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 چکیده

. این تحقیق از نوع در زمینه های مبانی تربیت می پردازدفلسفه تربیتی کودکان استثنایی این پژوهش به بررسی 

گردآوری اطالعات نیز از طریق ، و در این جهت است نظری و روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل اسنادی

برای کودکان های پژوهش داللت دارد بر اینکه  ؛ در این راستا یافتهمطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است

بنابراین، مبانی تربیت کودکان دارد. گانی آنها تعلیم و تربیت اهمیت ویژه و جایگاه بسیار رفیعی در زنداستثنایی، 

کرامت مندی انسان، برخورداری انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت، آزادی و مختار  شامل استثنایی

 است. عدالت اساس ترین ارزش اجتماعی، احسان متمم عدالت بودن انسان،

 فلسفه تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، مبانی :کلید واژها

 

 . مقدمه1

برند، به سوی مقصود و هستی، که از هدایت تکوینی او بهره می غایت هستی خداوند است و تمام اجزا و عناصر

اند. انسان که درای اراده واختیار است از این فرصت برخوردارند تا بسوی غایت هستی، یعنی خداوند، در حرکت

م غایت هستی، یعنی قرب الی اهلل حرکت کنند. نیل به قرب الی اهلل، مستلزم تحقق زندگانی افراد بر اساس نظا

-نام دارد. جامعه اسالمی برای رسیدن این مقصود از جریان تربیت کمک می« حیات طیبه»معیار دینی است، که 

های بسیاری ها دارای ساختار متفاوت و متنوع هستند و با وجود همگونی ظاهری، گوناگونیگیرد. از طرفی انسان

ها در مورد کودکان عادی و بلکه در مورد خورد. لذا؛ آموزش و پرورش نه تنبین اعضای جامعه به چشم می

های خاص خود را دارند، نیز باید از کیفیت ویژه ای برخوردار باشد. برنامه کودکان استثنایی که نیازها و ویژگی

آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی؛ باید با توجه به نیازها و استعدادهای آنان به نحوی طراحی شود تا در 

های ناشی از معلولیت است، امکان حضور موثر ی کودک که بهترین فرصت برای کاهش آسیبسنین آغازین زندگ

میلیون فرد با نیازهای ویژه در جهان وجود  650را برای این کودکان در زندگی اجتماعی فراهم کند. بیش از 
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 (.2010کنند )آجادهیا، % آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می80دارد، که تقریبًا 

از این جهت آموزش فعالیتی ضروری و حیاتی و جز اصلی آموزش و پرورش کودکان استثنایی و بلکه هسته اصلی 

دیدگی و کاهش پیامدهای منفی شود. آموزش و توانبخشی با جلوگیری از اثرات بعدی آسیبآن محسوب می

شود )اصغری پیشگیری ثانویه محسوب میکند و این نوعی ناتوانی، فرصت رشد و یادگیری بیشتری را فراهم می

 (.1386نکاح، 

دارد که کودکان استثنایی و معلول مانند دیگر افراد جامعه باید مورد تعلیم و تربیت اشارهتحقیقات انجام گرفته

گیرند که این یکی از حقوق الزم و ضروری آنان جهت ارتقای کیفیت های آنان قرارمتناسب با شرایط و توانایی

 (.1385؛ قدمی، 1388گی فردی و جمعی افراد یک جامعه است )اکبری، زند

ریزی تربیتی هدفمندی را مورد نظر قرار برای آنکه بتوان برای این مرحله از مراحل تربیت، سیاستگذاری و برنامه

آن جامعه  کند متناظر با مبانی نظری مورد قبول در هر نظامی که در واقع فلسفه تعلیم و تربیتداد، اقتضا می

شود، اقدام کرد. بنابراین؛ این مقاله با نظر به فلسفه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور و همچنین با محسوب می

گیری از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت، مبانی فلسفه کودکان استثنایی را تبیین بهره

 لسفی مرتبط به کودکان استثنایی چیست؟دهدکه: مبانی فنموده و به این سوال پاسخ می

 

 ها. مرور پیشینه2

ها، نامهدر مورد موضوع این پژوهش که مبانی فلسفی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثنایی است پایان

 است.های اطالعاتی به ثبت رسیدههای زیر در پایگاهمقاالت و طرح

بررسی فلسفه تعلیم »( در پژوهش با عنوان 1388اکبری )نایی ی آموزش و پرورش کودکان استثدر بررسی فلسفه

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت کودکان ضمن بیان « وتربیت کودکان استثنایی مبتنی بر آموزه های دین اسالم

شناسی حاکم بر تعلیم و تربیت شناسی و مبانی ارزششناسی، مبانی معرفتاستثنایی زیر سه شاخه مبانی انسان

های دین اسالم و تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت کودکان استثنایی بر اساس آموزهکودکان 

نویسد که کودکان استثنایی و معلول مانند دیگر افراد جامعه باید استثنایی بر اساس مبانی فلسفی مورد اشاره می

که این یکی از حقوق الزم و ضروری آنان  های آنان قرار گیرندمورد تعلیم و تربیت متناسب با شرایط و توانایی

 جهت ارتقای کیفیت زندگی فردی و جمعی افراد یک جامعه است.

