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 شورای ملی معلولیت

ی برای کند تا کیفیت زندگمیگره توصیه یک نمایندگی فدرال مستقل که به رئیس جمهور و کن

 را ارتقاء ببخشد. های آنهای دارای معلولیت و خانوادههاهمه آمریکایی

 معرفی نامه

 1100فوریه،  7

 

 1رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ

 کاخ سفید

 NWخیابان  0411پنسیلوانیا 

 DC 11011واشنگتن، 

 آقای رئیس جمهور عزیز:

این گزارش را به عنوان تفکیک دانش ، خرسندم که (NCD)به نمایندگی از شورای ملی معلولیت 

پنج در مورد قانون آموزشی افراد دهم. این گزارش بخشی از یک مجموعه میآموزان معلول ارائه 

برای آموزش فراگیر در مقابل آموزش تفکیک شده میاست که مبنای قانونی و عل (IDEA)معلول 

را میی آموزش عموهارح داده، الگوهای ملی برای آموزش دانش آموزان معلول در کالسرا ش

د و کنمیخالصه بندی کرده، رهنمود فدرال و ایالت و پیروی ایالت از دستورات فدرال را بررسی 

یی را هاو توصیه هادهد و یافتهمیی آموزشی موثر برای کاهش تفکیک سازی را شرح هاشیوه

 دهد.مید عملکرد ارائه برای بهبو

را برای آموزش میدانید. حق دانش آموزان معلول برای دریافت آموزش عمومیهمانطور که 

رایگان و مناسب در کمترین محیط محدود کننده، که مطمئنا طبق قانون اساسی از میعمو

، کنگره IDEAگیرد. در تصویب میتضمین حمایت یکسان تحت حقوق همه شهروندان نشات 

در صدد پایان دادن به سابقه طوالنی تفکیک و محرومیت کودکان معلول از سیستم مدارس 

                                                      
0 Donald J. Trump 



مستلزم آن است که دانش آموزان تا حداکثر امکان با دانش آموزان غیر  IDEAدولتی آمریکا بود. 

ی خودمختار یا هاآموزش ببینند. با این حال، بسیاری از دانش آموزان معلول در کالسمعلول 

ی محدود و یا عدم فرصت برای مشارکت تحصیلی و اجتماعی در هاداگانه با فرصتمدارس ج

ه ب هامانند. بسیاری از آنمیی مدرسه تفکیک شده باقی هاو فعالیتمیی آموزش عموهاکالس

شود، دسترسی میو فوق برنامه که به دانش آموزان دیگر ارائه میو خدمات عل هاهمان فعالیت

 کنند.میندارند. غالبا، این دانش آموزان بدون آمادگی برای زندگی در جامعه ترک تحصیل 

NCD رایگان و مناسب برای دانش آموزان معلول میآماده است تا در تضمین حق آموزش عمو

 به اداره کمک کند. IDEAمطرح شده در 

 با احترام

 1کالید ای تری

 هیئت مدیره

امه به جانشین رئیس مجلس سنا و سخنگوی مجلس نمایندگان ایالت متحده )همان معرفی ن

  ارسال شد.(

                                                      
0 Clyde E. Terry 



 تشکر و قدردانی

عضو شورای وکالی والدین  3و ملینا التونا 2، دینس مارشال1شورای ملی معلولیت از سلن آلمازن

و مشاوران و کارول گوییرک عضو ائتالف مریلند برای آموزش فراگیر، به خاطر تحقیقات انجام 

 کند.میشده در توسعه این گزارش تشکر و قدردانی 

 

                                                      
0 Selene Almazan 

1 Denise Marshal 
0 Melina Latona 
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 خالصه اجرایی

برای خدمات آموزش ویژه حاکی از مثبت بودن نتایج برای دانش آموزان میمبنای قانونی و عل

نوز کنند. همیآموزش فراگیر در مقابل آموزش تفکیک شده دریافت  هاکه آنمیمعلول است هنگا

هم در سطح ملی، دانش آموزان معلول به ویژه دانش آموزان رنگین پوست و دانش آموزان در 

)مانند اوتیسم یا  ی خاص معلولیتهامناطق شهری و همچنین دانش آموزان دارای برچسب

شوند میی اجتماعی و آموزشی حذف هاو فرصتیمی عموهاناتوانی ذهنی( همچنان از آموزش

و به طرز نامتناسبی در هنگام مقایسه دانش آموزان سفید پوستی که در مناطق شهری و روستایی 

 ند.شومینسبتا کمتری دارند تفکیک میکنند و آنهایی که نیازهای حمایتی علمیزندگی 

 ی کلیدیهایافته

ی ایالتی و فدرال هاانش آموزان ملی و همچنین سیاستبرای این گزارش، الگوهای قرارگیری د

به منظور درک نحوه اجرا و ارسال خدمات ویژه آموزش در ایالت مورد بررسی قرار گرفت. این 

و معلمان درباره تجربیات آنان در آموزش دانش  هابررسی مکمل از پژوهش و اطالعات از خانواده

موظف هستند ابتدا دانش آموزان دارای  هاآموزان معلول بود. ما متوجه شدیم گرچه ایالت

معلولیتی را در نظر بگیرند که باید در مدرسه ای شرکت کنند که اگر معلولیت نداشتند شرکت 

 هاد، این توجه همیشه وجود نداشت. از ایالتشمیکردند. اگر نیازهای دانش آموزان برآورده نمی

رود فقط دانش آموز را به خاطر نیازهای گسترده جهت اجرای برنامه ی فردی دانش میانتظار 

دهد میآموز و برآورده کردن اهداف طراحی شده فردی حذف کند. عالوه بر این، تحقیقات نشان 

هیچ تحقیقی وجود ندارد که ارزش مدرسه شود. میکه اموزش فراگیر به بهترین یادگیری منجر 

. تصویر کنونی، در هر حال یکی از مواردی است و کالس آموزش ویژه تفکیک شده را حمایت کند

که فرصتی برای دانش آموزان جهت شرکت در مدرسه محله در کنار همساالن غیر معلول خود 

ر قرار ب ناتوانی تحت تاثیگردد که بیشتر با کد پستی محل زندگی، نژادشان و برچسمیتلقی 

شود که قرارگیری دانش آموزان میگیرد به جای آن که از طریق رعایت قانون فدرال تعریف می

یی از مدرسه وجود دارد که در واقع نیازهای هاو نمونه هاچگونه باید ایجاد شود. در حالی که حالت

ه کند کمیرا برآورده  -دارند حتی آنهایی که نیازهای حمایتی گسترده-یادگیری دانش آموزان

بیشتر از انتظار قانون است و در حالی که دولت فدرال عملکرد ایالت را بر روی تعدادی از 



 تفکیک دانش آموزان دارای معلولیت | 71

رسد که ضمانت میکند به نظر نمیی قرارگیری نظارت و بررسی ها، از جمله شیوههاشاخص

 ین امر هدایت کند.را به شرکت در ا هااجرایی یا رهنمود قوی وجود داشته باشد که ایالت

 ی کلیدیهاتوصیه

شود که کنگره از بودجه کامل برای آموزش ویژه حمایت کند و این که هر بودجه مجاز میتوصیه 

 کند.میتاکید میی آموزش عموهاتوسط کنگره بر ارائه خدمات آموزش ویژه در محیط

یژه یوه فراگیر مدرسه، به وی بالعوض برای تحقیق و توسعه باید انتظارات برای شهابعالوه، کمک

پردازند و تغییرات سازمانی برای حفظ خدمات آموزشی موثر میآنهایی که به توسعه کارمندان 

که نیازهای همه دانش آموزان را در یک روش عادالنه برای دستیابی به نتایج عادالنه تاکید 

ش و پرورش آمریکا کند که وزارت آموزمیکند، محقق سازد. این گزارش همچنین توصیه می

(ED) بر مدت زمانی که  هابا شجاعت در پشتیبانی از آموزش فراگیر و حفظ جمع آوری داده

کند. میگذرانند و موقعیت قرارگیری دانش آموزان پافشاری میمیدانش آموزان در آموزش عمو

د که ی مهم باید اطمینان حاصل کننهای تخصیصی بودجه برای مراکز ملی و پروژههافرصت

 برنامه و هدف دریافت کنندگان به شرح ذیل است:

  آماده کردن معلمان، مدیران و ارائه کنندگان خدمات مرتبط برای اجرای موثر در سطح

 مدرسه، خدمات آموزشی مبتنی بر عدالت؛ و

 ی آموزشی فراگیر. از ایاالت های دولتی و محلی برای پایدارسازی شیوههاایجاد ظرفیت

را تجزیه و تحلیل کنند و آن را  های قرارگیری آنهاکه باید با دقت داده رودمیانتظار 

در  ،ی قرار گیری نامتناسب برای دانش آموزان با برچسب معلولیت و نژادهانسبت به شیوه

 ی قضایی محلی آنها در نظر بگیرند. هاسراسز حوزه
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 واژه نامه اختصاصی

و وسیله ای برای تغییر زندگی، به ویژه کودکان یک حقوق بشر آموزش در سطح جهانی به عنوان 

از حاشیه رانده شده در جامعه اصلی، پذیرفته شده است. آموزش برای از بین بردن شکاف فرصت 

برای کودکان محروه، به کودکانی که در فقر یا مناطق دور افتاده با منابع محدود زندگی 

ی نژادی بسیار مهم هاع و پیش زمینهی متنوهاکنند،کودکان معلول و کودکان با فرهنگمی

 0است.

ست که برای دسترسی برابر به آموزش مبارزه هامدت هاکودکان و نوجوانان معلول و والدین آن

، این معیار استاندارد بود که دانش آموزان دارای معلولیت کامال از 0941کنند. در اواخر دهه می

، والدین با موفقیت اظهار کردند که 0971و  0941محروم شوند. در دهه میسیستم آموزش عمو

توانند بیاموزند و خواستار حق آموزش کودکانشان در قانون مدون شدند. در نتیجه میفرزندانشان 

کنگره به دنبال پایان بخشیدن به سابقه طوالنی تفکیک و محرومیت کودکان معلول از سیستم 

واجد شرایط، صرف نظر از ماهیت یا شدت  و قول داد که هر کودک 1آمریکا بود.میآموزش عمو

، قانون 0970تواند به مدرسه برود و در کنار همساالن خود بیاموزد. در سال میناتوانی کودک، 

به تصویب رسید که درهای ساختمان مدرسه را به  A(EH( 0آموزش برای همه کودکان معلول

گان را برای کودکان معلول اجباری مناسب و رایمیروی دانش آموزان معلول باز کرد، آموزش عمو

 هاطراحی شد و آن هاکرد، آموزش ویژه و خدمات مرتبط با هدف رفع نیازهای منحصر به فرد آن

 را برای آموزش بیشتر، اشتغال و زندگی مستقل آماده کرد.

 (IDEA)به عنوان قانون آموزش افراد دارای معلولیت  1110و  0997در سال  EHAکه میهنگا

برای اطمینان از این که همه  IDEAرا ملزم به پذیرفتن بودجه  هااصالح شد، هر اصالحیه، ایالت

همین کار  هامناسب و رایگان بهره مند هستند و این که آنمیدانش آموزان معلل از آموزش عمو

 0دهند.میانجام  (LRE)ی محدود کننده هارا در کمترین محیط

هر ایالت را موظف  (ED)برای ااطمینان از رعایت این استانداردها، وزارت آموزش و پرورش آمریکا 

دهد که کدام یک از میکند که جزئیاتی را شرح می (APR)به ارائه گزارش عملکرد ساالنه 

کنند و نتایجی را برای دانش میاز الزامات فدرال پیروی  (LEAs)ی آموزش محلی شان هاآژانس

موزان معلول، از جمله قرارگیری اطالعات تحصیلی و رفتاری برای همه دانش آموزان و در زیر آ

ی مربوط به میزان های جمع آوری شده، دادههااز میان داده 0دهد.میی مختلف را نشان هاگروه
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آموزش دانش آموزان معلول مقطع پیش دبستانی و دانش آموزان معلول در سن مدرسه در کنار 

مدت زمان آموزشی در مقابل   )یعنی آموزش عمومی( "منظم"ی هاالن غیر معلول در کالسهمسا

 ی برای دانش آموزان معلول وجود دارد.های تفکیک شده و گروههادر محیط هاآن

محققان و دست اندرکاران عالوه بر یک پایگاه قانونی برای آموزش دانش آموزان معلول در کنار 

برای آموزش دانش آموزان معلول  هات، سعی بر شناسایی موثرترین شیوههمساالن بدون معلولی

 داشته اند: استفاده از ...علمی،  هاو اثبات تاثیر آن

 کندمیی مستندسازی، بدنه ادبیات به روش شناسی آموزشی اشاره هاو همچنین شیوه هاروش

است. با عالقه در ترویج که بیشتر تاثیر در تدریس دانش آموزان با نیاز آموزشی مختلف 

ی آماده سازی ها، تحقیقات، مراکز کمک فنی، پروژههابر اجرای پروژه EDی موثر، هااستراتژی

کند. این میسرمایه گذاری  هاکارکنان و مراکز والدین به ترویج موفق ترین و منصفانه ترین شیوه

کیک جداگانه را توصیف کرده و حقوقی برای یک آموزش فراگیر، در مقابل تفمیگزارش پایه عل

ی آموزش کلی به صورت هاو الگوهای ملی را برای آموزش دانش آموزان دارای معلولیت در کالس

کند و رهنمود فدرال و ایالت را بررسی کرده و موافقت ایالت با فدرال را به دست میمختصر بیان 

 کند.میی آموزشی موثر را برای کاهش تبعیض توصیه هاآورده و شیوه

اطالعات مربوط به ذینفعان جمع آوری شد تا تصویری دقیق و متداول از آنچه توسط مربیان، 

و کودکان دارای معلولیت تجربه شده است، تهیه شود. به عنوان بخشی از تحقیق،  هاخانواده

 سواالت تحقیق جهانی زیر مورد بررسی قرار گرفت.

ا بمیی آموزش عموهاکنند و از فرصتمیارکت دانش آموزان دارای معلولیت تا چه اندازه مش .0

 همساالن بدون معلولیت دارا هستند؟

 کنند چیست؟مییی که دانش آموزان دارای معلولیت را جدا هاواکنش دولت فدرال به ایالت .1

باید به منظور لحاظ کردن دانش  های مبتنی بر شواهد که مدارس، مناطق و ایالتهاشیوه .0

و به حداقل رساندن حذف غیر ضروری اجرا کنند میآموزش عمو آموزان با معلولیت در

 چیست؟
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 ی تحقیقهاروش

برای رسیدگی به این سواالت، تیم تحقیقات شورای ملی معلولیت به منظور گردآوری 

و خط مشی مطالعه ی مبتنی بر روش ترکیبی میو همچنین اطالعات ک های ذینفعهادیدگگاه

دهیم هر گونه میت، ما تجربیاتی برای این جمع از دانش آموزان شرح را انجام داد. با این اطالعا

وص یی را به خصهاکنیم و توصیهمیو تحقیقات را شناسایی  هاشکاف بالقوه در خدمات، خط مشی

 دهیم.میارائه میدر ارتباط با جایگاه و مشارکت دانش آموزان دارای معلولیت در آموزش عمو

 تحلیل کیفی

مصاحباتی انجام داد و چهار انجمن  NCDی ذینفعان، تیم تحقیق هاآوری دیدگاهبرای جمع 

ی نیمه ساختاریافته با هامنطقه ای و یک انجمن ملی برگزار کرد. به طور خاص، ما مصاحبه

 مربیان دولتی و محلی، والدین، دانش آموزان یا بزرگساالن دارای معلولیت انجام دادیم.

ای قرار دادن و مشارکت دانش آموزان دارای معلولیت در ی فعلی برهاتعیین چالش

 توسط وکال و مدافعان تحصیلیمیآموزش عمو

در دومین مرحله تحقیق، ما دورنمایی از والدین و دانش آموزان از میان چهار گردهمایی منطقه 

ز میان شرکت کنندگان را ا NCDای در کالیفرنیا، ایلیونیز، تگزاس و ویرجینیا گرد هم آوردیم. 

