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دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﮭ دﻗﺖ ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺎﯾﻊ را در
ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﯾﻢ .دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
دﯾﺪھﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﻓﺘﺮ دارد؛ از ﺟﻤﻠﮫ در آﻣﺴﺘﺮدام،
ﺑﯿﺮوت ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،ژﻧﻮ ،ﮔﻮﻣﺎ )در ﮐﻨﮕﻮ( ،ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ ،ﻟﻨﺪن ،ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﻣﺴﮑﻮ ،ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﭘﺎرﯾﺲ،
ﺳﻨﻔﺮﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺳﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دﯾﺴﯽ و زورﯾﺦ .ﺑﺮای دﯾﺪن اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪhttp://www.hrw.org :
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ دﺳﺖ اول ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ،ﮔﺰارشدھﯽ ،ﮔﺰارشھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و وﯾﺪﯾﻮ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺗﻼش دارﯾﻢ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ھﺪف دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن
دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﮭﺪات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ﻣﯿﭙﺮدازد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ در آدرس  http://www.hrw.org/faدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﮑ(ﺪە
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان ،رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ روﯾﺎﯾﯽ دور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،٩٨-١٣٩٧از ﻣﯿﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ،ﻓﻘﻂ ١۵٠ھﺰار
ﮐﻮدک در ﻣﺪارس ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۴٣درﺻﺪ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درس
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٩۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن از
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ اﺟﺒﺎری ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺪارس ،ﻧﮕﺮش ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪارس و آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪن ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮهھﺎی آﻣﻮزش
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮫ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫی آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺪارس ﻧﻮﺳﺎز ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﺪه وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﮫی ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ در اﺷﮑﺎل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺮر در
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ اﯾﺮان از ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﮫ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫاﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﮐﻞ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن را ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ھﻢ در ﮐﻼسھﺎی درس ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﮫ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﮋوھﺶھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻀﺮ درﺑﺎرهی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ  ٣٧ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ،ﮐﻨﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺧﺮداد  ١٣٩۵ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ١٣٩٧
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان آن را در ﺑﺎزه ﻣﺮداد ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٧ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل  ١٣٩٧در ﮔﺰارﺷﯽ ،ﻣﻮارد ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﻧﮓ ﺑﮫ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﻣﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﻧﺤﻮ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد .در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ،
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ١٣٨٨ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ و اوﺗﯿﺴﻢ ،و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آﮔﺎھﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ د ھ ﺪ
واھﻤﮫ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ھﻢ ﺑﻘﯿﮫ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮭﺎ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻮرد ﻗﻠﺪری و ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﺑﻘﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،طﺮح اﺟﺒﺎری ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﮫ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ طﺮح ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﺖ ھﻮش از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﺻﻮرت آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮدن ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از  ٧٠داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ  ۵٠ﺗﺎ  ٧٠داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ
»آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۵٠
»آﻣﻮزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﮫای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎدر ﯾﮏ ﮐﻮدک ھﻔﺖﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ ھﻢ دارد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮد را از ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دﺧﺘﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ6

»

i
روزی ﮐﻪ &ﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧ[ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧ9:م را ﺣ `:در ﻣﺪرﺳﻪی اﺳaﺜﻨﺎ bcﺛeﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ از &ﺪﺗgfﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪ hﻣﻦ ﺑﻮد… ﻣﻦ
lﺧﻮاﻫﻢ دﺧ9:م ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪی &ﭽﻪﻫﺎ &ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .ﻣﻦ ﻫﻤﻪی وﺳﺎpﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮاqﺶ ﺧgfﺪە ﺑﻮدم اﻣﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﻨﺠﺶ دﺧ9:م &ﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮا xﺟﻮاب ﻧﺪاد و آﻗﺎ bcﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ارزgﺎ| bﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او آﻣﻮزش}ﺬﯾﺮ ﻧ•ﺴﺖ .ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل راە ﮐﻪ دﺧ9:م را &ﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ lﮔﺮداﻧﺪم داﺷﺘﻢ ﮔgfﻪ lﮐﺮدم.

ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ،١٣٩٨
 ١۵٧٠ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪارس ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ھﻢ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪارس زﯾﺎدی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺤﺚ و آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﻼس و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی
ﺣﻖ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻤﻌﮏ؛ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی
ﺑﺮﯾﻞ ،ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺳﺎدهﺳﺎزیﺷﺪه؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ؛ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﺪارس ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزشدﯾﺪه
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼس درس ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری
ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اراﺋﮫ ﻧﮑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺼﺪاق اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺮﯾﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﯾﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻧﺎﻗﺺ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺪارس ﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ھﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای
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ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺪرﺳﮫھﺎی دور از ﺧﺎﻧﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮫ
ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﮐﮫ در ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺠﻤﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ھﺮ روز
ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ دﺧﺘﺮ ٩ﺳﺎﻟﮫاش ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ» :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ او ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺒﻨﻢ اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﭘﻮﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ «.ﭼﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﻧﺠﻤﮫ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﺪرﺳﮫ و داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮوﻗﺖ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﮫ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺪر ﺷﺒﻨﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ از او ھﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد» :ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوم و ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
روز ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺪون دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮد«.
آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮهھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻮل و ﺷﯿﻮهھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی درﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺠﺰا در ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﮐﺸﻮر
اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ
و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ.
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭﺪات دوﻟﺖھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت دارد ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺳﺎل ١٣٩۶ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ازﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻤﯿﺘﮫ از رواج آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎف
ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺟﮭﺖ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آﻣﻮزش و واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ
از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد ،و روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهھﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی را در ﻣﺪارس ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪارس و ﺷﯿﻮهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی طﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺎﻣﯿﻦ
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ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰاران ﮐﻮدک در اﯾﺮان از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺣﺬف ﺷﺪه و از ﯾﮑﯽ از
راهھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻮﺻ(ﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺻ(ﻪﻫﺎ& bcﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
● دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ
از طﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ.
● ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد.
● ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ را طﻮری اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره
ﭼﮭﺎر ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
○ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﻘﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﺎرغ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ از اراﺋﮫ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
○ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از آﻣﻮزش ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ.
○ ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻣﻮظﻒ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﻓﺮدی و آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اراﺋﮫ دھﻨﺪ.
● ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﯾﮏ راھﺒﺮد ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ در آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،و وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ،
و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
● ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،آﻣﺎر ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دادهھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺤﻞ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﮫھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،طﺮحھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
● ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﮐﮫ طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد .ﺑﮫ وﯾﮋه:
○ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدک ﺷﺮط
ﻻزم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
○ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و در ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮدی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺮ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری او از آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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○ ﺑﺮای ھﻤﮫ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺒﺎری در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﻣﻮزش
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
○ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺠﺶ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺻ(ﻪﻫﺎ& bcﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳaﺜﻨﺎbc
ﺗﻀ ﻤ Q J
 Pدﺳ ;9:ﺑﺮاﺑﺮ &ﻪ آﻣﻮزش
● اﺟﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺒﺎری آﻣﻮزش ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن.
● ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ھﺮ روﯾﮫ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺒﺎری آﻣﻮزش را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
● ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻼسھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺧﻮدداری از ﺟﺪاﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،آﻣﻮزش در ﺧﺎﻧﮫ ،ﯾﺎ در ﮐﻼسھﺎی ﻣﺠﺰا در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ.
● ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻌﯽ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻗﺼﻮر ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
● ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﯾﺎ دارای ھﺮ دو آﺳﯿﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ
و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن و ﺷﯿﻮه و اﺑﺰار ارﺗﺒﺎطﯽ و در ﻣﺤﯿﻂھﺎﯾﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻋﻠﻤﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
● ﻣﺸﺎوره ﻣﺪاوم و واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺮﯾﺎن
طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ.

اﻣ‰ﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و روgﮑﺮد ﻓﺮدﻣﺤﻮر
● اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﻓﺮد-ﻣﺤﻮر ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ.
● ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮدی .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﯾﻞ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی
ﺳﺎدهﺳﺎزیﺷﺪه ،و ﻓﻨﺎوریھﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ؛ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ؛ و
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ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎی رﻓﺘﺎری ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ.
● ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻤﮫ ﻣﺪارس ،از ﺟﻤﻠﮫ وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐدار ،دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،ﮐﻼسھﺎ ،و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ طﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ .طﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از طﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﻀﺎھﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻓﮭﻢ ،و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎر ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮوﯾﺞ داده ﺷﻮد ﮐﮫ
از روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و روﯾﮑﺮدی در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎزھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﺮ
داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﺎص ھﺮ ﻓﺮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
● ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﮫای آﻣﻮزش دﯾﺪه ،ﺑﮫ وﯾﮋه دﺳﺘﯿﺎران داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎران ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﻌﻄﺎف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎران ﻻزﻣﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖاﻧﺪر>ﺎران
● در دورهھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺎزآﻣﻮزی ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ،دروﺳﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﯿﻮهھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ،
و ﻓﻨﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش دھﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزشھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اراﺋﮫ ﺷﻮد.
● اﯾﻦ آﻣﻮزشھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری ﻣﺪارس ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارهھﺎی آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮری ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ اراﯾﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
● ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

آ •ﺎ&Žﺨ‘•
● از ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮓ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﺪارس و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺶداوری و
اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرزارھﺎی آﮔﺎھﯽﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﮐﻼسھﺎﯾﯽ درﺑﺎره آﮔﺎھﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺑﺎ ھﺪف
ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ.
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● آﻣﻮزش ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ آﻣﻮزش را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و وزارت
ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ داده و ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ.

