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 چکیده

 نیازهای با)استثنایی آموزان دانش اجتماعی سازی یکپارجه در استثنایی مدارس مشاوران نقش وتحلیل هدف این پژوهش بررسی
امروزه یک دیدگاه فلسفی ویافته های پژوهشی جدید مشاوره  آموزان می باشد که در تشریح آن باید گفت  دانش سایر با(   ویژه

ه ی کودکان هم» مدرسه ، چشم انداز نوینی را دررابطه با تعلیم وتربیت کودکان استثنایی گشوده است این دیدگاه که می گوید 
اسب یک کودک در منیک رویکرد جدید مبتنی بر جای گزینی « حق دارند دریک مدرسه عادی تحت تعلیم وتربیت قرار گیرند

ترین محیط تربیتی در برخی کشورها شکل داده است با عنایت به یافته های اخیر روان شناسان ومشاوران مدرسه ، توجه به 
فراهم کردن فرصت برای شکوفاسازی وبه ثمر رساندن استعداد ها دریک محدوده ی آموزشی در اولویت قرار گرفته است به 

تعلیم وتربیت تحقق یافتن اصل آموزش برای همه ، فقط دریک نظام تربیتی فراگیر حاصل می  عقیده ی مشاوران ومتخصصان
شود زیرا آموزش فراگیر عملیاتی نمی شود مگر آنکه فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان فراهم شود ، به حقوق 

ازی آموزشی و اجتماعی آنان در اولویت قرارگیرد آنچه در انسانی یادگیرندگان باتوانایی های گوناگون توجه گردد و یکپارچه س
برنامه های آموزش فراگیر اهمیت دارد  ، جنبه های فرهنگی ، شرایط اجتماعی ، تدوین برنامه های خلاقانه  و انطباق دادن 

مشاوران مدارس بعنوان برنامه های تدوین شده ی آن با ویژگی های دانش آموزان ، شرایط مدارس و محیط خانواده می باشد که 
رهبر برنامه های راهنمایی مدرسه نقش مهمی در هماهنگ سازی این عناصر ایفا می کند در نتیجه گیری باید گفت مشاوران و 
سایر متخصصان تعلیم وتربیت استثنایی بایستی فرصتهایی را برای برخورد رودررو وتماس متقابل بین دانش آموزان با نیازهای 

آموزان عادی فراهم کنند تا با عادات ، خلق و خو وتوانمندی های یکدیگر آشنا شده ، بین خود دوستی ها و پیوند ویژه و دانش 
 های عاطفی ایجاد کرده و باعث خودشکوفایی و رشد اخلاقی وحرفه ای یکدیگر شوند.

ش آموزان با نیازهای ویژه ، آموزش برای یکپارچه سازی اجتماعی ، آموزش فراگیر ، مشا.وران و روانشناسان ، دان کلید واژهها :

 همه

 مقدمه

درگذشته اعتقاد براین بود که باتوجه به اینکه خصوصیات برخی از افراد جامعه به گونه ای است که قادر به بهره مندی از خدمات 

ا آنها ا وسازگاری بوامکانات محیط های آموزشی عادی ومرسوم نیستند ، توانایی زندگی کردن باسایرین طبق سبک زندگی آنه

را ندارند ونمی توانند قوانین واصول حاکم بر جامعه را رعایت کنند بنابراین این گروه از اعضای جامعه نیازمند محیط آموزشی 

خاص همراه با سبک زندگی ویژه ، قوانین و مقررات متفاوت و گاهی محیط زندگی جداگانه و خاص هستند که به همین علت 

درصد از اعضای هر  11؛  ( که حدود  221، ص  1331نامیدند) آخوندی ، (Exception)اد جامعه را استثناییاین گروه از افر

جامعه ای را به خود اختصاص داده است  این دیدگاه به این علت رایج بود که تمامی توجه روان شناسان و مشاوران ، تشخیص 
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فع آنها بود و توانایی ها و استعدادهای این گونه افراد کمتر مورد توجه وتعریف اختلالات و معلولیت ها و کوشش برای درمان و ر

،  1312به نقل از شهسواری ،  1132وعلاقه ی مشاوران و روان شناسان مدرسه برای تحقیق وتفحص بود )پیرلین و اسکولر ، 

 ز نوینی را دررابطه با تعلیم وتربیت( ولی امروزه یک دیدگاه فلسفی ویافته های پژوهشی جدید مشاوره مدرسه ، چشم اندا 12ص

همه ی کودکان حق دارند دریک مدرسه » ( این دیدگاه که می گوید 1134کودکان استثنایی گشوده است به گزارش کالنینز)

یک رویکرد جدید مبتنی بر جای گزینی یک کودک در مناسب ترین محیط تربیتی در « عادی تحت تعلیم وتربیت قرار گیرند

( با 14، ص  1333، به نقل از بنی هاشمی وغلام زاده صفار ، 1332ا شکل داده است )موناچان به نقل از ماهان ، برخی کشوره

عنایت به یافته های اخیر روان شناسان ومشاوران مدرسه ، توجه به فراهم کردن فرصت برای شکوفاسازی و به ثمر رساندن 