ی محلی اولیاء و شرکای ایالتی هاشبکه (COPPA)شورای وکالی والدین و مدافعان عضو شبکه 

ی منطقه ای شرکت هانفر در انجمن 71و ملی در چهار محل گردهمایی جذب کرد. در مجموع، 

درصد اعضای  71و  COOPAی منطقه ای اعضای هادرصد از شرکت کنندگان انجمن 01کردند. 

درصد والدین یا دانش  00شرکت کننده در مجمع منطقه ای،  71بودند. از میان  COOPAغیر 

 آموزان رنگین پوست بودند.

ی فردی از سوی هفت نفر اهل مریلند، تگزاس، لوئیزیانا، پنسیلوانیا و هاورودی مجمع با مصاحبه

 تاثیرگذار بر ی قرارگیری دانش آموز و عواملهافلوریدا در خصوص تجاربشان در رابطه با شیوه

تفکیک و گنجاندن دانش آموزان دارای معلولیت تکمیل گردید. از میان این پاسخ دهندگان، سه 

کودکان دارای معلولیتشان همانند سایر میبه طور جدی حا هانفر پدر و مادر بودند )دو نفر از آن

کی وکیل ولیت بود. یدبیرستان دارای معلکودکان دارای معلولیت بودند( یکی فارغ التحصیل اخیر 

سال سابقه بودند. یک پرسشنامه ساختاری  11و مدافع تحصیلی بود. و دو نفر معلم با بیش از 
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برای هر مصاحبه شونده با سواالت یکسانی استفاده شد و فرصت برای شرح و بسط دادن بر اساس 

 از سیستم آموزشی برایشان مهیا گردید. هاتجربه و دانش آن

 ه کلمه به صورت کتبی ثبت شدند.کلمه ب هاپاسخ

بود. در  COOPAیک نظرسنجی آنالین در کنفرانس ملی  هاسومین مرحله جمع آوری داده

نفر از  10درصد رنگین پوست بودند بالغ بر  10نفر در این نظرسنجی شرکت کردند  00مجموع 

 4طریق آدرس ایمیل پاسخ دادند.

درباره  هااز پروتکل پرسش نیمه ساختاری برای گردآوری دیدگاه NCD، هازمینهمیدر تما

برای شناسایی مضامین از جمله تجربیات  هااستفاده کرد. داده IDEAتجربیات والدین و کودک با 

 به پیوست مراجعه کنید(. هاثبت و رونویسی شدند )برای دیدن پروتکل

 تحلیل خط مشی و بازبینی ادبی

ی سیاسی و اسناد راهبردی دیگر های فدرال در قالب مقررات، نامههازمانقانون فدرال توسط سا

ی افراد را با توجه به موافقتشان و نتایج حاصل از هانامه EDتفسیر شده است. عالوه بر این، 

کودکان دارای معلولیت به ایالتها فرستاده و این پیامدها را در یک گزارش در دسترس عموم 

 7کند. میگردآوری 

و یک نمونه از تصمیم ایالت مورد بررسی قرار  IDEAحلیل مقررات ایالتی از قانون و پیروی ت

و گرایشات در طول زمان مشاهده شده است. افزون  های آنهاگرفتند و با توجه به قرارگیری داده

به با توجه  هاو رهنمود از یک نمونه از ایالت های در دسترس عموم، خط مشیهابر این، مجموعه

نوعی از جهت ارائه شده به مناطق مدرسه محلی، به خصوص مربوط به محل قرارگیری و مشارکت 

 بررسی شد.میدانش آموزان دارای معلولیت در آموزش عمو

 بررسی ادبیات، قانون موضوعه و قانون گذاری

ه همانطور کقانون و مقررات مربوط به الزامات قرارگیری و تفسیر قانون بررسی و خالصه شدند 

ی موثر بر آموزش دانش آموزان که در انواع هاو شیوه هاتحقیقات و توصیفات مربوط به خط مشی

، تاثیرات و هامجالت حرفه ای چاپ شده اند. دقیق بررسی شدند. مقاالت مربوط به روش

 پیامدهای قرارگیری فراگیر در مقابل قرارگیری تفکیک شده خالصه بیان شده اند.
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 کمی یهاداده

 ی ملیهابررسی داده

آمریکا، به طور  (OSEP)ی آموزشی ویژه هاافزون بر گزارشات سالیانه به کنگره، اداره کل برنامه

  0کند.میی وبسایت را تهیه هارا بر روی دانش آموزان دارای معلولیت از میان داده هامنظم داده

شده تعیین شده و از آموزش ی قرارگیری قابل دسترس، طی زمان سپری هاجدیدترین داده

 1100-1104در مدت سال تحصیلی مدرسه  هاایالتمیحذف گردیده است و برای تمامیعمو

بررسی شد. تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد قرارگیری برحسب برچسب ناتوانی و نژاد بررسی و با 

الگوهای  مقایسه شد. ما توصیفات داستان وار بر روی 1114-1110ی سال تحصیلی هاداده

 ی واقعی در جداول ضمیمه آماده شد.هاقرارگیری را در گزارش آماده کردیم و داده

 هامحدودیت

، شبکه والدین محلی و COOPAشرکت کنندگان از میان شبکه اعضای  NCDدر این مطالعه، 

 والدین ایالتی و ملی در چهار انجمن منطقه ایرا به کار گرفت و به طور هدفمند مصاحبه شرکت

کیفی مشخص شده در ی هاکنندگان را بر اساس مکان و موقعیت انتخاب کرد. بنابراین، داده

ی قابل تعمیم بلکه به عنوان دورنمای شخصی داخل آن موقعیت هاگزارش نباید به عنوان داده

این میی کهای کیفی، دورنماهای فردی اولین نفر را جهت تکمیل جنبههامشاهده شود. داده

تن برداش"ی ملی مربوط به قرارگیری دانش آموز بر اساس تفسیری از هادهد. دادهمیئه گزارش ارا

ی مدرسه است و ممکن است هاتوسط اعضای فردی از گروهمیاز صحنه آموزش عمو "دانش آموز

ی خود برای تعیین میزان شرکت دانشجویان در هابه طور دقیق قصد دولت فدرال را در تالش

تنها معیار سنجیدنی است که در رابطه  هامنعکس نکند. با این حال، این دادهرا میآموزش عمو

 ی مختلف محیطی وجود دارد.هابا تدریس دانش آموزان دارای معلولیت در میان پیکربندی





 

 

 

 

 

 فراگیر حقوقیبنیاد 

 دادرسی زودهنگام و قانون گذاری

عالی کشور در شورای آموزش و  ، دیوان0900در سال 

پرورش براون این حکم را تصریح کرد که تحصیل 

جداگانه برای کودکان آمریکایی آفریقایی تبار، آموزش 

مساوی نیست زیرا تسهیالت آموزش جداگانه ذاتا نابرابر 

به تصویب رسید، با توجه به اینکه  0940قانون حقوق مدنی  410ده سال بعد، بخش  9بودند.

از مشارکت در این کشور میفرد در ایالت متحده نباید بر اساس نژاد، رنگ یا منشا عل هیچ"

مستثنی شود، از مزایای آن سلب شود یا تحت هر برنامه یا فعالیتی که فدرال کمک مالی دریافت 

بر روی پاشنه ی این تحوالت، مدافعان و والدین کودکان دارای  01کند، مورد تبعیض قرار گیرد.می

لولیت برای همان نوع دسترسی برابر بر آموزش و بهره مندی از آموزش مبارزه کردند. آنها نه مع

ه ی مدرسهافعالیتمیخواستند در تمامیتنها به دنبال حق خود از حضور در مدرسه بودند بلکه 

مطرح ، دو مورد برجسته 0971مشارکت کنند و از آموزش با کیفیت بهره مند گردند. در سال 

در هر دو  01و میلز در مقابل هیئت آموزش و پرورش ناحیه کلمبیا. 00انجمن پنسیلوانیا،شد: 

، قضات موافق بودند که قوانین محلی با محرومیت کودکان معلول از PARCو   Millsانجمن 

مدارس دولتی نقض قانون اساسی بود و زمینه را برای ایجاد حق دانش آموزان معلول برای 

 کرد.میرا فراهم میعمودسترسی به آموزش 
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 حق آموزش عمومی

به تصویب رسید و تصدیق  0970)الف( قانون توانبخشی سال  010، بند PARCو  Millsدر پی 

علی رغم شایستگی فرد معلول در ایاالت متحده و....، بایستی صرفا به دلیل ناتوانی خود، "کرد که 

ب شود یا تحت هر برنامه یا فعالیتی که از مشارکت در این امر مستثنی شود، از مزایای آن سل

کند، یا تحت هر برنامه یا فعالیتی که بوسیله هر آژانس میفدرال بصورت کمک مالی دریافت 

در سال  00قرار گیرد.اجرایی یا به وسیله خدمات پستی ایالت متحده اجرا شده است مورد تبعیض 

مجددا مجاز شد، آموزش  IDEA ،00وان را به تصویب رساند که بعدا به عن EHA،00؛ کنگره 0970

خواهد می هارایگان برای تمام کودکان دارای معلولیت را تحت اختیار درآورده و از ایالتمیعمو

رایگان و میآموزش عمو LRE04دانش آموزان دارای معلولیت در میتا اطمینان دهد که تما

 .کنندمیمناسب دریافت 

یی هاو رویه هاسیاست هاسود تا اطمینان دهد که ایالتمیاستفاده این قانون امروزه بعنوان ابزاری 

را در سطح  هاگیرند که مطابق با قانون، اجرای برنامهمیرا برای خدمات آموزش ویژه در پیش 

 دهند.میکودکان و نوجوانان دارای معلولیت ارتقاء میملی نظارت کرده و نتایج مد نظر را برای تما

  ی فوق برنامه در کودکان همسال بدون معلولیتهاو فعالیتمیآموزش عمودسترسی به  

 قانون آموزش افراد دارای معلولیت

IDEA  به گونه ای که "کند میآموزش ویژه را به عنوان دستورالعمل طراحی شده ویژه تعریف

هر  07"شود.میکودک بتواند با استانداردهای آموزشی آشنا شود...که برای همه کودکان اعمال 

 (IEP)با اهداف طراحی شده به وسیله یک تیم  (IEP)دانش آموز باید یک برنامه آموزش فردی 

 گیرد.میداشته باشد تا نیازهای کودک را تامین کند که به دو دلیل از ناتوانی نشات 

 درگیر شود و پیشرفت کند، ومیبرای اینکه کودک بتواند در برنامه درسی آموزش عمو .0

 00ع نیازهای آموزشی هر کودک دیگر که ناشی از ناتوانی است. برای رف .1

و پشتیبانی  هاو خدمات اضافی، اصالح برنامه هاباید آموزش ویژه، خدمات مرتبط، کمک IEPهر 

برای کارکنان مدارس را شناسایی کند تا کودک بتواند اهداف ساالنه خود را به دست آورد، در 

پیشرفت کند و در کنار کودکان معلول و بدون معلولیت نیز آموزش میبرنامه درسی آموزش عمو

دانش آموزان دارای معلولیت، حتی کسانی که ارزیابی متناوب را بر اساس دستیابی به  09ببینند.
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را با برنامه درسی  IEPرود اهداف میدهند، به صراحت انتظار میاستانداردهای متناوب انجام 

به طور مناسب و کافی "کشور باید اطمینان حاصل که کارکنان سطح خود مطابقت دهند. هر 

 11"آماده و آموزش دیده اند، و از دانش و مهارت محتوا برای کودکان معلول برخوردار هستند.

 LREنیازمندی 

IDEA  که کودکان دارای معلولیت "باید حتما اطمینان دهد میکند که هر آژانس عمومیاظهار

موزش آ "در حد امکان در خانه کودک" "با کودکانی که معلول نیستند در بیشترین حد اقتضاء

همچنین  10"تواند در مدرسه آموزش ببیند.میداده شوند و در صورت عدم معلولیت کودک 

با مدارس خاص  هابه تفکیک در کالسمیی آموزش عموهاکند که حذف از کالسمیتصریح 

 یهاناتوانی به حدی باشد که آموزش در کالس دهد که ماهیت یا شدتمیفقط در صورتی رخ "

هر  11"شود.میمنظم  با استفاده از وسایل کمکی و خدمات اضافی به طور رضایت بخش حاصل ن

ی اضافی و خدمات نیاز هاباید اطمینان حاصل کند که هر کودک معلول به کمکمیآژانس عمو

 "ی فوق برنامه شرکت کند.هاو فعالیتدارد تا کودک با کودکان دیگر دارای معلولیت در خدمات 

 هابه روشی که الزم باشد برای کودکان معلول فرصتی برابر برای مشارکت در آن خدمات و فعالیت

 10"فراهم کند.

 تصمیم گیری برای تعیین جایگاه

در مدرسه مد نظر قرار میی آموزش عموهااتخاذ کلیه تصمیمات مربوط به جایگاه با شروع کالس

احتماال حذف  IEPی هاگیرد تا دانش آموز در صورت نداشتن ناتوانی در آن شرکت کند. تیممی

دانش آموز را در جایگاه محدود کننده تر مدرسه بنا به ماهیت یا شدت ناتوانی کودک مد نظر 

ی اضافی و خدمات در محیط آموزش عمومی، هادهند به گونه ای که حتی با ارائه کمکمیقرار 

ی هااگر دانش آموز در محیط 10کالس معمولی مناسب یا موفقیت آمیز نخواهد بود. آموزش در

 IEPی فوق برنامه یا غیرتحصیلی شرکت نکند، تیم هاآموزش عمومی، برنامه درسی یا فعالیت

 یی با توجه به نیاز و ضرورت توضیحاتی ارائه دهد.هاباید در مورد میزان وقوع چنین حذف

باید در صورت میی عموهاکه آژانس"دهد میی جایگزین را شرح هاتار مکاناین آیین نامه پیوس

 ی خاص، مدارس خاص.های معمولی، کالسهالزوم آماده ارائه آن باشد، از جمله: کالس
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مانند مدارس روزانه جداگانه یا میآموزش خانگی، محیط بیمارستان و امکانات خصوصی و عمو

سط تو یازی ندارد که هر گزینه قرارگیری ممکن در امتداد پیوستارقانون ن 10ی مسکونی. هابرنامه

را در صورت لزوم و در زمان  های دولتی این هزینههادانش آموزان پر شود. بلکه تنها آن سازمان

بیانگر اولویت قوی و نه یک  LREدهند. واضح است که الزامات میمقتضی قابل دسترسی قرار 

ی منظم در کنار همساالن خود بدون معلولیت هاوظیفه، برای آموزش کودکان معلول در کالس

باید به طور بالقوه هر گونه تاثیر مضر را بر روی  IEPدر انتخاب محیط آموزشی، گروه  14است.

ری ز تغییر مکان قرارگیکند و ممکن است ناشی امیکودک یا روی کیفیت خدماتی که او دریافت 

و آموزش  LREسواالت مربوط به  (OCR)باشد در نظر بگیرد. دفتر حقوق مدنی وزارت آمریکا 

به  (ASL)را برای کودکان ناشنوا که از زبان نشانه آمریکایی  (FAPE)مناسب میرایگان عمو

تاکید کرد  OCRکنند عنوان کرد. راهنمای میعنون اصلی ترین وسیله ارتباطی خود استفاده 

تالقی ارتباطات منحصر به فرد و نیازهای مرتبط با دانش آموز ناشنوا یک نقش اساسی در "که 

آید. هر محیطی از جمله کالس درسی منظم که یک میبرای کودک به شمار  …FAPEتامین 

کودک ناشنوا را از دریافت آموزش مناسب از جمله نیازهای ارتباطی جلوگیری کند برای آن 

برای برخی از دانش آموزان ناشنوا یا کم شنوا یا دانش آموزان  17"شود.میمحسوب ن LREک کود

کنند ممکن است با استفاده میارتباط برقرار  FAPE  و LRE, ASLکه از طریق  هابا دیگر معللیت

و انگلیسی( که مورد استفاده خانواده کودک، اجتماع و فرهنگ است  ASLاز هر دو زبان )یعنی، 

 هاه بهترین وجه تامین گردد. نیازهای رشد و ارتباط زبان دانش آموزان و همچنین توانایی آنب

مام ممکن است به بهترین شکل در یک دوره تمیبرای یادگیری بیشتر انگلیسی و سایر مطالب عل

وقت تنظیم غوطه وری دوزبانه و دو فرهنگی در مدرسه شان یا در مدرسه ای که غوطه وری 

 باید به صورت جداگانه انجام شود. هادهد معین شود. این معین سازیمیارائه  کامل را

قط فمیی عموهاتاکید کرده اند که دانش آموزان دارای ناتوانی نباید از کالس IDEAبه طور مهم، 

 10به دلیل اصالحات الزم در برنامه درسی آموزش عمومی، حذف شوند.

