آموزش فراگیر دارای  شاااد نیازهای ویژه  مشاااج 

محاسان و مزایای متعددی اساات  که تالیه مضامین ایلی و 

ارائه شاااده  3 در این پژوهش در جدولبه دسااات آمده فرعی 

.است
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 در رابطه با طرح آموزش فراگیر با نیازهای ویژه از تجارب معلمان مدارس پژوهش: مضامین اصلی و فرعی نتایج 1جدول

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 

 مزایای طرح آموزش فراگیر

 مزایای اجتماعی  -

 شناتتیروانمزایای فردی و   -

 تانوادگیمزایای   -

 معایب طرح آموزش فراگیر
 معایب اجرایی طرح آموزش فراگیر  -

 طرح  آموزش فراگیر شناتتیروانمعایب   -

 

 چگونگی آموزش در طرح فراگیر

 

 شیوه آموزشی در طرح فراگیر  -

 محتوای آموزشی در طرح فراگیر  -

 فراگیر در طرحاهداف آموزشی  -

 بسترسازی فرهنگی و امکاناع
 بسترسازی فرهنگی و اجتماعی  -

 امکاناع  -

 انآموزدانشمعایب جداسازی   - انآموزدانشمعایب جداسازی 

 

در این پژوهش شود شاهده میم 3که در جدول  طورهمان

 ملهازج که به دست آمده است متعددی مضامین ایلی و فرعی

آموزش  در طرح و محتوا ،هااا، اهاادافشااایوه ،آموزش نحوه

ر، آموزش فراگیطرح  ترمطلوب اجرای برایهمچنین  و فراگیر

آماده شادن بسترهای فرهنگی اجتماعی و فراهم شدن امکاناع 

 به آن توجه شود. داز موارد ضروری و اساسی است که بای

 گیریبحث و نتیجه
محاسااان و  دهندهنشاااانبه دسااات آمده از این پژوهش   نتایج

از دیدگاه معلمان  .اساااتزایاای متعادد طرح آموزش فراگیر م

تواناد منجر بااه اجرای این طرح میباا نیاازهاای ویژه ودکاان ک

مثبتی برای  شاااناااتتیروانو  ،دیپیاااماادهااای اجتماااعی، فر

. در سطو اجتماعی این طرح شودآموزان با نیازهای ویژه دانش

عه، جامبا  یافتگیساااازش اجتمااعی، انطباا  و تحولمنجر باه 

ه عنوان عضاااوی از جامعه تعامل مناساااب اجتماعی و پذیرش ب

ا ها بشاااود که این یافتهآموزان باا نیاازهای ویژه میبرای دانش

از  اساات. ساااوی( هم32و  7مانند ) مجتلف هایپژوهشنتایج 

حول تنظریه شناتتی ویگوتسکی آموزش فراگیر بر  طبقطرفی 

که  این نکته است دربردارنده چراکهکودک ابر مثبت داشاته، 

دهنده های رشااادا نیازهای ویژه در درون این کالسکودک با

ساااپری  هم بارا در مدرساااه  هرروزدر کناار همساااابن تود 

ضاااور این بنااابراین اجرای طرح فراگیر و ح ؛(31کننااد )می

تواند منجر به تغییراع میآموزش عمومی کودکان در مدارس 

 اجتماعی مثبتی گردد. تحول

 طرحبا نیازهای ویژه  همچنین از دیادگاه معلمان کودکان 

زیااادی  شاااناااتتیرواندی و آموزش فراگیر دارای مزایاای فر

آموزان باا نیاازهاای ویژه باه مانند آرامش درونی و برای دانش

 ، نشااط و شااادابی،حرمت تود و اعتماد به تودروانی، تقویت 

و  پرمهرماادعی و فضاااای تحرک و انگیزه، حس کمااک و ه

 تأییدهایهمساااابن تود  در کناراین کودکان  ؛اساااتمحبت 

رمت حبه افزایش  تأییدهاکنند و این فردی فراوانی دریافت می

و همچنین انجااامااد و تقویاات حس مثباات در آنهااا می تود

برای رشد و یادگیری کودکان  آموزش فراگیر محیطی محرک

که بدون شااک افزایش  (9) کندمیدارای نیازهای ویژه فراهم 

ه دساات آوردن شاارایم روانی و ب توداعتمادبهو  حرمت تود

تواناد در زمیناه تحصااایلی هم منجر باه موفقیت این مثبات می

