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Abstract 

Background & Objectives: Cultural rights are a newly established field of legal studies; the relevant literature has been developed during the 

1970s as a spectrum of globally accepted rights. Disabled individuals have been deprived of cultural rights regarding various opportunities. The 
right of education among the cultural rights dedicated to disabled individuals is a key right. This is because other rights, including participating 

in cultural life, enjoying cultural traditions, etc. will be realized if accurately executed. Concerning education rights for disabled children, the 

main international laws include the following: “disabled individuals rights convention” and "child rights’ convention,” and in Iran, "the rule of 
education promotion for children with disability” and “comprehensive rule of protecting disabled rights”. This study aimed at assessing the 

feasibility of education rights for children with mental disabilities in Tehran City, Iran, based on the managers' and mentors’ viewpoints engaged 

in 6 exceptional training centers.  
Methods: This methodical, descriptive–analytical, and applied study was conducted in 2020. In this study, the researcher prepared a research–

made checklist according to the most important law at the international level, namely the "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" 

and the "Comprehensive Law for the Protection of the Rights of Persons with Disabilities" in Iranian law. The content validity of this scale was 
obtained using the opinions of experts in the field of disability law and exceptional education. Accordingly, the checklist was provided to them 

in several stages and its items were modified. Then, based on this checklist, the views of 12 managers and instructors of 6 exceptional primary 

and secondary education centers in Tehran City, Iran, on the status of students' enjoyment of educational rights were evaluated in a descriptive–
analytical manner. Therefore, the required samples were selected by the purposive sampling method. Additionally, the study samples were 

considered purposively from the managers and instructors section of these centers and one manager and one instructor from each school. The 

reliability of the research tool remained similar in all places respecting the needs of children with disabilities on educational rights. Therefore, 
the research tool was reliable. In other words, the researcher believes that with this checklist, the conditions of children with disabilities benefiting 

from education rights can also be analyzed internationally.  

Results: In this study, 7 dimensions and 30 components for the right to the education of children with mental disabilities were extracted. The 7 
dimensions were public education; life skills training; the conditions of educational space for technical and vocational education; employing 

special education teachers; health education; related services, including individual training, transportation and incentive program, and evaluation 

system. In some components, like all students having public and transportation education, 100% of the study samples believed that it would be 
operational. In some components, like advising parents on language learning for students with disabilities, 66.7% of the research sample believed 

that the right to education would not be operational.  

Conclusion: According to the research results, among the cultural rights assigned to disabled individuals, the right to education has a fundamental 
place. If the education of the disabled is properly achieved, it will be a desirable platform for the realization of their other rights.  
Keywords: Cultural rights, Right of education, Disabled children, International and national law, Exceptional training center. 
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  .۸۷(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

 مطالعه موردی 1۴۰۰ شهریور برخط انتشار 
  

 المللی و داخلیفرهنگی کودکان دارای معلولیت براساس قوانین بینحقوق تحلیل وضعیت 

حق آموزش کودکان با ناتوانی هوشی براساس دیدگاه مدیران و مربیان مراکز موردی:  مطالعٔه)
 آموزش استثنائی شهر تهران(

 1*منصوره فصیح رامندی

 سندگانینو حاتیتوض

 .رانیا تهران، ارتباطات، و هنر فرهنگ، پژوهشگاه اریاستاد ؛یبهشت دیشه  دانشگاه یپزشک حقوق و اخالق قاتیتحق مرکز پژوهشگر ،یخصوص  حقوق و فقه یدکترا. 1
 Fasih@ricac.ac.ir*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۹ آبان  ۳ :رشیپذ؛ تاریخ 1۳۹۹تیر  ۳1: افتیدرتاریخ 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

و در نظام حقوقی « کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»المللی شامل ترین قوانین موجود در سطح بیندر حوزٔه معلولیت، مهم زمینه و هدف:
شدن حقوق آموزش بررسی میزان عملیاتی هستند. هدف این مطالعه،« قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»و « توانیقانون بهبود آموزش برای افراد دارای کم»ایران شامل 

 کودکان با ناتوانی هوشی در شهر تهران باتوجه به دیدگاه مدیران و مربیان شش مرکز آموزش استثنایی بود.
المللی یعنی ود در سطح بینترین قانون موجانجام شد. در این پژوهش محقق باتوجه به مهم 1۳۹۹تحلیلی بود که در سال -لحاظ روش، توصیفیاین پژوهش بهبررسی: روش

آوری ای را برای جمعساختهلیست محققگیری از فن دلفی، چکدر حقوق ایران و با بهره« قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»و « کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»
دست آمد. وپرورش استثنایی بهنظران حوزٔه حقوق معلولیت و آموزشاساتید و صاحبساخته، با استفاده از نظرات لیست محققها تهیه کرد. روایی محتوایی این چکداده

شدند. دربارٔه پایایی ابزار  انتخاب مندهدف شیؤههای پژوهش را مدیران و مربیان شش مرکز آموزش استثنایی مقاطع ابتدایی و متوسطٔه شهر تهران تشکیل دادند که بهنمونه
لحاظ حقوق آموزشی در همٔه نقاط یکسان است و ازسویی چون این ابزار براساس قوانین موجود در حوزٔه ساخته( باید گفت نیازهای کودکان معلول بهمحققلیست تحقیق )چک

 معلولیت، کودک و حقوق آموزش معلوالن تهیه شد، پایا بود.
 زندگی؛ هایمهارت آموزش همگانی؛ آموزش: از بود عبارت ُبعد توان ذهنی استخراج شد. هفتکم در این مطالعه، هفت بُعد و سی مؤلفه برای حق آموزش کودکانها: یافته

  .ارزشیابی نظام تشویقی؛ و ترابری فردی، آموزش برنامٔه ازاعم مرتبط خدمات بهداشتی؛ هایآموزش آموزش؛ ویژٔه معلمان کارگیریبه ای؛حرفه و فنی آموزش آموزشی فضای شرایط
یافته به معلوالن، حق آموزش از جایگاه اساسی برخوردار است. درواقع تحقق بسیاری از حقوق معلوالن در گروی امر آموزش از میان حقوق فرهنگی اختصاص گیری:نتیجه

 نحو صحیح انجام شود، بستر مناسبی برای تحقق سایر حقوق آنان خواهد بود. است. اگر آموزش معلوالن به

 المللی و داخلی، مراکز آموزش استثنایی.فرهنگی، حق آموزش، کودکان معلول، قوانین بینحقوق ها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
اجتماعی، از ادوار گذشته تاکنون در  ایعنوان پدیده، به1معلولیت

مابین وجود داشته است و از نظر شناخت موجودیت و روابط فیجوامع 
(. 1منزلٔه مشکلی اساسی مطرح بوده است )اجتماعی نیز همیشه به

این تعریف را از معلولیت  2۰11در سال  2سازمان جهانی بهداشت
یز برانگچالشای پیچیده، پویا، چندبُعدی و یدهپدمعلولیت ارائه داد: 

