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، نابینا، یذهناز قبیل کودکان تیزهوش، عقب مانده  یاستثنائبه تربیت کودکان  یاستثنائآموزش و پرورش 

 يهایبرتوانائاست که  ینیبالیک نظام آموزش  یاستثنائ، آموزش پردازد یم یجسمو معلول  ناشنوا، ناسازگار

 يها برنامه ها آن يبرامتفاوت است، باید  يعادآنان با کودکان  یتوانائو چون میزان  تاکید دارد یاستثنائکودك 

 .تدارك دید يا ژهیو یآموزش

، ها آنمنظور بهبود کار  به. پردازند یمهم اکنون در ایران حدود سیصد مرکز به آموزش قریب هفده هزار کودك 

، تأسیس و یپژوهش یتخصص يها دورهاز قبیل تهیه وسایل، آموزش معلمان، تشکیل  یامکاناتباید به تأمین 

 .و ایجاد مراکز مشاوره پرداخت آشنا ساختن والدین يبرامستمر  يها برنامهخاص،  یتیتربتجهیز موسسات 

زنده و جوان است که سابقه  یشناخت، دریچه یاستثنائیا تعلیم و تربیت کودکان  یاستثنائآموزش و پرورش 

که بدان اشاره خواهیم کرد، همیشه در طول تاریخ وجود  يریتعببه  یاستثنائندارد، اما کودکان  یطوالن یتارخ

 .اند داشته

و اگر بخواهیم به صورت دقیق کلمه از آن صحبت کنیم، شامل همه  است یکلیک واژه جامع و   ییاستثنا کلمه

را به  ینفسهر  ها انسان خالق. است ییاستثناویژه و  یخلقت یاله، زیرا نظام خلقت از دیدگاه شود یم ها انسان

 يها انسانبوده و با همه  ییاستثنادر واقع خود فطرتا  یانسانخلقکم اطوارا  و هر  قد: ،ندیآفر یمخاص  يا گونه

انسان است که اسالم ارزش  یاختصاصو به سبب همین آفرینش ویژه و . دیگر ازجهات مختلف متفاوت است

 يوجودمن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا  این ارزش  و. داند یم ها انسانرا برابر باارزش همه  يفردهر  يوجود

 .هاست انسان، از آن همه يفردخاص  يها یژگیوو  ها تفاوتهمه  رغم یعلانسان 

 یعاطف، یجسم، یذهنکه ازجهات مختلف  شود یماطالق  یکودکانبه  ییاستثنا، امروزه واژه یآموزشاما از نظر 

 يها تفاوتهمین  لحاظ بهکه  يبه نحوبا دیگر کودکان همسال خود دارند،  يا مالحظهتفاوت قابل  یاجتماعو 

مشترك اکثریت کودکان  يهایتوانائو  ها یژگیوکه اصوالبرپایه  يعاد یدرس يها برنامهمحسوس، قادر نیستند از 

تعریف، واژه کودکان  نیبنابرا. گردند مند بهرهبایسته و شایسته  طور بهدر سنین مختلف تنظیم گردیده است، 

و نظایر آن  یجسمنوا و ناسازگار، معلولین ، نابینا و ناشیذهن مانده عقبکودکان تیزهوش،  شاملییاستثنا

 .گردد یم

 يداراشدید،  يرفتارو یا اختالل  یذهن، یجسمکه به دلیل نقص  شود یماطالق  یکسانواژه معلول  به 

 يمحدودترشمول  ياصطالحمعلولداراواقع  در. بوده و نیاز به توجه فوق العاده دارند یخاصمشکالت و مسائل 

لزومامعلول نیست، لذا بایسته  ییاستثنانیز هست، اما هرکودك  ییاستثنا یمعلولسخن، هرکودك  گریبد. است

 .رود یممتعارف بکار  ومعلولبطورییاستثنایها واژهنیست که 
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 :شود یگفته م ییزیر استثنا يها از نظر آموزش به گروه یبه طور کل