 دادرسی

متفاوت از هم را ارائه میتاکید کرده اند که هر کدام استانداردهای ک LREی متعددی بر هاداده

کمترین الزامات محدود "ی آموزش هاکنند. دادگاه حوزه شم اولین دادگاهی بود که به محلمی
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دادگاه یک آزمایش دو بخشی را به منظور مشخص  19کرد. رونکر مقابل والتر،میتاکید  "کننده

 انش آموز دارای ناتوانی ارائه کرد:ردن مکان مناسب برای دک

تواند در محیط غیر تفکیک شده میآیا خدمات آموزشی ارائه شده در محیط تفکیک شده  .0

 ارائه شود؟ )اگر چنین است، محیط تفکیک شده نامناسب است.(

 شود؟میآیا دانش آموز در حداکثر حد مناسب تعلیم داده  .1

شود که امکانات را از محیط جدا میرجاع داده ا "قابل حمل"این معموال به عنوان دکترین 

کند. چند سال بعد، یک دادگاه فدرال دیگر جهت تهیه یک آزمایش دو بخشی برای برآورده می

 به تصمیم رونکر تکیه کرد. LREکردن الزامات 

که پسر شش میوالدین درخواست رسیدگی به تصمی 01در هیئت دولتی آموزش دنیل آر. آر. وی. 

ن در یک کالس آموزشی ویژه قرار داده شدند، کردند. دادگاه تجدید نظر حوزه پنجم از ساله شا

 پیروی آزمایش رنکر خودداری کرد و رویکرد خود را توسعه داد و سواالت زیر را مطرح کرد:

تواند با استفاده از وسایل و خدمات تکمیلی و با میمیآیا آموزش در کالس آموزش عمو .0

 ایت بخشی انجام شود؟اصالحات به طور رض

 بهره مند خواهد شد؟میآیا دانش آموز از مزایای آموزش عمو .1

تجربه کلی آموزش دانش آموزان در محیط اصلی، متعادل کردن مزایای آموزش منظم و  .0

 ویژه برای تک تک دانش آموزان چیست؟

حضور دانش آموزان چه تاثیری بر محیط آموزشی منظم که سایر دانش آموزان از آن بهره  .0

 برند، دارد؟می

دادگاه دنیل، آر. آر در ادامه اظهار داشت که اگر آموزش دانش آموز نتواند به طور رضایت بخش 

 دهحاصل شود، پرسش بعدی این است که آیا دانش آموز در حداکثر حد مناسب تعلیم داده ش

ی آموزشی هااست. اساسنامه ای که نظام رویکرد همه یا هیچ چیز را منظر ندارد. خواه کلیه مکان

ی آموزش ویژه یا هامنظم یا ویژه یک دانش آموز ممکن است به طور مناسب در برخی از کالس

 منظم قرار بگیرد.میی غیر علهای آموزش منظم و کالسهاکالس
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نیز مورد تاکید قرار گرفت که آنجا والدین   131مورد گریر وی. رم پیوستگی مفاهیم قرارگیری در

 ی مهدهایک کودک دارای ناتوانی ذهنی با پیشنهاد یک گروه مبنی بر قرار دادن وی در کالس

کودک خودمختار مخالفت کردند. حوزه یازدهم تعیین کرد که مدرسه قبل از قرار دادن دانش 

یی با حداقل محدودیت را در نظر نگرفته است. دادگاه در های خودمختار محیطهاآموز در کالس

نیاز دارد که حداقل بررسی، بحث و توجیه کند که  IEPبه یک گروه  IDEAادامه بیان داشت که 

و سپس حرکت سیستماتیک به میی آموزش عموهاچرا آنها به قرار ندادن دانش آموز در کالس

کنند. اصطالح فراگیری جایگزین میودیت توصیه ی قرارگیری با کمترین محدهاسوی گزینه

رافائل اوبرتی کودکی هشت ساله  01. 2اصطالح برزنی نتتوانمندان در مورد اوبرتی وی کلمنتون 

شود و به همین دلیل میشد رفتار او باعث اختالل در کالس میبا سندرم داون بود که گفته 

خواستند که او میز داشت. والدین رافائل کالس آموزش خودمختار خارج از محدوده مدرسه نیا

 در مدرسه محله پذیرفته شود. دادگاه حوزه سوم بیان داشت که:

تصمیم بر سر این که یک کودک دارای ناتوانی ممکن است پیشرفت تحصیلی چشمگیری را در 

ی آموزش ویژه و تفکیک شده داشته باشد. احتماال تعهدی در قبال محروم کردن آن هاکالس

ایالتها  نداردمیدک از محیط کالسی منظم نداشته باشد. ما تاکید داریم که طبق این قانون لزوکو

تجربه آموزشی یکسانی را به کودک دارای معلولیت ارائه دهند همچنانکه این آموزش به طور 

شود. بر عکس، ایالتها باید نیازهای منحصر به فرد یک میکلی برای کودکان غیر معلول فراهم 

 دک معلول را مورد بررسی قرار دهند.کو

و تصدیق کنند که ممکن است آن کودک به طور متفاوت از آموزش در کالس معمولی نسبت به 

به طور خالصه، این حقیقت که کودک معلول به طرز متفاوتی از " "سایر دانش آموزان سود ببرد

 00کند.میرا توجیه نآموزد، محرومیت از آن محیط میتحصیالت خود در یک کالس معمولی 

، یک دانش آموز پایه سوم با ناتوانی ذهنی، 5والدین راشل هلند 00.،4، راچل اچ3در ساکرامنتو وی

ی هاتواند در کالسمیو امکانات تکمیلی مناسب،  هااستدالل کردند که دخترشان با کمک
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برای موضوعات ی ویژه هاتحصیل کند. مدرسه منطقه پیشنهاد کرد که راشل در آموزشمیعمو

. شرکت کندمیدر کالس آموزش عمومیی غیر علهاتحصیلی قرار بگیرد و فقط برای فعالیت

 عامل را در نظر بگیرند: 0دادگاه ناحیه نهم حکم داد که مدارس در تعیین محل مناسب باید 

 ی تفکیک شدههای یکپارچه در مقابل محیطهامزایای آموزشی محیط .0

 رجه اول تعامل اجتماعی با همساالن بدون معلولیت(مزایای غیرآموزشی )در د .1

 تواند روی معلم و همساالن خود داشته باشدمیتاثیری که دانش آموز دارای معلولیت  .0

 هزینه خدمات تکمیلی که برای دانش آموز الزم است تا در محیط یکپارچه بماند .0

 بدوی را اعمال کرده اند.ی دیگری وجود داشته اند که این قوانین هااز آن زمان، دادگاه

 04. 2 و پی. وی. نیونگتون00. هیئت آموزش.   1به عنوان مثال، تی آر وی. کینگورد تی پی

ی هاو فعالیت هاعلی رغم حمایت قاطع قانونی برای لحاظ کردن دانش آموزان معلول در محیط

ی هاتوسط گروه ی منطقه ای برخی از دالیلی را کههاآموزش عمومی، والدین حاضر در انجمن

IEP متغایر با  ی محدودتر بیان شده و کامالهابرای مکانIDEA  بود، شرح دادند: تسهیالت

ی الزم برای بررسی نیازهای خاص حمایتی معلول، یا به دلیل عدم هامدرسه، معلمان فاقد مهارت

ی از ی آموزش عالی همانطور که یکهانیاز مدارس به خدمات آموزش ویژه موجود در محیط

 والدین توضیح داد:

 درست هاروند. آنمیهمه کودکان با نیازهای متوسط و قابل توجه برای اوتیسم به مدارس خاص 

کنند، اما دانش آموزان در مدرسه ای که میدر آن طرف خیابان منتهی به مدرسه محله زندگی 

 "دمات حمایتی ارائه داد.توان خمیدر مدرسه محله ن"یابند زیرا میدقیقه فاصله دارد، حضور  10

 07هیچ گونه توضیحی درباره این موضوع وجود ندارد.

دانند که چگونه تدریس ویژه را در کالس میدهند که مسئوالن مدرسه نمیگزارش  هاخانواده

توانند رفتارهای مثبت و پیش اجتماعی را برای دانش میآموزش معمولی ارائه دهند و یا چگونه 

کنند که دانش میآموزان دارای معلولیت و بدون معلولیت آموزش دهند. برخی از والدین احساس 
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شوند، که اغلب میی مورد نیاز گروه بندی هایا نوع حمایتی معلولیت هاآموزان مطابق برچسب

 این در مصاحبه با یک دانش آموز اوتیسم تایید شد:شود. میبه انتظار پایین یا محدود منجر 

ی معمولی بودم....)و( های آموزش ویژه و کالسها...)برای( مدرسه متوسط من در ترکیبی از کالس

در حقیقت کامال احساس تفکیک و تحقیر شدگی داشتم، به ویژه از دیدگاه من، مطالب مربوط 

 00کشند.میچالش نبه دوره آموزشی ویژه به هیچ وجه من را به 

طرز رفتار دلسوزانه و عجیب و غریب "برای این دانش آموز، تجربه منفی در کالس آموزش ویژه با 

تشدید شد. یکی از والدین و مدافع مصاحبه شده برای این  "از سوی بسیاری از مربیان خاص

وجود دارد ی قرارگیری برای آموزش دانش آموزان معلول هاگزارش تاکید کردند که محدودیت

 که تصور شود آنها به یک گروه تعلق دارند.میهنگا

یزی چ هاگویم فرزندان من ناتوانی ذهنی اوتیسم دارند، گویی اصال به آنمیکه به مردم میهنگا

که به افراد دارای ناتوانی، از جمله دانش آموزان نگفتم... بزرگ ترین کم لطفی و کم حدمتی 

به عنوان یک گروه همگن است... برچسب زدن به گروهی از  هارسانیم، مشاهده آنمیمعلول 

، هاشمول، همه زمانمیرساند. تمامیآسیب  هادر یک کالس به آن هاکودکان......و گنجاندن آن

کند که دانش آموزان برای میدهد. این واقعیت را تصدیق نمیهمه جا، هر روز...کار یکسانی انجام 

 ص خود به خدمات انحصاری )طراحی شده( نیاز دارند.برآورده کردن نیازهای خا



 

 

 

 

 

 ی قرارگیری ملیهاداده

ED  گزارش سالیانه در مورد چگونگی اجرایIDEA 

 هادهد که شامل دادهمیبه کنگره تحویل  هاتوسط ایالت

بر حسب میزان مشارکت دانش آموزان معلول در آموزش 

با همساالن فاقد میآموزان معلول در آموزش عمو

 10باشد.می هامعلولیت خود از بین سایر مجموعه داده

ی هاموظفند آمارهایی را ارائه دهند که طبق آن مدت زمان حضور دانش آموزان در محیط هاایالت

و زمان جدایی، تسهیالت تفکیک شده )مثال مدرسه ویژه یا ساختمان مسکونی( میآموزش عمو

که دانش آموز در یک مدرسه معمولی دولتی حضور میهنگاکند. میو نوع محیط مجزا را بیان 

 شود:میبه شرح زیر ثبت  هایابد محل قرارگیری آنمی

 00درصد بیشتر روزها 01میی آموزش عموهاشرکت در کالس 

 درصد از روزها 01-79میی آموزش عموهاشرکت در کالس 

 درصد از روزها 01کمتر از میی آموزش عموهاشرکت در کالس 

 های قرارگیری در سراسر ایالتهاشیوه

دهد و واریانس میرا برای هر ایالت و قلمرو ایالت متحده نمایش  هادهدر پیوست، دا 0جدول 

با میو تدریس آموزش عمو هاگسترده ای را در مت زمان دسترسی دانش آموزان به محیط

جزایر اقیانوس آرام باالترین نرخ  1104-1100دهد. در سال میهمساالن بدون معلولیت نشان 

)به طور متوسط میدرصد یا بیشتر از زمان را در آموزش عمو 01دانش آموزان معلول را داشت که 

/.(، داکوتای 74/.(، نبراسکا )74/.( ورمونت )00درصد برای چهار جزیره( سپری کردند آالباما ) 00
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یی که پایین ترین نرخ هارا دنبال کردند. ایالتمی/.( نیز آموزش عمو70/.( و کنتاکی )70شمالی )

، /.(04/.(، نیوجرسی)07وایی)های جداگانه را دارند عبارتند ازهادر کالس قرارگیری دانش آموزان

یی که باالترین نرخ قرارگیری ها/.( هستند. ایالت00/.( و آرکانساس )00/.(، لینویس )07مونتانا)

وایی، نیویورک و نیومکزیکو؛ های جداگانه را دارند عبارتند از کالیفرنیا،هادانش آموزان در کالس

الی که کانکتیک، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و ورمونت کمترین نرخ استقرار در کالس در ح

ویژه را دارند. از طرف دیگر، کانکتیکات با باالترین نرخ استقرار در ساختمان ویژه )مدارس ویژه 

د درص 0ایالت کمتر از  01پیوندد. میی مسکونی( به نیوجرسی، ماساچوست و مریلند هایا برنامه

ی هاجزایر اقیانوس آرام در ساختمان ی جداگانه قرار دارند وهااز جمعیت شان در ساختمان

 جداگانه ندارند.

 ی معلولیتهای نامتناسب قرارگیری در خالل برچسبهاروش

درصدی یا بیشتر دانش آموزان را بر اساس مقوله ی  01در پیوست میزان قرارگیری  1جدول 

، دانش آموزان 1100-1104کند. در سال تحصیلی میمقایسه  1110تا  1110معلولیت از سال 

با همساالن بدون معلولیت میی آموزش عموهادارای ناتوانی ذهنی و معلولیت چند گانه در کالس

در طول میدرصد با تفاوت ک 00درصد و  07ار پایین تر از هر جمعیت دیگر: به ترتیب با نرخ بسی

سال گذشته شرکت داشتند. دانش آموزانی که به احتمال زیاد بیشترین وقت را در محیط  01

گذرانند دانش آموزان دارای اختاللت گفتاری و زبانی با درجه نسبتا مشابه به میمیآموزش عمو

ی یادگیری هاند. به دنبال دانش آموزان با سایر اختالالت سالمتی و ناتوانیهست 1110سال 

را میسال گذشته نسبت دانش آموزان پذیرفته شده در آموزش عمو 01خاص، هر دو گروه طی 

 دهند.میدرصد یا بیشتر افزایش  01تا 

ن دارای برای دانش آموزا 1110و  0991ی هاگرایشات در سطح ایالت را بین سال 1اسمیت

فاصله بین فراگیرترین ایالت )ورمونت( و محدود ترین ایالت  00ناتوانی ذهنی مورد بررسی قرار داد.

