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 چکيده
در مورد کودکان و نوجوانان  یمربوط و جامع اطالعات کامالا  میتوان یکه ما نم یلیاز دال یکیهمواره 

ما بخاطر  ذهن میشو یمواجه م ییبا کودک استثنا یکه معموالا وقت نستیا میاوریبدست ب ییاستثنا

 یاصخ یهایژگیوکند و غالباا  یم یشداوریکودک پ یجسم ای یبودن ذهن یعاد ریانباشته شدن ، از غ

 ( …و  یماندگ عقب – ییناشنوا – یینایدارند ) ناب ییکه کودکان استثنا

 و یستیاز نظر ز یخود، همگ یانسان یهامدرسه هستند، با وجود شباهت نیکه در سن یافراد تمام

 ییفرد استثنا کینوجوان  ایگفت هر کودک  توانیکه م یاگونهبه گرندیکدیمتفاوت از  یشناختروان

خاص خود را  یو پرورش یآموزش یازهایو ن شودیم ترییاستثنا رودیاست و هرچه سن او باالتر م

نگاه  کیکشور  ییاز نگاه آموزش و پرورش استثنا ییکودکان و نوجوانان استثنا تیو ترب میدارد. تعل

درست  یهایتوانبودن مضاعف، کم ییاستثنابه  یاست و چندان توجه یگراو کاستن یسنت

 اتیو روح ،یو فرهنگ یشده اجتماعآموخته یدرماندگ ت،یو شخص تیاغتشاش هو دن،یشیاند

از افراد دچار آنها هستند، ندارد. نگرش  یاریکه بس ،یسالم شهروند یهایژگیو فقر و کیکوپاتیاس

کودکان و نوجوانان در مفهوم  یداد که شأن و ارزش انسان رییتغ توانیم یرا وقت یگراو کاستن یسنت

ه آن را ک ،متناسب با عصر حاضر یو فلسفه علوم انسان یآن و متناسب با فلسفه زندگ یبخشییرها

از  یدایز اریحال تعداد بس نی. با اردیمورد نظر قرار گ م،یادهینام یو علم ینویم ییفلسفه خردگرا

 نیمشکالت هستند تخم نیمتوسط دچار ا ای فیخف زانیفقط به م یذهن یهایینارسا یکودکان دارا

یینارسا یبرا یسمانج لیدل چیکودکان ه نیدرصد است. ممکن است در مورد ا 2از تعداد آنها  یکل

 وجود نداشته باشد. شان

  .و پرورش آموزش، تربیت و تعلیم،استثنایی نوجوانان و کودکان :واژگان کليدي
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، 3 نعيم جمالزهی، 3 اصل يمسلم جمشيد 2 عبدالحکيم خزائی، 1 خدانظر رحمت زهی

 3عبدالحکيم قلندرزهی، 3 اسماعيل قلندرزهی

 .استاد دانشگاه فرهنگیان زاهدان 1
 .زاهدان فرهنگیان دانشگاه پژوهش مسئول کارشناس 2
 .خاش واحد آزاد دانشگاه ابتدایی پرورش و آموزش ی رشته کارشناسی دانشجویان 3

 

  نام نویسنده مسئول:

 خدانظر رحمت زهی

 استثنایی نوجوانان و کودکان تربيت و تعليم بررسی
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 مقدمه
 نمی انش بهداشتی و اجتماعی، روانی، روحی، جسمی خاص شرایط دلیل به که استثناییو نوجوانان  کودکان تربیت و تعلیم از منظور

 حد تا نددار استثنایی آموزش به نیاز که افرادی که است این استثنایی آموزش اساسی اصول از یکی. برند بهره عادی آموزشی نظام از توانند

 یزن استثنائی آموزدانش برای، است قائل عادی آموزدانش برای که «احترام» همان جامعه .نگردند جدا شان طبیعی و اجتماعی محیط از امکان

 دارد استثنایی کودکان قبال در ذاتی وظیفه دو استثنایی پرورش و آموزش. ترحم نگاه با نه باشد اشتوانمندی برای او به احترام و شود قائل

 پرورش و آموزش؛ باشد می پرورش و آموزش سازی کیفی راستای در تالش دیگری و ویژه نیازهای با و معلول آموزان دانش به کمک یکی

 ذهنی توانمک و اتیسم، معلولیتی چند، یادگیری اختالل دچار، حرکتی جسمی، بینایی، شنوایی دیدهآسیب آموزاندانش گروه هفت استثنایی

 برده بکار نارسایی چنین توصیف برای اغلب که اصطالحاتی سایر. است ترین شایع؛ ذهنی نارسایی، هانارسایی تمامی میان در.گیردمی بر در را

 تحولی هایهجنب تمامی بر نارسایی این. شدید یادگیری مشکالت یا ذهنی معلولیت، ذهنی گیمانده عقب، تحولی نارسایی: از عبارتند شوندمی

 و کنند تمراقب خود از گیرند می یاد کندتر، آموزندمی زبان کندتر، کنند می رشد کندتر جسمانی نظر از کودکان این. گذاردمی تأثیر کودک

، سالم راداف که دارد کاربرد هنگامی اصطالح این. ندارند روانی بیماری افراد این، حال هر در. یابندمی تسلط تحصیلی مهارتهای بر کندتر نیز

 در .شد خواهند معالجه مناسب درمان با نیز افرادی چنان البته. بگذارد تأثیر رفتارهایشان و عواطف، خلق بر که شوند بیماری نوعی دچار

 ذهنی آسیبدیدگی، آنان از بسیاری مورد در اما، است تشخیص قابل آن از بعد کوتاهی مدت یا تولد بدو از ذهنی آسیبدیدگی، کودکان برخی

. دارند وجود خردسالی سنین از دهنده هشدار عالئم موارد اغلب در که چند هر. ماند خواهد باقی ناشناخته مدرسه به کودک ورود هنگام تا

 و یناییب مشکالت، صرع نظیر دیگری هایآسیبدیدگی است ممکن و باشند داشته شدیدی بسیار هایی نارسایی است ممکن کودکان برخی

 .نامند می معلولیتی چند یا عمیق نارسایی کودکان را کودکان این اوقات گاهی. باشند داشته نیز شنوایی

 

 تاریخچه
 بخش در ها فعالیت نخستین. گردید ز آغا درایران قبل سال هشتاد از بیش استثنایی و نوجوانان کودکان وپرورش آموزش در گام اولین

 5 جذب با تبریز شهر در آلمان کشور اهل کریستوفل ارنست نام به شخصی توسط شمسی هجری 1299 ازسال نابینایان وپرورش آموزش

