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دانش آموزان تيزهوش و آموزش 
فراگير، چرا؟

مطرح و افق هاي روشــني آشكار شدهمتبلور و روش ها و راهبردهاي گوناگوني صــورت گرفتــه، انديشــه هاي نويني فراواني رخ داده، پژوهش هاي بي شماري افراد با توانايي هاي گوناگون(، رويدادهاي افراد اســتثنايی، افراد با نيازهاي ويژه يا و پرورش ويژه به طور اخص )تعليم و تربيت پرورش عادی به طور اعم و در حوزة آموزش رو، در دهه هاي اخيــر در حوزة آموزش و و منزلت ويژه اي برخوردار اســت. از اين گرفت و بي شــك توجه به آن از جايگاه هيچ گاه نمي توان در طول تاريخ بشر ناديده را به  عنوان مهم ترين عامل رشد و توسعه، اهميت آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت 
 

عدالت آموزشی تفكر و باور رايج قلمداد گوناگون، پذيرش چندفرهنگی و تحقق يادگيرندگان با ويژگي هــا و توانايي هاي كمترين محدوديت، توجه به حقوق انساني فراهم كردن فرصت هاي برابر و محيط های با آموزش تلفيقی و فراگير، رشد همه جانبه، يكپارچه سازي آموزشــي و اجتماعي، مطرح بوده اســت؛ اّما امروزه برنامه های جداسازي آموزشي به عنوان تفكر غالب اين است كه در گذشته در سراسر جهان، نگاهي تاريخي به آموزش و پرورش، بيانگر  است.
مطلوب، چه نوع مدرســه ای است؟ اين از رفتن به مدرســه كدام است؟ مدرسۀ هدف از تأســيس مدرسه چيست؟ هدف مي شود.

پايين جامعه و فقير( امكان دسترسی به آن مانند مدارس غير انتفاعی كه همگان )طبقۀ دنبال مي كنند كه بايد در آن بازنگري شود؛ برحسب توانايي، نژاد و طبقهء اجتماعی، آموزشي مستمر و نظام مند دانش آموزان و طبقات اجتماعی و بر اســاس جداسازي را در جهت تضمين منافع برخي از گروه ها مدارس ساختار برنامه ها و فعاليت هاي خود جامعه. با وجود اين، در حال حاضر بسياري از الزم براي تبديل شدن به يك عضو با ارزش براي تمام طول عمر و كســب مهارت هاي شــهروند آزادمنش و قانونمند، يادگيري اين گونه هدف ها را دنبال مي كنند: تربيت فرهنگی احترام می گذارند، بيشتر مدارس آزادي هاي سياسي قائل هستند و به چند درس به دنبال دارد. در كشــورهايي كه به فعاليت هاي گوناگوني را در مدرسه و كالس دارد و هر كدام از اين پاســخ ها، برنامه ها و پرسش هايی است كه پاسخ هاي بسياري 
دانش آموزان تيزهوش چه نوع مدرسه ای را بحث های اساسی اين است كه برای جايابی  اكنون در نظام آموزشــی ايران، يكی از كنيد به منابع اين مقاله و تارنمای نويسنده(. يادگيرندگان با توانايی های گوناگون )رجوع آموزش فراگير: راهنمای عملی در حمايت از دانشجويانم كتابی را ترجمه كرده ام به نام و ملی منتشــر و اخيراً با همكاری يكی از حدود بيســت مقاله در سطح بين المللی فراگير تحقيقات متعــددی انجام داده و اينجانب در ارتباط بــا آموزش تلفيقی و را ندارند!

