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باشد و ي آزاد ماهان ميكليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه آموزش عال
 .برداري از اين اثر بدون اخذ مجوز پيگرد قانوني داردهرگونه اقتباس و كپي



  مقدمه ناشر
  دانند برابرند؟  (قرآن كريم) دانند با آنانكه نمي آيا آنانكه مي

پس از حمد و سپاس و ستايش به درگاه بي همتاي احديت و درود بر محمد مصطفي، عالي نمونه بشريت كه در تاريك دور تـاريخ،  
ترين حد توحش و ضـالل و بربريـت و آنگـاه بـا قـوانين       ر پستبنا به فرمان نافذ صمديت از ميان مردمي برخاست كه خود بودند د

نقـص تـا    شامل خويش هم ايشان را راهبري نمود و رهانيد از بدويت و استعانت جوييم از قرآن كريم، كتابي كه هست جاودانه و بي
  ابديت.

هان است كه برمبناي خالصه درس كتابي كه در دست داريد آخرين ويرايش از مجموعه كتب خودآموز مؤسسه آموزش عالي آزاد ما
آوري شده است. در اين ويرايش ضمن توجه كامل به آخرين  اي جمع هاي چهار گزينه بر نكات مهم و كليدي و تنوع پرسش تأكيدو 

 تأكيـد هاي ارشد تالش گرديده است كه مطالب از منابع مختلـف معتبـر و مـورد     ن هاي تعيين شده جهت آزمو تغييرات در سرفصل
اي با كليد و در صـورت لـزوم تشـريح كامـل ارائـه گـردد تـا         هاي چهار گزينه هاي متعدد بصورت پرسش ان ارشد با ذكر مثالطراح

  دانشجويان گرامي را از مراجعه به ساير منابع مشابه بي نياز نمايد.
توانـد   گـردد مـي   ر برگـزار مـي  هاي آزمايشي ماهان كه در جامعه آماري گسترده و در سطح كشو الزم به ذكر است شركت در آزمون

محك جدي براي عزيزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالي خود را بيابند و با مرور مجدد مطالب اين كتاب، آنها را برطرف سازند 
  باشد. ترين راه براي موفقيت مي هاي مختلف موكد اين مسير به عنوان مطمئن كه تجربه سال

  توانيد خدمات پشتيباني را دريافت داريد. مي www.mahanportal.irبه آدرس  الزم به ذكر است از پورتال ماهان
هـاي مهـم ارزيـابي     كه از شاخصـه  -هاي ارشد باليم كه همه ساله ميزان تطبيق مطالب اين كتاب با سؤاالت آزمون و نيز بر خود مي
  نمايد. ما را در محضر شما سربلند مي -باشد ها مي كيفي اين كتاب

دانيم كه از همه اساتيد بزرگوار و دانشجويان ارجمند از سراسر كشـور و حتـي خـارج از كشـور و همـه       ر خود واجب ميدر خاتمه ب
همكاران گرامي كه با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پربارتر كردن ويرايش جديد اين كتاب ياري نمودند سپاسگزاري نموده 

  كتاب را به محضرشان تقديم نماييم.هاي بي چشمداشت، اين  و به پاس تالش
  

  
  مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان

  91 اسفند -معاونت آموزش
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  مؤلفمقدمه 
 روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي يكي از دروس مهم كنكوري در گروه هاي تحصيلي روانشناسي و علوم تربيتي مي باشد.

مطالعه كتابهاي مهـم و منبـع كارشناسـي ارشـد در زمينـه روانشناسـي       دركتابي كه پيش روي عزيزان است تالش شده است تا با 
استثنائي و جمع آوري و ارائه مطالب مهم آن در يك كتاب به شكل خالصه و فشرده، مطالعه اين واحـد مهـم را بـراي دانشـجويان     

  عزيز آسان كرده تا هم در زمان و هم هزينه هاي عزيزان صرفه جويي شود.
مطالب اصلي نكات و سواالت كنكور سالهاي گذشته به پاسخهاي تشريحي ارائه شده است تا همزمـان مطالعـه   در اين كتاب بهمراه 

  اين واحد درسي دانشجويان عزيز ميزان فراگيري خود را به بوته آزمايش بگذارند.
ات و انتقادات خود را جهت  براي كليه دوستان و دانشجويان عزيز آرزوي موفقيت دارم. درضمن از عزيزان خواهشمند است پيشنهاد

  دريغ ننمائيد.  اصالح و پربار كردن كتاب حاضر
  

  زهرا اصانلو
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  فصل اول

  مقدمه كودكان استثنايي

  :استثناييآموزان  بندي و درصد شيوع دانشتعريف، دسته
  هايي با كودكان عادي دارند؟چه كساني هستند؟ چه تفاوت يا تفاوت استثناييواژه استثنايي يعني چه؟ كودكان 
يابيم كه هيچ دو انساني مانند يكديگر مل در خلقت انسانها، درميأبا كمي دقت و ت: استثنايي تفاوتهاي فردي و مفهوم عام