 .هوش کمیا  یذهن مانده عقبکودکان -1

 .يریادگیکودکان مبتال به اختالالت خاص -2

 .کودکان سازش نایافته یا ناسازگار-3

 .هستند ییایگواختالالت  يداراکه  یکودکان-4

 .هستند ییشنوا يهاینارسائکه دچار  یکودکان-5

 .هستند ینائیب يهاینارسائکه دچار  یکودکان-6

 .مزمن خاص از قبیل مرض قند، صرع و غیره دچارند يها يماریبکه به  یکودکان-7

 ).یجسممعلولین (هستند  يمغزکه دچار نقص عضو یا فلج  یودکانک-8

 .مضاعف هستند يها تیمعلول يداراکه  یکودکان-9

 .کودکان تیزهوش و پراستعداد-10

، در یغرب يکشورها یبرخنظیر یونسکو  و  یالمللو بین  یفرهنگو  یعلممجامع  يآمارهاو  ها یبررسبراساس 

که  یفیبرتعارکشور بنا  هر) سال 6-17سال و یا  7-18(رو درصد از کودکان سنین مدرسه  15تا  10حدود 

دفتر آموزش کودکان  1979عنوان مثال در سال  به. دارند یآموزشبوده و نیاز به توجه خاص  ییاستثناگذشت، 

دچار معلولیت بوده و  يبه نحو، یسالگ 19درصد از کودکان، از تولد تا  12معلول در امریکا اعالم کرد که حدود 

 .است که این رقم بدون احتساب کودکان تیزهوش است یهیبد 5. نیاز به آموزش ویژه دارند

به ایجاد  شود یممربوط  2 ییاستثناکودکان  يبرایا آموزش و پرورش  1 ییاستثنااصطالح آموزش و پرورش 

مناسب  یآموزش يزیر برنامهآموزش و پرورش و تهیه یک طرح و  يعاد يها برنامهتغییرات و اصالحات الزم در 

، تهیه و تنظیم وسایل و لوازم ویژه جهت کمک به یتیتربخاص  يها وهیشو  ها روش، اتخاذ يفرد يهایژگیباو

خود به حداکثر توانائیها و  یجسمو  یذهن يها یژگیوکه هرکس به فراخور  يا گونه به، ییاستثناکودکان 

است که هدفش توجه به  ینیبالیک نظام آموزش  ییاستثناواقع آموزش  در. بالقوه خویش نایل آید ياستعدادها

بیانگر توسعه و  ییاستثنادیگر، آموزش و پرورش  به عبارت. او يها یناتواناست نه  ییاستثناکودك  يهایتوانائ

 يانفرادو ارائه برنامه آموزش  يفرد يها لتیقابو تشخیص نیازها و  یابیارزدر  یتخصص و يا حرفهپیشرفت 

کودکان و بالطبع  یدرونو  یبرون يها تفاوتاز اهداف مهم آموزش و پرورش، توجه به  یکیکه  همانگونه. است
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الواقع، برخالف آنچه  یف. در این جهت است يجد یگامنیز  ییاستثنااست، آموزش و پرورش  يانفرادآموزش 

و انتقال کودك از  يجداساز يمعنالزوما به  ییاستثنا، آموزش و پرورش شود یم یتداعکه عمدتادر اذهان 

 يها یابیارزتنظیم شده براساس  يا برنامه ییاستثنانیست، بلکه آموزش  ییاستثنابه مدرسه  يعادمدرسه 

 .و همراه باخانواده و مدرسه و اجتماع است یزندگکودك، از تولد تا پایان  يبرامستمر و جامع 

1. noitacudE laicepS  
2. nerdlihc lanoitpecxE rof noitacudE  

 یآموزشهدف نیست بلکه برخاسته از یک ضرورت  ییاستثناکودکان  يبراو مدارس خاص  ها کالسلذا ایجاد 