ﺟﻤﻊآوری دادەﻫﺎ
● آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان را ﺟﻤﻊآوری و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻻﻧﮫ در ھﻤﮫ اﻧﻮاع ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫای ،و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،و ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

&ﻪ دﻓ 9:ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﮐﻮد>ﺎن )ﯾﻮﻧ•ﺴﻒ( در اﯾﺮان
● در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﮐﺪا از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻖ ﺑﺮ
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،و از ﺗﻼشھﺎی دوﻟﺖ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اھﺪاف ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
● ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
را ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارد.
● ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪام ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ و
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در اﯾﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﮫ ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو در طﻮل ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺧﺮداد  ١٣٩۵ﺗﺎ
ﺗﯿﺮ  ١٣٩٧ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺎزه ﻣﺮداد ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٧ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن  ٣٧ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل،
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و از طﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارھﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
اﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ  ١۴ﻧﻔﺮ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﭼﮭﺎر ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻی ١٢ﺳﺎل
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﻧﮫ ﻣﻌﻠﻢ ،ھﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد از اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾﺮان در آزادی ﺑﯿﺎن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺪان درﺧﺸﺎن
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺻﺪھﺎ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،وﮐﯿﻞ ،و روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ،از ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺮھﯿﺰ
دارﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺗﺮس ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام ھﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻏﻠﺐ
ﻣﻨﺘﻘﺪان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
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در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ آﻣﺎر و اظﮭﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
از آﻧﮭﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺷﮭﺮھﺎ و در
رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎطﯽ
و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ذھﻨﯽ و رﺷﺪی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا
از طﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنھﺎی اﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ از ﺳﻮالھﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﻌﺬب ﺑﻮدن ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن درﺑﺎره ھﺪف ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺤﺒﺖھﺎی اﯾﺸﺎن و ﻓﺎش ﻧﺸﺪن اﺳﻤﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ داده
ﺷﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮫ ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

“Iran: Harsh Sentence for Rights Lawyer Threatens Activism,” Human Rights Watch and Center for 1
Human Rights in Iran news release, May 20, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/03/20/iran-harshsentence-rights-lawyer-threatens-activism.
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در ﺑﮭﻤﻦﻣﺎه  ،١٣٩۵دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن درﺧﻮاﺳﺖ
اطﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻓﺻل اول .ﭘ•ﺶزﻣﯿﻨﻪ :آﻣﻮزش در اﯾﺮان
ﻣدارس در اﯾران
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،دﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اول ،و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ دوم اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻣﺪارس ﺟﺪا درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺪارس ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت دوﻟﺘﯽ و ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد.
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ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺪارس ﻋﺎدی
ﻧﻈﺎرت دارد 3.ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﯾﮏ آزﻣﻮن اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻮآﻣﻮزان در ﻣﺪارس را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه
دارد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺟﺬب ،آﻣﻮزش و
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١۵٧٠ ،٩٨-١٣٩٧ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٢٨ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی و ٢۴
ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ 5.در ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪارس
وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺪارس ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ .در ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺑﻘﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﻖ آﻧﺎن را ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ٨٠٠ ،ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ
ﮐﮫ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ،اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ
Education System Iran, Nuffic (Dutch Organization for Internationalization of Education) version 3, 2
August 2015, https://www.nuffic.nl/en/publications/education-system-iran/ (accessed September 1, 2017).
 3اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٣۶٩و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﺟﮫ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ،
 ۵ ،91853/https://rc.majlis.ir/fa/law/showﺑﮭﻤﻦ .١٣۶٩
 4اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ٢۴ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر ،١٣٧٠
.91925/https://rc.majlis.ir/fa/law/show
 5ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ٢١ ،آﺑﺎن ،١٣٩٧
./4455643/https://www.mehrnews.com/news
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ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮز دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪارس ،وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﺻﻮﺗﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
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ھﻤﮫ ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس
»ﭘﺬﯾﺮا« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ ھﯿﭻ آﻣﺎری ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﭘﺬﯾﺮا در ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻼسھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻼس ﺿﻤﯿﻤﮫ« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻮد>ﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮز‘;
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٩٨-١٣٩٧ﺑﯿﺶ از ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﯾﺮان ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ 7.ﺑﮫ طﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮر در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻓﻘﻂ
 ١۵٠ھﺰار ﮐﻮدک در ﻣﺪارس اﻋﻢ از ھﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ 8.در ﺣﺪود ۶۵ھﺰار ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس
ﻋﺎدی و ﺣﺪود ٨۵ھﺰار ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ.

9

در اﯾﺮان ،ھﯿﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل ﮐﮫ از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل  ١٣٩٨ﮔﺰارشھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه
ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ١٣٠ھﺰار ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت ارﺗﺒﺎطﺎت و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎل
١٣٠ ،١٣٩۶ھﺰار ﮐﻮدک ﺳﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ  ١١ﺳﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ٨٠ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ

 6ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ٣ ،آﺑﺎن ،١٣٩۶
./1555770/03/08/1396/https://www.tasnimnews.com/fa/news
 7وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﻗﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﺤﺎﯾﯽ» :ﺑﯿﺶ از  ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ،ﺷﺒﮑﮫی ﺧﺒﺮ ١٩ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر
./625069/http://www.irinn.ir/fa/news ١٣٩٧
 8ﺑﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ١٠ﺗﺎ  ١درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ
درﺻﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ١۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ،ﺑﮫ آﻣﺎر ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
 9ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ( ،ﺷﮭﺮﯾﻮر ،١٣٩۶
.83030560/http://www.irna.ir/zanjan/fa/News
 10ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺠﻠﺲ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﯽﺳﻮادی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان« ٢٧ ،اﺳﻔﻨﺪ ،١٣٩٧
.1123823/http://rc.majlis.ir/fa/news/show

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪه و واﻟﺪﯾﻦ اظﮭﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،و ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن
از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه
دﺧﺘﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

12

ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،دوﻟﺖھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻮﺛﺮ و اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اطﻼﻋﺎت و
آﻣﺎر ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و دادهھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ،ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﯽ و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ.

13

ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﯽ درﺑﺎره اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آنھﺎ داده ﺟﻤﻊآوری
ﺷﻮد.
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 11ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺷﻤﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﻣﺠﯿﺪی ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر رﻓﺎھﯽ
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ٢ ،دی ،١٣٩٧
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3846663.
 12ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد ١٣٩٧؛ اﺣﺴﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی
در ﻏﺮب اﯾﺮان ١٧ ،ﻣﺮداد ١٣٩٧؛ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ١٨ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
& Zuraidah Don, Ali Salami & Amir Ghajarieh, “Voices of Girls with Disabilities in Rural Iran,” Disability
Society, 30:6, 805-819, (2015) DOI: 10.1080/09687599.2015.1052042
http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2015.1052042 (accessed September 8, 2017).
 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢آذر  ١٣) ١٣٨۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(٢٠٠۶ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن  ١۴اردﯾﺒﮭﺸﺖ
 ٣) ١٣٨٧ﻣﯽ  .(٢٠٠٨اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
 14ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ١٢اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣٩۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ،
.16936=http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ18

»

ﻓﺻل دوم .ﺣذف ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت از آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدی را در راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ،آزﻣﻮﻧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﺎﯾﮫ اول دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک »آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ«
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ »آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ« ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن
واﻟﺪﯾﻦ از ﺣﻖ آﻣﻮزش اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ
و اوﺗﯿﺴﻢ ،و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
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اﺣﻤﺪ ﻣﺪادی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق

ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ،وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اوﻻ ،ﺳ(ﺎﺳﺖ اﺻ Rآﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑ(ﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﻮد>ﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟŸﺴ•ﺖ ،ﺛﺮوت ،ﻣﺬﻫﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ
ﺗﻔﮑ(ﮏ lﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮز‘; ﻃﻮری ﻃﺮا ¢ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮد>ﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ را در ﻣﺪارس اﺳaﺜﻨﺎ bcو ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزشدpﺪە lﮔﺬارد& .ﻪ ﻫﻤ Q J
 Pدﻟ(ﻞ &ﺎور دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮز‘; &ﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎ&ﻠ(ﺖ
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ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﺻتھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﻧﺎ ﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ
در اﯾﺮان ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺶﺷﺮط
ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﭘﺎﯾﮫ اول دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﻮدک را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ درﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ :ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺞ )اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ( ،ﺷﻨﻮاﯾﯽﺳﻨﺞ )اودﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ( ،و رواﻧﺸﻨﺎس .اﮔﺮ

 15ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﮭﺮان ٣ ،ﺧﺮداد ١٣٩٨؛ ﻧﺴﯿﻢ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ،ﺗﮭﺮان،
 ١٩ﻣﺮداد١٣٩٧ .؛ ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد ١٣٩٧؛ و اﺣﺴﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ١۵ ،ﻣﺮداد
.١٣٩٧
 16ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻣﺪادی ،ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺳﺎﮐﻦ واﺷﻨﮕﺘﻦ دیﺳﯽ ١٧ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه
دوم ارﺟﺎع ﻣﯽدھﻨﺪ.
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ارزﯾﺎﺑﯽ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ )ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ( اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  ٧٠داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ذھﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ ﺑﯿﻦ  ۵٠ﺗﺎ  ٧٠دارﻧﺪ» ،آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ 18.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  ۵٠دارﻧﺪ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﮫای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش« ﺧﻮد ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ »ﺗﺮﺑﯿﺖﭘﺬﯾﺮ« )ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ  ٢۵ﺗﺎ  (۵٠و
»ﺣﻤﺎﯾﺖﭘﺬﯾﺮ« )ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  (٢۵طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑﮭﺮهی ھﻮﺷﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای اوﺗﯿﺴﻢ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
»ﮐﻨﺘﺮل ادرار و ﻣﺪﻓﻮع« ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺣﻀﻮر در ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﮫای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 19.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  ٢۵دارﻧﺪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺣﻤﺎﯾﺖﭘﺬﯾﺮ« طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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در دھﮫھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻓﺎﯾﺪه آزﻣﻮنھﺎی ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از
ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ آزﻣﻮنھﺎ از اﺳﺎس ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ 21.از آزﻣﻮنھﺎی ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﮫ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ادﻋﺎی ﺑﺮﺗﺮی
ذھﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻘﯿﻢﺳﺎزی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﺷﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 17دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﮫ دﺑﺴﺘﺎن ،١٣٩۴ ،ﺷﻤﺎره  ٢٩٠۵۶وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ٢٣ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ،١٣٩۴
https://phc.mui.ac.ir/sites/phc.mui.ac.ir/files/docs/dastooramal%20sanjesh%20%2094.%2095%5B1%5D_0.pdf
 18ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر» ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ« ،١٣٩١
/http://csdeo.ir/uploadsﺗﻌﺎرﯾﻒ_و_واژه_ھﺎ_ﺳﺎزﻣﺎن_آﻣﻮزش_و_ﭘﺮورش_اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ pdf.و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ١١ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .١٣٩۶
 19ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻮآﻣﻮزان و داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺎده .http://a.csdeo.ir/uploads/7.pdf ،١۴
 20ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ روزاﻧﮫ و ﺷﺒﺎﻧﮫ ٢١ ،آﺑﺎن .82727102/http://www.irna.ir/fa/News ،١٣٩۶
Korchin, S. J., “Clinical psychology and minority problems,” American Psychologist, 1980, 35(3), 262; 21
Padilla, A. M., & Medina, A. (1996), “Cross-cultural sensitivity in assessment: Using tests in culturally
appropriate ways,” in Suzuki, L. A., Meller, P. J., & Ponterotto, J. G., Eds., Handbook of multicultural
assessment: Clinical, psychological, and educational applications, 1996, San Francisco, CA; and JosseyBass, Gallannaugh, Francesm and Dyson, Alan. “Disproportionality in Special Needs Education in
England” The Journal of Special Education, 2008, Vol. 42, No. 1, pp. 36-46.
Reddy, Ajitha, “The Eugenic Origins of IQ Testing: Implications for Post-Atkins Litigaion,” DePaul 22
Law Review 57 (2008), pp. 667–1093.
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ20