به طور مشابه یک شکاف  200)یوتا( قابل توجه بود و با گذشت زمان همچنان باقی ماند. کورت

د که تیجه رسیبرای دانش آموزان مبتال به اوتیسم یافت و به این ن هاگسترده ای در بین ایالت

ی شرق، گرایش بیشتری به فراگیر هاسی سی پی در مقایسه با ایالتمیی غرب رودخانه هاایالت

                                                      
0 Smith 
1 Kurth 
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ی سطح ایالت در اوهایو برای نقشه برداری هااز داده 100بودن در این جمعیت دارند. بروک و شفر

استفاده کردند و دریافتند که دانش آموزان در مناطق شهری نسبت به  هااز محدود بودن مکان

گذرانند. این اختالف، میمیی آموزش عموهاهمتایان روستایی خود زمان کمتری را در کالس

بیشتر بر حسب اندازه تحت تاثیر قرار گرفت: مناطقی که دارای بیشترین ثبت نام هستند، به طور 

 دهند.میقرار میی آموزش عموهاکمتری را در محیط متناسب تعداد دانش آموزان

ی مربوط هابر روی داده 04 2بررسی جدیدتر گرایشات ملی توسط مورنینگستار، کورت و جانسون

ی اه)اوتیسم، ناتوانی ذهنی، معلولیت "معلولیت قابل توجه"به قرارگیری دانش آموزان دارای 

ایی( متمرکز شده است. برای دانش آموزان دارای چندگانه و ناشنوایی و سخت شنوایی یا نابین

زش ی آموهامعلولیت به غیر ار معلولین قابل توجه، روند افزایشی به سمت قرارگیری در کالس

درصد یا بیشتر در اوقات مدرسه بود. دانش آموزان دارای معلولیت قابل توجه، بیشتر  01میعمو

ن محیط برای دانش آموزان دارای معلولیت ی جداگانه حضور داشتند و رایج تریهادر کالس

 ساله بود. 00ی آموزش ویژه جداگانه با اندک تغییر طی دوره هاذهنی و چند گانه، کالس

ی منطقه ای تنوع گسترده در تجربیات دانش آموز و میزان احساس هاو مصاحبه هاانجمن

ی از دانش آموزان دبیرستانی با کند. والدین یکمیبه حمایت از فرزندانشان را اثبات  هاخانواده

آموزش میی علهانیازهای حمایتی قابل توجه گزارش داد که پسرش در کل روز خود در کالس

ی ی یادگیرهاکند، جایی که او از هر دو فرصتمیی دبیرستانی شرکت هاو سایر فعالیتمیعمو

ی موسیقی، کار در هاسو اجتماعی با همساالن بدون معلولیت خود برخوردار است از جمله: کال

 ی فوق برنامه در دبیرستان محله او. والدینش گفت:هاو فعالیتمیی تیهامدرسه، ورزش

شدند.... ما در میوجود داشت. همه به موقع حاضر  IEPعضو تیم  09ساله است و  11پسر ما 

مورد قرارگیری صحبت کردیم. ما در مورد چند و چون برنامه او حرف زدیم... هر فرد در آن گروه 

کرد و واقعا از طرح ریزی برنامه انتقال پسر ما هیجان زده بود و میمستقیم نشسته بود، توجه 

 07توانستم خوشحال تر از این باشم. میبودند.... نمیبسیار حا هاآن

در طول سال تحصیلی ذکر  IEPی مداوم خود را در جلسات هااین حال، دیگر والدین، کوشش با

ی فراگیری، به ویژه برای هاسعی در فراهم آوردن و حفظ مکان هاکنند. به گونه ای که آنمی

                                                      
0 Brock and Schaefer 
1 Morningstar, Kurth & Johnson 
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ن برای ایکودکان دارای معلولیت ذهنی و رشدی داشتند. دو تن از اوالدین متفاوت مصاحبه شده 

که فرزندان مبتال به سندرم داون داشتند توضیح دادند که چگونه مجبور بودند به طور گزارش 

 هاسرو کار داشته باشند تا آن "یک معلم به طور همزمان"مداوم با مدرسه شان، گاهی اوقات با 

این والدین را متقاعد سازند که محدودیت کمتری را برای قرارگیری این کودکان اعمال کنند. 

یی در ارتباط بودند که یک محل کالس خاص را گاهی اوقات بدون در نظر گرفتن هاا گروهمرتبا ب

 های دانش آموز و خانواده به آنهاپیشرفت دانش آموز در یک محیط با محدودیت کمتر یا اولویت

کردند. یکی از والدین خاطرنشان کرد که هر سال او الزم است به شدت در آموزش میتوصیه 

آوردند زیرا میبسیاری از دوستان من فرزندان خود را به حساب ن"ت کند و اینکهپسرش دخال

والدین دیگر نیز به همین ترتیب ابراز تاسف کردند که  00"توانستند آن کار را بکنندمین هاآن

 "ی فراگیر را برای فرزندان خود ندارند.هاوالدین دیگر، توانایی، منابع یا استقامت در توسعه مکان

شان در دهند فرزندانمیدانیم که والدین تصمیم گرفته اند که مبارزه نکنند یا حتی ترجیح می ما

محیط جداگانه تری قرار بگیرند.... ای کاش منصرف شدن برای مردم آسان نبود. برای برخی، 

 09"توانند با سیستم مبارزه کنند.میدیگر ن هاآن

 ی نژادی/قومیهاجایگاه نامتناسب در گروه

، را بدنبال قرارگیری دانش آموزان معلول 1100و  1110ی های سالهادر پیوست داده 0دول ج

ی مختلف نژادی و هادرصد زمان یا بیشتر، برای دانش آموزان گروه 01با میدر آموزش عمو

ی آموزش هادهد. در حالی که نسبت دانش آموزانی که در کالسمیدر اختیار قرار  هاقومیت

ی هاکنند با گذشت زمان از میان کلیه گروهمیدرصد یا بیشتر از روز را شرکت  01به مدت میعمو

همچنان ادامه دارد. میی نژادی و قوهانژادی و قومیت افزایش یافته است اختالفات بین گروه

آمریکا همچنان بیشتر از دانش آموزان آموزان میدانش آموزان سفیدپوست و دانش آموزان بو

وایی در های آفیقایی، دانش آموزان آسیایی و دانش آموزان جزایر اقیانوس آرام از جملهآمریکای

د رسمیشوند. این روند بسیار آزار دهنده است، زیرا به نظر میگنجانده میی آموزش عموهاکالس

ی ارتباطی( در تصمیم هامتغیرهایی غیر از عوامل مرتبط با کودک )مانند ضریب هوشی یا مهارت

تجزیه و تحلیل اولیه از   1ی جایگذاری نقش دارند. کورت، ماستر کئورک و پاسچالهاریگی

قرارگیری کورت را برای دانش آموزان دارای اوتیسم کودک با مراجعه به متغیرهای جمعیتی، 

                                                      
0 Kurth, Mastegeorge and Paaschal 
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گروه طبقه بندی شدند:  0به  هاگسترش دادند. ایالت هااقتصادی و آموزشی مرتبط با قرارگیری

د که ایاالت دریافتن هار، نسبتا فراگیر، نسبتا محدود کننده و بسیار محدود کننده. آنخیلی فراگی

 بسیار فراگیر تمایل به جذب بزرگساالن روستایی، سفید و تحصیل کرده دارند.

پیشنهاد دادند که دانش آموزان آمریکایی آفریقایی مبتال به اوتیسم به طور نامتناسب در  هاآن

 حدودتر قرار بگیرند.ی آموزشی مهامحیط

ی نژادی خاص در شناسایی آموزش ویژه و هادر نتیجه نگرانی از حضور افراطی برخی از گروه

برای ارتقاء عدالت در آموزش و  1107در ژانویه سال  IDEAحذف از آموزش عمومی، مقررات 

ا این که با عدم تناسب قابل توجه اصالح و تجدید شد. ت LEAپرورش با اطمینان از شناسایی 

کمک کنند تا اطمینان حاصل شود که کودکان معلول به خوبی برای خدمات  LEAبه  هاایالت"

کنند و به میشوند، خدمات ضروری را در کمترین محیط محدود کننده دریافت میشناسایی 

این تغییرات تنها  00"ی انضباطی از جایگاه آموزشی شان حذف نشوند.هاطرز نامتناسبی با حذف

ی محدود کننده را نیز هاشود )به طور مثال، تعلیق( بلکه محیطمیی انضباطی نهاشامل حذف

 گیرد.میدر بر 





 

 

 

 

 

 پاسخ فدرال و ایالتی

 و رهنمودهای سیاسی فدرال هانامه

OSEP ی های سیاسی و نامههابه طور مرتب نامه

را برای توضیح دادن الزامات  (DCLS)همکاران عزیز 

قانونی و ارائه رهنمود در مورد مسائل مشترک منتشر 

ی سیاسی مهم یا راهنمایی هاکند. تعدادی از نامهمی

مربوط به قرارگیری دانش آموزان معلول و کنار گذاشتن 

سال گذشته منتشر شده  11دسترسی برای همه کودکان دیگر در  ی آموزشی قابلهااز محیط

 است:

یادداشتی را در مورد رابطه  (OSERS)، دفتر آموزش ویژه و خدمات توانبخشی 0990در سال 

اشاره  IDEAدر  "فراگیری"با فراگیری منتشر کرد. با توجه به این که اصطالح  LREالزامات 

اگانه در مورد نیازهای آموزش منحصر به فرد هر دانش پژوهش جد"بر لزوم  هانشده است، آن

یی که برای تسهیل قرارگیری دانش هاو حمایت هاآموز معلول در تعیین دامنه احتمالی کمک

تاکید " آموز در محیط آموزشی معمولی قبل از مدنظر قرار دادن محیط محدودتر الزم باشد 

تصمیمات مربوط به استقرار تنها بر اساس خاطر نشان کردند که  هاکردند. به طور خاص، آن

عوامل زیر ممنوع است: مقوله معلولیت، شدت معلولیت، پیکربندی سیستم توزیع، در دسترس 

  01بودن خدمات آموزشی یا خدمات مرتبط، دسترسی به فضا، یا سهولت در کار اجرائی.

در  IDEAاز   LREمجددا تاکید کرد که الزامات  DCL صدور مجوز  OSEP، 1101در فوریه 

یی هاLEAکند که میمورد قرارگیری کودکان پیش دبستانی دارای معلولیت اعمال شود و توصیه 

ا برای ی مناسب رهاپیش دبستانی ندارند تا بتوانند کلیه خدمات و حمایتمیکه یک برنامه عمو"
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ی جایگزین را مورد بررسی قرار دهند تا هاکودک خاص دارای معلولیت ارائه دهند. باید روش

 00"شود.میبرای آن کودک مهیا  LREاطمینان حاصل شود که شرایط 

بیانیه سیاسی  EDو  (HHS)، وزارت بهداشت، درمان و خدمات انسانی آمریکا 1100در دسامبر 

ر در مورد شمول د LEAی گسترده ای را به ایالت ه و هامشترکی را صادر کردند که توصیه

لزوم ایجاد یک فرهنگ فراگیری را بر اساس  EDو  HHS. دهدمیی پیش دبستانی ارائه هابرنامه

ی هاو آژانس های مشخصی را برای راهنمایی ایالتهاذکر کردند و گاممیی قانونی و علهاداده

ی الزم برای کودکان دارای معلولیت هامحلی تا اطمینان حاصل گردد که انتظارات و حمایت

 00گیرد تشریح کردند.میی سایر کودکان مد نظر قرار هامواره در کنار حمایته

را  "برنامه درسی آموزش عمومی"صدور کرد که تفسیر  DCLیک  OSEP، 1100نوامبر  04در 

قصد دارد از آموزشی  IEPتاکید کرد که  OSEPشفاف سازی کرد.  IEPبرای دانش آموزان دارای 

به جای ایجاد یک برنامه درسی جایگزین، حمایت میو دسترسی به برنامه درسی آموزش عمو

ی ادراکی قابل توجه، عملکرد فوق هابرخی از کودکان دارای ناتوانیکند. با تشخیص به اینکه 

کند تا اهدافی میی را راهنمای IEPی هاالعاده پایین تری از سطح پایه خود دارند، این نامه گروه

همسو باشند، و پیش نیازهای الزم برای استانداردهای سطح پایه  هارا انتخاب کنند که به آن

 DCLزنند. هدف میمحسوب شوند و میزان رشد مورد انتظار را در طول دوره در سال تخمین 

ننده برای این کودکان منعکس ک IEPاطمینان حاصل شود که اهداف ساالنه "این بود که 

انتظارات باال باشد و بر اساس استانداردهای محتوای ایالتی برای مقطعی که کودک در آن ثبت 

 00"نام کرده باشد پایه ریزی شده است.

در مورد میزان حذف انضباطی، به ویژه برای کودکان  ها، با توجه به نگرانی1104در آگوست 

منتشر کرد تا  DCLرا از طریق یک میدستورالعمل مه OSERSرنگین پوست دارای معلولیت، 

، LREرایگان و مناسب در میروشن شود که کودکان دارای معلولیت برای دریافت آموزش عمو

ی جایگزینی را برای حذف های رفتاری مناسب را دریافت کنند. این نامه گزینههاباید حمایت

ه عدم دهد کمید و هشدار دهمیانضباطی، از جمله سیستم پشتیبانی از رفتارهای مرتب توضیح 

 04تواند منجر به قرارگیری نامناسب محدود کننده شود.میی رفتاری هاتامین حمایت

به منظور تایید نیاز کودکان خردسال معلول در دسترسی به  OSERS، 1107ژانویه  9در 

را منتشر  DCLی پیش دبستانی فراگیر یا کیفیت باال برای تامین انتظارات باالیشان، هابرنامه
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ی های پیش از دبستان با گسترش مناسب گزینههاکرد و خاطر نشان ساخت که گسترش برنامه

فراگیر همراه نبوده است. با تاکید بر الزامات قانونی با پیش فرض این که اولین بررسی عمیق 

پیش دبستانی باشد که کودک در صورت عدم معلولیت در آن میقرارگیری، برنامه معمول عمو

ی دولتی و محلی را به برنامه ریزی برای گسترش هانماینده OSERSخورد، میشکست 

 07کند.میی فراگیر ترغیب هاگزینه

 ی دولتهامقررات و راهنمایی

ی زیادی در ایاالت وجود دارد، های قرارگیری تفاوتهادر کمال تعجب، نظر به این که در شیوه

در دسترس در رابطه با تصمیم گیری میی عموهاو راهنمایی هاطیف گسترده ای از سیاست

LRE  نرخی که دانش قلمرو به ترتیب  01ایالت و  0ضمیمه،  0بین ایاالت وجود دارد. در جدول

دهند. میدرصد یا بیشتر از زمان آموزشی  01برای میآموزان دارای معلولیت را در آموزش عمو

ت شوند. لیسمیتقسیم  هاه بندی به چارکطبقه بندی شده اند. برای سهولت در مشاهده، رتب

قابل دسترس برای تعلیم دادن دانش آموزان میی عموهازیر مقررات، سیاست یا دیگر راهنمایی

دهد: دو نفر از میاز شش ایالتی که به طور تصادفی انتخاب شده اند، نشان  LREمعلول در 

 ی میانی:هاچارک ی تفکیک شده و یکی در هر یک ازهاچارک با بیشترین شیوه

ایالت در دسترس برای آموزش دانش مینمونه تصادفی از رهنمودهای سیاسی عمو

  LREآموزان معلول در 

درصد از دانش آموزان  7درصدی از دانش آموزان معلول است که تنها با  70نبراسکا شامل نرخ 

ده اند. عالوه بر درصد از زمان آموزش کنار گذاشته ش 41سالگی بیش از  10تا  4بین سنین 

راهنمایی فنی گسترده ای برای توسعه مقررات ایالتی، وزارت آموزش و پرورش نبراسسکا دارای 

IED  دهد. میدر هنگام تصمیم گیری در موورد استقرار را ارائه  هاپرسش را برای گروه 9است و

 IDEAرسد فراتر از الزامات میراهنمایی ایالت نبراسکا شامل برخی از سواالتی است که به نظر 

معلم نیاز دارد که معلم از توجه میآیا دانش آموز خیلی زیاد به زمان آموزش عمو"باشد، از جمله:

آیا دانش آموز نیاز دارد که برنامه "و  "کافی به نیازهای سایر دانش آموزان در کالس غافل شود؟

 این رهنمود شامل این"داشته باشد؟ با آموزش در کالسمیدرسی آنقدر تغییر یابد که رابطه ک

کودک یا جوان معلول هرگز نباید در یک محیط آموزشی خاص قرار گیرد که "هشدار است که:
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تنها بر اساس مقوله معلولیت یا بر اساس کارمندان، فضا و یا خدمات موجود در یک مدرسه 

 00"باشد.