بررسی مبانی نظری رویکردهای جداسازی و فراگیرسازی در »( در پژوهشی با عنوان 1385همچنین قدمی)

هر رویکرد را بررسی نموده و  اصول حاکم بر« آموزش کودکان استثنایی و ارائه الگویی برای آموزش وپرورش ایران

گیرد که در ایران الگوی رویکرد جداسازی ضمن تبیین مکاتب فلسفی پشتیبان هر رویکرد، این گونه نتیجه می
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 سازی تحت تاثیر مکتب پسامدرنیسم بوده است.متاثر از دیدگاه مدرنیسم و رویکرد فراگیر

 شناسی مطالعهروش. 3

 -روش انجام تحقیق، توصیفی. ها به صورت کیفی خواهد بودتحلیل دادهی با توجه به موضوع تحقیق شیوه

گیری از روش آوری اطالعات از منابع معتبر پرداخته، سپس با بهرهتحلیلی است. بر مبنای این روش، ابتدا به جمع

ای بخانهروش گردآوری اطالعات، کتا نماییم.قیاسی سعی در پاسخگویی به سواالت تحقیق می –استنتاج منطقی 

گیری از منابع اطالعاتی مکتوب و الکترونیکی، اطالعات مورد نیاز بصورت فیش اسنادی است که از طریق و بهره –

 استآوری گردیدهجمع

 

 ی پژوهشها. یافته4

این کتاب، به این شاخص  61(، درصفحه 1376« )مبانی و اصول آموزش و پرورش»شکوهی، نویسنده کتاب 

عزیمت به سوی هر مقصد، برای آنکه متضمن »کند که باب مبانی تعلیم و تربیت اشاره میمفهوم شناختی در 

به این ترتیب، « وصول بدان باشد، مستلزم طرح و نقشه ای است ناگزیر باید با توجه به مبدا حرکت، ترسیم شود.

« های اوتربیتی و ویژگیمبدا حرکت »مالک مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیت، این است که مبانی، ناظر به 

مبانی تعلیم و تربیت از »کند: هستند. از این روست که وی در ادامه، مبانی تعلیم و تربیت را این گونه تعریف می

-هایی که حیاتش همواره تحت تاثیر آنهاست، بحث میهایش، و نیز از ضرورتموقع آدمی و امکانات و محدودیت

و « موقع آدمی»هایی، مانند محتوا و سیاق کالم وی، به ویژه در واژه (. همچنین،61،ص 1376)شکوهی،« کند

آنچه باید »ناظرند، نه « آنچه هست»دهد که از نگاه او، مبانی به ، به خوبی نشان می«هایشامکانات و محدودیت»

 «.باشد

-شناسی، جهانمعرفت های مربوط بهبه نظر نگارنده، مبنای تربیت کودکان استثنایی، اندیشه ها، افکار و نگرش

امکانات و محدودیت های اوست و به یکی از دو  –شناسی و در کل موقعیت انسان شناسی، و ارزششناسی، انسان

شوند و شالوده استخراج و های اخباری یا توصیفی بیان می-شکل بسیط، یعنی مفاهیم، یا مرکب، یعنی گزاره

 آیند.تدوین اهداف، اصول، برنامه و روش به شمار می

در منابع تعلیم و تربیت، به ویژه تعلیم و تربیت غرب، معموالً دو مبنا برای تربیت ذکر می شود: مبنای علمی و 

این دو مبنا را بکار برده و به تفضیل « مبانی تعلیم و تربیت»( در کتاب 1971مبنای فلسفی. برای نمونه، جرج نلر)

بیشتر به مبانی فلسفی « فلسفه تعلیم و تربیت»وط به رشته تخصصی است. اما در منابع مربدرباره آنها بحث کرده

شناسی و شناسی، معرفتشناسی، انسانشود، نه مبانی علمی. مبانی فلسفی چهار قسم هستند: وجودمیپرداخته

-هشناختی تربیت کودکان استثنایی شناساندشناختی و ارزششناسی. در این نوشتار، شماری از مبانی انسانارزش
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 است.شده

 

 شناختیمبانی انسان

تامل ذهنی، اندیشیدن و فهم اند. که از های توصیفیشناختی تربیت کودکان استثنایی مفاهیم و گزارهمبانی انسان

شناختی تربیت مبانی انسان آیندبدست میدرباره موجودی تحت عنوان انسان و شناخت او از دریچه تفکر 

مندی انسان، برخورداری انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت و کرامتکودکان استثنایی عبارتند از: 

 آزادی و مختار بودن انسان که در این مقاله شناسانده می شود

 

 مندی انسانکرامت

این مبنا را می توان پایه و اساس تعلیم و تربیت کودکان استثنایی دانست. زیرا بر تبیین حقوق این کودکان 