»

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنھﺎی ھﻮش آﻧﮭﺎ را در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ
و از ﻣﺤﯿﻂھﺎی آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ 23.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﮋوھﺶھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اوﺗﯿﺴﻢ و ﮐﺎرﮐﺮد ھﻮﺷﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنھﺎی ﺑﮭﺮه ھﻮﺷﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ھﻮش اﻓﺮاد دارای اوﺗﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
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در اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان ذﯾﻞ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش
ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ »آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد ﮐﮫ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
آﻣﻮزش« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٣٩٧اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﯾﺎ اوﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  ۵٠ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،آﻣﻮزش،
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ »ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ «.اﻓﺮوز ﺻﻔﺎریﻓﺮد در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود» :در واﻗﻊ ﻣﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ١۴ﺳﺎل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ زﯾﺮ  ٧٠را در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺧﺮوﺟﯽھﺎﯾﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮب و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ 25«.ﭘﺲ از ١۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ،آن دﺳﺘﮫ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺗﺮﺑﯿﺖﭘﺬﯾﺮ« طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرتھﺎی
ﺳﺎدهای ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎری ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﻄﺢ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »آﻣﻮزشﭘﺬﯾﺮ« ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ ،در دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
دارای ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﻔﯿﻒ ،ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ذھﻨﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن دارای
»ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎطﻔﯽ-رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ« ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻣﻮزش ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن از آﻣﻮزش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﻮداﺑﮫ ،ﻣﺎدر روژﯾﻦ دﺧﺘﺮ ھﻔﺖﺳﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ دارد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
i
روزی ﮐﻪ &ﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﺧ9:م را ﺣ `:در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳaﺜﻨﺎ bcﻧ[ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛeﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ¤p ،از &ﺪﺗgfﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪ hﻣﻦ ﺑﻮد ….ﻣﻦ
lﺧﻮاﻫﻢ او ﻣﺜﻞ &ﭽﻪﻫﺎی دpﮕﺮ &ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .ﻣﻦ وﺳﺎpﻞ ﻣﺪرﺳﻪاش را ﺧgfﺪە ﺑﻮدم و ﺣ `:ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﺷﻠﻮار
ﻣﺪرﺳﻪاش را ﻫﻢ آﻣﺎدە ﮐﺮدە ﺑﻮدم .اﻣﺎ او در ﺟﻠﺴﻪی ارزgﺎ|& bﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮا} xﺎﺳﺦ ﻧﺪاد و آﻗﺎ bcﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ارزgﺎ|b
27.
ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او آﻣﻮزش}ﺬﯾﺮ ﻧ•ﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راە ﮐﻪ دﺧ9:م را &ﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ lﮔﺮداﻧﺪم داﺷﺘﻢ ﮔgfﻪ lﮐﺮدم

دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ طﺮح ﺳﻨﺠﺶ
اﺟﺒﺎری »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش« ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن دارای اوﺗﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن در ﺗﮭﺮان ،ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٠ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺛeﺖﻧﺎم ﻣﺪارس& ،ﺎ واﻟﺪﯾ `Qرو©ﺮو lﺷﻮم ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ذﻫ`Qﺷﺎن از ﺛeﺖﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺤﺮوم lﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻬﺮە ﻫﻮ‘; آﻧﻬﺎ زgﺮ  ۵۰ﺗﻌﯿ Q J
 Pﺷﺪە اﺳﺖ& .ﻪ آنﻫﺎ lﮔg-ﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن lﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش
i
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪ hﺑ¯ﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر &ﻪ ‘°ﮐﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧ•ﺴﺖ ،ﺣ `:در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳaﺜﻨﺎbc

28.

ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان اﺳﺖ .او ﺑﺎ دهھﺎ ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺎلھﺎی  ١٣٩٧و  ١٣٩٨از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
&ﻌ ±Qﮐﻮد>ﺎ bQﮐﻪ دpﺪم &ﻪ اﯾﻦ دﻟ(ﻞ از ﺗﺤﺼ(ﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﻏ 9Jﻗﺎ&ﻞ آﻣﻮزش« ارزgﺎ| bﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗ& `:ﺎ آﻧﻬﺎ
ﺻﺤ£ﺖ ﮐﺮدم ،ﻧﺘﻮا³ﺴﺘﻢ &ﻔﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزgﺎ&ﺎن &ﻪ ﭼﻨ Q J
 Pﻧ(aﺠﻪای رﺳ(ﺪەاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل& ،ﺎ دﺧ9:ی ۹ﺳﺎﻟﻪ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم ﮐﻪ &ﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮب ﺟﻮاب lداد .وﻗ `:ﻓﻬﻤ(ﺪم ﮐﻪ &ﻪ دﻟ(ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ذﻫ» `Qﻏ 9Jﻗﺎ&ﻞ آﻣﻮزش«
µﺸﺨ(ﺺ دادە ﺷﺪە ،ﺟﺎ ﺧﻮردم .اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ دpﺪم ،او &ﻪ ﺧﻮ| bارﺗ£ﺎط ﺑﺮﻗﺮار lﮐﺮد و lﻓﻬﻤ(ﺪ و ﻓﻘﻂ &ﺪ³ﺶ
29.

ﻟﺮزش داﺷﺖ

 27ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮداﺑﮫ ،دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 28ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ،ﺗﮭﺮان ١٩ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 29ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ22

»

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﮐﻮد>ﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا و >ﻢﺷﻨﻮا اﻏﻠﺐ از >ﻼس اول در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ‘°ﮐﺖ lﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑ•ﺸ 9:اوﻗﺎت دا³ﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑ¼ﻨﺎ
را ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪا& bcﻪ ﻣﺪارس اﺳaﺜﻨﺎl bcﻓﺮﺳ(aﻢ ﺗﺎ ﺑgfﻞ pﺎد &ﮕ9Jﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻇﺮﻓ(ﺖ آﻣﻮزش ﺑgfﻞ را در
ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻧﺪارgﻢ .ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ lﺗﻮاﻧﻨﺪ &ﻪ ﻧﻮ¿ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﺛ& 9Jﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اIﺮ ﺧﺎﻧﻮادەای
واﻗﻌﺎ اÀار دارد ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺑ¼ﻨﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی ﺛeﺖﻧﺎم ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزە را lدﻫ(ﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﻮد>ﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ذﻫÂ ... ،`Qﺴ(ﺎر &ﻪ ﻧﺪرت اﺟﺎزە lدﻫ(ﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی ﺛeﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ

30.

ﻛﻮدﻛﺎن طﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ از ﺟﻤﻠﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  ١١٨٠٠٠ﮐﻮدک زﯾﺮ ١۵ﺳﺎل دارای اوﺗﯿﺴﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 31.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل ،١٣٩٧
ﺗﻨﮭﺎ  ٧٠٠٠ﮐﻮدک طﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ 32.طﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ،از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ  ٢۴۴٢ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﻨﺪ:
 ٢٢۶۴ﻧﻔﺮ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و  ١٧٨ﻧﻔﺮ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی.

33

ﺧﻮدداری از ﺛeﺖﻧﺎم ﮐﻮد>ﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ در ﻣﺪارس ﻫﻤÄﺎbQ
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در طﺮح ﺳﻨﺠﺶ،
ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
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در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎن در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺎﻧﮫ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺪارس ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮدﻧﺪ از اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﮫﻧﺎﻣﮫ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در
 30ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ٢٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ
.١٣٩٧
 31ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخھﺎی ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ از اوﺗﯿﺴﻢ و دادهھﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان درﺑﺎرهی ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل.
World Health Organization, Factsheet on Autism Spectrum Disorders, April 4, 2017,
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
 32ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ١٠ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩٧
https://www.farsnews.com/news/13970610000703/.
 33ﻣﻨﯿﺮه ﻋﺰﯾﺰی ،ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﺗﯿﺴﻢ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ٢۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٨
./98012409797/https://www.isna.ir/news
 34ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻮان ٢١ ،ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﺪرﺳﮫی ﻋﺎدی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ٢٢ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩۶؛ ﻓﺮﯾﺪه،
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٣ ،ﺧﺮداد ١٣٩۶؛ ﻣﮭﺘﺎب ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ٣ ،ﺧﺮداد ١٣٩۶؛ و ﻓﻮزﯾﮫ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٣ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﮫ واﻟﺪﯾﻦ را وادار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺮاﺋﺖﻧﺎﻣﮫ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺟﺮاﺣﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮی ١٠ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎدرش ،ﻣﮭﺘﺎب ،درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ
ﺛﺒﺖﻧﺎم او در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ( ،Rﺑ Q J
 Pادارە آﻣﻮزش اﺳaﺜﻨﺎ ،bcﻣﺪرﺳﻪ اﺳaﺜﻨﺎ ،bcو ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺛeﺖﻧﺎم ﻣﺎ° R> bQﮔﺮدا bQدارgﻢ.
ﻣﺪرﺳﻪ اﺳaﺜﻨﺎ& bcﻪ ﻣﺎ lﮔg-ﺪ ﻣﺎ& bQﺎpﺪ &ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻧ[ﺗﻮاﻧ(ﻢ ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای او ﭘ(ﺪا ﮐﻨ(ﻢ و
35.