 تربیت و تعلیم جهت در را نخست گام 1303 درسال تبریز شهر در اطفال باغچه تأسیس با بان باغچه جبار مرحوم. آغازگردید آموز دانش

 داوطلبانه صورت به تهران در 1329 سال از آموزشگاهی شکل به ذهنی مانده عقب کودکان پرورش و آموزش همچنین و برداشت ناشنوایان

 آموزش وزارت در «استثنایی آموزان ودانش کودکان آموزش دفتر»  نام به دفتری تشکیل با 1347 سال از. شد شروع دولتی غیر بخش در و

 انقالب بعداز.گرفت خود به رسمی و دولتی شکل خاص های کالس و استثنایی مدارس قالب در وپرورش آموزش از بخش این قعالیت وپرورش

 غچهبا ناشنوایان آموزشی مجتمع آموزشی و اداری پوشش زیر «بان باغچه»  مدارس عنوان تحت تهران استان ناشنوایان مدارس کلیه اسالمی

 جتمعدوم این. گرفت عهده به را تهران شهر نابینایان مدارس اداره، مستقل بودجه با محبی شهید نابینایان مجتمع همچنین. گرفت قرار بان

 شورای مجلس در قانونی تصویب با سپس.دادند می ادامه فعالیت به استثنایی وپرورش آموزش سازمان تأسیس تا( نابینایان و ناشنوایان)

 وظایف اهداف و وسیعتر ابعادی با و تأسیس 1371 سال در، وپرورش آموزش وزارت به وابسته«  استثنایی وپرورش آموزش سازمان»  اسالمی

 ایفوظ و اهداف و تر وسیع ابعادی با تا، دهد قرار پوشش تحت را استثنایی آموزان دانش و کودکان از بیشتری های گروه،  سابق از بیشتر

 یتوانبخش و آموزشی خدمات سازمان این. دهد قرار پوشش تحت را استثنایی آموزان دانش و کودکان از بیشتری های گروه، سابق از بیشتر

 : دهد می ارائه ذیل شرح به گروه هفت در را استثنایی آموزان دانش و کودکان به

 بینا کم و نابینا آموزان دانش و کودکان -1

 شنوا نیمه و ناشنوا آموزان دانش و کودکان-2

 ذهنی توان کم آموزان دانش-3

 یادگیری های ناتوانی دارای آموزان دانش و کودکان -4

 وحرکتی جسمی معلولیت دارای آموزان دانش و کودکان -5

 رفتاری اختالالت دارای آموزان دانش -6

 معلولیتی چند آموزان دانش -7

 رضوی خراسان استان در استثنایی پرورش و آموزش -8

 خراسان پرورش و آموزش سازمان مجموعه زیر های مدیریت از یکی عنوان به رضوی خراسان استان استثنایی پرورش و آموزش مدیریت

 که است
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 -جسمی اختالالت، ذهنی توان کم، بینا نیمه، نابینا، ناشنوا های گروه در استثنایی آموز دانش 8500 بر بالغ رضوی خراسان استان در

 دختر %47 و پسر %53 تعداد این از که بوده فراگیری و تحصیل به مشغول معلولیتی چند و رفتاری اختالالت، یادگیری اختالالت، حرکتی

 .باشند می

 

 بيان مسئله
 ازگاریس به، ها آن توان با متناسب اجتماعی و فردی مهارتهای درست آموزش و توانند استثنایی می نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم

 اجتماعی رشد، گروه در سنتی بازیهای و جمعی خواندن آواز، نمایش، بازی مانند، مستقیم غیر آموزش.کند می کمک جامعه و محیط با شان

 نوجوان یا کودک که ای زمینه هر در ساده مهارت یک یا حرفه یک آموزش. کند می زنده او در را امید و بودن حس و برد می باال را او فکری و

 از گرفتن کمک با. کنیم کشف را او های مندی عالقه که آن شرط به.  است حیاتی و ضروری برایش، بدهد نشان عالقه آن به استثنایی

 را اه آن و برد باال را نوجوانان و کودکان این تمرکز و درک توان می گویی قصه و خوانی کتاب از گیری بهره با و قصه از شعر از اعم، ادبیات

 ساده زبانی به کودکانه های قصه قالب در را فرزندشان توانمندیهای توانند می کودکان از گروه این مادران و پدران. آورد بار نشاط با و شاداب

 فسن به اعتماد او به و رهانید انزوا از را استثنایی نوجوان و کودک توان می، درمانی موسیقی ویژه به موسیقی از گرفتن یاری با.کنند بیان

 جسمی توانمندی با که شکلی هر به نیز ورزش.است کودکان از کروه این روانی نیازهای به دادن پاسخ برای موثر ای وسیله هنر زیرا. بخشید

 و لذت که آموختنی. نبریم یاد از فرزندانمان و خود برای را آموختن هرگز .است ضرورت یک برایش، باشد داشته تناسب استثنایی کودک

 .عذاب و شکنجه نه، باشد داشته بر در شادی

 

 پژوهش اهداف
 ستردهگ هایحمایت و ویژه آموزشی خدمات به که کارآمد و اصولی آموزش و استثنایی کودکان تربیت و تعلیم تحقیق این انجام از هدف

 شرح هب مقوله چند یا یک در هاآن اکثر چون هستند نیازمند آموزشی خدمات دریافت به هاآن. کنند استفاده خود استعداد کل از تا دارند نیاز

 هایلاختال، جسمی هایناتوانی، هیجانی هایآشفتگی، یادگیری هایناتوانی، ذهنی توانی کم است ممکن هاآن: دارند تفاوت یکدیگر با زیر

 قابلیت ینا کودکان به آموزش که جاآن از. باشند استعداد با و سرآمد مقابل در یا باشند داشته دیداری آسیب یا شنوایی آسیب، زبان و گفتار

 پوشیچشم غیرقابل اهمیتی، بیابند جامعه در ایویژه هویت و کنند حرکت نظرشان مورد اهداف سوی به مستقل صورت به که دهدمی را

 و رددگ جبران استثنایی آموزاندانش و کودکان جسمی و ذهنی ناتوانیهای که نحوی به توانبخشی و، پرورشی، آموزشی سیستم طراحی.دارد

 ستد به را خویش شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی موقعیت خود تحصیلی مراحل گذراندن از پس بتوانند آموزاندانش و کودکان گونهآن

 از وانندبت تا شان بهداشتی و اجتماعی، روانی، روحی، جسمی نظر از استثنایی نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم بررسیو همچنین  .آورند

