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 مؤلف گفتارپیش

و معلمان تلفیقی نسبت به  3باعث شد که مدارس تلفیقی 2آموزش فراگیر 1جنبشظهور 

بیشتر درگیر شوند. به همین دلیل همه  ها با ناتوانی آموزان دانش سازي انطباققبل، در 

بر  شان و اثرات بالقوه ها ناتوانی تلفیقی باید اطالعات کامل و جامعی از ماهیتمعلمان 

که  ییها معلمان باید از روش ،ویژهبه دست آورند. به  آموزان دانش یادگیري و رشد

یید مورد تأ آموزان دانشدر برآوردن نیازهاي آموزشی این  اثربخشی و مفید بودن آنها

این اطالعات ضروري براي  سازي فراهمهدف این کتاب  ، آگاه باشند.قرار گرفته است

 قابل فهم است.  زبانی ساده وبه  ،معلمان

مطالب زیادي در این کتاب وجود دارد که براي معلمان و متخصصانی که در 

ي ها که سازمانبا وجود ایناست.  مفیدکنند، بسیار   می مدارس و مراکز ویژه کار

آموزش  یهو اتحاد 4ل مرکز مطالعات آموزش فراگیرسازي کامل از قبی فراگیر  میحا

حق دارد که در « صرفنظر از توانایی یا ناتوانی اش»از این دیدگاه که هرکودکی  ،5فراگیر

اما واقعیت این است که این  ،کنند  میآموزش ببیند، حمایت  خودمدرسه تلفیقی محله 

                                                 
1
.Movement  

2
.Inclusive Education     

3
.Mainstream    

4
.Center for studies in inclusive Education  

5
.Alliance for Inclusive Education            
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وسعت و  خواهید دید که با مطالعه این کتابامر نه امکان پذیر و نه مطلوب است. 

با مشکالت رفتاري و  آموزان دانش بعضی از مورد نیاز ساختار آموزش و مدیریت

 و ادي بسیار متفاوت استـع آموزان دانشرایج  یـي آموزشها دید با روشـش 1شناختی

 آموزان دانش دارايافراد در درون بافت کالس  این ي ویژه برايها سازي آموزشفراهم

آموزش  2هاي شدیدبا ناتوانی آموزان دانشاست. براي بعضی از  غیرسودمند عادي قطعاً

مدرسه ویژه، محیط یادگیري  آنان براي در واقع شود و  می بهتر فراهم 3در مدرسه ویژه

با ناتوانی  آموزان دانشاز  موزش فراگیر براي بسیاريآ است. 4با کمترین محدودیت

( بیان 173، صفحه 2008) 5ور که رانسویك کلبسیار مفید است. اما همان طتر  خفیف

پس از  واقعیت این است که «.تداوم جریان آموزش فراگیر شکننده است»کند:   می

مدارس ویژه )براي مثال  آموزان دانشگذشت یك دهه از سیاست آموزش فراگیر تعداد 

این  در واقع، (.2008، 7نسبتاً ثابت باقی مانده اند )نورویچ 6(ذهنی توان کم آموزان دانش

نیست، اما نشانه این است که  ش آموزش فراگیرـجنبست ـانه شکـه نشألـمس

پیگیري  ند وواقعی این افراد را برآورده ساز هاينیاز توانند  میي ویژه بهتر ها محیط

با  آموزان دانشی مطمئناً به سود گرای به دالیل آرمانصرفاً  8سیاست فراگیرسازي کامل

، اند کرده( مشاهده 2005) 9ت. همان گونه که تاپینگ و مالونیناتوانی شدید نیس

به معنی رفتار برابر با همه افراد  آموزان دانشي برابر براي همه ها فرصت سازي فراهم

بر این، اندیشه عدالت  افزونکند.   میرا تقویت  ها نیست. زیرا این امر به راحتی تفاوت

گوناگون به شیوه  آموزان دانشکه با  کند  میایجاب  11و برابري فرصت 10اجتماعی

                                                 
1
.Cognitive and Behavioral Difficulties  

2
.Students with severe Disabilities  

3
.Least Restrictive learning Environment  

4
.Special School 

5
.Runswick-cole       

6
.Intellectually Disabled 

7
.Norwich  

8
.Full Inclusion  

9
.Topping & Maloney  

10
.Social Justic  

11
.Equality of opportunity  
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داشته  خودي بالقوه ها ي برابر براي افزایش تواناییها تا آنها فرصت شودگوناگون رفتار 

ي شدید از مواردي هستند که این شیوه براي آنها ها آموزان با ناتوانیباشند. دانش

 مناسب است. 

