
 شش

  
  

 لفانؤپيشگفتار م

  
يا به عبارتي  انسان در درجة نخست ها يابيم كه آن درمي 1نيازهاي ويژهبا  كودكانبه يستن با نگر

هـاي انسـاني هسـتند و بعـد      برخورداري از حقـوق و ارزش  ةو شايستبوده برترين مخلوق هستي 
 ةهاي بـالقو  كه مراحل رشد و تحول را بر اساس ظرفيتباشند  ميهاي خاص  كودكي با ويژگي

هـا و   شـباهت  ةكودكان بـا نيازهـاي ويـژه، مطالعـ     ةكنند. درواقع، مطالع وجودي خويش طي مي
هاي توانا و متعهد و والـدين صـبور و مهربـان     متخصصان آگاه و اليق، معلم ةهاست. هم اوتتف
گونـه   همانهاي انساني استوار است.  هاي فردي و ارزش دانند كه نظام خلقت الهي بر تفاوت مي
هـا نيـز بـا     هم شباهت دارند، در برخي از جنبـه  هها در بعضي از ابعاد وجودي خويش ب انسانكه 

اول يك كودك است و بعد  ةبا نيازهاي ويژه در درج با توجه به اينكه كودك .ندا فاوتهم مت
هـاي مختلـف كودكـان بـا      بـراي گـروه  » بـا « ةبه همين دليل، واژ ،كودكي است با نيازهاي ويژه

  رود.  نيازهاي ويژه به كار مي
 ،هـا  شـود كـه ويژگـي    مـي  شـامل طيـف وسـيعي از كودكـان     كودكان با نيازهـاي ويـژه  

ي هـا  هـا محـدوديت   د. در گروهـي از آن دارنـ  هاي مختلفي و محدوديت ها ضعف ،ها توانمندي
ي ذهنـي و شـناختي   ها و ضعف ها حركتي و جسماني وجود دارد. در گروهي ديگر محدوديت

كنـد. در   مـي  يابد و در گروهي ديگر مشـكالت حسـي و خلقـي و رفتـاري خودنمـايي      مي بروز
 دادهاي بالقوه و نوآور و نوگرا توجه خوانندگان را به خـود جلـب  و استع ها گروهي هم توانايي

كند. با توجه به اين تنوع مشخصات، سخن گفتن از اين همه تنوع در يك مـتن كـاري بـس     مي
ي هـا  دشوار است. با اين همه در متون علمي مختلف در سراسر دنيا سعي شده است تا اين گروه

در  ؛ زيـرا دور هم جمع شـوند  »دكان با نيازهاي ويژهكو«تحت يك عنوان كلي  به ظاهر متنوع،
  .است يك ويژگي با هم اشتراك دارند و آن هم داشتن نيازهاي ويژه

، كودكـاني هسـتند كـه از نظـر هوشـي، حسـي،       كودكان با نيازهاي ويژه تر، به بيان دقيق
و به همين دليل به آموزش ويژه و  اند جسمي، يادگيري، رفتاري يا ارتباطي با محدوديت مواجه
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 هفت

كـاهش يابـد يـا از بـين بـرود. ايـن كودكـان بـه          شانهاي خدمات وابسته نياز دارند تا محدوديت
اي نسبت به بيشتر كودكان در يك يا چنـد حـوزه    چون به نحو برجسته ،آموزش ويژه نياز دارند

  .شده است ها نبندي آ هايي سبب طبقه ها و تفاوت چنين محدوديت .تفاوت دارند
جمعيـت را تشـكيل   درصـد   15تـا   10طور كلـي، كودكـان بـا نيازهـاي ويـژه حـدود        به

حدود يك ميليون و ، ميليون نفر برآورد كنيم 13آموزان ايران را حدود  چنانچه دانش دهند. مي
از  هـا  نسي هزار نفر آ د كه فقط يكصد و نسيصد هزار تا دو ميليون كودك استثنايي وجود دار

كنند. البته اين امر به بحث  آموزش و پرورش استثنايي كشور استفاده مي ةآموزشي ويژ خدمات
تري نياز دارد و در حال حاضر، آموزش و پرورش استثنايي به تعـداد بيشـتري از    و بررسي دقيق

دهد. ناگفته نماند كه درصدي از ايـن افـراد    هاي عادي خدمات مي آموزان در مدرسه دانشاين 
  كنند. مي هاي ديگري مثل سازمان بهزيستي خدمات دريافت انهم در سازم

خاصـي اسـت كـه نيازهـاي غيرمعمـولي       ةشـد  بـه معنـي آمـوزش طراحـي     آموزش ويژه
آمـوزان بـه مـواد آموزشـي،      سـازد. ايـن دانـش    آموزان بـا نيازهـاي ويـژه را بـرآورده مـي      دانش