ها در مفهومي عام بنابراين هر يك از انسان .اندها در ابعاد مختلف جسمي، ذهني و رفتاري قابل مشاهده و ادراكنيستند. اين تفاوت
ها در اكثر افراد احتماالً چشمگير عاد مختلف وجودي، تفاوت دارند. اما اين تفاوتهستند، زيرا با يكديگر در اب» استثنايي«و گسترده 

نظر  مورد استثناييكنند. در حالي كه آنچه در اين كتاب از مفهوم نيست و لذا، آن گروه را اصطالحاً گروه هنجار يا متوسط تلقي مي
  هاي گوناگون با گروه اصطالحاً هنجار يا متوسط است.ها در زمينههاي فاحش برخي از انسانواقع وجود تفاوت است، در

  ».فردي درون«هاي و ديگري تفاوت» ن فرديبي«هاي يكي تفاوت :دو نوع تفاوت فردي وجود دارد
چه از نظر خصوصيات  ين افراد چه از نظر مشخصات ظاهري وهاي بين فردي تفاوت بهاي بين فردي: منظور از تفاوتتفاوت الف)

  وشي و رواني است.اخالقي، ه
ها و هاي گوناگون با يكديگر تفاوت دارند، اين مهارتفردي: افراد عالوه بر اينكه از نظر تواناييها و مهارت هاي درونتفاوت ب)

ها خوب هستيم و توانايي يادگيري برخي از مفاهيم را تواناييها در خود شخص نيز به يك ميزان نيست. مثالً ما در برخي از مهارت
  باشيم.ها كند ميه خوبي داريم، ولي در يادگيري بعضي ديگر از مفاهيم و مهارتب

ها در برخورد با يكديگر، ابتدا مشخصات ظاهري را در نظر  انسانفردي:  هاي بين فردي و درون سنجش تفاوت چگونگي
يات رواني و شخصيتي را مالك تشخيص و بعد خصوص سفيد يا سياه، چاق يا الغر است) كنند (مثالً فالني گيرند و قضاوت مي مي

اخالق است يا احمد باهوش است. در اين موارد نيز قضاوت آنان بستگي به  گويند مريم خوش ند، براي مثال ميده خود قرار مي
نظور شما از اند، دارد. م او با كساني كه در طول زندگي با آنان آشنا شده  يرمستقيم با فرد و مقايسههاي مستقيم يا غ مشاهده، تماس

كنيد؟ چه داليلي براي اثبات  را با چه كساني مقايسه مي اوسنجيد و  مقياسي آن را مييا باهوش بودن احمد چيست؟ با چه معيار 
 اوچه جوابي بدهيد. زيرا نظر شما فقط به احساس، مشاهده يا شايد مصاحبه با  سؤاالتدانيد در برابر اين  نظرتان داريد؟ دقيقاً نمي

هاي بين فردي و درون فردي  باشد. براي اينكه بتوانيم تفاوت ست. اگر چه اين نظر ممكن است درست باشد، ولي دقيق نميمتكي ا
پي ببريم، به وسايلي براي سنجيدن نياز داريم تا بدين وسيله بتوانيم آموزش و » استثنايي«تر بسنجيم و به مفهوم واقعي  را دقيق

هايشان ارائه دهيم. در اين قسمت به اختصار ماهيت  ها و رغبت و متناسب با توانايي افرادبه جان پرورش متناسب با شناخت همه
  دهيم: رخي از اين وسايل را شرح ميب
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دهد، فرض بر اين  آموز را به گونه كمي نشان مي همچنانكه نمرات امتحاني معموالً پيشرفت تحصيلي دانشهاي رواني:  آزمون
هاي  بيه كرد كه با اين آزمونعنامند، ت مي» هاي رواني آزمون«ها را  و معيارهايي كه به تعبيري آن توان وسايل سنجش است كه مي

هاي  گيري كرد. با استفاده از آزمون را اندازه ...سازش با محيط و  ،يا خصوصياتي مانند هوش، شخصيت ها توان توانايي رواني مي
آموز  هاي دانش اي از خصوصيات و توانايي توان تصوير روشن و قابل مقايسه شند، ميو روايي قابل اطمينان داشته با يرواني كه پاياي
  به دست آورد.