درصد از  01با صرف میموزش عمودرصد از دانش آموزان دارای معلولیت در آ 71فلوریدا شامل 

درصد از زمان آموزش کنار گذاشته  41درصد دانش آموزان با بیش از  00باشد. میزمان یا بیشتر 

 دهد:میشده اند. به طرز جالبی، اساسنامه فلوریدا تعریفی برای فراگیری ارائه 

دانش آموز در یک  استفاده کند به این معنی که یک "شمول"مدرسه هر ناحیه باید از اصطالح 

ن ی ناهمگهای طبیعی و گروههاکند و نسبتمیتحصیل میمحیط کالس آموزشی معمولی و عمو

و اختیاری یا ویژه درون جامعه مدرسه منعکس میی اصلی علهامتناسب با سن را در حوزه

 انکند، دانش آموز دارای معلولیت عضو باارزش جامعه کالس و مدرسه است؛ معلملن و مربیمی

ر را قاد هاکنند و دانش و نیروی پشتیبانی در اختیار دارند تا آنمیی جهانی حمایت هااز آموزش

سازند به طور موثر به همه دانش آموزان تعلیم دهند؛ دسترسی به مساعدت فنی در بهترین 

های تحقیقات جاری از نیازگیرد و بر اساس میی آموزشی، در اتیار معلم قرار هاو روش هاشیوه

 09شود.میطور مناسب پشتیبانی  دانش آموز به

را در خود ارزیابی  هااساسنامه فلوریدا نیز به هر مدرسه در ناحیه نیاز دارد تا بهترین روش

 فراگیر انجام دهد. هافراگیر برای ارزیابی و برنامه ریزی پیشرفت در شیوه ی آموزشهاشاخص

درصد از زمان یا بیشتر را در  01معلول است که درصد از دانش آموزان  49کانزاس شامل 

به مدت بیش از میدرصد خارج از آموزش عمو 7شرکت کرده اند و میی آموزش عموهامحیط

درصد از زمان تحصیل کردند. وزارت آموزش و پرورش کانزس کتابچه راهنمای جامع را برای  41

 41باشد.میآموزش  کند که شامل یک فصل در خصوص مکانمیآموزش ویژه منتشر 

قابل دسترسی برای آموزش دانش  هاایالتمینمونه گیری تصادفی از رهنمودهای سیاست عمو

 ، ادامه دارد.LREآموزان دارای معلولیت در 

اولیه، تغییرات مکانی را اعمال کند، والدین باید رضایت خود را برای  IEPبرای این که تیم بعد از 

/. از روز حضور کودک در 10ان قرارگیری اعالم کنند )بیش از هر گونه تغییر اساسی در مک

/. یا بیشتر از مدت زمان یا فراوانی 10مدرسه( یا تغییر مادی در خدمات )افزایش یا کاهش 

 "یا خدمات عمومی(. ی تکمیلیهاخدمات آموزش ویژه، یک سرویس مرتبط یا کمک
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باشد میدرصد یا بیشتر از زمان  01با حضور درصد از دانش آموزان معلول خود  41پنیلوانیا شامل 

کنار گذاشته میدرصد از زمان از آموزش عمو 41درصد از دانش آموزان با صرف بیش از  01که 

به عنوان منبع تصمیم گیریدر مورد  1111شدند. وزارت آموزش پنسیلوانیا از انتشارات سال 

محدود میمدارس را از محل آموزش عمواین امر به دالیل زیر  40کند.میمکان آموزشی اعتماد 

 کند:می

خود در یک کالس آموزشی منظم داشته باشد،  IEPاگر دانش آموز تواند معناداری در اهداف 

در کالس آموزش معمول تواند همان سطح کار را به مانند سایر دانش آموزان میدانش آموز ن

 انجام دهد.

 ناخوشایند خواهد بود.محل قرارگیری برای مدرسه گرانتر یا 

دانش آموزی که از نوع معلولیت خاصی برخوردار است بدین دلیل که از دیدگاه مدرسه معلولیت 

تواند سیاستی داشته باشد که همه دانش میمقوله ی سختی است )برای مثال یک مدرسه ن

 آموزان مبتال به اوتیسم را در یک کالس درس پشتیبانی کرده و استقرار دهد.

بیشتر دانش آموزان هیچ اتاقی در کالس درس معمولی وجود ندارد، اما در کالس درس  برای

 آموزش ویژه، اتاق وجود دارد.

 برنامه درسی که در آن کالس استفاده شده است باید به دلیل ناتوانی دانش آموزان اصالح شود.

رای بمیی پنهان قدیاستفاده از انبارها"به هر حال، در بحث فضای کالس، باید توجه داشت که 

ی درس باید نزدیک به ها، و کالس"آموزش ویژه کالس درس ممکن است نقض قانون باشد

ی های مدرسه باشند. عالوه بر این، برای دانش آموزانی که در کالسهاسرمازدگی و جریان فعالیت

ان در کالس شود و برای دانش آموزمیآموزش ویژه ابتدایی قرار دارند یک دوره سه ساله مهیا 

شود. بنابراین، ممکن میهالی آموزش ویژه متوسطه یک دوره چهار ساله برایشان در نظر گرفته 

 است ارزیابی بیشتری در مورد این موضوعات مورد نیاز باشد.

و  IEPsدرصد از دانش آموزان خود با  00تنها واشنگتن محدودکننده ترین چارک را که شامل 

درصد یا بیشتر کنار گذاشته شده اند.  41و با مت زمان میآموزش عمو/. از دانش آموزان از 00

است. راهنمایی  IPEAقوانین انتشار یافته اخیر برای ارائه آموزش ویژه منعکس کننده زبان 
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اگر چه هیچ منبع منتر شده ی دیگری از طرف واشنگتن  41ارائه شده است. هامحدود برای خانواده

 قابل مشاهده نباشد.

به آموزش دانش آموزان دارای معلولیت مینمونه گیری تصادفی از رهنمود سیاست عمو

 .، ادامه داردLREدر 

نیوجرسی سومین ایالت با بیشترین تفکیک در ایالت متحده است که شامل دانش آموزان معلول 

بیش درصد از دانش آموزان با  00درصد از زمان یا بیشتر صرف تحصیل کردند و  01با حداقل 

رسیدگی به  های آموزش ویژه سپری کردند. پس از سالهادرصد از روزشان را در محیط 41از 

دعاوی مدافعان علیه وزارت آموزش و پرورش نیوجرسی، با ادعای عدم تحصیل دانش آموزان 

آن توافق نامه به الزامات  40به دست آمد. 1100، توافق نامه استقرار در ژانویه سال LREمعلول در 

ی موضوعی خاص برای ها)شامل زمینه LREسال کارورزی و مساعدت فنی مربوط به  0ارزیابی، 

ی محلی و نظارت منظم هامناطق تعیین شده(، تعیین کارمندان دولتی و محلی برای ارائه مک

نیاز داشت. در حالی که این توافق نامه بر تالش روی تغییر دانش و عملکرد آموزگاران متمرکز 

ی ارائه هاشد که به طور گسترده ای گزینهمیچ توجهی به آیین نامه اجرائی دولت نبود، هی

داد.به عنوان مثال، آیین میرا به تفصیل شرح ی آموزش ویژه )گروهی( هاخدمات و انواع برنامه

 کند:مینامه موارد زیر را تعریف 

 شود و میان ارائه در یک یا چند عنومیآموزش تکمیلی عالوه بر دستورالعمل آموزش عمو

ی کوچک توسط یک معلم مجاز در سطح یا زمینه موضوع هابه صورت جداگانه یا در گروه

ارج ی خهای درون کالسی با برنامههاتواند از طریق برنامهمیشود. این دستورالعنل میارائه 

 از کالس ارائه شود.

 ییا چه تعداد موضوع در ی منبع جایگزینی از طریق برنامه منبع درون کالسی هابرنامه

 ی راهاچنین برنامه ای قابل بررسی است. ا برنامه جایگزین خارج از کالسی، آموزش ویژه

آموزش در بیش "دهد.میدر یک موضوع خاص توسط معلم آموزش ویژه تصدیق شده ارائه 

 "از یک زمینه موضوعی ممکن است در برنامه منبع خارج کالسی ارائه شود.

تواند آموزش میی اساسی وجود دارد، مربوط به این که چه کسی هانامه تناقضدر متن آیین 

برای دانش آموزان بر اساس برچسب معلولیت )به عنوان  هاتخصصی را ارائه دهد سایر برنامه

ی اهبرای برنامه های ادراکی شدید تا عمیق( در متن ذکر شده است و اندازه گروههامثال، ناتوانی
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گردیده است)به عنوان مثال، سه دانش آموز برای یک برنامه اوتیسمبدون دستیار مختلف تعیین 

ی مربوط به کارمندان بر های بیشتر در برنامههاو چهار تا شش دانش آموز دارای دستیار(. تفاوت

دانش آموزان بوجود آمده است. چنین  "شدید"یا  "متوسط"، "خفیف"ی هااساس میزان ناتوانی

شود که معلمان، آموزش ویژه را به عنوان یک برنامه گروهی بر میضوح باعث توصیفاتی به و

اساس نوع و شدت برچسب معلولیت در نظر بگیرند. همچنین زبان در آیین نامه انتظاراتی را 

آورد که دانش آموزان با نیازهای رفتاری یا تحصیلی مشابه باید در کنار یکدیگر گروه میبوجود 

نامه کالسی ویژه باید به دانش آموزان خدمات ارائه دهد که نیازهای مشابه یک بر"بندی شوند: 

یشان را مطابق با برنامه آموزش فردی هاآموزشی، رفتاری و سایر نیازهای مربوط به معلولیت

 ."داررند

به آموزش دانش آموزان دارای معلولیت مینمونه گیری تصادفی از رهنمود سیاست عمو

 .ادامه دارد LREدر 

ماهیت و شدت نیازهای آموزشی دانش آموزان باید مشخص کند که آیا دانش آموز در برنامه "و:

ق ی ادراکی شدید تا عمیهای ادراکی متوسط تا شدید یا ناتوانیهاگیرد که به ناتوانیمیای قرار 

نوان ی یادگیری تحت عهایی برای دانش آموزان دارای ناتوانیهاو برنامه "شودمیاو پاسخ داده 

دی دانش آموز دسته بن-مطابق با نسبت الزامات متفاوت معلم "شدید"یا  "خفیف رو به متوسط"

، IDEAهای نیوجرسی چگونه با نقض الزامات LEAتوان فهمید ه میبه صورت کلی،  40شود.می

 کنند.میی محدود کننده را طراحی هامحیط

 نظارت و کمک فنی

الزامات آیین نامه  هاکند با تعیین اینکه آیا ایالتمیتالش  EDعالوه بر پیگیری میزان فراگیری، 

ی هاشاخص EDقرار دهد.  IDEAاز  LREرا پاسخگویی الزامات  هاکنند، ایالتمیرا برآورده 

 ، جلسه رسیدگی مناسیهاکند )به عنوان مثال، جدول زمانی برای ارزیابیمیرا بررسی  "انطباق"

)برای مثال، درصد دانش آموزانی  "نتایج"ی هادبستانی( و شاخصو انتقال کودکان خدمات پیش 

ی سراسر ایالت و درص کودکانی که به هاکنند، مشارکت در ارزیابیمیکه دبیرستان را ترک 

ی تفکیک شده خدمات ارائه شده های فراگیر در مقابل محیطهادر محیط هاآن

و دیگر اسناد  (APRs)ی عملکردی ساالنه های مربوط به نحوه ارسال گزارشهااست.(دستورالمل

کند میتصمیمات ساالنه را برای هر ایالت اتخاذ  ED 44یافت. OSEPتوان در وبسایت میمرتبط را 
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کند )برای مثال، هیچ میطبقه بندی  های مورد نیاز آنهارا با توجه به سطح کمک هاو ایالت

د، برای یک یا چند سال به مداخله نیاز دارد، با شود، به کمک نیاز دارمیکمکی/الزامات برآورده ن

 OSEPبه مداخالت اساسی نیاز دارد( گزارشی که توسط مرکز ملی پیشرفت سیستماتیک برای 

 (LRE) 40 4و شاخص  (LRE)  47 0در مورد شاخص  هاتهیه شده است، جزئیات پیشرفت ایالت

چکی تغییر یا پیشرفت کم و حرکت کودهد. مولفان نتیجه گرفتند که میپیش دبستانی را نشان 

 و فراگیری در طول زمان وجود داشته است. LREاز  IDEAدر راستای تحقق دستورات 

مسئولیت  ED، های تصمیم گیری و الزامات گزارش دهی گسترده برای ایالتهاعلی رغم رویه

گیرد. اهداف ساالنه میرا بر عهده ن IDEAبرای  LREدر حمایت از الزامات  هاعدم موفقیت ایالت

ی گذشته بنا شده است و تعیین حداقل آستانه  برای های اندک در سالهافقط بر اساس پیشرفت

هر کودک بر  IEPمغایرت که  IDEAدرصدی از دانش آموزانکه باید در هر شرایطی با الزامات 

کان معلول است. به عنوان مثال، علی رغم سطح پایین آموزش کود هااساس نیازهای فردی آن

تعیین  EDتوسط  های آموزش عمومی، آنهانیوجرسی با همساالن غیر معلول خود در محیط

رسید و در میبه ثمر ن هاساالنه آن LREحتی اگر اهداف  49"الزامات را برآورده سازند"شدند تا 

 1100تحصیل کرده بودند، در سال میی آموزش عموهاواقع درصد دانش آموزانی که در کالس

 71نسبت به سال قبل پایین تر بود.



 

 

 

 

 

یی برای جایگاه آموزش هاچالش

 فراگیر میعمو

 هاپیوستگی مکان

از نظر فلسفه آن مربوط به یک  LREپیوستگی   در مورد

آموزش عادالنه و چگونگی تاثیر آن بر دانش آموزان 

 LREپیشنهاد داد که الزامات  1، تیلور1110معلول کم و بیش اختالف نظر وجود دارد. در سال 

را با سیاستی برای ادغام افراد معلول به منظور ترغیب و پرورش روابط بین افراد دارای معلولیت 

تواند منجر میکه  LREو افراد غیر معلول جایگزین کند. او در مورد نواقص در فلسفه پیوستگی 

 کند. از جمله این نواقص موارد زیرمیبه محدود کردن تجربیات زندگی یکپارچه شود، بحث 

  70است:

  ا شود، بمیمحدودیت خطی، ایده ای که پیوستگی غالبا به صورت بازنمایی خطی تصور

تعریف شده است. میمدت زمان حضور دانش آموزان در داخل یا خارج از کالس آموزش عمو

که دانش آموزان به خدمات واقع شده برداشت ضمنی در این مفهوم بر پایه این عقیده است 

ی مستقل ممکن است بتوانند هاخط دلخواه نیاز دارند و با پیشرفت مهارتدر جایی در این 

بنی گیرد ممییی با محدودیت کمتری منتقل شوند. این نظریه شواهدی را نادیده هابه مکان

یطی توان در شرامیو خدمات مورد نیاز برای بسیاری از دانش آموزان را  هابر اینکه پشتیبانی

داد. شدت خدمات مورد نیاز لزوما بر الزامات برای محدودیت منجر  با محدودیت کمتر ارائه

گردد. عالوه بر آن، این فرض وجود دارد که قرار گرفتن در یک محیط محدود به طور می

                                                      
0 Taylor 
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کند در حالی که هیچ میذاتی با سطح باالتری از کیفیت خدمات و پشتیبانی برابری 

 شواهدی برای آن وجود ندارد.

  ی محدود کننده اغلب هاورود. تصمیم گیری برای انتقال دانش آموزان به مکانآمادگی برای

ی هابر اساس آمادگی درک کردن دانش آموز برای یادگیری مطالب سطح پایه است. برنامه

ی رفتاری اغلب شامل یک الزام است که دانش هاجداگانه برای دانش آموزان دارای چالش

ی منظم مدرسه را از طریق نشان دادن هاو فعالیت اهآموزان افزایش مشارکت در محیط

دهند. این اعمال تبعیض آمیز، مسئولیتی را بر روی دانش میرفتار و سلوک خاص انجام 

ی هنجاری را در یک محیط غیر هنجار گسترش هادهد تا رفتارها و مهارتمیآموزان قرار 

د تا مداخالت مناسب را انجام دهند به جای این که مسئولیتی را بر دوش معلمان قرار ده

یی با کمترین عامل هاافراد را برای مکان هاجای تمسخر است که محدودترین مکان"دهند. 