بـراي مثـال، ممكـن اسـت      ؛اي نيـاز دارنـد   هاي تدريس، تجهيزات و تسهيالت ويـژه  راهبردهاي
هاي بينايي به مواد خواندني با چاپ بـزرگ يـا بريـل نيـاز داشـته باشـند؛        آموزان با آسيب دانش
هاي شنوايي به سمعك يا آموزش زبان اشاره نيازمند باشند؛ كسـاني كـه    آموزان با آسيب دانش
هـاي هيجـاني يـا     ختاللخاصي نياز داشته باشند؛ افرادي كه ا ةهاي جسمي دارند به وسيل ناتواني

ان تيزهوش يـا  آموز تر باشند؛ و دانش يافته تر و سازمان هاي كوچك رفتاري دارند نيازمند كالس
. اگر آموزش ويـژه بخواهـد مـؤثر باشـد بـه      باشندصان كارآمدي نياز داشته با استعداد به متخص

شناختي، درمـان   رواننقل ويژه، ارزيابي  و خدمات وابسته هم نياز است. اين خدمات شامل حمل
در نگـاهي ديگـر بـه     و شـود  فيزيكي، كاردرماني، گفتاردرماني، درمان پزشـكي و مشـاوره مـي   

  كند. مي افزايي جلوه بخشي و توان صورت توان
 ةبا توجه به تعداد قابل توجه اين افراد و با توجه به اينكه در مقاطع تحصيلي مختلف رشت

هـايي تحـت نـام     درس يـا درس  بخشـي  تـوان ي هـا  ي وابسـته و حـوزه  هـا  اسي و گرايششن روان
داشـتن منبعـي جـامع و معتبـر بـراي       ،شناسي و آموزش افراد با نيازهـاي ويـژه وجـود دارد    روان

بخشي بيش از پـيش ضـروري اسـت. جمعـي از اسـتادان       ي آموزشي و توانها استفاده در محيط
شناسـي و   روانكتـاب  ي مختلـف كشـور   هـا  در دانشـگاه شـي  بخ فعال در حوزة آموزش و تـوان 

. در اين كتاب تالش شده است اند وردهتحرير درآ ةبه رشترا آموزش كودكان با نيازهاي ويژه 



 هشت

المللي و با تمركز بر تحقيقـات معتبـر داخلـي و خـارجي بـه         نبا نگاهي به منابع جديد و معتبر بي
ي مختلـف داراي نيـاز   هـا  ي گـروه هـا  شود و چـالش ي مختلف پرداخته ها ليف فصلأتدوين و ت

  ويژه در سطح ملي مورد توجه قرار گيرد.
شوند. دو فصل ابتدايي به مباحث كلي  مي رو هخوانندگان اين كتاب با دوازده فصل روب

ي مختلف داراي نيازهاي ويژه اختصاص دارد و ده فصل بعدي به طـور  ها گروه ةو مشترك هم
ف را هدف قرار داده است. نويسندگان هر فصل بر اساس تجارب و ي مختلها اختصاصي گروه

بدين شكل است كه ابتدا به  ها اند. ترتيب مباحث در فصل تخصصشان در هر گروه انتخاب شده
ــوم ــي     شناســي و واژه مفه ــه م ــاوت پرداخت ــا تف ــيب ي ــتالل، آس ــر اخ ــي ه ــود و  شناس ــپسش  س
ي هـا  گيـرد. و در نهايـت روش   قـرار مـي  بنـدي مـورد توجـه     شناسي و طبقـه  شناسي، نشانه آسيب

  گيرد. مي نظر قرار مد ها و بهبود توانايي بخشي توانمختلف آموزش، 
ــد خــأل    ــاب حاضــر بتوان ــد كت ــاب اميدوارن ــندگان كت ــومي،    نويس ــي، ب ــر علم يــك اث

دانشـجويان  اسـتفادة  و بـراي   كنـد  افراد با نيازهـاي ويـژه را پـر    ةمحور و جامع در حوز پژوهش
ين حـال ايـن انتظـار را دارنـد     در عها  آن مقطع كارشناسي مفيد واقع شود.شناسي در  رشتة روان

هـاي   تقويـت آن در چـاپ   به منظورتا هند قرار د ايشاننظرات خود را در اختيار  كه خوانندگان
  بعدي اقدام كنند.

، »متسـ «شناسـي سـازمان    دانيم از زحمات گروه محتـرم روان  در پايان بر خود الزم مي
مديريت محترم گروه جناب آقاي دكتـر فتحـي آشـتياني، سـركار خـانم گـودرزي و مسـئوالن        

  محترم سازمان مذكور تشكر و قدرداني نماييم.
  

  دكتر ارجمندنيا و همكاران
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