اد جامعه و از جمله حق تعلیم و تربیت آنان صحه می گذارد.در تعریف کرامت آمده است: کرامت همانند سایر افر

 (.152، ص 6)الطریحی، ج"هرآنچه ستودنی و مورد رضایت است"واژه ای است برای

کرامت یعنی بزرگوار شدن و شرافت و حرمت داشتن و از نظر تربیتی نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداری از 

(خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع کرامت و ارزش ذاتی 1379اعتالی روحی است ) دلشاد تهران، 

سوره اسراء  70ات راهنمایی کرده است مانند آیه انسان ها اشاره کرده است و ما را به برتر بودن بر سایر موجود

ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهایی خوش و پاکیزه » که می فرماید: 

 « روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم 

از نظر آموزه های دینی اسالم دارای کرامت  پس همه افراد انسانی چه سالم و چه ناقص، چه عادی و چه استثنایی

ذاتی اند و خداوند همه آنها را ارجمند داشته، به خرد راهنما، اندیشه جهت گزین و قدرت تفکرتشخیص سره از 

به مبتالیان و جذامی ها زیاد نگاه نکنید زیرا ممکن »ناسره تکریم نموده است.پیامبر اسالم در روایتی فرموده اند: 

 (15،ص72مجلسی، بی تا، ج«)ای شما باعث حزن و اندوهشان گردداست نگاهه

آموزه های دینی ما که حتی نگاه طوالنی مدت به یک فرد معلول را بر نمی تابد چگونه ممکن است توهین، 

تحقیر و یا پایمال شدن حقوق فردی و اجتماعی او را تحمل کند و یا برخوردی به دور از شان و کرامت انسانی 

 ادیده انگارد؟وی را ن

مطالعات نشان داده اندکه انسانها نیز همانند سایر اجزای طبیعت دارای ساختاری متنوع و متفاوت هستند و با 

وجود همگونی ظاهری، گوناگونی های بسیاری بین اعضای جامعه به چشم می خورد. این تفاوتها ممکن است در 

زان بهرهمندی از استعدادهای خدادادی همچون هوش و ابعاد ظاهری همچون رنگ پوست، قوای حسی و یا در می
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خلق و توانمندی های جسمانی باشد. حتی ممکن است این تفاوت ها به دلیل تأثیر عوامل محیطی همچون 

به نقل از ساعی  1،2001حوادث و بیماری ها باشد که منجر به محدودیت هایی برای فرد می شوند. )لورمن

شور باید به مبنای کرامت توجه نماید تا همه افراد اعم از عادی و استثنایی را به (.نظام تربیتی یک ک1382منش،

همه  .سوی مقصدی که برای آن آفریده شده اند رهنمون سازد و آنان را از هر گونه بدی و پلیدی دور نگاه دارد

زشی آنان را روز به روز باالتر انسانها می بایست از تعلیم و تربیتی برخوردار گردند که پایگاه کرامت های ذاتی و ار

ببرد و آنان را هر روز کریم تر و قابل احترام تر از دیروز بگرداند. این امر مورد تاکید مجامع بین المللی نیز می 

 باشد.

، برحق کودکان برای 1989پیمان نامه حقوق کودک مصوب جلسه عمومی سازمان ملل در سال  28ماده 

و رایگان به نحوی که شأن انسانی کودک و حضور منظم و بدون ترک تحصیل وی برخورداری از آموزش اجباری 

این امر در تعلیم و تربیت افراد استثنایی بیشتر مشهود (.1990درمدرسه تضمین شود تأکید می کند)یونسکو،

به هدفی است. تعلیم و تربیت است که می تواند ضمن آشکار سازی جایگاه افراد در جامعه و نظام آفرینش او را 

بزرگ که فرا روی هر انسانی است،آگاه سازد و ضمن آشنایی یک فرد معلول با حقوق فردی و اجتماعی اش، عامل 

رشد و بالندگی شخصیت ایشان گردیده و در باالبردن شان و جایگاه اجتماعی او بکوشد.لذا تکریم این کودکان می 

.تنها کریم داشتن تمام افراد استثنایی و تمام گروههای آنان بایست از همان آغاز تعلیم و تربیت آنان مد نظر باشد

است که می تواند راهگشای توان یابی تعلیم و تربیت ویژه باشد. تعلیم و تربیتی که به کرامت وجودی افراد 

استثنایی ضربه و لطمه وارد نکند و اعتماد به نفس آنان را کاهش ندهد. بایستی متوجه بود که اگر کرامت 

ین در یک جامعه مورد توجه قرار نگیرد و کرامت در آنان بشکند این آمادگی در آنان بوجود خواهد آمد که معلول

به سستی ها و پلیدی ها دست بزنند و از اعتالی روحی باز ماننده و به روابط و مناسبات حقارت آور روی آورند و 

 ی انسانی خواهد بود.این آسیب نه تنها متوجه کودک استثنایی بلکه متوجه کل جامعه 

 