اIﺮ ﻫﻢ ﭘ(ﺪا ﮐﻨ(ﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ از ﺛeﺖﻧﺎﻣﺶ اﻣﺘﻨﺎع lﮐﻨﺪ

ﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدداری ﻣﺪارس ﻋﺎدی از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺎدرش،
او ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﻼسھﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز از ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﯽ دﻟﺶ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ھﻤﺒﺎزیھﺎ و ﺑﭽﮫھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺳﻄﺢ درس در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد» :در ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎدی او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از
ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮد .او ﻣﺪام ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﺎ دل ﻣﻦ را
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ«.
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در ﺧﺮداد  ،١٣٩۶ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دﺧﺘﺮ ھﻔﺖﺳﺎﻟﮫاش ،ﺑﮭﺎر ،را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ .ﺑﮭﺎر از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺳﮫ ﻣﺪرﺳﮫ دﯾﮕﺮ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﮭﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
&ﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ رﻓﺘ(ﻢ ،ﺟﻮاب ﻣﻨ ÇQﺑﻮدp .ﺎ lﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧ•ﺴﺖ ﭼﻮن }ﻠﻪﻫﺎی زgﺎدی دارد pﺎ
اﯾﻨﮑﻪ &ﭽﻪﻫﺎی دpﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﻫﻞ &ﺪﻫﻨﺪ و &ﻪ او آﺳ•ﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ& .ﻪ ﻧﻈﺮم آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎس lﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻮدن
ﺑﻬﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ &ﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ& .ﺎﻻﺧﺮە ﻧﺎﻣﻪای از ادارە آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و pﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺛeﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ دادم در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺧﻮدم او را &ﻪ >ﻼس ﻃ£ﻘﻪ &ﺎﻻ ﺑ|9م و در ﻃﻮل روز ﺑﺮای ﻫﺮ
37.
>ﻤ ¤ﮐﻪ او ﻻزم داﺷﺘﻪ &ﺎﺷﺪ در دﺳ9:س &ﺎﺷﻢ

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﯾﺪه و ﺷﻮھﺮش ﺑﮭﺎر را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن از آن ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ٩٨-١٣٩٧
در ﻣﺪرﺳﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﺑﺮای وﯾﻠﭽﺮ داﺷﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺪرﺳﮫ از ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ دور اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ

 35ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮭﺘﺎب ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ٣ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 36ھﻤﺎن.
 37ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه ،اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٣ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ24

»

رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ از ﻓﺮﯾﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺋﺖﻧﺎﻣﮫای اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در ﺧﺼﻮص ھﺮﮔﻮﻧﮫ آﺳﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎر ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﺎﯾﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪارس ﻋﺎدی از آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺮاﺋﺖﻧﺎﻣﮫ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﮫ
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ 38.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻮزﯾﮫ ﺑﺮاﺋﺖﻧﺎﻣﮫای اﻣﻀﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ١۴ﺳﺎﻟﮫاش ھﺎﺗﻒ را در ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ در ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﺪ .ھﺎﺗﻒ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان دارد ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮم ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺨﻮانھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻮزﯾﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﻣﻦ &ﻪ ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی ﻧﺰدpﮏ ﻣ 9Q Qﻟﻤﺎن رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ pﮏ از آﻧﻬﺎ ﻫﺎﺗﻒ را ﻧÊﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪË .ﺲ از اÀار زgﺎد ،آﺧﺮ >ﺎر ﻣﺪﯾﺮ pﮏ
:
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺛeﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ& ،ﻪ ‘°ط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺪی را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟ(ﺖ ﺣﻘﻮÍ
ﺑﺮای ﻫﺮ آﺳﯿ|` ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ &ﻪ ﻫﺎﺗﻒ در ﻣﺪرﺳﻪ وارد ﺷﻮد ،ﻧﺪارد .آن روز ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﺑﻮدم و ﭼﺎرەای ﺟﺰ اﻣﻀﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ اﻧﺼﺎف ﻧ•ﺴﺖ .اﯾﻦ وﻇ(ﻔﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ &ﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و اIﺮ
ﻗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ& ،ﺎpﺪ ﻣﺴﺌﻮل &ﺎﺷﻨﺪ«.
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ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ در اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری اطﻼع دارد
ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .وی در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن »ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ،ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
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ﻣﺎھﺮخ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ طﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ،
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ راهﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﮫ را از طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﮫ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻮدک دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎدی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدک اﺳﺖ «.ﻣﺎھﺮخ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺧﻮدداری از ﺛﺒﺖﻧﺎمھﺎ و ﻧﺒﻮد ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 38ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻮزﯾﮫ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٣ ،ﺧﺮداد ١٣٩۶؛ و ﻓﺮﯾﺪه ،اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٢۴ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر .١٣٩٧
 39ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻮزﯾﮫ.
 40ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ٢٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ
.١٣٩٧
 41ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎھﺮخ ،ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٢٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ اﻗﺪام اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﮫ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﻣﺎھﺮخ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد» :ﻣﻦ از وﺟﻮد ھﯿﭻ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ اطﻼع ﻧﺪارم و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﻣﺪﯾﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
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در ﺳﺎل  ١٣٩۶از ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص اﻟﺰام ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻧﻘﻞ ﺷﺪ» :ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن ذھﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ 43«.رﺑﯿﻌﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
»اﮔﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﮑﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﮔﺰارش ﺷﻮد ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﮫ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ «.او اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﻋﻠﯿﮫ
ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﮫ ﻧﮑﺮد.

وﺟﻮد اﻧﮓ و ﻧÄﺎە >ﻠ•ﺸﻪای &ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ در ﻣ(ﺎن واﻟﺪﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺎورھﺎی ﻛﻠﯿﺸﮫای درﺑﺎره داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻮرد اذﯾﺖ
و آزار و ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﮫ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﭼﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن .ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﮭﺎ
ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﺴﺮی ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴﺎس ﺷﺮم واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮ دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ دوراﻓﺘﺎده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺳﻮداﺑﮫ ،ﻣﺎدر روژﯾﻦ ،دﺧﺘﺮھﻔﺖﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﮔﻔﺖ ﺷﻮھﺮش از ﺗﻼشھﺎی او ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم روژﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ روژﯾﻦ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارد:
او ﻣﺪام &ﻪ ﻣﻦ lﮔg-ﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای  ÏËﻣﺎ ﺧﻮب ﻧ•ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در©ﺎرە ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل او &ﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن &ﭽﻪﻫﺎی دpﮕﺮ او را
ﻣﺴﺨﺮە lﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاqﺶ اﺳﻢﻫﺎ و ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺗﻮﻫ Q J
Pآﻣ l 9Q Jﮔﺬارﻧﺪ .او lﮔg-ﺪ &ﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ﮐ• ﻧ[ﺧﻮاﻫﺪ &ﺎ
دﺧ9:ﻣﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا &ﺎpﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼ(ﻞ او ﺗﻼش ﮐﻨ(ﻢ .ﻓﻘﻂ &ﺎpﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراÑﺶ را &ﺪﻫ(ﻢ و ﻣﻄﻤ Q Ò
P
ﺷg-ﻢ ﮐ• از او ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە ﻧ[ﮐﻨﺪ .او ﻓﮑﺮ lﮐﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای روژgﻦ |bﻓﺎpﺪە اﺳﺖ و ﻣﻦ &ﺎpﺪ واﻗﻌ(ﺖ را
44.

ﺑÊﺬﯾﺮم و ﺑ(ﺨﻮد وﻗﺖ و ﭘﻮل را ﺑﺮای او ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻢ

 42ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ٢٠ ،آذر ./6354370/https://www.yjc.ir/fa/news ،١٣٩۶
 43ھﻤﺎن.
 44ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮداﺑﮫ ،دارای ﮐﻮدک  ٧ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ26

»

اﺣﺴﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری را در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽروﻧﺪ:
ﻣﻦ &ﺎ ﻣﻮارد Âﺴ(ﺎری رو©ﺮو ﺷﺪەام ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺼ(ﻞﮐﺮدە pﺎ واﻟﺪﯾﻦ دارای ﺷﻐﻞ ﺧﻮب دوﻟ ،`:ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ﺧﻮد
را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛeﺖﻧﺎم ﻧﮑﺮدەاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨ Q J
 ،Pﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻓﻘﻂ &ﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ﮐﻮدک از ﺛeﺖﻧﺎم
او ﺧﻮدداری ﮐﺮدەاﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺛeﺖﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣ `:ﺧﺎﻧﻮادەای را lﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ
45.
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دﺧ9:ﺷﺎن را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ذﻫ `Qدارد در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪا bQﮐﺮدەاﻧﺪ

اﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ ازده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﻮدﮐﺎن دارای اوﺗﯿﺴﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:
ﻣﻦ &ﺎور دارم ﺗﻘ£gfﺎ pﮏ ﮐﻮدک از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻮدک دارای اوﺗ•ﺴﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ &ﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪای ﻗﺪم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪÂ .ﺴ(ﺎری از واﻟﺪﯾﻦ از
اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎ¿ و واŸÑﺶﻫﺎی ﺗﺮﺣﻢآﻣ  9Q Jدpﮕﺮان lﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ lدﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان دارای اوﺗ•ﺴﻢﺷﺎن در
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮ lدpﺪە ³ﺸﻮﻧﺪ& .ﺪﺗgfﻦ ﭼ  9Q Jﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﺠﺶ &ﻪ ﺑﺮ ¢Qواﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
46 .
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺎ bرﻓ Q :
& Pﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد «
c

ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﮫ او اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وادار ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻼ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎن را از ﻣﺪرﺳﮫ دور ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻮان رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺪارس ﻋﺎدی را ﻧﺪارد .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ]اﺷﺘﺒﺎه[ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ
ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻮدﮐﺸﺎن از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
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ﻧﺒﻮد آ •ﺎ> ŽﺎÍQ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻓﻌﺎﻻن و واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ دوﻟﺖ در اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم درﺑﺎرهی اھﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮫ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ذھﻨﯽ ،اوﺗﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی رﺷﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ.

