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 پیشگفتار
 

 اسوت.  اسوتثنایی  کودکوان  خصوو   در بحث روانشناسی، علم در مطرح های حوزه از یکی

 سایر از متفاوت پروردگار، مشیت و صالحدید به بلکه خودشان، خواست به نه که کودکانی

 ایون  در کوه  انسانی ده هر از که است داده نشان علمی های بررسی و اند آمده دنیا به ها انسان

 درگیور  کمبوودی  و معلولیوت  با ناشناخته یا و شناخته نفر یک کنند، می زیست پهناور انجه

 و هسوتند  ذهنوی  یوا  و حسوی  و جسومی  نقص دچار کودکان، درصد پنج به نزدیک و است

 ایون  نیواز  دارنود.  ویوژه  مراقبوت  و خوا   آموزش به نیاز گروه، این از توجهی قابل درصد

 رشوته  بوه  توجوه  بوا  توا  داشوت  آن بر را مولف خا ، مراقبت و آموزش به الهی های هدیه

 این در ممکن، جای تا و بپردازد استثنایی کودکان زمینه در کتابی تالیف به خویش، تحصیلی

 نماید. ارائه و آوری جمع آنها والدین برای را کودکان اینگونه با برخورد فنون و اصول کتاب،

 فصل نه دارای باشد، می مولف ساله چندین تالش حاصل که حاضر کتاب اساس، این بر

 شناسوایی  و تشوخیص  ،انواع جهت از استثنایی انکودک معرفی به کتاب، اول فصل در .است

 انکودکو  بورادر  و خوواهر  والودین،  نیازهای و روانی سالمت آنها، در روانی اختالالت آنها،

 کودکوان  والودین  روانی فشارهای کاهش برای مفید راهکارهایی ارائه نهایت، در و استثنایی

 اسوتثنایی  انکودکو  در یوادگیری  و آمووزش  بوه  دوم، فصول  اسوت.  شوده  پرداختوه  استثنایی

 قورار  بحث مورد ییاستثنا کودکان در یپرخاشگر سوم، فصل در است. شده داده اختصا 

  است. گرفته

 فصول  در اسوت.  شوده  داده اختصوا   ییاستثنا کودکان اجتماعی های مهارت به چهارم، فصل

 هوای  حالوت  انوواع  ،انزواطلبوی  بوروز  علول  و هوا  ریشه نظر از استثنایی انکودک در انزواطلبی پنجم،

 اسوتثنایی  انکودکو  در ترس و اضطراب ششم، فصل در است. شده مطرح ...و کودک در انزواطلبی

 ارائوه  اسوتثنایی  انکودکو  در دلبستگی پیرامون مطالبی هفتم، فصل در است. گرفته قرار بررسی مورد

 اسوت  شوده  آورده استثنایی انکودک در جنسی غریزه به مربوط مباحث هشتم، فصل در ست.ا شده

 شوده  پرداختوه  اسوتثنایی  انکودکو  روانوی  سوالمت  در موسیقی نقش به نهم، فصل در نهایت، در و

 است.



 نظورات  از گیوری  بهره با تا است شده سعی ممکن، جای تا کتاب این تالیف در چند هر

 مطمئنوا  اموا  گیرد، صورت مولف جانب از کمتری اشتباهات ،استثنایی انکودک حوزه اساتید

 حووزه  اسواتید  مامیودوار  کوه  شود می کتاب در موجود مطالب شامل هایی ضعف و ها کاستی

 بعودی،  چوا   در کتواب  طالوب م شدن بهتر به خود سازنده نظرات ارائه با استثنایی انکودک

 د.نماین کمک

 معینی سادات زهره
 


