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  چكيده 
: روش.به اجرا در آمده است يا هيتوص يراهبردهائةكشور و فراهم آمدن امكان ارا ييت آموزش و پرورش استثنايق به منظور شناخت موقعين تحقيا:هدف
،منابع يراهبرد يزير ت و برنامهيريهار خرده نظام مدن منظور كشور ما در چيبد .است  مياسناد و مدارك عل يو بررس يا ق كتابخانهين تحقيروش ا
ن يج ايانت :ها افتهي.قرار گرفتند يقيسه تطبيژاپن و فرانسه مورد مقا كانادا، كا،يمرا س،يآلمان،انگل يبا كشورها يدرس يزير و برنامه ي،منابع ماليانسان
 .روست روبهر يت از آموزش و پرورش فراگيفقدان قانون مصرح در حما با مشكل سه،كشور مايشرو مورد مقايپ يسه با كشورهاينشان داد كه در مقا يبررس

در  ،استشرط اشتغال معلمان  ،يكارشناس يليمورد مطالعه كه درجه تحص يسه با كشورهايمقا در .ديآ مير به مرحله اجرا دريخأسنجش با ت يطرح مل
ژه و يگان بودن آموزش و پرورش ويدر كشور ما را :يريگ جهينت .برخوردارند ين شرطين از چنيدرصد شاغل 53كن يل، وجود ندارد ين شرطيكشور ما چن

سه از يمورد مقا يسه با كشورهاليكن در مقاي .اسب از حمايتهاستمن  ميفه ،ييآموزش و پرورش استثنا يدر منابع مال يمه درمان و آتيمنابع ب ينيب شيپ
ساختار متمركز  با مشكل پيشرو يسه با كشورهايمقا ،يزير كشور ما در برنامه .ميفاصله دار ت،يمعلول ليبه دل ينه اضافياز هر گونه هز يريقاعده جلوگ
  .مواجه است

  

  يقيتطب انداز نظام آموزش و پرورش، بررسي ، چشمريآموزش و پرورش فراگ ،ويژهآموزش و پرورش  :يديكل هاي هژوا
  

  مقدمه
آموزش و پرورش ويژه در ايران با رويكردهاي 

اين نوع . ساله دارد 80جداسازي و فراگيرسازي تجربه 
از آموزش و پرورش در طي سالهاي بعد از تأسيس 

آموزان استثنايي در سال  دفتر آموزش كودكان و دانش
اي مختلفي  به بعد، تحوالت ساختاري و برنامه 1347

هم اكنون سازمان آموزش و . را پشت سر گذاشته است
ران يدر ان نوع از آموزشها را پرورش استثنايي توليت اي

در طي دوره فعاليت سازمان آموزش و . دار است عهده
اي از موارد  و در پاره  يمتحوالت ك ،پرورش استثنايي

با  پژوهشاين . تحوالت كيفي متعددي را شاهد بوديم
هدف تحليل نظام آموزش و پرورش استثنايي كشور 

در شناسايي  تواند به ما اين تحليل مي. به اجرا درآمد

همچنين محيط داخلي و محيط بيروني نظام و 
براي . كمك كند فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفها

ريزي  هاي مديريت و برنامه رسيدن به اين هدف مؤلفه
ريزي  راهبردي، منابع انساني، منابع مالي و برنامه

درسي آموزش و پرورش استثنايي در مقايسه با 
امريكا، كانادا، ژاپن و فرانسه كشورهاي آلمان، انگليس، 
به كمك اين تحليل، . مورد بررسي قرار گرفت

راهبردهاي پيشنهادي به آموزش و پرورش استثنايي 
  .كشور، توصيه شده است

  ريزي راهبردي خرده نظام مديريت و برنامه
ــن در ــين  اي ــل اول ــام  تحلي ــرده نظ ــديريت و  ،خ م

ــزي راهبــردي  برنامــه بررســي تطبيقــي اســت كــه ري
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ورهاي مورد مطالعـه و تطبيـق بـا ايـران را از نظـر      كش
قوانين و ساختارهاي راهبردي آموزش و پرورش ويـژه،  

  .گيرد در برمي
غالب كشورهاي عضو جامعه اروپا از رويه : آلمان

بخشي و آموزش كودكان داراي  مشابهي براي توان
طرح مداخله در اوان . كنند نيازهاي ويژه تبعيت مي

. شود از كشورهاي اروپايي اجرا مي در بسياري 1كودكي
اين طرح از همه كشورهاي عضو وظايف كامالً يكساني 
را انتظار ندارد ولي در همه كشورها خدمات و امكاناتي 
را از زمان تولد كودكان داراي نيازهاي ويژه آموزشي 

اين . دهد مي ارائههاي آنان  به اين كودكان و خانواده
ه آموزش كودكان داراي اداره اروپايي توسع راطرح 

تدوين و  2004و  2003در سالهاي  2نيازهاي ويژه
  .كرده استاجرا 

مؤسسه خدمات مداخله  1000در آلمان بيش از 
كودكي را به كودكان داراي نياز ويژه آموزشي  بهنگام
كودكي از ايالتي  بهنگامروش مداخله . كنند ميعرضه 

ار نظامها و ساخت. كند به ايالت ديگر در آلمان فرق مي
تشكيالت . تسهيالت مؤسسات نيز متفاوت است

كودكي  بهنگاممربوطه شامل مراكز مداخله 
اي، مراكز اجتماعي ـ پزشكي كودكان، مهد  رشته بين

وزشي و كودكهاي ويژه، مراكز تربيتي و مراكز آم
گزارش شناسايي و  1973سال . مشاوره خانواده است

نيازهاي ويژه  براي كودكان داراي بهنگاممداخله 
ت ئبه درخواست هي آن را 3آموزشي كه اتواسپيك

، مباني عرضه كردامناي آموزش و پرورش آلمان 
اي زودهنگام و  تشكيل نظام جامعي از خدمات مداخله

اي را براي نخستين بار در ايالت باواريا فراهم  رشته بين
 ).2005،يژه آموزشيو يازهاين ييآژانس اروپا(ساخت

نون اساسي و قوانين مدرسه در آلمان مطابق با قا
كودكان داراي نيازهاي ويژه آموزشي يا در مدارس 
عادي و يا در صورت لزوم در مدارس آموزش ويژه 

همه  ،در مدارس آموزش ويژه. بينند آموزش مي
سازي كودك داراي نيازهاي  آماده جهتامكانات در 

  ادي ـدارس عـراي ادامه تحصيل در مـژه آموزشي بـوي

  . )2006،و ايكارد جونن(شوند بسيج مي
انگلستان از روند كلي آموزش فراگير در : انگليس

آموزش فراگير در اين كشور به . كند اروپا تبعيت مي
و قانون نيازهاي  1996موجب قانون آموزش مصوب 

 به اجرا در 2001آموزشي ويژه و ناتواني مصوب سال 
 سال در قانون آموزش 312به موجب بند . آيد مي

آموزي داراي نياز ويژه آموزشي است كه  دانش 1996
مشكل وي در يادگيري، تدارك امكانات آموزشي 

اي را براي وي ايجاب كند و دشواري وي بيش از  ويژه
  .دارندحدي باشد كه اكثريت همساالن او 

در  به موجب قانون نيازهاي آموزشي ويژه و ناتواني 
ر مدارس عادي آموزان بايد د همه دانش 2001 سال

آموزش ببينند، مگر آنكه اين امر با شرايط و نيازهاي 
خود كودك، يا با خواسته و تمايل والدين كودك و يا 

آموزان منافات  با روند آموزش مؤثر براي ساير دانش
از مدارس خواسته شد  2002سپتامبر  در. داشته باشد

ي آموزان داراي نيازها كه از اعمال تبعيض به نفع دانش
د و در صورتي كه نويژه آموزشي خودداري ورز

تشخيص دهند كه حضور برخي از آنان در كالسهاي 
موجب زيانهاي اساسي در جريان آموزش ساير  ،عادي
 ندنآموزان است، از پذيرش آنان خودداري ك دانش

  . )2003،يژه آموزشيو يازهاين ييآژانس اروپا(
ب در اين كشور به موج: اياالت متحده امريكا

آموزش  1975 سال مصوب 94ـ  142 ميقانون عمو
اين . است  ميبراي همه كودكان استثنايي امري الزا

نظامهاي آموزشي كشور ملزم : كرد كه قانون تصريح مي
رايگان و مناسب براي   ميبه فراهم آوردن آموزش عمو

سال هستند؛ مگر  21تا  3همه كودكان بين سنين 
و  3ـ5را براي سنين   ميآنكه قانون ايالتي آموزش عمو

صرف نظر از . بيني نكرده باشد سال پيش 18ـ  21
به . اينكه اين كودكان تا چه حد دچار معلوليت باشند

موجب اين قانون، اياالت در صورت تخطي از قانون 
اي از دولت فدرال براي مقاصد آموزشي  مزبور بودجه
  ميقانون عمو 1986در سال . كردند دريافت نمي

ـ  142قانون  ميوضع شد تا بر جنبه الزا 99 ـ 457 
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ايالتها ملزم  همة به موجب اين قانون . بيفزايد 94
ند تا در مدارس خود آموزش مناسب و خدمات دش

به صورت رايگان به كودكان داراي را مرتبط با آن 
. عرضه كنند )ساله 3ـ5(نيازهاي ويژه آموزشي 

مقدمات  90ـ  91ايالتهايي كه تا آغاز سال تحصيلي 
الزم براي اين را فراهم نكردند، از بودجه فدرال براي 

اين قانون همچنين . شدند آموزش استثنايي محروم 
هايي بود كه به تدوين  شامل مشوقهايي براي ايالت

هاي مداخله زودهنگام براي نوباوگان داراي  برنامه
نيازهاي ويژه آموزشي در معرض معلوليت از زمان تولد 

 ،و كافمن هاالهان( ورزيدند گي اهتمام ميماه 36تا 
1988 (.  