 از امکان دح تا دارند استثنایی آموزش به نیاز که افرادی که است این استثنایی آموزش اساسی اصول از یکی. ببرند بهره عادی آموزشی نظام

   .نگردند جدا شان طبیعی و اجتماعی محیط

 

   تربيت و تعليم
 نیذه یا و جسمی معلولیت، کودک همین اگر حاال. نیستند برخوردار آن از والدین همه که هنری؛ است هنر یک، کودک صحیح تربیت

 دیریتم را اشزندگی و شود قدرتمند و مستقل فردی بتواند آینده در تا دارد نیاز بیشتری هایظرافت به کودک این تربیت، باشد داشته

 هب را مادر سالمت شدت به که آنجا تا کند می ایجاد مادر برای را مشکالتی، ویژه نیازهای با ذهنی مانده عقب کودک از مراقبت و تولد.کند

 مادران از قشر این برای مادری نقش موثر ایفای و مادر سالمتی حفظ برای سالمت ارتقای الگوی طراحی دلیل همین به و اندازد می مخاطره

 که مشکالتی، کودکان این ویژه نیازهای .هستند مواجه ای عدیده مشکالت با همواره ذهنی مانده عقب فرزند صاحب های خانواده است مفید

 بخصوص و خانواده بر را گوناگونی اثرات ذهنی مانده عقب کودک توانبخشی بحث و کند می ایجاد خانواده در آنها از نگهداری و مراقبت

، پدر همچون خود یک درجه اقوام و همسر توسط خانواده در مادر میزان هر.کند می تحمیل کودک حامی ترین اصلی عنوان به مادر سالمت

 مادران و پدران برخی.باشد می برخوردار باالتری سالمتی سطح از شود حمایت خانواده مانده عقب کودک به رسیدگی در فرزندان سایر و مادر

 افراد ینا باور در. است زندگی پایان معنای به، خانواده یک در ذهنی های نارسایی و جسمی مشکالت با فرزندی آمدن دنیا به که باورند این بر

 می او " نبود انسان" به سختی ضربه و کند می دلسوزی و ترحم ومستحق نیازمند، را فرزندشان، حرکتی و ذهنی، شنوایی، بینایی مشکالت

 پدران باید، ها محدودیت این اما، دارد وجود کودکان این زندگی در که شد هایی ومحدودیت کمبودها، نیازها منکر توان نمی هرگز گرچه.زند

 ما دانش. برانگیزد، کودکان این برای شده سازی مناسب های کتاب خواندن و آموزشی ویژه امکانات از استفاده به چیز هر از بیش را مادران و
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 نآنا نیازهای تامین برای خاص آموزشی های برنامه تدارک و کودک هر های محدودیت و ها توانایی شناسایی، کودکان این های ویژگی درباره

 این برای کتاب خواندن و گویی قصه، ها روش این موثرترین از یکی.باشد داشته بسزایی تاثیر ها آن ذهنی جانبه همه رشد در تواند می

 ردیف لحاظ از، را ها آن آموزشی های ماندگی عقب زیادی حد تا تواند می که است کتاب با نزدیکی به ها آن غیرمستقیم تشویق و کودکان

 کودکان از بسیاری که حالی در.کند نزدیک خود همساالن سایر عاطفی و شناختی، اجتماعی رشد سطج به را ها آن و کند جبران اجتماعی و

 حضور جامعه در و کنند بازی خیابان و کوچه در خود سال و همسن هایبچه با، دهند انجام خودشان را شانشخصی کارهای توانندمی معلول

 اجازه.کنند دور جامعه از را معلولشان کودک که کنندمی تالش، خردسالی دوران همان از کودکان این والدین برخی اما، باشند داشته عادی

 و دکننمی ترحم او به کهآن بدتر؛ کنندمی افراط او از پرستاری و مراقبت در و کند بازی هایشسال و همسن با معلولشان فرزند دهندنمی

 که کند احساس و باشد شده جدا جامعه از اشخردسالی دوران در معلول کودک یک وقتی است بدیهی.شوندنمی قائل او برای ایوظیفه هیچ

 اشامعهج برای مفید و مستقل فردی، آینده در تواندنمی کودک این، باشد دیگران ترحم انتظار در همواره یا دارد نیاز دیگران کمک به همیشه

 کودکان والدین از بسیاری متاسفانه اما، است والدین ارزشمند وظایف زمره در معلول کودکان به نفس به اعتماد و خودباوری تزریق .شود

 حتی ،دیگر کودکان با اشجسمی هایتفاوت پذیرش با تواندمی معلول کودک همان که حالی در؛ آیندبرنمی کار این پس از بدرستی معلول

 هدف بلکه نبوده رفتار اختالالت علل تشریح به منحصر فقط بهداشت.بگیرد پیشی هایشسال و همسن از اجتماعی و تحصیلی هایزمینه در

 درمان نیز و باشد نرمال و سالم زندگی مکمل که عاملی آمدن وجود به از است عبارت پیشگیری. هاستناراحتی وقوع از پیشگیری آن اصلی

 است این روانی بهداشت اصولی بهداشت اصولی شرایط از یکی. است روانی شدید بیماریهای وقوع از جلوگیری منظور به رفتار جزیی اختالالت

 هب نیازمند انسان که دارند نظر اتفاق روانشناسان از بسیاری گذشته قرن یک طول در .بدارد دوست را خود و بگذارد احترام خود به شخص که

 سنف عزت درباره زیادی مطالعات و تحقیقات امروز تا و دارد وجود نفس عزت درباره مفصلی مطالب روانشناختی ادبیات در. است نفس عزت

 از باال نفس عزت که کنندمی تایید را اساسی و مهم مطلب این تحقیقات بیشتر که است شده انجام دیگر متعدد متغیرهای با آن ارتباط و

 .است ذهنی معلول کودکان  روانی های ناراحتی کننده مستعد عوامل از پایین نفس عزت و روانی بهداشت در موثر و مثبت عوامل

 

 استثنایی آموز دانش عریفت
 همسن افراد با ای مالحظه قابل تفاوت، اجتماعی یا و عاطفی، جسمی، ذهنی نظر از که شود می اطالق استثنایی آموز دانش فردی به

 فضای و مواد، ها روش، محتوا، ها برنامه در تغییراتی مستلزم، پرورش و آموزش از آنان برخورداری که است حدی به تفاوت این و داشته خود

