
 89-106  ،1401  تابستان  ،2شماره    ،ومدت و  بیس   سال،  استثنايي  كودكانفصلنامه  

 

  معلمان پیرامون مدارس دیدگاه  کاویوا

منظور ارائه  به ویژه؛  نیازهای با آموزاندانش

 پیشنهادهای سیاستی 
 

 ،  2سیامند قادری،  1سهراب محمدی پویا

 4، سید طاهر سیدی نظرلو3دکتر یوسف ادیب

 
 

 4/2/1400تجدیدنظر:                            21/5/1399: تاریخ دریافت
 13/11/1400 یی:پذیرش نها

 

 چکیده 
پژوهش   هدف: واكاوی  اين  هدف  مدارس   ديدگاه   با  پیرامون    معلمان 

سیاستي به  ژه؛يو   نیازهای  با  آموزاندانش پیشنهادهای  ارائه    منظور 

پژوهش حاضر در چارچوب رويکرد كیفي و با هدف    روش:  انجام شد.

خصوص  آموزان با نیازهای ويژه درواكاوی ديدگاه معلمان مدارس دانش

ها و مسائل مرتبط با شرايط حاكم بر مدارس استان آذربايجان  ويژگي

  از   نفر  16  از  ساختارمندنیمه  هحب مصا  با  هااست. داده  انجام شدهشرقي  

  هدفمند   گیرینمونه  شیوه   با  سطح استان آذربايجان شرقي   معلمان در 

اند.  شده  تحلیل  با روش تحلیل مضموني  و  شدهگردآوری  مالكي  نوع  از

كه ديدگاه معلمان مدارس  دهد  نشان مي  های پژوهشيافته  ها:یافته 

در  دانش ويژه  نیازهای  با  و  اص ن  مضمو  چهار آموزان  مضمون    18لي 

دسته ميفرعي  شامل بندی  اصلي  مضامین  مسائل ويژگي  شود.  و    ها 

با دانش  مدارس   معلمان  با   مرتبط ويژگي  نیازهای  آموزان  و  ويژه،  ها 

دانشهاگيويژ   با   مرتبط  مسائل  ويژه،    نیازهای   با   موزان آی 

اجتماعي است. مضامین    –  فرهنگي  آموزشي و مسائل   هایمحدوديت

نیز   بهم  درفرعي  مقاله  دادتن  توضیح  تفصیلي  است.  طور  شده  ه 

يافتهبر  گیری:نتیجه اقداماساس  پژوهش،  در    شدهانجام  های های 

ست و  فته اخوبي پیش نرپرورش به  و   های كلي آموزشحوزه سیاست

 طلبد. زمینه اهتمام جدی مسئوالن را ميپیشبرد مسائل در اين 
 

دا  کلیدی:  هایهواژ سیاستي،  ويژه،  آنشپیشنهاد  نیازهای  موزان، 

 معلمان.
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

analyzing the Teachers' Views on Schools Student 

with Special Needs in Order to Provide Policy 

Advice. Method: The present study was conducted 

using a qualitative approach with the aim of 

analyzing the views of school teachers teaching 

special need Students in East Azerbaijan Province. 

Data were collected by semi-structured interviews 

from 16 teachers by targeted sampling method and 

analyzed by thematic analysis method. Results: 

The research findings indicated that the views of 

school teachers on students with special needs can 

be categorized into four main themes and 18 sub-

themes. The main topics include issues related to 

school teachers, students with special needs, 

characteristics of students with special needs, 

educational constraints, and socio-cultural issues. 

Sub-topics are also described in detail in the text of 

the article. Conclusion: According to the research 

findings, the measures taken in the field of general 

education policy have not gone well and the 

advancement of issues in this field requires the 

serious attention of the officials. 

 
Keywords: Policy advice, Students, Special 

needs, Teachers. 
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 مقدمه 

بي اجتماعي،  نقش  زندگي  در  تربیت  و  تعلیم  بديل 

همواره   و...  اقتصادی  سیاسي،  توجه   شرايط فرهنگي، 

اين  متخصصا به  را  عالمان  و  طول    موضوعن  در  مهم 

فراهم   و    كردهتاريخ  تعلیم  اهمیت  گسترش  با  است. 

آموزش جايگاه  مختلف  جوامع  در  دهنده  تربیت 

نیز روزبه فزون)مدرس/ معلم(  اين  رودپیش ميي  روز   .

امروزه   كه  تا جايي پیش رفته است  روزافزون  افزايش 

به از اساسينقش معلم  برنامه  ترين ععنوان يکي  ناصر 

غ قامت  در  بیرقابلدرسي،  كه  كرد  جلوه  زعم  هانکاری 

مي معلم  كه  نیست  شکي  تکوين  متخصصان  در  تواند 

نقش و...  ارسطو  هويت ملي، ديني  آفريني كند. سخن 

جا بيبر  اشاره  يگاه  تربیتي  امور  تحقق  در  معلم  بديل 

كه وی معتقد است »كساني كه كودكان  طوریبه،  دارد

تربیت مي كه را  افرادی  از  بیش  بايد  بار    كنند  را  آنان 

زندگي  تنها  به كودک    آنها ، زيرا  كننداحترام    ،آورندمي

زيستن را به او  كه معلمان، هنر بهترحاليبخشند درمي

يعني كلیددار سعادت جامعه،  ،  د. پس معلمدهن ياد مي

تعیین او  شخصیت  كه  كسي  شخصیت    كنندهيعني 

را بايد در معلمان فعلي    جامعه است و آينده يک ملت 

)شعاریآن   كرد«  از  1375نژاد،  جستجو  نقل  به  ؛ 

احمدی،    برزگرشهپر،   با1396و  حرفه    (.  حال  اين 

و   پشتکار  دانش،  نیازمند  ومعلمي  انگیزه  عالقه    البته 

اين وادی  سربلند بیرون  را كه چاست،  فراوان   از  آمدن 

وقت است.    گذاشتننیازمند  معلمان  سوی  از  انرژی  و 

ان استثنايي به  آموزنشادالبته اين موضوع در معلمان  

مدارس   خاص  آموزشي  ويژه  شرايط  هر    –علت  در 

از كم اعم  نابینا1توان ذهنيگروهي  ناشنوا2،  دارای  3،   ،

)روحاني،    5يادگیریيا افراد ناتوان در    4اختالل عاطفي 

استبه  (،1388پور،  معنوی دشوارتر  رهبر  )  مراتب 

خان حسین  كرباسدهي،  كرباسدهي،  رهبر  و  زاده 

آمار(1395 به  نگاهي  با  با    .  موجود در حوزه كودكان 

متوجه مي ويژه در سطح جهان  رغم  بهشويم  نیازهای 

هتالش كودكان،  نوع  اين  برای  گسترده  نوز  های 

مطلوآموزش سطح  به  حوزه  اين  امکانات  و  بي  ها 

داده است.  آموزشنرسیده  آمار  ملي  مركز    و   های 

اياالت   ميمتحده  پرورش  بسیاری  دهد نشان  از    كه 

دانشهخانواد وضعیت  های  از  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

به   مجبور  آنان  زيرا  نیستند،  خرسند  خود  آموزش 

امکانات كافي    بدوناستفاده از مراكز آموزشي سنتي و  

 (.1395هستند )راغب، 

از   مردم  آحاد  به  نسبت  ويژه  نیازهای  با  افراد 

برخوردارند  خاصي  به    شرايط  نیز  آنان  اطرافیان  و 

افرافرا با  ارتباط  و  ويژه  خور همراهي  نیازهای  د دارای 

به سختشرايط  ميمراتب  دنبال  را  برای كنندتری   ،  

از پژوهش برخي  نتايج  انمونه  بر  ين موضوع استوار ها 

دانش والدين  كه  كماست  نیز  آموزان  ذهني  از    -توان 

قیاس با ديگر    در  –آموزان با نیازهای ويژه  انواع دانش 

دارندآموزان مدانش بیشتری  اين  طوریبه  ، شکالت  كه 

ساير   و  عادی  كودكان  والدين  به  نسبت  والدين 

مشکالت  دانش و  رواني  بار  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

ل و  كشند )مارتورتي بسیاری را به دوش ميشناخروان

اوشودی    ؛2012ايرازابل و همکاران،    ؛2011همکاران،  

همکاران،  بناب2014  و  غباری  از  نقل  به  نقدی،  ؛   ،

معلمان1396 شرايط  همین    (.  در  نیز  ويژه  مدارس 

برقراری ارتباط و    برایوضعیت قرار دارد. معلماني كه  

دانش اين  مجبوآموزش  بهآموزان  انرژی ر  صرف 

و   هستند  محدوديتبهبسیاری  در  رغم  موجود  های 

دانش اين  با  محیطمواجه  در  يادگیری آموزان    های 

عنوان  دهند. بهود نشان ميای را از خهای ارزندهتالش

  های موجود در مدارس آموزشمونه در زمینه سختين

توان به اين نکته اشاره كرد كه  پرورش استثنايي مي  و

در  دشوار درسي  برنامه  فرايندهای  و  اجرای  ی 

دانشمحیط مختص  با  های  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

ز پیش مشهود شد، چرا كه  شیوع ويروس كرونا بیش ا

آموزان در گستره  نشیني بخش اعظمي از دانشانهبا خ

قرار تأثیر  تحت  البته  و  جنبهجهاني  های  گرفتن 

پويا)   پرورش و آموزش محمدی  و  موحد  ،  صفايي 

آموزش1400 آموزش  (،  جايگزين  های  مجازی 

دانش و  معلمان  و  شد  عادی  حضوری  مدارس  آموزان 
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كه  رغم سختيبه بههايي  به  داشتند  نسبت  در  مراتب 

ويژهدانش نیازهای  با  تجربه   آموزان  را  بهتری  شرايط 

با   ويژه  نیازهای  با  مدارس  آموزشي  عناصر  و  كردند 

 رو شدند.ههای فراواني در اين مسیر روبسختي

های آموزشي در  شک اهمیت روزافزون نظام  بدون

دانش به  افزايش  توجه  و  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

اختاللچشم اين  شیوع  میزان  انجام    شرط  اهگیر 

فراهم  پژوهش حوزه  اين  در  را  بسیاری    كرده های 

نمونهبه  ،است و شیرجهاني   طور    برزگربفرويي، گنجي 

خود1395) پژوهش  در  سالمت    وانعن  با   (  »مقايسه 

مدارس   معلمان  غیرمنطقي  باورهای  و  عمومي 

باورهای   بین  كه  دريافتند  عادی«  و  استثنايي 

مدغیرمن معلمان  عمومي  سالمت  و  ارس  طقي 

و تفاوت  عادی  و  كل  استثنايي  نمره  در  دارد.  جود 

میانگین   غیرمنطقي،  معلمان    ایهنمرهباورهای 

ع  مدارس  معلمان  به  نسبت  استثنايي  به  مدارس  ادی 

ديگر، بیان  به  است.  بیشتر  معناداری  معلمان    گونه 

باالتری   غیرمنطقي  باورهای  از  استثنايي  مدارس 

،  هبر كرباسدهيه معلمان عادی برخوردارند. رنسبت ب

خانزاده )  حسین  كرباسدهي  رهبر  در  1395و   )