در اين كشور به موجب قانون هيچ كودكي نبايد از 
(NCLB) قافله آموزش جا بماند،

 2002كه در سال  4 
به  همچنين، و كردامضا  آن را رئيس جمهور امريكا
كه قانون بهبود  108ـ  446  ميموجب قانون عمو

ه آموزشي شناخته آموزش افراد داراي نيازهاي ويژ
امضا آن را رئيس جمهور  2004در سال  وشود  مي
د، بر افزايش بودجه، تفويض اختيار به اياالت و كر

ادارات آموزشي محلي، مشاركت والدين، پژوهش 
و اهميت اولويت خواندن، تأكيد شده   ميعل

   ).2005،و جونز نكياپل(است
ـ    ه در اياالت متحده امريكا، مركز ملـي اقـدامات خان

بهداشت بـراي كودكـان داراي نيازهـاي ويـژه كـه بـر       
اساس توافق بين انجمن طـب كودكـان امريكـا و اداره    
فدرال بهداشت مادر و كودك شـكل گرفتـه، بـه انـواع     

منظـور از  . پـردازد  گـري مـي   فعاليتهاي پايش و غربـال 
پذير و پيوسته است كه طي آن،  پايش فرايندي انعطاف

ــوده   ــار آزم ــين ك ــ ،متخصص ــات و در چ ارچوب امكان
تداركات خانه بهداشت بـه مشـاهده و بررسـي مـنظم     

گري مكمل فرايند پايش  غربال نيا .پردازند كودكان مي
گـري معلـوليتي،    جهت غرباليكي از اقدامات در . است

موقع نقـص شـنوايي، بينـايي، متابوليـك و     تشخيص ب
 ييكـا يآمر  ميآكـاد ( ژنتيك نوزادان و نوباوگـان اسـت  

هـاي   يكي ديگـر از برنامـه  .)2000،دكانمتخصصان كو

در  بهنگـام مداخلـه   ،شنوايي ملي براي تشخيص آسيب
شـود كـه شناسـايي بموقـع،      آسيب شنوايي ناميده مي

ارزيابي شنوايي شناختي و پزشكي آنان و ثبت نام آنان 
. اي در دســتور كــار دارد را در مراكـز خــدمات مداخلـه  

سن شناسايي  الگري بدو تولد، متوسطرببدون برنامه غ
 يمركـز ملـ  (اسـت سال  5/1ـ   3كودكان كم شنوا بين 

  .) 2006،ييشنوا يابيارز
مطابق با قوانين و ساختار آموزش اين كشور، عالوه 

 قراردادن، موضوع بهنگامبر تشخيص و مداخله 
كودكان استثنايي در محيطي با كمترين محدوديت، 

دي هاي راهبر ـ يكي ديگر از برنامه 94ـ  142قانون 
آموزان   كه دانش آن استپژوهشها حاكي از . است

ترين محيط آموزشي  استثنايي كه در كم محدوديت
داراي انگيزه قوي، عزت نفس باالتر،  ،كنند تحصيل مي

مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي بهتر و پيشرفت 
آموزاني هستند كه در  تحصيلي بيشتر نسبت به دانش

به طور  ؛بينند ميمحيطهاي محدود و يا مجزا آموزش 
، 2004و  2003ويز در سالهاي نمثال در ايالت ايلي

 21آموزاني كه خدمات ويژه را در كمتر از  تعداد دانش
درصد زمان آموزش در خارج از كالسهاي عادي 
دريافت كردند، افزايش يافته است، در حالي كه تعداد 

آموزان استثنايي در محيط آموزشي مجزا در  دانش
دهد و  ان كاهش اندكي را نشان ميطول اين زم

پوست كمتر از ساير گروههاي نژادي  آموزان سياه دانش
بينند، و يك سوم  در مدارس يكپارچه آموزش مي

آموزان داراي اختالالت هيجاني در محيطهاي  دانش
آموزان  درصد دانش 80بيش از . كنند مجزا تحصيل مي

درصد زمان  60ذهني يا در بيش از  ةماند عقب
موزشي در خارج از كالس عادي هستند و يا كالً در آ

و  كيپا( كنند محيطهاي آموزشي مجزا تحصيل مي
  .)2005 ز،ينويليالت ايت آموزش ائيه ،2002،همكاران

اداره بهداشت مادر و كودك اياالت متحده با عنايت 
به نيازهاي مراقبتي و بهداشتي ويژه كودكان داراي 

وليتها و تأخيرات و معل  ميبيماريهاي مزمن جس
رشدي و معلوليت اكتسابي و اختالالت رفتاري، به 
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تعريف نيازهاي مراقبتي ـ بهداشتي ويژه مبادرت 
بر اين اساس كودكاني كه به سبب وجود يا . ورزيد

احتمال بروز بيماري مزمن جسمي، اختالالت رشدي 
كه نوع يا ميزان آن از نيازهاي كودكان عادي باالتر 

داراي نياز ويژه مراقبتي ـ بهداشتي است، كودكان 
هاي مربوط اين كودكان از سوي  هزينه. شود ناميده مي

افزايش . خانواده و مراكز بيمه به مراتب بيشتر است
پوشش بيمه، امكان دستيابي به خدمات براي اين 

هاي تحميل شده به  كودكان را افزايش و هزينه
در  سياستگذاران بيمه. دهد خانواده را كاهش مي

اياالت متحده با علم به اينكه اين كودكان نيازهاي 
مراقبتي ـ بهداشتي را از طريق بيمه عادي دريافت 

تر به  خدمات كامل عرضةبراي را كنند، مراكزي  نمي
بر اين پايه تأمين نيازهاي . اند كردهتأمين اين كودكان 

هاي راهبردي  مراقبتي ـ بهداشتي ويژه يكي از برنامه
  .)2005ترزيپ(حده امريكاستاياالت مت

حق هر كودك در  1989با تصويب قانون : فرانسه
. سالگي فراهم شد 3زمينه برخورداري از آموزش از سن 

وزارت آموزش  1991سال   مييادداشت تفاهم غيررس در
، اين كشورو پرورش و وزارت بهداشت و امور اجتماعي 

ترين مدرسه به محل زندگي  كه نزديك هتأكيد شد
ملزم به پذيرش او در كالس  ،آموز داراي نياز ويژه نشدا

نظام آموزشي،  1970مطابق با تغييرات دهه . است
مطابق با قوانين تمركززدايي، امور آموزش از سازمانهاي 

به ادارات خدمات آموزشي ) ها وزارتخانه(اجرايي مركزي 
آموزش ويژه در فرانسه تنها . اي منتقل شد ملي ـ منطقه

اختيارات وزارت آموزش و پرورش نيست و تا در حيطه 
حد زيادي تحت نظارت وزارت بهداشت و امور اجتماعي 

مطابق با رئوس كلي قانون افراد . استو دادگستري نيز 
از تعريف فرد استثنايي  1975سال  5داراي نيازهاي ويژه

گذاران فرانسه رويه ديگري  خودداري شده و تعمداً قانون
نها سازماني محلي را با نام كميسيون گزينند، آ را برمي
كنند كه در مورد  اي آموزش ويژه تعيين مي منطقه

گويي به  اقدامات مالي يا يادگيري الزم براي پاسخ
  آژانس (  دـري كنـگي ، تصميمويژه انآموز ازهاي دانشـني

  .)2003،يژه آموزشيو يازهاين يياروپا
آموزش كودكان داراي  1979سال  در: ژاپن

ليت ذهني، جسمي، نقايص سالمتي ويژه اجباري معلو
قبل از اين تالشها معطوف به مدارس و كالسهاي . شد 

ويژه بود ولي از اين پس، آموزش فراگير به سرعت 
آغاز آموزش فراگير در ژاپن انتقاد بسياري از . رشد كرد

اندركاران در اين كشور و حتي كشورهاي غربي  دست
بر اين باور بودند كه اين بسياري . را به دنبال داشت

آموز استثنايي  كننده است و دانش شيوه از آموزش گيج
دهد كه براي او ساخته نشده  را در محيطي قرار مي

از سوي ديگر منظور داشتن كالسها و مدارس  ؛است
مجزا براي كودكان استثنايي به معناي اجبار آنان به 
تحصيل در مكانهايي محدودكننده بود كه با اصل 

در . ترين محيط آموزشي منافات داشت محدوديت كم
 يعصر جديد آموزش ويژه در ژاپن، رويكرد آموزش
 6نيازهاي ويژه يا به بيان بهتر آموزش فراگير و حمايتي

برگزيده شد كه به معناي فراهم آوردن امكانات 
ترين  آموزشي براي همه كودكان در كم محدوديت
دچار محيط آموزشي است و كودكاني را كه 

 .گيرد در برمي نيز ،شديدترين معلوليتها هستند

چندين كميته در وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، 
علوم و فناوري ژاپن وظيفه اصالح وضعيت آموزش 

، 7ويژه را برعهده دارند، كه كميته اتاقهاي مرجع
، كميته 21كميته به سوي آموزش ويژه در قرن 

، از جمله چگونه آموزش حمايتي ويژه را مهيا كنيم
 .)2005،ياماگوچي(آنهاست

حق كودكان در زمينه برخورداري از : كانادا
به ) 1982(آموزش، در منشور حقوق و آزاديهاي كانادا 

بر طبق اين منشور، همه افراد . خوبي روشن شده است
حق برخورداري از درمان و آموزش  ،در چارچوب قانون

واند عاملي ت را دارند و هيچ ناتواني و معلوليتي، نمي
منشور حقوق و . براي تبعيض در اين زمينه باشد

آزاديهاي كانادا، عيناً يا در سطح همه ايالتها اجرا 
شود و يا ايالتها داراي قوانيني هستند كه برگرفته  مي

از اين منشور است و آموزش اجباري را براي همه 
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اي  كودكان داراي نيازهاي ويژه آموزشي به شيوه
از آنجايي كه كانادا گذشته از . سازد ميفراگير، ميسر 

منشور حقوق و آزاديها، فاقد قانونگذاري يكپارچه و 
سرتاسري براي تعيين چگونگي خدمات آموزشي است، 

گذاريهاي الزم براي تأمين آموزش استثنايي  سياست
ايالت و سه منطقه به طور مجزا انجام  10در حيطه 

هاي  برخي تفاوترغم  گذاريها علي اين سياست. شود مي
ظاهري، در خطوط كلي خود، مانند اجباري بودن 
آموزش و رجحان آموزش تلفيقي، برنامه آموزشي 
انفرادي براي كودكان داراي نيازهاي ويژه و مشاركت 

