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شناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنائی: روان
*بخشرویکرد فراگیر و رهائی

شناسی دانشگاه شهید بهشتیآبادي / استاد رواندکتر حسین لطف

چکیده:
سـفۀ زنـدگی و فلسـفۀ علـم بنـا      هاي علوم انسانی، بر نوع معینـی از فل شناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنایی، مانند سایر رشتهروان

ت. ایـن  شود. بنابراین، الزم است توجه کنیم که نظام تعلیم و تربیتی و نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور ما بر کـدام رویکـرد فلسـفی اسـتوار اسـ     می
بنا شده است."ویکرد درمان زندگی ایرانیر"و بر "فلسفۀ خردگرایی مینوي و علمی"بخش را مورد نظر دارد، بر مقاله، که رویکردي فراگیر و رهایی

اي کـه  گونـه شناختی متفاوت از یکدیگرند بههاي انسانی خود، همگی از نظر زیستی و روانتمام افرادي که در سنین مدرسه هستند، با وجود شباهت
شود و نیازهاي آموزشی و پرورشی خـاص خـود   تر میرود استثناییتوان گفت هر کودك یا نوجوان یک فرد استثنایی است و هرچه سن او باالتر میمی

کند، در مقایسـه بـا کودکـان و نوجوانـان سـایر      را دارد. همچنین، هر کودك و نوجوانی که در خانواده و جامعه و فرهنگ و دورة تاریخی معین رشد می
هاي تاریخی گوناگون، فردي استثنایی است.ها و دورهها و فرهنگها و جامعهخانواده
هـاي سـنی بـدانیم، آمـوزش و پـرورش      درصد از کل افـراد ایـن دوره  12تی اگر کودکان و نوجوانان استثنایی کشور را مطابق با آمارهاي جهانی، ح

درصـد از کودکـان و نوجوانـان    7استثنایی کشور که با مشکالت اساسی در بنیادهاي فلسفی و جوانب کیفی مواجه است از نظر کمی نیـز فقـط کمتـر از    
ستثنایی کشور را زیر پوشش دارد.ا

گراي است و چندان توجهی به استثنایی بـودن  نگاه آموزش و پرورش استثنایی کشور به مفهوم کودك و نوجوان استثنایی، یک نگاه سنتی و کاستن
حیـات سـایکوپاتیک و فقـر    شـدة اجتمـاعی و فرهنگـی، و رو   هاي درست اندیشیدن، اغتشاش هویت و شخصیت، درماندگی آموختـه توانیمضاعف، کم

توان تغییر داد که شأن و ارزش انسـانی  گراي را وقتی میهاي سالم شهروندي، که بسیاري از افراد دچار آنها هستند، ندارد. نگرش سنتی و کاستنویژگی
ر حاضر، که آن را فلسفۀ خردگرایی مینوي بخشی آن و متناسب با فلسفۀ زندگی و فلسفۀ علوم انسانی متناسب با عصکودکان و نوجوانان در مفهوم رهایی

ایم، مورد نظر قرار گیرد.و علمی نامیده
آموزش و پرورش استثنایی ، رویکرد فراگیرهاي کلیدي:واژه

فلسفۀ علم، زیربناي دانش و پژوهش
شناسی و آموزش و پـرورش،  رویکردهاي دانش روان

فلسـفی و علمـی   هـاي همانند سایر علوم انسانی، بـر نظریـه  
انـد. مـثالً رویکردهـاي رفتـارگرایی     گوناگون استوار شده

ــر فلســفۀ پازیتیویســتی1990-1904اســکینر ( محــض، 1) ب
گرایـی  ) بـر فلسـفۀ عقـل   1980-1896رویکرد ژان پیـاژه ( 

در سازمان 29/11/1390*. این مقاله، ویرایش و گسترش سخنرانی تاریخ 
آموزش و پرورش استثنایی کشور در تهران است کـه بـراي چـاپ در    

یی تهیه شده است.مجله تعلیم و تربیت استثنا
1. Positivism

شـناختی  هاي ژنتیکی و رویکرد بـوم مبتنی بر رشد ظرفیت
-) بـر فلسـفۀ رشـد اجتمـاعی    2005-1917(2برنـر فـن بـران 

3فرهنگــی بنــا شــده اســت. اگرچــه، بــه نوشــتۀ جــان الزي

)، حد و مـرز بـین علـم و فلسـفۀ     17، صفحۀ 1385/1993(
تـوان فلسـفۀ   علم چندان روشن و مشخص نیست، امـا مـی  

علم را نوعی از معیارشناسی در مورد پژوهش هاي علمـی  
هـاي علـوم مختلـف    دانست که موضوع آن تحلیـل روش 