دانش آموزان )كم هوش و باهوش( در كنار يك مرحله، مكتب خانه ها فعال بودند و تمام تاريخ، مراحل گوناگونی را طی كرده است. در نظام آموزش و پرورش كشورمان در طول بايد انتخاب كنيم؟

ساماندهی شد )رجوع كنيد به كتاب ناتوانی با كمترين محدوديت برنامه ريزی، اجرا و آموزشی و آموزش تلفيقی در محيط های و توان بخشی به شــكل يكپارچه سازی شــد. در اين دوره، ارائۀ خدمات آموزشی چهارم يعنی دورة نهضت عادی سازی آغاز ادامه يافت تا سال  1970 كه در اين سال دورة اين روند در اكثر كشــورها قوت گرفت و تيزهوش به  طور جداگانه ايجاد می شوند. از كشــورها، مدارس ويژة دانش  آموزان مدارس ويژه تأسيس می شوند و در برخی شروع می شود و ســرانجام در اين دوره، دانش  آموزان با نيازهای ويژه يا استثنايی آزمون های هوشی ســاخته و جداسازی و آزمونگری همزمان اســت. در اين دوره دوره با نهضت روان آزمايی، آزمون سازی سومين دوره از سال 1900 آغاز می شود. اين را پشت سر گذاشته اســت، به طوری كه آموزش و پرورش ويژه دوره های متعددی )اســتثنايی( مالحظه می شود كه در دنيا، با نگاهی به تاريخچۀ آموزش و پرورش ويژه و برای زندگی در دنيای واقعی تربيت  شوند.اخالقی نايل شوند، يكديگر را تكميل كنند يعنی رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی و می شــد دانش آموزان به رشد همه  جانبه و از يكديگر ياد می گرفتند. اين روش موجب آموزش می ديدند و به يكديگر ياد می دادند احساس متفاوت بودن نداشتند و دركنار هم آموزش می ديد.دراين روش دانش آموزان، صفحۀ 20 كتاب و ديگری صفحۀ 100 كتاب را با او كارمی كرد و ممكن بود يك دانش آموز با استعداد و سرعت يادگيری هر دانش آموز در مكتب خانه ها، متفاوت بود و معلم مطابق روش و سرعت آموزش برای دانش آموزان هم آموزش می ديدند. گفتنی است كه نوع، 
هوشی(. 

دكتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی 

دانشگاه تهران

ضرورت پيوستن به نهضت عادی سازی
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يكپارچه سازی آموزشــی و آموزش 
فراگير چرا ضرورت دارد؟

تحقيقات سال های اخير نشان می دهد كه 
دانش آموزانی كه در مدارس جدا )مدارس 
ويژه( تحصيل می كنند و آموزش می بينند، 
به رشــد همه  جانبه نائل نمی شوند. برای 
مثال، دانش آموزان تيزهوش ممكن است 
فقط از نظر شــناختی رشــد پيدا كنند، 
اما به رشــد عاطفی و اجتماعی الزم نائل 
نمی شوند. گفتنی است كه هر قدر محيط 
تربيتی به صورت گلخانه ای و محدود باشد، 
محصول ما ناقص تر خواهدبــود. در اين 
ارتباط گفته شده اســت: »گل هايی كه 
در گلخانه پــرورش می يابنــد، زود پَر پَر 
می شــوند« )به پــژوه، 13۹6(. از اين رو، 
مالحظه می شود دانش آموزانی كه تحت 
آموزش هــای همه  جانبــه بوده اند، پس 
از اتمام تحصيالت و ورود بــه بازار كار و 
جامعه، موفق تر خواهندبود تا آن هايی كه 
فقط در محيط بسته، درس می خوانند و 

صرفاً بعد شناختی آن ها تقويت می شود.
هدف های نهضت عادی سازی چيست؟

در حال حاضر، در اكثر كشــورها توصيه 
مي شود هر فردي در حد امكان در محيط 
طبيعي، باز و نامحدود رشد يابد و آموزش 
ببيند. بنابراين مالحظه مي شــود كه در 

سال هاي اخير توجه شاياني به نهضت 
عادي سازي، يكپارچه ســازي آموزشي، 
آموزش تلفيقي، آموزش فراگير و آموزش 
براي همه معطوف شــده اســت. تمامي 
اين حركت ها و پويش ها براي اين اســت 
كه كميت و كيفيت زندگي انســان ارتقا 
يابد، به آن غناي بيشتري بخشيده شود 
 و رشــد همه  جانبۀ انسان تســهيل يابد

