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         پیشگفتار
 
زیر تقسییم  های  بطور کلی کودکانی که نیاز به آموزش و پرورش استثنایی دارند به گروه 

 : شوند می بندی
در هر فرهنگ و تمیدن و در همیه   ، از تاریخای  دهد که در هر دوره می مروری بر تاریخ نشان

از حید طبیعیی   تیر   پیایین ، فعالیت اجتمیاعی  که از نظراند  طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته
را با محیط زندگی شان مشکل ساخته است. چگونگی برخورد با ها  و این امر سازگاری آناند  بوده

متأثر از شرایط اجتماعی و سطح فرهنگیی و تمیدن جامعیه آن هاسیت. تولید      ، این گروه از افراد
چرا که این افراد عیالوه بیر آنکیه در     ،به مثابه زنگ خطری برای اجتماع است 1کودك استثنایی

بلکیه بیه سیبق نقیص و معلولیتشیان بیار اقتصیادی        ، پیشرفت جامعه زیاد مؤثر و مفید نیستند
که جامعه بیرای  هایی  کنند. صرف نظر از هزینه می سنگینی را بر دوش خانواده و جامعه تحمیل

: تخصص جامعیه نییز از قبییل   بخشی از نیروهای انسانی و م، شود می نگهداری این افراد متحمل
هیای   روانشناس و مربیان ویژه مدارس استثنایی برای تعلیم و تربییت و آمیوزش  ، پرستار، پزشک

 گیرد.  می در خدمت آنان قرارای  شغلی و حرفه
روانیی و  ، جسیمی ، دین معناست که کودك از نظیر هوشیی                              اصطالح کودك استثنایی غالبا  ب
 باشید. آنقیدر کیه    میی  ت با دیگر همسیاالن خیود متفیاوت   اجتماعی به میزان قابل توجهی نسب

آموزش و پرورش عادی ببرد و ناگزیر های  تواند به نحوی مطلوب حداکثر استفاده را از برنامه نمی
باشد. بنابراین از نظر آموزشی کودکی  ای می آموزش و خدمات فوق العاده، ه خاصنیازمند به توج

هیای   نیازهای تربیتیی و آموزشیی او تغییراتیی در شییوه     استثنایی است که برای تأمین حداکثر
مدارس عیادی داده شیود. مطیابم آمیار تأییید شیده       های  تربیتی و آموزشی خانواده و در برنامه

محسوس های  تعداد تقریبی افرادی که به لحاظ تفاوت ۲بین المللی از جمله یونسکوهای  سازمان
                 باشد و تقریبیا    می درصد 1۵الی  10ارند در هر جامعه دای  آموزشی ویژههای  فردی نیاز به برنامه

نفر یک نفر به نحوی از نظر آموزشی استثنایی بوده و نیاز به برنامیه آموزشیی وییژه     7یا  6از هر 
-73(. بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش اسیتثنایی در سیال تحصییلی    137۴، دارد )افروز

سراسر کشور تحت پوشش سیازمان مزبیور بیوده     دانش آموز استثنایی در ۵0000حدود  137۲
 است.

                                                           
1 - Exceptional Children  

1-Unesco  



 
 

 .(درصد ۲حدود )تکلمی هستند های  کسانی که دارای ناتوانی -1
 .(درصد ۲حدود )گروه ناسازگاران اجتماعی و هیجانی  -۲
 .(درصد ۲-۵/۲حدود )گروه عقق ماندگان ذهنی  -3

 .(درصد ۲حدود )گروه کودکان سرآمد -۴

 .(درصد ۲/0حدود  )"ینا و نابینانیمه ب "گروه نابینایان -۵

 .(درصد ۵/1حدود )گروه معلوالن جسمی  -6

 .(درصد ۵/1حدود )گروه ناشنوایان و سخت شنوایان  -7

 .(درصد 1حدود ) که دارای اختالالت خاص یادگیری هستندآموزانی  دانش -8

 .(درصد ۵/1حدود ) {...قند و .، 1صرع} هستندای  ویژههای  دارای بیماریگروهی که  -9

کنند. از این  می مختلف بسیار کند و ضعیف عملهای  کودکان استثنایی در یادگیری مهارت
جدید و مهار رفتارهیای نامناسیق بیه نتیجیه     های  رو سعی و تالش والدین برای آموزش مهارت

هیای   ذهنی و جسمی بیر جنبیه  های  (. آسیق1998، شود )فلوید و همکاران نمی مطلوب منتهی
 ذهنیی و جسیمی  هیای   آسییق ، شخصیهای  گذارد. از جنبه می ی فرد تأثیر منفیمختلف زندگ

خودکارآمیدی  ، تواند تصور فرد را نسبت به خودش و توانایی هایش تغییر دهد. در این حالیت  می
از خودکارآمدی واقعی )میزان توانایی واقعیی فیرد(   تر  تصوری )تصور فرد از توانایی هایش( پایین

، اجتماعی میز در زندگی داشته باشد. از نظرفرد نتواند عملکرد موفقیت آ شود می است که موجق
                                         مثال  ممکن است درآمد اندکی داشته باشید و  ، شود می رو به روها  فرد ناتوان با برخی محدودیت

مانعی عمده بر سر راه ازدواج افراد ، ذهنی و جسمیهای  آسیقهمچنین مورد تبعیض قرار گیرد. 
کند یا ممکن است موجق از هم پاشیدگی زندگی زناشویی افراد شود. این  می ادبه ویژه زنان ایج

بیشتر احتمال دارد که مشکالت بهداشیت روانیی داشیته باشیند.     ، افراد در مقایسه با افراد عادی
و احساس گنیاه در بیین افیراد نیاتوان      3گرایش به خودکشی، افسردگی، ۲مشکالتی مانند سوگ

کننید.   میی  یکی از رایج ترین احساساتی است که افراد ناتوان تجربهشایع است. احساس حقارت 
مختلیف زنیدگی بیا مشیکالت     های  همه این مباحث نشان دهنده آن است که این افراد در دوره

، سازد می نسبت به سایر اعضای جامعه دشوارترها  شوند که زندگی را برای آن می متعددی مواجه
، گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است )امیری مجد و حقیقیاز این رو در این حوزه مبحث پیش

138۵ .)

                                                           
1- epilepsy 

2- grief 

3- suicide 



 
 

 