رضايت  »عنوان    با پژوهشي   و  شغلي  تنیدگي  مقايسه 

دانش معلمان  در  با  شغلي  و  كمآموزان  ذهني  توان 

علمان  آموزان عادی« دريافتند كه بین ممعلمان دانش

كمدانش با  داآموزان  معلمان  و  ذهني  آموزان نشتوان 

شغل  رضايت  در  معنعادی  تفاوت  دارد اي  وجود  ،  داری 

كه رضايت شغلي معلمان مدارس عادی بیشتر  طوریبه

كم مدارس  معلمان  فتحي  از  اديب،  است.  ذهني  توان 

ش  و  )آذر  سورک  عنوان  1395فیعي  با  پژوهشي  در   )

توان ذهني خفیف  تفسیر مشکالت نوجوانان پسر كم»

مط يک  استثنايي:  نتیجه  مدارس  اين  به  كیفي«  العه 

درونرسی كه  بهمايهدند  اصلي  از  دستهای  آمده 

آسیب شامل  آنان  )خانواده  مطالعه  خانوادگي  های 

سماني  های ج گسیخته و بیماری در خانواده(، ناراحتي

عضوی(،   نارسايي  و  بدني  بدشکلي  و  )بیماری 

آسیب نوجوانان،  با  روانبدرفتاری  شناختي  های 

راني  گناه و خودكنترلي ضعیف(، نگ  ب، احساس )اضطرا

ام  از  )نگراني  آينده  از  از  نگراني  و  آينده  در  نیت خود 

حرفه و  تحصیلي  مدرسه  آينده  در  تحصیل  ای(، 

لیت ديگران است.  استثنايي، ضعف در فراگیری و معلو

( نقدی  و  بناب  غباری  ديگر  پژوهشي    با (  1396در 

دانش»عنوان   مربیان  زيسته  كمتجربه  ان  توآموزان 

پديدارش  كیفي  پژوهش  كه  ذهني:  دريافتند    5ناسي« 

در ارائه    نداشتن صلي تغییر باورها، هماهنگيمضمون ا

ملزومات   شخصي،  زندگي  در  شغل  تأثیر  خدمات، 

مضمون فرعي از    15والدين و    ی اهگری و انتظارمربي

 شود. تجربیات زيسته معلمان استخراج مي

( احمدی  و  برزگر  شهیر،  در 1396همچنین   )  

های ارتباطي و  مهارت  مقايسه »پژوهش خود با عنوان  

كم مدارس  معلمان  اثربخشي  و  احساس  ذهني  توان 

توان  عادی« گزارش كردند كه بین معلمان مدارس كم

احس در  عادی  و  مؤلفهذهني  و  اثربخشي  آن اس    های 

مهارت) و  كالس(  مديريت  كل  بجز  ارتباطي  های 

معلم  در  كه  دارد  وجود  معناداری  مدارس  تفاوت  ان 

معلم از  بیشتر  كمعادی  مدارس  است.  ان  ذهني  توان 

( نیز در پژوهشي با  1396)  محققیان و میرشاه جعفری

ارزشیابي  »عنوان   طرح  اجرای  مشکالت  و  موانع 

توان ذهني« گزارش  ارس استثنايي كمتوصیفي در مد

برگز كه  و  كالس  نشدناركردند  خدمت  ضمن  های 

تدوكارگاه آموزشي تخصصي،  كار    نشدنينهای  كتاب 

های  تکمیل سیاهه  بر بودنک درسي، زمانو منابع كم 

زندگي   بر  حاكم  باالی  رواني  فشار  تحصیلي،  عملکرد 

و   ا  نبودوالدين  آزمايشگاهي  و  كارگاهي  ز  امکانات 

اجرایمهم مشکالت  و  موانع  ارزشیابي    ترين  طرح 

كم استثنايي  مدارس  در  است.  توصیفي  ذهني  توان 

تفتي دهزاده، ستومحمد اخوان  و  مرندی  (  1398)  نما، 

عنوان   با  خود  پژوهش  تجربه »در  از  كیفي  تحلیل 

دانشزبان گزارش  آموزی  نارساخواني«  دارای  آموزان 

از يادگیری  آموزان تجربه خوشكردند كه دانش ايندی 

آموزان  زبان انگلیسي در مدرسه دارند. در مقابل، دانش

در آموزش    حسي   دو مادران اثربخشي روش آوايي چن
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گ را  انگلیسي  تجزبان  مادران  البته  كردند.  ربه  زارش 

 دانستند. مادری خود را تجربه سختي مي

شاخص   امروزه  كه  باورند  اين  بر  افراد  از  برخي 

يا    –آموزان دارای نیازهای ويژه  شتوجه به آموزش دان

آموزش  عبارت   به استثنايي  و   ديگر  از    -پرورش  يکي 

نظام ارزيابي  به شمار ميمعیارهای  آموزشي    رود. های 

اصلي كه  است  صورتي  در  و  تاين  تعلیم  وظیفه  رين 

دانش كه  است  اين  استثنايي  استثنايي  تربیت  آموزان 

كم  – از  اعم  گروه  هر  ناز  ذهني،  ناشنوا،  توان  ابینا، 

جسمي  گروه ...  –های  و  معلولیتي  چند    -حركتي، 

را   آنان  رشد  مسیر  و  دهد  قرار  ويژه  مراقبت  تحت 

شراكندهموار   اين  در  البته  نقش  .  ناگزير  يط، 

ذهن  ینتعی به  مدارس  مسئوالن  و  معلمان  كنندگي 

قهرماني،  )  شود ميمتبلور   ابوالقاسمي،  جعفری، 

قباديان،   و  موضوعات  (.  1397خراساني  اين  همه 

اه از  بيحکايت  تالش  میت  و  توجه  چرای  و  چون 

به  نظام جهان  آموزشي  نیازها  موضوعهای  با  ی  افراد 

تا دارد  ديگرجاييويژه  گذشته،    برخالف  كه 

بهدانش را  ويژه  نیازهای  با  فعال  آموزان  عضو  عنوان 

در   افراد  اين  حضور  خواهان  و  پذيرفته  جامعه 

شده  های اجتماع هرانمحلي  تا  د  فرايند  اين  كه  چند 

فاصله   هنوز  مطلوب  سیمای  و  موقعیت  به  رسیدن 

س اينکه  به  نظر  با  ديگر  سوی  از  های  یاستدارد. 

با  مواجه  در  افراد    پیشیني  و    باحوزه  ويژه  نیازهای 

ژنتیکي  بحث منبع  دلیل  به  آنان  با  مرتبط  های 

  17مشکالت افراد دارای نیازهای ويژه و البته افزايش  

آموزان مدارس استثنايي از زمان تأسیس  ی دانش برابر

تواند مؤثر واقع شود، در  ( مي1398حسیني،  )  تاكنون

م رهبری و  لي خانواده، ابالغي مقام معظ های كسیاست

بندهای     نظام   ساماندهي »عنوان    با   16و    10در 

  تشکیل   از   پس  و  زمان  قبل،   آموزش  و   ایمشاوره

  مباني   اسسابر  آن  به  دسترسي   تسهیل  و  خانواده

  ايجاد »خانواده« و    استحکام   جهت   در   ايراني  -اسالمي

  جانبه همه  سالمت  یارتقا   برای  الزم   سازوكارهای 

  آوری فرزند  افزايش  و  ریروبا  سالمت  ويژهبه  هاخانواده

  و   پويا   سالم،   جوان،  جامعه  از   برخورداری  جهت   در

مثابه به  تولد    بالنده«  كاهش  راستای  در  راه  نقشه 

 نیازهای ويژه مورد اشاره قرار گرفته است. كودكان با 

آن از  حال  اين  به  جاييبا  نزديک  هزار    300كه 

كشور  نیازها  باآموز  دانش آموزشي  نظام  در  ويژه  ی 

هستند تحصیل  پرداختن  1398حسیني،  )  مشغول   ،)

اهمیت   نیز  پسیني  راهکارهای  و  راهبردها  پیدا  به 

بتوان شرايطي مطلو  خواهد كرد اين جهت  از  بي را  تا 

دانش  اين  فراهمبرای  زمینه  كرد  آموزان  اين  در  بايد  . 

  ديدگاه معلمان در ی  كرد كه واكاوی و احصا  يادآوری

آ نظام  مناسب  عملکرد  حوزه  راستای  در  موزشي 

بدانش اين  آموزان  بر  حاكم  شرايط  و  ويژه  نیازهای  ا 

حا معلمان  يمدارس  كه  چرا  بود.  خواهد  اهمیت  ز 

بهمي افراتوانند  با  عنوان  بسیاری  نزديکي  كه  دی 

دارند، به تبیین  آموزان آن  شرايط اين مدارس و دانش

مد سطح  در  موجود  و  واقعي  بپردازندعملکرد  ،  ارس 

نظطوریبه مناسبي  ها  ركه  منشأ  آنان  ديدگاه   برایو 

سیاست يا  سیاستي  خأل  حوزه  گذاریشناسايي  های 

كودكان استثنايي است يا اينکه از سوی ديگر حتي در  

های مطلوب در اين حوزه،  ورت ادعای اتخاذ سیاستص

مدارس   اين  بر  حاكم  وضعیت  و  معلمان  ديدگاه 

ن  تواندمي سیاستبهترين  كارآمدی  باشدشانگر  .  ها 

های حاصل  توان انتظار داشت كه از يافتهنتیجه ميدر

داده بتوان  حاضر،  پژوهش  و  از  درون  از  متقني  های 

به مدارس  اجرايي  پیش سطح  طراحي  منظور  و  نهاد 

به    آموزان با نیازهای ويژهبسته سیاستي مناسب دانش

 دست آورد. 