 .باشد آنان به ویژه توانبخشی و آموزشی خدمات ارائه و عادی آموزشی

 :از عبارتند که شوند می تقسیم گروه 7 به استثنایی آموزشی های گروه

 شنوا نیمه، شنوا نا آموزان دانش

 بینا نیمه، نابینا آموزان دانش

 ذهنی توان کم آموزان دانش

 رفتاری اختالالت با آموزان دانش

 حرکتی جسمی معلول آموزان دانش

 خاص یادگیری های ناتوانایی با آموزان دانش

 معلولیتی چند آموزان دانش

 

 عادي کودکان با هوش تيز کودکان تربيت و تعليم تفاوت
 عمیق و وسیع مطالعات و تحقیقات به ها آن عالقة تقویت و ایجاد و ها آن علمی تفکر طرز دادن رشد، هوش تیز کودکان پرورش در

 طور به آتی و آنی های هدف کودکان فرهنگی و اجتماعی، عاطفی، جسمی متعادل رشد به توجه ضمن و گیرد قرار اهمیت اول درجة در باید

 کند یط الزم های مهارت کسب بدون و کوتاه خیلی مدتی در را تحصیلی مراحل کودک اینکه برای کوشش مثالا. شود گرفته نظر در یکسان

 متعادل انسان پرورش راه در، سریع و مداوم مطالعة خاطر به کودکان دنیای از او کردن جدا و کودکی دوران لذات از کودک ساختن محروم یا و

 روابط درک قدرت و استدالل و تفکر قدرت پرورش در است الزم، محفوظات از کودک ذهن انباشتن جای به، پس. آورد می وجود به موانعی

 کار نتایج اساس بر کودکان دانستن هوش با.کوشید، یکدیگر بر دو آن متقابل تأثیر و محیط و انسان بین رابطة، معلول و علت بین منطقی

 نتعیی مراحل در. داشت نخواهد چندانی معنی، عوامل سایر به توجه بدون، نظری دروس در ایشان شگرف توانایی و استعداد یا و آنان علمی

 آموختن داداستع، هنری استعداد، نویسندگی قدرت، مکانیکی یا فیزیکی کارهای استعداد، رهبری استعداد، خالقانه قدرت باید هوش با کودکان
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 و رنددا عهده بر نقشی کدام هر شناسان روان و معلمان نیز و کودکان اولیای، ارزشیابی این در.شود ارزشیابی ریاضیات و علوم و خارجی زبان

 و اولیا اوامر مطیع که کودکانی است شده دیده گاهی زیرا. است زیادتر عینی های تست از ها آن انتقاد علت به، شناسان روان سهم البته

 انتخاب هوش با افراد عنوان به، دهند می نشان مقاومت ها تر بزرگ های دستور و رفتار مقابل در که کودکانی از بیش، هستند خود معلمان

 قدرت هک هایی تست همچنین و استاندارد معلوماتی های تست و هوشی های تست از باید، نشویم اشتباهی چنین دچار که این برای. اند شده

 یگرید گیری اندازه های معیار، عالوه به. کنیم استفاده، هوش با کودکان تعیین در خاص های استعداد ارزیابی باالخره و سنجند می را ابتکار

 و ها عالقه کشف و شخصیت های تست و سنجی جامعه نمودارهای، شخص خود نوشتة حالِ شرح، روزانه خاطرات، زندگی تاریخچة نظیر

 .دارند اهمیت هوش با کودک تشخیص در، گذشته کاردر نتیجة و کیفیت و ها انگیزه

 

 آموزشی اهداف و اصول
 اجتماعی،  روانی،  روحی،  جسمی خاص شرایط دلیل به که است ای ساله 18 تا 4 کودکان تربیت و تعلیم استثنایی آموزش از هدف

 موزشآ به نیاز که افرادی که است این استثنایی آموزش اساسی اصول از یکی. برند بهره عادی آموزش نظام از توانند نمی شان بهداشتی و

 عادی مدارس در کودکان این تا شده انجام اقداماتی،  رو این از. نگردند جدا شان طبیعی و اجتماعی محیط از امکان حد تا دارند استثنایی

 همساالن نارک در بتوانند کودکان این تا آید فراهم کودکانی چنین برای استثنایی آموزش امکانات عادی مدارس در عکس به یا ببینند تعلیم

 .گیرند بهره شده فراهم اجتماعی و آموزشی فرصتهای از خود

 

 استثنایی مدارس
 اعضای به شدن تبدیل در آنها ساختن قادر برای باال استعداد دارای افراد نیز و روحی و جسمی معلوالن آموزش هدف با، مدارس این

 .اند شده تأسیس، شغل یک به یافتن دست و جامعه مفید

 

 استثنایی آموزش مؤسسات
 بدست آمار طبق. شوند می ایجاد ذهنی افتاده عقب و نابینا،  ناشنوا آموزان دانش برای عادی ابتدایی مدارس کنار در ها کالس این

 خاص دوره 1813 مدت همین در. دیدند تعلیم معلم 8574 با ویژه مدرسه 873 در آموز دانش 159849، 1991-92 تحصیلی سال در آمده

 آموزش هدف با،  مدارس این.داشتند حضور آموز دانش 227789 بر بالغ های دوره این در.  داشت وجود نیز خاص آموزش درس 813 و

 کی به یافتن دست و جامعه مفید اعضای به شدن تبدیل در آنها ساختن قادر برای باال استعداد داری افراد نیز و روحی و جسمی معلوالن

 رایگان صورت به تحصیل،  کند می فراهم آموزان دانش برای را غذا و مسکن و روزانه کالسهای که مدارس این در. اند شده تأسیس،  شغل

 نیاز خاصی آموزش که سال 18 تا سی گروه در آموز دانش 952382 بر بالغ، 1991-92 تحصیلی سال در آمده بدست آمار طبق.  است

 . شوند ادغام کودکان سایر با توانستند آنها اینصورت در که گرفتند جای عادی مدارس در نفر 5084 و خاص مدارس در نفر 17574،  داشتند

 

 : شوند می تقسيم ذیل اصلی هاي گروه به خود نيز مدارس این

 نابینایان مدارس

 درجه کسانیکه برای نیز و است چشم دو هر در 10/1از کمتر آنها بینایی درجه که کودکانی برای را آموزش های فرصت مدارس این

 این از بعضی. است سال 6 ابتدایی مدارس در تحصیل مدت.آورد می فراهم( 1/ 10 و 30/1 ببین)  است معیوب جدی صورتی به آنها بینایی