(  اصل ادغام همه دانش آموزان که 1111گرفته است )راک و پاترسئون ،  استعداد ها دریک محدوده ی آموزشی در اولویت قرار

در نتیحه این تخقیقات حاصل شد موجب شکل گیری رویکرد مشاوره ای مبتنی بر توانایی و نظام آموزشی فراگیر شده است 

حدوده ی آموزشی ندارد این مدل نظری هدفی جز فراهم کردن فرصت برای رشد همه جانبه برای همه ی دانش آموزان دریک م

براساس این رویکرد تاکید بر تشخیص نوع اختلالات ومعلولیت ها موجب می شود که فرصت های رشد درتمامی ابعاد برای دانش 

(. دراین رویکرد نظری مشاور 2003آموزان با نیازهای ویژه ازبین رود و استعدادهای آنان نادیده گرفته شود )آکوس و گالاسی ، 

در برنامه های تربیتی ومشاوره ای مدرسه را برعهده دارد که بایستی در زمینه ارائه ی برنامه های تربیتی به کودکان نقش اصلی 

با نیازهای ویژه به کیفیت برنامه هایش توجه کند براساس یافته های تحقیقات زیادی که در این زمینه صورت گرفته است در 

انش مشاوره ای د –خدمات ویژه تربیتی به آنها بایستی میزان وشدت نیازهای تربیتی اصل یکپارچه سازی این افراد و ارائه ی 

آموزان و ارزیابی از منابع وخدمات در دسترس که بتواند بر پایه یاین ارزیابی ها اصل ادغام را عملیاتی کرد وبه ارائه ی خدمات 

 ( .   12-13، صص 1333وغلام زاده صفار ، ، به نقل از بنی هاشمی 1131پرداخت، دراولویت قرارگیرد )گاتلیب ،

 مدنیت شاخصهای از که است پیشین قرن پرورش و آموزش پیشرفت های از یکی مدارس، راهنمایی و مشاوره برنامه های

 تصمیمگیری سازگاری، رشد، به فرد نیاز بر که است نفری دو یاورانه رابطه یک مشاوره .می رود شمار به جامعه علمی ادارۀ و

 به آن در که فرد به منحصر است رابطه ای مشاوره بلکهام نظر به(  1333فارسی، ترجمه گیبسون،)دارد تکیه مشکل حل و

همان )شود می داده خود، با متناسب شیوهای به دادن تغییر و کردن تجربه کردن، فکر کردن، احساس گرفتن، یاد فرصت مراجع

 عبارتاند که می کنند مشخص( مدرسه مشاوران ویژه )بهمشاوران برای را لیک نقش چند غربی کشورهای در بررسی ها( منبع 

 آزمونهای کارگیری به توانایی دفتری، و اجرایی کارهای روانی، بهداشت ارتقای و پیشگیری حمایت، راهنمایی، و اطلاع رسانی :از

 دانش آموزان، و والدین مدرسه، از ارجخ مراکز متخصصان سایر و مدرسه کارکنان میان محکم شبکه یک ایجاد روانشناختی،

 با والدین، علاقه با توأم و مناسب ارتباط برقراری برنامه، فوق برفعالیتهای نظارت مناسب، و بموقع ارجاع مراجعان، اسرار حفظ

  Manitoba school counselor’s association, 1113, Ministry of) ارجاعات ثبت و ضبط گروهی، مشاوره

education, 2002).  

یکپارچه سازی واژه ای است که از علم جامعه شناسی وارد تعلیم وتربیت شده است ومعنای متفاوتی به خود گرفته است به 

( جریان یکپارچه سازی بر پایه ی این اصل بنا شده است که کودکان با نیازهای ویژه باییستی از فرصت 1133عقیده ویلیامز )

، به نقل از بنی هاشمی وغلام زاده صفار  1332موناچان به نقل از ماهان ، . )ودکان برخوردار باشندهای برابر تربیتی با دیگر ک

( به عقیده ی مشاوران ومتخصصان تعلیم وتربیت تحقق یافتن اصل آموزش برای همه ، فقط دریک نظام تربیتی 14، ص  1333،

آنکه فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان  فراگیر حاصل می شود زیرا آموزش فراگیر عملیاتی نمی شود مگر

فراهم شود ، به حقوق انسانی یادگیرندگان باتوانایی های گوناگون توجه گردد و یکپارچه سازی آموزشی و اجتماعی آنان در 

ن نظام های ( آموزش فراگیر واصل یکپارچه سازی در مدارس محصول پرداخت 1313اولویت قرارگیرد )به پژوه ، عاشوری ،

آموزشی به نیازها وضروریات یادگیری همه ی کودکان به ویژه دانش آموزان بانیازهای ویژه می باشد محور اصلی آموزش فراگیر 

تشکیل می دهد این شعار به کودکانی که در مدرسه نیستند یا در نظام های آموزشی به « آموزش برای همه » را ، شعار اصلی 