    71"کنندمیمحدودکننده آماد ن

 کند که دانش آموزان برای میخدمات با قرارگیری. یک فلسفه پیوستگی فرض میسردرگ

خارج شوند. با این حال، شدت میعموتر باید از کالس آموزش دریافت خدمات فشرده

که یملزوما مرتبط نیست، به ویژه هنگا خدمات و تفکیک از همساالن دو بعد متفاوت است، و

ی تفکیک شده مقایسه های فراگیر نسبت به محیطهاکیفیت آموزش و خدمات در محیط

 1رپر هاو کمپبل، کریسپ-ریکس، شهی، فلتچه 70مقاله،  1111شود. در تحلیل بیش از می

دریافتند که میزان شدت خدمات آموزشی ارائه شده به دانش آموزان معلول، با شرکت در 

و دستورالعمل در خصوص برنامه درسی  هایا تفکیک از این کالسمیی آموزش عموهاکالس

کنند که شناختن غایت پیوستاری میهمچنین پیشنهاد  هامتشابه نبود. آنمیآموزش عمو

)یعنی: کالس آموزش عمومی( در حقیقت مانع مجزا شدن و  "فراگیر"عنوان  قرارگیری به

شود. به همین ترتیب، در نظر گرفتن جایگاه آموزش ویژه مییا انحصاری شدن قرارگیری ن

بدین معنا نیست که قرارگیری، انجام یکسری  "خاص و استثنایی"شخصی تحت عنوان 

 ".گیردمیبه صورت خاص یا متفاوت انجام کارهایی است که بر حسب نقطه و مکان دیگر 

دهند میو الزام به ادامه تحصیل، در مورد نواقص شرح  LREدر دستورالعمل 2ساو و جورگنسن 

و توجه به تفکیک نامتناسب برخی از دانش آموزان دارای معلولیت معین از جمله معلولیت فکری، 

                                                      
0 Rix, Sheehy, Fletcher-campbell, Crisp and Harper 
1 Sauer and Jorgensen 
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تحت عنوان  هادهند. آنمید ربط شومیبه طور نامتناسب به تجارب محدودیت مدرسه منجر 

ی آشکارتر یا نیازهای حمایتی شدید را به هاشیوه فرهنگی جدا کردن دانش آموزان با ناتوانی

 70.سودمینیز شناخته  "توانایی گرایی"دهند تحت عنوان میکاهش ارزش معلولیت جامعه ربط 

از گروهی دانش آموز دارای معلولیت  هایک دلیل منطقی برای دور کردن فرصت LREپیوستگی 

دهد و برای کسانی که ممکن است به مدرسه محله یا مدره مورد نظر خود ارزش سلسله میارائه 

شود. سائور و یورگنسن همچنین به ماهیت فکری وابسته به تصمیم گیری در میمراتبی قائل 

حمایت والدین و بعضی اوقات،  قدرتی معلم، های مدرسه، مهارتهامورد استقرار، بر اساس سنت

بجای مسئولیت متناسب بودن یا امکان  LREبودجه توجه دارند. تا حد زیادی، پیوستگی 

رسد دارای نقص است بجای تشویق میدسترسی به کالس را برای دانش آموزی که به نظر 

 دسترسی یی که به نفع همه دانش آموزان جامعه طراحی شده و امکانهامدارس به ایجاد سیستم

 گیرد.میسازد بر دوش مییکپارچه را برای دانش آموز معلول میسر 

 و اعتقادات هانگرش

 یی باشد که مربیانهاو نگرش هامحرک اصلی تجربه تحصیلی دانش آموز ممکن است درک نقش

ی بزرگساالن و انتظارات از نتایج مثبت دانش آموزان دارند. یک معلم هانسبت به مسئولیت

دانش آموزان معلول را به میی درس عموهاکه معلمان کالسمیی خود را ابراز کرد هنگاناامید

برای این کودکان بسیار مهم است "او گفت "را از خود وا کنند هاتا آن"فرستند میسمت رایانه 

ختلفی ی مهاکه احساس کنند بخشی از کالس باشند.... زیرا این که )یک دانش آموز( به استراتژی

  70"ز دارد به این معنی نیست که باید او را حذف کرد یا در پشت کالس نشاندنیا

 ی پیش از دبستانهایکی از والدین دوقلوهای دارای معلولیت  با انتخاب بین دو گزینه برنامه

یک جلسه مربوط به "او اهمیت اشتیاق معلم را در تالش برای ترتیب دادن مواجه شده بود. 

ر معلم بر سر .......نگاه آن خانم به من و همسرم )بعد از درک نیازهای خاص قرارگیری، اظهار نظ

  74"را شرح داد. "دوقلوهایم( و ابراز عالقه معلم به پذیرش فرزندانم در کالس

 یهای خود را برای کمک به معلمانی که آمادگی همکاری و ارائه آموزشهایکی از مسئوالن تالش

کنند که میبعضی معلمان فکر "را ندارد، تشریح کرد. میعموی آموزش هاتخصصی در محیط

کنند شخص دیگر پاسخ بهتری داشته میفکر  هادمختار است، اما آنکمک بیشر در کالس خو
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گیری فرا میشود ساختمان یکنواخت تر اداره شود.....)اما( رهبری باید حامیباشد.... تفکیک باعث 

  77"و شمول باشد و اجازه تفکیک ندهد.

 ی سازمانیهاسنت

ی جداگانه های مالی و پرسنلی را در ایجاد محیطهاسرمایه گذاریی مدرسه هاکه بخشمیهنگا

دانش آموز انجام دهند، سازمان -ی کوچک معلمهاو اختصاص معلمان و سایر کارمندان در نسبت

رندت، سائر، گردین، آ-برای حفظ وضع موجود گرایش دارد. رینداک، تاب، جورگنسن، گونیسر

کنند که با توجه به نرخ نسبتا راکد تغییر در قرارگیری میپیشنهاد  178روپار، مورنینگستار و آلکوک

ی جداگانه را برای برخی از دانش هاقانونی کردن محیط" LREدانش آموز در طول زمان، اصل 

را به تصمیم گیری  باید مدارس LREدر حالی که الزام  79"کند.میآموزان روند قابل قبول تلقی 

رسد موضوع این باشد، با توجه به تغییر در میدهد، به نظر نمیسوق  هاعینی بر اساس داده

الگوهای قرارگیری در ایاالت، تفکیک نامتناسب دانش آموزان دارای معلولیت خاص )به عنوان 

ژاد م بر حسب نمثال، اوتیسم و ناتوانی فکری(، و تفکیک نامتناسب دانش آموزان از نظر رنگ ه

کنند که میو همکاران تاکید  و هم ناتوانی، همانطور که در این گزارش ذکر شده است. رینداک

با حمایت از پیوستگی قرارگیری عدم تاثیر آموزش ویژه را به عنوان یک موقعیت  LREاصل 

ور تصآورد و میدر میبجای پشتیبانی و خدمات برای پیشرفت در برنامه درسی، به صورت دائ

 ی محدودی باشد.هاغلطی است که نیاز به خدمات متمرکزتر مستلزم مکان

 ظرفیت سازمانی و نیروی کار

در تالشند  هاکه مدارس دیدگاهی روشن برای همه دانش آموزان دارای معلولیت دارند، آنمیهنگا

تا  دهدمیدرت ق هاکند و به آنمیتا ساختارهای مدارس را توسعه دهند که از مربیان پشتیبانی 

بتوانند از طریق همکاری در آموزش دانش آموزان معلول موفق باشند. یکی از حامیان مصاحبه 

ر پردازد و بیشتمیکمتر به مکان میی سیستهاچالش"شده در این گزارش خاطر نشان کرد که 

زرگ ب های مبتنی بر شواهد، نحوه تمایزگذاری، نحوه مدیریت کالس. اینهاشیوهدرباره بهترین 

کارمندان با مشکالت رفتاری واجد شرایط یا به اندازه ای  01"برای معلمان هستند. هاترین چالش

ند )اغلب کنمیتوضیح داده اند چگونه دانش آموزانی که قلدری را تجربه  هاتعلیم داده نیستند. آن
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ا معلولیت منجر ی رفتاری کودک بهابه دلیل عوامل مرتبط با ناتوانی( به افزایش در واکنش

کنند که چگونه یک محیط منفی مدرسه، رفتار مسئله ساز را تشدید میتوصیف  هاشود. آنمی

ی ی متعدد و غیر ضرورهاکند، بدون برنامه ریزی حمایت از رفتار پیشگیرانه منجر به تعلیقمی

ا دک در مسیر تعلیق یگردد. تا اندازه ای با رسیدن به اجماع از طریق....ارزیابی رفتار، اغلب کومی

 یکی از والدین شرح داد که "گیرد.میاخراج قرار 

یک جعبه مقوایی روی میز خود "که یک معلم برای مکان پیشنهاد داده:  "ی محیطیهاکنترل"

به گونه ای که او را از دانش آموزان کالس در قالب یک اطاقک موقت به صورت مجزا از سایر 

در گوشه ای از کالس درس "ین دیگری توصیف کردند که فرزندش والد 00"تفکیک کند. هاکالس

قرار گرفته است. قرار گرفتن در مقابل دیوار در طول روز و اجازه نداشتن  هابه دور از سایر فعالیت

ود شمیبه میزان زیادی از کالس درس کنار گذاشته وقتی که یک بچه  01"برای نشتن در کل روز.

ی اجتماعی و روابط الزم هازمان ارزشمند آموزش و فرصت برای پیشرفت در انواع مهارت هاآن

برای کامل شدن و مشارکت با اعضای جامعه وقتی کودک در کالس جدا شود یا به خاطر یک 

شود و فقط بار منفی میعمل انضباطی در یک سالن قرار گیرد. آن روز جزو تدریس محسوب ن

تواند می"فرزندشان هاد. چندین والدین گزارش کرده اند که به اعتقاد آنکنمیبه کالس تحمیل 

و عملکردش در مدرسه به جای اعمل تادیب و انضباط کارکرد بهتری  هادر صورت شناخت ویژگی

 00داشته باشد.

گیرد ممکن است نقش میدرحالی که داشتن دستیار معلم که در خدمت به دانش آموز قرار 

داشته باشد. در مورد دیگران داشتن یک دستیار به عنوان یک منع هم برای را برایش میحا

من "شود. یکی از والدین گزارش داد:میی باکیفیت و همچنین ورود به جامعه تلقی هاآموزش

 داد که برایمیاحساس کردم که فرزندم خیلی به آن احتیاج ندارد )دستیار(، و به معلمان اجازه 

او نکنند. ما از او خواستیم که در انتخاب دستیار استقالل عمل داشته  تدریس خودشان را وقف

گیرد، مخصوصا دانش آموزانی که میت دانش آموز قرار فرد بالغ دیگری که در خدم 00"باشد.

شوند. شواهد اندکی در مورد میشوند، مانعی برای تعامل با همساالن محسوب میوارد دبیرستان 

ک دستیاران در بهبود مشارکت یا عملکرد دانش آموزان دارای معلولیت حمایت قدر و منزلت تک ت

 کند:میگزارش  1وجود دارد. در مقابل، گیانگرکو

                                                      
0 Giangreco 
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دهد عدم اعتماد به نفس بر کارفرمایان میوجود دارد که نشان  هامیزان قابل توجهی از داده

ناسالم، بدنام سازی و  تواند به طیف گسترده ای از اثرات مضر غیر عمدی، همانند وابستگیمی

 00دخالت در شغل معلمان و دخالت در تعامالت همساالن منجر شود.

دریافتند که دستیاران مخصوص کودک فقط در 1بعالوه، آزاد، لوک، داونی، ایکسای و ماندل 

 04/. از زمان کالس استخدام شده بودند.07حمایت یا آموزش برای 

                                                      
0 Azad, Locke, Downey, Xie and Mandell 



 

 

 

 

 

مبنای تحقیق: چرا دانش آموزان دارای 

 ؟شودمیمعلولیت را شامل 

درست همانطور که قانون، آموزش ویژه را به عنوان یک 

کند بلکه تا حدی نسبت به پیکربندی میجایگاه تعریف ن

دانش آموز تعریف   IEPیی که در هاپشتیبانیخدمات و 

شده است، فراگیری یک جایگاه نیست، بلکه یک رویکرد 

ی اجتماعی دانش آموز در هانظام مند برای نظارت کردن بر یادگیری منحصر به فرد و تعامل

شود. میی طراحی شده برای کل انجمن مدرسه محسوب هاهمان چهارچوب آموزشی و محیط

برای رفع نیازهای  هااز پشتیبانیمیآموزش فراگیر را به عنوان سیست 1ایلور و گیاسکرتیک، س

جنبش "آموزش فراگیر را به عنوان  2آرتیلس و کوزسکی 07کند.میجانبی دانش آموزان تعریف 

بوسیله پژوهش در آموزش و ارائه خدمات موثر حمایت کنند که میتوصیف " تساوی حقوق

د کنمیی در بازسازی کل مدرسه برای ساختن جامعه ی مدرسه تمرکز شوند و بر روی برابرمی

فراگیری را به عنوان  89، 3اولسون، لکو و رابرتس 00شوند.میانگاشته میکه تمام دانش آموزانش گرا

ی آموزشی را با یکدیگر سهیم هاکنند که در آن معلمان مسئولیتمیفرهنگ مدرسه تعریف 

و میی آموزش عموهاکنند و باور دارند که کالسمیی آموزشی همکاری هادر گروهشوند، می

شود. فرهنگ این مدرسه، میبرای همه دانش آموزان مناسب ترین گزینه محسوب  هاسایر زمینه

 های آموزشی یکسان همانند همساالن خود با همه قابلیتهادانش آموزان معلول در فعالیت

                                                      
0 Skritc, Sailor & GeeHl,c 

1 Artiles & Kozlesky 
0 Olson, Leko & Roberts 
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ی، شوند. مک لسکمیغیر معلولشان به دیده ی مثبت قضاوت  کنند و از نظر همساالنمیشرکت 

کنند که دانش مییی توصیف هامدارس فراگیر را به عنوان مکان 1،91والدرون، اسپونر و آلگزین

مشارکت "گیرند. ومیی یکسان همانند همساالن خود قرار هاو مدرسه هاآموزان در کالس

ی الزم برای موفقیت در هاکمک هادر آنجا به آن شوند ومیو فعال محسوب  کنندگان ارزشمند

ی هایی از نوع تعاملهانمونه 90"شود.میی علمی، اجتماعی و فوق برنامه مدرسه ارائه هافعالیت

ط ی ساخته شده توسهاتوان در فیلممیجایگذاری در نظر گرفته شده توسط این نویسندگان را 

سی سیپی و مریلند میدر مدارس اورگان، 2 ان حبیبگرفته شده از د مانند فیلم SWLFT‘’مرکز 

 ومیی جسهای گوناگون از جمله ناتوانیهادر این ویدئوها، دانش آموزان با تفاوت 91مشاهده کرد.

 شوند.میی معمولی دیده هاروحی پیچیده در کنار همساالن داخل کالس

 مزایایی برای دانش آموزان معلول

نامه به بر هاکه وقتی دانش آموزان به صورت فراگیر پذیرفته شوند، آندهد میبه ما نشان  هاداده

ردهای را در عملک هاکنند. باالترین رتبهمیی موثر بیشتر دسترسی پیدا هاو آموزشمیدرسی عمو

 90کنند.میآورند و نتایج اجتماعی و رفتاری بهتری کسب میتحصیلی بدست 

ی فراگیر، همساالن فاقد هاه، هنگام تحصیل در کالسبعالو 90نتایج بهتر اجتماعی و رفتاری.

معلولیت در برگیرنده کالس درس، تجارب این و آن، همساالن فاقد معلولیت تاثیر مثبت و 

، مطالعات تحقیقاتی 0991از سال  90اجتماعی یا در حداقل نبود تاثیر منفی در پیشرفت تحصیلی.