، معلم قادر نخواهد بود، ينفر 50تا  40 یمعمولدر یک کالس  ییاستثناباحضور دو سه نفر کودك  رایز. است

که تفاوت موجود بین این دو  یزمانداشته باشد، مخصوص  يفرد يها تفاوتآنگونه که شایسته است توجه به 

به این کودکان، که  يشتریبمعلم بخواهد توجه  اگر. باسایر کودکان قابل مالحظه باشد ییاستثناسه نفر کودك 

 .دارند مبذول دارد ناگزیر است از وقت آموزش و هدایت سایرین بکاهد و بالعکس يشتریبنیاز 

اسالم برآن تاکید فراوان دارد و پیامبر بزرگوار  پرور انسانکه مکتب  ها انسانرعایت اصل مساوات بین  یطرفاز 

 یزمان، دهند یمم سر مکتب اسال یدتیعق- يفکر يربنایزشالوده و  به مثابهاالسالم سوا را  یف الناسیندااسالم 

، امکانات و تسهیالت یاله يها نعمتمواهب و  از) نه مشابه( يمساو يبرخوردارتحقق یابد که زمینه  تواند یم

و  یروانو  یذهنو  یجسمخاص  يها یژگیوو به فراخور  ها تفاوت رغم یعلکلیه افراد  يبرامختلف جامعه 

باهم برابرند و از  ها انساناعالم کنیم که همه  میتوان یمتنها در این صورت است که  و. آنان فراهم گردد یاجتماع

نزد  ها ارزشآفریده و تنها معیار  يمساوخداوند همه را در عین خلقت خاص،  رایز. حقوق یکسان برخوردارند

 ياعتالگ و حقیقت آن است که رشد فرهن. است یکردننیز کسب  يتقواست و بس، و  يتقو ها انسانخالق 

به  ییاستثنااعم و افراد  به طوربه میزان توجه آنها به حقوق حقه همه افراد جامعه  یبستگ یملتهر  يها ارزش

 يها برنامهخود از  يها یژگیوبه تناسب  ییاستثنااتخاذ گردد که این کودکان  يا وهیشباید  لذا. اخص دارد طور

مجرب  یانسان يروین، از يعادمدرسه  یوقتنیل به این هدف است که  در. برخوردار گردند یآموزش

برخوردار  یآموزش يها مشاورهو  ییراهنمافوق العاده  يها برنامه، )ییاستثناروانشناسان، کارشناسان و معلمان (

 ژهیومعلمان آموزش  يداراکه  یمدارس. گردند یمناگزیر روانه مدارس خاص  ییاستثنانیست، کودکان 

 .هستند یآموزش، و وسایل و لوازم خاص یپرورشو  یآموزش، برنامه ویژه )ییاستثنا(

 يازهاینبدان اشاره گردید، و باتوجه به  تر شیپکه  يریتعببه  ییاستثنابه وضعیت خاص کودکان  یکلبانگاه 

با در نظر گرفتن  ، ویآموزشو کمک  یآموزشمجرب و ورزیده و وسایل  یانسان يروینخاص آنان، اعم از نیاز به 

دور و نزدیک و  يروستاهاو توزیع این کودکان در شهرها و  کشور ياقتصاد، و یاجتماع، یائیجغرافشرایط 

تعلیم و تربیت این کودکان عمدتا دو راه بیشتر به نظر  يبرا، ییاستثناپذیرفتن ضرورت آموزش و پرورش 

که هستند بمانند و امکانات، اعم از  يا مدرسهدر هر نقطه و  ییاستثنا، اول آنکه کودك یا کودکان رسد ینم

و .در آن محل فراهم گردد یآموزشو کمک  یآموزشکارشناسان متخصص و معلمان ویژه و وسایل و تجهیزات 

 يروینکمبود  به خاطررا اندیشه نمود، و واقع این است که  يگریداگر این طریق مقدور نباشد ناگزیر باید شیوه 
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. را فراهم کرد یامکاناتدر سطوح مختلف کشور چنین  توان یم یبه سخت یآموزشمورد نیاز و تجهیزات  یانسان