متعدد در این زمینه نشاااان   هایپژوهش ان شاااود.آموزدانش

ان با پیشاارفت تحصاایلی آموزدانشدهد که سااالمت روانی می

آموزانی که به نحوی از انشین یااورع دآنها رابطه دارد و به ا

برند فقدان بهداشت روانی مناسب رنج میمشکالع روانی یا از 

ها با (. این یافته34) صااایلی مواجاه هساااتنداغلاب باا افات تح

چنین به نظر همنیز همجوانی دارد. ( 31مقدم )کابینی هاییاافته
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برای  بتیماعالاامااان اجاارای طاارح آموزش فراگیر، نتااایج مث

 کهاین ازجملههای کودکان دارای نیازهای ویژه دارد، تانواده

 وو انطبا  تانواده با مشاااکل کودک  یافتگیساااازشموجب 

ع ها و نیز رف، تغییر در نگرشکهتریعدم احسااااس  به کماک

 گردد.ها میل دور  بودن  مدارس برای تانوادهمشک

ر تحصاایل داز طرفی مفهوم حمایت از آموزش فراگیر، بر 

د رتمرکز داوار منزل کودک جعمومی هم مدرسه تریننزدیک

زهااای ویژه در آموزان بااا نیااادانش کااههنگااامیبنااابراین  ؛(7)

کنند و مدارس به راحتی شااارکت می آموزش عمومیمدارس 

 بهنجارپاذیرناد و باا کودکاان مثال یاک فرد هاا را میتفااوع

د که کودک با ناتوانی شااواین امر موجب میکنند رد میبرتو

ار آن تانواده هم فشاا تبعبهو  کهتری نکندویژه دیگر احساااس 

ده و به سهوعت با مشکالع کنار روانی کمتری را احسااس نمو

د. نکها کمک میتانواده یافتگیسااازشبه  در نتیجهند و آیمی

 وآموزش عمومی ر مدارس پذیرش کودکان با نیازهای ویژه د

های فراگیر ابر مثبتی در روابم اجتماعی درکالس آنهاشرکت 

تواهد داشاات.  و آینده در حالبا دیگر کودکان  آنهاو تعاملی 

( در این مورد همسو 31از جمله ) مجتلفهای این نتایج با یافته

یل مدارس فراگیر به دبهای این تحقیقاع است. بر اساس یافته

 ناتوانیون و بدآموزان با انشهای دارتقاای مهارعزیر امکاان 

آموزان وجود اعگوی مناساااب )دانش .3را فراهم تواهاد کرد:

آموزان امکان مقایسه عملکرد دانش .2، (بدون ناتوانیهمسال و 

ی به ساااو گیریو جهتمناساااب  تحوعیاتوانی با اعگوی باا نا

امکان . 1، معلم از ساااوی آنهااهاای متفااوع ارتقاای مهاارع

ش برای آموز بدون ناتوانی گیری از توان باعقوه همساااابنبهره

ساااازی زمینه. 4، آموزان با ناتوانیدانش ها درو ارتقای مهارع

ر جااامعااه بااا تغیی در متنآموزان بااا ناااتوانی پااذیرش بهتر دانش

اد به ایج سازی در محیم مدرسه که در آیندهنگرش و فرهنگ

توساااعه و ارتقای آگاهی . 1، و شاااودجامعه فراگیر منتهی می

پاذیری عملکرد معلماان در جهت تالش به طاافمهاارع و انع

تمااامی  هااایتفاااوعناااشااای از  مانظور رفع نیااازهااای ویژه

 آموزان.دانش

هاای باه دسااات آماده از این پژوهش نتایج  از دیگر یاافتاه

ها، ی آموزش در طرح فراگیر شاااامل شااایوهمربوط به چگونگ

 تأکید دهندهنشااااننتاایج  .اساااتاهاداف و محتوای آموزش 

های آموزشاای مبتنی بر بر شاایوهبا نیازهای ویژه معلمان مدارس 

عماال، تمرین و تکرار، آموزش انفرادی، آموزش گروهی و 

در آموزش کودکان با نیازهای  آنهامشاااارکتی بود باه عبارتی 

ها تهداشتند که این یاف تأکیدستقیم تا  و م هایروشویژه بر 

( 33و  31) رانپژوهشااگدیگر با نتایج به دساات آمده توساام 

ال تر باشد با احتمچه موقعیت یادگیری عینیهرهمجوانی دارد. 