های یتمحدوددادن نقص عضو، ای نشاناست و عبارتی کلی بر
های مشارکتی است که به جوانب منفی تعامل میان یتمحدودفعالیتی و 

ای مرتبط با آن فرد ینهزمفرد )دارای شرایط سالمتی خاص( و عوامل 
کنوانسیون »(. در مقدمٔه 2)عوامل محیطی و فردی( اشاره دارد )

مفهومی در حال »علولیت آمده است که م ۳«حقوق افراد دارای معلولیت
کند، معلولیت نتیجٔه تعامل افراد یمید تأکاست؛ اما این بیانیه « تغییر

دارای نقص عضو با موانع محیطی و نگرش نادرست به افراد معلول 
این افراد در اجتماع،  مؤثردر جامعه است که مانع از مشارکت کامل و 

اساس تعریف این . برشودیمبرابر با سایر افراد جامعه  صورتبه
شوند که دارای کنوانسیون، افراد دارای معلولیت شامل اشخاصی می

مدت جسمی، ذهنی، فکری یا حسی هستند و های طوالنیدیدگیآسیب
تعاملشان با موانع مختلف از نظر مشارکت کامل و مؤثر، براساس 

 (.۳آفرین باشد )اصول مساوی با دیگران ممکن است مشکل
دربرابر معلولیت، توجه به حقوق و  های بسیار عمدهامروزه از چالش

طور ویژه، حقوق فرهنگی برای های دارای معلولیت و بهنیازهای گروه
المللی موجود، حقوق فرهنگی بشر آنان است. براساس مفاد اسناد بین

گیرد؛ حق بر آموزش، حق ای از حقوق را در بر میمجموعٔه گسترده
مندی از جریان آزاد اجتماع، حق بهرهشرکت در حیات فرهنگی 

مندی افراد از حمایت اطالعات و دسترسی به اطالعات و حق بهره
از هر گونه اثر علمی، ادبی درمقابل تمامی منافع معنوی و مادی ناشی

یا هنری که مصنف یا مخترع آن است و حق بر میراث فرهنگی، ازجمله 
 (.۴حقوق فرهنگی است )
وپرورش )حق آموزش( افراد دارای از آموزشدر این میان، هدف 

معلولیت آن است که این افراد باید برای زندگی در متن جامعه 
ای الزم های الزم را داشته باشند؛ در این زمینه، حرکت دوسویهآمادگی

ها برای پذیرش آوردن فرصتسو، آمادگی اجتماع و فراهماست؛ از یک
های فردی، ز دیگرسو، کسب مهارتافراد دارای معلولیت الزم است و ا

ای این قشر برای مشارکت در جامعه الزم است که در اجتماعی و حرفه
ای برای اتصال فرد عنوان حلقهوپرورش بهتحقق این امر مهم، آموزش

 (.۵دارای معلولیت و جامعه، اهمیت اساسی دارد )
معلولیت مندی افراد دارای مندی برای ارتقای توانآموزش ابزار قدرت

توانند های آموزش رسمی و غیررسمی، آنان میاست؛ ازطریق برنامه
های الزم را برای انجام عملکردها، وظایف یا برخی از دانش و مهارت

دست های اقتصادی مؤثر در رشد و توسعٔه فردی و اجتماعی بهفعالیت
(. درواقع تحقق بسیاری از حقوق افراد دارای معلولیت ۶آورند )

ه اشتغال و دیگر حقوق فرهنگی )مانند مشارکت در زندگی ازجمل
 فرهنگی و دسترسی به اطالعات( در گروی تحقق امر آموزش است.

                                                      
1. Disability 
2. World Health Organization (WHO) 

های آن از دهٔه المللی به حقوق معلوالن که جوانهتبعیت از رویکرد بینبه
هفتاد میالدی شکل گرفت، تاکنون مطالعات بسیاری نیز در داخل 

والن انجام شده است. وجه غالب مطالعات کشور در حوزٔه حقوق معل
موجود، تمرکز بر کنوانسیون حقوق معلوالن و قانون جامع حمایت از 

کنند حقوق آنان در ایران بوده است. سوابق موجود این نکته را بیان می
صورت که حقوق کودک معلول اولویت چندانی نداشته است و به

ای دربارٔه تفتی در مطالعهمحدود بررسی شده است؛ برای مثال، اخوان 
های قانون حمایت از حقوق افراد با ناتوانی ها و ناهماهنگیمرور چالش

در اجرا و دستاوردهای آن در چند کشور، کارکرد برخی از کشورها 
ازجمله ایران را در زمینٔه اجرا و پیشبرد این قانون مرور و مقایسه کرد. 

نامٔه جهانی حقوق افراد با نتایج این مطالعه نشان داد که در پیمان
های انسانی و حقوقی مرتبط با این افراد ناتوانی، تاحدودی تمامی جنبه

خوبی پوشش داده شده است و بر راهبردهای توسعٔه پایدار، به
ویژه در کشورهای ها و رفع تبعیض از این افراد بهبرابرسازی فرصت

های با چالش در حال توسعه، پافشاری شده است؛ اما پیشبرد آن،
(. ابراهیمی در پژوهش خود با بررسی قوانین ۷رو است )بسیاری روبه

گذاری برای توان، به ارزیابی سیر تاریخی قانونآموزشی برای کودکان کم
توانی پرداخت و اجزای قانون بهبود آموزش برای افراد کودکان دارای کم

ایج پژوهش طباطبایی (. نت۸مطالعه کرد ) طور دقیقتوانی را بهدارای کم
و نوری نشاط، در ارزیابی تعهدات جمهوری اسالمی ایران در زمینٔه 

دهد که در زمینٔه حق حقوق فرهنگی افراد معلول، این نکته را نشان می
بر آموزش، قانون جامع حمایت از معلوالن، حقوق ممتاز و نسبتًا 

در  (. همچنین رضایی و السان۴بینی کرده است )جامعی را پیش
حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران؛ ضرورت »ای با عنوان مطالعه

، به بررسی و مقایسٔه حقوق داخلی «المللیهمگامی با تحوالت بین
(. در کنار این ۹المللی در این رابطه پرداختند )ایران و حقوق بین

مطالعات، روند تاریخی قوانین مرتبط با وضعیت کودکان معلول در 
ط کمالی و ایران در مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی جهان، توس

 (.1۰و معلولیت بررسی شد )
شده در زمینٔه حقوق کودکان معلول بررسی مجموعٔه مطالعات انجام

توان، به سال گذاری برای کودکان کمدهد که تاریخچٔه قانوننشان می
د؛ گردو تصویب قانون آموزش برای کودکان معلول باز می 1۹۷۵

مطابق قانون، دولت باید آموزش مناسب رایگان را برای کودکان معلول 
 1۸تا۳معنی دسترسی تمام کودکان معلول بین کند؛ این مطلب بهفراهم 

سال به آموزش ویژه و خدمات مرتبط و مناسب است که برآورندٔه 
ها برای اشتغال و زندگی مستقل، با هزینٔه فرد آننیازهای منحصربه

المللی (. قوانین بین۸هایی با محدودیت کمتر است )در محیط دولت و
اند؛ اند و تکامل یافتهمختلف دیگری در این زمینه به تصویب رسیده

که به کودکان  1۹۸۹مصوب « کنوانسیون حقوق کودک»ازجمله 
قانون بهبود آموزش برای افراد دارای »توان نیز توجه کرده است؛ کم
« کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»و (« IDEIAتوانی )کم

ها و قوانین، میالدی است که بخشی از این کنوانسیون 2۰۰۶مصوب 
پردازد. گفتنی است در داخل به حقوق آموزش افراد دارای معلولیت می

3. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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۳ 

 1۳۸۵در سال « قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»ایران نیز 
 هجری شمسی به تصویب رسید.