مکان برخورداری از خدمات آموزش عادی و ویژه را می دهد در واقغ در بطن آموزش فراگیر )اصل یکپارچه حاشیه رانده شده اند ا

سازی ( دگرگونی نظام تعلیم وتربیت به نحوی که قادر باشد آموزش با کیفیت را برای همه ی فراگیران فراهم کند گنجانده شده 

گوناگون یادگیری ، تنوع روش ها ، برنامه های درسی انعطاف پذیر ( .احترام به تفاوتها ، سبک های  2001است ) فیجی ، 



واستقبال کردن از کودکان با هر ویژگی ) بویژه کودکان با نیازهای ویژه (  شروط لازم برای فراگیر شدن مدارس است که مشاوران 

در برنامه هایی برای ادغام در بایستی درجهت مشارکت کامل دانش آموزان ، جامعه پذیری آنها و آموزش با کیفیت مدارس 

 (    1311مدارس به اجرا درمی آید شرکت کرده وبه دانش آموزان ، اولیا ء وکارکنان مدارس یاری برساند . )باشکوه ، 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سب له ای متنادر کشور ما اکثریت پژوهشگران علاقه ی کمتری نسبت به مطالعات علمی یکپارچه سازی و برنامه های مداخ

با نیازهای خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه دارند وعلت این امر بیشتر به ماهیت تحقیقات مبتنی بر این نوع برنامه ها وگرایش 

ها و فراگیر نبودن آن درسطح نظام های آموزشی ودرمانی جامعه برمی گردد . خوشبختانه درسال های اخیر لزوم مبادرت به 

ه های یکپارچه سازی مدارس بیشتر درک شده و اطلاع رسانی ضرورت ادغام همه ی دانش آموزان باهر قومیت تحقیقات و برنام

وفرهنگی وبا هر شرایطی در محیط خانواده و فضاهای آموزشی روبه افزایش است آنچه دراین جا اهمیت دارد وبایستی مورد 

برنامه های خلاقانه  و انطباق دادن برنامه های تدوین شده ی توجه قرارگیرد جنبه های فرهنگی ، شرایط اجتماعی ، تدوین 

آموزش فراگیر با ویژگی های دانش آموزان و شرایط مدارس و محیط خانواده می باشد که مشاوران مدارس بعنوان رهبر برنامه 

مگر آنکه مسؤلان و  های راهنمایی مدرسه نقش مهمی در هماهنگ سازی این عناصر ایفا می کند که این مهم محقق نمی شود

دست اندرکاران و درنهایت همه ی کسانی که در آموزش ویادگیری ایفای نقش می کنند به آن توجه کرده ودرتحقق اهداف 

وبرنامه های یکپارچه سازی با مشاوران مدارس همکاری کنند.این همکاری زمینه سازندگی را برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 

 گری ، بی تاریخ(فراهم می کند .)عس

اهمیت وضرورت آموزش فراگیر زمانی درک ومشخص می شودکه بدانیم این عمل موجبات ایجاد وافزایش توانایی های روانی 

اجتماعی همه ی یادگیرندگان بخصوص افراد معلول را فراهم کند تا آنها بتوانند با کشمکش ها وموقعیت های زندگی برخورد  –

زگارانه با سایر اعضای عادی جامعه ، فرهنگ ومحیط برقرار کرده و سلامت روانی واجتماعی خود را مؤثری داشته ، ارتباط سا

تامین کند . بدین ترتیب می توان گفت آموزش فراگیر باعث ایجاد ، تقویت و یا تغیر برخی نگرانی ها ، نگرش ها ، ارزش ها 

 د وحدت آموزشی در مدارس می گردد)همان( . ورفتارها درهر دانش آموزی می شود که این نیزخود موجب ایجا

همچون اهدافی که برای آموزش و پرورش دانش آموزان عادی توسط نظام آموزشی هر جامعه ای تعیین و برنامه ریزی می 

 یشود برای دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز اهدافی تعیین می شود که مهم ترین آنها رسیدن افراد تحت تعلیم به کفایت شخص

، شغلی واجتماعی  متناسب با توانایی هایشان می باشد که در رسیدن به این مهم ، شرایطی مورد نیاز است که یکی از آنها اصل 

ادغام و یکپارچه سازی آموزشبی و اجتماعی می باشد که کل نهادهای ذیربط ) خانواده ، تیم پزشکی ، آموزشی ، توانبخشی ، 

( ASCA , 2003کردن این شرایط  نقش ایفا می کنند بعنوان مثال برخی از روریکردها )مانند مشاوره و مددکاری ( در فراهم 

ی یادگیرندگان درمواردی مثل تعاملات اجتماعی، کسب اطلاعاتی چارچوبی را برای مشاوران مدرسه فراهم می کند تا به همه

 1331ن اهداف یاری می رساند )شریفی وحسین زاده ، برای تحقق اهداف تعیین شده و بکاربستن مهارتهایی برای رسیدن به ای

( بنابراین باتوجه به تحقیقات مشابه گذشته صورت گرفته دراین زمینه هدف این تحقیق بررسی وتحلیل این مو.ضوع است که 