 45ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۵ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 46ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮان ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ١٨ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 47ھﻤﺎن.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

رﺿﺎ و ﭘﺴﺮ ١٣ﺳﺎﻟﮫاش ،ﺳﮭﻨﺪ ،در ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮭﻨﺪ اوﺗﯿﺴﻢ دارد و رﺿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ھﻢ اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره اوﺗﯿﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره اوﺗﯿﺴﻢ در ﺷﮭﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ادارهھﺎی آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ھﻢ اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره آﻣﻮزش
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﮫ ﻣﺪارس و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ وﺟﻮد دارد ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدھﻨﺪ…  .اﺻﻼ ﺑﮫ
ﺧﻮدﺷﺎن زﺣﻤﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ھﻢ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ 48«.رﺿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺷﮭﺮﺷﺎن ﻧﺎم  ٢۵ﮐﻮدک دارای اوﺗﯿﺴﻢ در ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ۵ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽروﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن طﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ
ﻣﯽدارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮق اﯾﺮان ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﺗﺮس ،ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﻢ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ
زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ  ٩٠درﺻﺪ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ھﻔﺖ ﺗﺎ ١٨ﺳﺎﻟﮫ
زﯾﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﻣﻮزش آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﺮﺣﻢ و
ھﻤﺪردی ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و از زاوﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رﺿﺎ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻨﺪ &ﺎر در ﺳﺎل ﭘ•ﺶ lآpﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗ£ﻂ از ﺗﻠgØg-ﻮن }ﺨﺶ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺎﺣ£ﻪای &ﺎ ﺧﺎﻧﻮادە دارای ﻓﺮزﻧﺪ اوﺗ•ﺴﻢ و
ﻣﺸ‰ﻼت آﻧﻬﺎp ،ﺎ ﻣﺼﺎﺣ£ﻪ &ﺎ روا³ﺸﻨﺎس در©ﺎرەی ³ﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﺗ•ﺴﻢ و ﻓﻮاpﺪ µﺸﺨ(ﺺ زودﻫﻨÄﺎم و درﻣﺎن .ﻣﻦ &ﻪ
ﺷﺨﺼﻪ ﺗﺎ &ﻪ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ pﺎ ﺗ£ﻠ( ÙQﻧﺪpﺪەام ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ را در ﺧﺼﻮص ﮔgØﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮز‘; &ﭽﻪﻫﺎ pﺎ ﻣﺮاÑﺰ &ﭽﻪﻫﺎی
ﻃ(ﻒ اوﺗ•ﺴﻢ آ •ﺎە ﮐﻨﺪ ،از ﮐ• ﻫﻢ ³ﺸ(Ÿﺪەام ﮐﻪ ﭼﻨ Q J
 Pﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دpﺪە &ﺎﺷﺪ
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 48ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮدک در ﻏﺮب اﯾﺮان ٢ ،ﺧﺮداد .١٣٩٨
 49ھﻤﺎن.
 50ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺎ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ١۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 51ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮدک در ﻏﺮب اﯾﺮان ٢ ،ﺧﺮداد .١٣٩٨
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ28

»

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .دﺳ;9:ﻧﺎ}ﺬﯾﺮی و ﻧﺒﻮد اﻣ‰ﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺪارس
ﻣﻦ واﻗﻌﺎ lﺧﻮاﻫﻢ &ﻪ دا³ﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ در >ﻼﺳﻢ >ﻤﮏ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ۳۰ ،ﺗﺎ  ۳۵دا³ﺶآﻣﻮز۹۰ ،
دﻗ(ﻘﻪ وﻗﺖ >ﻼس و °ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻓ‘Ïدە .ﻣﺪارس اﯾﺮان ﺑﺮای }ﺎﺳﺦ &ﻪ ﻧ(ﺎزﻫﺎ ﺧ( Rﻣﺠﻬﺰ ﻧ•ﺴaﻨﺪ .ﻣﺎ ﺣ `:ﻣ 9Q J
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دا³ﺶآﻣﻮزان ﭼﭗدﺳﺖ ﻧﺪارgﻢ& .ﺎ اﯾﻦ اﻣ‰ﺎﻧﺎت ﻧﺎﭼ  9Q Jو ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻣÝﻦ ﻣﻌﻠﻢ> ،ﺎر زgﺎدی از

دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻧ[آpﺪ .ﻣﻦ &ﺎpﺪ زﻣﺎﻧﻢ را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ &ﻪ ﻫﻤﻪ دا³ﺶآﻣﻮزان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻢ و در ﻋ Q J
 Pﺣﺎل ﻫﻢ آﺧﺮ ﺳﺎل
دﺳﺘﺎورد ﻗﺎ&ﻞ ﻗﺒﻮ xاز >ﻼﺳﻢ &ﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ³ﺸﺎن دﻫﻢ«.
-ﻗﺎﺳﻢ ،دﺑp 9Jﮏ دﺑ9Jﺳﺘﺎن ﻫﻤÄﺎÏË bQاﻧﻪ ،ﺗﻬﺮان ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶

دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪارس
ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮاردی از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،ﮐﻼسھﺎ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ؛ ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزشدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛ ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻤﮏ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف.
دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ھﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺪھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺪارس دور از ﺧﺎﻧﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی ﺑﺮوﻧﺪ .در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دوﻟﺖھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ
آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ »اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺿﺮوری ]را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ[
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﻓﺸﺎر ﺑﯽﻣﻮرد و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﺪ «.ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﺪارس ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ 52.ھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪارس و ھﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺤﺘﻮا و روشھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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 52ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده .٩
UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “General Comment No. 4 (2016) Article 24: 53
Right to inclusive education,” CRPD/C/GC/4 (2016),
?http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx
symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en (accessed January 16, 2017), paras. 13-26.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.
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ﻧﺒﻮد Ëﺸaﯿ£ﺎ> bQﺎ ÍQدر >ﻼسﻫﺎی درس
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺑﮫ
ازای ھﺮ  ٣۵داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻢ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ 55.در ﺳﺎل  ،١٣٩٧ﻓﻘﻂ  ٢٣٠٠٠ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ١۵٠٠٠٠داﻧﺶآﻣﻮز
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎر
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ.
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ﻓﺮاﯾﻨﺪ در اﯾﺮان اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن راﺑﻂ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دوره دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ در
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن
راﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎل » ١٣٩۵ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن راﺑﻂ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ  ٣۶۴ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﮫ  ۴٨٨٣٧٠٠٠داﻧﺶآﻣﻮز دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ در آن ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ 57.اﯾﻦ آﻣﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ازای
ھﺮ ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ١٣۴ ،داﻧﺶآﻣﻮز وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارس ﻋﺎدی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ از ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ در ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﮐﺎری ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ١١داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ  ۴٠٠٠داﻧﺶآﻣﻮز دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﻓﻘﻂ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

 54ھﻤﺎن ،ﺑﻨﺪ .٢۴
 55ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮫی آﻣﻮزش ،ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ١۶ ،ﺗﯿﺮ ،١٣٩٧
./1769765/16/04/1397/https://www.tasnimnews.com/fa/news
 56ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ٢١ ،آﺑﺎن ،١٣٩٧
،/4455643/https://www.mehrnews.com/news
ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۶٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ  ٢۵٠ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ٨ ،ﺧﺮداد ./2021523/08/03/1398/https://www.tasnimnews.com/fa/news ،١٣٩٨
 57ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮری ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫی اﯾﺮان ١٨ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر http://www.iran- ،١٣٩۵
newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/149924.
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ30

»

اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺷﮭﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮد را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ  ١٠داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ در ﺳﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮ ھﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﻢ را طﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪھﻢ«.
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ﺳﺤﺮ داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .او ١٧ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎدی درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .او ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮد از ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
}ﺎرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻢ را&ﻂ ﻣﻦ ﺳﻪ &ﺎر ﻋﻮض ﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻢ اول اﺟﺎزە ﻧ[داد ﺻﺪاqﺶ را ﺿ£ﻂ ﮐﻨﻢ و lﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺮاpﺖ
lﺧﻮاﻧﻢ و ﺗﻮ &ﺎ ﺷ(Ÿﺪن ﺻﺪای ﻣﻦ pﺎد &ﮕ& .9Jﻌﺪ او رﻓﺖ و pﮏ ﻣﻌﻠﻢ را&ﻂ دpﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ دوم
ﺧ( Rﻋﺎ xو &ﺎﺳﻮاد و دﻟﺴﻮز ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﻫﻢ &ﺎز³ﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻮم را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻮم &ﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻻزم ﻧ•ﺴﺖ &ﻪ >ﻼسﻫﺎ ﺑﺮوم و ﺑﻬ 9:اﺳﺖ &ﺎ ﻫﻢ ﺑŸﺸ¼ﻨ(ﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ دﻟﻢ
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ﻧ[ﺧﻮاﺳﺖ >ﻼسﻫﺎpﻢ را از دﺳﺖ &ﺪﻫﻢ