قوانین و مقررات مرتبط با منافع و مصالح معلوالن،  اطالع و آگاهی از
کند تا با مساعدت نظران در این حوزه کمک میبه والدین و صاحب

وجود آورند و قانون یکدیگر فرصت آموزش برابری را برای کودکان به
کند. در همین راستا ضروری است حق آموزش نیز از آن حمایت می

سازی سیار بدیهی و نحؤه صحیح پیادهعنوان یکی از حقوق فرهنگی ببه
 های الزم، واکاوی شود.آن با تمامی ابعاد و مؤلفه

های موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت ازجمله چالش
های اخیر بوده است. از سوی دیگر تثبیت حقوق مدنظر در سال

این ویژه برای این قشر، ابهامات فراوانی دارد؛ بنابراین فرهنگی به
کنوانسیون »ترین قوانین یعنی مطالعه درصدد بود تا باتوجه به مهم

در سطح « کنوانسیون حقوق کودک»و « حقوق افراد دارای معلولیت
قانون بهبود آموزش برای افراد دارای »المللی و همچنین اسناد بین

عنوان به« قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»و « توانیکم
لیستی در ایران در این حوزه، با طراحی چک های داخلیقانون

شدن حقوق آموزش کودکان ساخته به تحلیل میزان عملیاتیمحقق
حرکتی نیز -توانی جسمیتوان ذهنی که در برخی مواقع کممعلول کم

دارند بپردازد. این بررسی در شهر تهران با توجه به دیدگاه دوازده نفر 
استثنایی مقاطع ابتدایی و  از مدیران و مربیان شش مرکز آموزش

طور مستقیم با حقوق و نیازهای آموزشی عنوان افرادی که بهمتوسطه به
 توان آشنا هستند، انجام شده است.کودکان کم

 بررسیروش 2
لحاظ هدف، کاربردی تحلیلی و به-لحاظ روش، توصیفیاین مطالعه به

انجام شد. در این پژوهش محقق باتوجه به  1۳۹۹بود که در سال 
کنوانسیون حقوق »المللی یعنی ترین قانون موجود در سطح بینمهم

در « قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن»و « افراد دارای معلولیت
ای ساختهلیست محققگیری از فن دلفی، چکحقوق ایران و با بهره

ساخته، با استفاده از محققلیست تهیه کرد. روایی محتوایی این چک
نظران حوزٔه حقوق معلولیت و نظرات اساتید و صاحب

لیست دست آمد؛ به این ترتیب که چکوپرورش استثنایی بهآموزش
هایش ها قرار گرفت و گویهساخته در چندین مرحله در اختیار آنمحقق

لیست، دیدگاه دوازده نفر از اصالح شد. پس از آن، براساس این چک
مدیران و مربیان شش مرکز آموزش استثنایی ابتدایی و متوسطه در شهر 

آموزان این مراکز از حقوق مندی دانشتهران دربارٔه وضعیت بهره
تحلیلی ارزیابی شد. برای رعایت اختصار، -روش توصیفیآموزشی، به

 شود. ها ارائه میلیست در قسمت یافتهچک
ا یعنی مراکز آموزش استثنایی شهر هدر این مطالعه برای انتخاب نمونه

وپرورش استثنایی در شهر نظران حوزٔه آموزشتهران، از نظر صاحب
مند گیری هدفشیؤه نمونهها بهتهران استفاده شد؛ بنابراین نمونه

ها در بخش مدیران و مربیان این مراکز انتخاب شدند. همچنین نمونه
مربی در نظر گرفته  و یک مدیرمند و از هر مدرسه یک صورت هدفبه

هـای دلیـل ماهیـت وجود برداشـتبـهشد. دربارٔه پایایی باید گفت، 
های متفاوت و داشتن وجود برداشت ویلی و تفسیری رفتار انسان وأت

گران درجهت بررسی و تفسیر های مختلف از سوی مشاهدهنظرگاه

طالعٔه حاضر(، مشاهدات، دستیابی به پایایی در مطالعٔه کیفی )مانند م
ترتیب معیار پایـایی در قابلیـت کنتـرل، بدین (.11کار آسانی نیست )

بـاتوجه به و  روش اجـرای تحقیـقا، هـقابلیت اعتماد به داده
(. در 12های تحقیق کیفی، سنجیده شد )هریک از روش بـودنخـاص

لیست این مطالعه آنچه مهم بود، پایایی ابزار تحقیق )چک
لحاظ ه( است که باید گفت نیازهای کودکان معلول بهساختمحقق

لیست حقوق آموزشی، در همٔه نقاط یکسان است و ازسویی این چک
ساخته براساس قوانین موجود در حوزٔه معلولیت، کودک و محقق

حقوق آموزش معلوالن تهیه شد؛ بنابراین ابزار تحقیق پایا است؛ به 
توان وضعیت لیست میاین چکتعبیر دیگر محقق اعتقاد دارد با 

مندی کودکان معلول را از حقوق آموزش در سایر کشورهای جهان بهره
 نیز تحلیل کرد.