 برخورداری انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت 

با کمی دقت و تأمل در خلقت انسان ها در می یابیم که هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند و در ابعاد مختلف 

مایز می کند ذهنی و جسمی،عاطفی و رفتاری با هم تفاوت هایی دارند که انسان ها را از یکدیگر متفاوت و مت

ها وناهمسانی  همین تفاوت ورازهای خلقت است  زالبته این امری است که باید آن را به فال نیک گرفت چون ا

ها با هم  اگر قرار بود انسان ":اند سازد از امام صادق )ع( نقل است که فرموده میسر می را هاست که ادامه زندگی

ال موجب آن است که هر حا موجب جدایی بین انسانها و در عین ه .تفاوت"شوند برابر باشند هر آینه هالک می
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های خاص خویش رشد کند. از زاویه ای دیگر، علی رغم اینکه انسانها با هم متفاوتند، بسیار  فرد بر اساس ویژگی

 افراد ند. به نظر ما وجود شباهتهادر بین انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در یک کالم همهه ابه هم شبی

چه ناشنوا، چه عقب مانده،چه نابینا به خاطر ویژگیهای مشترکشان که بسیار زیاد نیز است انسان می نامیم.  را

خداوند در قرآن بر این  پس وظیفه انسانی ما حکم می کند در برابر همه آنها رفتاری بشر دوستانه داشته باشیم.

 (.14)نوح:"و حال که شما را به گونه های مختلف بیافرید»تفاوت های فردی تایید نموده آنجا که می فرماید: 

شهید ثانی که اصرار به تفاوتهای فردی دارد، می گوید: در امر تعلیم و تربیت باید به تفاوت های بین افراد توجه 

داشت زیرا معلم می بیند افرادی که در کالس او حاضر هستند از لحاظ تمایالت و مواهب الهی و استعدادهای 

قلی و مزاجی و خصوصیات بدنی و روانی با هم متفاوت هستند و از میان بردن این اختالفات امکان ندارد و معلم ع

 (1374باید هماهنگ با تمایالت و استعداد شاگردان گام بردارد )حجتی، 

لی متفاوت مطالعه درباره کودکان استثنایی مطالعه درباره تفاوتهاست. کودک استثنایی به طریقی با کودک معمو

است. مطالعه درباره کودکان استثنایی مطالعه تشابهات نیز هست کودکان استثنایی در همه جنبه ها با کودکان 

معمولی متفاوت نیستند در واقع تعداد زیادی از این کودکان در بیشتر جنبه ها به جای اینکه متفاوت باشند 

 (1378جوادیان، معمولی و نرمال می باشند. )کافمن و هاالهان، ترجمه 

وجود تفاوت های فردی از ویژگی ها و زیبایی های خلقت بوده و نهادی مانند آموزش و پرورش که مسوولیت 

تربیت جامعه را برعهده دارد نمی تواند بدون توجه به این خصیصه برنامه های خود را طراحی کند.)قدمی، 

به گونه ای طراحی گردد که توانایی پاسخگویی به ( بر این اساس نظام تعلیم و تربیت در کشور بایستی 1385

نیازها و توانمندی های هرکودک را با هرویژگی داشته باشد. این نظام تربیتی بایستی بر اساس درک وجود تفاوت 

های فردی در افراد پایه ریزی گردیده و قابلیت انعطاف پذیری در ساختار و روش های آموزشی را برای 

های فردی افراد دارا باشد. کودکان استثنایی نیز این حق را دارند که در کنار سایرین به پاسخگویی به تفاوت 

تحصیل بپردازد هرچند از نظر جسمانی، ذهنی، عاطفی یا رفتاری دارای تفاوت هایی با دیگران باشد. به هیچ وجه 

ین راهکارهای ارائه شده برای نباید به خاطر این تفاوتها هیچ کودکی از تحصیل و آموزش محروم گردد بلکه آخر

 و نزدیکترین مدرسه به محل زندگی فرد است. "محیط با کمترین محدودیت "آموزش این کودکان انتخاب

 

 آزادی و مختار بودن انسان 

با توجه به توانمندی هایی که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه نهاده، وی قادر است که سرنوشت خویش را با 

ال اختیاری خویش به هر صورتی که می خواهد رقم زند. او می تواند آگاهانه راه حق را برگزیند یا اراده و اعم

طریق باطل را بپیماید.در آیات قرآن موارد متعددی را می توان یافت که به بحث آزادی و اختیار انسان پرداخته 
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ول تغییر سرنوشت قرار داده است مانند است و انسان را در تعین سرنوشت خود مؤثر دانسته است و انسان را مسئ

خدا با آن همه مهربانی به خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن "این آیه که می فرماید: 

 (.11قوم حالشان را تغییر دهند)رعد:

تعلیم و تربیت باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ارزش انتخاب و اعمال قدرت برای فرد فراهم گردد و نیروی 

عزم و اراده اش افزایش یابد وسبب شود وی مبنای زندگی و رفتارش را بر اساس آگاهی و اختیار و انتخاب درست 