 . مختلف هستند يها تیمحدودنیز دچار تنگناها و  یغرب يکشورها یحتاین رابطه،  در

، یآموزشمتخصص و مجرب، وسایل و تجهیزات  یانسان يروینطریق دوم، استفاده از حداکثر امکانات، اعم از 

 توان یم البته. به آن مدارس است ییاستثنادر چندین مدرسه خاص، و فرستادن کودکان  ها آنمتمرکز کردن 

، ایجاد يعاددر مدارس  ییاستثناکردن برنامه فوق العاده آموزش  ریدا: مختلف از قبیل يها وهیشاین روش را به 

شیوه از  نیا. انجام داد  يروز شبانهارس روزانه و ، تأسیس مديعادنیمه وقت و تمام وقت در مدارس  يکالسها

 مانده عقباعم از تیزهوش و نابینا و ناشنوا و  ییاستثناشامل همه کودکان  ییاستثناآموزش و پرورش کودکان 

آموزش و پرورش و کودکان  ژهیبه و، ییاستثنا يها گروههر یک از  یآموزش يها برنامهتفصیل  البته. است یذهن

هرحال  در. دارد يا جداگانهمختلف در این زمینه کسب شده، نیاز به بحث  يکشورهاکه در  یتجاربتیزهوش، و 

هر دسته از کودکان  يهایژگیباومتناسب  یآموزشآنچه مسلم است این است که هدف، ارائه موثرترین برنامه 

 .و در چارچوب امکانات و مقدورات جامعه است ییاستثنا

 1800 يسالهادر اوائل  توان یمکه امروز مطرح است  يا به گونهرا  ییاستثناآموزش و پرورش  یخیتار يها شهیر

-1838( يفرانسوپزشک اندیشمند  1از ایتارد  .چند از پزشکان محقق یافت یتن يها تالشدر میان  يالدیم

به  توان یمبود گوش و تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا  يها يماریبحاذق و صاحبنظر در  یپزشک که) 1775

در  يوایتارد تالش  يکارها نیتر معروفجمله  از. نام برد ییاستثنااز پیشگامان آموزش و پرورش  یکی عنوان

 ییآشنا یاجتماع یزندگبا  يو. فرانسه پیدا شد يها جنگاز  یکیاست که در  يا ساله 10تربیت ویکتور، کودك 

 .از رشد زبان در او مشهود نبود يآثارنداشت و 

که با  یکسانبه امریکا مهاجرت کرد، از اولین  1848ایتارد که در سال  شاگرد) 1812-1880( 2ادوارد سگن 

ایتارد و سگن،  يها تالشکنار  در. داشت یذهندر تعلیم و تربیت کودکان عقب مانده  یسعخود  1 یابداعروش 

و  ها تیفعالتحت تاثیر عمیق  يو .، قابل توجه است)1870-1952(  يسورزحمات چشمگیر خانم ماریا مونته 

همه  يبرا یدبستان شیپآموزش و پرورش  یحامو  یذهنکودکان عقب مانده  یمربسگن به عنوان  يها روش

، پیشگامان نهضت تعلیم و يسورقابل مالحظه ایتارد و سگن و مونته  يها کوشش بدنبال. کودکان شهرت یافت

مختلف جهان و تاسیس  يکشورهاگسترده دیگر محققین و متخصصین در  يها تالش، شاهد ییاستثناتربیت 

 .هستیم ییاستثناکودکان  يبراویژه  يکالسهامراکز، مدارس و 

1. dratI.M.J  
2. niuges.E  

 در. شود یممربوط  یشمسبه دهه قرن اول چهاردهم  ییاستثنادر جامعه ما، تاریخچه برنامه آموزش و پرورش 

و اولین مدرسه ویژه نابینایان در  بان باغچهدر تهران توسط مرحوم جبار  ها اللکر و این دوران، اولین مدرسه 