اهدة تجربی با ذهنیـت و نظریـۀ   است. به بیان دیگر، هر مش

2. Bronfenbrenner's ecological approach
3. John Losee
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کننــده و تعــاریف مفهــومی و عملیــاتی و خــاص مشــاهده
شود. بنابراین، مشـاهده  هاي وي از متغیرها آغاز میفرضیه

اي است کـه قبـول یـا رد    بخشی از فلسفه و نظریه و فرضیه
توان آن را مستقل از آن فلسفه و نظریـه  خواهد شد و نمی

ــی   ــا م ــت اقتض ــن واقعی ــت. ای ــابی  دانس ــه در ارزی ــد ک کن
ــیه  ــاهدات و فرض ــرح  مش ــفه و ط ــه فلس ــا ب ــی  ه ــاي ذهن ه

هــایی کــه در وراي کننــده و بــه نظریــه یــا نظریــهمشــاهده
آبادي، ها وجود دارد توجه کنیم (لطفمشاهدات و فرضیه

الف). به این ترتیب، سؤال اصلی در فلسفۀ علم این 1386
ه است کـه چـه نـوع از نظریـه از جهـت نزدیـک بـودن بـ        

ــزار     ــت اب ــائل، و از جه ــل مس ــدي در ح ــت، توانمن حقیق
ها است.ها بهتر از سایر نظریهبینی و کنترل پدیدهپیش

شناسی و دیگر علـوم انسـانی   دانش و پژوهش در روان
شود هرچند ممکـن  قطعاً بر نوع معینی از فلسفۀ علم بنا می

است دانشمند یا پژوهشـگر معینـی بـه ایـن مبنـاي فلسـفی       
ــ ــاره نکنـ ــد  اشـ ــته باشـ ــاهی دقیـــق از آن نداشـ ــا آگـ د یـ
ــرگ ــۀ پژوهشــی    )2005، 1(روزنب ــه مقال ــده در س . نگارن

شناســـی ج) و در کتـــاب روش1386ب و 1386، 1385(
) نشـان داده  1389شناسی و علوم تربیتی (پژوهش در روان

هـا و مقـاالت و   نامـه شناسان ایرانی در پایـان است که روان
فلسفۀ علم ندارند و یا از کتاب هاي خود عموماً توجهی به

پژوهشـی  -خبرند. این یـک کاسـتی بـزرگ علمـی    آن بی
است که باید از میان برداشته شود. آنچه در اینجا با عنوان 

شناسی و آموزش بخش در روانرویکرد فراگیر و رهایی"
ــرورش ــی "و پ ــون از آن ســخن م ــر فلســفۀ  اکن گــوییم، ب

موضـوع  مبتنـی اسـت و در  "خردگرایی مینوي و علمـی "
درمـان زنـدگی   "درمان و بهبودبخشی با تکیه بر رویکـرد  

1. Rosenberg

ــی ــنده      "ایران ــط نویس ــورد توس ــر دو م ــه ه ــده ک ــا ش بن
پردازي شده است.نظریه
، یــک دیــدگاه "فلســفۀ خردگرایــی مینــوي و علمــی"

شناسی و در شناسی و ارزششناسی و معرفتاي هستیپایه
پـژوهش و حـل مسـأله و بهبودبخشـی و رشـد و پیشـرفت      

انسانی است. از ایـن دیـدگاه، بـا تکیـه بـر دانـش عینـی و        
تـوان بــه  اندیشـۀ درسـت و نگــرش انسـانی اسـت کــه مـی     

دریافــت درســتی از وضــعیت و مســائل زنــدگی فــردي و  
با اتکاء به یافت و به رفع مشکالت پرداخت. جمعی دست

توان دانش عینـی  میاست کهخردمندي و اندیشۀ درست
انسـانی تربیتی را با هستی مینوي و شناسی و علوم در روان

هاي روشـن  داد و از این راه، افقدر پیوند با یکدیگر قرار
شـادمانه را  و مطمئن و رهایی بخش بـراي زنـدگی رسـا و   

گشود.و دیگران، پیش روي خود
"فلسـفۀ خردگرایـی مینـوي و علمـی    "بر اساس همین 

را »درمان زندگی ایرانی«شناسی است که ما رویکرد روان
ســنجی و تشـــخیص و  نیــز بنیــاد نهــاده و در کــار روان    

ــه  ــی ب ــه بهبودبخش ــار گرفت ــانی و   ک ــۀ درم ــن نظری ــم. ای ای
سـنجی و  بهبودبخشی در پی آن است کـه در فراینـد روان  

هــاي روزمــرة زنــدگی فــرد بــهتشــخیص و بررســی واقعــه
) بازسازي 2و اصالح تفکر و اندیشیدنآموزش درست)1