 شی دارد ؟ مشاوران مدارس استثنایی در یکپارچه سازی اجتماعی دانش آموزان یا نیازهای ویژه با سایر دانش آموزان چه نق

 مزایای یکپارچه سازی اجتماعی و آموزش فراگیر در مدارس

 ، ازبین بردن شکاف در سطح رسیدن دانض آموزان عادی و دانش آموزان با نیازهای ویژه به موفقیت 

  افزایش یافتن )پیشرفت( دوستی ها و پیوندها بین دانض آموزان عادی و دانش آموزان با نیازهای ویژه 

  ( 1131ادبه نفس و عزت نفس در تحقق بخشیدن به آرزوها ) دیان ، تایلور ، آنته و ریکل ، افزایش اعتم 

  دانش آموزان از نظر اجتماعی وتحصیلی عملکرد بهتری پیدا می کنند 

   ایجاد دوستی های خارج از حلقه ی دوستان کودکان ناتوان شده 

 یادگیری ازهم دیگر مبادله ی اظلاعات بین کودکان استثنایی با کودکان عادی و 

 ، ( 2003درک بهتر تفاوتها و ایجاد هماهنگی و عدالت فراوان در جامعه ) را او 



  ایجاد و افزایش مهارت کار گروهی و ایجاد تداعی نوع کوچکتری از محیط اجتماعی و جامعه ی فراگیر آینده در ذهن

 کودکان ناتوان شده 

 (  1331ن )کاکا جویباری ،کاهش احساس نادیده گرفته شدن اجتماعی در آنا 

دارس مشاوران متبیین نقش مشاوران مدارس استثنایی دریکپارچه سازی اجتماعی دانش آموزان استثنایی با سایر دانش آموزان 

اعم از مدارس استثنایی تا عادی یکی از نخستین افرادی هستند که در پیشرفت تحصیلی واجتماعی همه ی دانش آموزان نقش 

مشاورانی که برای غلبه بر چالش های دانش آموزان به اراثه ی خدمات مشاوره ای می پردازند ریچارد ونگ ، مدیر  بسزایی دارند

مشاوران بعنوان افرادی که برنامه های » اجرایی انجمن مشاوران آمریکا ازنقش مؤثر مشاوران مدرسه اینگونه یاد می کند : 

ضوی از کارکنان مدرسه که درخط مقدم حمایت از همه ی دانش آموزان قرار مشاوره ی مدرسه را رهبری می کنند وبعنوان ع

)الکساندریا ؛ اوجیل کوک ، « )دارند کارایی ومفید بودن خود را در زمینه ی یکپارچه سازی و ادغام دانش آموزان ایفا می کند 

رس در زمینه ی یکپارچه سازی دانش آموزان ( دراینجا به چند نمونه از نقش هایی که مشاوران مدا 1331ترجمه بهمن کلانتر ، 

 ایفا می کنند ، اشاره می کنیم :

 ( تغیر دادن نگرش های منفی معلمان عادی نسبت به کودکان با نیازهای ویژه 1

با توجه به ویژگی های فردی وحرفه ای معلمان  ، تجارب آنها و شرایط آموزشی و مکانی مدارس نگرش معلمان عادی نسبت به 

( درجهت ایجاد وتقویت نگرش مثبت 2003فراگیر و دانش آموزان با نیازهای ویژه متنوع ومتفاوت است )یونسگو ، آموزش

درمعلمان  ، مشاوران ومتخصصان تعلیم وتربیت استثنایی می توانند از یک سو با ترتیب دادن دوره های آموزش کوتاه مدت ، 

زمینه و به آشنا کردن آنها با توانمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه  منتقل کردن تجارب معلمان با تجربه و موفق دراین

پرداخته و از سوی دیگر به منظور اصلاح و افزایش اطلاعات برنامه ریزی کنند . این اصلاح نگرش و انعطاف پذیری عملکرد معلمان 

 سهم مهمی در اجرای موفقیت آمیز رویکرد آموزش فراگیر دارد .

ای منفی افراد نسبت به افراد ناتوان فقط به معلمان ختم نمی شود بلکه نگرش منفی عموم افراد  درسطح جامعه چالش نگرش ه

بویژه کارفرمایان در چارچوب حرفه ای وشغلی می بینیم بطوری که اگر بدون برچسب وشناسایی نوع مشکل وناتوانی  به دنیای 

چنانکه با عناوینی مثل ناتوان ، معلول ، دارای مشکل یا اختلال ، استثنایی مشاغل معرفی شوند راحت تر پذیرفته می شوند ولی 

، دارای نیازهای وِیژه و..... برچسب خورده باشند تصوراتی درجامعه باعث شکل گیری نگرش های منفی نسبت به افراد ناتوان 

دانش آموزان با نیازهای ویژه را فاقد  شده است که این تصورات به داخل مدارس نیز دخول کرده است این تصورات افراد یا

توانایی درانجام امور روزمره دانسته و براین اصل تکیه کرده است که این گروه از دانش آموزان قادر به اداره ی زندگی خود هم 