کردن مباحث عم از لحاظدر انجام این پژوهش مالحظات اخالقی ا
اخالقی در تنظیم پرسشنامه، بررسی پرسشنامه از سوی حراست وزارت 

تثنایی و تأیید آن و وپرورش اسوپرورش و سازمان آموزشآموزش
 تکمیل پرسشنامه رعایت شد. کردن امانتداری درلحاظ

 هایافته ۳

ذهنی  تواناین مطالعه بررسی وضعیت کودکان دارای معلولیت کم هدف
حرکتی نیز داشتند. این -بود که در برخی مواقع معلولیت جسمی

کودکان در شش مرکز آموزش استثنایی شهر تهران در مقاطع ابتدایی 
منظور تحلیل وضعیت حق بر آموزش کردند. بهو متوسطه تحصیل 

عنوان یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، از توان ذهنی بهکودکان کم
گیری از نظرات مدیران و مربیان همراه بهرهساخته بهلیست محققچک

لیست مراکز مذکور استفاده شد. پژوهشگر برای تهیٔه چک
کنوانسیون حقوق » 2۴مطرح در مادٔه ساخته، باتوجه به مواد محقق

کنوانسیون حقوق »و همچنین با توجه به « افراد دارای معلولیت
قانون »و « توانیقانون بهبود آموزش برای افراد دارای کم»، «کودک

مندی ، وضعیت مطلوب در بهره«جامع حمایت از حقوق معلوالن
هفت ُبعد و  توان ذهنی( از حق آموزش را در قالبکودکان معلول )کم
نظران، ارائه داد. هفت ُبعد مندی از نظر صاحبسی مؤلفه و با بهره

های زندگی؛ شرایط عبارت بود از: آموزش همگانی؛ آموزش مهارت
کارگیری معلمان ویژٔه آموزش؛ ای؛ بهفضای آموزشی آموزش فنی و حرفه

از برنامٔه آموزش فردی، های بهداشتی؛ خدمات مرتبط اعمآموزش
لیست، ابری و تشویقی؛ نظام ارزشیابی. پس از آن باتوجه به چکتر

پژوهشگر نظر دوازده نفر از مدیران و مربیان مراکز آموزش استثنایی 
در شهر تهران را در دو مقطع ابتدایی و متوسطه، دربارٔه وضعیت حاکم 

 بر حقوق مذکور جویا شد. این مطالعه نتایج زیر را نشان داد.
 نیبُعد آموزش همگا

برخوردار هستند و  آموزان معلول، از آموزش دولتیدرصد دانش1۰۰
آموزان استفاده نظام آموزشی از ابزار مناسب برای شناسایی این دانش

ها اعتقاد داشتند که آموزش استثنایی به درصد از نمونه۶۶٫۷کند. می
ها معتقد درصد از نمونه۳۳٫۳کند و آموزان نیازمند کمک مالی میدانش

 شود.بودند که تاحدودی کمک می
 های زندگیبُعد آموزش مهارت

های ارتباطی ها اعتقاد داشتند که آموزش مهارتدرصد از نمونه۶۶٫۷
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۴ 

درصد از ۳۳٫۳شود. آموزان معلول ارائه میفردی( کامالً به دانش)بین
شود. ها تاحدودی ارائه میها معتقد بودند، این آموزشنمونه
های همدلی به ها اذعان داشتند که ارائٔه مهارتهدرصد از نمون۳۳٫۳
ها نیز معتقد درصد از نمونه۳۳٫۳گیرد. آموزان معلول صورت میدانش

 ۳۳٫۳۳ها )شود و سایر نمونهها ارائه میبودند، تاحدودی این مهارت
شود. در رابطه با های همدلی ارائه نمیدرصد( عنوان کردند که مهارت

ها معتقد بودند، ارائٔه درصد از نمونه۳۳٫۳ری، گیهای تصمیممهارت
گیرد و طور کامل صورت میآموزان معلول بهها به دانشاین مهارت

شود. در ارتباط با درصد اعتقاد داشتند، تاحدودی ارائه می۶۶٫۷
ها درصد بیان کردند که این مهارت۶۶٫۷های حل مسئله نیز مهارت

درصد( اذعان داشتند  ۳۳٫۳۳ان )شود و دیگرتاحدودی آموزش داده می
کردن زمینه برای شود. دربارٔه فراهمکه حل مسئله، آموزش داده نمی

ها بیان کردند درصد نمونه1۰۰آموزان معلول در اجتماع، حضور دانش
ها تاحدودی توسط نظام آموزش استثنایی فراهم شده که این زمینه

 است.
 بُعد شرایط فضای آموزشی

شده معتقد بودند و مربیان مراکز آموزشی مطالعهدرصد مدیران 1۰۰
 آکوستیک، وضعیت نور، نظیر لحاظ شرایطیکه فضای آموزشی به

 است. شده سازیمناسب... و ایمنی
 های فرهنگیآموزی و آموزشبُعد زبان

ها مشاوره درخصوص ها معتقد بودند، به خانوادهدرصد از نمونه۳۳٫۳
درصد اعتقاد ۶۶٫۷شود و ارائه می آموزان معلولآموزی دانشزبان

درصد از ۶۶٫۷شود. ای در این باره ارائه نمیداشتند، خدمات مشاوره
آموزان با ها اذعان کردند که در نظام آموزش استثنایی، دانشنمونه

شوند و های جامعٔه ایرانی آشنا میفرهنگ و آداب و رسوم و ارزش
درصد 1۰۰شوند. یدرصد معتقد بودند که تاحدودی آشنا م۳۳٫۳
ها نیز عنوان کردند که نظام آموزش استثنایی، در راستای آموزش نمونه

آموزان معلول، تالش جدی کرده است. همچنین زبان مادری به دانش
ها اعتقاد داشتند، نظام آموزش استثنایی، درصد از نمونه۶۶٫۷

آموزان های الزم را در ارتباط با احترام به محیط طبیعی به دانشآموزش
ها درصد معتقد بودند، ارائٔه این آموزش۳۳٫۳دهد و معلول ارائه می

 شود.تاحدودی انجام می
 ایهای فنی و حرفهبُعد آموزش مهارت

ها معتقد بودند که در نظام آموزش استثنایی، درصد از نمونه۳۳٫۳
آموزان معلول توسعه های فنی در دانشهای هنری و تواناییمهارت

درصد اذعان کردند که در این نظام، به آموزش ۶۶٫۷و یابد می
ها درصد از نمونه۶۶٫۷شود. های مذکور تاحدودی توجه میمهارت

 آشنایی را برای الزم بیان کردند که نظام آموزش استثنایی، زمینٔه
درصد ۳۳٫۳کرده است و  فراهم مختلف مشاغل با معلول آموزاندانش

 تاحدودی فراهم شده است.نیز عنوان کردند، این زمینه 
 کارگیری معلمان ویژٔه آموزشبُعد به

ها بیان کردند که نظام آموزش استثنایی، معلمان درصد از نمونه۶۶٫۷
 کرده استخدام مدرسه در دارند، کافی شایستگی که دارای معلولیت را

درصد نیز بیان کردند که این زمینه تاحدودی فراهم شده ۳۳٫۳است. 
ها معتقد بودند، در نظام آموزش استثنایی، از نمونه درصد۶۶٫۷است. 