ی هاذهنی و پیشرفت ناتوانی که در مدارس کالسمزایای مختلفی برای دانش آموزان با معلولیت 

توان به افزایش تعامل میکنند. از مزایای عضویت و مشارکت میتحصیل میآموزش عمو

دوستی رضایت بخش و  97مهارت بیان و مهارت سوادآموزی، 94بهبود ارتباطات، 90اجتماعی،

و  011رفتار مخمل کمتر، 99سطح تعامل اجتماعی باالتر با همساالن بدون معلولیت، 90متنوع،

دانش آموزان  00111مطالعات انتقال طولی ملی نتایج  010شایستگی اجتماعی بیشتر اشاره کرد.

را بررسی کرد و دریافت که زمان بیشتری که در یک کالس آموزش  هااز معلولیتبا طیف وسیعی 

 و ج( نتایج بهتر بعدشود با الف(غیبت کمتر در مدرسه ب(رفتار مخمل کمتر، میسپری میعمو

 011از دبیرستان در زمینه اشتغال و زندگی مستقل.

                                                      
0 McLeski, Waldorn, Spooner & Algozzine 
1 Dan Habib 
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اگرچه دانش آموزان دارای نیازهای پشتیبانی گسترده )مانند دانش آموزان دارای معلولیت ذهنی، 

ی چند گانه، اوتیسم از مدارس جداگانه با باالترین رتبه برخوردار هستند، تحقیقات هامعلولیت

گیرند، مزایای میقرار میکه در ساختار آموزش عمومیین دانش آموزان هنگادهد که امینشان 

و   1هه هیر 010کنند.میی سوادآموزی را کسب هاتحصیلی بیشتری به ویژه افزایش مهارت

دهند که نشان دهنده پیشرفت قابل توجه دانش آموزان میهمکاران، چندین مطالعات را شرح 

ی زبان و ریاضی دارند در حالی که بخش های گسترده در زمینهمعلول است که نیاز به پشتیبان

 گذرانده اند.میی آموزش عموهابیشتری از روز خود را در کالس

شوند که بخش کمتری از زمان مدرسه میدر کنار همساالن غیرمعلول گذرنند....با کسانی مقایسه 

  010کردند.سپری میی آموزش عموهاخود را با همساالن غیرمعلول در کالس

 مزایایی برای دانش آموزان غیرمعلول

نشان داد که دانش آموزان غیر معلول هنگام 2یک مطالعه گسترده توسط والدرون، کول و ماجد 

ی یادگیری داشتند و در همان هابا دانش آموزنی که ناتواناییمیی آموزش عموهاتعلیم در کالس

کردند. دستاوردهای قابل مقایسه و بیشتری را در ریاضی و خواندن میمحیط آموزشی شرکت 

چند مورد مطالعه ی دیگر نیز تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی همساالن  010کردند.میکسب 

 014غیر معلول هنگام تحصیل دانش آموزان معلول و غیر معلول در کنار یکدیگر نشان داده است.

لمللی آشکار کرد که اکثریت قریب به اتفاق مطالعات انجام یک بررسی جدید از تحقیقات بین ا

شده در ایاالت متحده، استرالیا، کانادا و ایرلند تاثیر مثبت یا حداقل بدون تاثیر منفی بر پیشرفت 

تحصیلی، اجتماعی و فردی دانش آموزان غیر معلول هنگام تحصیل با همسالن دارای ناتوانی 

 017است.را نشان داده  هایذهنی، یادگیری با دیگر ناتوان

ی هابه حمایتمیی آموزش عموهااز دیگر مزایای یادگیری دانش آموزان غیر معلول در کالس

توان به کاهش هراس از اختالفات انسانی، افزایش آرامش و آگاهی از میگسترده نیاز دارند، 

ی و اهمیت دادن به ، رشد در ادراک اجتماعی، پیشرفت خودانگاره، رشد اصول اخالقهاتفاوت

معلمان، والدین و مربیان نیز معتقدند که فواید تحصیل دانش آموزان غیر  010دوستی اشاره کرد.

معلول با همساالنی که نیازهای حمایتی گسترده ای دارند با ایجاد همدلی بیشتر، آگاهی بیشتر 
                                                      
0 Hehir 
1 Waldorn, cole & Majd 



 تفکیک دانش آموزان دارای معلولیت | 32

زبان اشاره( همراه  ی خاص )مثالها، یادگرفتن کمک به دیگران و کسب مهارتهاو تحمل تفاوت

 019است.

 ی معمولیهای ویژه در مقابل کالسهافرصت یادگیری: کالس

و همکاران شرح داده شد، نشان داد که 1مطالعات اولیه، همانند مطالعاتی که توسط هلمستاتر 

ی ویژه، آموزش بیشتر، هادر مقایسه با آموزگاران کالسمیی آموزش عموهاآموزگاران در کالس

 دهند و له احتمالمیو محتوای تحصیلی بیشتری را ارائه  قابل مقایسه ای از زمان آموزشیمقدار 

ی آموزش ویژه از همساالن غیر معلول برای نیروی کمکی هازیاد، در مقایسه با آموزگاران کالس

ی های آموزش ویژه در مقابل کالسهاهنگام مقایسه کالس هاکنند. آنمیآموزش استفاده 

ی غیر آموزشی تفاوت معناداری یافتند هامولی در مدت زمان صرف شده در فعالیتآموزش مع

یافت بر خالف زمان میدرصد از زمان به آموزش اختصاص ن 00ی آموزش ویژه هادر کالس

در  001درصد از زمان را به خود اختصاص داده بود. 00غیرآموزشی که در آموزش عمومی، تنها 

دریافتند دانش آموزانی که مدت زمان   2، ویمیر، باشینسکی و بویردامتداد این مطالعات سوکوپ

گذرانده اند نسبت به دانش آموزانی که سطح مشارکت میی آموزش عموهابیشتری را در کالس

کردند میداشته اند، بیشتر وقت خود را بر روی معیارهای سطح پایه کار میپایینی در آموزش عمو

  000داشتند.میدسترسی را به برنامه درسی عموو به احتمال زیاد بیشترین 

ی آموزش ویژه را موذرد هاکالس3ی خودمختار، کورت، بورن و الو هادر تجزیه و تحلیل کالس

و از منابع کافی برخوردار  هابررسی قرار دادند که جا دار بوده، متشکل از مربیان و غیرحرفه ای

را میدریافتند که دانش آموزان مدت زمان خیلی ک هاو منابع، آن هابودند. علیرغم این حمایت

 صرف تعلیم و آموزش کردند. کمبود قابل مالحضه از زمانی که دانش آموزان 

ی های انجام شده در درجه اول توسط افراد غیر حرفه ی ارائه شده است. فرصتهاو دستورالعمل

باالی حواس پرتی در کالس، ی آموزشی، سطح هااندک برای دانش آموزان جهت پاسخ به روش

در  001ی انفرادی وجود داشت.های ارتباطی برای دانش آموزان و کمبود آموزشهافقدان حمایت

                                                      
0 Helmstetter 

1 Soukup, Wehmeyer,  Bashinsky & Boyaird 
0 Kurth, Born & Love 
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ی آموزشی را بری دانش آموزان معلول و هاچهارچوب1مقابل، مک دونل، تورسون و مک کووی 

ردند که در به این موضوع پیدا ب هامقایسهکردند. آنمیغیرمعلول در محیط آموزش عمو

برابر بیشتر از همساالن غیر معلول خود  00دانش آموزان معلول میی آموزش عموهامحیط

ی کالس دریافت کنند هااحتمال دارد که آموزش جهت دار منحصر به فرد را در طول کل فعالیت

را  0:0آموزش میی آموزش عموهابرابر بیشتر احتمال دارد که هنگام تحصیل در کالس 10و 

 000یافت کنند.در

کند که در میتحقیقات به طور مداوم تصویر دانش آموزان معلول را به صورت افرادی ترسیم 

ی هاکنند که از آموزش اندکی برخوردارند و فرصتمیی آموزش ویژه جداگانه تحصیل هامکان

ی هادر حین آموزش و سایر فعالیت هاکمتری را برای یادگیری و استفاده از معلومات و مهارت

 معنادار دارند.

                                                      
0 McDonnel, Thorson & McQuivey 





 

 

 

 

 

مبنای تحقیقاتی: راهبردهایی که باعث 

 شوندمیارتقاء موثر آموزش فراگیر 

همانطور که محققان تاثیر جایگاه موزش فراگیر را بر روی 

دانش آموزان دارای معلولیت و بدون معلولیت مطالعه 

همچنین راهبردهای آموزشی را مورد  هاکرده اند، آن

عوامل و  بررسی قرار داده لند تا مشخص کنند چه

توانند احتماال آموزش فراگیر را با گذشت زمن حفظ کنند. در زیر نمونه میی سازمانی هاسیستم

ی مبتنی بر تحقیق ارائه شده که شواهدیمبنی بر نتایج مثبت تحصیلی و یا رفتاری هاای از شیوه

یی که احتماال به خاطر تفاوت شان از اکثر هادهد، به ویژه آنمیرا برای همه دانش آموزان نشان 

 شوند.میدانش آموزان به حاشیه رانده 

 جهانی برای یادگیری یبرنامه 

یی است که برنامه ریزی هامجموعه ای از چهارچوب (UDL)برنامه ی جهانی برای یادگیری 

موجود در آموزشی را با در نظر گرفتن موانع یادگیری موجود در دانش آموز جهت درک موانع 

دهد که برای انواع نیازای یادگیری دانش آموزان در یک جامعه میبرنلمه درسی تغییر جهت 

نقش معلم را به عنوان یک طاح متفکر محیط کالس، دوره  UDLمدرسه طراحی نشده است. 

تحصیالت، آموزش و مطالب به منظور حذف یا کاهش موانع قوی برای یادگیری مجددا تجسم 

برای رفع نیازهای همه دانش آموزان وعده داده است. نلسون و  UDLیق بر روی کند. تحقمی
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کنند که یادگیری تحصیلی را میرا توصیف  UDLمطالعات مربوط به انواع راهبردهای  1جانسون

 000کند.میآموزان معلول تسهیل  برای دانش

 یادگیری مشارکتی

با همساالن خود برای رسیدن به هدف یادگیری مشارکتی، دانش آموزان را ملزم به همکاری 

کند. این هدف از طریق وابستگی متقابل بین همه میدر یک کالس درس میمشترک یا عمو

شود. بسیاری از مطالعات اولیه )به عنوان مثال، میاعضای گروه به جای کار کردن جداگانه حاصل 

( دریافتند که یادگیری مشارکتی تاثیر مثتی بر پیشرفت دانش آموزان دارد، 0900  2سالوین

همچنین باعث افزایش پذیرش اجتماعی و دوستی در بین دانش آموزان معلول و همساالن بدون 

گزارش داده اند که راهبردهای یادگیری 3اخیرا کوپلند و کوسبی  000شود.میمعلولیتشان 

ی تحصیلی و اجتماعی برای دانش آموزان دارای ناتوانی ذهنی موثر هاتمشارکتی در بهبود مهار

قابل توجه  004نداشته است. IEPبوده است، در حالی که هیچ تاثیر منفی براب دانش آموزان فاقد 

ی خودمختار هادریافتند که در کالس 4تئوهاریس، تئوهاریس، اورساتی و کوزیر-است که کاستون

 007ادگیری مشارکتی وجود دارد.برای ایجاد یمیفرصت ک

 آموزش تمایز یافته

ی متفاوت در یک کالس هاآموزش تمایز یافته فذآیندی برای تدریس دانش آموزان با توانایی

یکسان جهت به حداکثر رساندن رشد و موفقیت فردی دانش آموز به وسیله تالقی با سطح 

دانش آموزان برای رسیدن به برنامه  ی فعلی هر دانش آموز به جای انتظار داشتن ازهامهارت

دهد که کالبد در حال توسعه ی تحقیقات، نتایج مثبتی میگزارش  5هوبنر 000شود.میمحسوب 

دهد و به مطالعات متعددی میی با استعداد گوناگون نشان هارا برای آموزش متمیز در کالس

برای مثال،  009کند.میی مختلف تایید هاکند که فواید تمایز را برای فراگیران با تواناییمیاستناد 

                                                      
0 Nelson & Johnson 

1 Slavin 
0Copeland & Cosbey 
0 Causton-Theoharis, Theoharis, Orsati & Cosier 
0 Huebner 
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توان به گروه بندی میکنند، از جمله میاستفاده از تمایز را ارزیابی 1باوم گارتنر، لیپوسکی و راش 

آموزان در انجام وظایف یادگیری، زمان خود انتخابی برای خواندن و منعطف، انتخاب دانش 

پیشرفت در واندن در میان دانش آموزان  ی درسی متنوع در برنامه جهتهادسترسی به متن

ی رمز گشایی، واج شناسی و هامقطع ابتدایی و راهنمایی اشاره کردو. همه دانش آموزان مهارت

 011ی خود بهتر شد.هادرک مطلب خود را بهبود بخشیدند و نگرششان در مورد خواندن و توانایی

 تصمیمات آموزشی مبتنی بر داد

ی دانش آموزان برای آگاهی هادرسی و آموزشی، استفاده مناسب از داده از هر برنامهمیبخش مه

ی سازنده معموال نتایجی هستند که دانش هابخشی آموزش جهت ارتقاء یادگیری است. ارزیابی

دهد و وسیله ای برای مشارکت دانش آموزان در ارزیابی مییا مهارت دانش آموزان را نشان 

ود. ارزیابی خالصه شده، عملکرد و پیشرفت دانش آموزان را با رمییادگیری خودشان به شمار 

معلمان و مدارس خط مشی مربوط به آزمون  کند. از آن جا کهمییک معیار یا استاندارد مقایسه 

کنند، هدف این است که دانش آموزان دارای میدانش آموزان و ارزیابی عملکرد را تعیین 

نه تنها به محتوای مشابه همساالن  -حتی دانش آموزان با نیازهای حمایتی گسترده-معلولیت

طراحی  هاکنند که برای آنمیکنند بلکه در یک سیستم ارزیابی شرکت میخود دستسی پیدا 

کنند و برای میه با هم همکاری ی مدرسهایشان را نشان دهند. گروههاشده تا دانش و مهارت

شناسایی چگونگی برنامهریزی مداخالت و حمایت از فراگیرانی که از نظر تحصیلی، رفتاری، 

 کنند.میرا تجزیه و تحلیل  هااجتماعی و عاطفی درگیرند، داده

 از رفتار مثبت هامداخالت و حمایت

ر است که در آموزش یا یادگیری یکی از مهم ترین دالیل تفکیک دانش آموزان، مقوله ی رفتا

کند و یا تهدیدی برای آسیب رساندن به یک یا چند دانش آموز است. اگر رفتار میتداخل ایجاد 

دانش آموز یادگیری خود یا دیگران را مختل کند آن دانش آموز در معرض خطر حذف، تعلیق، 

ی هامداخالت و حمایت گیرد.میاخراج یا گنجانده شدن در یک محیط آموزشی جایگزین قرار 

یک رویکرد کنش گرا و مثبت در سطح مدرسه برای آموزش رفتارهای  (PBIS)از رفتار مثبت 

مناسب اجتماعی و درک پیامدهای مربوط به رفتارهای مسئله ساز است و همچنین نشان داده 

                                                      
0 Baumgartner, Lipowski & Rosh 
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ی و انواع راهبردهای حایت 010شود.میو خطر حذف است که باعث کاهش رفتار مسئله آفرین 

برای تعیین مداخالت رفتاری مناسب و ایجاد یک  هاپاسخ به رفتار دانش آموز با استفاده از داده

 www.pbis.orgبه نشانی  PBISتوان در وب سایت میرویکرد عادالنه انضباطی در مدرسه را 

از رفتار مثبت طراحی شده در سطح مدرسه و به  هامشاهده کرد. عالوه بر مداخالت و حمایت

به عنوان وسیله ای برای بازداشتن از رفتار مسئله آمیز و آموزش رفتار اجتماعی  011صورت فردی

مناسب، حرکتی در جهت معطوف شدن به تمرکز بر رفتار انتضباطی با عواقب تنبیهی برای کمک 

یا عدالت  (RP)ی ترمیم کننده هادارد. روش وجود هابه دانش آموزان در درک تاثیر رفتار آن

تاکید دارد. با دید منطقی  بر اهمیت روابط مثبت در مدرسه به عنوان یک جامعه (RJ)میترمی

 کنند ومیتوان دریافت که این رویکردها هنگام ادغام با فلسفه ی کلی مدرسه بهتر عمل می

 PBIS 010چنین روابز بین معلمان را دارند.پتانسیل بهبود رفتار و روابط بین دانش آموزان و هم

ی انضباطی برخوردارند و دانش آموزان را به هابا همدیگر، از پتانسیل کاهش سطح حذف RPو 

 کنند.میمشارکت و فعالیت در امور مدرسه ترغیب 

 یادگیری به کمک همساالن

یمه حرفه ای مداخالت حمایتی همساالن یک جایگزین موثر برای الگوهای حمایتی سنتی ن

تواند نتایج مثبتی برای دانش میمشارکت همساالن در روابط استاد راهنما یا مربی  010است.