ا آنها ارتباط ب نیستند که این اصول علاوه بر تاثیرگذاری درمحیط های خرفه ای این گروه از افراد ، درزمینه ی پذیرش وبرقراری

نیز موانع وچالش هایی را بوجود می آورد . درپژوهش های مختلف نتایج اینگونه بوده است که این گروه از افراد جامعه هنگام 

جامعه سنجی درمقایسه با همسالان عادی خود نمره ی کمتری گرفته ، مطرود و یا فراموش شده خوانده می شود )کوک و 

( که دراینجاست که مشاور یا روان شناس مدرسه کار اشاعه ی اطلاعات را  1331ز به پژوه وفتحی ، ، به نقل ا1111اسمیل ، 

شروع کرده وبه فرهنگ سازی در داخل مدارس می پردازد علاوه برفرهنگ سازی درجهت افزایش آگاهی اعضای جامعه می تواند 

برد که لازمه ی این تحقق پذیرش و نگرش مثبت جامعه است کار تحقق برنامه های آموزش فراگیر و ادغام را درمدارس جلوتر ب

( که زمینه سازی برای برخوردها ، مشارکت ها وتماس های اجتماعی دانش 1333به نقل از فتحی ،  1131)گوتلیب و کورمن ،

سه در جریان آموزان استثنایی با دانش آموزان عادی وکارکنان مدرسه می شود )که درجریان تحصیل درمدرسه یاخارج ازمدز

بازی ها وجشنوارههایی که برای آشناسازی اعضای جانعه با توانمندی های افراد استثتایی برگزار می شود که این همان مصداق 

بارز یکپارچه سازی اجتماعی می باشد .( ، یکی از راه های پذیریش و ایجاد نگرش مثبت درمدارس عادی نسبت به دانش آموزان 

 (1110باشد .)پک وهمکاران ، با نیازهای ویژه می 

 ( آموزش های تربیتی و اجتماعی به معلمان در چگونگی برخورد با کودکان با نیازهای ویژه 2

با توجه به بروز شدن همه چیز ،حاکمیت عصر اطلاعات وتغیرات سریعی که در سطح دنیا درحال به وقوع پیوستن می باشد 

طح جهانی دگرگون شده ودر سطح بالاتری قرار گرفته است ومعلمان بایستی امروزه معیارهای یادگیری و آموزش نیز درس

متناسب با پیشرفتهای علمی حوزه ی خود و نیازهای جامعه و دانش آموزان )بویژه دانش آموزان ناتوان ( ، توانایی های دانشی 



دگیری و پرورش متنوع تری را برای کسب ومهارتها ، روش ها والگوهای تدریسی خود را پرورش داده وبروز کرده و فرصت های یا

عادات ومهارتهای یادگیری مادام العمر برای دانش آموزان )بویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه( فراهم کنند)برنامه درسی ملی 

 ش ازسایر( باتوجه به محدودیتهایی که این گروه از دانش آموزان دارند اهمیت کسب این مهارتها و توانایی ها بی10،ص 1311،

دانش آموزان می باشد زیرا کسب این موارد در دوران تحصیل  برای این گروه از دانش آموزان می تواند زندگی آنها در آینده و 

طرز برخورد آنان با محیط را تحت تاثیر قرار دهد . کیفیت برنامه های درسی و چگونگی برخورد معلمان با دانش آموزان ناتوان 

ق این هدف غایی است . مشاوران ، ناظران و راهنمایان درسی دراین فرآیند معلمان را تعلیم می دهند وبه تضمین کننده ی تحق

آنها کمک می کنند که عادت فکور بودن را درخود تقویت کرده  ومتناسب با تحولات علمی درعرصه ی تعلیم وتربیت نقش 

اخت ویژگی ها وخصوصیات دانش آموزان یا نیازهای ویژه همت گمارد خودرا به عنوان یادگیرینده مادام العمر ایفا کرده ، به شن

 وبه هدایت تحصیلی آنها بپردازد.  

 ( حمایت های فرهنگی و خانوادگی از کودکان با نیازهای ویژه  3

 هب جامعه واحدهای زا یکی وارد خود تولد بدو از افراد. است مؤثر انسان استعدادهای شکوفایی و  رشد در ایگونه به محیطی هر

 هک شود می تلقی فرهنگی و  اجتماعی ی چندلایه سیستم یک عنوان به خانواده. کند می  رشد درآنجا و شود می خانواده نام

 زا مختلفی اشکال آن ی بوسیله که باشد می قدرت ساختار یک دارای نظام این.  دارند رابرعهده نقشی آن اعضای از هریک

 تفاوت یکدیگر با خانواده اعضای عاطفی روابط( . 1311به نقل از فتحی ، 11ص – 1331 – نظری محمد) ندکمی  رابروز ارتباط

ابتدایی ترین واصلی ترین پایگاه بالندگی ورسیدن به کمال افراد نظام خانواده می باشد که این امکان را برای .  دارد اساسی

آن برای ارتقای سلامت وپیشرفتشان در عرصه های گوناگون زندگی گام  اعضای خود فراهم کرده است تا آنها بتوانند در درون