آموزان مطاعب را یاد گرفته و به یاد تواهند آورد بیشتری دانش

ی ی آموزشهاشایوه د( بنابراین در طرح آموزش فراگیر بای33)

یار، آموزش به روش همکاری، یادگیری مانند تدریس همساال

مشااارکتی، مطاععه گروهی، آموزش موازی و آموزش انفرادی 

 و مبتنی بر عمل و تمرین و تکرار طراحی و اجرا گردد. 

آمده از پژوهش، بر  های به دسااتیافته بر اساااسهمچنین 

های درسااای و آموزش های درسااای، تنوع برنامهتغییر برنااماه

نتایج  با شاااد که تأکیدآموزان دانش هاای مجتلف باهمهاارع

( 37) پژوهشگران جمله ازسویی دارد مجتلف هم هایپژوهش

معتقادناد کاه برای موفقیات بیشاااتر این طرح باید تغییراتی در 

وجود کودکان و  چراکاهداده شاااود  عمومیبرنااماه درسااای 

د، هسااتن طردشاادگیکه مسااتعد انزوا و  پذیرآساایب اناننوجو

بنابراین از  ؛(39های درساای اساات )ضااعف برنامه دهندهنشااان

تغییر در   ،بااا نیااازهااای ویژهافراد ماادارس  دیاادگاااه معلمااان

ها و تنوع محتوایی برنامه سااازیمتناساابهای درساای و برنامه

    ضروری در اجرای موفق طرح فراگیر است. مساائلآموزش از 

چنین معلمان، غایت آموزشی برای فراگیران را تودگردانی، هم

ردن و تربیت شاااهروند ، طرز یااحیو زندگی کتودمهارگری

 گرانپژوهشاا سااایر هایاند که این نتایج با یافتهتوب دانسااته

، کمااک بااه ویی دارد. از اهااداف آموزش فراگیرسااا( هم26)

ان برای یادگیری چگونه زندگی کردن، کار کردن آموزدانش

بازی کردن اساات. به هر حال با در نظر گرفتن آنچه که  باهمو 

توان محتوا و اهداف آموزشی مطرح شد میها، شایوه در مورد
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ر فراگی نتیجاه گرفاات کااه برای اجرای کاارآمااد طرح آموزش

آموزشاای امری ضااروری ها و اهداف تغییر در ساااتتار، برنامه

بر مبنای  دهای آموزشااای بایساااازی برنااماهوده و متنااسااابب

 فردی یورع گیرد. هایتفاوع

های به دست آمده در این پژوهش، همچنین بر اساس یافته

تبیین  و سازیآگاهسازی اجتماعی، بسترسازی فرهنگی و زمینه

جهت  مهم و ضاااروری اسااات که مساااائلطرح در جامعه، از 

قرار گیرد  توجه مورد دبای گساااترش و اجرای طرح در جامعه

 نظر مورداین زمینااه بااا نتااایج  مجتلف در هااایپژوهشکااه 

که کنند ( اشااااره می23) پژوهشاااگرانبرتی . ساااویی داردهم

ن ، نیازمند درک آییپژوهشگردرک فراگیرسازی برای معلم و 

 نظر موردرایم اجتمااعی جامعه و رساااوم بومی و محلی و شااا

معه ایکی از موانع در این مورد نگرش منفی ج متأساافانه. اساات

 وه جداسازینمودن به آموزش به شاای عادع وبه فراگیرساازی 

های که نگرش کند( اظهار می22پژوه )این مورد به . دراسااات

ها در جامعه از ساااو و تعصااابها از یکمنفی در برابر تفااوع

ساوی دیگر، به شاکل موانعی بر سر راه پیشرفت آموزش عمل 

ها به ها و ارزشبناابراین بزم اسااات کاه در دیدگاه ؛کننادمی

(. بنااابراین 26هااا، تغییر ایجاااد شاااود )منظور پااذیرش تفاااوع

ن  ییر نگرش معلمان، واعدیبسااترسااازی فرهنگی، اجتماعی و تغ

های اساااساای و مهمی اساات که در آموزان از اوعویتو دانش

 .ته شاااودراساااتاای اجرای طرح فراگیر باایساااتی به آن پردات

اظهار داشتند با نیازهای ویژه همچنین معلمان مدارس کودکان 

دماع ت ارائهفضای فیزیکی و  سازیساعمکه کمبود امکاناع، 

ز مقدماع ضاااروری اجرای در مدارس فراگیر ا شاااناتتیروان

  مجتلف هایپژوهش ها با نتایجکاه این یاافته اساااتاین طرح 

در واقع معلمان از ناکافی بودن مواد اسااات.  ساااو( هم21-24)