ــه ــردازد.  نگــرش ب ــاري وي بپ خــود و نظــام عــاطفی و رفت
اصـالح نگـرش فـرد در    )3همچنین، در این کوششـها بـه   

تمرکـز بـر   )4مورد مسائل انسان معاصـر و انسـان ایرانـی،    
دار کـردن زنـدگی،   گوهر انسانی وجـود خـویش و معنـی   

و جهـانی، گیري از فرهنـگ و هنـر و ادب ایرانـی   بهره)5
منـدي  هماهنگی با هنجار و قوانین هستی طبیعی و بهره)6

هاي آوردن به زیباییروي)7هاي طبیعی فرد، و از ظرفیت
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کشف حدود تأثیر و )8پردازیم.طبیعت محیط زندگی می
چگونگی تعامل عوامل زیسـتی و محیطـی در شـکل دادن    

امیـت  گیـري از تم بهـره )9شناختی هر فرد، به مسائل روان
شناســی، ودانــش موجــود و رویکردهــاي شــفابخش روان

ــان و   )10 ــخیص و درم ــنجش و تش ــیوة س ــوآوري در ش ن
بهبودبخشی متناسب با هر فرد نیز مورد توجه این رویکـرد  

درمانی است.

شناسی حاکی از آن است که هاي بیشمار روانپژوهش
وضـعیت و تـأثیرات متقابـل زیسـتی و محیطـی گونــاگون      

هـاي هـر   شود و ویژگیکه رشد هر فرد را باعث میاست 
فردي متأثر از تعامـل عوامـل زیسـتی درونـی او و عوامـل      

الـف،  1390آبـادي،  بیرونی محیط زندگی اوسـت (لطـف  
). اگرچــه ایــن هــر دو عامــل در تعامــل دائمــی      63ص 

بایکدیگرند اما هر قدر که از زمان حال به گذشتۀ زندگی 
همیت و نقش بیشتر عوامل بیرونـی  کنیم به اافراد توجه می

بینیم هر چـه سـن   بریم و میتأثیرگذار بر رشد آنان پی می
شـدة ناشـی از چگـونگی    رود عوامل درونـی فرد باالتر می

ــدگی اوســت کــه نقــش بیشــتري در کــنش و    گــذران زن
دهد. کودکی را در نظـر بگیریـد   واکنش هاي او نشان می

ر آوریـد کـه چـه    که تازه متولد شده و خودتـان را در نظـ  
هایی در زندگی فـردي و خـانوادگی و   ها و واکنشکنش

اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی خود در هر لحظه دارید و 
نیز به مداخالتی بیندیشید که خانواده و مدرسه و رسـانه و  
نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی و غیـره  

تا این مفهـوم  بر کودکان و نوجوانان و بزرگساالن دارند، 
.تر شودنشان داده شده روشن1که در منحنی نمودار 

شده در رشد و شخصیت فردنمودار عوامل بیرونی اولیه و عوامل بیرونی درونی-1

عوامل بیرونی تأثیرگذار بر رشدشده در فردعوامل بیرونی درونی

گیري هویت نوجوانی      مداخله در وضعیت بیرونی زندگی دورة طفولیتمداخله در شکلمداخله در شخصیت بزرگسالی   

نـان  مداخلـه روانـی ـ تربیتـی در مـورد کودکـان و نوجوا      
شــناختی وي، حــاکی از اساســاً، افــزون بــر بهبودبخشــی روان

ــانه و      ــه و رس ــانواده و مدرس ــی خ ــل بیرون ــه در عوام مداخل
فرهنگ و روابـط اجتمـاعی اسـت. از سـوي دیگـر، مداخلـه       
روانـی ـ تربیتــی بزرگسـالی بایــد اساسـاً بــه اصـالح دســتگاه      

شناختی و شخصـیت خـود فـرد متمرکـز باشـد. ایـن دو       روان

، از نوع سفید و سیاه و صفر و صددرصد نیسـت، بلکـه   مسئله
شـناختی فـرد اسـت    طیفی در دو سوي منحنی وضـعیت روان 

که طفولیت و جایگاه عوامل بیرونی در یک سو و بزرگسالی 
و جایگاه عوامل شخصیتی در سوي دیگر این طیف است.