نام كودكان، با يكديگر  والدين در امر سنجش و ثبت
  .همسانند

مثال، آموزش كودكان داراي نيازهاي ويژه  رايب
ايالت بريتيش كلمبيا، بر طبق نسخه آموزشي در 

تجديدنظر شده اساسنامه قوانين مدرسه در سال 
در اين قوانين، تعاريف . پذيرد صورت مي 1996

سال  در، كه آمدهمبسوطي در مورد نيازهاي ويژه 
مورد بازنگري قرار  را آنهاوزارتخانه آموزش ، 2004
، يادگيري، ذهني كودكان داراي ناتوانيهاي. است داده

و همچنين كودكان داراي   ميحسي، رفتاري و جس
بر طبق اين قوانين ) درخشان(استعدادهاي ويژه 

همچنين . اند مشمول برخورداري از آموزشهاي ويژه
برنامه آموزشي انفرادي در اين قوانين مورد تأكيد قرار 

  ).2005 ،و همكاران نگايز( ستا  گرفته
مصوب مطابق با ماده واحده : تطبيق با ايران

در تاريخ مجلس شوراي اسالمي، كه  21/9/1369
رسيده است و نيز شوراي نگهبان به تأييد  5/10/69

كميسيون آموزش  29/5/1370طبق اساسنامه مصوب 
و پرورش مجلس و تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 

، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، بعد از 24/6/70
آموزان  و دانشسال فعاليت دفتر آموزش كودكان  23

سال آغاز  60بعد از قريب به  همچنيناستثنايي و 
هدف از . آموزش استثنايي در ايران، تشكيل شد

آموزشي، پرورشي و  نظامتشكيل اين سازمان طراحي 
آموزان  توان بخشي گروههاي مختلف كودكان و دانش

استثنايي با توجه به نياز خاص هر گروه، با تأكيد بر 
تغيير و اصالح مداوم آموزش و اي،  آموزش حرفه

پرورش استثنايي، كمك به پيشگيري از معلوليت بوده 
سازمان مربوط  يبرا ،اهداف اين تحقق به منظور. است
وظيفه، دو ركن شوراي سازمان و رئيس سازمان و  14

همچنين اعتبارات، درآمدها و اموال تعريف شده 
به . )1370،ييسازمان آموزش و پرورش استثنا(تاس

عالوه، مطابق با اليحه قانوني تشكيل سازمان بهزيستي 
به تصويب شوراي  24/3/59كشور كه در جلسه مورخ 

ايران رسيده است، تدارك   ميانقالب جمهوري اسال
اي و اجتماعي  بخشي حرفه امكانات پيشگيري و توان

سازمان ( معلولين به اين سازمان واگذار شده است
   ،)1359،يستيبهز

كه پس  16/2/83امع معلولين مصوب در قانون ج
از انقضاي مهلت قانوني اعالم نظر شوراي نگهبان به 

 ،يستيسازمان بهز( 11671به شماره  17/3/83تاريخ 
براي اجرا ابالغ رئيس جمهور وقت  از سوي )1383
صرفاً به رايگان بودن آموزش معلولين در آموزش  شده،
  .ده استشو آموزش عالي، بسنده    ميعمو
 13/4/85مورخ  734جلسه  هطابق با مصوبم

شوراي عالي آموزش و پرورش كه به تأييد رئيس 
آموزش  ةنام ايران رسيده است، آيين  ميجمهور اسال

آموزان داراي نيازهاي  فراگير تلفيقي كودكان و دانش
آموزش و  يعال يشورا( ويژه به تصويب رسيد

آموزان گروههاي  ، دانششدو مقرر  )1385پرورش،
حركتي، داراي  ميبينايي ـ شنيداري، جس ةديد آسيب

آموزان با مشكالت ويژه يادگيري و  هوش مرزي، دانش
رفتاري ـ هيجاني كه پايگاه سنجش سازمان آموزش و 

ند، تحت ك شناسايي ميآنها را پرورش استثنايي 
پوشش روش آموزش و پرورش تلفيقي ـ فراگير قرار 

رجع در كالسهاي گيرند و با استفاده از معلمان م
  .عادي به تحصيل بپردازند

و   ميپس از قانون مصوب مجلس شوراي اسال
شوراي عالي آموزش و پرورش آنچه به نام ضوابط و 

آموزان  مقررات در آموزش  و پرورش كودكان و دانش
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استثنايي و همچنين ضوابط مربوط به تشخيص، 
پيشگيري، درمان و بيمه معلولين در كشور وجود 

 127472/17779به شماره  19/12/75مصوبه  دارد،
ت دولت در خصوص اعطاي مأموريت به وزارت ئهي

آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در اجراي طرح ملي سنجش كودكان آماده 

گذاري در  ورود به دبستان با تشكيل شوراي سياست
 همچنينسازمان آموزش و پرورش استثنايي و 

اخلي سازمان آموزش و پرورش استثنايي با مصوبات د
سازمان يا مصوبات ضوابط و   ميتصويب شوراي اسال

مقررات داخلي سازمان بهزيستي كشور، وزارت 
  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

توان مصوبات شوراي سازمان  از اين ميان مي
آموزش و پرورش استثنايي در مورد كليات ساختار 

شنوايي،  ةديد آموزان آسيب نشآموزش و پرورش دا
توان ذهني و اختالالت رفتاري، متضمن  بينايي، كم

تفاوتهاي احتمالي ساختاري طول مدت مقاطع 
تحصيلي، ضوابط خاص مورد نياز گروههاي استثنايي 

و فراگير و  يتأكيد بر رويكرد تلفيق همچنينمذكور و 
نيازهاي ويژه در دوره قبل از دبستان و آموزش و 

ره با والدين، دستورالعمل آموزش فراگير ـ مشاو
آموزان استثنايي،  درمان دانش ةتلفيقي، طرح بيم

  .نام برد توان مي دستورالعمل طرح آتيه، را
اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي در 

ازي گيري اهداف و وظايف مبتني بر جداس جهت
آموزش و  كرديرو اگرچه . آموزش و پرورش است

و  هسال 40لفيقي در ايران قدمتي نزديك پرورش ت
ساله  10رويكرد آموزش و پرورش فراگير نيز قدمتي 

دارد، و مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش بر 
آموزش و پرورش فراگير و تأمين نيازهاي ويژه 

آموزان استثنايي در مدارس عادي،  كودكان و دانش
طبيق از در مقايسه با كشورهاي مورد ت، تأكيد دارد

، در ما نظر رويكرد به جداسازي يا فراگيرسازي، كشور
كنار كشورهاي داراي اقبال به رويكرد فراگيرسازي 

گيرد ولي از اين حيث نيازمند رفع تعارضات  قرار مي

قانوني در اصالح اساسنامه سازمان آموزش و پرورش 
يات مصوبه ئاستثنايي و تسريع در تصويب و اجراي جز

  .موزش و پرورش داردشوراي عالي آ
ريزي راهبردي در آموزش و پرورش  در برنامه

كشورهاي مورد تطبيق هر گونه نياز ويژه دراستثنايي، 
آموزشي و پرورشي در دايره فعاليت تأمين نيازهاي 

در كشور انگليس حدود كه ويژه قرار دارد؛ به طوري 
مشمول تعريف نياز ويژه  انآموز درصد دانش 20
حيث در كشور ما، از اين . )2005ز، پيتر( اند شده

مادري غير از  يبا زباندانش آموزان با تأمين نياز ويژه 
آموزان داراي افت تحصيلي و يا  زبان فارسي، دانش

آموزان داراي  داراي نياز ويژه آموزش جبراني، دانش
مشكالت فقر مالي خانواده كه بعضاً تحت پوشش 

ته امداد امام نهادهايي مانند سازمان بهزيستي، كمي
و غيردولتي قرار دارند،  ميو يا ساير نهادهاي مرد) ره(

آموزان داراي دشواريهاي ضعيف و متوسط حسي  دانش
و حركتي هستند كه بدون حمايت ويژه در مدارس 

ز و بعضاً با شكست تحصيلي، ا اند عادي قرار گرفته
ند، اين موارد شو دايره آموزش و پرورش، خارج مي

. اند آموزش و پرورش ويژه لحاظ نشده تعريف مشمول
در صورت اصالح اساسنامه سازمان آموزش و پرورش 
استثنايي و لحاظ كردن تأمين نيازهاي ويژه كودكان و 

با  يو پرورش يآموزان داراي نياز ويژه آموزش دانش
تر، متناسب با شرايط كنوني كشور، و  تعريفي موسع

دارس عادي مبنا قرار دادن تأمين نياز ويژه در م
توان آموزش و پرورش ويژه در ايران را با آرمانهاي  مي

اعتقادي و ملي ايراني و شرايط جسماني، همسان 
  .دانست

 1284در  84ـ  85مطابق با آمار سال تحصيلي 
 80147مدرسه ضميمه با  1346مدرسه ويژه و 

 .ل بودنديمشغول به تحصآموز  دانش )1386پور،  علي(
در سال تحصيلي  3028تلفيقي از آموزان  آمار دانش

افزايش  84ـ85در سال تحصيلي  13049به  79ـ  80
سازي تغيير  با توجه به ضرورت عملي. يافته است

نتيجه  مثابةرويكرد از جداسازي به فراگيرسازي به 
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تطبيق رويكردها در ايران با كشورهاي مورد مطالعه، 
ر تر از وضع بهت اوالً با تعريف وسيع .ضروري است

كنوني از آموزش و پرورش استثنايي و لحاظ كردن 
در اين  يو پرورش ياي از نيازهاي ويژه آموزش پاره

انداز آينده، مأموريتهاي جديد به  تعريف در چشم
سازمان آموزش و پرورش استثنايي سپرده شود تا به 
مشاركت در كاهش افت تحصيلي، اعم از مردودي و 

صورت گرفته  مطالعهمطابق با . ترك تحصيل، بپردازد
 8، ميانگين طول مدت تحصيل دوره )1385 ان،يبرزو(

به  75در سال  6/8از   ميساله آموزش و پرورش عمو
 كاهش يافته است و اين در حالي 83در سال  27/8

درصد و  81تحصيل در اتالف منابع  اركان ست كه تا
بوده  83درصد در سال  19سهم تكرار كنندگان پايه 