 . دارند نیز متوسطه مدارس مؤسسات

 ناشنوایان مدارس

 میزان در بل دسی 70از بیشتر کاهش شده انجام اقدامات همه رغم علی که کودکانی برای را مناسب آموزشی های فرصت مدارس این

 بل دسی 70الی 25 بین آنها شنوایی حد کاهش که کودکانی برای نیز و شوند می بندی طبقه ناشنوا بسیار بعنوان و اند داشته خود شنوایی

 از بعضی. باشد می سال 6ابتدایی بخش مدارس در تحصیل مدت. آورد می فراهم، شوند می بندی طبقه گوش سنگین افراد صورت به و بوده

 . دارند نیز کودکستان و متوسطه دوره مدارس،  مراکز این
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 اورتوپدیکال معلوالن مدارس

 دوره یک کردن دنبال به قادر عضو نقص دلیل به،  شده انجام اقدامات وجود با که کودکانی برای را آموزشی های فرصت مدارس این

 و ستید صنایع متوسطه مدرسه یک،  ابتدایی مدرسه یک شامل که باشند می مستقر آنکارا در مذکور مدارس. آورد می فراهم، نیستند عادی

 . باشد می ای حرفه دبیرستان یک

 ذهنی افتاده عقب کودکان مدرسه

 نظر در، کنند جستجو را خود شخصی نیازهای قادرند که است آنهایی برای نیز و 44 الی 25 بین I . Q با هایی بچه برای مدرسه این

 .است شده گرفته

 نسبی آموزش قابلیت با ذهنی افتاده عقب کودکان مدرسه

 است شده گرفته نظر در 75-45 مابین I . Q با کودکانی برای مدرسه این

 درمانی موسیقی

 [27: ] گیرند قرار مذنظر است الزم که دارد وجود اساسی نکتة چند استثنایی کودکان به موسیقی آموزش برای

 نقش موسیقی فراگیری در کودک هوش میزان. آنها حرکتی و حسی محدودیتهای دوم و کودک ذهنی شرایط و هوشی توان نخست -

 یمدت در و کمتر سرعت با، تر پایین هوش خاطر به ذهنی ماندة عقب کودکان، دار مشکل و استثنایی کودکان میان در رو این از. دارد مهمی

 موسیقی دروس توانند نمی معموالا، است 50 تا 30 بین آنها هوشی بهرة که پذیر تربیت ماندة عقب کودکان مثال برای.آموزند می تر طوالنی

 – حامل خط دو حدفاصل حداکثر – کوچک سوم فاصلة حد در را کوتاهی های ترانه و آوازها توانند می آنها. گیرند فرا منسجم طور به را

 خود حرکات، بنوازند دقک، خاشخاشک، گوش سه، طبل مانند کوبی سازهای با را گوناگونی ریتمیک فعالیتهای که قادرند همچنین.بیاموزند

 ارزنده بسیار آنان توانبخشی برای سطح همین در آموزش. بگیرند ریتم ساده آهنگهای با تا کنند تالش نیز و سازند هماهنگ آن ریتم با را

 70 تا 50 بین هوشی بهرة با پذیر آموزش ماندة عقب کودکان اما. دارد ای العاده فوق تأثیر آنها جوش و جنب و حرکتی مهارتهای در و است

 و ریفراگی به قادر ماه چند ظرف آنها. روند پیش مرحله به مرحله و بیاموزند شده ریزی برنامه و منسجم طور به را موسیقی دروس توانند می

 یرو خود های آموخته تمرین و تجربه با توانند می و هستند نتها کشش و اصوات طنین، بم و زیر اصوات، حامل خط چند های نت تشخیص

 آموزش راه موسیقی فراگیری به ذهنی ماندة عقب کودکان العاده فوق عالقة.بیاموزند را گوناگونی های ترانه و بنوازند را متنوعی آهنگهای، ساز

 که کودکانی ناتوانی و نقیصه، آموزشی کمک وسایل و گوناگون سازهای از استفاده با.سازد می عالقمند تدریس به را مربی و هموار را آنها

 یا و هنپ و بزرگ های تیغه با سازهایی از بینا نیمه کودکان به موسیقی آموزش برای. شود می جبران – االمکان حتی – ندارند هوشی مشکل

 در. ودش می استفاده بریل خط کمک به ها نت فراگیری و گوشی آموزش روش از نابینا کودکان برای و، برجسته و رنگی های نت و خطوط با

 تنباطیاس و بیاموزند را آن توانند می نیز نابینایان حتی که شده استفاده دست حرکت از آنها کشش ویژه به و ها نت آموزش برای کتاب این

 یزن موزون حرکات و ریتم آموزش. کنند استفاده قوی اکو و صدادهی با سازهایی از توانند می ناشنوا کودکان.آورند دست به نتها زمان از عینی

 نت آموزش مورد در – شده طرح سادة روشهای.کند می تقویت را آنها تکلم نیز ها ترانه خواندن. افزاید می موسیقی درک در آنها توانایی به

 حروف ادای و ساده حرکاتی انجام با توانند می آنها. است مفید بسیار ناشنوا کودکان برای[ 28]کدالی زولتان روش ازجمله– آنها کشش و ها

 با و انتخاب را مناسب سازی، خود نقیصة نوع حسب بر نیز معلول کودکان.بیاموزند را گوناگونی ریتمهای و نتها کشش سیالبی تک کلماتی و

 مغزی فلج کودکان ویژه به معلولین بیشتر.شوند موفق و ماهر ای نوازنده پیگیر تالش با که قادرند کودکان این از یک هر. کنند می تمرین آن

، رکاتح کنترل عدم، حرکتی ناتوانی:  از است عبارت موسیقی فراگیری در آنها عمدة مشکل. دارند طبیعی حد از بیش گاهی و طبیعی هوش

. آورد جودو به آنها فردی شرایط با مناسب فعالیتهای و کرد برطرف مختلف اشکال به( کودک نقیصة به توجه با) توان می را مشکل این که

 دهند انجام ار موزیکال فعالیتهای و ریتمیک تمرینهای دستها کمک با توانند می، کنند می حرکت دار چرخ صندلی با که معلولینی مثال برای

 ازهایس با توانند می آنها. بنوازند( مناسب ارتفاعی در ارگ و بلزها، زیلوفونها دادن قرار با) را ملودیک سازهای از بسیاری و کوبی سازهای همه و

 تنظیم و سیتنف گنجایش تقویت به بادی سازهای. یابند می بهتری کنترل کوبی سازهای نواختن با آنها. کنند تمرین نیز زهی سازهای و بادی