های مؤثری بردارد که اگر این امر محقق شود موجب می شو.د تا افراد درسطح بالاتری از کیفیت و رضایت ، زندگی کنند 

وه این حمایت هایی که در ( بعلا1311به نقل از فتحی کرکرق ومیرسیفی تولون ، 1333؛ ترجمه دکترثنایی ، 1143)مینوچین ،

داخل خانواده از افراد می شود می تواند به عنوان عامل اصلی در افزایش سطح سلامت روان تلقی شود )گارسیا، رامیرز، جاویئگو 

 عاطفی حمایت با که افرادی دهند می نشان ها ( پژوهش1311؛ هاشمیان ، 1312؛ بشرپور، نریمانی، عیسی زادگان ، 2002، 

 یامدهایپ دربرابر اند ندیده را وحمایت توجه کمترین که افرادی به نسبت کنند می تحمل را روانی وآسیب فشار رافیاناط وتوجه

 افراد به نسبت توجهی بی شد داده نشان دیگری درپژوهش( 1111 ، وویلیامسون کوهن. )بینند می آسیب کمتر استرس

 و ضطربترم گیرتر، گوشه آنان است بدترازسایرین افراد رفتاراین ضیعتیو درچنین دارد بدتری اثرات وی با آشکار ازبدرفتاری

 1333 ، پارسا ی گلمن،ترجمه)میدهند نشان وخشونت ازخودپرخاشگری هستندوبطورمتناوب ترازدیگران ضداجتماعی

 ( 214-211،صص

هش ها نشان می دهد اغلب وضعیت در مورد والدین کودکان وبخصوص والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه ، آمار ونتایج پژو

اقتضادی ، اجتماعی و.... مناسبی نداشته ، قادر به کمک رسانی در زمینه ی تحصیلی وشغلی فرزندان خود نبوده واغلب یکی از 

آنها )مادر یا پدر ( دارای نقصیات و معلولیت هایی می باشند)گروسمن به نقل از رابینسون و رابینسون ، ترجمه ی ماهر ، 

نبوده و مشاوران و روان شناسان مدارس برای تحقق برنامه ی آموزش فراگیر و پیشرفت  %100( ولی این آمار  214،ص1313

تحصیلی همه ی دانش آموزان می توانند به آن دسته از والدین وخانواده هایی که این مشکلات را ندارند ودرشرایط مساعد 

 مدارس در تحقق برنامه های مثبت اصیل آموزشی سهیم باشند .زندگی می کند اطلاع رسانی کند تا با هماهنگی 

 :ویژه نیازهای دارای کودکان توانبخشی ( 4

نیاز درصد بالایی از دانش آموزان با نیازهای ویژه که درمدارس عادی تحصیل می کنند به مهارتهایی مثل برقراری روابط ، واکنش 

ست که چندین وظیفه را برای کارکنان مدارس به ویژه مشاوران وروان شناسان دادن به محرکهای محیطی و.... امر بسیار مهمی ا

درپی خواهد داشت شیوه هایی که برای آموزش و توانبخشی این گروه از افراد بکار می رود باید به گونه ای باشد که آنها بتواند 

آنها را شکل داده ومتحول کند ، در انتخاب  دنیای بهتری را طبق آن ذهنیتی که برای خود ترتیب داده اند بسازند ، شخصیت

هدف غایی زندگی به آنها کمک کند ، به همراه همنوعان عادی خود عضو مفیدی برای جامعه ی خود باسند و امکان زندگی 

 (  1331بهتری را برای خود واعضای چامعه فراهم آورده ودریک کلام به خودکفایی برسند . ) عسگری ، 

 :ویژه نیازهای دارای کودکان در سنف عزت ( افزایش 1



عزت نفس یکی از مهمترین واساسی ترین جنبه های شخصیت آدمی می باشد که نوع رفتار وعملکرد وی معین می کند ازسوی 

دیگر به اعتقاد جمعی از صاحب نظران علوم رفتاری وبخصوص روان شناسان ، مهمترین اابزار آدمی دررسیدن به سعادت 

احساس مقاومت در تماس با  س می باشد از دید برخی ،  نشانه های نبود عزت نفس در افراد عبارتست از :وخوشبختی عزت نف

)فرهادی،  و.... . تمایل شدید به تمجید و تاکید دیگران ،نیاز به خود نمایی  ،، خود بینی اغراق آمیز  شرمندگی  ، خجالت، دیگران 

1334.)  