سهم آموزش و پرورش جداسازي شده و  ثانياً ؛است
است، در  1به  6 ويژه به تلفيق و فراگير كه اكنون

بايد بر اساس نتايج تطبيق ايران با انداز آينده  چشم
كشورهاي مورد مطالعه، به نفع رويكرد آموزش و 
پرورش فراگير، اصالح شود، البته اين امر مستلزم 

زي شده كاهش قابل مالحظه آموزش و پرورش جداسا
؛ اگرچه مطابق با نتايج بررسي در كشورهاي مورد است

آموزان داراي  مطالعه؛ به ويژه درباره كودكان و دانش
مشكالت ذهني و رفتاري، امكان فراگيرسازي در همه 

  . ستموارد، عملي ني
عالوه پس از اجراي طرح تجميع واحدهاي  به

مختلف آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش 
اساسنامه  مندرج در انها، عمالً بخشهاي اجرايياست

سازمان آموزش و پرورش استثنايي مصوب مجلس، 
بر اين اساس، اصالح اساسنامه . نقض شده است

سازمان بر پايه افزايش شمول دايره تعريف نيازهاي 
ويژه، تأكيد بر رويكرد فراگير در تأمين نيازهاي ويژه 

فزايش آموزش و پرورش در مدارس عادي، و ا
گذاري و نظارتي و حذف  مأموريتهاي جديد سياست

  .مأموريت اجرايي، ضروري است
 ما با توجه به بررسي كشورهاي مورد مطالعه، كشور

در زمينه تشخيص و پيشگيري از معلوليت به عنوان 

، نيازمند ارتقاي همكاريهاي بهنگاماز مداخله   مياقدا
 چندبخشي ـ چندسازماني سازمانهاي دولتي و

 1372اكنون در كشور ما از سال . غيردولتي است
طرح ملي سنجش آمادگي كودكان آماده ورود به 

سالگي در آستانه ثبت نام در پايه  6دبستان در سن 
هاي بهداشت در  از دگر سو، خانه ؛آيد اول به اجرا درمي

بيماريها، از جمله بيماريهاي مرتبط با  بهنگامتشخيص 
از ابتداي تولد، فعاليت  ،يو پرورش يپيامد آموزش

اي از  سازمان بهزيستي در مهد كودكها پاره. دندار
يهاي بينايي را در دوره قبل از دبستان، ينارسا

 مياعضاي انجمنهاي عل. كند شناسايي و اقدام مي
هاي  و ساير رشته يسنج ، بينايييشناس شنوايي 

بخشي، در كلينيكها با همكاري پزشكان متخصص  توان
، مبادرت بهنگامليت خويش، به شناسايي حوزه فعا

سازمان بهزيستي و سازمان آموزش و . ورزند مي
پرورش استثنايي در كلينيكهاي تشخيص شنوايي، 
 بينايي، آمادگي تحصيلي و استعداد ذهني به تشخيص

ليكن اين . ورزند وقع، مبادرت ميو پيشگيري بم
و  و پيشگيرانه، فاقد برنامه ملي ياقدامات تشخيص

همكاريهاي چندسازماني دولتي و غيردولتي  انونيق
  .است

بخشي، آموزش و  از طرف ديگر در زمينه توان
والدين و كودك و يا اجراي برنامه  بهنگامپرورش 

بخشي، آموزش و پرورش والد محور در گروههاي  توان
شنوايي با تكيه بر مداخله از بدو   مختلف همانند آسيب

سته به سازمان آموزش و تشخيص، در مراكز دولتي واب
پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي و مؤسسات 
غيردولتي، بدون برنامه ملي همكاريهاي چندسازماني 

كشور ما همانند كشورهاي . استدر حال گسترش 
يري گمورد بررسي در طي دو دهه اخير پيشرفت چشم

بخشي و آموزش و  در زمينه تشخيص، پيشگيري، توان
داشته است ليكن  بهنگامدر مداخله پرورش والد محور 

  :از اين حيث ضروري است
ـ طرح ملي سنجش كودكان آماده ورود به 1

دبستان از طرح خارج و به يك برنامه ملي مداخله 
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براي تشخيص، پيشگيري بر پايه همكاريهاي  بهنگام
اين برنامه . سازمانهاي دولتي و غيردولتي، تبديل شود

كارگيري ه يي براي بزايي باال ظرفيت اشتغال از
شناسان، متخصصان تعليم و  غيردولتي پزشكان، روان

بخشي و مددكاري برخوردار  توان يها حرفهتربيت و 
راهبرد عملي اين برنامه بايد كاهش سن . است

  .باشد بهنگامتشخيص و تسهيل در مداخله 
ـ مراكز آموزش قبل از دبستان وابسته به 2

روري است جهت سازمانهاي دولتي و غيردولتي ض
والد محور،  بهنگامفعاليت خويش را به سمت مداخله 

به نحوي كه با افزايش مهارت آموزش . كنندجا  هجاب
والديني، مشاوره والديني، گسترش مهارت زندگي با 
افراد داراي نيازهاي ويژه در اعضاي خانواده و نزديكان، 

از بدو تشخيص  بهنگامدر اين مراكز به مراكز مداخله 
آموزش و پرورش فراگير  رسازو بست ندغيير نام دهت

  .باشند
سازي  بر مبناي آماده بهنگامـ مراكز مداخله 3

نام سال اول ابتدايي  كودكان داراي نياز ويژه براي ثبت
پردازند؛ مگر اينكه در  در مدارس عادي به فعاليت مي

مورد كودكان معين، مشخص شود كه آموزش و 
  .ستينيا همساالنش، مفيد  پرورش فراگير براي وي و

، نيز همانند كشورهاي مورد تطبيق ماعالوه كشور به
هاي حمايتي و درماني ناشي از  براي كاهش هزينه

معلوليت با درك اين واقعيت داراي بيمه آتي و بيمه 
؛ اگرچه درك اين است آموزان استثنايي درمان دانش

ضرورت به منزله آغاز راهي است كه بايد با تأمين 
كافي منابع، هر گونه فشار ناشي از هزينه حمايتي و 

  .ها، كامالً برداشت درماني ويژه را از سر خانواده
  

  نظام تأمين منابع انساني خرده
روشهاي تربيت و تأمين نيروي به اين خرده نظام 

انساني، با تمركز بر معلمان در كشورهاي مورد بررسي 
  .پردازد ها با كشور ايران، مي و به تطبيق داده

در جمهوري فدرال آلمان به اقتضاي وجود : آلمان
تفاوتهاي فرهنگي، تربيت معلم براي سطوح و نوع 

تربيت معلم در . گوناگون مدارس تفاوتهاي زيادي دارد
مرتبط با موضوع تدريس،  پژوهشهايآلمان تركيبي از 

علوم آموزشي، شيوه تعليم موضوع درسي و ايجاد 
ريه و فعاليت تعليم در خالل دار بين نظ رابطه معني

افرادي كه در . سازي براي خدمت است هاي آماده دوره
حال گذراندن آموزشهاي نظري هستند، بايد خود را 

معلمان به تربيت . با مقتضيات عملي نيز تطبيق دهند
دوره آموزش عالي و دوره  :شود دو مرحله تقسيم مي

مدارس دوره آموزش عالي در دانشگاهها،  ؛تربيت عملي
فني، هنر و موسيقي و مدارس آموزش فن آموزش 

ها و  شود و دوره تربيت عملي در مؤسسه مي گذرانده
براي كسب . شود مي عرضهمدارس تربيت معلم 

صالحيت در آموزش ويژه به عنوان معلم دو راه وجود 
تواند پس از گذراندن  نخست اينكه، داوطلب مي: دارد

اول ـ مربوط به  دوره آموزشي عالي در امتحانات
موضوع تدريس ـ و دوم ـ مربوطه به علوم آموزشي 

شناسي و فلسفه ـ ايالتي شركت كند و در  همانند روان
 ؛صورت موفقيت به مرحله دوم تربيت معلم وارد شود

تواند پس از اتمام آموزش عالي در  راه دوم اينكه مي
دوره آموزشي تكميلي ديگري كه مربوط به نيازهاي 

؛ استوزشي و مرتبط با معلوليتهاي گوناگون ويژه آم
. داردنام كند كه اين دوره نيز امتحانات پاياني  ثبت

دريافت پروانه كار با گذراندن موفق  يمالزمه كار معلّ
دو امتحان دو مرحله . دو مرحله تربيت معلم است

آموزش عالي و تربيت معلم به صورت ايالتي برگزار 
ا دارندگان مدرك تحصيلي در بعضي از ايالته. شود مي

توانند بدون گذراندن  كارشناسي و كارشناسي ارشد مي
  .)2005لر،ياست(كنند دوره اول، در دوره دوم شركت 

تصدي شغل معلم آموزش ويژه مستلزم : انگليس
(OTS)صالح داشتن مرتبه ذي

دانشجويان . است 8
مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دارندگان اين 

هاي مقدماتي تربيت  توانند در دوره مي مدرك تحصيلي
(ITT)معلم 

 عرضهكه در مراكز معتبر آموزش  9 
توانند با شركت در  آنها مي. شود، شركت كنند مي

هاي تربيت معلم كه مبتني بر استخدام است، از  برنامه



  3،1387ه، شمارهشتم سال/ يپژوهش در حيطه كودكان استثناي

 

 10”نام شده التحصيل يا ثبت برنامه معلمان فارغ“جمله 
هايي كه اداره  ير برنامهو يا سا 11”اول تدريس“يا برنامه 

، به كسب گواهينامه كند تربيت و توسعه اجرا مي
يكي از مواردي كه معلمان براي . نايل شوند ميمعل

به آن نياز دارند، شركت و موفقيت در  (OTS)كسب 
امتحان مهارتهاست، كه پس از گذراندن دوره 

  ميآموزش عمو يشورا(دشو آموزشي، اجرا مي
 .)2006س،يانگل 

قانون هيچ كودكي نبايد از  :لت متحده امريكاايا
 2002در سال  (NCLB)قافله آموزش جا بماند، 

آموزش و پرورش به پيشنهادهايي براي تغيير در 
هاي تربيت معلمان آموزش ويژه، مقررات اعطاي  برنامه

دهي به عموم و  پروانه ايالتي، نظامهاي اطالعاتي پاسخ
قابل كاربرد در تبديل اطالعات پژوهشي به موارد 