 نیاز یتر کم هماهنگی به که سازهایی از توانند می دارند زیادی ناهماهنگی و حرکتی شدید مشکل که کودکانی. میکنند کمک آنها حرکات

 دیکلی سازهای؛ آیند می در صدا به حرکت حداقل با و دارند پهنی و مشخص های تیغه و قوی صدای که سازهایی مانند. نمایند استفاده دارد

 .اند استفاده قابل مواردی در نیز پیانو و ارگ مانند

 چگونه را مطلب که کند فکر باید مربی. دارد بسیاری اهمیت گام به گام پیشروی و ریزی برنامه استثنایی کودکان موسیقی آموزش در

 توان و هوشی میزان از مطلع مربی.کند جذب بهتر را او و باشد ساده او برای آن نواختن که نماید انتخاب را ساز کدام کودک یا و کند منتقل

،  ةسازند موسیقی کالس یک در. کند موفقیت احساس المقدور حتی کودک که کند می تنظیم طوری را تمرینها، کودک حرکتی و حسی
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 نسبت را ککود شخصی ارزش و اعتماد احساس مناسب تمرینهای ریزی برنامه با تواند می مربی. باشد خود نتوانستن نگران نباید کودکی هیچ

 .کند تقویت خود به

 ایه اندازه در و متنوع صدای با سازها این. هستند استثنایی کودکان آموزشی تمرینهای برای ساز ترین مناسب «ارف» سازهای 

، ارف سازهای گروه در. بنوازند آن با و کنند انتخاب را ساز خود عالقة و جثه برحسب توانند می کودکان و دارند وجود مختلف

 تهنواخ دست سادة حرکت یک با یا و مضراب یک با معموالا آنها. است ساده بسیار آنها نواختن که دارند وجود ریتمیکی سازهای

 دید تدارک آموزشی متنوع های برنامه توان می سازها این کمک به. ندارند خاصی آموزش و نت فراگیری به اجتیاج و شوند می

 با همچنین. کرد حفظ رات گوناگونی اشعار و، رانواخت مختلف اهنگهای ریتم، کرد تجربه را ریتم و ها نت کشش و اشکال و

 و عالقه توان می ترتیب این به و. شوند می اجرا – نت سه یا دو با – ساده بسیار آهنگهای ارف صدای خوش و ملودیک سازهای

 .آموخت ایشان به گام به گام را موسیقی متنوع مفاهیم و کرد ترغیب را کودکان توجه

 یایدن زیباییهای و ملموس مسائل پیرامون و، فهم قابل و محرک و زیبا،شوند می انتخاب خواندن برای که هایی ترانه است بهتر 

 باشند یا گونه به باید نیز ریتم ضربات و نت با شعر هماهنگی. گردد تر راحت کودک برای آنها سپاری خاطر به تا، باشند کودکی

 .شود آسان آنها تداعی و نمایند تقویت را یکدیگر دو هر که

 هب تمرین ترین ساده وقتی حتی. شوند می تر فعال گروه در آنها. است گروهی صورت به، استثنایی کودکان موسیقی آموزش 

 طبیعی گام یک های نت مانده عقب کودکان وقتی مثال برای. آورد می وجود به باشکوهی طنین، شود می انجام گروهی صورت

 .نوازند می ارف ملودیک سازهای با برگشت و رفت طور به را

 روهیگ طور به مختلف ضربهای و کششها با توان می را ساده تمرین همین. شوند می نشاط و شادی غرق آن دلنشین صدای و طنین از

 الدینو و مربیان، کودکان، موسیقی جشنهای و کنسرتها برگزاری و زیبا قطعات و تمرینها ساختن با و، کرد آشنا آنها با را کودک ذهن و اجرا

 که کنند می سعی کودکان.آموزد می کودکان به را اعضا دیگر با هماهنگ ارتباط و همکاری و نظم گروهی کار.ساخت ترغیب کار تداوم به را

 یک ار قطعه از قسمتی هم با مشارکت با یا و، کنند رعایت همگی را ملودی یک فرود و اوج یا و میزان یک از سکوتی،  بنوازند هم با را قطعه

 که دآموزن می را اجتماعی ارتباط و هماهنگی و نظم، موسیقی آموزش کنار در آنها ترتیب این به. بنوازند دیگر گروهی را دیگر قسمت و گروه

 .است سازنده بسیار زیبایی و جذابیت حین در

 

 استثنایی کودکان آموزش نحوه
 گردی با ایمالحظه قابل تفاوت اجتماعی و عاطفی، جسمی، ذهنی مختلف جهات از که شودمی اطالق کودکانی به استثنایی واژه امروزه

 به که شودمی اطالق کسانی به معلول واژه. کنیم می شروع معلول واژه از، استثنایی کودکان آموزش بحث در ما.دارند خود همسال کودکان

 معلول اصطالح واقع در. نیازمندند العادهفوق توجه به و دارند خاص مسائل و مشکالت، شدید رفتاری اختالل یا ذهنی، جسمی نقص علت

 نباید اینبنابر؛ نیست معلول لزوما استثنایی کودک هر اما، است نیز استثنایی، معلول کودک هر، سخن دیگر به. است محدودتری شمول دارای

 مختلف جهات از که شودمی اطالق کودکانی به استثنایی واژه امروزه، آموزشی نظر از.رود کار به مترادف طور به معلول و استثنایی هایواژه

 محسوس هایتفاوت همین لحاظ به که نحوی به، دارند خود همسال کودکان دیگر با ایمالحظه قابل تفاوت اجتماعی و عاطفی، جسمی، ذهنی

 به، است دهش تنظیم مختلف سنین در کودکان بیشتر مشترک هایتوانایی و هاویژگی برپایه اصوال که عادی درسی هایبرنامه از نیستند قادر

، ناسازگار، نواناش، نابینا، ذهنی ماندهعقب، تیزهوش کودکان، استثنایی کودکان واژه، تعریف این بر بنا، شوند مندبهره شایسته و بایسته طور

 .شودمی شامل را آن نظایر و خاص یادگیری در ناتوان و حرکتی جسمی معلولین

 

 :شودمی گفته استثنایی هاگروه این به آموزشی نظر از کلی طور به
 .گام آهسته کودکان یا ذهنی ماندهعقب یا توانکم کودکان -1