شود.  ه ميدها، از منحني احتماالت طبيعي فرضي، استفا هاي رواني و نيز تعبير و تفسير نتايج اين آزمون معموالً براي ساختن آزمون
گيري تصادفي انتخاب كنيم و خصوصيات آنان را با استفاده از وسايل  مونهترتيب كه اگر تعدادي از افراد را از طريق نبدين 
ثبت نماييم و نقاط به دست آمده را به هم  yو  xسنجش، اندازه بگيريم و ميزان اين خصوصيات رواني را روي محور  گيري و اندازه

نهايت  ده آنقدر زياد باشد كه به طرف بيضلعي به دست خواهيم آورد. اگر تعداد افراد انتخاب ش وصل كنيم، يك منحني چند
  )1-1شكل شود. ( اي نزديك مي گرايش پيدا كند، منحني به دست آمده به منحني طبيعي يا بهنجار يا زنگوله

2اصطالحاً 

3
يا » بهنجار«گيرند  كه در وسط منحني قرار مي را افراد با خصوصياتي مانند هوش، شخصيت، توانايي خواندن و غيره 

نامند. براي  مي» استثنايي«يا » طبيعيغير«يا » نابهنجار«گيرند،  ني قرار ميه را كه در دو طرف راست و چپ منحو بقي» طبيعي«
شماري از  ساله را اندازه بگيريم. اگر اين آزمون را در مورد تعداد بي 15تا  6ايم تا هوش افراد  مثال، فرض كنيد، آزموني ساخته

درصد آنان نمرات متوسط و  68كنيم، تقريباً اند، اجرا  گيري تصادفي يا اتفاقي انتخاب شده سال كه از طريق نمونه 15تا  6ودكان ك
تيزهوش، «گيرند  نمرات بسيار باال مي گيرند. افرادي كه از نظر هوشي درصد بسيار كمي نمرات بسيار باال يا بسيار پايين مي

توان ذهني،  ذهني، كم مانده عقب«گيرند  افرادي كه از نظر هوشي نمرات بسيار پايين مي به نامند و مي» استعداد، نابغه و غيرهبا
  دهند.  لقب مي »مغز و غيره ذهن، تهي كند

  
  
  
 گيرند. مي ي كه زير هر قسمت قرار يدرصد موردها  

  
 انحراف استاندارد  

  
 انحراف نمرات هوش روي آزمون وكسلر  

  
 بينه -رد آزمون استنف نحراف نمرات هوش رويا  

  
 بر حسب درصدهاي گرد شده  

  
  )1 -1شكل (

گيري  شناسان و متخصصان علوم تربيتي سعي دارند وسايل اندازه هاي افراد بشر، روان ها و توانايي به منظور سنجش خصوصيت
، توانايي ل در مورد هوش، شخصيتدهند، بتوانند با اين وساي گيري قد انجام مي كه با متر در مورد اندازهبسازند كه همان كاري 

يكي قدر پيچيده است كه هر گاه بخواهيم دانيد اعمال ذهني و رواني بشر آن چنانكه مي .دهند  ي، توانايي خواندن و غيره انجام حركت
ها صد  گيري آن در هنگام اندازه مسايلشويم و اين مشكالت و  گوناگون مواجه مي مسايلها را فقط تعريف كنيم، با مشكالت و  از آن



  

 

10  شناسي كودكان استثناييروان

بگيرد   وصيات را اندازهصها خ ن ود. با وجود تمام اين مشكالت، بشر سعي كرده است وسايلي بسازد كه بتواند با كمك آش چندان مي
ها داراي روايي و  كه تعداد بسيار معدودي از آناست   ها ساخته شده هاي بسيار و مختلفي در اين زمينه و تا به امروز نيز آزمون

و تعبير و تفسير ها  از آناند و در استفاده  فراوان قرار گرفته سؤالها نيز مورد انتقاد و  ي قابل قبول هستند، ولي همين آزمونپاياي
  ها بايد دقت فراوان به كار برد. آن

  هاي زير را دارا باشد و نكات ذيل را رعايت كند: هاي مختلف، آزمونگر بايد ويژگي در اجراي آزمون
  هاي آن و نيز چگونگي تعبير و تفسير آن  ر اجراي آزمون و شناخت ويژگيتخصص الزم د -1
 درست آن ادراكآشنايي با قوانين و اصول مربوط به رشد كودكان و  -2

 هاي بين فردي و درون فردي كودكان داشتن درك مناسبي از تفاوت -3

 ميمي با كودك قبل از اجراي آزمونتوانايي برقراري ارتباطي دوستانه و ص -4

 رغبتي، نياز به توالت و مانند آن آلودگي، خستگي، گرسنگي، تشنگي، بي هاي ويژه كودكان مانند خواب به حالتتوجه  -5

 مانند آنانعت از حضور متغيرهاي مزاحم در هنگام اجراي آزمون مانند سروصدا، دخالت ديگران و مم -6

 و رفتاري كودكانستن به مسئله و توجه به ابعاد مختلف جسمي، ذهني يبعدي نگر پرهيز از تك -7

 ارهاي وي و سپس تجزيه و تحليل آنمشاهده دقيق آزمودني در هنگام پاسخگويي به آزمون و ثبت رفتارها و گفت -8

  شود: روند، نام برده مي به كار ميگيري كه بيشتر مورد قبول هستند و در كشورهاي مختلف  اينك برخي از وسايل اندازه
   بينه: -استنفردآزمون 