های تقویتی و زمینٔه آموزش ضمن خدمت معلمان )آموزش شیوه
های آموزشی و...( و های ارتباطاتی، تکنیکها و قالبجایگزین، روش

آموزش ضمن خدمت سایر کارکنان مدرسه فراهم شده است. 
 دودی فراهم شده است.درصد نیز بیان کردند که این زمینه تاح۳۳٫۳

 های بهداشتیبُعد آموزش

ها معتقد بودند که نظام آموزش استثنایی، درصد از نمونه۶۶٫۷
 معلول آموزاندانش به را پیشگیرانه هایمراقبت و بهداشتی هایآموزش

درصد نیز بیان کردند که ۳۳٫۳دهد. می آموزش هاآن والدین و
ها عنوان درصد از نمونه۳۳٫۳گیرد. ها صورت میتاحدودی این آموزش

یا  رسانی، آسیبو روحی جسمی هایکردند که دربرابر خشونت
 جملهیا استثمار از ، بدرفتاریانگارییا سهل توجهی، بیسوءاستفاده
 یا قیم والدین مراقبت تحت کودک که در زمانی جنسی سوءاستفادٔه

های الزم توسط نظام د، آموزشقرار دار دیگری یا هر شخص قانونی
ها اعتقاد درصد از نمونه۶۶٫۷شود؛ همچنین آموزش استثنایی ارائه می

درصد از ۶۶٫۷گیرد. ها صورت میداشتند، تاحدودی این آموزش
آموزان ها عنوان کردند که نظام آموزش استثنایی، برای دانشنمونه

خارج از ساعت  شناختیهای روانبخشی و مشاورهمعلول زمینٔه توان
درصد معتقد بودند، تاحدودی این ۳۳٫۳مدرسه را فراهم آورده است و 

 ها فراهم شده است.زمینه
 در بُعد خدمات مرتبط )برنامٔه آموزش فردی، ترابری و تشویقی(

ها بیان کردند که نظام آموزش استثنایی، امکان درصد نمونه1۰۰
ول را فراهم آورده است. آموزان معلریزی آموزش فردی به دانشبرنامه
ها اذعان داشتند که برنامٔه آموزش فردی درصد از نمونه۳۳٫۳
شود و طور مستمر در نظام آموزشی بازبینی میآموزان، بهدانش
ها تاحدودی صورت درصد معتقد بودند، بازبینی این برنامه۶۶٫۷

 ها عنوان کردند که والدین از برنامٔهدرصد از نمونه۶۶٫۷گیرد. می
کنند آموزان معلول، اهداف و زمان آن آگاهی پیدا میآموزش فردی دانش

درصد اعتقاد داشتند، والدین تاحدودی در جریان قرار ۳۳٫۳و 
گیری مشارکتی والدین و کردن زمینٔه تصمیمگیرند. در رابطه با فراهممی

آموزان معلول، مربیان در تدوین برنامٔه آموزش فردی برای دانش
ها معتقد بودند، این زمینه فراهم است. از نمونه درصد۳۳٫۳
درصد اعتقاد داشتند، تاحدودی این زمینه فراهم است. ۳۳٫۳
درصد نیز معتقد بودند، این زمینه در نظام آموزش استثنایی فراهم ۳۳٫۳

های ها عنوان کردند که مدرسه برنامهدرصد از نمونه۳۳٫۳نیست. 
کند و آموزان معلول اجرا مینشتشویقی الزم را برای کاهش غیبت دا

شود. ها اعتقاد داشتند، تاحدودی فراهم میدرصد از نمونه۶۶٫۷
ها بیان کردند که خدمات ترابری در اختیار درصد نمونه1۰۰
 گیرد.آموزان معلول قرار میدانش

 در بُعد نظام ارزشیابی

ها عنوان کردند که نظام آموزش استثنایی، درصد از نمونه۶۶٫۷
توان طراحی کرده آموزان کمهای استاندارد برای ارزیابی دانشآزمون

های ها معتقد بودند، تاحدودی این آزموندرصد از نمونه۳۳٫۳است و 
ها بیان کردند، نظام درصد از نمونه۳۳٫۳استاندارد طراحی شده است. 

را برای اجرای  ایدیدهافراد متخصص و دورهآموزش استثنایی 
کند و ها استفاده میرزشیابی، تربیت کرده است و از آنهای اآزمون
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۵ 

ها و از آن انداعتقاد داشتند، تاحدودی این افراد تربیت شدهدرصد ۶۶٫۷
 شود.استفاده می

ساخته نشان لیست محققآمده از چکدستتحلیل اطالعات بهوتجزیه
لحاظ حقوق آموزش، مدیران و مربیان شش مدرسٔه دهد که بهمی

ها مانند برخورداری همٔه نایی در شهر تهران، در برخی مؤلفهاستث
درصد وضعیت را مطلوب 1۰۰آموزان از آموزش دولتی و ترابری، دانش

کردن زمینه برای حضور ها مانند فراهمدانند. در برخی مؤلفهمی
ها بیان کردند که این درصد نمونه1۰۰آموزان معلول در اجتماع، دانش
ی توسط نظام آموزش استثنایی فراهم شده است. در ها تاحدودزمینه

آموزی ها مانند ارائٔه مشاوره به والدین درخصوص زبانبرخی از مؤلفه

ها معتقد بودند که حق درصد از نمونه۶۶٫۷آموزان معلول، دانش
 شود.آموزش مربوط، عملیاتی نمی

ساخته، وضعیت کودکان لیست محققدر ادامه با استفاده از چک
معلولی که در شش مرکز آموزش استثنایی شهر تهران در مقاطع ابتدایی 
و متوسطه تحصیل کردند، از لحاظ برخورداری از حق آموزش از دید 
دوازده نفر از مدیران و مربیان این مراکز بررسی شد. نتیجٔه این بررسی 

شود. الزم به ذکر ارائه می 1ساخته، در جدول لیست محققذیل چک
مندی شده براساس میزان تأیید و رضایتدرصدهای ارائهاست که 

درصد در نظر گرفته 1۰۰درصد تا ۳۳مدیران ومربیان مراکز مدنظر، از 
 شد.

و مربیان  لحاظ برخورداری از حق آموزش باتوجه به نظر مدیران. وضعیت کودکان معلول شش مرکز آموزش استثنایی در شهر تهران به1جدول 
 المللی و داخلی ایرانساخته براساس قوانین بینلیست محققکمک چکاین مراکز و به

ابعاد مختلف حق 
آموزش کودکان 

 توان(معلول )کم
 های هر بُعدمؤلفه ردیف

 وضعیت برخورداری )درصد(

 خیر تاحدودی بلی

 آموزش همگانی

1 
مقاطع آموزان معلول در آیا باتوجه به قوانین، دانش

ابتدایی و متوسطه از آموزش رایگان دولتی برخوردار 
 هستند؟

   درصد1۰۰

2 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، به 

 دهد؟آموزان معلول نیازمند، کمک مالی ارائه میدانش
  درصد۶۶٫۷ 

۳ 
منظور آیا باتوجه به قوانین، شناسایی کودکان معلول به

پرورش استثنایی صورت وآموزشآموزش، توسط نظام 
 پذیرد؟می

   درصد1۰۰

۴ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، از ابزار و 

آموزان معلول و های مناسب برای شناسایی دانشروش
 کند؟ها استفاده مینوع معلولیت آن

   درصد1۰۰

آموزش 
 های زندگیمهارت

۵ 
قوانین، زمینٔه آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به 

فردی( را در های ارتباطی )ارتباط بینآموزش مهارت
 آموزان معلول فراهم آورده است؟دانش