 ابربجشآموزشی، منابع ماعی، کارکنان حمایت ویژه و اجرای 

چنین حضااور در آموزش فراگیر نگران هسااتند. همها ساایاساات

جود برتی نیااازمنااد و عمومیکودکااان دیرآموز در ماادارس 

(. تادمیان 24) های تا  اسااتامکاناع آموزشاای و حمایت

ساااازی نظام آموزشااای پیاده( در پژوهشااای از عوامل عدم 21)

ود کتااب درسااای، وسااااایاال کمااک فراگیر در ایران بااه کمب

ها نیروی انساااانی و باب بودن هزینه علمی و کمبودآموزشااای، 

 .کنداشاره می

 وهش که توسمهای به دست آمده از این پژبر اساس یافته

حتماعی طرح توان به معایب و مشکالع امعلمان اشااره شاد می

، باادون ناااتوانی اتالل در آموزش کودکااان جملااه ازفراگیر 

های نیروی متجصااا ، دشاااواری آموزش، شاااکساااتکمبود 

 نهاآای ویژه و تحقیر و تمساااجر احتماعی کودکان دارای نیازه

مورد  با نتایج کاه نتاایج باه دسااات آماده در این  اشااااره کرد

در  کااهاینازجملااه  .ساااویی نااداردهااای مجتلف همپژوهش

( نشاان داده شاد که داشتن تجربه تماس و تعامل 32) پژوهشای

 نای ارهو اطالعاع درببا نیازهای ویژه ان آموزدانشاجتماعی با 

نساااباات بااه باادون ناااتوانی توانااد بر نگرش افراد افاراد مای

 مثبت بر جای گذارد. تأبیربا نیازهای ویژه ان آموزدانش

ه ک کرد توان اساااتدبل بر اسااااس نتاایج این پژوهش می

تواند پاساااجگوی بسااایاری از ان نمیفرایند جداساااازی کودک

نیازهای واقعی این افراد به عنوان عضاوی از اعضا  یک جامعه 

( و از طرفی امروز بعد از گذشااات دو دهه 3انساااانی بااشاااد )

 به سااامتی متمایل شاااده اسااات کهمباحم آموزشااای جدید 

ر هر زمان در دسترس فراگیرسازی شامل هر فردی، هرکجا و د

این  دهندهنشاااانمجتلف  هاایپژوهشچنین م(. ه23بااشاااد )

مطلب اساات که با اجرای آموزش فراگیر، شاارایم تحصاایلی 

 (؛31یابد )نیازهای ویژه بهبود می باا و بدونان آموزدانشبرای 

بنابراین برای تضاامین دسااترساای برابر همه کودکان فراگیر به 

برنامه  (.27در جامعه اجرا شوند )آموزش، باید برتی راهبردها 

، اعتماااد عمومی و تنظیم فراگیر دربردارنااده نیاااز بااه آرامش

که فضااای آموزشاای  دشااومیاساات، این امر موجب  ایحرفه

آموزان فراهم گشاااته و بیشاااتر مناسااابی برای یادگیری دانش

. (29) دقرار گیر توجه موردعمومی  هاینگرانیمشاااکالع و 

ه ب تنهانهچنین بزم و ضااروری اساات که آموزش فراگیر را هم

عنوان یاک برنااماه آموزشااای بلکه نگرش فلسااافی بدانیم که 

دریااادد پاساااجگویی به نیازهای متعاعی انساااان بوده و گامی 
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تکااملی در راساااتای برابری حقو  انساااانی اسااات. اگر همه 