كه  يدر كالس را مشخص كرد. آزمونتوان  كمردي بود كه مأموريت يافت آزموني تهيه كند تا با آن بتوان كودكان بينه اولين ف
آمريكايي ميزان يا تراز شد. اين آزمون  بر كودكان استنفردگاه شنلويس ترمن در داتوسط دكتر  1916 توسط بينه تهيه شد در سال
  بينه نام گرفت. - استنفردون ، آزماستنفردبه نام سازنده آن و دانشگاه 

گيري هوش ساخته  هايي كه قبالً براي اندازه شناسان و متخصصان آموزشي در آمريكا به سرعت برتري اين آزمون را بر آزمون روان
نظر بينه چند بار تاكنون مورد تجديد  -استنفردبسيار قرار گرفت. آزمون   جهت مورد استفادهبود، تشخيص دادند و به همين   شده

  گيرد. قرار گرفته و امروزه آزمون مشهوري است كه نه تنها در آمريكا، بلكه در ساير ممالك دنيا نيز مورد استفاده قرار مي
ديده در اين زمينه دارد. با  متخصص و آموزش  تياج به اجراكنندهحشود و ا مي به صورت انفرادي اجرا، بينه -استنفردآزمون بينه و 
راي مثال اي و سن عقلي فرد است، محاسبه كرد. ب بين سن شناسنامه  اي بر اساس رابطه شي را كه نمرههو  بهرهتوان  اين مقياس مي

ساله  13يك فرد  گيرد مانند بينه مورد آزمايش قرار مي -استنفردسال باشد و وقتي با آزمون هوشي  13اگر سن حقيقي فردي 
  هوشي او مساوي است با:   عمل نمايد بهره

   
13

100 100 100
13

 اي سن شناسنامه هوشي  = بهره  سن عقلي 
  

بينه درست برابر با ميانگين و بنابراين هوشي  - استنفرددر آزمون  100هوشي   كنيد كه بهره ) مالحظه مي1 - 1با مراجعه به شكل (
  متوسط و عادي است.

هاي مختلف سني ساخته شده است. مقياس وكسلر  براي گروه است كه سه سري آزمونكننده  ديويد وكسلر، تهيه :آزمون وكسلر
ي  است. اين مقياس نه تنها بهره  بينه برتر است و همين امتياز باعث قبول سريع اين آزمون شده -استنفردحداقل از يك لحاظ از 

گيرد. به عبارت ديگر، اين  يم  را نيز اندازه» كالميه هوشي غير بهر«و » هوشي كالمي  بهره«كند، بلكه  هوش كلي را مشخص مي
استفاده از زبان به  وشود كه احتياج به درك زبان  ي ميسؤاالتآزمون از دو قسمت تشكيل شده است: يك قسمت آن مربوط به 

گيرند. قسمت  هوش كالمي را اندازه مي سؤاالتبا اين رشته از  كردن، خواندن و نوشتن دارد؛هاي مختلف، مانند صحبت  صورت
بيشتر جنبه عملي  ي تشكيل شده است كه احتياج چنداني به زبان و درك آن ندارد، بلكهسؤاالتآزمون از يك دسته  ديگر اين

  گيرند. هوش عملي يا غير كالمي را اندازه مي سؤاالتبا اين رشته از  سنجد، هوش را مي
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زبانه و هاي فرهنگي خصوصاً كودكان دو ليتراي اقزبان بستگي ندارد، ب كالمي كه به استفاده و كاربردهوشي غير  گيري بهره اندازه
هوشي   بهره  زم به تذكر است كه براي محاسبهآورد. ال تري به عمل مي اند، سنجش مناسب نيز كودكاني كه دچار فقر محيطي بوده

شود.  فاده مياست، است  در آزمون وكسلر از جداول خاصي كه بر اساس سنجش هوش هر فرد در مقايسه با همساالنش تهيه شده
ساله را بايد با توجه به توان ذهني  45ساله و بزرگساالن  22ساله، جوانان 6براي مثال، وكسلر معتقد است كه هوش كودكان 

فرد در   كند كه مقام و رتبه د و مشخص ميگير همساالنش سنجيد و لذا در انجام آن از تعيين درصد و انحراف استاندارد بهره مي
  هوشي نيز تبديل كرد.  توان به بهره هاي درصدي را مي است. رتبه  تر قرار گرفته چند درصد باالتر يا پايين گروه صد نفري از

  شاخص بلوغ اجتماعي واينلند:
هاي تعيين رشد اجتماعي است كه با ميزان توانايي فرد در برآوردن نيازهاي عملي  شاخص بلوغ اجتماعي واينلند يكي از مقياس 

گيرد،  مي بر سالگي را در 25سني تولد تا باالتر از   ر دارد. اگرچه اين مقياس، گسترهوزمره و قبول مسئوليت سروكاخود در زندگي ر
رسد.  ذهني به حداكثر مي  مانده هاي عقب تر و به ويژه در گروه دهد كه كارآمدي اين مقياس در سنين پايين اما تحقيقات نشان مي