 و آرمانهای بشود منشانه آزاد واقعا تربیت که هنگامی تنها "گوید: می دیویی(. 1387قرار دهد )فرهادیان، 

 منش آزاد اجتماع یک کند کمک بشر بهبود به تواند بشمارد، می گرامی را فرد به واحترام فرصت همکاری، تساوی

 عامه رای بر که حکومتی دهد. می نشان بیشتری عالقه وتامل، نظم روی از تربیت به نسبت دیگر اجتماع های از

 تربیت کنند، می اطاعت خود حکومت و از دهند می رای که کسانی اینکه مگر یابد توفیق تواند نمی باشد استوار

(آزادی سبب پرورش روحیه استقالل طلبانه و کنجکاوی در فرد گردیده و 494، ص1381 کاردان،)" باشند شده

ت بدست آمده به مرور زمان، تالش فرد را برای تسلط بر محیط پیرامون و افزایش تجربیات تقویت می کند.تجربیا

برخورد با موقعیت های جدید و انجام عکس العمل مناسب در برخورد با پدیده ها و اتفاقات را در وجود او متبلور 

 می نماید.

1رالز
 انسانی جامعه آحاد از فردی هر اول: اصل: کند می اشاره اصل دو به آزادی درباره ( 1972) معاصر تئوریسن 

 واقتصادی اجتماعی نابرابریهای: دوم اصل باشد. داشته اساسی آزادیهای جامع نظام کل به نسبت مساوی حق باید

 با وموافق باشد داشته جامعه قشرهای ترین محروم نفع به را مزیت الف(بیشترین: که شوند تنظیم ای گونه باید

 در ملت آحاد همه برای دسترسی و قابل باز های وموقعیت مناصب به پیوستن باشد ب( منابع بودن عادالنه اصل

( طبق این گفته افراد استثنایی بایستی بیش از سایرین از 1387مساوی فراهم باشد.) نقل از ظفری پور، شرایط

 آزادی و اختیار بهره مند باشند.

در آموزش و پرورش کودکان استثنایی باید برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها به سمت و سویی سوق داده شود 

، مبنای زندگی دانش آموزان معلول بر اساس اختیار و آگاهی باشد. آموزش رسمی و غیر رسمی معلوالن چه که

در خانواده، مدرسه و ... باید به صورتی باشد که از ابتدای زندگی قدرت تصمیم گیری و انتخاب در آنان تقویت 

خود دارند و افعال و اعمال  شود کودکان معلول به خاطر نقص جسمی و حسی محدودیت هایی در زندگی

شخصی آنان معموال توسط والدین، اطرافیان و دوستان آنها انجام می گیرد و این عمل قدرت انتخاب و تصمیم 

گیری را از آنان می گیرد. همچنین این افراد حق انتخاب کمتری نسبت به سایر افراد جامعه در بهره گیری از 

الی است که این افراد بیش از دیگران به این خدمات نیازمندند. این امر خدمات عمومی جامعه دارندو این در ح
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 توجه بیشتر مسوولین امر را در احقاق حق این افراد اقتضا می کند.

 

 مبانی ارزش شناختی

ترین ارزش اجتماعی، احسان، فضل و شناسی تربیت کودکان استثنایی عبارتنداز: عدالت اساسمبانی ارزش

 الت.مهربانی متمم عد

ارزش ها مفاهیم اعتباری هستند که انسان ها به نوعی در مقام عمل به آنها ملتزم و پایبند می باشند و به مفاد 

آنها یا بر اساس آنها، اقدام و رفتار می کنند. این اعتبارات تنها در ارتباط با مفاهیم حقیقی و با تکیه بر آنها قابل 

رت از خود وجود مستقلی ندارند.آنها تصوراتی هستند که ما به آنها بها اعتنا و طرح می باشند و در غیر این صو

 می دهیم و همین تصورات اعمال و رفتار ما را هدایت می کنند.

موضوع ارزش ها در تعلیم و تربیت افراد استثنایی نیزبه علت شرایط خاص آنان در جامعه و در نظام آموزشی، می 

در بررسی مبانی ارزش شناختی مواردی تربیت مطلوب آنان راهگشا باشد. تواند در جهت دستیابی به تعلیم و 

مانند: اعتباری بودن ارزش ها با توجه به فطرت، عقل و دین ، امکان تعالی انسان ها با توجه به نظام ارزشی 

ل می تواند انتخابی، دستیابی به عدالت، درک آزادی انسان با توجه به نظام ارزشی انتخابی و مواردی از این قبی

مورد بررسی قرار گیرد که با عنایت به اینکه پرداختن به تمامی مبانی ارزش شناختی از حوصله ی این مبحث 

 خارج است، بسته به موضوع تحقیق به ذکر دو مورد از آنها اکتفا می گردد.