Ëﺸaﯿ£ﺎ bQﻧﺎgØIﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮد>ﺎن در ﻣﺪارس
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ورودی و داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ،آﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮ وﯾﻠﭽﺮ
ﻧﺪارد .دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻮاﻟﺖھﺎی دارای ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ھﻤﮫ روز را در
ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﯾﺎ روزی ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ او را
از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻧﺠﻤﮫ ھﺮ روز ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ دﺧﺘﺮ ﻧﮫﺳﺎﻟﮫاش ،ﺷﺒﻨﻢ ،رﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﻨﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺎدرش زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ او را ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺒﺮد.
ﻧﺠﻤﮫ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎھﺎی ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺎﻻی ﺗﻮاﻟﺖ ﻧﮕﮫ دارم .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮫ او
ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ اﻣﺎ ﺷﺒﻨﻢ اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭙﻮﺷﺪ «.او اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد» :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﻣﻦ زﯾﺎد داﺧﻞ
ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺑﯿﺮون ﻣﺪرﺳﮫ و داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از او ھﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوم و ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺪون دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ
ﻣﯽﮐﺮد«.
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 58ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 59ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٢۴ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 60ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺠﻤﮫ ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ١٠ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺠﻤﮫ از ﺑﺮدن ﺷﺒﻨﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٩٨-١٣٩٧در ﺧﺎﻧﮫ آﻣﻮزش
دھﺪ .ﻧﺠﻤﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اداﻣﮫ دھﻢ .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﺻﻼ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ دو-ﺳﮫ ﺑﺎر در روز ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوم .ﻣﻦ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺷﺒﻨﻢ ،ﺑﭽﮫھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ دارم .ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﮫ او آﻣﻮزش دھﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﯾﺎﺿﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮕﯿﺮم«.
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ﻗﺎﺳﻢ  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﭘﺴﺮاﻧﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮی را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دارد ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎدرش و ﺳﺮاﯾﺪارھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن او در ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺳﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ »ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭘﺴﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ھﻤﮫ روز را در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺮ زﻧﮓ ورزش و زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ .او ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ
ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺸﻮد دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮود .اﮔﺮ ﻻزم ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮود ،ﺑﮫ ﻣﺎدرش زﻧﮓ ﻣﯽزد و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ
و ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ھﺮ ﺑﺎر ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﻣﻌﺬب و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ«.
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در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻼس را از طﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ھﻤﮑﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻼس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮﯾﺪه ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد دﺧﺘﺮھﻔﺖﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﺑﮭﺎر را از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻓﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ:
>ﻼس ﺑﻬﺎر ﻃ£ﻘﻪ دوم ﺑﻮد و  ۱۰ﺗﺎ }ﻠﻪ داﺷﺖ .در ﻃ£ﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﭼﻨﺪ >ﻼس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ lﮔﻔﺖ اﯾﻦ >ﻼسﻫﺎ
&ﻪ >ﻼس ﺳﻮlﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ روز ﻣﻦ &ﺎpﺪ اول ﺑﻬﺎر و &ﻌﺪ وgﻠﭽﺮش را از }ﻠﻪﻫﺎ &ﺎﻻ و }ﺎﯾ Q J
l Pﺑﺮدم.
:
اﯾﻦ >ﺎر ﭼﻨﺪ &ﺎر در روز ﺗﮑﺮار lﺷﺪ ﭼﻮن دﻟﻢ ﻧ[ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﮓﻫﺎی ﺗﻔgfـ ـﺢ ﮐﻪ &ﺎ& Íﭽﻪﻫﺎ در ﺣ(ﺎط &ﺎزی
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lﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺎر در >ﻼس ﺗﻨﻬﺎ &ﻤﺎﻧﺪ

ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﮭﺎر و وﯾﻠﭽﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ او از ﭘﻠﮫھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ،ﻓﺮﯾﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﮐﻤﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،او ﺑﮭﺎر را از ﻣﺪرﺳﮫ در آورد» :دﮐﺘﺮم ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺷﻮم .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺑﮭﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ]ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،[٩٨-١٣٩٧ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﮫ رﻣﭗ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ دور اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺪھﯿﻢ«.
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 61ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺠﻤﮫ ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ٢۴ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر .١٣٩٧
 62ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫی ﭘﺴﺮاﻧﮫ ﻋﺎدی ،ﺗﮭﺮان ٣٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 63ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه ،اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٣ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 64ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه ،اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ٢۴ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر .١٣٩٧
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ32

»

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری ،رﯾﯿﺲ
ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠﻮﻻن اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﻮد>ﺎن در ﻣﺪارس اﺳaﺜﻨﺎ bcﺷ£ﺎﻧﻪروزی
در اﯾﺮان  ٢٨ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻠﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ
در آﻧﮭﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ 66.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺪارس ﻋﺎدی ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﮫروزی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ و راﯾﮕﺎن را در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 67.اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺤﺮ و ﺧﻮاھﺮش ،ھﺮ دو ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺤﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آن از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ دور ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺪرم
ھﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺪھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ«.
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ﺳﺤﺮ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫروزی ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .دو ﻣﺎە ﻃﻮل ﮐﺸ(ﺪ ﺗﺎ &ﺎ دpﮕﺮان ارﺗ£ﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم .ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺪام ﮔgfﻪ lﮐﺮدم و ﺟﺰ اﺳﻤﻢ ﻫﯿﭻ ﭼ 9Q Jی
ﻧ[ﮔﻔﺘﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻮﭼﮑ 9:اﺳﺖ و ﺑﺮای او ﺣ `:ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد .وﻗﺖﻫﺎ bcﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم& ،ﭽﻪﻫﺎ او را در ﺣﺎل
ﮔgfﻪ lدpﺪﻧﺪ.

ﺳﺤﺮ و ﺧﻮاھﺮش ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ:

 65ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس.13940912000598=http://www.farsnews.com/printable.php?nn ،١٣٩۴ ،
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities Committee, Replies of Islamic 66
Republic of Iran to the List of Issues, January 13, 2017, CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1, para. 138.
CRPD, art. 24; CRPD General Comment no. 4, paras. 17, 20, 24, and 41; International Covenant on 67
Social, Economic, and Cultural Rights, art. 13.
 68ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٢۴ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

داﺷ Q :
 Pﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاە در ﺧﻮا&Äﺎە ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدp .ﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮ lوﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە از آن &ﺎpﺪ >ﺎرت ﺗﻠﻔﻦ lﺧgfﺪpﻢ.
ﻣﺎ >ﺎرت ﻧﺪاﺷ(aﻢ و ﮐ• ﻧﺒﻮد ﺑﺮاpﻤﺎن >ﺎرت &ﺨﺮد .اﺟﺎزە ﻫﻢ ﻧﺪاﺷ(aﻢ ﺧﻮا&Äﺎە را ﺗﺮک ﮐﻨ(ﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ }ﺪر و ﻣﺎدر
69.

lآﻣﺪﻧﺪ دﻧ£ﺎﻟﻤﺎن .در ﻧ(aﺠﻪ ،ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ lﮔﺬﺷﺖ و ﻧ[ﺗﻮا³ﺴ(aﻢ &ﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧ(ﻢ

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﺳ ;9:ﻓ ¤g9Q J
ﺗﻼشھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﺪارس ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ و ادارات اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪارس ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ،ھﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺨﺘﮫ ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن راھﺮوھﺎ ،ورودیھﺎ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار و ﻏﯿﺮه .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ
طﺮح ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺪارس ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﺳﺖﮐﻢ
ﺳﮫ ﻣﺪرﺳﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

70

ﻣﺎ ھﯿﭻ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
اﺣﺴﺎن در ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ دارد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺷﮭﺮ
وﺟﻮد دارد و داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﻘﻂ »ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار در ورودی ﻣﺪرﺳﮫ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪی داﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد«.
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در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ھﻢ ھﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺪرﺳﮫای
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﺬﯾﺮا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺻﻮﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در
دو ﻣﺪرﺳﮫ از ﺳﮫ ﻣﺪرﺳﮫای ﮐﮫ ﻣﻦ در آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ورودی ،ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪی دارﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.
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 69ھﻤﺎن.
 70ﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ٣ ،آﺑﺎن ،١٣٩۶
./13960730000276/https://www.farsnews.com/news
 71ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان ١۵ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 72ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ34

»

ﻣﻮاﻧﻊ ﭘ•ﺶ روی ﺗﺤﺼ(ﻞ ﮐﻮد>ﺎن >ﻢﺑ¼ﻨﺎ و ﻧﺎﺑ¼ﻨﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ :ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻧﺒﻮد ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اراﺋﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﮫ.
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ در اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود آﻧﮭﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺮوف درﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اداﻣﮫ دھﻨﺪ و ﻧﮫ از ﺣﺮوف ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮫ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺳﻦﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﯾﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
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ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮاﻧﻌﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺮﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻧﺎﻗﺺ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺤﺮ و ﻧﺎدﯾﺎ ،ھﺮ دو ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ﺑﮫروز ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺘﺎبھﺎ آن ﭼﻨﺎن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﮫ درد آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﺤﺮ ﻣﻮردی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻮﺗﯽ دﯾﺮ رﺳﯿﺪ» .ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺮﯾﻞ را ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻘﯿﮫ را در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .ﺟﻠﺪ دوم ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبھﺎ را اﺻﻼ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ«.
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ﮐﺘﺎبھﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ
ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮوف ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﯾﻞ ]ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮای ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن[ را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارم .ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﻞ را ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮫ ﺧﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮﯾﻞ و ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮم اﻣﺎ ادارهی آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.
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اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺮﯾﻞ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺮﯾﻞ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درسھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺘﺎب در ﮐﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
 73ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﮫ ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ١٨ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 74ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٢۴ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 75ھﻤﺎن.

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻣﺜﻼ در درسھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ ،ادﺑﯿﺎت ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .ﺑﺮای درسھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻠﻮم ،ﺟﻐﺮاﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮ درسھﺎ
ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻮاﻧﻊ ﭘ•ﺶ روی ﺗﺤﺼ(ﻞ دا³ﺶآﻣﻮزان >ﻢﺷﻨﻮا و ﻧﺎﺷﻨﻮا
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا در اﯾﺮان در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺷﺎره را ﺗﺴﮭﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و از ھﻮﯾﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن و روش و اﺑﺰار ارﺗﺒﺎطﯽ
ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻣﺤﯿﻂھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ.
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زﺑﺎن اﺷﺎره اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺰو ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی درﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی درﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره اﯾﺮاﻧﯽ 78.ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ دو زﺑﺎن اﺷﺎره اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ زﺑﺎن اﺷﺎره اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﻣﺎ در ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﻤﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان از ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺷﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﺳﯿﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎ ،روش اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺷﻨﻮا ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺷﻨﻮاﯾﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ» :ﻣﺎ از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ درﻣﺎن ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻮدک از ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﻣﺪدﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ دھﺎن ﺧﻮد
را ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد 79«.ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای در ﺳﺎل  ١٣٩۶اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن
80

ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه از زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻣﻼی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 76ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 77ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎدهی  ٢۴ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ.
 78ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ٢٠ ،ﺧﺮداد ١٣٩۶؛ ھﺎﺟﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺗﮭﺮان،
 ١۶اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۵؛ و ﻻدن ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ٢٢ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .١٣٩۶
 79ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ٢٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ
.١٣٩٧
 80ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ٣ ،آﺑﺎن ،١٣٩۶
./96080301874/https://www.isna.ir/news
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ36

»