  است. بندي شده  كه بر اساس سن كودكان تقسيم دارد سؤالماده يا  117مقياس اين 
نه فقط از طريق عملكرد كنوني آزمودني، بلكه توسط مصاحبه با نزديكان و آشنايان آزمودني (مانند  سؤالاطالعات مورد نياز در هر 

  آيد. والدين، معلم، خواهر، برادر و ... يا خود آزمودني) به دست مي
  هشت طبقه تقسيم كرد: توان به اين آزمون را مي سؤاالت

  خودياري عمومي -1
 خودياري در غذا خوردن -2

 خودياري در لباس پوشيدن -3

 خود رهبري -4

 اشتغال -5

 ارتباط -6

 جنبش -7

 اجتماعي شدن -8

ناميده » اجتماعي  بهره«ماعي و بعد آنچه اصطالحاً توان سن اجت هاي كسب شده توسط فرد در اين آزمون، مي با توجه به نمره
  شود را محاسبه كرد. مي
شناس كودك و نيز كودكان استثنايي در زمينه تشخيص عدم  مفيدي براي متخصصان روان  اخص بلوغ اجتماعي واينلند وسيلهش

بينه، عقب  - استنفردويژه است. براي مثال فردي كه مطابق نتايج آزمون  مؤسساتبلوغ اجتماعي و اخذ تصميم در سپردن افراد به 
 مؤسساتتواند خارج از  از سن اجتماعي كافي برخوردار باشد، ميواينلند طبق شاخص شود، هر گاه  ي ذهني محسوب مي مانده

  بخشي از خود نشان دهد. ويژه، سازگاري اجتماعي رضايت
ي جهات با هم راسياست و اگر چه از ب  گيري رفتار سازشي به طور شايع مورد استفاده قرار گرفته دو مقياس ديگر كه براي اندازه

  اند از: اي نيز دارند، عبارت هاي عمده تفاوت اند، اما مشابه
) اولين مقياس 1975اين مقياس تجديد نظر شده (المبر و همكاران، ذهني آمريكا:   شاخص سنجش رفتار تطابقي انجمن -1

م ين مقياس به دو بخش تقسياست. ا  ذهني طرح گرديده  مانده باشد كه براي افراد عقب يم (AAMD)  شده به وسيله ساخته
كاركردي مربوط به خودمختاري يا استقالل شخصي، رشد   قابليت كه در برگيرنده  بخش اول آن، شامل بررسي ده حوزه شود؛ مي

باشد  اي است. بخش دوم آن، شامل بررسي دوازده حوزه از رفتارهاي ناسازگارانه مي هاي شغلي و حرفه فيزيكي، رشد زبان و فعاليت
قابل پذيرش يا  غير يها هاي نامناسب، عادت گيري، رفتارها يا شيوه اعتمادي، گوشه اجتماعي، بي رفتارهاي ضد كه دربرگيرنده
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پذير  پذير، تربيت ذهني آموزشتوان  كمنفر از كودكان طبيعي،  2600اي بيش از  فعالي است. اين مقياس كه بر نمونه انحرافي و بيش
  شود. معلم كامل مياست، معموالً توسط   ماندگي تحصيلي ميزان شده و عقب

است. اين وسيله شامل بيش   ) ساخته شده1979واز ( ط مرسروليساين مقياس يا وسيله تو): ABICسياهه رفتار تطابقي ( -2
 مختلف:  است كه از شش طبقه سؤال 200از 

اي روزانه و مراقبت از خود ستدهمدرسه، دادو  هاي فوق برنامه مربوط به فعاليتهاي  خانواده، اجتماعي، ارتباط با همساالن، نقش
است و   پوست و اسپانيولي ميزان شدهنفر از كودكان سياهپوست، سفيد 2000اي بيش از  است. اين مقياس بر نمونه  تشكيل شده

  باشد. يك مقياس تشخيصي چند فرهنگي ميلذا 
رفتارهاي خارج  (ABIC)سه است و بيشتر متمركز بر رفتارهاي مدر (AAMR)اين دو مقياس اين است كه مقياس   عمده  تفاوت

اي قابل قبول از مقياس مربوط به رفتار تطابقي در خارج از  نمرهاز محيط مدرسه را در نظر دارد. بنابراين ممكن است يك كودك 
پايين باشد، زيرا وي در محيط مدرسه رفتارهاي  »AAMR«وي از مقياس   به دست آورد در حالي كه نمره (ABIC)مدرسه يا 

  دهد. ناسب از خود بروز مينام
 : آزمون ديگري كه به سرعت اعتبار بسيار يافته، آزمون آي. تي. پي. ا»ITPA«  نام دارد كه توسط كرك و همكارانش ساخته

