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پیشگفتار مؤلفان
اصطالح استثنایی ،به افرادی گفته میی شیود کیه کیه تفیا هیای آنیا( سمیی ی ،یهنیی
رفتاری) از حد متوسط ،از طریق مشاهده ،معلم اطرفیا( نیز آزمو( هیای متتلیف بابی
شده اس  .مود افراد استثنایی ،یک امر عادی در موامع انیانی به شی ار میی ر د افیراد
استثنایی نباید از مشارک

کنترل مامعه محر م شوند .بهبود برنامیه هیای آموزشیی بیرای

افراد استثنایی باید در زمره تالش های اصلی هیر مامعیه باشیند تیا بیرای ایید افیراد ،امکیا(
زندگی با سایر انیا( های عادی فرآهم آید .برای اید منظور ،اید افراد به آموزش یژه نیاز
امکانیاتی را بیرای افیراد نیاتوا( دارای نارسیانی افیراد
دارند .آموزش یژه ،تیهیال
استثنایی فرآهم می آ رد :برنامه ی درسی سنجش ،ر ش تربی  ،کیالس درس ،سیازما(،
منابع خدما درمانی .آموزش استثنایی ،پیشرف تحصیلی توسعه ی فیردی امت یاعی
دانش آموزا( استثنایی را هدف خود قرار می دهد .افراد استثنایی حد د  12درصید از کی
م عی

مامعه را تشکی می دهند که حد د  2درصید آنهیا کیم تیوا( یهنیی هییتند .کیم

توانی یهنی یا به اصطالح دیگر ،نارسایی رشد قوای یهنی موضوع مدیدی نیی  .بلکیه در
هر د ره زما( ،افرادی در امت اع مود داشته اند که از نظر مهار یهنی ،در حد طبیعیی
نبوده اند .دانش آموزا( کم توا( یهنی ،مزء مدایی ناپذیر زندگی امت اعی میا هییتند .بیا
اینکه سابقه ی تعلیم تربی

به قدم حیا بشری بوده اس  ،متاسفانه در کشور ما ،سیابقه

ی آموزش رس ی برای اید دانش آموزا( به چنید دهیه ی اخییر محید د میی شیود .دانیش
آموزا( کم توا( یهنی به نیب

سایر دانش آموزا( ،برای دریافی

خیدما

برنامیه هیای

آموزشی پیشرفته از ا لوی بیشتری برخوردارنید .دانیش آمیوزا( عیادی در صیور عیدم
یادگیری در محیط کالس ،به هر حال می توانند از طرییق کتیاه هیای خودآمیوز ،ک یک
بزرگتر ها  ...اید عدم یادگیری را مبرا( ن اید .اما دانش آموزا( کم توا( یهنی ،تنهیا در
صورتی یاد می گیرن د به موفقیی نالی میی شیوند کیه بیرای آمیوزش آنهیا از ر ش هیا،
فنا ری های مناسبی استفاده شده باشد.
تجهیزا

  8آموزش پر رش یژه با تأکید بر دانشآموزا( کمتوا( یهنی

بتش بزرگی از دانش آموزا( دارای نیاز های آموزشی ییژه ،دانیش آمیوزا( کیم

توا( یهنی هیتند .کم توانی یهنی ،1اصطالحی اس

که در ارتباط با دانش آموزانی به کار

می ر د که محد دی

های اساسی در ع لکرد یهنی مهار های ارتباطیاتی امت یاعی

دارند .اید محد دی

ها منجر به اید می شیود کیه دانیش آمیوز کیم تیوا( یهنیی مطالی

درسی را دیر یاد بگیرد .اید دانش آموزا( اغلی

بیه عنیوا( یادگیرنیدگا( آهییته 2شیناخته

شده اند به راحتی ن ی توانند خ ودشیا( را بیا برنامیه ی درسیی اختصیات یافتیه بیه دانیش
آموزا( عادی انطباق دهند .دانش آموزا( کم توا( یهنی دارای ضری

هوشی پیایید تیر از
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 70هیتند م کد اس که عیال ه بیر کیم تیوانی یهنیی ،دارای معلولیی هیای چندگانیه
دیگری نیز باشند .به خاطر یژگی های خاصی که اید دانش آموزا( دارنید ،آموزشیی کیه
به آنها اراله می شود ،باید با اید یژگی ها منطبق گردد.

از نظر تاریتی عنا ید بییاری بیرای توصییف کودکیا( بزرگییاکنی کیه از نظیر
رشد استعدادهای انیانی ،کیمتیوا( نشیا( میی دادنید بیه کیار بیرده شیده اسی  .در گذشیته

اصطالحاتی چو( "ضعف یهنی"" ،کور یهد""" ،کود(" "کند یهد" که به نظیر تنید،
خشد کینهتوز میرسد ،در مورد آنها اطالق میشد .اصیطالحا متیدا ل رایی "کیم-

توانی یهنی" "نقض یهنی" به عنوا( استاندارد مورد پذیرش قرار گرفته اسی

احت یاک

تا زما(های د ر نیز به کار خواهد رف  .تا کنو( تالشهای زیادی بیرای تعرییف کیمتیوا(
هر یک از متتصصا( تعریفی اراله کیرده-
یهنی سیا عق ماندگی یهنی) انجام شده اس
اند .ادگار دال 4کمتوانی یهنی را با یژگیهایی به اید شرح تعریف میکند )1 :فیرد کیم-
توا( یهنی از نظر یهنی نابهنجار اس  )2 ،کمتوانی یهنی ا از بد تولد ییا سیالهیای ا لیی
رشد مود دارد )3 ،در هنگام بلوغ ،کمتوانی یهنی ا قاب تشتیص اس  )3 ،نقص یهنیی
ا  ،ناشی از یک عام اساسی مانند ارث یا بی اری اس  )5 ،در ر ابط امت اعی ،شایییتگی
صالحی کزم را ندارد ن یتواند امور خود را میتقال اداره کند.
منیر جعفری Abiaseman63@yahoo.com
الهه والیتی elahehvelayati@yahoo.com
)1 Intellectual Disability (ID
2 Slow learners
3 Multiple handicap
4 Edgar Dall
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