 )به پژوه، 13۹1(.
عادي سازي  به معناي  وســيع  آن  شامل  
آمــوزش تمامــي  رفتارهــا، هنجار ها، 
نگرش هــا، نقش ها و ارزش هايي  اســت  
كه  يك  جامعه  براي  همــۀ  افراد، از جمله  
افراد تيزهوش و افراد با ناتوانی هوشــی، 
افراد با آســيب بينايی و ديگر گروه های 
استثنايی  الزم  و ضروري  می داند. در اين 
ديدگاه ، عادي سازي  يك  مفهوم  منحصر 
به  فرد نيست ، بلكه  يك  فرايند  انسان  شدن   
است  . بنك  ميكلسن  )1۹8۰( اين اصل  را 
اين گونه  تعريف  مي كند:  عادي سازي  يعني  
فراهم كردن  شــرايط  آموزشي ، مسكن ، 
اشتغال  و تفريحات  عادي  براي  تمامي افراد 
يك جامعه؛ عادي سازي  يعني  توجه  كردن  
به  فرايند اجتماعی شــدن، حقوق بشر و 
حقوق قانوني  براي  همۀ  شــهروندان يك  
كشور؛ عادي سازي  در واقع  حركتي  عليه  

برچسب ها و داغ هاي  گوناگوني  است  كه  در 
مورد افراد با نيازهای ويژه اعمال  مي شود و 
از اين رو، عادي سازي  يك  حركت  برچسب  

زدايي  است  )ص  56(.
در اين باره  لندزمــن  و باترفيلد )1۹8۷( 
مفهــوم  عادي ســازي  را چنيــن  تعريف  
كرده اند:  عادي ســازي  يــك  ايدئولوژي  
انسان دوستانه  بوده  و اساس  آن  بر اين  اصل  
مبتني  است  كه  وقتي  انساني  به  خدمات  
فرهنگــي  و اجتماعــي  در موقعيت هاي  
گوناگون  دست  مي يابد، كيفيت  حياتش  
بهبود و ارتقا مي يابد )ص  8۰۹(. اين  گونه  
تعاريف  بيانگر اين  نكته  اســت  كه  اگر به  
افراد با  نيازهای ويژه  )باهوش و كم هوش( 
اجازه  داده  شود در فعاليت هاي  گوناگون  
جامعه  شــركت  كننــد، مي توانند نقش  
باارزش تري  را ايفا نماينــد. بدين  ترتيب  
هيچ  عاملــي  نبايد موجــب  محروميت و 
محدوديت  افراد  با  نيازهــای ويژه در امور 
مربوط  به  زندگي  اعم  از يادگيري ، اشتغال ، 
تفريح  و بازي  در جريان  عادي  جامعه  شود.

گفتنی است  كه  هدف  عادي  سازي ، ايجاد 
يك  الگوي  واحد براي  چگونه  زيســتن  يا 
ارائۀ  يك  برنامۀ  انعطاف ناپذير براي  هر فرد 
نيست ؛ بلكه  هدف  اين اصل،  ارائۀ الگويي  
است  كه  براساس آن  هر كس  بتواند به طور 
همه جانبه رشد كند، احساس مفيد بودن 
و احســاس تعلق به جامعه داشته باشد و 
در حوزه هاي گوناگون  آمــوزش  ببيند و 
درس هايی برای چگونه زيستن ياد بگيرد. 
به  بيان ديگر، نهضت عادی سازی  فرايندي  
مستمر و طوالني  است  كه  مي توان  آن را  
اين گونه  تعريف  كرد: عادي سازي  عبارت  
اســت  از فراهم  كردن  مســتمر امكانات  
آموزشي ، پرورشــي ، اجتماعي  و رفاهي  
در شــرايط  عادي  براي  تمامي افراد، اعم  
از عادي  يا بــا  نيازهای ويــژه ، به منظور  
شكوفاسازی توان های بالقوه و رسيدن  به  
رشد همه جانبه  تا حداكثر توان  و ظرفيت .