 روش 

روي  پژوهش انجام شده  حاضر در چارچوب  کرد كیفي 

دنزياست لی.  و  )ن  مي2000نکلن  عنوان  كه  (  كنند 

بر  » كیفي  پديدهيژگيوواژه  آن  ها،  و  فرايندها  ها، 

تأكید   معاني  از  كمیت،  كند  ميدسته  قالب  در  كه 

فرا يا  شدت  نميمقدار،  سنجیده  و  واني  )نصر  شود« 

ايمان1386شريفیان،   پويا،  محمدی  از  نقل  به  زاده،  ؛ 

زارعي،  ويا  پمحمدی   رعبارت  به  (. 1398و  در  ويکرد  ي 
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درون نگاه  نوعي  پديده  6كیفي  در  به  و  دارد  وجود  ها 

  شده فکری افراد و اعضای پژوهش  هایبحثاين حالت  

توصیف نگرش و رفتارهای    استایدر ر  هارساناطالعيا  

قرار   تأيید  موحد، عطاران  گیرد )صفايي  يمآنان مورد 

تاجیک   اس   (.1389اسماعیلي،  و  شده،  تفادهروش 

استپديدارشناس  علمي  يا  ي  علمي  پديدارشناسي   .

اطالعروان تجارب  توصیف  به  يا  رسانشناختي  و  ها 

مشاركت تفاسیر  افراد  از  كمتر  و  دارد  تأكید  كننده 

ميپژ تأثیر  )ايمان،  وهشگر  (. 1394پذيرد 

نمونه  ها رساناطالع  روش  نوع از    7هدفمندگیری  با 

های  آموزان با نیازمدارس دانشان  معلم   بین مالكي، از  

آذربايجان   استان  سه  ويژه  مدرسه؛  )شش  شرقي 

ابتدايي و سه مدرسه مقطع متوسطه از شش   مدرسه 

 انتخاب شدند.متفاوت استان(   ناحیه و منطقه 

افرادورود    عیارم برای  پژوهش  از    به  برخورداری 

نیازهای    5حداقل   با  مدارس  در  اشتغال  سابقه  سال 

رضايت پژوهشگر  ويژه،  با  همکاری  به  و  داشتن 

در  دارا مشاركت  سابقه  و  روحیه  بود.    هامصاحبهبودن 

معیار خروج از پژوهش نیز فقدان تمايل به شركت در  

بود از شروع يا حتي    قبلكه  یطوربه،  فرايند پژوهش 

اين امکان را داشتند    هارساناطالع،  شدر فرايند پژوه

های  دادهرج شوند.  اختیاری خا  صورتبهكه از مطالعه  

با كمک    و  8يافته   ساختارهنیم  هایمصاحبه  اموردنیاز ب

  كنندگان شركتبه    آوری شد.صوت جمعضبطدستگاه  

از  اطمینان   حاصل  اطالعات  كه  شد    ها مصاحبهداده 

ماند بین  محرمانه خواهد  تا    45. طول مدت مصاحبه 

بر  75 تمايل  دقیقه  و    هارساناطالعاساس  بود  متغیر 

اطالع   صاحبهمهر     های با سؤال  تنخسرسان  برای هر 

به و  آغاز  دادهبر  يج تدركلي  تحلیل  با  اساس  ها 

همچنین پژوهشگر    .پیدا كرداكتشافي ادامه    هایسؤال

  مصاحبه رد افرادی كه تمايل به  همکار در برخي از موا

به تركي داشتند،  زبان  ايجاد حس صمیمیت  با  منظور 

راحتي   ب  هارساناطالعو  نظرات،  در  و  احساسات  یان 

جام داد و سپس با  ها را به زبان تركي انمصاحبهفرايند  

اينکه مصاحبه به  )با توجه  امانت در ترجمه  گر  رعايت 

ارسي برگردانده  زبان است( متون تركي به زبان ف ترک 

با اطمینان باال در شانزدهمین نفر    9هااشباع دادهشد.  

شد مصاحبه  ؛  حاصل  در  پژوهشگر  اين    14يعني  به 

ج داده  كه  رسید  اضافه  نتیجه  وی  اطالعات  به  ديدی 

با اين حال مصاحبه را با دو نفر ديگر ادامه  .  شودنمي

جدول  داد.   جمعويژگي  1در    ي شناخت یتهای 

 .ده شده استنمايش داكنندگان شركت
 هارسانشاختی اطالعاطالعات جمعیت  1 جدول

 مدرک تحصیلی ت )سال( سابقه خدم جنسیت  جایگاه شغلی کنندهشماره شرکت

 كارشناسي  13 زن  معلم 1

 كارشناسي ارشد  23 زن  معلم 2

 كارشناسي  29 مرد معلم 3

 دانشجوی دكتری  17 زن  معلم 4

 كارشناسي  24 زن  معلم 5

 كارشناسي ارشد  10 زن  معلم 6

 كارشناسي  8 مرد معلم 7

 كارشناسي  14 زن  معلم 8

 كارشناسي  15 مرد معلم 9

 كارشناسي  21 مرد معلم 10

 كارشناسي  22 زن  معلم 11

 كارشناسي ارشد  6 زن  معلم 12

 كارشناسي ارشد  12 زن  معلم 13

 كارشناسي ارشد  11 مرد معلم 14

 كارشناسي  12 مرد معلم 15

 كارشناسي  16 مرد معلم 16
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داده  برای تحلیل  تحلیل  روش  از  پژوهش  های 

گ بهره  دمضموني  ارزيابي  برای  است.  شده  ها  ادهرفته 

استفاده شده است.    11و اعتبار  10نیز از معیارهای روايي

روشبه از  روايي  افزايش  بهمنظور  بررسي  هايي  مانند 

اختصاص زمان مناسب و مطلوب،    های مداوم،مصاحبه

طوالني درگیری  يا  مصاحبه  12مدت ارتباط  از  )تمام  ها 

هر   در  و  شد  انجام  پژوهشگر  متن  سوی  مرحله 

پیاده با  ميسازی  مصاحبه  بعدی  مصاحبه  و  شد 

ميآمادگ  حاصل  بیشتر  ناظري  بازنگری  و    13شد(، 

تکمیلي  نظرهای  از  و  ه  14استفاده  پژوهشي  مکاران 

م مورد  استنمونه  شده  استفاده  كه  طوریبه،  صاحبه 

نظر تبادل  به  يکديگر  با  در    پژوهشگران  و  پرداخته 

  3  تعداد  شد. همچنین في توافق حاصل ميموارد اختال

شده به همراه مفاهیم  سازیهای پیادهاحبهصماز    مورد

بازگرداندهاستخراج نمونه  افراد  به  اطمینان    شده  و 

مفهوم پژوهشگر  كه  شد  منظو  حاصل  آنان  و  را  ر 

.  رسیدتأيید آنان  به  كرده است و متن  خوبي دريافت  به

آن از  ويژگي  جاييهمچنین  از  عینیت  و  اعتبار  كه 

به شمار ميهددا پژوهشي  كه  به  رود.های  چند  طوری 

از  به  پژوهشگر مشابهي  نتايج  به  تقريبي  طور 

گزارشنوشتهدست و  دست  ها  ميها  از  كنندپیدا   .

ديگر   منسوی  مداوم،  اسب، درگیارتباط  بررسي  و  ری 

روشن و  پژوهش  مراحل  تمامي  در  روش  دقت  بودن 

ميداده  پژوهش عینیت  را    سلسبیلي، )  بخشد ها 

(، از  1392ران،  و عطا موحد  ؛ به نقل از صفايي  2003

موارد    دررو  اين حاضر  نظر  پژوهش  مد  گرفته  مذكور 

 شده است.

 هایافته 

داده تحلیل  از  مصاحبپس  از  برآمده  با  های  ه 

پژوهش،  رساناطالع  ا  4های  و  مضمون    18صلي 

طور مفصل  مضمون فرعي استخراج شد كه در ادامه به

 يک از مضامین اقدام خواهد شد.نسبت به تشريح هر

ها و مسائل مرتبط با معلمان مدارس با  ويژگي  -1

 نیازهای ويژه؛ 

مقوله دانشدر  مدارس  مسائل  با  بندی  آموزان 

اصلي به مسائل معلمان به    ضوعومنیازهای ويژه اولین  

بهدست  مثابه آموزشي  نظام  اصلي  اين  اندركاران  ويژه 

اط عقیده  به  گرفت.  تعلق  مسائل  رسانالعمدارس  ها 

با مع ويژه دانشمرتبط  آموزان  لمان شاغل در مدارس 

توجه شامل  نیازهای خاص    انجام   در   الهي   قرب   به  با 

لزوم    و   تمه   از  برخورداری  و  روحي   آمادگي   كار، 

برخورداریمسئولیت   و   تخصصي  تحصیالت  از   پذيری، 

  نیازهای   با  آموزاندانش  حوزه  موضوعات   بر  تسلط

آشنايي  و    مطلوب  يابيارتباط  های مهارت  ا ب  ويژه، 

  سختي   تناسببه  معلمان  دريافتي   حقوق   كفايت  دانفق

 شغل است.

كار  انجام  در  الهي  قرب  به  سرلوحه :   توجه 

به  آن تبع ين مبین اسالم و بهدادن قرب الهي در دقرار

جدايي  مثابه اسالمي  عنصری  ايران  فرهنگ  در  ناپذير 

دارس با نیازهای ويژه  مبدل شده است. البته معلمان م

الهي  تأكید دارند كه داشتن انگیزه قرب  بر اين موضوع

در   موفقیت  برای  اساسي  اصل  يک  وظايف  انجام  در 

است مدارس  معلم ،  اين  از  يکي  نمونه  شاغل  برای  ان 

دانش مدارس  باور  آموزدر  اين  بر  ويژه  نیازهای  با  ان 

مدارس   در  بخواهند  معلمان  چنانچه  كه  است 

ف  مياستثنايي  كنند،  خداوندعالیت  رضايت  را    بايست 

انگ و  دهند  قرار  خود  اولويت  خداوند  در  رضای  یزه 

 همواره در در اولويت كاری آنان باشد. 

ه از  برخورداری  و  روحي  آمادگي  و  لزوم  مت 

معلمان مدارس با نیازهای ويژه لزوم  :  پذيریمسئولیت

و   همت  از  برخورداری  و  روحي  آمادگي 

رمسئولیت بهپذيری  برای  ا  مهم  موارد  از  يکي  عنوان 

مياشتغ مدارس  اين  در  خدمت  و  بر  ال  و  اين  دانند 

چنان از  باورند  مدارس  اين  به  ورود  متقاضي  فرد  چه 

باشد   نداشته  آمادگي  روحي  فردی  لحاظ  يا  و 

نميمسئولیت نباشد،  و  پذير  مطلوب  عملکرد  تواند 

داشت با  مثبت  معلمي  رابطه  اين  در  باشد.  سال    17ه 

س  ابقهس طول  در  كه  گرانبهايي  تجربیات  ها  الاز 
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م  آموزان  با دانش  استثنايي سخن  فعالیت خود  دارس 

مي میان  به  به  محیط  اين  در  كار  به  عالقه  از  و  آورد 

كند.  پذيری ياد ميهای مسئولیتيعنوان يکي از ويژگ

رديف  مسئولیت در  حتي  را  محیط  اين  در  پذيری 

 دهد. اری قرار ميكارهای پرست 

تأيید حري در  مدارس  از  يکي  معلم  اينکه  های  فا 

مسئولیت از  همت  همکارش،  و  بهپذيری  عنوان  باال 

كند. وی  ياد مياين شغل  در  انتخاب و موفقیت    شرط

كند كه فعالیت مدارس  وان ميدر اين راستا چنین عن

پذيری است.  ای ويژه نیازمند همت و مسئولیتبا نیازه

رخي از دانش آموزان در  با نگاهي به اين موضوع كه ب

مورد   منزل  نميمحیط  قرار  اهمیت  توجه  گیرند، 

خواهد  پذمسئولیت جلوه  پیش  از  بیش  معلمان  يری 

 كرد.