به موجب قانون مذكور، توصيه شد . دادكالس درس 
به استخدام و تربيت معلمان آموزش عادي و 

اي بپردازيد كه كارآمد و شايسته باشند،  استثنايي
هاي ايالتي به معلمان بايد مستلزم  اعطاي پروانه

حصول اطمينان از توانايي آنان در رفع نيازهاي 
والدين به خدمات  كردنلحق آموزش ويژه كودكان و م

براساس اين قانون معلمين آموزش . آموزش ويژه باشد
ويژه بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند و در 
درجه اول يك معلم آموزش عادي و سپس معلم 
آموزش ويژه باشند و آنها بايد پروانه آموزش ويژه 
ايالت و يا گواهينامه معادل آن را دريافت 

  .)2002ك،يپا(دارند
 446آموزش  ميدر اين كشور به موجب قانون عمو

معلمان داراي “، تعريفي جامع و گسترده از 108ـ 
اين تعريف . شده است داده” صالحيت كافي

را كه با ” صالحيت كافي معلمان“شاخصهاي 
كنند و  آموزان با شديدترين معلوليت تدريس مي دانش

ايي تدريس آموزان استثن يا موضوعي كليدي را با دانش
  .)2005،و جونز نگياپل( كنند، معين كرده است مي

به رغم قوانين فوق، در تأمين نيروي انساني 
مشكالتي  ويژه، در اياالت متحده امريكا،آموزش 

اطالع  همانند كمبود معلمان آموزش ويژه، مجريان كم
ـ  2000در سال . از آموزش ويژه، گزارش شده است

الي معلمان آموزش پست خ 12000، بيش از 1999
درصد  98ويژه در نظام آموزش وجود داشته است و 

نواحي كمبود معلمان آموزش ويژه را گزارش كردند و 
افراد فاقد را درصد پستهاي شغلي آموزش ويژه  10

  .)2002ك،يپا(كرده بودند  پر پروانه
معلماني كه در امر آموزش ويژه تخصصي : فرانسه

د و نگذرانببيت معلم را تر  ميدارند، بايد دوره عمو
داراي دو سال تجربه كاري باشند و سپس دوره يك 

آموزش ويژه را  مدركساله ديگري را با موفقيت طي و 
  .)1995ونسكو،ي(دريافت كنند

هاي فعال در وزارت آموزش، فرهنگ،  كميته: ژاپن
ورزش، علوم و فناوري ژاپن با رويكرد جديد آموزش 

گير و حمايتي، افزايش ويژه با تكيه بر آموزش فرا
هاي درون  صالحيتهاي معلمان و تشكيل كميته

اي براي بحث درباره نيازهاي همه كودكان  مدرسه
داراي دشواريهاي يادگيري با شركت همه معلمان را 

  .)2005،ياماگوچي(دانند محورهاي فعاليت خويش مي
پس از   ميدر ايالت اونتاريو داوطلبان معل: كانادا

از نيازهاي كارشناسي آموزش و پرورش  گذراندن پيش
اونتاريو به مدرسه تربيت معلم   ميت علئهيسوي 

ي كه اين داوطلبان قبالً در از آنجاي. شوند معرفي مي
آموزش و پرورش مدرك  مييكي از گرايشهاي عمو

 عرضةاند، مدرسه تربيت معلم تنها به   دانشگاهي گرفته
پردازد كه با برنامه تربيت معلم مربوط  دروسي مي

معلمان آموزش ويژه خواهند  افرادي كه مي. ستنده
تربيت معلم با  ميهاي عمو ، پس از گذراندن دورهشوند

گذراندن واحدهاي تخصصي اضافي در رشته تخصصي 
اين  گذراندنهدف از . كنند مدرك مربوط را اخذ مي

با طيف گسترده  واحدهاي تخصصي آشنايي معلمان
آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان استثنايي و 

 اناي در آن تقويت مهارتهاي تدريس و مشاوره
  .)2004لر،يان(است

  الت بريتيش كلمبيا معلماني كه قصد تدريس ـدر اي
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به كودكان داراي نيازهاي ويژه در هر مقطعي را دارند، 
پس از گذراندن واحدهاي مربوط به همان مقطع 

هاي تكميلي با توجه  لمان عادي، به گذراندن دورهمع
ها در  اين دوره. كنند يخاص به آموزش ويژه اقدام

مدرسه معلمان بريتيش كلمبيا با كار گروههاي داراي 
آموزش وپرورش (نيازهاي ويژه آموزش همراه است

  .)2002ا،يالت كلمبيژه ايو
در كشورهاي مورد مطالعه به : تطبيق با ايران

درك تحصيلي مورد نياز در حد كارشناسي، حداقل م
اگرچه در كشور ما حداقل مدرك . تأكيد شده است

استخدام در   تحصيلي كارشناسي شرط قانوني و ضابطه
 53مدارس ويژه، اعالم نشده است ليكن با اشتغال 

و  كارشناسيهزار نيروي شاغل با مدرك  16درصد از
عادي به  در مقايسه با مدارسمدارس ويژه به باالتر 

بدين  ند؛ستهوضوح از وضع بسيار مناسب برخوردار 
لحاظ اعالم ضابطه حداقل مدرك كارشناسي براي 

  .اشتغال در مدارس استثنايي، ضروري است
التحصيالن كارداني آموزش و  غ در ايران جذب فار

پرورش گروههاي مختلف استثنايي، جذب كارشناسان 
شناسي و  ، روانتربيتي هاي علوم التحصيل رشته غ فار

جذب  همچنينبخشي دانشگاهها،  هاي توان رشته
التدريس و نيروي شاغل مدارس عادي، از  نيروي حق

. جمله روشهاي جذب در مدارس ويژه است
سال جذب با  28التحصيالن كارداني ويژه پس از  فارغ

سال قبل  20ريزي درسي  اين روش، كماكان از برنامه
هاي  زش و پرورش دورهمحتواي آمو. گيرند بهره مي

كارداني تربيت معلم استثنايي و كارشناسي 
تربيتي ويژه استثنايي، در مرتبه اول به تربيت  علوم

معلم در مدارس عادي و در مرتبه دوم به تربيت معلم 
از حيث اينكه . در مدارس استثنايي اختصاص دارد

اي در مرتبه اول به  محتواي آموزش و مهارتهاي حرفه
دارس عادي و در مرتبه دوم به مدارس ويژه م  ميمعل

اختصاص دارد، كشور ما با كشورهاي مورد مطالعه 
كند؛ ليكن از نظر محتواي مورد نياز در  برابري مي

رويكرد فراگيري آموزش در مدارس عادي نياز به 

هاي مراكز تربيت  دوره. اصالح در برنامه درسي دارد
يه بر مهارتهاي معلم از نظر آموزش مهارتي به دليل تك

اي موجود در مدارس و اختصاص وقت كافي  حرفه
هاي  نسبت به دوره وضعيت بهتريبراي كارورزي 
  .ددار تربيتي دانشگاهها كارشناسي علوم

در كشور ما نيز همانند كشورهاي مورد مطالعه، 
مدت به داليل  اشتغال معلمان با آموزشهاي كوتاه

التدريس  ي حقمعلم، نيرو مختلف همانند جذب سرباز
و انتقال از مدارس عادي، استفاده از نيروي طرحي از 

كه با توجه حجم  استرو  جمله مشكالت پيش
هاي  التحصيالن باالي آموزش عالي در رشته فارغ

  .حل استريزي، قابل  مربوط، با برنامه
مطابق با بررسي در كشورهاي مورد مطالعه، 

رس اي معلمان مدا موضوع بررسي صالحيت حرفه
استثنايي كه با ارزشيابي مداوم عيني بايد احراز شود، 
از جمله مواردي است كه در كشور ما به آن چندان 

از اين حيث، تكميل فرم ارزشيابي . دشو عنايت نمي
  .كند نياز كفايت نمي برايساليانه معلمان در ايران، 

سرانجام با عنايت به تطبيق شرايط نيروي انساني 
به ضرورتهاي ذيل توجه لم در ايران، شاغل، به ويژه مع

  :نمايد الزامي مي
هاي كارداني استثنايي به  ـ ضرورت تبديل دوره1

  كارشناسي
 هاي تربيت معلم و علوم ـ اصالح محتواي دوره2

تربيتي دانشگاهها از نظر تأمين محتواي آموزش و  
  .پرورش با رويكرد فراگيرسازي

نيازهاي ـ انتقال تجربه آموزش مهارتي تأمين 3
ويژه آموزش و پرورش از مراكز تربيت معلم به 

  .تربيتي هاي علوم دانشكده
گيري از شرايط فرصتي آمار باالي  ـ بهره4
تربيتي،  التحصيالن كارشناسي و كارشناسي علوم فارغ
هاي توان بخشي براي تأمين نيرو  شناسي، رشته روان

  باالتر؛ تحصيلي با مدارج
شتغال در تأمين نياز ويژه اي ا ـ اعطاي جواز حرفه5

  دي ـمعين و ارزشيابي بع آموزش و پرورش براي مدت 
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  اي؛ صالحيت حرفه
ـ تأمين نيروي مورد نياز مدارس عادي در تأمين 6

 نيشاغل يريكارگ هب نياز ويژه يادگيري از طريق
  ؛مدرس  در جايگاه مدارس ويژه

حداقل مدرك كارشناسي مورد نياز  ـ تصويب7
  .در تأمين نياز ويژهبراي اشتغال 

  
  :نظام تأمين منابع مالي خرده

اين خرده نظام به بررسي تأمين منابع مالي مورد 
آموزش و پرورش در   نياز براي تأمين نيازهاي ويژه

  .پردازد كشورهاي مورد مطالعه و تطبيق با ايران مي
 براساس قانون فدرال رفاه اجتماعي كلّ: آلمان

ها داراي نيازهاي ويژه كودكاني كه به موجب بررسي
شوند، مشمول برخورداري از كمك مالي  شناخته مي

اين كمكها با عنايت به طول دوره تحصيل . هستند
اجباري به منظور تهيه و تدارك امكانات حمايتي و 

. گيرد آموزشي در اختيار خانواده اين كودكان قرار مي
درصد كودكان داراي نيازهاي آموزشي در مدارسي  85