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

۶ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه 

های همدلی با دیگران را در آموزش مهارت
 آموزان معلول فراهم آورده است؟دانش

 درصد۳۳٫۳ درصد۳۳٫۳ درصد۳۳٫۳

۷ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه 

آموزان گیری را در دانشهای تصمیمآموزش مهارت
 معلول فراهم آورده است؟

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

۸ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه 

معلول آموزان مسئله را در دانشهای حلآموزش مهارت
 فراهم آورده است؟

 درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷ 

۹ 
آموزان آیا باتوجه به قوانین، مدرسه زمینٔه حضور دانش
 معلول را در اجتماع فراهم کرده است؟

  درصد1۰۰ 

1۰ 

آیا باتوجه به قوانین، فضای آموزشی متناسب با 
لحاظ برخورداری از آموزان معلول، بههای دانشویژگی

نور، وضعیت آکوستیک، ایمنی و...، شرایطی نظیر 
 سازی شده است؟مناسب

   درصد1۰۰
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۶ 

11 
آیا باتوجه به قوانین، در مدرسه انجمنی برای مشاورٔه 

آموزان معلول وجود آموزی دانشخانواده در زمینٔه زبان
 دارد؟

 درصد۶۶٫۷  درصد۳۳٫۳

12 
آموزان آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، دانش

های جامعٔه ایرانی با آداب و رسوم، فرهنگ و ارزش را
 کند؟آشنا می

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

1۳ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، در راستای 

آموزان معلول تالش جدی آموزش زبان مادری به دانش
 دارد؟

   درصد1۰۰

1۴ 
 هایآیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، آموزش
الزم را در ارتباط با احترام به محیط طبیعی به 

 دهد؟آموزان معلول ارائه میدانش
  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

شرایط فضای 
آموزشی آموزش 

 ایفنی و حرفه

1۵ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه الزم 

آموزان فراهم های هنری در دانشرا برای توسعٔه ظرفیت
 کرده است؟

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

1۶ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه الزم 

آموزان فراهم های فنی در دانشرا برای توسعٔه توانایی
 کرده است؟

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

1۷ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه الزم 

مشاغل مختلف آموزان معلول با را برای آشنایی دانش
 فراهم کرده است؟

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

کارگیری معلمان به
 ویژٔه آموزش

1۸ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، معلمان 

دارای معلولیت را که شایستگی کافی دارند، در مدرسه 
 استخدام کرده است؟

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

1۹ 

قوانین، زمینٔه آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به 
های آموزش ضمن خدمت معلمان )آموزش شیوه

های ارتباطاتی، ها و قالبتقویتی و جایگزین، روش
های آموزشی و...( و آموزش ضمن خدمت سایر تکنیک

 کارکنان مدرسه را فراهم کرده است؟

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

های آموزش
 بهداشتی

2۰ 
بهداشتی و  هایآیا مدرسه باتوجه به قوانین، آموزش

آموزان معلول و های پیشگیرانه را به دانشمراقبت
 دهد؟ها آموزش میوالدین آن

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

21 

 هایآیا مدرسه باتوجه به قوانین، دربرابر خشونت
، یا سوءاستفاده رسانی، آسیبو روحی جسمی

 یا استثمار ازجمله ، بدرفتاریانگارییا سهل توجهیبی
 مراقبت تحت کودک که در زمانی جنسی سوءاستفادٔه

قرار دارد،  دیگری یا هر شخص قانونی یا قیم والدین
 دهد؟های بهداشتی الزم را ارائه میآموزش

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

22 

آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، برای 
های بخشی و مشاورهآموزان زمینٔه تواندانش

شناختی خارج از ساعت مدرسه را فراهم آورده روان
 است؟

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

خدمات مرتبط 
)برنامٔه آموزش 
فردی، ترابری و 

2۳ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، امکان 

آموزان معلول ریزی آموزش فردی را به دانشبرنامه
 فراهم آورده است؟

  درصد1۰۰ 
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۷ 

 تشویقی(
2۴ 

آیا مدرسه باتوجه به قوانین، برنامٔه آموزش فردی 
 کند؟طور مستمر بازبینی میآموزان را بهدانش

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

2۵ 
آیا باتوجه به قوانین، والدین از برنامٔه آموزش فردی 

آموزان معلول، اهداف و زمان آن آگاهی پیدا دانش
 کنند؟می

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

2۶ 

آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، زمینٔه آیا نظام 
گیری مشارکتی والدین و مربیان را در تدوین تصمیم

آموزان معلول فراهم برنامٔه آموزش فردی برای دانش
 کرده است؟

 درصد۳۳٫۳ درصد۳۳٫۳ درصد۳۳٫۳

2۷ 
تشویق حضور مرتب  آیا مدرسه باتوجه به قوانین، برای

 ،هاو کاهش غیبت رسهدر مد آموزان معلولدانش
 دهد؟مؤثری انجام می اقدامات

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

2۸ 
آیا مدرسه باتوجه به قوانین، خدمات ترابری در اختیار 

 دهد؟آموزان معلول قرار میدانش
   درصد1۰۰

 نظام ارزشیابی

2۹ 
های آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، آزمون

توان طراحی آموزان کمدانشاستاندارد برای ارزیابی 
 کرده است؟

  درصد۳۳٫۳ درصد۶۶٫۷

۳۰ 
آیا نظام آموزش استثنایی باتوجه به قوانین، افراد 

های دیده برای اجرای آزمونمتخصص و دوره
 کند؟ها استفاده میارزشیابی، تربیت کرده و از آن

  درصد۶۶٫۷ درصد۳۳٫۳

 بحث 4

رشد و شکوفایی جسم، روان و شخصیت انسان است و  آموزش، ابزار
فرایندی است که به تعبیر یونسکو، طی آن چهار نوع یادگیری حاصل 

کردن با یکدیگر؛ یادگیری برای دانستن؛ شود: یادگیری برای زندگیمی
رو، حق (؛ ازاین1۳دادن امور؛ یادگیری برای بودن )یادگیری برای انجام

وجیه که شکوفایی آزادی و خودمختاری افراد و آموزش گاهی با این ت
تحقق حقوق مدنی و سیاسی به آن وابسته است و شرط اساسی و 
ضروری برای تحقق حقوق مذکور است و همچنین گاهی با این 

ناپذیر های رفاهی افراد و از شرایط اجتناباستدالل که یکی از حداقل
ن فقط از مجرای دولت برای زندگی توأم با کرامت انسان است و تحقق آ