ﺑﮭﺪاد١۴ ،ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻢﺷﻨﻮا اﺳﺖ در ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽرود .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ
را ﮐﮫ در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑﺮو اﺳﺖ ﺷﺮح داد .ﺑﮭﺪاد ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
او ﺑﮫ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮدش و ﻣﮭﺎرت ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ:
>ﻼس ﻣﺎ  ۳۶دا³ﺶآﻣﻮز دارد و ﻣﻌﻠﻢﻣﺎن °ش ﺧ( Rﺷﻠ-غ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻌﻠﻢﻫﺎpﻢ ﺣ> `:ﻠﻤﻪای
را &ﻪ ز©ﺎن اﺷﺎرە ﻧ[داﻧﻨﺪ و ﮐ• ﻫﻢ ﻧ•ﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ردpﻒ اول ³lﺸ¼ﻨﻢ و ﺳl Ùﮐﻨﻢ ﻟﺐﺧﻮا bQﮐﻨﻢ،
اﻣﺎ åﺎ Žﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷ Q :
 Pروی ﺗﺨﺘﻪË ،ﺸaﺸﺎن را &ﻪ >ﻼس lﮐﻨﻨﺪ و &ﻌﺪ ﻣﻦ دpﮕﺮ ﭼ 9Q Jی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧ[ﺷﻮم.
ﻣﺪرﺳﻪام را ﺧ( Rدوﺳﺖ دارم ،اﻣﺎ وﻗ `:ﻧ[ﺗﻮاﻧﻢ راﺣﺖ &ﺎ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ و ﻫﻤ‰ﻼ;ﻫﺎpﻢ ﺻﺤ£ﺖ ﮐﻨﻢ و وﻗ& `:ﭽﻪﻫﺎی
دpﮕﺮ ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮە lﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﻢ lﺧﻮاﻫﺪ &ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳaﺜﻨﺎ bcﺑﺮوم .ﺣﺪاﻗﻞ آﻧﺠﺎ آدمﻫﺎ lﻓﻬﻤﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ
lﮔg-ﻢ«.
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در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ھﻢﺳﺎﻻن ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
زﺑﺎن اﺷﺎره ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﺴﮭﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﻣﺪارس
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﮭﺮداریھﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﯿﺎن١۵ ،ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻢﺷﻨﻮا اﺳﺖ .او ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺴﺮان ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﯽرود ،وﻟﯽ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﺮود .او ﮔﻔﺖ» :در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻦ ،ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻢھﺎ و ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎﯾﻢ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دوﺳﺖ دارم ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﺮادرم ﺑﺮوم .ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﺷﻨﻮا ھﻢ دوﺳﺖ ﺷﻮم«.
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ﻣﻌﻠﻢھﺎی ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢﺷﻨﻮا
ھﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﮫ در ﺗﮭﺮان ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر وﺳﻂ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﺎزه
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﮐﻢﺷﻨﻮا اﺳﺖ:
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم &ﻪ ﺳﻮالﻫﺎpﻢ واŸÑﺶ درﺳﺖ ³ﺸﺎن ﻧ[دﻫﺪ و در رgﺎÂ æQﺴ(ﺎر ﺿﻌ(ﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ& ،ﻪ واﻟﺪﯾŸﺶ زﻧﮓ زدم و
ﺗﺎزە ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺸ‰ﻞ ﺷﻨﻮا bcدارد .او ﺳﻤﻌﮏ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎدە ﻧ[ﮐﺮد ﭼﻮن lﺗﺮﺳ(ﺪ

 81ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﮭﺪاد ١۴ ،ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻢﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧
 82ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﺎن ١۵ ،ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻢﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ۶ ،ﻣﺮداد .١٣٩٧

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

&ﭽﻪﻫﺎی دpﮕﺮ ﻣﺴﺨﺮەاش ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺳ Ùﮐﺮدم ﻫﻤ•ﺸﻪ ردpﻒ اول ﺑŸﺸ¼ﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﺐﺧﻮا bQﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
83.

ﺗﻼﺷﻢ را ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در >ﺎر >ﻼ; ﻋﻘﺐ ﺑﻮد> .ﺎش lدا³ﺴﺘﻢ ﭼﻪ >ﻤﮏ دpﮕﺮی lﺗﻮاﻧﻢ &ﮑﻨﻢ

ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش >ﺎ ÍQﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﯾﺮان ھﻨﻮز ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﻣﻮزش ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣﻮزش
اﺻﻮل و ﺷﯿﻮهھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی درﺳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ،آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دورهای ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
در ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﮭﺎرتھﺎ و داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ .ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
دورهھﺎی ﺧﺎص آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﮫ دوره آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ را ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای در ﺳﺎل  ١٣٩۵ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣ‰ﺎن ﻧﺪارد ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤ Q J
 Pآﻣﻮزش و ﭘﺮورش را آﻣﻮزش دﻫ(ﻢ .ﻧﻪ ﻓﺮﺻaﺶ را دارgﻢ و ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ‘°اpﻂ اﻋﺘ£ﺎری اﯾﻨﻘﺪر
دﺳﺖ ﻣﺎ &ﺎز ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در pﮏ ﻣﺤﺪودە زﻣﺎ bQﮐﻮﺗﺎە ﺑﺘﻮاﻧ(ﻢ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨ(ﻢË .ﺲ >ﺎر را از دا³ﺸÄﺎە
ﻓﺮﻫﻨﮕ(ﺎن ‘°وع ﮐﺮدpﻢ .دورەﻫﺎ و >ﺎرåﺎەﻫﺎی ﻣﺮﺗ ç£را ﺗﻌgfﻒ ﮐﺮدpﻢ آن ﻫﻢ &ﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدە از ﺧﺪﻣﺎت
دpﺠﯿﺘﺎ ،xﻟ-حﻫﺎی ﻓ‘Ïدەای را آﻣﺎدە ﮐﺮدpﻢ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮا9JIﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ
اول آن آﻣﺎدە و ﺗﻮزgـ ـﻊ ﺷﺪp .ﻌ `Qﻣﺎ &ﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ >ﺎرåﺎە µﺸﮑ(ﻞ دﻫ(ﻢ اﯾﻦ ﻟ-حﻫﺎ را در >ﻞ ﮐﺸﻮر ﻣ(ﺎن ﻣ(©fﺎن ﺗﻮزgـ ـﻊ
ﮐﺮدpﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑ¯ﯿŸﻨﺪ ،ﺳﻮاﻻµﺸﺎن را ﻣﻄfح ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻘ(ﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧ(ﻢ آﻣﻮزشﻫﺎpﻤﺎن را در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻏﺎز
ﮐﻨ(ﻢ«.
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ھﯿﭻ ﮐﺪام از  ١٠ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﮫ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﮫ اﯾﻦ ﻟﻮحھﺎی ﻓﺸﺮده را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ
ﭼﯿﺰی درﺑﺎره آن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻟﻮحھﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن واﻗﻌﺎ آﻣﻮزشھﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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 83ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﮫ ،ﺗﮭﺮان ٣٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 84ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫی اﯾﺮان ١٨ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر http://www.iran- ،١٣٩۵
newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/149924.
 85ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮوس ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ٢٠ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ
.١٣٩٧
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ38

»

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻫﻤÄﺎbQ
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﺎداری درﺑﺎره
روشھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻤﺴﯽ و ﻗﺎﺳﻢ ،دو ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ دورهھﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﮫای اﺟﺒﺎری ﮐﮫ از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره روشھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
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اﺣﻤﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ
را آﻣﻮزش دھﺪ .او وﺿﻌﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
روز اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼ( Rﺑﻮد و ﻓﻬﺮﺳﺖ دا³ﺶآﻣﻮزان >ﻼﺳﻢ را درgﺎﻓﺖ ﮐﺮدم& .ﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮز‘; ﮔﻔﺖ  ¤pاز &ﭽﻪﻫﺎی éﻼﺳﻢ
اوﺗ•ﺴﻢ دارد> .ﺎﻣﻼ ﺟﺎ ﺧﻮردم [> .در©ﺎرە اوﺗ•ﺴﻢ ﺷ(Ÿﺪە و ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از آﻣﻮزش ﮐﻮدک
اوﺗ•ﺴ(aﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻢ& .ﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻢ آﻣﺎدە ﻧ•ﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﻧ£ﺎpﺪ ﺳﺨﺖ &ﮕ9Jم و ﻣﻦ &ﻪ ³ﺴeﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن اوﻟg-ﺖ
دارم ﭼﻮن ﺑgfﻞ &ﻠﺪم .اﻣﺎ آﻣﻮزش ﺑgfﻞ &ﻪ ﮐﻮدک دارای اوﺗ•ﺴﻢ &ﺎ آﻣﻮزش ﺑgfﻞ &ﻪ ﺳﺎﯾﺮ دا³ﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
روزی ﮐﻪ ﺑﺮای درس دادن &ﻪ او رﻓﺘﻢ ،اوﻟ Q J
& Pﺎر در زﻧﺪﮔ(ﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮد hاوﺗ•ﺴ(aﮏ lدpﺪم .ﻫﺮ >ﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
87.

ﺗﺪرêﺲ &ﻪ او اﻧﺠﺎم دادم ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮدم و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻮد

ﺳﺤﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن رﻓﺘﮫ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻼس ﺷﺸﻢ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش او را ﻧﺪاﺷﺖ» :در ﺗﺮم اول ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎدی ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪام ﺑﮫ
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﮫ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺮهھﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺖ ﮐﺮد«.
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در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم آﻧﮭﺎ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ از ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﻣﺪرﺳﮫای ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﻧ[دا³ﺴ(aﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ &ﻪ او آﻣﻮزش دﻫ(ﻢ .ﻣﻦ &ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ رgﺎ ،æQﻧ[داﻧﻢ ﭼﻄﻮر رgﺎ æQرا &ﻪ pﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑ¼ﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻢ .ﻣﻦ از ﺗﺨﺘﻪ در >ﻼس زgﺎد اﺳﺘﻔﺎدە lﮐﻨﻢ اﻣﺎ دا³ﺶآﻣﻮز ﻧﺎﺑ¼ﻨﺎ ﻧ[ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﺘﻪ را ﺑ¯ﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ lﮐﻨﻢ ﻫﻢ

 86ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎدی ﭘﺴﺮاﻧﮫ ،ﺗﮭﺮان ٣١ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩۶؛ ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎدی دﺧﺘﺮاﻧﮫ٧ ،
ﺧﺮداد .١٣٩۶
 87ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 88ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ٢۴ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﺑﺮای آن دا³ﺶآﻣﻮز و ﻫﻢ >ﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬ 9:ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﭼﻨ Q J
°‘ Pا çpﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ«.
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آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪارس اﺳaﺜﻨﺎbc
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
درﺑﺎره روشھﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزشھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ھﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﻮزشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
را ﻧﺎﻛﺎﻓﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ،ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﺎرم را ﺷﺮوع ﮐﺮدم] ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش[ ﯾﮏ ﺳﺮی آﻣﻮزشھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ ﻣﻦ داد ﮐﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﮫروز ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
و ﺑﺎزآﻣﻮزی آﻧﮭﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ھﯿﭻﮐﺪام اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ دﻋﻮت ﻧﺸﺪهام «.اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﺎرش ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ» .وﻗﺘﯽ ﮐﻼﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻢھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻠﮫ
دارﻧﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