بر    تسلط  و  تخصصي  تحصیالت  از  برخورداری

با توجه :  ويژه  نیازهای  با   آموزاندانش  حوزه  اتموضوع

به گستردگي و پیچیدگي علوم بشر، در جهان كنوني  

به  برخورداری تخصصي  تحصیالت  از  از  يکي  عنوان 

است.  تص  هایشرط شده  مطرح  مشاغل  بیشتر  دی 

در  عبارتبه همکاری  به  دعوت  و  فراخوان  در  ديگر 

تح به  تربیت  و  تعلیم  حوزه  با  مرتبط  صیالت مشاغل 

تأكید مي بسیار  با حوزه شغلي  مرتبط  شود.  تخصصي 

اطالع نیز  حاضر  پژوهش  ضرورت  رساندر  بر  ها 

خدمت    تحصیالت به  اشتغال  متقاضي  افراد  تخصصي 

اين  استثنا  در  موضوعات  يمدارس  با  آنان  تسلط  و  ي 

دانش با  كردندمرتبط  اشاره  ويژه  نیازهای  با  ،  آموزان 

ين باور است كه تسلط  ا  بربرای نمونه يکي از معلمان  

مناسب معلمان در مدارس استثنايي در حوزه مباحث  

مدارسروان اين  مختص  علمي  و  امری    شناسي 

مي شمار  به  انکار  همچنیغیرقابل  از  رود.  كه  افراد  ن 

تخصصي   و  علمي  باالی  حوزه  تحصیالت  اين  در 

شوند.  رو ميبرخوردار نیستند، با مشکالت عديده روبه

كنند كه تحصیلکرده  علمان عنوان ميحتي برخي از م

تواند در  شناسي استثنايي و يا اختالالت ميرشته روان

تدريس  مدارس  چنین    اين  كه  صورتي  در  كند، 

نمي دنبال  نیرو  شموضوعي  كمبود  دلیل  به  و  ود 

سا فارغ رشتهالتحصیالن  مدارس  ير  اين  در  نیز  ها 

 كنند. تدريس مي

مهارت با  ارتباطآشنايي  :  مطلوبيابي  های 

از جمله مواردی است كه  مهارت ارتباط  برقراری  های 

موفق رساناطالع  برای  آن  بر ضرورت  پژوهش  یت  های 

آن   از  ويژه  نیازهای  با  مدارس  معلمي  كسوت  نام  در 

رد مطلوب  اند و بر اين باورند كه موفقیت و عملکبرده

مهارت بدون  ارتباطمعلمان  نخواهد  های  حاصل  يابي 

اين بر  آنان  ارتبا  شد.  برقراری  توانايي  كه  ط  باورند 

در   دانش  مرحلهمطلوب  متوجه  گام  اول  در  و  آموزان 

  يکي از معلمان هستند. در اين زمینه  بعد والدين آنان  

مهارتكند  ميعنوان    چنین از  برخورداری  های  كه 

مي معلم  فعالیتارتباطي  ارتقای  در  دانش  تواند  های 

مهارت لحاظ  از  كه  ارتباط آموزان  وضعیت  های  ي 

معلم   حتي  كنند.  عمل  خوبي  به  دارند،  دشواری 

در   معلمان  توانمندی  كه  است  باور  اين  بر  ديگری 

دانش  هحوز به  مهارت  آموزش  بر  عالوه  ارتباطي  های 

زشي  های آموها و روشتواند در انتقال شیوهوزان ميآم

 به والدين مؤثر باشد. 

  تناسب   به  معلمان  دريافتي   حقوق  كفايت  فقدان 

سال:  شغل  تيسخ و    گذشته  هایدر  حقوق  میزان 

به معلمان  دريافتي  به    اختالف  مشاغل  ساير  تناسب 

موا از  آموزشيکي  وزارت  نیروهای  اعتراضي    و   رد 

رسد كه اين  نظر مي  است. البته به  پرورش مبدل شده

مختص   مدارس  در  شاغل  معلمان  برای  موضوع 

بهدانش ويژه  نیازهای  با  نگرانآموزان  تر  ندهكنقدری 

برخي از معلمان حقوق و دريافتي    است. در اين رابطه

در اين    های كارخود را در قبال ارزش كاری و سختي

نمي ضوع  دانند. حتي معلم ديگری مومدارس مناسب 

ايام   در  و  دوم  كار  در  همکاران  از  برخي  اشتغال 

عدم   از  حاكي  را  موضوع  اين  و  دارد  اشاره  بعدازظهر 

 داند.دارس ميكفايت حقوق در اين م 

دانشويژگي  -2 با  مرتبط  مسائل  و  با  ها  آموزان 

 نیازهای ويژه 
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های افراد  ه از مصاحبهشداصلي احصا  بحثدومین  

ها و مسائل مرتبط  گيكننده در پژوهش به ويژشركت

ژه اختصاص دارد. مسائل  آموزان با نیازهای ويبا دانش

دانش با  شامل  مرتبط  ويژه  نیازهای  دارای  آموزان 

رغبت  و   عاطفي   هاینیازمندی   و   انگیزشي، 

  بروز   و  آموزشي و ظهور  مسائل  به  نسبت  نداشتنتمايل

 نامتعارف است. حركتي  – اني رو مسائل

انیازمندی و  عاطفي  های  رساناطالع:  نگیزشيهای 

نیازمندی كه  معتقدند  و  پژوهش  عاطفي  های 

اساسي،  انگیزشي از  مسائل  يکي  و  موضوعات  ترين 

رود  نیازهای ويژه به شمار مي  با آموزان  نشمرتبط با دا

كردن در اين مدرسه را  تواند كاركه همین موضوع مي

باره  ب اين  البته حساس كند. در  و  رای معلمان سخت 

از   ميسانراطالعيکي  عنوان  پژوهش  كه  های  كند 

برقراری ارتباط عاطفي بین دانش آموزان و ابراز عالقه  

آموزان مي دانش  نوع  اين    را   ها آن  هایهانگیزتواند  به 

 . دهد افزايش  يادگیری به

اطالع از  ديگر  با  رسانيکي  پژوهش  ل  سا  15های 

آموزان  سابقه   دانش  كه  است  باور  اين    مدارس بر 

  ذهني   لحاظ  از  هم  و  جسماني  لحاظ  از  هم   ياستثناي 

و    هستند   بسیاری  توجه  به   نیاز  آموزاندانش

  احتیاج   د رندا  مشکل   جسمي  لحاظ   از   كه   آموزانيدانش

 نوع  اين   چون  دارند  مدرسه  محیط   در  زيادی  توجه  به

  مورد   ماعاجت  و   خانواده  محیط   در   آموزاندانش

ارشوندمي  واقع  توجهيكم برقراری  رو  اين  از  تباط  . 

آموزان را عاملي كلیدی در ارتقاء    عاطفي با اين دانش 

 داند.های آنان ميفعالیت

دانش  و  رغبت  فقدان   به  بتنس  آموزانتمايل 

 آموزشي  مسائل

جمله   احصابحثاز  و  ي های  مسائل  با  مرتبط  ي 

دانش نیازهموضوعات  با  و  آموزان  رغبت  ويژه  ای 

است.    مسائل  به   نسبت   نداشتن تمايل آموزشي 

آموزان  پژوهش بر اين باورند كه دانش  هایرسانطالع ا

مسا به  چنداني  تمايلي  و  رغبت  از  آنان  آموزشي  ئل 

نمي نشان  از  ددهند.  خود  يکي  خصوص  اين  ر 

ميرساناطالع  عنوان  پژوهش    آموزان دانشكند  های 

  داشته   تقويمي بااليي   سن  اگر  حتي  استثنايي   مدارس

كم سن و    كودكاني  مانندبه  از لحاظ سن عقلي  ،  باشند

باشند. به همین دلیل كار كردن با اين دانش  سال مي

آموزان كه عمومأ از رغبت و تمايل اندكي در يادگیری  

سائل آموزشي برخوردار هستند، كار بسیاری سختي  م

وان  است. يا اينکه فرد ديگری در اين حوزه چنین عن

كه  مي   از   بیشتر  استثنايي مدارس    آموزاندانشكند 

  برقراری   دنبال  به،  باشند  آموزشي  مباحث  دنبال  آنکه

  هر   در  هاآن.  هستند  عاطفي  رابطه  و  صمیمیت

  مدير   و  معلم  وسیلهبه  توجه  جلب  دنبال  شرايطي

بهباشندمي پس  رغبتي  .  و  عالقه  چندان  تقريبي  طور 

سائل آموزشي وجود  در بین دانش آموزان نسبت به م

 ندارد.