ي براي تعيين مواد و روش آموزشي مناسب با توجه به است كه نقطه شروع  جهت ساخته شده است. اين آزمون بدين  شده
آموز  قسمت است كه عملكرد دانش 12آموزان استثنايي به وجود آورد. اين آزمون شامل  فردي دانش دروني و هاي بين فرد تفاوت

  رود.  هاي درون فردي به كار مي گيرد. در حال حاضر اين آزمون بيشتر براي تشخيص تفاوت را در جهات مختلف اندازه مي
 رااند، بسي ته شدههايي كه تاكنون ساخ آزمون يانتقاد در مورد روايي و پاياينكته را در نظر داشت كه بايد اين ها:  انتقاد از آزمون

هاي اين نوع سؤالهاي موجود، مبني بر خشك و غيرقابل انعطاف بودن  است. از آن جمله انتقادي است كه ژان پياژه به آزمون
هايي از پيش تعيين و  بسته است و داراي جواب ها اكثراً هاي اين آزمون سؤالها دارد. به عبارت ديگر، او معتقد است كه  آزمون

گيرد و در غير اين صورت،  ها جواب دهد، نمره مي است به آن  مشخص شدهكه باشد. اگر آزمودني همانگونه  مشخص شده، مي
م تا بتوانيم فرد را در باز داري سؤاالتگيري هوش افراد نياز به  آورد. در حالي كه پياژه عقيده دارد، براي اندازه ازي به دست نمييامت

  رايي جريان فكري او نيز آگاه شويم.او پي ببريم، بلكه از چگونگي و چ مسير فكريش دنبال كنيم و نه تنها به محتواي فكر
ها در جهت منافع  ها در بردارد، سوء استفاده از آن تري كه كاربرد نادرست اين دست از آزمون اما به نظر نگارندگان خطر جدي

وعي دلسوزي و ترحم نسبت به علوم انساني نظر بيفكنيم ن  ربي در زمينهغهاي  ي است. براي مثال، اگر به برخي از كتاباستعمار
  ثراً به تحقيقاتي دربارهها، اك خورد. در اين كتاب ها به چشم مي م در آناد سياه يا مردم كشورهاي جهان سومحروم اجتماع، نژ  طبقه
نژاد را از نژاد سفيد  و  ها تلويحاً سعي دارند، هوش اين طبقه خوريد كه در آن نژاد سياه و مانند آن برمي محروم يا  هوشي طبقه  بهره

هاي مختلف در آموزش و پرورش تنها هنگامي مجاز است كه  گيري و سنجش يا آزمون كمتر قلمداد كنند. استفاده از وسايل اندازه
آموزان با محيط باشد، در غير اين صورت استفاده از چنين وسايلي نه تنها  ر دانشمراد سنجيدن پيشرفت تحصيلي يا سازگاري بيشت

  آور نيز هست. مفيد نيست، بلكه زيان
گيري در دسترس نباشد، معلم ممكن است تنها بر اساس برخي از مشاهدات ناقص  اي براي اندازه گونه وسيله از طرف ديگر، اگر هيچ

افتادگي و  و مانند آن بزند كه اين خود، موجب عقب» ذهني، تنبلي، شلوغيكند«ود برچسب آموزان خ از دانشاي  ويش به عدهخ
  شود. ميآموزان  دلسردي دانش
آموزي با ديگر همساالن خود  كند دانش ها توسط متخصص، هنگامي كه معلم احساس مي بردن برخي از آزمون بنابراين، به كار

با  پيشرفت تحصيلي يا سازگاري بهتر دررا  كمك كند و در نتيجه او آموز اسي دانشتفاوت آشكار دارد، شايد به تشخيص مشكل اس
  .رساندمحيط ياري 

آموز استفاده كنيد، در نظر داشته باشيد كه هدف اصلي  اي براي سنجش خصوصيتي از دانش خواهيد از وسيله از اين رو، هر گاه مي
آموزان و جدا كردن آنان از همساالن خويش  اي خاص از دانش به عده» نبرچسب زد«از كاربرد اين وسيله چيست، اگر هدف تنها 
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است، انجام ندادن اين عمل بهتر از انجام دادنش است، زيرا تحقيقات بسياري نشان داده است كه برچسب زدن به ويژه دادن القاب 
  ندارد.ناخوشايند، به جز تحقير و ايجاد سرشكستگي و در نتيجه شكست بيشتر چيزي به همراه 

  تعريف كرد: توان به شرح زيررا مي استثناييآموز دانش: استثناييمفهوم خاص 
آموزان همكالس خود تفاوت فاحش دارد و نيازمند آموزي كه از نظر جسمي يا خصوصيات رفتاري و ذهني با اكثر دانشدانش

  باشد.آموزش ويژه مي
  امري بس دشوار است زيرا: استثناييبندي كودكان كرد كه طبقهبايد اذعان : استثناييبندي كودكان و نوجوانان طبقه