امکان دارد، در زمرٔه حقوق بشر موضوعه قرار گرفته است و در اسناد 
ای شناسایی شده است المللی گوناگونی در سطح جهانی و منطقهبین

(1۴ .) 
 ابزاری عنوانبه آموزش نقش در بتوان را اهتمام این عمدٔه علت شاید
 این وصف گزافبا . کرد وجوجست مردم زندگی ارتقای سطح برای

 کیفیت ارتقای معادل را آموزشی هاینظام کیفیت بـهبود اگـر نیست
 از همچنین کنیم؛ قلمداد ابعاد همٔه در انسانی تمدن و حیات
 هایروش و اصول ،هاسیاست بـه دسـتیابی درجهت گذاریسرمایه
 هـر ترمدبرانه و ترسیاست ضروری عنوانبه عرصه این در مناسب
را  افراد دسترسی موجبات مذکور حق چراکه کنیم؛ یاد بشری  ٔجـامعه

(؛ البته 1۵آورد )می پدید شدنتربیت حق و دانستن باسوادشدن، حق به
تواند در بزرگسالی نباید از نظر دور داشت که آموزش زمانی می

صورت تأثیرهای پایدار و کارآمد داشته باشد که از همان کودکی به

اهمیت  ی و با جدیت دنبال شود؛ بنابراین آموزش کودکان ازفرایند
بسزایی درمقایسه با آموزش بزرگساالن برخوردار است؛ چنانکه کمیتٔه 

یاد کرده « گذاریسرمایه»حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن به 
کمیتٔه حقوق « 1۹۹۹» 1۳نظریٔه تفسیری شمارٔه  1است )بند 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربارٔه حق آموزش(؛ بنابراین مانند تمام 
ان عادی، حق آموزش و تحصیل از حقوقی است که باید برای کودک

کودکان معلول در نظر گرفته شود و آموزش براساس نیازها و میزان 
 (. 1۶توانایی کودک معلول صورت گیرد )

 باعنوان معلوالن بخشیتوان نوین رویکردهای از یکی براساس
 اشتغال، سالمت، کنار در آموزش ،«محورجامعه بخشیتوان»

 از اجتماعی حمایت و زندگی مناسب استانداردهای از برخورداری
شک (. بی۴افراد است ) این مندسازیتوان در اساسی و اولیه اصول

 ایالعادهفوق اهمیت از معلولیت دارای وپرورش کودکانآموزش
 مهمی بسیار نقش آنان فرهنگی حیات از بخش این زیرا است؛ برخوردار

. دارد آنان هایتوانایی و استعداد کشف و اشتغال مندشدن،توان در
 ها برکردن آنوپرورش کودکان معلول، مسلطآموزش مهم هدف درواقع
 تحصیل به دسترسی حق ازطریق مهم این. است پیرامونشان محیط
 با انسانی شئونات با رفتار تحصیل، از رایگان مندیبهره تبعیض، بدون

 آنان آمادگی و رشد درقبال تعهد تحصیل، دوران در معلول کودکان
 . شودمی مقدور مسئوالنه زندگی برای جامعه به بازگشت درجهت

بخشی از تعهدات دولت درقبال تحقق این حق فرهنگی برای افراد 
موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت معلول، به

ی به این ( و تعهد تفصیلی ایران به پایبند1۳۹۷آذر1۳)در تاریخ 
 آموزش موضوع به کنوانسیون 2۴ کنوانسیون شکل گرفته است. مادٔه
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۸ 

 این تحقق مسئلٔه متوجه را عضو هایدولت ماده، این ابتدای. پردازدمی
 بیان نموده و کرده است برابر فرصت برمبنای و تبعیض بدون حق،
 فراگیری آموزشی نظام بتوانند باید عضو هایکه هریک از دولت است

 معلوالن برای العمرمادام آموزش صورتبه و سطوح تمامی در را
 آموزشی نظام این اصلی اجزای عنوانبه را بندهایی البته کنند؛ تضمین
 حس و انسان هایتوانایی کامل توسعٔه به ازجمله است؛ کرده مطرح
 بنیادین هایآزادی بشر، حقوق به احترام تحکیم و خودارزشی و منزلت

 با توأم خالقیت و استعداد شخصیت، توسعٔه و انسانی تنوع و
 و آنان هایمندیتوان نهایت تا معلول افراد ذهنی و جسمی هایتوانایی

 آزاد جامعٔه در هاآن مؤثر مشارکت منظوربه معلول افراد مندکردنتوان
المللی، در نظام حقوقی ایران نیز جدا از این تعهد بین .کندمی اشاره

هایی برای احقاق این حق کودکان معلول در نظر گرفته شده تضمین
 موظف دولت کند،اساسی بیان می قانون ۳۰ عنوان مثال، اصلاست؛ به

 دورٔه پایان تا ملت همٔه برای را رایگان وپرورشآموزش وسایل است
 در دسترسی حق صاحبان ملت همٔه اصل، این در. کند فراهم متوسطه

 برای خاصی قید گونههیچ و اندشده تلقی وپرورشآموزش به
 اساسی قانون روح درنظرگرفتن با. است نشده آورده افراد محدودکردن

از معلوالن اعم ،(2۰ و 1۹ اصول)قانون  پیشگاه در همه برابری اصل و
 خود، فرهنگی حقوق از مندیبهره در مانعی با کودک یا بزرگسال نباید

 عادی قوانین و شوند روروبه وپرورشآموزش از مندیبهره حق ویژهبه
 اصول این. باشد حقوق این به دستیابی کنندٔهتسهیل ایگونهبه باید

 در ملت پای پیش از را نامعقول هایمحدودیت تمام فراگیر،
 هرگونه برای را راه و برداشته است هاآزادی و حقوق از برخورداری

 برای قانونی محدودیت هیچ بنابراین است؛ بسته آمیزیتبعیض توجیه
 یا دینی عقیدٔه یا مسلک مرام، جنس، سن، نظر از وپرورشآموزش
 (.۹ندارد ) وجود مذهبی

 مفاهیم وزیران هیئت مصوب هشت مادٔه اجرایی نامٔهآئین 1 مادٔه
 است. کرده تبیین زیر شرحبه را هشت مادٔه در موجود

 به وی نیازمندبودن که است معلولی شرایط، واجد نیازمند . معلول1
 بند)باشد  رسیده کشور بهزیستی سازمان در مربوط واحدهای تأیید
 پ(؛

 هایهزینه پرداخت از معلول معافیت رایگان، آموزش از . منظور2
 را مانند تحصیلی مختلف مقاطع تمام «آموزش». است مربوط آموزش

 راهنمایی، ابتدایی، ،(دبستان به ورود سن از قبل تا)مهدکودک 
 و تکمیلی و تخصصی ،(دانشگاهی)عالی  دانشگاهی،پیش متوسطه،