وپرورش دانش آموزان بانیازهای ویژه از اهمیت بسزایی برخوردار است . عزت نفس  توجه به این مقوله بخصوص در آموزش

به عنوان یک سرمایه ی ارزشمند حیاتی و به مثابه  عامل مؤثر در روند رشد وشکوفایی استعداد وخلاقیت افراد نقش ایفا می 

منفی  گرشهاین مشکل ناشی از عواملی مثل کند سرخوردگی و دلسردی در اکثریت افراد بانیازهای ویژه دیده می شود که ای

می باشد که این پیوستگی وتداوم   مدرسه در پی در پی و ناکامی های عادی همسالان با برخورد در منفی تجارب والدین،

موجب تلقین احساس پوچی وبی ارزشی در روح و روان افراد ناتوان شده ودر نتیجه این احساسات موجبات  هاچالششکستها و 

(  مشاوران وروانشناسان مدرسه با توجه 1333یب به عزت نفس این گروه از اشخاص را فراهم می کند  )ولی زاده وهمکاران ،آس

به مشکلاتی که دانش آموزان بانیازهای ویژه در سازگاری با محیط و برقراری ارتباط با دانش آموزان عادی دارند بایستی درطول 

ه از افراد توجه کرده ، به آنها  ارج داده و به آنها بفهماند که محدودیت آنها دریک جنبه از هفته به رفتارهای مثبت  این گرو

زندگی به معنای ناکارآمدی کلی آنها نیست و آنها این توانایی را دارند که ابراز وجود کنند این امر خطیر میسر نمی شود مگر با 

تباطات متقابل بین دانش آموزان ناتوان با همنوعان وهمسالان عادی خود زمینه سازی برای ایجاد و افزایش پیوندهای دوستی وار

که الزامی است در این کار نظام نظارتی و همامنگ کننده برقرار باشد ..شکی نیست که تحول سازگاری عمومی وعزت نفس 

ت که والدین به صدق وجود دانش آموزان با نیازهای ویژه درتعامل بین محیط خانواده ومدرسه صورت می گیرد پس ضروری اس

این گروه از کودکان گواهی واحترام گذاشته و درامور خانواده با آنان مشورت کنند ، به هویت و افکار وآرزهای آنها احترام بگذارند 

 1331 ، در محیط خانه وظایف متناسب با توانایی های این گروه از کودکان تدارک ببینند ومهرباناه آنها را بپذیرند .)عسگری ،

) 

 :ویژه نیازهای با آموزان دانش به اجتماعی های مهارت (آموزش 1

یکی از چالش های مهم تعلیم وتربیت از نوع فراگیر چکونگی تغیر نگرش اعضای جامعه نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه 

ها وتماس های اجتماعی بین اعضای جامعه می باشد که علاوه براینکه باید برای رشد و ارتقاء آگاهی و افزایش سابقه ی برخورد

و دانش آموزان با نیازهای ویژه کوشید بلکه حدود توانایی ها ومهارت های اجتماعی و قابلیت آنها در سازگاری اجتماعی نیز 

ت سببایستی مدنظر قرار داد چراکه پژوهش های متعددی بین وجود مهارت های اجتماعی در افراد معلول و ایحاد نگرش مثبت ن

به آنها ، رابطه ی مستقیم )مثبت( را نشان داده است بطور مثال درتحقیقاتی که درزمینه ی کار واشتغال افراد با نیازهای ویژه 

انجام شده است دررابطه با تلفیق و پذیرش اجتماعی آنها گزارش شده است که سطج پذیرش و کیفیت  1111تا  1131از سال 

، ضعیف است یعنی سطح پیوندهای دوستی بین کارکنان عادی و افراد معلول کم است با تکیه  تماس های اجتماعی افراد معلول

بر این نتایج برخی دوره های آموزش مهارتهای میان فردی را برای افزایش پذیرش اجتماعی و ارتباطات اجتماعی افراد بانیازهای 

شناسان مدارس باید به این نکته توجه کنند که این دوره  ( مشاوران و روان1113ویژه توصیه می کنند ) هاگز و همکاران ، 

های آموزشی بهتر است همراه باشد با زمینه سازی برای ایجاد تماس ها و ارتباطات اجتماعی میان دانش آموزان عادی و دانش 

زندگی در آینده را  آموزان با نیازهای ویژه که بهترین دوره برای این امرمهم دوران کودکی ومدرسه است که درآن کودکان

آموخته وتمرین می کنند . عوامل آموزشی می توانند درمحیط مدرسه ودرکلاس های حرفه آموزی این هدف را محقق سازند 

 (  1330)کرک وگالاگر ، ترجمه ی جوادیان ،

 :ویژه نیازهای دارای آموزان دانش مدرسه های فعالیت در والدین ( مشارکت دادن 3

قیت آمیز برنامه های ادغام ویکپارچه سازی درمدارس این است که والدین را در تصمیم گیری وارائه ی لازمه ی اجرای موف

خدمات آموزشی و توانبخشی ، دعوت به مشارکت کرد که مشاوران و روانشناسان مدارس نقش مهمی درتحقق این امر مهم 

ان به برنامه ریزی درجهت برگزاری جلسات آموزش خانواده دارند . آنان برای این هدف وظایفی دارند ازجمله این وظایف می تو

برای اولیاء با هدف فعال ترشدن آنها ، شناخت بهتر و برخورد مناسب با مشکلات ورفتارهای مشکل آفرین فرزندان پرداخت یا 



انش آموزان با نیازهای سطح آگاهی والدین را با برگزاری کلاس های آموزش و ترمیم نگرش افزایش داد تا آنها بتوانند حضور د