عادی سازی به معنای وسيع آن اين است 
كه دانش آموز تيزهوش و دانش آموز عادی 
بايد در شرايط يكســان و عادی آموزش 
ببينــد و تربيت شــوند و وظيفۀدولت ها 
تأمين منابع الزم و ضروری است. درنهضت 
عادی ســازی، تمام افراد و شهروندان در 
تمام فعاليت های اجتماعــی دركنارهم 
حضوردارند وهدف نهضت عادی ســازی، 

دانش آموزانی که 
در مدارس جدا 
)مدارس ویژه( 

تحصیل می کنند 
و آموزش 

می بینند، به 
رشد همه  جانبه 
نائل نمی شوند. 

برای مثال، 
دانش آموزان 

تیزهوش ممکن 
است فقط از نظر 

شناختی رشد 
پیدا کنند، اما به 

رشد عاطفی و 
اجتماعی الزم 
نائل نمی شوند
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مستقل ســازی، آموختن برای زيستن و 

آماده ســازی فرد برای زندگی در دنيای 
واقعی است.

نهضت عادی ســازی تــالش می كند تا 

محيط بسته و با بيشترين محدوديت را به 

محيط باز و با كمترين محدوديت تبديل 

كند. نهضت عادی سازی الگوی واحدی 

را ارائه نمی دهد كــه دانش آموزان فقط 

در يك محيط بسته تربيت شوند، بلكه به 

دنبال تنوع و توجه به چند فرهنگی است. 

نهضت عادی ســازی بر اين باور مبتنی 

است كه جداســازی موجود در مدرسۀ 

ويژه و مجزا كه نوعاً تبعيض آميز اســت، 

بايد تعطيل شــود و تمام دانش آموزان 

در كنــار يكديگــر تحصيــل كننــد، 

يعنــی دانش آموزان تيزهــوش در كنار 

دانش آمــوزان عــادی و دانش آموزان با 

نيازهای ويژه در مــدارس عادی حضور 

يابند و تحصيل كننــد. در موقعيت های 

آمــوزش فراگيــر، تعامــل اجتماعی و 

شبكه های دوســتی بين كودكان عادی 

و كودكان با توانايی هــای گوناگون و به 

عكس به طــور طبيعی ايجاد و توســعه 
می يابد.

بديــن  ترتيــب  عادي ســازي  فراينــد 

پيچيده اي  است  كه  براساس ارزش هايي،  

مانند احترام  به  انســان ، حرمت  انســان  

و حقوق انســاني  بنا شــده  اســت . اين 

اصــل  در ســال هاي  اخيــر در ميــان  

روان شناسان ، متخصصان  تعليم  و تربيت ، 

جامعه شناســان و مددكاران  اجتماعي  

و ديگر گروه هاي  حرفــه اي ، مخالفت ها 

و موافقت هاي  بســياري را برانگيخته  و 

اجالس ها و ســمينارهاي  متعددي  را به  
خود اختصاص  داده  است.

