ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﺪارس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ،ﻟﺰوﻣﺎً در ﻣﺪارس وﯾﮋه
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺎن را در ﻣﺪارس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش وﯾﮋه و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮە آﻧﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد.
،ﺴﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﮔﺬراﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ،ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺬﯾﺮی از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮد .ﻣﯽ
وی اﻓﺰود :ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﻣﺪارس وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزان دارای آﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻔﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد :درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ،ﻏﯿﺮ
ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ از آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ آﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ
وﻗﺖ وﻗﺖ ﯾﺎ ﭘﺎره ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯿﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ﮐﻨﺎر ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻣﯽ
آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی اﺳﺖ .آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺶ
ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ
وﺟﻮ ﮐﺮد .ﺟﺴﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم ﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارس و ﮐﻼس وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رو ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن روﺑﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮده و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺎدی در ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه در ﮐﻼس
آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻋﺎدی و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮز دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه در ﻣﺪارس ﻋﺎدی و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺶ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭘﺮدازﻧﺪ .داﻧﺶﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻫﺎی راﺑﻂ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻣﻌﻠﻢ

آﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ او در ﺣﺪ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ﺷﻮد ،داﻧﺶ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از در آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮق دادن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ در ﮐﺎرﮔﺰاران و دﺳﺖ
آﻣﻮزان دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪارس ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﺗﺮ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎدی
ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻗﺮاردادن ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺪف آﻣﻮز ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻋﺎدی ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ داﻧﺶ
ﺳﺎزی ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮد و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﺮوزه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻏﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ای ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮان ﺣﺴﯽ ،ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ در ﻣﺪارس ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺤﯿﻂ وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮐﻢ
ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﮐﺎری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ
 17آذر 1393