ویژه درکلاس های عادی را راحت تر بپذیرند وبه اجرای هرچه بهتروسریعتر رویکرد آموزش فراگیر کمک کنند . )غلامحسین 

( مشاوران و روانشناسان مدارس می توانند والدین دانش آموزانی را که از جهت اقتصادی ، اجتماعی وسطح سلامتی  1314زاده ،

هستند را در امور تحصیلی فرزندانشان ومدرسه مشارکت بدهند زیرا هم از لحاظ تجربی وهم از لحاظ علمی درسطح مناسبی 

) سازمانهای مردم نهاد ( پا به عرصه ی عمل می گذارند گام  NGOثابت شده است هنگامی که توده هایی از والدین به صورت 

گران حوزه ی تعلیم وتربیت و روان شناسی  براین است که های مؤثری برداشته می شود پس توصیه ی دانشمندان وپژؤهش

مشارکت واقعی زمانی صورت می  ضمن افزایش آگاهی خانواده ها ، بایستی برای همکاری بین آنها و مدرسه زمینه سازی شود .

به عنوان نهادی اجتماعی  گیرد که خانواده در امور مدرسه درگیر شود و مدرسه نیز خانواده را همراه و همیار خود ببیند.خانواده

 .که کودک دارای نیازهای ویژه، عضوی از آن است در تحول ساختار شخصیتی،اجتماعی و عاطفی کودک نقش بسزایی دارد

 ( .  1331)عسگری ، 

 پیشنهادات 

 صلی ا در مدارس استثنایی ، معلمان به جای اینکه به دام نمره دادن وحساسیت های مرتبط با بیافتند بایستی به هدف

 این مدارس یعنی مهارت آموزی دانش آموزان اندیشیده وبرای تحقق آن تلاش کنند .

  به بحث حرفه آموزی و یادگیری مهارت های مهم زندگی در مراکز تربیت معلم بخصوص در تربیت آموزگاران استثنایی

شناسایی و ازبین ببرند که  توجه کمی مبذول شده است که بایستی مشاوران و راهنمایان آموزشی این محدودیت را

برای تحقق این امر مهم با مشورت دهی به مسئولات مراکز تربیت معلم در تغیر ومنعطف شدن برنامه های آموزشی 

 این مراکز بکوشند .

  ایجاد نگرش مثبت و علاقه نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه و امر یکپارچه سازی آنها در دانش آموختگان معلمی

ز تربیت معلم از اهمیت زیادی برخوردار است لذا در چگونگی سنجش نگرشها ، نوع علاقه ونحوه ی یکپارچه سازی مراک

 آنها مهم است .

 ویژه نیازهای دارای کودکان بخشی توان و آموزش در ایران بومی های بازی ترمیمی -آموزشی کاربردهای: 

 بحث و نتیجه گیری

ه یکپارچه سازی اجتماعی و آموزشی  در امر تعلیم وتربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه از در نتیجه گیری باید اذعان نمود ک

نگاه مثبت به این گروه از افراد درمعلمان برای تحقق این امر خطیر از وظایف مهم  اهمیت بسزایی برخوردار است که ایجاد دید و

یر متخصصان تعلیم وتربیت استثنایی بایستی فرصتهایی را برای روانشناستن و مشاوران مدرسه است علاوه براین مشاوران و سا

برخورد رودررو وتماس متقابل بین دانش آموزان با نیازهای ویژه و دانش آموزان عادی فراهم کنند تا با عادات ، خلق و خو 

شکوفایی و رشد اخلاقی وتوانمندی های یکدیگر آشنا شده، بین خود دوستی ها و پیوند های عاطفی ایجاد کرده و باعث خود

 وحرفه ای یکدیگر شوند .
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Abstract  

This research is studing the role of the the exceptional schools counselors in the social 

integration of exceptional students (with particular needs) by other students .that in expressing 

its should said today  a philosophical theory (view) and new research founds open new vision 

about exceptional student education  in the school counseling , this view that is saing " all 

childrens can (having the right) glosbe or education in the normal school " an modern approach 

is formed based on the replacement of a children in properest educational environment in some 

countries . with regard to the latter founds of the  psychlogists and school counselors , attention 

to providing opportunity for  flourishing and scoring potentialitis priortise in the educational 

range. In opinion counselors and educator ,  the realization of the outhentic " education from 

all "achieved  , just in a general educational system . because general education not to happen 

but peer educational opportunitis is provided for all students ., it is nota bene to the human 

rights of the learner with different abilities and their social and educational integration priortise 

.that thing  have important in general education programs is the cultural aspects , social 

condition , editing creative programs and adaptation their written programs with student's 

features , school condition and family environment that school counselors as leader of guidance 

programs in school . is doing the serious role in  the harmonization of this members . in 

conclusion should said counselors and other exceptional educators should provides 

opportunitis for encounter face to face and reciprocal relation between normal students and 

student with special needs till they accustom with practices ,character and potency to each other 

, exist friendship and emotional connection(graft) between them-self and elicit self-

actualization and professional and ethical development to each other . 

Keywords: social antegration , general education , counselors and psychologists , students 

with special needs , education for all         
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