91

اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دورهھﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﮫای ﻓﻘﻂ
درﺑﺎره روشھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺷﻨﻮا و داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ اﺳﺖ و از ھﯿﭻ دورهای ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽدھﻨﺪ اطﻼع ﻧﺪارد.
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در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ادارات آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ھﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﮫ
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .زھﺮه ،ﮐﮫ در ﻣﺪرﺳﮫای ﺑﺮای دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺧ( Rاﺗﻔﺎق lاﻓﺘﺪ آﻧﻬﺎ ﮐ• را ﺑﺮای ﺗﺪرêﺲ &ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ lﻓﺮﺳaﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼ> ±ﺎﻣﻼ |bر©ﻂ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎلp ،ﮏ &ﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺟﻮا bQرا ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزە از دا³ﺸÄﺎە &ﺎ ﻣﺪرک ادﺑ(ﺎت ﻓﺎر; ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼ(ﻞ ﺷﺪە ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد &ﻪ &ﭽﻪﻫﺎی دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟ(ﺖ ذﻫ `Qدرس &ﺪﻫﺪ& ،ﺪون اﯾﻨﮑﻪ &ﻪ او آﻣﻮز‘; دادە &ﺎﺷﻨﺪ
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 89ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎدی ﭘﺴﺮاﻧﮫ ،ﺗﮭﺮان ٣١ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 90ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩۶؛ اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫی
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮان ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ١٨ ،ﺧﺮداد ١٣٩۶؛ ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ٢٠ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 91ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ١٩ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ .١٣٩۶
 92ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮان ،ﺣﻮﻣﮫی ﺗﮭﺮان ١٨ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶
 93ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زھﺮه ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﮫی دﺧﺘﺮاﻧﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ٢۶ ،آﺑﺎن .١٣٩۵
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ40

»

ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻓﻠﺴﻔﮫ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﻟﮭﯿﺎت ،ﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص در آﻣﻮزش ﺑﭽﮫھﺎی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ھﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ رﺷﺘﮫ در ﻣﻮرد روشھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻨﺠﺎ ]ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ[ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ«.
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 94ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ٢٠ ،ﺧﺮداد .١٣٩۶

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺗﻌﻬﺪات ﺣﻘﻮ Í:ﻣ Rو ﺑ Q J
Pاﻟﻤﻠ Rدر زﻣﯿﻨﻪ دﺳ& ;9:ﻪ آﻣﻮزش
ﻗﻮاﻧ Q J
 Pو ﺳ(ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣR
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻼت راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ 95.ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﺎل ١٣٩۵
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﻣﮭﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮد 96«.ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺘﯽ درﺑﺎره
آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻂ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻻزم دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﮫ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در
ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺳﺎل  ١٣٩۴ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای »ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و
ﺣﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﮐﻢﺗﻮان ذھﻨﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ« و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ »ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر  ...ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ« ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﻣﻮازgﻦ ﺑ Q J
PاﻟﻤﻠR
آﻣﻮزش ﻓﺮا 9JIو &ﺎ ﮐ(ﻔ(ﺖ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ را »ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ھﻤﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ 99.آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،در ﻣﺤﻠﮫ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﮭﺎ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻤﮏھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دوﻟﺖھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آﻣﻮزش را در
ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
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 95اﺻﻞ  ٣٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
 96ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ھﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ٢٩ ،آذر  ،١٣٩۵ﻣﺎدهی ،١١١
/http://kazan.mfa.ir/uploadsﻣﺘﻦ_ﮐﺎﻣﻞ_ﻣﻨﺸﻮر_ﺣﻘﻮق_ﺷﮭﺮوﻧﺪیpdf..
 97اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره رو ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ)؟( ﺑﻨﺪ  ١ﻣﺎدهی .٢
 98ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﮫ در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ،ﺷﻤﺎرهی  ،٧٧٣٠٣ﻣﺼﻮب ھﯿﺎت وزﯾﺮان ١۵ ،ﺷﮭﺮﯾﻮر
 ،١٣٩۴ﻣﻮاد  ۶و .5834=http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code ،١۵
 99ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪ ،٩
.https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx
 100ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻮاد  ٢۴و .(١) ٢۴
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ42

»

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ﺣﻖ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖھﺎ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﮫ وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد 101.ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺮد
اراﺋﮫ دھﺪ.
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ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻧﻈﺎم ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪا از ﺑﺪﻧﮫ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش،
ﻣﺜﻞ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﮐﻼسھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ،ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ در
ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻗﺮار
ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮ ﻧ ﺪ .

دﺳ};9:ﺬﯾﺮی
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﮫ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی درﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ،روشھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و زﺑﺎن و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ،آﺑﺨﻮریھﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻮاﻟﺖھﺎ ،ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺪرﺳﮫ و ﻓﻀﺎھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ از
دوﻟﺖھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﻣﺤﯿﻂھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و »ﺳﺎﺧﺖ

زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ»103.

اﻣ‰ﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻛﺸﻮرھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ »اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف« را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺸﺎر ﺑﯽﻣﻮرد و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
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ﺗﻌﮭﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف »زﻣﺎﻧﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺮد دارای

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.»105
 101ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  (١)٢۴و ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪھﺎی  ٨و .٩
 102ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪھﺎی  ٩و ) ١٢پ(.
 103ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪ .٢١
 104ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،٢ﺑﻨﺪ .۴
 105ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،٢ﺑﻨﺪ  ٢۶و ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪ .٣٣

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮدی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ :وﺳﺎﯾﻞ
ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻌﮏ ،ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ ﺑﺮﯾﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮﺗﯽ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺳﺎدهﺳﺎزیﺷﺪه؛ آﻣﻮزش ﺑﮫ زﺑﺎن
اﺷﺎره ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ؛ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪارس ،ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و دﺳﺘﯿﺎر ﮐﻤﮑﯽ آﻣﻮزشدﯾﺪه ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮ.
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ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻼس ،اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ،
روشھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد 107.دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻌﮭﺪ دارﻧﺪ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ» ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد«108اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻛﻤﻜﯽ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ 109.ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درﺑﺎره روشھﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ »آﮔﺎھﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و
روشھﺎ و ﻗﺎﻟﺐھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ،ﻓﻨﻮن آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ھﺪف
رﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎص ،ﺑﺎﯾﺪ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺮاز ﺷﻮد آﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮدن
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﮭﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺣﻖ ﺑﺮ آﻣﻮزش را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 106ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده  ٢ﺑﻨﺪ .۴
 107ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪھﺎی  ٢٩و .٣٢
 108ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،٢۴ﺑﻨﺪ )٣پ(.
 109ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،٢۶ﺑﻨﺪ .٣
 110ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،٢۴ﺑﻨﺪ .۴
 111ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎره  ،۴ﺑﻨﺪھﺎی  ٢٧و .٢٩
»ﻣﺜﻞ &ﻘ(ﻪ &ﭽﻪﻫﺎ44

»
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ﮐ(ﻔ(ﺖ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ،دوﻟﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی
درﺳﯽ و روشھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ» ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ« دارﻧﺪ و از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ھﯿﭻ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺪون آنﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
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از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ »ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪرﯾﺲ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ 113«.اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ،از ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋ ﺪ م ﺗ £ﻌ ( ﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه» :ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان… ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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در زﻣﯿﻨﮫ

آﻣﻮزش ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده »اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ از آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری و راﯾﮕﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ 116«.ﺗﻌﮭﺪ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺨﺎص ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ھﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،و ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش ،از ﺟﻤﻠﮫ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﺮﻓﮫای را ھﻢ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 112ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎرهی  ،١٣ﺣﻖ آﻣﻮزشUN Doc. E/C.12/1999/10 ،
6 .(1999), para
ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎرهی  ،١اھﺪاف آﻣﻮزش.9 .UN Doc. CRC/GC/2001/1 (2001), para ،
 113ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎرهی  ،١ﺑﻨﺪھﺎی  ۵و .٢٢
 114ﮐﻤﯿﺘﮫی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺑﻨﺪ )١٢پ(.
 115ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی .٢
 116ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،٢۴ﺑﻨﺪ )٢آ(.
 117ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎدهی  ،۴ﺑﻨﺪ )١ث( و  ،٢۴ﺑﻨﺪھﺎی  ١و .۵

ﻣﮭﺮ ١٣٩٨

ﺗﻘدﯾر و ﺗﺷﮑر
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو را ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﮫ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻓﺸﺎی ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﮋوھﺸﮕﺮ
در طﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﮐﺮده و در زﻣﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ِﺟﯿﻦ ﺑﻮﮐﻨﻦ ) ،(Jane Buchananﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ِﭘﯿﺞ
) ،(Michael Pageﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺎرا ﺳﭙﮭﺮیﻓﺮ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﯾﺮان و ِاﻟﯿﻦ ﻣﺎرﺗﯿِﻨﺰ ) Elin
 ،(Martinezﭘﮋوھﺸﮕﺮ ارﺷﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﻣﺮور ﮐﺮدهاﻧﺪ .داﻧﯿﻞ ھﺎز ،( (Danielle Haasوﯾﺮاﺳﺘﺎر
ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﮐﻼﯾﻮ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ) ،(Clive Baldwinﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻧﺎظﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ھﺎدی ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ،و َﮐِﺮن ﮐِﺮﯾِﻤﺮ )،(Karen Kramer
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺰارش را ﻣﺮور ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎر دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺎﻧﺎ ﻧﻌﻮم ) (Diana Naoumﻣﺴﺌﻮل ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﺎظﺮ وﯾﺮاﺳﺘﺎری و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺘﺰروی ھﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ) (Fitzroy Hopkinsﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ،ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری را دارﯾﻢ ،ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ھﻢ اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم از
اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻗﺒﻮل ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از راه دور ﺳﭙﺎس وﯾﮋه دارﯾﻢ.
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