 .خاص یادگیری در اختالل به مبتال کودکان -2

 .ناسازگار یا نایافته سازش کودکان -3

 .اندگویایی اختالالت دارای که کودکانی -4

 .اندشنوایی هاینارسایی دچار که کودکانی -5

 .اندبینایی هاینارسایی دچار که کودکانی -6

 .دچارند غیره و صرع، قند بیماری قبیل از خاص مزمن هایبیماری به که کودکانی -7

 .حرکتی جسمی معلولین) اندحرکتی یا مغزی فلج یا عضو نقص دچار که کودکانی -8
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 .اندمضاعف هایمعلولیت دارای که کودکانی -9

 .پراستعداد و تیزهوش کودکان -10

 از درصد 15 تا 10 حدود در، غربی کشورهای برخی و یونسکو نظیر المللیبین فرهنگی و علمی مجامع آمارهای و هابررسی براساس

 وانعن به؛ دارند نیاز آموزشی خاص توجه به و انداستثنایی، شد ارائه که تعریفی بنابر کشور هر (سال 6 17 یا سال 7 18) رومدرسه کودکان

 دچار نحوی به سالگی 19 تا تولد از، کودکان از درصد 12 حدود که کرد اعالم آمریکا در معلول کودکان آموزش دفتر، 1994 سال در مثال

 معنای به لزوما استثنایی پرورش و آموزش، شودمی تداعی اذهان در عمدتا آنچه برخالف واقع در.دارند نیاز ویژه آموزش به و اندمعلولیت

 مستمر هایارزیابی براساس شده تنظیم ایبرنامه استثنایی آموزش بلکه، نیست استثنایی مدرسه به عادی مدرسه از کودک انتقال و جداسازی

 کودکان برای خاص مدارس و هاکالس ایجاد بنابراین.است اجتماع و مدرسه، خانواده با همراه و زندگی پایان تا تولد از کودک برای جامع و

 یا 40 یمعمول کالس یک در استثنایی کودک نفر سه دو حضور با زیرا؛ است آموزشی ضرورت یک از برخاسته بلکه، نیست هدف استثنایی

 این انمی موجود تفاوت که زمانی بخصوص، باشد داشته توجه فردی هایتفاوت به است شایسته که گونه آن بود نخواهد قادر معلم، نفری 50

 مبذول، دارند ریبیشت نیاز که، کودکان این به بیشتری توجه بخواهد معلم اگر، باشد مالحظه قابل کودکان دیگر با استثنایی کودک نفر سه دو

 ملتی هر هایارزش اعتالی و فرهنگی رشد که است آن حقیقت.عکسبه و بکاهد دیگر آموزاندانش هدایت و آموزش وقت از است ناگزیر دارد

 این هک شود اتخاذ ایشیوه باید لذا. دارد اخص طور به استثنایی افراد و اعم طور به جامعه افراد همه حقه حقوق به آنها توجه میزان به بستگی

 یروین از عادی مدرسه وقتی که است هدف این به نیل در. شوند برخوردار آموزشی هایبرنامه از خود هایویژگی تناسب به استثنایی کودکان

 کودکان، نیست برخوردار آموزشی خاص هایمشاوره و راهنمایی العادهفوق هایبرنامه (معلمان و کارشناسان، شناسانروان) مجرب انسانی

 و لوسای و پرورشی و آموزشی ویژه برنامه، استثنایی ویژه آموزش معلمان دارای که مدارسی؛ گردندمی خاص مدارس روانه ناگزیر استثنایی

 .اندآموزشی خاص لوازم

 به نیاز زا اعم آنان خاص نیازهای به توجه با و شد اشاره بدان پیشتر که تعبیری به استثنایی کودکان خاص وضعیت به کلی نگاه با

 این وزیعت، کشور اقتصادی و اجتماعی، جغرافیایی شرایط گرفتن نظر در با و آموزشی کمک و آموزشی وسایل و ورزیده و مجرب انسانی نیروی

 راه 2 عمدتا کودکان این تربیت و تعلیم برای استثنایی پرورش و آموزش ضرورت پذیرفتن و نزدیک و دور روستاهای و شهرها در کودکان

 کارشناسان از اعم، امکانات و بمانند هستند که ایمدرسه و نقطه هر در استثنایی کودکان یا کودک که آن اول. رسدنمی نظر به بیشتر

 یریتدب باید ناگزیر نباشد مقدور طریق این اگر. شود فراهم محل آن در آموزشی کمک و آموزشی تجهیزات و وسایل، ویژه معلمان، متخصص

 کشور فمختل سطوح در توانمی بسختی، آموزشی تجهیزات و نیاز مورد انسانی نیروی کمبود سبب به که است این واقعیت. اندیشید دیگر

 حداکثر از استفاده، دوم طریق.اندمختلف هایمحدودیت و تنگناها دچار نیز غربی کشورهای حتی، مورد این در. کرد فراهم امکانی چنین

 نکودکا فرستادن و خاص مدرسه چندین در آنها کردن متمرکز، آموزشی تجهیزات و وسایل، مجرب و متخصص انسانی نیروی از اعم، امکانات

 مدارس رد استثنایی آموزش العادهفوق برنامه کردن دایر قبیل از مختلف اشکال به را روش این توانمی البته؛ است مدارس آن به استثنایی

 . کرد اجرا روزیشبانه و روزانه مدارس تاسیس و مدارس در وقت تمام و وقت نیمه هایکالس ایجاد عادی

 

 بایسته اقدامات
 :رسدمی ظرن به الزم زیر اقدامات، دارد وجود استثنایی کودکان تربیت و تعلیم قلمروی در متاسفانه که بزرگی هایشکاف کردن پر برای

 آن از پیش، کودکان حرکتی و حسی هایویژگی سنجش همچنین و شخصیت نوع، هوش میزان مطالعه برای الزم ابزارهای تهیه 

 .یابند راه آموزشی موسسات به که

 ذهنی وضعیت از حاکی که هریک برای خاص پرونده تشکیل و علمی هایروش با یابندمی راه مدرسه به که کودکانی همه مطالعه ،

 .باشد آموزدانش رفتاری و جسمی

 تربیت و تعلیم کارشناسان و معلمان تربیت و استثنایی کودکان درباره تحقیق برای تخصصی هایدوره گسترش و تقویت، ایجاد 

 تصویب از پس یادآورشد باید ارتباط این در.دکتری و ارشد کارشناسی، کارشناسی سطوح در نیاز مورد میزان به استثنایی کودکان

 و شناسیروان دکتری برنامه بتازگی ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع در استثنایی آموزش و شناسیروان هایبرنامه اجرای و

 واجد هایدانشگاه و رسید تصویب به عالی آموزش و فرهنگ وزارت ریزیبرنامه عالی شورای وسیله به نیز استثنایی کودکان آموزش