شوند و  كنند كه با بودجه دولتي تأمين مي ل ميتحصي
انده در مدارس خصوصي وابسته به م درصد باقي 15

كليساها، سازمانهاي رفاهي و ساير نهادهاي غيردولتي 
  .)2006جونن،(هستند 

در انگلستان براي سنين  ميآموزش عمو: انگلستان
آموزش در مدارس دولتي رايگان . اجباري است 5ـ16

اعده در مدارس كودكان داراي نيازهاي است و اين ق
 يابيو ارز ياد محاسباتيبن( كند ويژه نيز صدق مي

  .)2004 بهداشت كودكان و نوجوانان،
ـ  2000اين كشور در سال : اياالت متحده امريكا

ميليارد دالر هزينه ملي براي آموزش  50داراي  1999
ميليارد دالر براي خدمات آموزش ويژه در  3/27ويژه، 

هاي  ميليارد دالر ساير برنامه 1دارس عادي و م
ميليارد دالر با هزينه  3/78آموزشي ويژه، و در كل 

 639/12آموز داراي نياز ويژه آموزش  متوسط هر دانش
اين رقم براي . دالر در سال تحصيلي فوق بوده است

آموزش ابتدايي، متوسط و نيازهاي ويژه در همان سال 

درصد  4/21به بيان ديگر  ؛ميليارد بوده است 6/360
بودجه آموزش ابتدايي و متوسطه به نيازهاي ويژه 

بنابر تخمين اداره آموزش و پرورش . اختصاص داشت
آموز دو برابر  امريكا، هزينه آموزش ويژه براي هر دانش

مطابق با قانون . در آموزش عالي است جوهر دانش
سعي بر آن است كه برخورداري  94ـ142 ميعمو

نيازمند به آموزش ويژه از خدمات مربوطه  كودكان
هاي اين كودكان تحميل  اي را به خانواده هيچ هزينه

  .)2002ك،يپا(نكند
را هاي آموزش ويژه  در فرانسه هزينه: فرانسه

اي بابت  هيچ هزينه. كند طور كامل تأمين مي بهدولت 
بخشي و خدمات ويژه مورد نياز  امور آموزشي، توان
ازهاي ويژه آموزشي به خانواده كودكان داراي ني

در فرانسه،  1992بنا به گزارش مالي . دشو تحميل نمي
درصد كل جمعيت  1هزينه آموزشهاي ويژه 

درصد كل بودجه آموزش را  27/5آموزان كشور،  دانش
  .)1995ونسكو،ي(است  هبه خود اختصاص داد

تي از ئدر ايالت اونتاريو بر اساس مطالعه هي: كانادا
موزش ويژه براي تأمين بودجه مدارس با خبرگان آ

آموز داراي  توجه به دو مؤلفه هزينه آموزش هر دانش
نياز ويژه و سپس هزينه حمايتهاي ويژه براي 

آموزاني كه نيازهاي آموزشي جدي دارند و  دانش
و  2001بين سالهاي . دشو خودكفا نيستند، تأمين مي

 27000 حمايتهاي ويژه دو برابر شد و از سرانه 2004
دالر افزايش يافت؛ به نحوي كه  54000دالر كانادا به 

ت امناي مدارس بخشي از ئدو سوم هي 2003در سال 
در . )2004لر،يما(انداز كردند يافته را پس بودجه افزايش

نيازهاي  ايالت بريتيش كلمبيا تأمين بودجه به پيش
بهبود شرايط آموزش كودكان داراي نيازهاي ويژه 

نيازها به كاهش تعداد  اين پيش. دشو تأكيد مي
سازي  آموزان هر كالس براي يكپارچه دانش
آموزان داراي نيازهاي ويژه در كالس عادي،  دانش

افزايش بودجه براي تأمين نيازهاي ويژه، افزايش 
انگليسي به عنوان زبان دوم  بودجه براي آموزش زبان

ين ايالت فرانسوي زبان، تأمين بودجه براي ادر 
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ارگيري متخصصين و مشاورين و تأمين بودجه ك هب
كنند،  براي حمايت از كودكاني كه در فقر زندگي مي

  .)2006ا،يون معلمان كلمبيفدراس(مربوط است
مطابق با بررسي در كشورهاي : تطبيق با ايران

مورد مطالعه اين منطق كلي وجود دارد كه تأمين نياز 
حمايتي، ويژه آموزش و پرورش هزينه اضافي درماني، 

رشي، به خانواده تحميل بخشي، آموزشي و پرو توان
هاي اضافي  چه اين منطق در خصوص هزينهنكند؛ اگر

درماني و حمايتي، در مواردي به طور كامل قابل 
از طرف ديگر، اختصاص منابع به تأمين . تأمين نباشد

گيرد و  تري را در برمي نيازهاي ويژه طيف وسيع
، آموزش زبان ملي در زماني مواردي همانند فقرزدايي

كه با زبان مادري متفاوت است و هر گونه شكست 
به عالوه، سهم آموزش و . شود شامل ميتحصيلي را 

با پرورش از منابع در اين كشورها بيشتر در مقايسه 
كشوري همانند ايران باالست، به طور طبيعي سهم 

  .آموزش و پرورش ويژه، نيز باالست
اي مورد مطالعه اكنون در در مقايسه با كشوره

ايران، براي تأمين نيازهاي ويژه تحصيلي و رفتاري كه 
 از شكست تحصيلي در ايران را در  يا دهمبخش ع

گيرد، منبع مالي حمايتي در اختيار مدارس  برمي
در كنار . دهيم عادي براي تأمين نياز ويژه، قرار نمي

ان آن، آنچه به نام نيازهاي زباني در مناطقي كه زب
، به صورت دوره آمادگي ستفارسي زبان مادري ني

تواند  كنيم، منابعي از تأمين نياز ويژه مي بيني مي پيش
به عالوه، آنچه به نام حمايت از آموزش . تعريف شود

، سازمان )ره(فرزندان تحت پوشش كميته امداد امام 
شود،  يو مذهبي، هزينه م  ميبهزيستي، نهادهاي مرد

  .ياز ويژه هستندبه نوعي تأمين ن
منبع مالي آموزش و پرورش در ايران در مقايسه با 
كشورهاي مورد بررسي بسيار پايين است ولي نسبت 

آموز  ايي در مقايسه با دانشآموز استثن سهم هر دانش
كشور ما، كمابيش با كشورهاي مورد مطالعه  عادي

  .كند برابري مي
  يه ـان، بيمه آتـصوص بيمه درمـا در خـدر كشور م

بيني شده  زايي پيشمجكودكان استثنايي منابع مالي 
اگر چه هنوز از تأمين نيازهاي درماني، حمايتي، : است

آموزشي، پرورشي به نحوي كه هزينه اضافي به 
منابع مالي . خانواده تحميل نكند، فاصله بسياري داريم

سازمان آموزش و پرورش در ايران از دو محل منابع 
با عنايت به . دشو تصاصي تأمين ميو درآمد اخ  ميعمو

تطبيق كشور، با كشورهاي مورد مطالعه، موارد ذيل از 
  :نظر تأمين منابع مالي قابل مالحظه است

ـ براي كاهش شكست تحصيلي ـ تكرار پايه و 1
 -ترك تحصيل ناشي از دشواريهاي تحصيلي و رفتاري

رواني اجتماعي بلند مدت، بايد منابع  آثاربا عنايت به 
تأمين  تا به مالي مشخصي در اختيار مدارس قرار گيرد

  .نيازهاي ويژه آنها، اختصاص يابد
ـ آنچه به نام بيمه درمان و آتي در منابع مالي 2

آموزش و پرورش استثنايي پيش بيني شده است، 
است كه بايد سهم آن تا حذف هر گونه  يجديد طرح

  .هزينه اضافي به خانواده، افزايش يابد
اي تأمين منابع مالي از دو روش منابع ـ روشه3

تر،  تواند متنوع دولتي و درآمد اختصاصي، مي
اين روش با قوانيني معين همانند . بيني شود پيش

تصريح در مسئوليت شهرداريها و دهداريها و يا سهم 
  .پذير استمشخصي از ماليات همانند ماليات بر ارث، تعريف 

رش براي ـ تعريف رايگان بودن آموزش و پرو4
كودكان داراي نيازهاي ويژه بايد به طور عملياتي، بيان 

مثال تعريف رايگان بودن آموزش و پرورش  ؛ برايشود
امكان حضور در   ميبراي كودكي كه به دليل جس

و  است متفاوت محل مدرسه را ندارد، داراي شاخصي
  .رديگ ميدر مدرسه را در بر  يد امكان حضور ويتمه

  :ريزي درسي هنظام برنام خرده
ريزي  نظام به بررسي روشهاي برنامه اين خرده

درسي براي تأمين نيازهاي ويژه درسي كودكان و 
آموزان داراي نياز ويژه در كشورهاي مورد  دانش

  .پردازد مطالعه و تطبيق با ايران مي
در اين كشور آموزش كودكان داراي : آلمان

تبديل اي براي مدارس عادي  نيازهاي ويژه به وظيفه
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 1999تا  1994در فواصل سالهاي . شده است
كنفرانس وزيران آموزش و فرهنگ ايالتها بر اولويتهاي 
. آموزش ويژه در سطوح مختلف رشدي متمركز شد

در » 12تأكيد بر حمايت آموزش فردي«اصطالح 
خدمات ويژه فردي براي هر  عرضةآموزش ويژه به 

رشد هيجاني هاي يادگيري، گفتار،  آموز در حيطه دانش
و اجتماعي، رشد ذهني، رشد جسمي، شنوايي، بينايي، 

هاي فوق و بيماريهاي مزمن منجر  وجوه مشترك جنبه
هاي آموزشي انفرادي يا درماني كه مبتني  برنامه. شد

نظام حمايتي و تسهيالت هستند،   ميبر ساختار عمو
امكانات الزم را براي رويارويي با موقعيتهاي دشوار در 

 .)2006جونن،(آورند د يادگيري فراهم ميفراين

ريزي درسي براي تأمين نيازهاي  برنامه: انگليس
ويژه در اين كشور مشابه كشورهاي اروپايي در برنامه 

درصد كودكان  20. مداخله پيش هنگام مبتني است
در . شوند در انگلستان داراي نياز ويژه شناخته مي