 

 عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی است 

همه ی ارزش های اخالق به ما ارائه می کند و به نحوی عدالت ارزشی است که بینشی خاص درباره ی ماهیت 

وسیله ای است برای تحقق سایر ارزش های اخالقی. در وسیع ترین معنی عدالت وجود یک موقعیت متعادل بین 

 (83درست های فردی و درست های گروه بزرگتری است که جامعه را تشکیل می دهد. )گریز،ترجمه گروهی،

دالت اساسی ترین ارزش اجتماعی محسوب می شود هر چند عدالت چون امری ارزشی در آموزه های اسالمی ع

دارای جنبه اعتباری است اما، این ارزشگذاری امری ثابت و پایدار است. زیرا تناسب اعمال عادالنه با استواری و 

حق افراد مختلف می معیار عدالت رعایت حق و حقوق افراد است، اما "سعادت انسان و جامعه، همواره ثابت است. 

تواند یکسان و برابر یا متفاوت و نابرابر باشد در موارد که حق افراد یکسان باشد، در این صورت عدالت به معنای 

برقراری برابری میان افراد است. البته برابری فقط به معنای میزان برخورداری مشابه افراد نمی باشد، بلکه در 

عدالتی میان افراد،تحقق عدالت و برابری فرصت های اجتماعی مستلزم صورت نابرابری شرایط و وجود بی 

دسترسی به مزایا و بهره مندی های مختلف می باشد. لذا اگر حق و تکلیف افراد نابرابر و متفاوت باشد،در این 
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قابل جمع صورت عدالت با نابرابری همراه است، اما این گونه نابرابری هرگز به معنای ظلم نیست بلکه با عدالت 

 (.1388) سند ملی آموزش و پرورش، بخش فلسفه تربیت، "است

در دین اسالم نیز استقرار نظام قسط و عدل یکی از اهداف اساسی بر پایی نظام اسالمی تلقی می گردد به نحوی 

کر می کند که خداوند در قرآن هدف از ارسال پیامبران را بر پایی جامعه ای برپایه ی عدالت و به دور از تبعیض ذ

خداوند پیامبران خود را با آیات و بینات برانگیخت و کتاب و میزان با آنان نازل فرمود تا » آنجا که می فرماید:

(.این آیه به تنهایی برای نشان دادن ضرورت ایجاد شاکله 25)حدید:« جامعه انسانی بر قسط و عدل پا برجا گردد

کلیه افراد فارغ از رنگ،نژاد، مسلمان و غیر مسلمان، سالم و غیر جامعه اسالمی بر اساس عدالت و رعایت حقوق 

 سالم و... کفایت می نماید.

در منظر امام علی )ع( عدالت در رأس همه امور قرار دارد که بستر تربیت مردمان را فراهم می نماید. بدون عدالت 

رای عدالت و تدارک آن تربیت حقیقی مسیر مردمان به سوی کماالت انسانی تحقق نمی یابد و فارغ از اهتمام ب

 (.1379حاصل نمی شود) دلشاد تهران، 

با عنایت به پوشش متنوع اقلیمی در کشور ایران و پوشش کم تحصیلی دانش آموزان استثنایی به ویژه در مناطق 

نی متخصص، محروم نظام آموزش و پرورش بایستی با انعطاف در برنامه ها، رفع موانع قانونی، تربیت نیروی انسا

بهسازی فضاهای آموزشی و تاکید بر آموزش والدین، زمینه ی توسعه ی هرچه بیشتر پوشش تحصیلی افراد 

 (1385معلول و برقراری عدالت آموزشی را در سراسر کشورفراهم آورد.)قدمی،

تر بر عدالت در تعلیم و تربیت باعث می شود که امکانات و خدمات آموزشی در یک نظام آموزشی عدالت گس

اساس نیازها و رغبتهای افراد توزیع شود ، در این نظام آموزشی کسی به خاطر داشتن معلولیت از تعلیم و تربیت 

کنار گذاشته نمی شود.این افراد مانند دیگر افراد جامعه از حق تعلیم و تربیت مناسب برخوردار خواهند شد و 

ر مقابل همه ی افراد جامعه از جمله کودکان استثنایی برقراری این عدالت آموزشی وظیفه ای است که جامعه د

دارد.هرکس به تناسب میزان هوش و تالش خود قادر به پیشرفت است. بنابراین متولیان نظام تعلیم و تربیت 

وظیفه دارند از طریق ایجاد امکانات الزم ،ضمن تالش برای کاهش نقاط ضعف این کودکان، زمینه ی پیشرفت در 

 ن را برای هرکودک باهرگونه توانمندی، فراهم آورند. ابعاد گوناگو

 

 احسان و فضل و مهربانی متمم عدالت هستند

انسان موجودی است با نیازهای متعدد که نمی توان او را از نیازهایش جدا ساخت. برخی از این نیازها مربوط به 

سان در عموم انسان ها وجود دارد. جسم و تن است و برخی مرتبط با روح و روان. نیاز به مهر و محبت و اح

اهمیت و جایگاه این نیاز به حدی است که برخی از صاحبنظران تربیتی آن را با اهمیت ترین نیاز بعد از نیازهای 
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فیزیولوژیک می دانند. هرچند رفتار به عدالت خواسته همه است اما، همگان رفتار متکی بر فضل را بیشتر می 

 پسندند.