:  نامتعارف  يكت حر  –  رواني   رفتارهای   بروز  و  ظهور

باورند  رساناطالع  اين  بر  پژوهش    ای مجموعههای 

آموزان اين مدارس حركتي از دانش  –رفتارهای رواني  

مي با  بروز  شباهتي  چندان  كه  مدارس    سنتكند 

در   رفتارها  اين  از  برخي  آنها  نظر  از  ندارد.  عادی 

پذيرفتهمدا اصالً  و  ندارد  جايگاهي  عادی  نشده  رس 

خصو اين  در  ي نیست.  اطالعص  از  های  رسانکي 

پژوهش معتقد است كه برخي از دانش آموزان به طور  

را   خود  دست  معلم  سمت  به  است  ممکن  ناگهاني 

بزند. پرت خود  معلم  صورت  به  سیلي  حتي  و  كند  اب 

ركات  حتي برخي از معلمان توجه و آمادگي در برابر ح

ناگهاني و برخورد دست دانش آموزان به سر و صورت  

ا عاملي مهم در كار كردن در اين مدارس به  معلمان ر

 دانند. های جسماني ميیبمنظور جلوگیری از آس

آموزشيمحدوديت مورد:  های  حاصل    سومین 

با  همقول مدارس  معلمان  ديدگاه  كدگذاری  و  بندی 

محدوديت به  ويژه  آمونیازهای  اختصاص  های  زشي 

كرد محدوديتپیدا  فرعي  مضامین  را  .  آموزشي  های 

  آموزش  با   هاخانواده  آشنايي   فقدانمانند  مواردی  

ناهمگوني   مناسب   پذيریتطبیق  فقدان   و  كودكان، 

فقدان   های نیاز  با   هایكالس  در  آموزاندانش   ويژه، 
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  های ويژگي  با   مدرسه  ساختار   تناسب   و  طراحي

كمبود دانش آموزشي،    مناسب   وسايل  و   ابزار  آموزان، 

و  آمودانش  تحصیل  به   نسبت  والدين  التزام   عدم  زان 

  با   كودكان   آموزش   و  مدارس   به   نمسئوال  توجهي كم

 دهند.ويژه شکل مي نیازهای

اولین  :  كانها با آموزش كود فقدان آشنايي خانواده 

محدوديت بر  ناظر  فرعي  به  مضمون  آموزشي  های 

آم  نداشتن آشنايي با  كودكان  خانواده  نیازهای    و وزش 

باي  پیدا كرده  اختصاص آنها  ويژه   شت  توجه دا  داست. 

نی آموزش  كه  جهت  والدين  همیاری  و  همراهي  به  از 

دانش دانشاين  از  بیش  عادی  آموزان،  مدارس  آموزان 

والدي چنانچه  و  راستای  است  در  الزم  آگاهي  از  ن 

فعالیت نباشند،  برخوردار  فرزندانشان  های  آموزش 

م  بهآموزشي  نیز  رفت.  دارس  خواهد  پیش  در  كندی 

اطالع از  يکي  رابطه  پژوهشهارساناين  جمله    ی  از 

  كودكان   آموزش  با   رابطه  در ها  محدوديت  ترينمهم

  بسیاری داند. چرا كه  مي  خانواده  آموزشرا    استثنايي

  با   زيادی   آشنايي  آموزاندانش  نوع  اين   هایخانواده  از

البته ممکن است با    و  ندارند   فرزندان خود   هایويژگي

كمترين مشکل رفتاری كودک با نیازهای ويژه دلسرد  

آموزش   عدم  دلیل  همان  به  بعضأ  كودكان  اين  شوند. 

ا كودكان خود دچار بي توجهي  صحیح والدين در كار ب

و     برای   كافي  زمان   دلیلي  هر  هب  آنها  والدين شوند 

 دهند.نمي اختصاص هاآن آموزش

و   مناسب    پذيرییقتطبفقدان  ناهمگوني 

كالسدانش و  مدارس  در  آموزشيآموزان  :  های 

و مطلوب  انطباق  تننداش  ناهمگوني  و  مناسب  پذيری 

و كالسدانش مدرسه  با  آموزشيآموزان  دومین  ،  های 

محدوديت از  فرعي  مدمضمون  آموزشي  ارس  های 

نظر است.  پژوهش  رساناطالع  هایاستثنايي  های 

انطبا  نشان فقدان  و  ناهمگوني  اين  قاز  پذيری 

از اطالعدانش برای نمونه يکي  های  رسانآموزان دارد. 

كه  پژوهش   است  باور  اين    های مهارت  آموزشبر 

  را   آنها  بايد  كودكي   هر  كه   هايي مهارت  برخي  و   زندگي

، چرا كه  است استثنايي  مدارس  اولويت  در ، كند رعايت 

  سواد   يادگیری   استثنايي   آموزان دانش  از   بسیاری   برای

كالساست  ممکنیرغ   پايه دلیل  همین  به  های  . 

انط چندان  استثنايي  مدارس  در  با  آموزشي  باقي 

های دانش آموزان ندارد. حتي برخي از معلمان  ويژگي

مي  به اشاره  موضوع  كه  اين  انواع كنند  با  كودكاني 

نارساييمعلولیت و  كمها  همچون  دارای  ها  يا  شنوا 

باشد  رواني  آموزشي  اختالالت  شرايط  پس  با  ،  را 

 كند.رو مياختالل روبه

مي عنوان  خصوص  اين  در  ديگر  كه  معلمي  كند 

دانشا سايرنطباق  و  مدارس  با  آموزان  دانش  آموزان 

است سخت  كه  كمي  چرا  اختالالت  هر،  دارای  كدام 

هستن يکديگر  از  بهمتفاوتي  كه  همديگر  د  با  خوبي 

 . كنندپیوند پیدا نمي

م  ساختار  تناسب  و  طراحي  با  فقدان  درسه 

دانشويژگي فقدان  :  آموزانهای  و  طراحي  در  ضعف 

مد فیزيکي  ساختار  و  تناسب  خاص  نیازهای  با  ارس 

دانشويژگي اين  آموزان  های  در  تحصیل  به  مشغول 

فرعي   مضمون  محدوديت  3مدارس،  آموزشي  از  های 

اطالع كه  عاملي  رساناست  را  آن  پژوهش  های 

منگران  عملکرد  راستای  در  دكننده  ر  طلوب 

كنند. يکي از  های آموزش و تربیتي قلمداد ميفعالیت

اينشوندهمصاحبه در  ميخصوص    ها  در  عنوان  كند 

ويژگي كه  دشرايطي  با  های  استثنايي  آموزان  انش 

شرايط   و  است  متفاوت  بسیار  عادی  آموزان  دانش 

مبويژه را  اكثر  ای  متدسفانه    استثنايي   مدارسطلبد، 

  ندارند   عادی  مدارس  با  زيادی   تفاوت  ساختار  لحاظ   از

دانش   مختص  امکاناتي  و  ساختار  مدارس  اين  در  و 

 آموزان با نیازهای ويژه تعبیه نشده است.

كمبود ابزار  :  و وسايل مناسب آموزشيكمبود ابزار  

دانش مخصوص  آموزشي  وسايل  مدارس  و  و  آموزان 

محدوديت فرعي  مضامین  جمله  از  های  استثنايي 

مي شمار  به  اطالعرآموزشي  پژوهش رسانود.  های 

عملکرد   آموزشي  وسايل  و  ابزار  كمبود  كه  معتقدند 

اندركاران مدارس را  مطلوب و مناسب معلمان و دست

چا ميبا  مواجه  ميلش  زمینه  اين  در  به  سازد.  توان 
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با  صحبت معلمان  از  يکي  اشاره    13های  سابقه  سال 

نیازهای    كودكانآموزش  كند كه  بیان ميكرد. وی   با 

  در   معموالً  كه  است  لي وساي  و  ابزار  نیازمندويژه  

 مدارس  برخالف  و  ندارند  وجود  ما  استثنايي  مدارس

  وسايل   و  کانات ما  از   بسیاری  هزينهبعضأ    كه   عادی 

  خاطر   به  مدارس  اين  در   ،شودمي  تأمین  اولیا  توسط

برای    اهمیت  و  توجه  اولیا  اينکه  اين  آموزشكمتری 

هستند،    كودكان    وسايل   اين  هیهت  و  تأمین قائل 

البته يکي    .های همراه استي با سختيمناسب آموزش 

مي عنوان  شونده  مصاحبه  معلمان  بر  از  عالوه  كند 

ابزار و وس از دانش  اكمبود  يل مناسب آموزشي برخي 

 آموزان نیز برای شنوايي وسیله سمعک ندارد. 

:  آموزانعدم التزام والدين نسبت به تحصیل دانش 

والدي التزام  دانشعدم  تحصیل  به  نسبت  از  آموزان  ن 

محدوديت فرعي  مضامین  است.  جمله  آموزشي  های 

والدين  رساناطالع  كه  باورند  اين  بر  پژوهش  های 

خود    يالتزام ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان  تحصیل  به 

زمینه   اين  در  مدارس  معلمان  از  يکي  بیان  ندارند. 

كه  مي و    هرساله  كشور   آموزشي   نظام  دركند  آمار 

  مشخص   كردهحصیلت  ترک   آموزاندانشزارش تعداد  گ

و     به   ها آن  برگرداندن   برای  آموزشي   نظام شده 

دنببرنامه  آموزشي  های محیط را  خاصي  ل  اهای 

  مورد   زمینه   اين   در  استثنايي  كودكان  اماكنند،  مي

. حتي برخي از معلمان فقدان  گیرندمي  قرار  توجهيبي

آيین و  دهانامهمصوبات  را  اجرايي  الزام  ی  خصوص  ر 

آموزش به  امری    والدين  ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان 

 دانند. ضروری مي

به مدارس و آموزش كودكان  توجهي مسئوالكم ن 

نی ويژهابا  مضمون  :  زهای  از  فرعي  مضمون  ششمین 

  ن بهتوجهي مسئوالهای آموزشي، كماصلي محدوديت

و   مدارس ويژه    نیازهای  با   كودكان  آموزش  استثنايي 

اطالع ا برسانست.  نسبت  پژوهش  كمهای  توجهي  ه 

يکي از    ن گاليه كرده و اين موضوع را به مثابهمسئوال

آموزشي  محدوديت معرفي  –های  كنند.  مي  سیاستي 

كند كه در نگاه  معلمان عنوان ميدر اين رابطه يکي از  

آموزشي   به    ناخواسته   يا   خواسته مسئوالن  نسبت 

توجه بي  نوعي  استثنايي  دارد، حتي  مدارس  وجود  ي 

معلمان  از  عدم    برخي  را  موضوع  اين  داليل  از  يکي 

دانند. چرا  وجود كنکور سراسری برای اين مدارس مي

سب رتبه توسط دانش آموزان  ك كه در مدارس عادی  

ارتقاء جايگاه مسئوالن آموزشي در سطح  مي تواند در 

 مدارس و اداره اثرگذار باشد.

فرهنگي    مضمون  چ:  اجتماعي  –مسائل  هارمین 

مد با  ارتباط  در  دانشاصلي  نیازهای  ارس  با  آموزان 

فرهنگي   مسائل  به  دارد.    –ويژه  اختصاص  اجتماعي 

فره فرعي در مسائل  اجتماعي شامل    –گي  نمضامین 

آنان،    والدين  و  آموزاندانش  به   ترحمي  نگاه  بودن حاكم

  و   مدرسه  در   فرزندان  حضور  به  ها خانواده  تمايل   فقدان

  با   مدارس  نمعلما  به  جامعه  افراد  بدبینانه  گاهجامعه، ن

نگاه  نیازهای و    مدارس   معلمان   پايین  به  باال   از   ويژه 

 عادی است.