چندين روش مختلف جايابی آموزشــی 

مطرح اســت. يكی از اين روش ها، روش 

يكپارچه ســازی آموزشــی است، يعنی 

تمام دانش آموزان را باتمام اســتعدادها 

كنار هم و با هم آموزش دهيم و آن ها را از 

يكديگر جدا نكنيم و در صورت ضرورت از 

برنامه های آموزش انفرادی و اتاق مرجع 

اســتفاده كنيم. دانش آموزان تيزهوش 

نيز جزء دانش آموزان بــا نيازهای ويژه 

هستند. يكپارچه سازی آموزشی به اين 

معناســت كه دانش آموزان تيزهوش را 

نبايد از مدارس عــادی جداكنيم؛ بلكه 

آن ها نيز بايد درمحيــط عادی و در كنار 

ساير دانش آموزان تحصيل كنند، اما به 

نيازهای آموزشــی ويژة آن ها بايد توجه 

شود و در اين جا بحث غنی سازی آموزشی 

مطرح خواهدشد. به بيان ديگر، ضرورت 

آموزش ويژه به معنای تأســيس مدرسۀ 

ويژه و جداسازی نيســت، بلكه می توان 

آموزش ويــژه و خدمات ويــژه را نيز در 

مدرسۀ فراگير ارائه كرد. يعنی دانش آموز 

تيزهــوش در كنار ســاير دانش آموزان 

حضور يافته و آموزش ببيند و از ســوی 

ديگر برنامۀ غنی  شده نيز برای او طراحی 
كنيم.

در نظام های آموزشــی بسته، رشد همه 

 جانبۀ دانش آموزان تحقق پيدا نمی كند. 

همان گونه كه در شــرايط موجود، رشد 

شــناختی دانش آموزان تيزهوش ارتقا 

می يابد، امارشــد ابعاد ديگر مورد غفلت 

واقع می شود. در نتيجه اين مسئله موجب 

شده است در بعد اجتماعی دانش آموزان 

تيزهوش خود را متعلق به اين آب و خاك 

ندانند و تصور  كننــد تافتۀ جدا بافته ای 

هســتند! به گونه ای كه شــاهد هستيم 

دانش آمــوزان المپيادی و نفــرات برتر 

كنكور را كه در ســال های بعد از انقالب 

اسالمی آموزش داده ايم و تربيت كرده ايم، 

اكنون در كشورهای آمريكايی و اروپايی 

زندگی می كنند و نظام آموزشی كشور ما 

درمسير خدمت به آن كشورها قرار دارد و 

برای آنان نيروی انسانی شايسته تربيت 
می كند!

اين وضعيت حاصل ايــن روش جايابی 

اســت كــه دانش آمــوزان تيزهوش در 

مدارس جداگانــه مجزا شــده اند و در 

محيط ايزوله به آن هــا آموزش داده ايم. 

از اين رو،طبيعی است كه دانش آموزان 

تيزهوش از متن اصلی جامعه و افراد عادی 

فاصله می گيرند و به جامعه احساس تعلق 

نمی كنند. در حالی كه فــرد تيزهوش، 

نبايد خود را تافتۀ جدا بافته بداند و بايد 

به كشور خود احساس تعلق داشته باشد 

و باور كند كه او هم مثل ساير افراد جامعه 

است و بايد برای عمران و سربلندی ايران 
و خدمت به مردم آن تالش كند.

در مقابل، نظام آموزش فراگير تأكيد دارد 

كه دانش آموز بايد در محيط مدرســه، 

درس زندگــی در جامعــه را بيامــوزد، 

مهارت هــای اجتماعی را كســب كند و 

يادبگيرد كه چگونه در جامعه و در كنار 

ديگر شــهروندان زندگــی كند. گفتنی 

است كه جامعه يكدست نيست و افراد با 

ويژگی ها و توانمندی های متفاوت در آن 

زندگی می كنند و فردی موفق خواهدبود 

كه تعامــل باانســان ها بــا ويژگی های 

گوناگون را بداند و از سعۀ صدر و تحمل 
الزم برخوردار باشد.

همچنين نظام آمــوزش فراگير موجب 

می شود دانش آموزان تيزهوش در كنار 

دانش آموزان عادی به رشــد شناختی، 

عاطفــی و اجتماعی الزم دســت يابند. 

شايان ذكر است كه رشد يك بعد را نبايد 

فدای ساير ابعاد كرد، بلكه دانش آموزان 

تيزهوش بايد در كنار دانش آموزان عادی 

قرارگيرند كه از نظــر اجتماعی، عاطفی 

و جســمانی با يكديگر رشد كنند و برای 

رشد شــناختی آن ها ازروش غنی سازی 
استفاده شود.