تنی بر عدم موازنه است، عدم موازنه ای فراتر از عدل، هرگاه رابطه موازنه برقرار باشد آن را عدل فضل رابطه ای مب

گوییم و هرگاه از این موازنه فاصله بگیرد در صورتی که فراتر از آن رویم به فضل روی آورده ایم پس عدل دو 

( اگر عدالت را در معنای بسیار 1385قری، مقابل دارد ظلم و فضل و از این دو ظلم تنها می تواند مذموم باشد)با

عام آن، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود بدانیم، در این صورت شامل رأفت و احسان نیز خواهد بود. اما 

عدالت در معنای خاص بر حسابگری، دقت، اعطا و حرمان مناسب حق هر کس و هرچیز استوار است در حالی که 

از این نوع مواجهه دقیق و عادالنه و اعطا و بخشش باالتر از حق و افزون بر حساب و رأفت و احسان فراتر رفتن 

 (.1388کتاب است)سند ملی آموزش و پرورش بخش فلسفه تربیت، 

با ابراز عالقه به کودک و سرشار نمودن روح وی از مهر و محبت، می توان کودک نیازمند محبت و احسان است. 

ن و همینطور رفتار متعادل وی را در آینده تضمین نمود. بایستی از راه تشویق موجبات سالمت و بهداشت روا

کارهای خوب و نکات مثبت کودک در نهادینه ساختن آن در وجود وی کمک نمود و از سمتی دیگر با عدم 

سخت گیری بی مورد در مورد رفتارهای نادرست وی، کودک را در سایه ی امنیت خاطر به اصالح نقاط ضعفش 

 اهنمایی کرد.ر

در برخورد با کودکان استثنایی باید به ویژگی های خاص آنان توجه نمود و تربیت آنان را توام با مهر و محبت، و  

با حلم و صبر بر نامالیمات، دنبال نمود. این کودکان به دلیل نقائص گوناگونی که با آن مواجه اند، اغلب رفتارهای 

ه پرخاشگرانه از خود نشان می دهند که در برخی گروهها مانند کودکان عقب غیر اجتماعی و خارج از عرف، و گا

مانده ذهنی ناشی از عدم توانایی ذهنی در درک موقعیت است. به همین دلیل باید این گونه رفتارهای آنان را با 

ای مثبت و نیک دیده ی اغماض نگریست و از تحقیر، توهین و یا تنبیه آنان خودداری نمود. در مقابل باید کاره

آنان هر چند به ظاهر کوچک باشد، با دیده ی فضل نگریسته و بیش از آنچه شایسته ی آنان است مورد تکریم و 

تشویق قرارگیرند. بنابراین در امر تربیت این کودکان از همان سنین خردسالی، فضل، احسان و مهربانی و حلم و 

 ست که بدون آن دستیابی به نتایج مطلوب تربیتی مقدور نیست.بردباری والدین و مربیان امری الزم و ضروری ا

 

 گیرینتیجه .5

تواند در امرآموزش و توانبخشی این کودکان آموزان استثنایی در صورتی مینظام تعلیم و تربیت کودکان و دانش

وجود یک فلسفه  به نتایج مطلوبی دست یابد که متکی بر فلسفه ای منسجم و مطابق با نیازهای فراگیران باشد.

ی ی راه به محض شناسایی کودکان معلول، جهت توانمند سازی این کودکان و ارائهتربیتی و تبیین یک نقشه
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شناسی و ها، اهمیتی ویژه دارد. بدین منظوردر این تحقیق مبانی فلسفی )انسانخدماتی جامع برای کاهش آسیب

 بررسی قرار گرفت شناسی( تعلیم و تربیت کودکان استثنایی موردارزش

 توان بیان نمود:با توجه به مبانی فلسفی مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان استثنایی می

انسان دارای کرامت و ارزش ذاتی است. کرامتی که فرد از بدو تولد صاحب آن می گردد و در این زمینه هیچ 

ودک احترام گذارد و از این طریق زمینه را باید همواره به شخصیت ک فردی تفاوت و تفوقی برفرد دیگر ندارد.لذا

ها کند که دولتبرای تکریم او و همچنین زمینه احترام به دیگران را در وی فراهم آورد. کرامت انسانی حکم می

ی افراد نوع بشر بدون توجه به رنگ و نژاد و احیانا نقایص جسمانی آنان اقدام نموده و در امر تعلیم و تربیت همه

یتی را طراحی نمایند که بر پایه احترام به کرامت و بزرگواری شکل گرفته و پایگاه مناسبی برای باالتر نظام ترب

بردن این ارزش واالی انسانی گردد. این موضوع در مورد کودکان استثنایی که در برخی موارد با نگرشی 

گیری است، در حال شکل شوند،از همان سنین خردسالی که شخصیت و هویت کودکتحقیرآمیز نگریسته می