آموزشي چارچوب دوره تحصيل عمومي، مراجع محلي 
وظيفه دارند، بر اساس ارزيابي نيازها به صورت فردي 

اين برنامه به . به تعيين برنامه آموزشي مبادرت ورزند
 13صورت كتبي در تعهدنامه نيازهاي آموزشي ويژه

و مبناي اقدامات آموزشي و حمايتي  شود ثبت مي
 يمقدمات يابيو ارز ياد محاسباتيبن( براي كودك است
  .)2004 و نوجوانان،بهداشت كودكان 

شده در  ادارات محلي آموزش بر اساس نيازهاي ثبت
آوري  تعهدنامه نيازهاي آموزشي ويژه مسئول فراهم

اين امكانات خدمات حمايتي آموزش . امكانات هستند
آموزان داراي مشكل يادگيري، خدمات تخصصي  دانش
آموزان داراي مشكل بينايي و شنوايي، خدمات  دانش

و نظارتي براي معلمان و اعضاي مراجع اي  مشاوره
اي براي  شناسي مدرسه آموزش محلي، خدمات روان

شود،  از والدين خواسته مي. گيرد كودكان را در برمي
گيري در مورد  مراحل و فرايندهاي تصميم همةدر 

  .فرزندان خود مشاركت فعال داشته باشند
برنامه درسي اغلب : امريكا  متحده  اياالت

زان استثنايي از برنامه درسي عادي تبعيت آمو دانش

شود تا با نيازهاي  عرضهآموزش بايد به شكلي . كند مي
هايي  مقوله. آموز انطباق داشته باشد فردي هر دانش

چون زبان، آموزش هنر، مطالعات اجتماعي، زندگي 
اي  بدني، علوم و آموزشهاي حرفه سالم، رياضي، تربيت

آموز مورد تأكيد  دانش با توجه به نيازهاي فردي هر
رشد مهارتهاي شناختي، عاطفي، حركتي، . است

آموزان داراي  اي در برنامه درسي دانش ارتباطي و حرفه
  .نيازهاي ويژه از اهميت خاصي برخوردارند

آموزان ويژه به  درسي براي دانش يزير برنامه 
گيرد كه به رشد مهارتها در حيطه  نحوي صورت مي

. )1988كرك،(وري منجر شوداادبيات، حساب و فن
آموزان غالباً بر  براي اين دانش يريزي درس برنامه

اما اين معيار . گيرد مبناي پايه تحصيلي آنها صورت مي
آموزان ويژه، از جمله آناني كه دچار  براي همه دانش

نقص شديد شناختي  مانند معلوالنمعلوليت شديدتر 
 برايدر نظام آموزش ويژه . هستند، مناسب نيست

. شود اي ويژه تعيين مي ريزي درسي به گونه برنامه
كه كودكي با نياز ويژه آموزشي شناسايي  ميهنگا
 كاركنانشود، اين مسئوليت والدين، معلمان و  مي

آموزشي است كه نيازهاي آموزشي اين كودك به 
خصوص را فوراً تعيين كنند و به تدوين برنامه درسي 

يها و نيازهايش با توانايحوه تدريس به او متناسب و ن
در آموزش عادي موفقيت در آزمونهاي . بپردازند

آموز براي صعود به  استاندارد به معناي توانايي دانش
همين امر سبب شده است . پايه تحصيلي بعدي است

اندركاران آموزش ويژه، ادغام  كه بسياري از دست
هاي كالسهاي عادي  اهداف آموزشي ويژه را در برنامه

  .)2002،و مارشال هانت(ي دشوار بيابندامر
رويكرد فراگيرسازي مبتني بر اين باور است كه هر 
كودكي به جمعيت بهنجار تعلق دارد و نبايد انتظار 

براي همه  ي،داشت كه برنامه آموزشي استاندارد
اندازه “تأكيد در اين رويكرد بر . كودكان مناسب باشد

ي ويژه هر برنامه آموزشي به قامت نيازها” كردن
) 2001(نظام نامه نيازهاي آموزشي ويژه . كودك است
كند كه همه كودكان در محيطي با كمترين  تأكيد مي
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االمكان در كالسهاي عادي آموزش  محدوديت و حتي
ه زا ب گرچه تبعات برخي از شرايط معلوليت. ببينند
در مورد همه   مياي است كه مانع از چنين اقدا گونه
 دشو اراي نيازهاي آموزشي ويژه ميموزان د آ دانش

  .)2003لسن،يو(
عاملي كه آموزش كودكان استثنايي را به بهترين 

قانون . پذيري است كند، انعطاف نحو ممكن تضمين مي
بر  14 (IDEA)آموزش افراد دچار معلوليت 

خدمات آموزشي به منظور  عرضةپذيري نظام  انعطاف
نيازهاي  كسب نتايج بهتر در آموزش كودكان داراي

پس از اخذ تصميم در . ورزد آموزشي ويژه تأكيد مي
زمينه جايگزيني كودك، نخستين گام، تدوين برنامه 

. آموز استثنايي است آموزشي با نيازهاي فردي دانش
(IEP)اين برنامه كه برنامه آموزش انفرادي 

ناميده  15 
شود، مبناي آموزش ويژه در مقاطع پيش دبستاني،  مي

  . )2002،و مارشال هانت(دبيرستاني استدبستاني و 
مطابق با قانون آموزش افراد دچار معلوليت كه 
كميسيون رياست جمهوري امريكا براي بهبود آموزش 

مورد بررسي مجدد قرار  آن را 2001، در سال ويژه
آموزش فرزندان استثنايي مورد ، والدين بايد در داد

 اشندبداشته گيري  خود، اختيارات و قدرت تصميم
  .)2002،و همكاران كيپا(

كودكان  1976طبق بخشنامه مصوب : فرانسه
داراي نيازهاي آموزشي ويژه در مدارس و كالسهاي 

بينند، مگر آنكه معلوليت آنان در  عادي آموزش مي
تدوين برنامه . باشدحدي باشد كه چنين امري ميسر ن

آموزشي براي كودكان داراي نيازهاي ويژه و 
مالي يا   اين مورد كه چه حمايت گيري در تصميم

هاي  كمك آموزشي بايد در جهت اجراي اين برنامه
شود، از جمله مسئوليتهاي  ارائهآموزشي به آنان 
هيچ . اي آموزش استثنايي است كميسيون منطقه

 ييبدون تنفيذ از سوي اين كميسيون اجرا  ميتصمي
اين آموزش معموالً بر مبناي طرح فراگير . نخواهد بود

بخشي يا درماني  و برنامه پيگيري توان 16شخصي
در مواردي ممكن است كودك به . گيرد صورت مي

آژانس ( ـĤموزشي هدايت شود مؤسسات پزشكي
 .)2003،يژه آموزشيو يازهاين يياروپا

كه  21كميته به سوي آموزش ويژه در قرن : ژاپن
با هدف تأمين آموزش مناسب براي  2000در سال 

يازهاي ويژه در مدارس عادي تشكيل كودكان داراي ن
. شد، به تعريف آموزش حمايتي ويژه مبادرت ورزيد

ريزي درسي بر فراهم آوردن  اين آموزش از نظر برنامه
تدريس انفرادي براي همه كودكان داراي  ةبرنام

  .)2005،ياماگوچي(نيازهاي ويژه تأكيد دارد
ت در ايالت اونتاريوي كانادا تعديل انتظارا: كانادا

ريزي درسي به فرايند تغيير در سطوح  آموزشي در برنامه
آموزشي متناسب با پايه تحصيلي اشاره دارد، كه طي آن 
سطح آموزش در يك درس يا دوره خاص به نحوي تغيير 

هماهنگي  ويژه آموز يابد كه با نيازهاي يك دانش مي
طي اين فرايند ممكن است تغييرات . داشته باشد
يا پيچيدگي انتظارات آموزشي  در تعدادچشمگيري 

كه انتظارات  ميهنگا. متناسب با پايه تحصيلي ايجاد شود
شود، برنامه آموزش  متناسب با پايه تحصيلي تعديل مي

آموز بايد سطوح دانش و مهارتهايي  دانش (IEP)انفرادي 
رود او در پايان دوره بدانها دست يابد، به  را كه انتظار مي

ان تفاوتهاي موجود بين وضوح مشخص كند و ميز
انتظارات فعلي و انتظارات متناسب با پايه تحصيلي مورد 

 و،ياونتار يدرس يزيواحد برنامه ر(نظر، در آن ذكر شود
2002(.  

مشاركت والدين در تدوين برنامه آموزش انفرادي 
ضروري است و الزم است كه قبل از اجراي هر يك از 

اين برنامه  .بندهاي برنامه، رضايت آنان جلب شود
مبتني بر رويكرد آموزش فراگير در تأمين نيازهاي 

 شود مي ارائهآموز در كالسهاي عادي  فردي هر دانش
  .)2004لر،يما(

  
  :رانيگر با ايد يژه كشورهاينظام آموزش وتطبيق با

كشورهاي مورد مطالعه به لحاظ ساختار مديريتي و 
 سـاختار متمايـل بـه عـدم تمركـز      ،ريزي درسي برنامه
ــد ــي در   . دارن ــش عمل ــدارس نق ــورها، م ــن كش در اي



  3،1387ه، شمارهشتم سال/ يپژوهش در حيطه كودكان استثناي

 

آنچه از طريق دستگاه . كنند ريزي درسي ايفا مي برنامه
ملي و يا ايالتي آموزش و پـرورش در اختيـار مـدارس    

 ،هسـتند گيرد و مـدارس ملـزم بـه اعمـال آن      قرار مي
هدفها و شاخصهاست و بر پايه آن، هر مدرسه مجاز به 

ا براي تأمين نيازهـاي  اين كشوره. استطراحي درسي 
بـه   آموز با تكيه بر فهم و پايبندي ويژه فردي هر دانش
ريـزي   خرده نظـام برنامـه   آموزان تفاوتهاي فردي دانش

اين خرده نظام به مـدارس  . دارندپذيري  درسي انعطاف
بـراي   كـه  دهـد  و مناطق آموزش و پرورش، اجازه مـي 

تــأمين نيازهــاي ويــژه آمــوزش و پــرورش كودكــان و 
تهيـه   (IEP)آموزان خاص برنامه آموزشي فـردي   نشدا