ـ  هـا  اخـتالل و  هـا  ست کاملی از نـاتوانی این کتاب قصد ندارد که فهر ه دهـد.  را ارای

ي پزشکی جامعی را فـراهم کنـد. در واقـع ایـن کتـاب      ها خواهد تشخیص  میهمچنین ن

بـا   معلمـان  کهاست یی ها مرور اجمالی ناتوانیآن هدف تهیه شده است و  براي معلمان

. همچنـین اطالعـات مختصـر و    شوند  میاحتمال بیشتري در کالس درس با آنها مواجه 

 فـراهم شـده اسـت.    آموزان دانش بر رشد و یادگیري این ها ثیر ناتوانیأت ددر مورمفیدي 

ي مسـتمر در زمینـه مداخلـه و درمـان     ها کتاب معلمان از پیشرفت ، در ایناین افزون بر

 بـه  تواننـد   مـی یی که نیاز به اطالعـات بیشـتري دارنـد    ها شوند. خواننده  میپزشکی آگاه 

شـده در ایـن کتـاب مراجعـه      ت منابع اسـتفاده ي آخر هر فصل و فهرسها سایت نشانی

 .  کنند

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 پیش گفتار مترجمان

اسـتاد  ، بـا نیازهـاي ویـژه    آمـوزان  دانـش پیتر وستوود نویسنده کتاب آموزش و پرورش 

( اسـترالیا اسـت و   Flinders University in South Australiaدانشگاه فلینـدر ) 

با نیازهـاي   آموزان دانشقیق و تدریس در زمینه بیش از پنجاه سال از عمر خود را به تح

هـاي  ي استرالیا و چین سپري کـرده اسـت. تـألیف کتـاب    ها ویژه در مدارس و دانشگاه

ي پژوهشـی و  هـا  با نیازهاي ویژه مبتنی بر جدیدترین یافته آموزان دانشمتعدد در زمینه 

ــ تجــارب آموزشــی، از وي چهــره ا هــدف اي جهــانی ســاخته اســت. کتــاب حاضــر ب

با نیازهاي ویژه مبتنـی بـر    آموزان دانشاطالعات مورد نیاز معلمان در مورد  سازي فراهم

ي پژوهشی نوشته شـده اسـت. در ایـن کتـاب انـواع نیازهـاي ویـژه        ها جدیدترین یافته

و راهبردهـاي درمـانی و    آمـوزان  دانـش آموزشی، تأثیر این نیازها بـر رشـد و یـادگیري    

با نیازهاي ویـژه بـه طـور مختصـر و      آموزان دانش هر گروه از آموزشی، متناسب با نیاز

مفید ارایه شده است. مطالعه کتاب حاضر را به ویژه به متخصصان، دانشجویان، معلمـان  

کنیم و انتظار داریم خوانندگان با ارایه   میبا نیازهاي ویژه پیشنهاد  آموزان دانشو والدین 

 یاري دهند. ها رفع کاستی و پیشنهادهاي خود ما را در ها دیدگاه

در پایان از استاد فرهیخته جنـاب آقـاي دکتـر حمیـد علیزاده)دانشـیار دانشـگاه عالمـه        

ي گونـاگون زحمـت ویراسـتاري کتـاب را پذیرفتنـد،      هـا  طباطبائی( که با وجود مشغله

  کنیم.  میسپاسگزاري 
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تشـارات آواي  همچنین از جناب آقاي سیّد علی محمد میرحسینی مدیر محترم موسسه ان

ن ایـ  ي صـمیمانه و فـراهم آوردن امکـان چـاپ    ها به خاطر همکاري شان نور و همکاران

نشر آثار علمـی و   راهکنیم و از خداوند متعال آرزومندیم که همواره در کتاب تشکر می

 فرهنگی موفق و مؤید باشند.

 
 )استادیار دانشگاه شیراز(دكتر قربان همتي علمدارلو

 ستاره شجاعي
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 اي از متن کتابگزیده 

-ذهنی این است که در اغلب مطالبی کـه دانـش   توان کم آموزان آشکارترین ویژگی دانش

مشکالت بسیار زیادي دارند. آنها  آموزان دانشگیرند، این   میعادي به راحتی یاد  آموزان

در توانایی تفکر سریع، استدالل عمیق، به یادآوري راحت، برنامه ریـزي بـراي آینـده و    

نسـبت بـه همساالنشـان     مـوزان آ دانـش انطباق سریع با شرایط جدید ضعف دارند. این 

یی را کـه مناسـب کودکـان    هـا  دهند و غالباً رفتارها و پاسخ  میشتري نشان ـختگی بیـناپ

 آمـوزان  دانـش ي آشـکار،  هـا  دهند. با وجود ایـن قبیـل ضـعف     میاست، بروز تر  سنکم

ي آمـوزش مـؤثر   هـا  قادر به یادگیري هستند و به ویژه زمانی کـه از روش  ذهنی توان کم

توانند رفتارهاي جدید زیادي را فراگیرند. زمانی که محیط مدرسـه    میاستفاده شود، آنها 

کنند کـه والـدین     میبه حدي خوب پیشرفت  آموزان دانشحمایتی باشد، بسیاري از این 

کنند. به همین دلیـل، ضـروري اسـت کـه انتظارمـان از        میرا شگفت زده  شان و معلمان

 را در سطح باال نگه داریم.  شان پیشرفت

 


ي فراگیر به خصوص در ها توانند در کالس  میخفیف  ذهنی توان کم آموزان دانشاکثر 

ي تحصیلی نیازمند برخی ها دوره ابتدایی به طور مؤثر آموزش ببینند. البته، آنها در حیطه

هاي یطهي اصالح شده در حها الحات در برنامه درسی تلفیقی هستند و از برنامهـاص

برند. آنها همچنین ممکن است در حیطه   میزبان، خواندن و نوشتن و ریاضیات سود 

ك داشته باشند. زیرا بسیاري از این کودکان در ـاعی نیز نیاز به کمـط اجتمـرواب

یابی مشکل دارند. همچنین بعضی از آنها نیز ممکن است مشکالت رفتاري دوست

 داشته باشند
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