به  حاكم ترحمي  نگاه  والدين  انشدبودن  و  آموزان 

  –در رابطه با مسائل فرهنگي  مضمون فرعي اول  :  آنان

حاكم دانشاجتماعي،  به  ترحمي  نگاه  و  بودن  آموزان 

آن مهموالدين  است.  تحقق  ان  در  نکته  ترين 

درفعالیت آموزشي  مطلوب  دانشهای  آموزان  خصوص 

از  پرداختن،  ويژه  نیازهای  نگاهبین    با  های  رفتن 

و كلیشه استبي  ای  اول  طوریبه،  خردانه  قدم  در  كه 

دانش  دباي اين  محدوديتبهآموزان  پذيرفت  هايي  رغم 

د. در اين  حقوق آموزش برخوردارن  و  كه دارند، از حق

اطالع از  يکي  ميپژوهش    های رسانرابطه  كند  عنوان 

كه در ابتدای ورود به مدارس استثنايي به مانند ساير  

تر نگاه  نوعي  جامعه  وجود  حافراد  وی  رفتار  در  مي 

با   و  مدارس  اين  در  فعالیت  با  ادامه  در  است.  داشته 

آشنايي بیشتر با دانش آموزان به مرور نگاه ترحمي از  

 ته است.  بین رف 

خانواده تمايل  حضفقدان  به  در  ها  فرزندان  ور 

مضمون فرعي دوم از مسائل فرهنگي  : مدرسه و جامعه

خانواده  – تمايل  فقدان  به    حضور   به  اهاجتماعي 

اختصاص   و   مدرسه  در  فرزندانشان كرده   جامعه    پیدا 
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اطالع  فقدان  رساناست.  كه  معتقدند  پژوهش  های 

به   خانواده  تمايل  و  فرزندان  رغبت  نیازهای    باحضور 

ناش  مدارس،  در  فرهنگي  خاص  مسائل  از    –ي 

است. كه    اجتماعي    اطالعات   والدين   بسیاری چرا 

  از   بسیاری  و  ارنددن  استثنايي  آموزاندانش  از  زيادی

اينکه   هاآن به    حضور  جامعه   در  هاآن  كودكان   نسبت 

  شدت به،  شوند  شناخته   افرادی   توسط   و   باشند   داشته

. ترس از نگاه حاكم بر جامعه نسبت به  هستند  نگران

دارد،  والدي وجود  ويژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  ن 

نیازهای   با  خود  فرزندان  حضور  برای  والدين  تمايل 

 دهد. سطح جامعه و مدرسه را كاهش مي رويژه د

نگاه بدبینانه افراد جامعه نسبت به توانايي معلمان  

ويژه نیازهای  با    به   جامعه   افراد  نهبدبینا  نگاه:  مدارس 

ه سومین مضمون فرعي  ويژ  نیازهای   با   مدارس   معلمان 

فرهنگي   مسائل  در  –از  با  اجتماعي  مدارس  خصوص 

ی پژوهش نسبت به  اهرساننیازهای ويژه است. اطالع

نگاه بدبینانه افراد جامعه نسبت به توانايي معلمان اين  

گله  موضوع    مدارس  اين  كه  دارند  اعتقاد  و  دارند 

  از بین برود. يکي از   داجتماعي باي  –مون فرهنگي  نامی

رابطه  رساناطالع  اين  در  پژوهش  ميهای  كند  عنوان 

مدارس  در  شاغل  معلمان  به  بدبینانه  نگاه  نوع    كه 

دهد و حتي  استثنايي، انگیزه اين معلمان را كاهش مي

را   فردی  به شغل و مسئولیت  موجبات بدبیني نسبت 

 آورد.فراهم مي

ا برخي  ميحتي  عنوان  معلمان  از  ز  برخي  كنند 

  نسبت   جامعه  نگاه بدبینانه افراده دلیل  همکاران آنان ب

رغم    مدارس معلمان    توانايي  به علي  استثنايي، 

ع و  مدارس  قهال توانمندی  اين  در  اشتغال  به  كه  ای 

مي منتقل  عادی  مدارس  به  ادامه  دارند،  و  شوند 

دنبفعالیت عادی  مدارس  در  را  خود  آموزشي  ال  های 

 كنند. مي

مدا  معلمان  پايین  به  باال  از  عادینگاه  :  رس 

فرهنگي   مسائل  از  فرعي  مضمون    –چهارمین 

دانش مدارس  پیرامون  نیازهای  اجتماعي  با  آموزان 

نگاهيو در   مدارس   معلمان   پايین   به   باال   از   ژه،    عادی 

است.  برابر   مدارس  اين  اطالعبرخي  معلمان  رسان  از 

حضور  پژوهش   كه  مدارس  معتقدند  در  اشتغال  و 

عال نوعي  با  آنان  برای  همراه  استثنايي  اشتیاق  و  قه 

در   حاكم  نگاه  نوع  متأسفانه  اما    حتي   و  جامعه است. 

مدارس  همکاران   ساير در  زمینه  شاغل  های  عادی 

كاهش انگیزه در اين آنان را به وجود آورده است. چرا  

نوعي   به  استثنايي  مدارس  در  شاغل  معلمان  كه 

خود   را  احساس  عادی  مدارس  معلمان  بیني  برتر 

به خود احساس  اين موضوع را    كنند.مي  نسبت  حتي 

مابین   في  روزمره  اجتماعي  ارتباطات  و  رفتار  در 

 كنند. مشاهده مي

 گیری نتیجه وبحث 

آموزش نظام  موفقیت  اينکه  به  توجه  در    و   با  پرورش 

شهیر  )  است های معلمان آن  گرو موفقیت و شايستگي

التزامات 1396و همکاران،   از  يکي  ديگر  از سوی  و   )  

سیاستي و تهیه ضوابط يا    هایی اقدامپیگیری كارآمد

ديدگاه  بسته و  نظرات  شناسايي  سیاستي جديد،  های 

م  به  اصليثمعلمان  از  يکي  آموزشي  ابه  عناصر  ترين 

  واكاوی تبیین و    با هدف   رو پژوهش حاضراست. ازاين

ويژه    نیازهای  با  انآموزدانش  مدارس  معلمان  ديدگاه

رايط حاكم  ها و مسائل مرتبط با شدر خصوص ويژگي

ب. البته چنانچه پیشانجام شدبر اين مدارس   ه  تر نیز 

شد  آن اقدام،  اشاره  از  حوزه  ی پ  هایيکي  در  شین 

استثنايي مشاوره كه  آموزش  ازدواج است  از  قبل  های 

سیاست خانواده  در  كلي  معظم    –های  مقام  ابالغي 

در   -رهبری   عن  16و    10ندهای  ب  و    نظیر   هایوانبا 

  و   حین  قبل،  آموزش  و   ایمشاوره  نظام  ساماندهي»

  آن   به  دسترسي  تسهیل  و  خانواده  تشکیل  از  پس

  استحکام   جهت  در   يراني ا-اسالمي   مباني   اساسبر 

« و    ی ارتقا  برای  الزم  سازوكارهای  ايجاد خانواده« 

  و   باروری  سالمت  ويژهبه  هاخانواده  جانبههمه  سالمت

  جامعه   از  برخورداری  جهت   در  آوریفرزند  افزايش

اشاره    و  پويا   سالم،   ن،جوا اين    شدهبالنده«  با  است. 

بر يافتهحال  پژوهشاساس    مسائل  و   هاويژگي  های 

   4در ويژه   نیازهای با مدارس  و آموزاندانش  ان،ـعلمم
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 بندی شد. مضمون فرعي دسته 18مضمون اصلي و 

اصلي   مسائل  1مضمون    معلمان   با   ط مرتب  به 

اخت  نیازهای  با  آموزاندانش  مدارس پیدا  صاص  ويژه 

توجهكرد شامل  دسته  اين  فرعي  مضامین    قرب  به  . 

  از  خورداریرب و روحي  آمادگي  لزوم  كار،  انجام در  الهي

  تحصیالت   از   برخورداری  پذيری، مسئولیت  و  همت

  با   انآموزدانش  حوزه  موضوعات  بر  تسلط  و  تخصصي

  يابي ارتباط  هایمهارت  با  ييآشنا  ويژه،  نیازهای

  به   معلمان  دريافتي  قوقح   كفايت  فقدان  و  مطلوب

ويژگي  سختي  تناسب است.  نظیرشغل  رضايت    هايي 

برخ امور،  اجرای  در  و  روخداوند  همت  از  داری 

جزمسئولیت فرهنگ    ءپذيری  در  كه  است  مواردی 

را    –اسالمي   موضوع  اين  و  دارد  بنیادی  ريشه  ايراني 

جمي جز  آورد.  دایتوان  شمار  به  ما  فرهنگ  ناپذير 

موضوع اين  پررنگ مي  البته  جلوه  حوزه  تواند  در  تری 

نیازهای ويژه داشته باشد چرا  آموزدانشآموزش   با  ان 

های معلمان و در زمینه  ستقامت از ويژگيا  كه صبر و 

مي شمار  به  معلمان  طوریبه  رود آموزشي    بايد كه 

زيادی   كنند.  زمانانرژی  صرف    رهبر   آموزش 

  ند به اين نتیجه رسید(  1395)كرباسدهي و همکاران  

  علت   به  ذهني  توانكم  با  انآموزدانش  تدريس  كه

  ايجاد   معلمان   برای  كه   هاييچالش  و  هادشواری

اما    ، دارد  منفي   تأثیر  آنها   شغلي   رضايت  بر  كند، يم

( گزارش  1397ساداتي فیروزآبادی و نوراني كوتنايي )

آوری شغلي معلمان  بي و تابكردند كه بین باور مذه

معناداری   و  مثبت  ميارتباط  پس  دارد.  توان  وجود 

و   همت  الهي،  قرب  به  توجه  داشت  اذعان 

مهم در انجام    يل تواند عامپذيری معلمان ميمسئولیت

وظايف شغلي در بین معلمان مدارس با نیازهای ويژه  

مهارت از  برخورداری  ديگر  باشد.  از  ارتباطي  های 

به اذعان اطالعمواردی اس ها جز ملزومات  رسانت كه 

رود.  ارناپذير آموزش استثنايي به شمار مياصلي و انک

( است  2001ديويس  اشاره كرده  موضوع  اين  بر  نیز   )

ار با  بتكه  معلمان  مؤثر  فردی  میان  ان،  آموزدانشاط 

مينه برای  تنها  نیرومندی  محرک  ان  آموزدانشتواند 

ان را افزايش و  آموزدانش  پنداره مثبتباشد، بلکه خود

آنا تحصیلي  موفقیت  ميموجبات  فراهم  نیز  را    آورد ن 

 (. 1396و همکاران، ؛ شهیر  1390)دراني و صابری، 

  حوزه   موضوعات  رب  تسلط   و   تخصصي  تحصیالت

  حقوق   كفايت   فقدان   و   ويژه   نیازهای   با   انآموزدانش

مضامین    سختي   تناسب   به  معلمان   دريافتي از  شغل 

مرتبط با معلمان مدارس استثنايي است.  فرعي مسائل  

اين  1397هش جعفری و همکاران )های پژويافته با   )

كه   دادند  نشان  آنها  كه  چرا  است،  همخوان  موضوع 

مو تخصصي  توسعه  وضدانش  محتوايي  عوامل  از  عي 

گروه  حرفه استثنايي  مدارس  ابتدايي  معلمان  ای 

ميكم شمار  به  ذهني  اذعان  توان  بتوان  شايد  رود. 