  تنوع و شيوع اختالالت رفتاري كودكان با شماره آنها برابر است. -1
  در كودكان مختلف ايجاد كند.متفاوتي  عاليمزا ممكن است يك عامل بيماري -2
  تفاوت به وجود آيد.ماندگي يا ناسازگاري ممكن است در افراد مختلف به علل م عقب عاليم -3
  اختالالت رفتاري و ناسازگاري ممكن است حاد و زودگذر يا مزمن و طوالني بوده و ممكن است شديد يا خفيف باشد. -4

مريكا به تمام كودكاني كه به نحوي با كودكان عادي و ريكا و انگلستان متفاوت است. در آدر مكاتب آم استثناييعنوان كودكان 
  شود.گفته مي استثناييكري، جسمي، عاطفي، عقالني، رفتاري و... متفاوت باشند همسن خود از نظر ف

كنند و ساير كودكان را كه به عللي تحت حمايت و آموزش خاص هستند را محدود به تيزهوشي مي استثناييدر انگلستان لغت 
  گويند.مي» كودكان ويژه«

كودكان -4كودكان صرعي -3كودكان مبتال به اختالالت حركتي -2اري قند كودكان مبتال به بيم -1اند: كودكان ويژه يازده گروه
شوند و احتياج به مواظبت زياد دارند مانند بيماران كودكان ضعيف و حساسي كه خيلي زود بيمار مي- 5مبتال به اختالالت گفتاري 

  كودكان مبتال به ضعف بينايي-9ن نابينا كودكا-8مانده ذهني كودكان عقب-7كودكان ناسازگار -6 يهاي قلبمبتال به ناراحتي
  شنوا  كودكان كم-11كودكان ناشنوا -10

  ارائه كرده عبارتند از: استثناييآموزان از دانش» كرك«بندي كلي كه تقسيم
  ذهنآموزان تيزهوش و كندهوشي: دانش انحرافات -1
  بينا شنوا و نابينا، كم آموزان ناشنوا، كمنقايص حسي: دانش -2
  هاي ويژه يادگيري  آموزان با نارسايي آموزان با مشكالت تكلمي و دانشهاي ارتباطي: دانش شواريد -3
  با اختالالت رفتاريآموزان  دانشهاي رفتاري: نابهنجاري -4
  هاي بدنيبا معلوليتآموزان  دانشهاي حركتي:  دشواري -5
  و بيماريها  استثناييساير موارد  -6

  آموزان استثنايي برآورد درصد شيوع دانش
  

  )1972نتايج حاصل از مطالعات مارلند (
  3  تيزهوشان و خالقها  1
  3/2 ذهنيماندگانعقب 2
  6/0  شنوايان)  مشكالت شنوايي (ناشنوايان و كم  3
  1/0  بينايان) مشكالت بينايي (نابينايان و كم  4
  5/3 مشكالت تكلمي 5
  1  اختالالت يادگيري  6
  2  اختالالت رفتاري  7
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  5/0  دشواريهاي حركتي  8
  06/0  آموزان با بيش از يك نقصبيماريهاي مزمن و دانش 9
 06/13  جمع  

  
  ):Disable) و ناتوان (Handicappedكودكان معلول (

كنند. است. مانعي كه در مسابقات ايجاد مي» مانع«شود. واژه معلول به معني به كودكان ويژه، كودكان معلول نيز اطالق مي
مانند و ... از مسابقه زندگي عقب مي ن معلول به علت داشتن موانع و اختالالت ذهني، حركتي، حسي، جسمي، عاطفي وكودكا
  شود.توانند مانند ديگران رقابت كنند. به همين دليل به آنان معلول گفته مينمي

  شود.در سنين بلوغ به جاي لغت معلول از لغت ناتوان استفاده مي
   :معلول از نظر آموزشيكودك ناتوان يا 

ماه به علت بيماريهاي جسمي، رواني و ... به طور  3كودك ناتوان يا معلول از نظر آموزشي كودكي است كه در هر سال تحصيلي بيش از 
  .هاي ويژه داشته باشدنتواند سركالس درس حاضر شود در نتيجه از دروس عقب بماند و احتياج به مدارس و آموزشدائم يا متناوب 

  كودك استثنايي از نظر آموزشي:
شود كه از جهات مختلف ذهني، جسمي، عاطفي و اجتماعي تفاوت قابل از نظر آموزشي واژه استثنايي به كودكاني اطالق مي

هاي درسي محسوس، قادر نيستند از برنامههاي اي با ديگر كودكان همسال خود دارند. به نحوي كه به لحاظ همين تفاوتمالحظه
طور شايسته ه هاي مشترك اكثريت كودكان در سنين مختلف تنظيم گرديده است بها و تواناييي كه اصوالً بر پايه ويژگيعاد
ذهني، نابينا، ناشنوا و ناسازگار، معلولين توان  كممند گردند. بنابراين تعريف واژه كودكان استثنايي شامل كودكان تيزهوش،  بهره

  گردد.جسمي و ... مي
  موزش و پرورش استثنايي:تعريف آ

ها و تفاوتهاي فردي هاي استثنايي يعني ويژگيشود كه جنبههايي از تعليم و تربيت گفته ميآموزش و پرورش استثنايي به جنبه
  در آن رعايت شده باشد.