گردید، و بدنبال آن در  سیتاس) 1299سال (بنام پاستور ارنست کریستفل   یآلمانتبریز توسط یک کشیک 

از تاسیس مدرسه  توان یماین رابطه  در. توسط افراد خیر و آگاه بنا شد یمشابهچند شهر دیگر مدارس 
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، يدیگلبدیگر همچون ابابصیر،  ییاستثنا، و چندین مدرسه 1328نابینایان در تهران در سال  يروز شبانه

 .و غیره نام برد یخزائل، یمافنیمروز، نظام 

. در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد ییاستثنا آموزان دانشبنام دفتر آموزش کودکان و  يدفتر 1347در سال 

است که به  یکودکانمطلوب و آموزش و پرورش کلیه  ینیگزیجامسئولیت این دفتر شناخت، گزینش و  واقع در

آموزش و پرورش  يعاد يها برنامهقادر به استفاده از  یعاطفو  یجسمو  یذهنقابل مالحظه  يها تفاوتعلل 

تعلیم و تربیت کشور  يبرادر نقاط مختلف کشور  يمتعددآغاز فعالیت این دفتر، مراکز و مدارس  یپ در. نیستند

وزارت آموزش و پرورش ده سال پس از تاسیس  یرسم يها گزارششروع بکار کردند، مطابق  ییاستثناکودکان 

، نابینا، ناشنوا، یذهن مانده عقبعمدتا ) ییاستثنا آموز دانش 8000حدود  1357در سال  یعنیدفتر مذکور، 

 يتکنولوژروزافزون  يشرفتهایپتوجه به  با. پوشش دفتر مذکور مشغول تحصیل بودند تحت) ناسازگار و تیزهوش

و ایجاد نگرش مثبت در تعلیم و تربیت فرزندان خود  ییاستثناغالب اولیاء کودکان  یآگاه، باال رفتن یآموزش

نابینا و  آموزان دانشز چند ا یتنورود  ژهیبه و، ییاستثنادر تعلیم و تربیت موثر کودکان  ییاستثناتاثیر مدارس 

در  ییاستثناو همچنین تالش روز افزون و متعهدانه مسئولین دفتر کودکان  یعالناشنوا به موسسات آموزش 

مدرسه مختلف  300در حدود  ییاستثنا آموز دانشهزار  17، در حال حاضر حدود یاسالمپرتو انقالب شکوهمند 

 . مشغول تحصیل هستند ها شهرستاندر تهران و 

1. dohteM lacigoloisyhP  
2. irossetnoM.M  
3. lefotsirhC tsenrE.P  

 

، باید )در حدود صد درصد(گذشته  يسالهانسبت به  ییاستثنا آموزان دانشضمن اذعان بر افزایش چشمگیر 

درصد از کودکان سنین  10که با احتساب حداقل آمار  ییاستثنا آموزان دانشمتذکر شد که با توجه به آمار کل 

، وزارت آموزش و پرورش در شود یمتخمین زده  ییاستثنا آموز دانشدر حدود یک میلیون  يتعدادمدرسه رو، 

 يدرازراه  مان یاسالممیهن  ییاستثنامطلوب و تعلیم و تربیت همه کودکان  ینیگزیجاجهت شناخت، گزینش و 

در این میان تربیت کارشناسان، مشاوران و معلمان  مسلم قدر. بر دوش دارد يریخطدر پیش و مسئولیت 

نیز در  يمراکزآموزش و پرورش،  يها تیفعالبه تذکر است که در کنار  الزم. هاست تیمسئولاز اهم  ییاستثنا

کشور  یستیبهزکودکان معلول تحت مسئولیت سازمان  يبازپرورو تربیت و  ينگهدارجهت  ها شهرستانتهران و 

بر عهده دارند، اما در نهایت در  یخاصهر کدام از دو ارگان، مسئولیت و وظایف  به ظاهر اگرچه. فعالیت دارند