اجرای برنامۀآمــوزش فراگير، به چه 
پيش نيازهايی نيازدارد؟

اجــرای برنامه هــای آمــوزش فراگير، 

پيش نيازهــا و اســتلزام های متعددی 

نيــاز دارد و اين گونــه نيســت كــه 

دانش آموزان تيزهوش را به طور فيزيكی 

دركناردانش آموزان عــادی قراردهيم و 

بگوييم آموزش فراگير محقق شده است! 

اگر برنامۀ درســی مناســب نباشد، اگر 

كالس درس چهل نفره شــد و اگر معلم 

آموزش الزم را فرانگرفته باشد، در اجرای 
اين طرح موفق نخواهيم بود!

برای اجرای آموزش فراگير بايد:

1- نگــرش خانواده هــا، دانش آموزان، 

مديــران، معلمان و كاركنــان در جهت 

پذيرش همۀ دانش آموزان با توانايی های 
گوناگون اصالح شود. 

۲- آگاهــی خانواده هــا، دانش آموزان، 

مديــران، معلمان و كاركنــان در جهت 

تحقق هدف های آموزش فراگير افزايش 
يابد. 

3- برنامۀ درســی مناســب با نيازهای 

آموزشــی و اجتماعی و همسو با نهضت 

عادی ســازی بــرای دانش آمــوزان با 
توانايی های گوناگون طراحی شود.

4- معلمــان ماهر و باانگيــزه، گزينش، 
تربيت و آماده شوند.

5- ساختار ســازمانی مدرسه به منظور 

نظام آموزش 
فراگیر تأکید 

دارد که 
دانش آموز باید 

در محیط مدرسه، 
درس زندگی در 
جامعه را بیاموزد، 

مهارت های 
اجتماعی را کسب 

کند و یادبگیرد 
که چگونه در 

جامعه و در کنار 
دیگر شهروندان 

زندگی کند
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تحقق هدف های آموزش فراگير اصالح شود و تغيير يابد.

6- همۀ معلمان و كاركنان و خانواده ها در برنامه ريــزی آموزش فراگير و بازنگری 
برنامه ها مشاركت داشته باشند.

در نظام آموزش فراگير، اگر ســطح علمی معلمان بــاال رفت و مدرك 
دكترای خود را گرفتنــد، نبايد از وزارت آمــوزش و پرورش خارج 

شوند، بلكه بايد از ظرفيت ها وتوانمندی های آنان برای اجرای بهتر 
برنامه های آموزش فراگير استفاده شود. بديهی است اگرمعلمان 
توانمندی های الزم را نداشته باشند و آموزش تخصصی نبينند، 
نمی توانند به پرسش های متعدد و نيازهای علمی دانش آموزان 
تيزهوش پاسخ دهند. متأسفانه در حال حاضر، معلمان پس 
از كسب مدارج باالی علمی از وزارت آموزش و پرورش خارج 
شده و به دانشــگاه  می روند و اين وزارتخانه نتوانسته است 
نيروهای توانمند خود را جذب و حفظ كند و وزارت آموزش و 

پرورش برای آنان دافعه دارد!
در حال حاضر، در سراســر جهان، تالش می شــود رهبران و 

متخصصان آموزشی، جامعه را گونه ای در نظر بگيرند كه همۀ 
شهروندان و اعضاي آن ها داراي ارزش هستند و يكديگر را تكميل 

و كامل می كنند. رهبران و متخصصان آموزشی به نيكی مي دانند 
كه چگونه ساختار يك جامعۀ فراگير بايد از مدارس آغاز شود. رهبران 

و متخصصان آموزشی كشور ما نيز بايد بدانند كه چگونه به فرزندانمان 
درس زندگي و كار كردن در كنار يكديگر را، نه تنها در حد تحمل كردن، 

بلكه در حد احترام و ارزش گذاري به تفاوت هاي فرهنگي، قوميت، زبان و ديگر 
زمينه ها آموزش  دهيم و سعی كنيم با احساس تعلق به ايران، همه در كنار هم و با 

حفظ وحدت و هويت، ايرانی آزاد، مستقل، آباد و سربلند بسازيم.
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