و   پیترز  اشاره  با  كه  شعار  1970)  هرستداشت  به   )

پراگماتیستمعرو برف  ناظر  دادن  زش آمو»ها 

شمردن  كه تأكیدی بر مهم  ان نه موضوعات«آموزدانش

ويژگيدغهغ دنیازها،   و  فرايند  آموزدانشهای  ها  در  ان 

است پويا،    تربیت  محمدی  و  در  1396)سجاديه   ،)

بیشتر جلوه ويژه  نیازهای  با  در    مدارس  كند. چرا كه 

دلیل   به  مدارس  كنکور  نبوداين  آموزش  سايه   ،

ان بیشتر مورد توجه بوده و محفوظات آنان  آموزدانش

های كلي  یاستس   كمتر اهمیت دارد. البته با نگاهي به

آموزش نظام  در  تحول  مي  و  ايجاد  توان  پرورش 

بیش را  موضوعات  اين  كرد  از  حساسیت    ؛ پیش درک 

  نظام   كیفیت  یارتقا  1-3»ندهای  يعني جايي كه در ب

  و   هاشايستگي  پیاپي  افزايش  و  معلم  تربیت

  و   فرهنگیان  تربیتي  و  ایحرفه  علمي،   هایتوانمندی

  های دانشگاه  و  مراكز  رسيد  هایبرنامه  ساختن   روزآمد

  برای   يادگیری  و   ياددهي  های شیوه  و   معلمتربیت

  و   خالق   متدين،   كارآمد،  باانگیزه،  معلمان   پرورش

  و   معلمان  اجتماعي  منزلت  اعتالی  3-3»ربخش«،  اث

  اقدامات   با  مطلوب   خدمت  برای  آنان   انگیزه  افزايش

  رفع   و  رفاهي  امکانات  و   خدمات   و  تبلیغي  و  فرهنگي

و    معیشتي   و  مادی  تمشکال   7-3»فرهنگیان« 

  تخصص،   اساس  بر  هاپرداخت  نظام  استقرار

  نظام   بر  مبتني   رقابتي   عملکرد   و  ها شايستگي
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گرفته    ایحرفه  ندی برتبه قرار  اشاره  مورد  معلمان« 

با اطالع  است.  اظهارت  حال  پژوهش  رساناين  های 

هنوز    7-3و    3-3،  1-3حاكي از آن است كه بندهای  

ن اطالعدشاجرايي  است.  مسائل  رسانه  به  نسبت  ها 

مند هستند. اين در حالي است كه برخي  معیشتي گله

دست مسئوالن،  متخصصااز  و  میدان  اندركاران  ن 

ا توجه  پرورش ب  و  آموزش نیز بر كمبود بودجه آموزش

وزارتخانه   اين  در  انساني شاغل  نیروی  باالی  تعداد  به 

ای  ضعیت بودجهو  كنند كه بااشاره داشته و عنوان مي

سالیان گذشته امکان بهبود وضعیت معیشتي و حقوق  

از   نشان  موضوع  اين  كه  است  نشده  هموار  معلمان 

باجرايي تحول  سیاست  2-6ند  نشدن  ايجاد  كلي  های 

  در   اولويت  رعايت»پرورش با عنوان    و  در نظام آموزش

  بودجه  لوايح  در  پرورش  و  آموزش  موردنیاز  بودجه

  مندرج   هایمأموريت  و  اهداف   تحقق  ر ومنظبه  سنواتي

كلي« دارد. اين در صورتي است كه با    هایسیاست  در

به   قريب  سیاست  7گذشت  ابالغ  از  كلي  هاسال  ی 

ای  هپرورش انتظار است كه بندهای سیاست  و  آموزش

دست و  مسئوالن  اهتمام  مورد  وزارت  كلي  اندركاران 

مي  و  آموزش قرار  چنین پرورش  البته  كه    گرفت 

 خوبي رعايت نشده است.وضوعي بهم

احصا اصلي  مضمون  مسائلدومین    با   مرتبط  شده 

كه  ويژه  نیازهای  با  انآموزدانش  هایويژگي در    است 

  و   عاطفي   هایبرگیرنده مضامین فرعي چون نیازمندی

  نسبت   انآموزدانش  تمايل  و  نداشتن رغبت  انگیزشي،

  –  يروان  رفتارهای  بروز  و   ظهور   و  آموزشي   مسائل   به

اطالع  حركتي است.  بر  رساننامتعارف  پژوهش  های 

نیازمندی كه  باورند  انگیزشي  اين  و  عاطفي  های 

وآموزدانش رغبت  فقدان  و  ان  آموزدانشتمايل    ان 

و جمله  از  آموزشي  مسائل  به  های  يژگينسبت 

به شمار ميآموزدانش ويژه  نیازهای  با  اين  ان  كه  رود 

بیشتر  استشرايط موجب شده   را  و  معلمان  قت خود 

آنان صرف كنند و   با  ارتباطات عاطفي  برقراری  جهت 

اولويت آموزشي در اين مدارس ايجاد ارتباط صمیمانه  

كه    است برقراری  چرا  كار  ارتباط  بدون  دوستانه 

ا سخت  بسیار  ظهورآموزش  البته    بروز   و   ست. 

اين    حركتي  –  رواني  رفتارهای در  نیز  نامتعارف 

اين موضوع نیز در زمره    ه مضمون اصلي قرار دارد. ريش

روان ميعوامل  قرار  اذعان  شناختي  به  كه  چرا  گیرد 

اطالع  از  دانشرسانبرخي  بروز ها  از  بعد  آموزان 

حركتي نامتعارف، حتي گريه كرده    –رفتارهای رواني  

شوند كه اين موضوع حاكي از  از كارشان پشیمان ميو 

اديب،   پژوهش  نتايج  است.  روانشناختي  مشکالت 

)   يفتح  سورک  شفیعي  و  موضوع 1395آذر  اين  با   )

كه   كردند  عنوان  آنان  كه  چرا  است.  همخوان 

ويژگي از  ضعیف  كخودكنترلي  نوجوانان  توان  مهای 

باني  كه زود عصطوریبه، ذهني مدارس استثنايي است

 شوند.مي

اصلي    آموزشي  های محدوديت مضمون  سومین 

مصاحبه از  كه  اطالعاست  با  پژرسانها  ش  هوهای 

شامل   دسته  اين  فرعي  مضمون  است.  شده  استخراج 

و    كودكان،  آموزش  با  هاخانواده  آشنايي ناهمگوني 

  و   مدارس   در   انآموزانشد  مناسب   پذيریتطبیق  فقدان

  ساختار   تناسب  و   يطراح  فقدان   آموزشي،   هایكالس

  و   ابزار  كمبود  ان،آموزدانش  هایويژگي  با  مدرسه

  نسبت   والدين   اشتندنالتزام  آموزشي،   مناسب   وسايل

  به   ن مسئوال  توجهيكم  و   انآموزدانش  تحصیل  به

است.    نیازهای   با   كودكان  آموزش  و  مدارس ويژه 

ها با  پژوهش از فقدان آشنايي خانواده  یها رساناطالع 

كودكا مثابهآموزش  به  عملکرد    ن  كاهش  در  عاملي 

برده نام  استثنايي  با  آموزش  نیز  موضوع  اين  كه  اند 

آبادی  ژوهش اصغری نکاح، كاظمي و بهمنپ  هایيافته

از  1391) آنان عنوان كردند  ( همخواني دارد. چرا كه 

كالس مربیان،  آگانظر  افزايش  از  های  والدين  هي 

  –آموزشي    هایعوامل مهم برای رفع مشکالت برنامه

 رود.بخشي به شمار ميتوان

فقدان و    مناسب   پذيریتطبیق  ناهمگوني 

آموزشي از جمله    هایكالس  و   سمدار  در  آموزاندانش

اشاره    ه آن های پژوهش برسانمواردی است كه اطالع

ری بناب  های پژوهش غبااند. اين موضوع با يافتهكرده
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( نقدی  پژو1396و  در  كه  چرا  دارد.  همخواني  هش  ( 

اختالف وجود  نیز  به    هایآنان  مختلف در يک كالس 

كمآموزدانشهمراه   دارای  جمان  از  ذهني    ه لتوان 

طراحي چالش است.  بوده  مربیان  تجربیات    های 

  و ساختمان مدرسه   ساختار   نداشتن نامناسب و تناسب

های فرعي  جمله مضمونان از  آموزدانش  های ويژگي  با

اطالاستخراج با  مصاحبه  از  است.  رسانعشده  ها 

پرورش استثنايي    و  های رئیس سازمان آموزشصحبت

كننده اين  تأيید  و  نیز مبین  1398ماه  كشور در بهمن

است فرعي  حسیني  طوریبه،  مضمون  آقای  كه 

ای با خبرگزاری ايرنا اعالم كردند  ( در مصاحبه1398)