در تطبيـق بـا ايـن كشـورها، كشـور مـا از نظـر        . كنند
ريـزي بـر    محور است و برنامـه  ريزي درسي كتاب برنامه

ــه      ــه هم ــت ك ــي اس ــده مبتن ــالم نش ــرض اع ــن ف اي
آموزان پايه معين، برنامه آموزش واحـد و ثـابتي    دانش
  .دارند

نظام  طالعه، خردهسه با كشورهاي مورد مدر مقاي
براي   ريزي درسي در كشور ما از حداقل انعطاف برنامه

 همچنينتأمين نيازهاي ويژه در مدارس عادي و 
برخوردار نيست؛ اگر چه كشورهاي نيز مدارس ويژه 

تأمين هدفهاي  مشكلمورد مطالعه همانند كشور ما، 
آموزش و پرورش عادي براي كودكان داراي نياز ويژه 

  .اند كردهرا تجربه 
 ،بر اين اساس، در مقايسه با كشورهاي مورد مطالعه

ريزي درسي ندارند، و  نقشي در برنامه مدارس كشور ما
آموزان داراي نيازهاي ويژه نيز،  بالطبع اوليا و يا دانش

بر اين . كنندتوانند نقشي در طراحي درسي ايفا  نمي
” برنامه آموزش فردي“اساس، براي رسيدن به تهيه 

آموزان نياز ويژه در مدارس عادي  ي كودكان و دانشبرا
. و مدارس ويژه به قوانين و ضوابط جديدي نياز داريم

در واقع تا زمان تصويب نيازهاي قانوني و مقرراتي 
ريزي درسي منعطف مبتني بر اختيارات مدارس،  برنامه

آموزان و موقعيت  اختيارات معلمان، اوليا و دانش
قبال به رويكرد آموزش و محلي، به طور عملي ا

  .گيري نخواهد رسيد پرورش فراگير، به موفقيت چشم

از كودكان و  چشمگيري بدين معني كه نسبت
آموزاني كه با معيارهاي كنوني در مدارس ويژه  دانش

هستند، كماكان در مدارس ويژه خواهند بود؛ اگر چه 
تغيير قانوني رويكرد در سطح قوانين ملي و آموزش و 

تواند، به كاهش نسبت آنها در مدارس ويژه  ميپرورش 
ريزي درسي منعطف و  بر اين پايه، برنامه. كمك كند

ساز طراحي  مبتني بر اختيارات مدرسه كه زمينه
است، شرط كافي گسترش ” برنامه آموزش فردي“

  .آموزش و پرورش فراگير خواهد بود
بررسي كشورهاي مورد مطالعه از نظر اينكه جمعي 

ي  آموزان داراي نياز ويژه كودكان و دانشقليل از 
ناگزير در محيط جداسازي شده،  همچنانشديد، 
را به ما موزش و پرورش قرار خواهند گرفت، تحت آ

كه با توجه به شرايط و روشهاي  رساند اين نتيجه مي
در ايران، كماكان بخشي از  يريزي درس برنامه  ميرس

فيت توان تخصصي ما بايد در جهت ارتقاي كي
شده موجود، اختصاص  ريزي درسي جداسازي برنامه
به واقعيتها و ضرورتهاي ذيل،  توجهاز اين حيث، . يابد

  :مفيد خواهد بود
ريــزي درســي دوره قبــل از دبســتان در  برنامــه -1

ــف كــم   ــاي مختل ــنوا، كــم  گروهه ــوان ذهنــي،   ش ت
چنــد معلــوليتي از نظــر  بينــا و حركتــي، كــم ميجســ

ــه    ــت تــدوين برنامــه ك مشــتمل بــر برنامــه    كيفي
آموزش والدين، راهنمـاي كـار مربـي، كتـاب كـودك،      

، در مقايسـه بـا   هسـتند راهنماي مشـاوره بـا والـدين،    
ــه ــل از دبســتان در   برنام ــزي درســي قب ــوزش و ري آم

ــااليي برخــوردار  پــرورش  عــادي، از تــوان تخصصــي ب
ــت ــترش   . اس ــت و گس ــاي كيفي ــا ارتق ــه ب ــن برنام اي

ر چــارچوب مراكــز  توانــد، د مداخلــه مــؤثرتر، مــي  
بــرداري قرارگيــرد و   مــورد بهــره  بهنگــاممداخلــه 

زمينه عملـي، گسـترش آمـوزش و پـرورش فراگيـر و      
كــاهش ســهم جداســازي آمــوزش، پــرورش را فــراهم 

 30، نزديــك بــه 1376در ايــن زمينــه از ســال . كنــد
ــاب     ــي، كت ــار مرب ــاي ك ــدين، راهنم ــوزش وال ــر آم اث

ــ   ــوز، راهنمـ ــيابي نوآمـ ــه ارزشـ ــودك، دفترچـ اي كـ
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ــرورش    ــوزش و پ ــازمان آم ــدين، در س ــا وال مشــاوره ب
  .استثنايي توليد شده است

تـوان   آمـوزان كـم   كتابهاي درسـي ويـژه دانـش    -2
سـازي تبـديل بـه بريـل و      ذهني، كـم شـنوا، مناسـب   

آمـوزان   نوار كاست و كتاب درشـت خـط بـراي دانـش    
تــدوين راهنمــاي تــدريس    همچنــينكــم بينــا و  

هـــاي آموزشـــي، از معلـــم، تهيـــه تجهيـــزات و فيلم
ــت   ــي اس ــرورتهاي كيف ــه ض ــه از  . جمل ــن زمين در اي

ــه  1376ســال  ــوان كتــاب درســي  100نزديــك ب عن
ــوزش و    ــازمان آمـ ــم در سـ ــاي معلـ ــژه و راهنمـ ويـ
ــف      ــاي مختلـ ــراي گروههـ ــتثنايي بـ ــرورش اسـ پـ
ــتان،      ــژه دبس ــه وي ــف ب ــاطع مختل ــتثنايي در مق اس

ايـن آمـار غيـر از تبـديل كتابهـاي      . تدوين شده اسـت 
ه بريل و كاسـت و كتـاب درشـت خـط بـراي      درسي ب

ــم    ــدمعلوليتيهاي داراي كـ ــا چنـ ــان و يـ ــم بينايـ كـ
  .باشد بينايي مي

  
  يكاربرد يهاپيشنهاد

ــده در     ــث ش ــوارد بح ــه م ــه ب ــا توج ــه ب در خاتم
 يربـرا يشـود كـه مـوارد ز    مـي شـنهاد  يقسمت قبـل پ 

ــتثنا   ــرورش اس ــوزش و پ ــالح آم ــران يياص ــورد  اي م
  :رديتوجه قرار گ

ــوزش و اصــــالح اسا -1 ــازمان آمــ ــنامه ســ ســ
پرورش استثنايي و قـانون جـامع معلـولين بـه لحـاظ      

  .اتخاذ رويكرد فراگير در آموزش و پرورش ويژه
اصــالح ســاختار مــديريت آمــوزش و پــرورش   -2

استثنايي از نظـر تصـريح در شـمول تـأمين نيازهـاي      
ــش ــژه دان ــور    وي ــه منظ ــادي ب ــدارس ع ــوزان در م آم

  .كاهش شكست تحصيلي
ــدوين -3 ــژه در    ت ــرورش وي ــوزش و پ ــه آم برنام

ــداز ايــران  چشــم ــه  از نظــر اولويــت 1404ان بخشــي ب
ــعه ك ــيتوس ــعه    م ــر و توس ــرورش فراگي ــوزش و پ آم

  .كيفي آموزش و پرورش ويژه
از ل ـاصالح ساختار،وظايف مراكز آموزشـي قبـ   -4
  .بهنگام مراكزه ـنايي از نظر تبديل مراكز بتثان اسدبست

ش كودكــان آمــاده اصــالح برنامــه ملــي ســنج -5
ــخيص    ــر تشـ ــتان از نظـ ــه دبسـ ــامورود بـ و  بهنگـ

  .مشاركت بخش غيردولتي و تشخيص فرايندي
ــواي دوره  -6 ــالح محت ــم و    اص ــت معل ــاي تربي ه

ــي و    ــه كارشناسـ ــطح آن بـ ــاي سـ ــينارتقـ  همچنـ
ــوم  ــد علـ ــي ارشـ ــي و كارشناسـ ــي   كارشناسـ تربيتـ

  .دانشگاهها از نظر رويكرد فراگيرسازي
و مهــارت تخصصــي   گيــري از دانــش  بهــره -7

ــژه كشــور در ارتقــاي دانــش و   ــرورش وي آمــوزش و پ
ــور     ــه منظـ ــادي بـ ــدارس عـ ــان مـ ــارت معلمـ مهـ

  .سازي گسترش رويكرد فراگير زمينه
اتخاذ سياسـت مـالي راهبـردي حـذف هزينـه       -8

  .ها اضافي مترتب بر معلوليت از خانواده
ــرورش   -9 ــوزش و پ ــودن آم ــاتي نم ــف عملي تعري

ازهـاي ويـژه مترتـب آمـوزش     رايگان از نظر تـأمين ني 
  .و پرورش ويژه

ريـــزي درســـي  ايجـــاد انعطـــاف در برنامـــه -10
كشـــور در جهـــت تـــأمين نيازهـــاي ويـــژه درســـي 

ــش ــت    دان ــژه و جه ــاز وي ــوزان داراي ني ــري و  آم گي
  .هاي برنامه آموزش انفرادي زمينه

ريــزي درســي  ارتقــاي ســطح كيفــي برنامــه  -11
ــه آن گيــري از تج جداســازي شــده موجــود و بهــره رب

  .در آموزش و پرورش عادي
  

  :يادداشتها
1) Early childhood intervention 
2) European agency for Development in special 
needs education 
3) ottospeck 
4) No child left behind 
5) Outline low for disabled people  
6) Inclusive and supportive education 
7) Committee on resource rooms 
8) Qualified Teacher status  
9) Initial teacher training 
10) Graduate or registered teacher program                 
11) Teach first 
12) Emphasis on individual education support             
13) statement of special educational needs 
14)Individuals with disabilities education act 
15) Individualized education program    
16) personal inclusion project 
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