ه درجه، ميزان و اي كه كودك استثنايي به آن نياز دارد بستگي به عوامل متعددي از جملمقدار و نوع آموزش و پرورش ويژه
  شد طبيعي خود دارد.رها و استعدادها و تواناييخود در  است كه كودك با ديگر كودكان همسالچگونگي تفاوتي 

خود بيشتر باشد، نياز به آموزش و پرورش  ها ميان كودك با كودكان همسالهر قدر ميزان تفاوت و اختالف در رشد و توانايي
  استثنايي بيشتر خواهد بود.

هاي مختلف رشد در خود كودك نيز ممكن است نياز به آموزش و پرورش استثنايي را ايجاد و هماهنگي بين جنبهتعادل  عدم
  هاي ديداري و شنيداري و حركتي و غيره.هاي ذهني ديگر يا تفاوت ميان توانايينمايد. مثالً تفاوت ميان توانايي كالمي و توانايي

 هايتفاوتطور اعم و براي كودكاني كه داراي  د بتوان گفت كه براي همه كودكان بههاي فردي شايبا قبول اصل تفاوت
  هاي آموزش و پرورش استثنايي داريم.نياز به برنامه خاص،تري هستند (استثنايي) به طور  محسوس

 تثنايي است نههاي كودك اسدر واقع آموزش و پرورش استثنايي يك نظام آموزشي باليني است كه هدفش توجه به توانايي
اي و تخصصي در ارزيابي و تشخيص نيازها هاي او. به عبارت ديگر آموزش و پرورش استثنايي بيانگر توسعه و پيشرفت حرفهناتواني

  و قابليتهاي فردي و ارائه برنامه آموزش انفرادي است.
  :)Abnormalعادي (كودكان نابهنجار يا غير

رود اصطالح نابهنجار است. اين اصطالح همانطور كه از نامش پيداست بر خارج بودن استثنايي به كار مييكي از اصطالحاتي كه در مورد كودكان 
 - يعني انحراف فرد از حد متوسط گروه سني خود - حال كه داراي يك مفهوم آماري استفرد از هنجارهاي گروه همسال مبتني بوده و در عين 

  .رود به كار ميهاي رواني و عصبي در مورد اختالالت و نابهنجاري اصطالح بيشتررود. اين بيشتر در مجامع پزشكي به كار مي
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  )Maladjustmentكودكان ناسازگار (
عادي به كار به جاي اصطالح غير 1960س از سال المللي روانپزشكي پاري اين اصطالح كمي جديدتر است و بنا به توصيه كنگره بين

  ورد استفاده واقع نشد:اليل ذيل مرفته است. اين اصطالح به د
شخصيتي و رفتاري ثبات و قطعيت ندارد و بسياري از  ي،لقهاي خكودك همواره در حال تحول و تغيير است و ناسازگاري -1

  رود.هاي كودكان زودگذر بوده و با رشد كودك اختالالت ساده عصبي و رفتاري از بين ميناسازگاري
 شد يعني محدود به يكي از افراد خاص باشد يا كودك تنها در يك محيط خاص مثالًناسازگاري ممكن است كلي يا جزئي با -2

اما در محيطهاي ديگر رفتارش عادي باشد. اما اگر ناسازگاري كلي باشد كودك در هر محيطي  خانواده يا مدرسه ناسازگار باشد،
  قادر به سازش نيست.

  قابل تحمل باشد.ديگر قابل تحمل يا غيرگاري ممكن است خفيف يا شديد باشد، به عبارت ناساز -3
  شود.كننده است و باعث يأس و نااميدي والدين و جلوگيري از ادامه درمان مي اصطالح ناسازگاري براي والدين ناراحت -4
  به عبارت ديگر كودك سالم است ولي محيط نامناسب است. ه صورت واكنش به محيط نامناسب باشد،ناسازگاري ممكن است ب -5
  هداف آموزش و پرورش استثنايي:ا
ف كلي آموزش و پرورش كودكان استثنايي همانند اهداف تربيتي مدارس عادي است كه عبارت است از: رشد و شكوفايي اهدا

  از: جانبه استعدادهاي فردي و رسيدن به كمال و رستگاري در زندگي. اما اهداف اختصاصي عبارتند همه
  خودآگاهي و شناخت رسيدن به خود -1
  پذيرش مسئوليت اجتماعي -2
  رسيدن به كفايت اقتصادي  -3
  ثر با ديگرانؤبرقرار نمودن روابط مفيد و م -4
  پرورش كودك استثنايي در كنار كودكان عادي تا حد امكان  -5
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