کودکان  يبازپرور، شناخت، گزینش یا پذیرش و تعلیم و تربیت و يزیر برنامهدر  یهماهنگعدم  ینوعجامعه ما 

ا مسئولیت تعلیم و تربیت که صرف کند یممثال وزارت آموزش و پرورش اعالم  بعنوال. وجود دارد ییاستثنا

را  ها تیمسئولو در حد مقررات بپذیرد و بقیه  یخاصبا شرایط  تواند یمکودکان آموزش پذیر سنین مدرسه رو را 

خود صرفا  يبرانیز  یستیبهزدر حالیکه سازمان  داند یم، یستیبهزدیگر، همچون  يها سازمانمتوجه 

 .را قائل است یخاص يها تیمسئول
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و  گردد یمآغاز  ییاستثناکه با تولد کودك  ییاستثناواقع این است که با توجه به ماهیت امر آموزش و پرورش 

و آموزش و پرورش و  ییشناساکه مسئولیت  یمستقلهمراه او باشد، وجود سازمان  ستیبا یمتا پایان حیاتش 

باشد کامال ضرورت و اجتناب ناپذیر است، و تنها را بر عهده داشته  ییاستثنا، ارشاد و هدایت کلیه افراد يبازپرور

رها شده و  یسرگردانو  ینگرانو مشاوره دارند از  ییراهنمادر این صورت است که هزاران خانواده که خود نیاز به 

 .شود یمبرداشته  یاسالم يجمهور یاساسمقدس قانون  يها آرماندیگر در تحقق  یگامدر جامعه ما 

 يبرا) در شرایط بعد از تولد(، ضمن آنکه فرصت الزم را ییاستثناهرچه زودتر کودکان  ییشناسادر حقیقت، 

بهتر  ها یینارسا یاحتمال يشرویپاز  يریشگیپ و تدابیر مربوط به یپزشکو  یدرمانهرگونه اقدام ممکن و موثر 

 یتیترباز اولین دوران  ییاستثناکودکان  يبرارا  یپرورشو  یآموزشخاص  يها برنامهطرح  نهیزم. کند یمفراهم 

، باید شوند یمنابینا یا ناشنوا  يفرزندکه صاحب  يمادرو  پدر. کند یمیک ضرورت هموار  عنوان بهو مراحل رشد 

باخانواده خود نیاز  ییاستثنابه رابطه  ییاستثناباکودك خود داشته باشند، زیرا که کودك  يا رابطهبدانند که چه 

و مشاوره در  ییراهنماخاص شدیدانیاز به  يها نگرشو  ها ینگراننیز به علت  ییثنااستدارد، و خانواده کودك 

است  یانیزناصحیح،  یتیترب يها وهیشدر این دوران و بااعمال  یتوجه یبهرگونه . زمینه تربیت کودك خود دارند

  . گردد یمجبران  یبه سختکه بعدها 

و  ها وهیشتجارت و  نیتر ساده) یسالگپایان شش (که تا آغاز سن مدرسه  يمادرمثال، اگر پدر و  به عنوان

خود منتقل نکرده باشند، بالطبع کودك آنها به  يناشنواارتباط، زبان و مکالمه را به کودك  يبرقرار يها مهارت

 گردد یممواجه  و هنر تلفظ کلمات و زبان اشاره ویژه ناشنوایان یخوان لب يایبادنهنگام ورود به مدرسه ناگهان 

 يها فرصتاز  يا مالحظهاینجاست که زمان قابل  در. است شده یمپیش با این شیوه مانوس  ها سالکه بایست از 

و  گردد یمکودك  یقبلناصحیح  يها آموزشنادرست و  یارتباطصرف اصالح عادات  به ناچارمعلم  یآموزش

خواهد بود، که دلیل آن عمدتا عدم  یآموزش يها برنامه یعیطبکودك از روند  یآموزش یافتادگ عقبحاصل آن 