 ث(؛ و ت بندهای)شود می شامل ایو حرفهفنی  هایمهارت آموزش

 واحدهای کل شامل رایگان آموزشی شمول تحت آموزشی . واحدهای۳
 و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه آموزشی
 سازمان کشور، بهزیستی سازمان وپرورش،آموزش پزشکی، آموزش
 نور،پیام دانشگاه اسالمی، آزاد دانشگاه کشور، ایحرفه و فنی آموزش
 ها،وزارتخانه سایر آموزشی واحدهای کاربردی،علمی جامع دانشگاه
 1 مادٔه ج بند)شود می دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،سازمان

 هشت(. مادٔه اجرایی نامٔهآیین
 عادی، افراد با درمقایسه که شودمی روشن مذکور تعاریف در دقت با

 واحدهای نوع درخصوص نیز و رایگان آموزش از گیریبهره در معلوالن

 1۰ (. همچنین مادٔه۹برخوردار هستند ) بیشتری حقوق از آموزشی
 مطرح معلوالن آموزیحرفه و آموزش را برای هزینهکمک موضوع

 پرداختی( یارانه)هزینٔه کمک میزان که کندمی بیان کند. این مادهمی
 بابت( روزیشبانه و روزانه)غیردولتی  مراکز به کشور بهزیستی سازمان

 معلوالن آموزیحرفه و آموزشی و بخشیتوان خدمات نگهداری،
 سازمان و کشور بهزیستی سازمان توسط مشترک طوربه سالههمه

 به شود ومی تهیه بازرگانی وزارت کشور و ریزیبرنامه و مدیریت
 جامع، قانون ابتکاری و مثبت نکتٔه. رسید خواهد وزیران هیئت تصویب

 غیردولتی بخش همکاری و معلوالن خانوادٔه مشارکت مسئلٔه طرح
 خدمات ارائٔه برای خیریه مؤسسات و تعاونی خصوصی، ازاعم

 است. معلوالن آموزیحرفه و آموزشی حمایتی،
 نامٔهآیین معلوالن، حقوق از حمایت جامع قانون برعالوه

 ویژه نیازهای با آموزاندانش و کودکان فراگیر تلفیقی وپرورشآموزش
است  آمده نامهآیین این مقدمٔه در. است ایالعادهفوق اهمیت دارای نیز
 رنگ در اجتماع افراد همانند مدرسهیک  نآموزادانش است ممکن که

 متفاوت ذهنی توانایی با جسمی خصوصیات و زبان نژاد، پوست،
 از هاآن شدنگذاشته کنار موجب نباید هاتفاوت این اما باشند؛
 نامه،آیین این مادٔه یک تبصرٔه مطابق. شود آموزشی هایبرنامه
 شنوایی، دیدٔهآسیب بینایی، دیدٔهآسیب هایگروه آموزاندانش
 ،(دیرآموز)مرزی  هوش دارای حرکتی،-جسمی دیدٔهآسیب
هیجانی رفتاری و مشکالت یادگیری ویژٔه مشکالت با آموزاندانش

 وپرورشآموزش سازمان سنجش پایگاه توسط که( متوسط تا ضعیف)
گیرند می قرار روش این پوشش تحت شوند،می شناسایی استثنایی

(۴ .) 
 آموزشی حقوق دربارٔه ایران المللیبین داخلی و تعهدات تطبیق با

 هاینامهآیین و جامع قانون که شودمی حاصل نتیجه این معلوالن،
 به معلوالن کنوانسیون به الحاق از قبل سال چند آنکه با آن اجرایی

 درخصوص کنوانسیون مندرجات اعظم قسمت است،رسیده  تصویب
 در را بیشتری حقوق مواقع برخی در حتی دهد؛می پوشش را آموزش

 برای فقط را رایگان آموزش کنوانسیون مثال طوربه است؛ گرفته نظر
 جامع قانون براساس ولی کرده است؛ الزامی متوسطه و ابتدایی مقاطع
 مهدکودک، شامل رایگان آموزش شد، اشاره که گونههمان
 آموزش و تکمیلی و تخصصی ،(دانشگاهی)عالی  دانشگاهی،پیش

 شود.می نیز ایوحرفهفنی هایمهارت
 موضوعاتی ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین در این باوجود

 بند پ تا الف بندهای به توانمی است و مانده مسکوت که وجود دارد
کرد؛ ازجمله  اشاره معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون 2۴ مادٔه ۳

 در تسهیل جایگزین، هایخط و بریل خط آموزش تسهیل موضوع
 با ناشنوا نابینا و کودکان به آموزش ارائٔه تضمین اشاره و زبان یادگیری
 موضوعات این هرچند. است ترهای مناسبشیوه و هازبان از استفاده
 دارد شود، ضرورتمی پیگیری آن به وابسته مراکز و بهزیستی توسط
 تداوم و پایداری کنندٔهتضمین شود که وضع خاصی مقررات و قوانین

 (. 1۷باشد ) مذکور هایآموزش

 گیرینتیجه ۵
از میان حقوق توان نتیجه گرفت، های پژوهش میبراساس یافته
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۹ 

یافته به معلوالن، حق آموزش از جایگاه اساسی فرهنگی اختصاص
برخوردار است. درواقع تحقق بسیاری از حقوق معلوالن در گرو امر 

معلوالن به نحو صحیح انجام  اگر آموزشکه صورتی؛ بهآموزش است
شود، بستر مناسبی برای تحقق سایر حقوق آنان خواهد بود. مقررات 

سیون حقوق معلوالن درخصوص نمندرج در قانون جامع و کنوا
  آموزش، مناسب و پیشرفته است.

 هابیانیه 6
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت ییدیٔهأت

مستقل است. در انجام این پژوهش مالحظات  یپژوهشاین مقاله 
کردن مباحث اخالقی در تنظیم پرسشنامه، بررسی عم از لحاظاخالقی ا

وپرورش و سازمان پرسشنامه از سوی حراست وزارت آموزش
کردن امانتداری در تکمیل وپرورش استثنایی و تأیید آن و لحاظآموزش

 رکز آموزش استثناییتوسط مدیران و مربیان شش م پرسشنامه
 رعایت شد.شده، مطالعه

 انتشار برای رضایت
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 و مواد هاداده بودن دسترسدر 
دارد. پژوهشگران در این ی ها و منابع دسترسمقاله به داده ٔهنویسند

 حاضر ٔهمقالٔه توانند از طریق مکاتبه با نویسندحوزه در صورت تمایل می
 به این اطالعات دسترسی پیدا کنند. 

 منافع زاحمت
گونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود کند هیچنویسنده اعالم می

 ندارد.
 منابع مالی

و است های شخصی بوده از هزینهانجام این پژوهش تأمین منابع مالی 
 توسط هیچ نهاد یا سازمان دولتی صورت نگرفته است.

 مشارکت نویسندگان
های آن این پژوهش به صورت انفرادی انجام شده است و تمام قسمت

مقاله صورت گرفته است. ٔهتوسط نویسند
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