 بایست اهمیتی ویژه داشته باشد.می

ها در ظاهر و و جود نقص در فردی ها در بدو خلقت تفاوتی از نظر نوع با یکدیگر نداشته و تفاوتانساناز طرفی 

توان فضیلت و برتری بر دیگری قائل بود. لذا سبب خارج شدن از قاعده نبوده وبرای هیچ فرد یا گروهی نمی

های دینی ما بوده و مقررات مند گردند. این امر مورد تاکید آموزهکند. همگی از حقوق یکسانی بهرهیجاب میا

گذارد. لذا شایسته است کودکان استثنایی نیز همانند سایرین از حقوق های بین المللی نیز بر آن صحه میسازمان

ایجاد نظام تربیتی در سطوح گوناگون و البته با توجه مند گردند. فردی و اجتماعی مناسب و همانند سایرین بهره

ها در افراد انسان تابع حکمت الهی و نظام علت و تفاوتها و نوع معلولیت آنان، از جمله این حقوق است. به ویژگی

های متفاوت با تکالیف متنوعی مواجه معلولی حاکم بر جهان بوده و سبب می شود تا انسان ها برحسب وسع

ها و انتظارات از این افراد متناسب با توانمندی هریک از آنان، از ایشان مطالبه بایست درخواستلذا می باشند.

 خواهی از آنان پرهیز گردد.گردد و ازکم یا زیاده

هاست و بر اساس آن افراد حق انتخاب و تصمیم گیری داشته و آزادی و اختیار نیز همانند کرامت همزاد انسان

خواهد رقم زنند. آزادی سبب وشت خویش را با اراده و اعمال اختیاری خویش به هر صورتی که میسرن تواندمی

طلبانه و کنجکاوی در فرد گردیده و تالش فرد را برای تسلط بر محیط پیرامون و افزایش پرورش روحیه استقالل

ضمن انتخاب، بر اساس اختیار، کند. کودک باید فرصت یابد که راه صحیح راتشخیص دهد. او تجربیات تقویت می

گیری در کند. هر چند قدرت انتخاب و تصمیمعماًل با واقعیات و پیامدهای انتخابش روبرو شده و آنرا درک می

ی حق آزادی آنان نبوده و های کودکان استثنایی همانند همساالن عادی آنها نیست اما این نفی کنندهبرخی گروه

گیری و انتخاب ی نظام تربیتی، قدرت تصمیمینه برای داشتن حق انتخاب، به وسیلهمی بایست عالوه بر ایجاد زم
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 صحیح در آنان تقویت گردد.

شود بحث عدالت است. موضوعی که مورد از مهمترین مباحثی که در مبانی ارزش شناختی بدان پرداخته می

صرحاضر نیز بر برپایی جوامع با توجه با تاکید تعالیم دینی به ویژه دین اسالم بوده ومکاتب فکری بسیاری در ع

ی افراد جامعه از آزادی های اساسی و پذیرد مگر آنکه همهاین مبنا تاکید دارند.عدالت در جامعه ای تحقق نمی

مندی از امکانات اجتماعی بهرمند باشند. این ارزش به خوبی بر حقوق فردی و اجتماعی فرصت برابر در بهره

 کند. ازجمله حق بهره مندی از نظام تعلیم و تربیت.یژه همانند سایرین تاکید میکودکان دارای نیاز و

ی انسان بنده»پسندند. هرچند رفتار به عدالت خواسته همه است اما، همگان رفتار متکی بر فضل را بیشتر می

کودک و سرشار با ابراز عالقه به  در دوران کودکی در نیاز به مهر و محبت در اوج خویش است.« محبت است

طور رفتار متعادل وی را در توان موجبات سالمت و بهداشت روان و همیننمودن روح وی از مهر و محبت، می

آینده تضمین نمود. کودکان استثنایی با توجه به نقائصی که در بعد جسم و روان دارند و آالمی که بدین سبب به 

ر دارند و این امر باید در دوران کودکی که او تازه متوجه نقص گردد نیاز بیشتری به محبت و ایثاآنها تحمیل می

 نظر والدین و مربیان باشد.گیرد، مدهایی در وی شکل میگردد و به سبب آن واکنشدر وجود خویش می

 

Reflections on Philosophy of education of exceptional Children (principles) 
 

This study examines the educational philosophy of exceptional children in the fundamentals, 

principles and purposes of education. 

This study is theoretical methods and methodology used in this study is, analysis of documents. 

The data collection was done through library studies. Research findings indicate that for 

exceptional Children, education have Special importance in their lives. 

Therefore, education foundations of exceptional children including: human munificence, to 

human’s common nature and different characteristics, free and autonomous human, justice the most 

basic social value, justice complementarity of beneficence, education purposes including: achieving 

salvation, self-knowledge, reverence and training spirit of respect, harm reduction development 

through early intervention and talents, education principles including the principle of character 

education relying on self-esteem , principle of creativity education, Principal of activity and 

principle of sacrifice. 
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