الزم پیرامون تعلیم  یآموزش يها برنامهو ندادن  ییاستثنا يها خانوادهاین قبیل  يها تیمسئولتوجه به وظایف و 

از بدو تولد کودك  ییاستثنانه تنها شروع برنامه آموزش و پرورش  لذا. هاست آنبه  ییاستثناو تربیت کودك 

و مشاوره و هدایت مستمر  ییراهنما، بلکه ادامه برنامه آموزش و پرورش در جهت یاتیحاست  يامر ییاستثنا

از  یبرخو نحوه ادامه تحصیالت عالیه  یاجتماعو  یشغل، یرفاه، یخانوادگ يها نهیزمدر  ییاستثنابزرگساالن 

وزین جامعه هستند، کامال  يها هیسرما تیزهوش که از به خصوصناشنوا و نابینا و  آموزان دانشایشان نظیر 

 .است يضرور

که متاسفانه در قلمرو تعلیم و تربیت کودکان  یبزرگ يها پرکردن شکاف يمراتب فوق و برا باتوجه به

 :رسد یوجود دارد، اقدامات زیر الزم به نظر م ییاستثنا

و  یحس يها یژگیومطالعه میزان هوش، نوع شخصیت و همچنین سنجش  يبراالزم  يابزارهاتهیه -الف

 .راه یابند یآموزشاز آنکه به موسسات  قبل) ییشنواو  یینایبمانند (کودکان  یحرکت
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و نظام آموزش  يفرد يها تفاوتاول دبستان بااصول  يسالهامعلمان  به خصوصآشنا ساختن همه معلمان -ب

 یپراکندگکه باتوجه به  یآمادگ نیا. قبیل نیااز  یصیتشخو طریقه استفاده صحیح از وسایل  ییاستثنا

 .همه معلمان دبستان الزم است، باید در مراکز تربیت معلم بوجود آید يبراکشورمان  يروستاها

هر یک که  يبراو تشکیل پرونده خاص  یعلم يباروشها ابندی یمکه به مدرسه راه  یکودکانمطالعه همه -ج

 .باشد آموز دانش يرفتارو  یجسم، یذهناز وضعیت  یحاک

و تربیت معلمان و کارشناسان تعلیم و تربیت  ییاستثناتحقیق درباره کودکان  يبرا یتخصص يها دورهایجاد -د

 .يدکترو  سانسیل فوقمورد نیاز در سطوح لیسانس و  تعداد به ییاستثناکودکان 

 سبب به ییاسثتناپیشرفت آموزش و پرورش کودکان  14از متخصصان  ياریبس نظربه است که  يادآوریالزم به 

کیفیت  بهبود به تواند یمکه  سازد یمرا آشکار  ییها تیتربکه الزمه این قبیل تحقیقات است، اصول  یتعمق

 .نیز کمک کند يعادآموزش و پرورش کودکان 

مشترك  يکالسهاکه در  یهائ برنامهباتدوین  ییاستثناکودکان  يبراخاص  یتیتربتاسیس موسسات -ه

 .متفاوت قابل اجرا باشد يهایژگیباو یکودکاندرباره  يانفرادآموزش و پرورش  يباروشها

آشنا ساختن والدین این قبیل کودکان و جلب توجه آنان به اینکه هرچه  يبرا یخاص يها برنامهتربیت -و

 .آنان پرداخت ياریبه  توان یمو بهتر  تر آسانشوند  ییشناسازودتر  ییاستثناکودکان 

در  یاتیحاز اقدامات بسیار مهم و  یکی یکیژنتمشاوره  به خصوصو مشاوره والدین،  ییراهنماتاسیس مراکز -ز

 .این زمینه است

 

 

 

 

 32 شماره, 1364 تابستان و بهار, )تهران دانشگاه(تربیتی علوم و روانشناسی مجله :عبنم

 

 

 



 

 9 از 9 صفحه

  

 

 

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک
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  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش
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