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 پیشگفتار
جهانی و مـورد  حقی ، رگساالن ناتوانو بز، نوجوانان، حق آموزش کودکان

( و 1989) کنوانســیون حقــوق آمــوزش کودکــان. توافــق همگــان اســت

ق صحه گذاشـته  ( بر این ح۲008) کنوانسیون حقوق آموزش افراد ناتوان

بیانیه جهـانی  "ه بین المللی مهم از جمله یدر چندین بیان عالوه براین. اند

ــرای همگــان  بیانیــه سالمانســا یونســکو در مــورد"، "(1990) آمــوزش ب

 (۲000) "چارچوب داکـار بـرای عمـل   "( و 199۴) "چارچوبی برای عمل

 . بر این حق تاکید شده استنیز 

اطمینان یـافتن از حـق آمـوزش قلـب ماموریـت سـازمان یونسـکو را        

حقی که توسط اعضای ایـن سـازمان نیـز مـورد تاییـد و      ، دهد می تشکیل

. کیفیت باشـد اینچنین آموزشی باید آموزشی با . رسمیت قرار گرفته است

بنابراین یونسکو نه تنها بر حق آموزش بلکه بر آمـوزش بـا کیفیـت بـرای     

 .  همه تاکید دارد

 خارج از مدرسه بـه سـر  ، ناتوانکثر کشورهای درحال توسعه کودکان در ا

از بین برداشتن موانـع تحصـیل   . شوداجازه ثبت نام به آنها داده نمی برند و می

در واقع پیش مقدمه ای بـرای دسـت یـابی بـه     آموزان  دانش برای این گروه از

آمـوزان   دانش برای اطمینان یافتن از دستیابی همه. آموزش برای همگان است

هـا و اعمـال آموزشـی بـه گونـه ای تنظـیم       باید سیاست به آموزش با کیفیت

شوند که همه فراگیران را تشویق به مشارکت کنند و به جای تلقـی تنـوع بـه    

همـوار نمـودن راه آمـوزش    . آن را منبعی مفید تلقی نماینـد ، یک مانععنوان 

برای همگان در واقع هموار نمودن مسیر رفاه و موفقیت بـرای فـرد در سـط     

موفقیـت و رفـاه نیـز بـه نوبـه خـود       . خرد و برای جامعه در سط  کالن است

 .  شود می منجر به رشد پایدار و همراه با صل  برای بشریت



کو بدنبال ارائه روشی عملی و کـل گرایانـه بـرای ایجـاد     سازمان یونس

. در کـالس درس و مدرسـه و یـادگیری دوسـتانه اسـت      فراگیـر محیطی 

هنگـام  ، بر روی نیازها و مسائل خاص افـراد نـاتوان  تمرکز کتاب پیش رو 

 را جهت تـدریس موفـق بـه   های عملی این کتاب راهنمایی. آموزش است

تمرکز ویـهه کتـاب   . دهد می همراه با کیفیت الزم ارائه ناتوانآموزان  دانش

برای  ناتوانآموزان  دانش مک بهدوستانه جهت کهای  بر استفاده از فعالیت

 . دستیابی به پتانسیل کامل آنهاست

ابتدا پـیش نـویس   در . مشارکتی است یدر واقع این کتاب حاصل کار

سـپس  ، تهیـه شـده  باشـد  آقای تارج که مشاور یونسکو مـی کتاب توسط 

. های مربیانی از سراسر دنیا بر آن اعمـال شـده اسـت   پیشنهادها و توصیه

یونسـکو در آسـیا و اقیانوسـیه    های  آقای جان لیندبرگ که مسئول برنامه

است هماهنگی این کتاب را برعهده داشته است و تیم انتشـارات یونسـکو   

یی را بـرای چـاپ   کارهـای نهـا   از جمله کارولین هادد و پانسودا وانشیگها

 . کتاب انجام داده اند
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 مقدمه مترجم
. مختلـف اسـت   گوناگون با نیازهایآموزان  دانش یکی از وظایف خطیر آموزش و پرورش توجه به

منجـر بـه از بـین رفـتن     آموزان  دانش فردیهای  بدون شک یکسان سازی و عدم توجه به تفاوت

 درسـی هـای   به فرایند آموزش و در نتیجه عقیم مانـدن برنامـه  آموزان  دانش خالقیت و بی میلی

نـد بـه   یعنی فراگیر بودن قرار بگیرد تا بتوا، آموزش و پرورش باید در بهترین شکل خود. شود می

 در ایـن بـین توجـه بـه    . را در نظـر بگیـرد  آمـوزان   دانـش  نحو احسـنت نیازهـا و عالئـق تمـامی    

آموزان  دانش طرد این. مبتال به اختالالت گوناگون از اهمیت ویهه ای برخوردار استآموزان  دانش

عالئق و تمـایالت خـاص آنهـا باعـم عـدم مشـارکت و رشـد و        ، از مدرسه و بی توجهی به نیازها

 .  شود می دگیری آنهایا

بـه  . روش ها و ارزشـیابی آموزشـی هسـتند   ، دانش آموزان ناتوان نیازمند تعدیل در برنامه ها

در نظام آموزش رسمی به معنـای احتـرام قائـل شـدن بـرای      آموزان  دانش رسمیت شناختن این

های  آموزشناتوان که با آموزان  دانش چه بسا بسیاری از. پیشرفت و مشارکت اجتماعی آنان است

نبایـد  . انـد ویهه گوی سبقت را از شاگردان معمولی گرفته و به جایگاهی رفیع دسـت پیـدا کـرده   

، گاهی اوقات با تغییر کوچک در محـیط ، ناتوانی را معادل با توانایی شناختی پایین در نظر گرفت

در بسـیاری از  عالوه بر این حق آمـوزش ایـن کودکـان    . شود می ها برطرفمحتوا و برنامه ناتوانی

معاهده ها و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است که نشان دهنده اهمیت روز افـزون  

 . استآموزان  دانش به این گروه خاص از

در بسیاری از موارد مدارس و محیط آموزشی کودکـان نـاتوان از کودکـان معمـولی متفـاوت      

ایجا محیطی فراگیـر و دوسـتانه بـه گونـه ای     اما آنچه که در این کتاب مد نظر بوده است ، است

بوده است که کودکان ناتوان قادر باشند در کنار همساالن معمولی خود بـه آمـوزش و یـادگیری    

اعتمـاد بـه   ، این امر بدین دلیل حائز اهمیت است که با ایجاد محیط یـادگیری فراگیـر  . بپردازند

و متعاقب آن شـانس موفقیـت آنهـا در     شود می ناتوان دو چندانآموزان  دانش نفس و عزت نفس

مبـتال بـه   آموزان  دانش شناخت، هدف مترجمان کتاب حاضر. کند می تحصیالت نیز افزایش پیدا

های گوناگون برای مخاطبان و ارائه نکات عملی و کاربردی جهت تدریس و مدیریت مـوثر  ناتوانی

مـوزی بـه دلیـل نـاتوانی از     امید که هـی  دانـش آ  . درس فراگیر بوده استهای  مدارس و کالس

 . آموزش و یادگیری محروم نماند
 صادق موسوی                            

 حسنا احمدزاده                               

 

 
 