 .بود خواهند فعال استثنایی کودکان آموزشی و شناسیروان رشته در نیز دکتری مقطع در کشور شرایط

 هایوشر با و مشترک هایکالس در که هاییبرنامه تدوین با استثنایی کودکان برای خاص توانبخشی و آموزشی موسسات تاسیس 

 .باشد اجرا قابل و متفاوت هایباویژگی کودکانی درباره انفرادی پرورش و آموزش
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 استثنایی کودکان هرچه که این به آنان توجه جلب و کودکان قبیل این والدین کردن آگاه برای رسانیاطالع جامع برنامه تدوین 

 .شتافت آنان یاری به توانمی بهتر و ترآسان، شوند شناسایی زودتر

  

  عبارتند که ددار کودکان و نوجوانان استثنایی با رابطه در اهدافی و وظایف نيز پرورش و آموزش
 آموزشی اهداف

 رانجب استثنایی آموزاندانش و کودکان جسمی و ذهنی ناتوانیهای که نحوی به توانبخشی و، پرورشی، آموزشی سیستم طراحی -1

 را خویش شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی موقعیت خود تحصیلی مراحل گذراندن از پس بتوانند آموزاندانش و کودکان گونهآن و گردد

 .آورند دست به

 آن که نیازهایی و جهان در استثنایی پرورش و آموزش نوین روشهای به توجه با استثنایی پرورش و آموزش مداوم اصالح و تغییر - 2

 .دارند جامعه خاص شرایط با ارتباط در آموزاندانش وکودکان گونه

 ،دبستان از قبل سطوح در گروه هر خاص نیازهای به توجه با استثنایی آموزاندانش و کودکان مختلف گروههای پرورش و آموزش - 3

 .زانآمودانش و کودکان گونه این کلیه دادن قرار پوشش تحت برای تالش و ایحرفه آموزش بر خاص تأکید با و متوسطه و راهنمایی، ابتدایی

 عمومی اهیآگ سطح بردن باال طریق از تولد از بعد و تولد هنگام، تولد از قبل، ذهنی و جسمی ناتوانیهای بروز از پیشگیری به کمک - 4

 .استثنایی کودکان خصوصیات و معلولیتها بروز عواملزمینه در

 

 وظایف
 :دارد عهده به را زیر وظایف( 2) ماده در مذکور اهداف تحقق جهت در سازمان- 3 ماده

 .استثنایی آموزاندانش و کودکان استعدادهای و تواناییها سنجش معیارهای و مقیاسها از ایمجموعه تهیه - 1

 .کشور استثنایی آموزاندانش و کودکان گزینش و شناسایی طرحهای اجرای - 2

 .استثنایی آموزاندانش و کودکان مختلف گروههای برای ویژه پرورش و آموزش به مربوط هایبرنامه تنظیم و تهیه - 3

 .استثنایی آموزاندانش و کودکان پرورش و آموزش کیفی و کمی توسعه طرحهای تنظیم و تهیه - 4

 انآموزدانش و کودکان مختلف های گروه جسمی و ذهنی تواناییهای با متناسب خاص درسی و آموزشی برنامه و درسی کتب تهیه - 5

 .استثنایی

 .استثنایی آموزاندانش و کودکان مختلف گروههای پرورش و آموزش زمینه در پژوهشی طرحهای اجرای و تهیه - 6

 آموزش به مربوط اطالعات ترینتازه منظورکسب به ذیربط المللیبین سازمانهای و داخلی مؤسسات با مداوم ارتباط برقراری - 7

 .پرورشی و آموزشی هایبرنامه تهیه در جهان علمی پژوهشهای آخرین از برداریبهره و استثنایی آموزاندانش و کودکان مختلف گروههای

 وسایل تأمین و آنان جسمی و ذهنی تواناییهای با متناسب استثنایی آموزاندانش ایحرفه آموزش جهت در الزم ریزیهایبرنامه - 8

 .اشتغال منظور به ذیربط واحدهای طریق از آموزشی مراکز برای الزم توانبخشی و ایحرفه، فنی

 غلشا انسانی نیروی خدمت ضمن آموزش برای الزم هایبرنامه اجرای و تنظیم و سازمان نیاز مورد انسانی نیروی تربیت و تأمین - 9

 .انسانی نیروی تربیت و تأمین امور در پرورش و آموزش معاونت هماهنگی و همکاری با آن به وابسته مراکز و سازمان در

 راهنمایی و آموزش و آموزشگاهها و مراکز مسئوالن همچنین و استثنایی آموزاندانش و کودکان مربیان و معلمان کار ارزشیابی - 10

 .استثنایی پرورش و آموزش به مربوط مسائل و مشکالت حلجهت در آنان

 آموزشیکمک وسایل توزیع و تهیه، تولید، طراحی جهت در الزم امکانات ایجاد - 11

 

 گيري نتيجه
 که ندباش می جسمی و ذهنی از اعم ها معلولیت انواع به مبتالهستند  بوم و مرز این کنار و گوشه در که استثنایی نوجوانان و کودکان

 گرا بگیرد و صورت آموزشی مراکز با آنها والدین همکاری و همدلی راستای در که ای ویژه های آموزش وتعلیم و تربیت  درست شناسایی با

 ردنک فراهم نیز و گیرد قرار آموزشی تحت که شود فراهم شرایطی باید باشد مشکل دارای زبانی محیط و رسش سن، هوش لحاظ از کودکی

 به نهاآ نسبی بازگرداندن برای جامعه افراد تک تک و مسئولین وقفه بی تالش و ها آن حقوق پذیرشی پرتو در کودکان این آسایش و رفاه

 نقش پرورش و آموزش همچنین باشیم ها آن دیدن شاهد دیگر حیطه این در سازی فرهنگ با است امید اجتماعی و فرهنگی های محیط

 نیذه ماندهعقب و ناشنوا، نابینا، تیزهوش از اعم استثنایی کودکان همه شامل استثنایی کودکان پرورش و آموزش .دارد زمینه این در مهمی
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 ورهایکش در که تجاربی و تیزهوش آموزاندانش پرورش و آموزش بویژه، استثنایی هایگروه از یک هر آموزشی هایبرنامه تفصیل البته؛ است

 یآموزش برنامه موثرترین ارائه، هدف که است این مسلم قدر حال هر در. دارد ایجداگانه بحث به نیاز، است شده کسب زمینه این در مختلف

 .است جامعه مقدورات و امکانات چارچوب در و استثنایی کودکان از دسته هر عاطفی و شناختی، زیستی هایویژگی با متناسب
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