بر سرزمیني   اساسكه  ساخت    آمايش  به   210نیاز 

در استثنايي  ايشان    مدرسه  دارد.  وجود  كشور 

آموزشي   فضای  كمبود  موضوع  بر  همچنین 

اشاره آموزدانش ويژه  نیازهای  با  عنوان  ك  ان  و  رده 

مطلوب   و  استاندارد  آموزشي  فضای  كه  كردند 

استثنايي  آموزدانش حال    5/22ان  در  كه  است  متر 

متر است.    10كشور ما برابر با  حاضر اين میزان برای  

ابز كمبود  حال  اين  كه  با  نیز  آموزشي  وسايل  و  ار 

برساناطالع  پژوهش  آ های  توسط  ه  كردند،  اشاره  ن 

( تو1398حسیني  مورد  است  هج (  گرفته  ،  قرار 

استثنايي    كهطوریبه مدارس  داشتند  اذعان  ايشان 

نیازمند تجهیزات خاصي است كه تأمین اعتبار بااليي  

( با پژوهش  1395های پژوهش راغب )دارد. يافته  نیاز

همخوان است. چرا كه وی گزارش كرد كه در  حاضر  

بررسي وضعیت شرايط محیط كارگاهي و تجهیزات و  

ك از  ر اامکانات  بسیاری  متوسطه،  دوم  دوره  گاهي 

مورد متأسفانه  تجهیزات  ندارد.  وجود  رغم  بهنیاز 

تحول در    های كلي ايجاد سیاست  1-7بند    های تأكید

آموزش بر    و   نظام  مبني    ازی، س مندضابطه»پرورش 

  سازی مصون  و   سازیمقاوم  زيباسازی،  بهسازی، 

  ايراني،   اسالمي   معماری   اصول   رعايت  با   مدارس

  و   طراحي   نیازها،   تناسببه  فضا   توزيع  و   يابينامک

 توسعه  و  تربیتي  و  آموزشي   هایمجتمع  ساخت

  و   احداث   در  شهری  مديريت  نهادهای  و  مردم  مشاركت

است    نگهداری مشخص  هنمدارس«  بند  اين  وز  كه 

مي اين  در  است.  نشده  كه  اجرايي  داشت  اذعان  توان 

سازمان با  سازمان  همکاری  توسط  اجتماعي  های 

استثنايي  مآ مدراس  يا  و  استثنايي  پرورش  و  وزش 

تواند در شناسايي و ادغام منابع و خدمات از جامعه  مي

برنامه تقويت  مست  توسعه    هایبه  و  مدارس 

دانشيادگیری واقع  های  مؤثر  اين  آموزان  گردد، 

دنیا   در  با  امروز  موضوع  همکاری  عنوان  تحت 

اجتسازمان طرح  م  (Costa & Faria, 2017)ماعي  های 

از  اعظمي  بخش  و  است  های  نظامفعالیت    شده 

 دهد.آموزشي پیشرو را شکل مي

  كودكان   آموزش  و   مدارس   به  ن مسئوال  توجهي كم

زمره  ،  ويژه  نیازهای   با در  كه  است  مواردی  از  يکي 

های آموزشي قرار گرفت. متأسفانه برخي از  تمحدودي

كردهرساناطالع  اشاره  موضوع  اين  بر  سايه ها  كه    اند 

آنش نه    وم كنکور سراسری  كه  است  رفته  پیش  قدر 

تنها وسعت مدارس عادی، بلکه گستره نظام آموزشي  

است گرفته  بر  در  اب؛  را  مسئوالن    ا معنين  ه  كه 

بهعالقه امکانات  مند  و  هزينه  ان  آموزدانشبرای  صرف 

های برتر كنکوری هستند و  عادی به دلیل كسب رتبه

مدارس استثنايي را    هتوجهي باين موضوع موجبات كم

است آورده  برایفراهم  سنواتي    ،  بودجه  در  مثال 

كشور در سال    پرورش  و  آموزش كشور، سهم سازمان  

میلیون تومان بوده    900میلیارد و    283با    برابر  1400

در   و  سنواتي  است  رشد    1401بودجه  با    04/7تنها 

میلیون تومان رسیده    725میلیارد و    242درصدی به  

با  سال گذشته  صد رشد پايین نسبت به  رداست. اين  

ان با  آموزدانشهای خدماتي به  توجه به افزايش هزينه

ويژه   كمای  هنشانه  نوعيبهنیازهای  اين  از  به  توجهي 

مي هويدا  را  مدارس  بر    باسازد.  نوع  ناظر  حال  اين 

مرهون   اينکه آموزشي  عملکرد  هرگونه  ارتقا  و  اصالح 

آفلسفه بر  حاكم  آموزشي  فرايند    نهای    است بر 

همکاران،  ) و  نائیني  از  2009زندوانیان  نقل  به  ؛ 

نجاركال رحمتي  گودرزی،  پويا،  سنايي  محمدی  و  يي 

تغییر  (،  1396نسب،   كه  دارند  اعتقاد  افراد  از  برخي 
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آموزشي   استثنايي  فلسفه  مدارس  به  مسئوالن  نگاه  و 

اين مدارس را فراهم   فرايند تربیتي  به  موجبات توجه 

 .دخواهد آور

مي مسیر  اين  در  بهرههمچنین  با  از  توان  مندی 

در  برنامه  افراد  داوطلبانه  مشاركت  جلب  نظیر  های 

اه  و  يادگیری  توسعه  دانش  راستای  و  مدارس  داف 

همک و  ورزيد)اپستین  اهتمام  به  2009اران،  آموزان   .)

طوری كه از والدين درخواست كرد كه نسبت به ارائه  

بهداشت محیط دتخصص خود   مدراس حضور    ر مثأل 

برنامه ارتقای  به  و  ياری  يابند  مدارس  های 

داشت    (.2015رسانند)سامارا،   توجه  بايد  البته 

ط مدارس در جذب حداكثری  ريزی منعطف توسبرنامه 

خوا اثربخش  مدارس  در  بود)باترايت، والدين  هد 

2014 .) 

مضمون    اجتماعي   –  فرهنگي  مسائل چهارمین 

استخراج با  اصلي  مصاحبه  از  مدارس  عمشده  لمان 

ان دارای نیازهای ويژه است. مضامین فرعي  آموزدانش

حاكم شامل  دسته    به   ترحمي  نگاه  بودناين 

 به  هاخانواده  تمايل  فقدان  آنان،  ينوالد  و  انآموزدانش

  افراد   بدبینانه  نگاه  جامعه،  و  مدرسه  رد  فرزندان  حضور

  نیازهای   با   مدارس  معلمان  توانايي  به  نسبت  جامعه

  عادی   مدارس   معلمان   پايین   به  باال   از   اه گن  و  ويژه

ان با نیازهای  آموزدانشاست. در بین معلمان مدارس  

كه   دارد  وجود  انتظار  اين  به  ويژه  ترحمي  نگاه  از 

عنوان  اين افراد به  ان استثنايي پرهیز شود وآموزدانش

محدوديت البته  كه  جامعه  از  دارند،  هايي  عضوی 

چنانشوندپذيرش   ات.  چنین  بهافچه  دهد  رخ  تبع  قي 

ها نیز تمايل مثبتي برای حضور فرزندانشان به  خانواده

  ، برای مدرسه و آموزش آنان از خود نشان خواهند داد

از   يکي  حضور  ويژه  آموزدانشنمونه  نیازهای  با  ان 

عصر جديد« در  »راه با مادرش در برنامه تلويزيوني  هم

اين    1398سال   داد    آموزدانشتوانايي  نشان    و را 

اين  نظرات تعداد كثیری از افراد را نسبت به توانمندی 

مضمونآموزدانش داد.  تغییر  اين  ان  ديگر  فرعي  های 

نگاه،  دسته   به   نسبت  جامعه  افراد  دبینانهب  يعني 

  به  باال   از  نگاه  و  ويژه  نیازهای  با  مدارس   معلمان   توانايي

منزلت    مدارس   معلمان   پايین  در  ريشه  نیز  عادی 

معلمان  ميد  اجتماعي  نظر  به  كه  مسئوالن  ارد  رسد 

به اجرا و  پرورش چنان  و  نظام آموزش بايد نسبت  كه 

بند    دستور بر    3-3كارگذاری    منزلت   اعتالی»مبني 

  دمت خ  برای  آنان  انگیزه  افزايش   و  معلمان   اجتماعي

  و   خدمات   و  تبلیغي   و   فرهنگي   اقدامات   با   مطلوب

  معیشتي   و  مادی  مشکالت  رفع  و   رفاهي  امکانات 

اجتماعي  نهفر منزلت  اعتالی  راستای  در  و  گیان« 

به استثنايي  معلمان  مدارس  در  شاغل  معلمان  ويژه 

ين انتظار وجود  های جدی صورت نگرفته است. اتالش

سیاست بندهای  كه  ايجاددارد  كلي  در    های  تحول 

آموزش  به  و  نظام  نظام  پرورش  باالدستي  سند  عنوان 

ار و اهتمام  ك   طور جدی در دستورپرورش به  و  آموزش

مسئوالن به اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. با توجه  

بهبود و ارتقای كیفیت    منظور بههای پژوهش،  به يافته

نیآموزدانشس  مدار با  ويژهان  و  توصیه،  ازهای  ها 

 هايي در زير ارائه شده است.پیشنهاد

مدارس   و  ابزار  تدوين  و  تهیه   -1   وسايل 

  با   نامهتفاهم  امضای  اب  ويژه  نیازهای  با  انآموزدانش

  ساخت   و  تجهیز  برای  معتبر   و   صنعتي  هایدانشگاه

 ؛ نیاز مورد ابزار

شهرداری  -2 شهرالتزام  شورای  و    منظور به  ها 

مدارس   ساخت  و  طراحي  براختصاص،  ای  استاندارد 

 ؛ ان با نیازهای ويژهآموزدانش

ان  آموزدانشتوانبخشي    -ايجاد سامانه آموزشي  -3

ارتباط مستمر سازمان  ژبا نیازهای وي ه جهت برقراری 

 ؛ پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي كشور و آموزش

برنامه  -4 تدوين  و  خ تهیه  حمايت  و  های  انواده 

و   فرزندپروری  حوزه  در  والدين  تخصصي  آموزش 

ياددهي   با  آموزدانشيادگیری    –فرايندهای  ان 

 ؛ نیازهای ويژه

تدوين    -5 و  عهای  برنامهتهیه  و  در  لعملي  مي 

با   مدارس  ويژه  مدرسه  و  خانه  جامعه،  ارتباط  حوزه 

 نیازهای ويژه؛ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 18

https://joec.ir/article-1-1342-fa.html


 . .. ویژه؛ نیازهای با آموزاندانش  معلمان پیرامون مدارس دیدگاه کاویوا : و همکاران سهراب محمدی پویا

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

104 

برنامه  -6 تلويزيوني تهیه مستند، فیلم كوتاه،  های 

و  و مدارس  معلمان  محوريت  با  با  آموزدانش...  ان 

توانمندینیازه اشاعه  ويژه در راستای  اعتالی  ای  و  ها 

 ؛ منزلت اجتماعي آنان

نیاز بیشتر  توجه  لزوم    -7 خدمات هندیمبه  و    ا 

استثنايي كشور در تخصیص   پرورش و  آموزشسازمان 

 .كشور سنواتيبودجه 

 ها یادداشت

1. Mentally Deficient 

2. Blindness 

3. Deafness 

4. Emotional Disorder 

5. Learning Disability 

6. Emic 

7. Purposive Sampling 

8. Semi-structured 

9. Data Saturation 

10. Reliablity 

11. Crediblity 

12. Prolonged Engagement 

13. Member Check 

14. Peer Review 
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