 و حقاز  دیکه دارند برابرند و با هاییتفاوع، جدا از هاانسااان

، ر باشاااندجامعه برتوردا از امکاناعمندی یکساااانی برای بهره

پس تبعیض ناشااای از اجرای برنامه جداساااازی امری مطلوب 

این رفع ی برطرف کردن در راساااتا عمالً دنبوده و جاامعاه بای

 کهینابا توجه به های اسااسای بردارد. در این راستا تبعیض گام

معلمان  دریاااد 36این نکته اسااات که  دهندهنشاااانپژوهش 

، دانش محادودی دربااره آموزش کودکاان با آموزش عمومی

نگرش آنهااا در این مورد منفی  تقریباااًنیااازهااای ویژه دارنااد و 

با  انمعلماین جهت آشنایی بیشتر  دشومیپیشانهاد  (16اسات )

ی یهازش کودکاان با نیازهای ویژه، دورهشااارایم و نحوه آمو

همچنین  .برگزار شودبا آموزش فراگیر  آنهابیشتر برای آشنایی 

هااایی برای آشااانااایی واعاادین بارگزاری جلساااااع و دوره

جهاات بساااترسااااازی فرهنگی و  باادون ناااتوانیان آموزدانش

آمادگی بیشاااتر افراد جامعه ضاااروری اسااات. تهیه امکاناع و 

جاارای عاامومی طرح فراگیر از تاجاهایاز ماادارس قااباال از ا

فراگیرسااازی همچنین مسااتلزم  های اساااساای اساات.اوعویت

و آموزش کودکان با مومی همکااری بین آموزش و پرورش ع

سااااتتار اجرایی،  دباینیز و پژوهشاااگران  اسااات نیازهای ویژه

باادون ناااتوانی را آموزان هااا و نگرش دانشمعلمااان این کالس

 و تجزیه و تحلیل قرار دهند بررسااای موردبه ناتوانی  نسااابات

(13.) 

هااای این پژوهش و دیگر بااا توجااه بااه یااافتااه در نهااایاات

اساسی برنامه جداسازی کودکان  اشاکابعمبنی بر  هاپژوهش

ه کشااود میو از طرفی مزایا و محاساان طرح فراگیر پیشاانهاد 

مقدماع اجرای ابربجش و گساااترده طرح کردن اهم جهت فر

بیشتری در این زمینه انجام گرفته   هایپژوهشآموزش فراگیر 

در این رابطه دیدگاه اندیشااامندان این حوزه،  ودشاااو ساااعی 

 ان عحاظ شود.آموزدانشمعلمان، مربیان، مدیران، و واعدین 

این مقاعه به یورع مستقل اجرا شده است  :تشمکر و ددردانی

ساااازمان آموزش و و مجوز آن بر روی افراد نموناه از ساااوی 

بااا شاااماااره مجوز اساااتااان آ ربااایاجااان شااارقی  پارورش 

تمامی معلمان یااادر شااد بدین وساایله از 164/1176/3711/94

ن اکننده در این پژوهش به تاطر همکاری بسیار توبششارکت

 شود.قدردانی می

بزم به  کر است که این پژوهش برای نویسندگان  تضاد منافع:

 تضاد منافعی نداشته است. گونههیچ
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Abstract 

Background and Purpose: Inclusive education is one of the main and basic programs in the field 

of educating children with special needs. The purpose of the present study was to study the 

perception and explanation of teachers’ experiences of schools with special needs in relation to the 

method and conditions of educating exceptional children and planning the inclusive education. 

Method: This research was a qualitative one with descriptive phenomenological approach. To 

collect data, the semi-structured interview was applied. The data from these interviews were 

analyzed by Smith's phenomenological method (1995). 

Results: By analyzing the data, in the end, five main themes were extracted from the experiences 

of special school teachers for working with children with special needs and their views on the 

inclusive education program: advantages, disadvantages, social and cultural accommodations, 

facilities, and the drawbacks of separating the students. 

Conclusion: In examining the experiences and views of teachers of special schools, it became 

clear that the inclusive education program has many advantages and benefits. In implementing of 

the inclusive, teaching methods, goals, and content of education is important. Also, the preparation 

of social cultural platforms and the provision of facilities is an essential prerequisite for the 

implementation of this plan. The current education system, which is more based on the separation 

of students, has major disadvantages and cannot meet the needs of all students. 

Keywords: Inclusive education, phenomenology, education, cultural accommodation, children 

with special needs 
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