رود که الگوهای استاد راهنما بودن همساالن میآموزان معلول و غیر معلول داشته باشد. به نظر 

معلول و در سطح کالس منجر به افزایش دستاوردهای تحصیلی و اجتماعی برای دانش آموزان 

، (PAL)یک استراتژی به شدت تحقیق شده و یادگیری به کمک همساالن  010غیر معلول شود.

ی های پاسخگویی و تجربه موفقیت، فعالیتهامتضمن نقش استاد راهنما بودن متقابل، فرصت

باشد. مطالعات و میی تدریس شده در برنامه درسی های تکمیلی در مهارتهاساختاری و روش

به بهبود در پیشرفت خواندن  PALات چندین ساله در مقیاس بزرگ، نشان داده است که آزمایش

 014شود.میدانش آموزان سطح پایین، متوسط و سطح باال از جمله افراد معلول منجر 

 تعلیم مسئولیت پذیری فرهنگی

انی بی فرهنگی و زهاکند که مربیان برای اندوختهمیتدریس مسئولیت پذیری فرهنگی ایجاب 

دانش آموزان قایل باشند و بر روی این درک بنا نهند به جای این که آن را به عنوان مانعی برای 

یادگیری تلقی کنند. معلمان با مسئولیت پذیری فرهنگی میراث و جهت گیری خود را بررسی 

http://www.pbis.org/
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شد رکنند که میکنند و از تجربیات و عالیق فردی دانش آموزان به عنوان پایه ای استفاده می

 CEEDARکند. همانطور که در انتشار اخیر از مرکز مییادگیری و مهارت دانش آموز را تسهیل 

زبان یا جنبه دیگر هویتی  شرح داده شده است، مطالعات متعدد پژوهشی قدرت ترسیم فرهنگ،

 017دهد. میرا نشان می)مانند ناتوانی( جهت یادگیری موضوعات تحصیلی و عل هاآن

 انی چند الیهسیستم پشتیب

و  (RTI)برای اصالح آموزش و پرورش توصیه به پاسخگویی  هادر طی چند سال گذشته، تالش

کند تا بتواند نیازهای یادگیری پیچیده اجتماعی، عاطفی، رفتاری و می PBISی هاسیستم

چنین سیستم یکپارچه ای بر ارزش  010تحصیلی طیف گسترده ای از فراگیران را برطرف سازد.

کند تا میتاکید  (MTSS)درونی خدمات آموزش عمومی، در یک سیستم پشتیبانی چند الیه 

مداخالت خاص مورد نیاز برای تالش و مبارزه دانش آموزان را در مدل تصمیم گیری بر پایه 

 ا نیازهای تحصیلیی اعالم شده تعیین کند. این سیستم متوجه دانش آوزانی است که بهاداده

دست و پنجه نرم کنند، دانش آموزان معلول، آنهایی که زبان اولشان انگلیسی نیست، دانش 

ی خانواده و معلمان در جامعه مدرسه و دانش های متفاوت از اکثریت گروههاآموزان با پیشینه

 MTSSد. اشنکنند و ممکن است دسترسی کمتری به منابع داشته بمیآموزانی که در فقر زندگی 

مستلزم این است که مدیران، کارمندان منطقه، معلمان کالس و مربیان متخصص با یکدیگر در 

در یک  019ی مشترک برای همه فراگیران کار کنند.هایک فرهنگ منسجم و تعاونی با مسئولیت

یر ، دانش آموزان معلول به انواع مداخالت تحصیلی و رفتاری در کنار همساالن غMTSSرویکرد 

معلول خود دسترسی دارند و حذف آموزش اختصاصی ویژه برای رفع نیازهای آموزش ویژه مرتبط 

 شود.میبا معلولیت پیشنهاد 





 

 

 

 

 

 هاو توصیه هایافته

 هایافته

 هاسیاست

در جهت تحقق  میتغییرات و تحرکات خیلی ک

با گذشت  LREو ورود به سیستم  IDEAدستورالعمل 

 زمان وجود داشته است

 اثربخشی

 نه موثرتر است.اخدمات آموزش فراگیر از خدمات آموزش ویژه جداگ

 بیشتر به برنامه درسی  هاگیرند، آنمیقرار  میکه دانش آموزان در آموزش عمومیهنگا

ی آموزشی موثر دسترسی دارند، با سرعت باالتری به عملکردهای تحصیلی هاو روش میعمو

 کنند.میکنند و نتایج اجتماعی و رفتاری بهتری را کسب میدست پیدا 

 چ هی کنند، تجربیات همساالن غیر معلولمیتحصیل  "فراگیر"ی هاکه در کالسمیهنگا

دهند که تجربیات همساالن بدون معلولیت میگذارد و برخی مطالعات نشان میاثر منفی ن

 و اجتماعی دارد.میتاثیر مثبت عل

 ی کمتری برای هادهند، فرصتمیی آموزش ویژه جداگانه آموزش کمتری را ارائه هامحیط

 ی معنیدار دارند.هایادگیری و استفاده از دانشو مهارت در طول آموزش و سایر فعالیت
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 جمعیتی

کنند: میتحت تاثیر جایی است که دانش آموزان در آن زندگی  هامیزان محدودیت مکان

ی ساحل شرقی و غربی هامحدودتر از مناطق روستایی هستند، ایالتی مناطق شهری هاایالت

داد سب تعمحدودتر هستند. عالوه بر این، مناطقی که بیشترین ثبت نام را دارند به طور متنا

 را دارا هستند.میی آموزش عموهاکمتری از دانش آموزان در محیط

 ناتوانی

ی جداگانه تعلیم داده شده اند های خاص احتماال بیشتر در کالسهادانش آموزان دارای ناتوانی

ی آموزش ویژه هاو شایع ترین محیط برای دانش آموزان دارای ناتوانی ذهنی و چندگانه، کالس

سال  01ی فراگیر با گذشت زمان افزایش یافته است، در طی هابود. در حالی که مکانجداگونه 

ی ذهنی و چند گانه تغییری های جایگذاری برای دانش آموزان دارای ناتوانیهاگذشته در شیوه

 ایجاد نشده است.

 نژاد

زان آمریکایی همچنان بیشتر از دانش آمومیسفید پوست و دانش آموزان بودانش آموزان 

ر وایی دهاآمریکایی آفریقایی تبار، دانش آموزان آسیایی و افراد اهل جزایر اقیانوس آرام نظیر

 گیرند.میقرار میی آموزش عموهاکالس

 EDپاسخ 

 ،های تعیین پیچیده و الزامات گزارش دهی گسترده برای ایالتهابا وجود روش

ED در اجرای الزامات  هامسئولیت عدم موفقیت ایالتLRE  ازIDEA گیرد.میرا بر عهده ن 

  در حالی که الزاماتLRE  هابر اساس دادهباید مدارس را به سوی اتخاذ تصمیمات عینی 

رسد این روند، با توجه به تغییر در الگوهای قرارگیری در ایاالت، میسوق دهد، به نظر ن

ی هااوتیسم و ناتوانیتفکیک نامتناسب دانش آموزان دارای معلولیت خاص )به عنوان مثال، 

و تفکیک نامتناسب دانش آموزان رنگین پوست )از لحاظ نژاد و ناتوانی صورت   ذهنی(

راهنمایی، انگیزه و  EDپذیرد، همان گونه که در این گزارش ذکر شده است. عالوه بر این، 
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یی که همچنان به تفکیک امتناسب دانش آموزان معلول در هامحدودیت کافی برای ایالت

 کند.میدهند، ارائه نمیگذر زمان ادامه 

 هاتوصیه

 یی برای کنگرههاتوصیه

ی آموزشی دانش آموزان معلول جهت هابرای تامین هزینه IDEAتخصیص بودجه کامل  .0

و  هااطمینان حاصل شدن از مشارکت و یادگیری کامل بر اساس دسترسی به پشتیبانی

 خدمات ضروری.

ی بودجه. تقویت انتظارات برای هاگیر در توسعه کلیه برنامهتاکید بر انتظارات آموزش فرا .1

با همساالن میی آموزش عموهاو فعالیت هامشارکت کانل دانش آموزان معلول در محیط

 غیر معلول خود.

برای  های رقابتی....تغییر کمک هزینههاصدور مجوز و تخصیص بودجه مناسب برای سیستم .0

به منظور پیاده سازی اصالحات فراگیر و همه جانبه در ی دولتی و محلی هاایجاد ظرفیت

ی عادالنه و کاهش نتایج هاکل مدرسه که نیازهای هر دانش آموز را با محوریت ارتقاء رویه

 نامتناسب برطرف سازد.

ی فنی و توزیع، آماده هاجهت کمک IDEAحفظ یا افزایش میزان بودجه برای اعتبارات  .0

برای توسعه کارمندان و تامین بودجه هدفمند برای الف(  ی مالیهاسازی کارندان، کمک

آماده سازی معلمان، مدیران و ارائه دهندگان خدمات مرتبط جهت اجرای موثر خدمات در 

ی دولتی و محلی برای هاسطح مدارس، خدمات مبتنی بر عدالت و ب( ایجاد ظرفیت

 ی آموزش فراگیر پایدارهاشیوه

به منظور حمایت از تحقیقات  (IES)سه علوم آموزشی تخصیص بودجه هدفمن برای موس .0

یی که نتایج تحصیلی برای دانش آموزان معلول در هاجهت شناسایی و انتشار شیوه

 بخشد.میی فراگیر را بهبود هامحیط
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 یی برای وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده:هاتوصیه

تر و استفاده از اختیارات خود برای ندادن بدجه فدرال و مراجعه میمشارکت در اجرای تهج .0

از  LREبرای اجرای عدم توافقبا موافقت نامه  (DOG)به وزارت دادگستری ایاالت متحده 

IDEA  طبق مجوزIDEA. 

در حضور تحقیقات معاصر که نتایج بهبود یافته را هنگام تحصیلی دانش آموزان در  .1

 دهد مجموعهمیی سازمانی نشان هاش مبتنی بر شواهد و سیستمی فراگیر با آموزهامحیط

و در مکان استقرار دانش آموز میرا در مدت زمانی که دانش آموزان در آموزش عمو هاداده

 کند.میگذرانند، حفظ می

ی آماده سازی کارمندان و های فنی و توزیع، پروژههاتهیه بودجه برای مراکز کمک .0

توسعه کارمندان دولتی برای الف( آماده کردن معلمان، مدیران و ی مالی جهت هاکمک

ارائه دهندگان خدمات مرتبط جهت انجا خدمات موثر در سطح مدرسه مبتنی بر خدمات 

ی آموزش فراگیر های دولتی و محلی برای شیوههاآموزشی عدالت محور و ب( ایجاد ظرفیت

 پایدار.

 ی بودجه. تقویت انتظارات برایهاسعه کلیه برنالمهتاکید بر انتظارات آموزش فراگیر در تو .0

با همساالن میی آموزش عموهاو فعالیت هامشارکت کامل دانش آموزان معلول در محیط

 غیر معلول خود.

 شود در حالی های تامین بودجه که منجر به آشکار کردن نمونه ای مکانهاتخصیص فرصت .0

زی استفاده شود. یک لیست کوتاه از نمونه تواند به الگوهای ملی برای همتاسامیکه 

 ی مبتنی بر مدرسه، هدایت منطقه و مدارک شامل این موارد است:هاشیوه

 ی یادگیری هاطرح ریزی جهانی برای چهارچوب(UCD) حمایت و آموزش معلمان :

 به عنوان بخشی از هسته آموزشی. UDLبرای درک و به کارگیری اصول 

 سیستم پشتیبانی چند الیه (MTSS) پشتیبانی از ایاالت و مناطق در زمینه توسعه :

ی نظام مند شامل غربال گیری جهانی برای مخاطرات علمی، رفتاری و سالمت هاشیوه

روانی همراه با مداخالت آگاهانه توسعه یافته و انتخابی مشترک در یک جامعه مدرسه. 

فرد طراحی شده جهت یی برای آموزش منحصر به هااین قضیه منجر به ایجاد فرصت

ی معلولیت و بدون هارفع نیازهای فردی دانش آموز برای همه دانش آموزان با برچسب

 شود.میمعلولیت 
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  آموزش مسئولیت پذیری فرهنگی: با تعهد به افزایش و حفظ صالحیت معلمان در

 رنامهباید توسعه حرفه ای و ب ها، ایالتهاخدمت به اقشار مختلف دانش آموزان و خانواده

 ی منطقه ارائه دهند.هاریزی عملی را بر اساس خود  ارزیابی

 ی آموزشی هایادگیری تعاونی، گروه بندی انعطاف پذیر و همکاری: افزایش صالحیت

و متخصص جهت برنامه ریزی مشترک و ارائه آموزش میبرای قادر ساختن معلمان عمو

ی کوچک که از هاموزش گروهبرای آ هابر اساس عملکرد دانش آموز و افزایش فرصت

 کند.مییادگیری ناهمگن دستیار هم سال هم پشتیبانی 

 یی برای وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده: ادامه داردهاتوصیه

 ی موجود جهتهای ایالتی بر اساس معلولیت، قومیت و سایر جمعیتهاتجزیه و تحلیل داده .0

ی بیشتر تفکیک هاآموزان معلول در محیطی دانش هایی که زیرگروههامشخص شدن مکان

 شده قرار دارند:

ی تفکیک شده به روش بموقع )برای سل تحصیلی هاالف( تهیه و انتشار گسترده گزارشات داده

 ی جمعیتی و جفرافیائیهاقبل( بر اساس برچسب معلولیت، نژاد و نابرابری

ی ی فنهاقرارگیری و ارائه کمکی جداسازی محل هاب( ملزم ساختن ایالت در رسیدگی به شیوه

 .های گروهی بر اساس برچسبهاجهت حذف برنامه هاو ایجاد انگیزه در دولت

ی مبتنی بر ششواهد که باعث افزایش دسترسی به هاتوسعه و پخش منبع راهنمایی شیوه .1

شود و         حمایت از دانش آموزان، از جمله دانش آموزان درای میمیبرنامه درسی عمو

 یهای ذهنی و رشدی تا بتوانند به طور کامل با همساالن غیر معلول در محیطهامعلولیت

ی آمادگی معلمان با تاکید هافراگیر شرکت کنند. گسترش و انتشار رهنمودها برای برنامه

و ویژه مربیان جهت ارائه آموزش مشترک و ارزیابی برای میی عموهابر توسعه صالحیت

یی از هالحاظ کردن دانش و نمونهز جمله دانش آموزان معلول همه دانش آموزان، ا

ی آمادگی معلمان و مدیران برای افزایش ظرفیت مدرسه به منظور ارائه ساختارهای هابرنامه

حمایتی مثبت در زمینه تحصیلی و رفتار دانش آموز در سطح مدرسه، از جمله رویکرد 

 مثبت و بازدارنده از رفتار سئله آمیز است.
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( IESملزم کردن تخصیص بودجه برای کمک هزینه تحقیقاتی )به عنوان مثال، از طریق  .0

انجام شود و میی آموزش عموهامربوط به آموزش دانش آموزان معلول که باید در محیط

 ی فراگیر رسیدگی کند. هابه نتایج بهبود یافته در محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