مسئله دیگر این است که در هـر حـال بایـد فـرد را در     
و بیرونـی خـود او مـورد سـنجش و     وضعیت معین درونی

اي ، یک دیدگاه پایه"فلسفۀ خردگرایی مینوي و علمی"
شناسی و در شناسی و ارزششناسی و معرفتهستی

و بهبودبخشی و رشد و پیشرفتپژوهش و حل مسأله 
انسانی است.
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). از 20081مداخلـه روانـی ـ تربیتـی قـرار داد (کـورتیس،       
هاي سنتی سنجش کـه  اینجاست که ما، همراه با نقد نظریه

آزمون هـاي هنجارشـدة خـود را در سـنجش و تشـخیص      
ــی   ــل م ــان تحمی ــان و نوجوان ــعیت کودک ــا  وض ــد، و ب کن

ــ بهــره ــد در ســنجش روان -یگیــري از رویکردهــاي جدی
تا 317ب صص 1390آبادي، تربیتی (نگاه کنید به: لطف

)، رویکــردي متفــاوت در مــورد ســنجش و درمــان و 523
سنجش و تعلیم و تربیت و سنجش و تغییـر افـراد را ارائـه    

هاي سنتی مورد استفاده در کنیم. این رویکرد، با نظریهمی
ــان و در     ــان و نوجوانـ ــی کودکـ ــی تربیتـ ــاوره روانـ مشـ

ــیروان ــتثنائی    شناس ــان اس ــرورش کودک ــوزش و پ و آم
متفاوت و گاه متعارض است.

ــتثنائی،   در روش ــادي و اس ــدارس ع ــاي معمــول در م ه
سـنجش و مداخلـه روانـی ـ تربیتـی کودکـان را بـر اسـاس         
وضعیت کنونی زیستی و هوشی و عـاطفی و رفتـاري آنـان    

اي که در اینجا بنیادهاي کلـی آن  دهند اما در نظریهقرار می
کنیم، کودکان را باید، از یک نگـاه فراگیـر و   عرفی میرا م

بخش و با توجه به ظرفیت هاي انسانی آنان، در بافت رهایی
اي و اجتمــاعی و زنــدگی خــانوادگی و آموزشــی و رســانه

فرهنگی و آموزشی خود آنان مورد نظر قرار داد.
شناسـی و  بخـش در روان از این نگاه فراگیـر و رهـایی  

ــرورش  ــوزش و پ ــفه   آم ــر فلس ــه ب ــتثنایی، ک ــان اس کودک
خردگرایی مینوي و علمی و در چارچوب رویکرد درمان 
زندگی ایرانی بنا شده، رشد فرد ناشـی از عوامـل بسـیاري    
اسـت و ســنجش و تشـخیص و آمــوزش و بهبودبخشــی و   
درمان فرد نیز باید بـه شـیوه عینـی و علمـی بـر تمـام ایـن        

1. Curtis

دوستانه در انسانعوامل تکیه کند و با نگاهی خردمندانه و
پی بهبودبخشی وضعیت فرد در تمام جوانب واقعی بافـت  
زندگی زیستی و شناختی و عاطفی و اجتماعی و فرهنگی 
و آموزشی او باشد. این دیدگاه در پی آن اسـت کـه نیـاز    

ــه نگرشــی جدیــد در مســائل روان  شناســی و کنــونی مــا ب
نیـز  آموزش و پرورش افراد، اعم از عـادي و اسـتثنائی، را  

پاسخ گوید.

شناسی و آموزش مفهوم رویکرد فراگیر در روان
و پرورش کودکان استثنایی

مـــردم معمـــوالً تمایـــل دارنـــد مســـائل و مشـــکالت  
هـاي روان  شناختی خـود یـا فرزندانشـان را در مطـب    روان

ــاقپزشـــکی و روان ــا در اتـ ــی یـ ــاوره و شناسـ ــاي مشـ هـ
هــاي مــدارس حــل کننــد، حــال آنکــه حــل ایــن  کــالس

شــکالت در تمامیــت خودشــان نیازمنــد روي آوردن بــه م
اي است که در باال مطرح شد. مطابق ایـن  جانبهنظریۀ همه

نظریــه، پزشــکی و بهداشــت و روان پزشــکی و مشــاوره و 
آموزش و پرورش و خانواده و رسانه و جامعـه و فرهنـگ   

توان در یکی دو محـیط  در تعامل با یکدیگر هستند و نمی
خشی (مثالً در مطب و در اتاق مشـاوره یـا   درمان و بهبودب

کالس درس) به حل مطلوب مشکالت دست یافت.
آیـد و سـنجش   آموزي بـه مدرسـه مـی   وقتی که دانش

شناختی دارد، بـه جـاي   وضعیت او نشان از مشکالت روان
تمرکــز بــر مســائل او در کــالس درس بایــد همــه عوامــل 

او تـأثیر  دیگري را نیز که مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت
اند که او امروز متأثر از آن گذاشته و او را به جایی رسانده

اســت در معــادالت ســنجش و تشــخیص و آمــوزش و     
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بهبودبخشی و درمان و رشد و پیشـرفت او وارد کـرد و بـا    
هاي تأثیرگذاري ایـن  مالحظه دقیق انواع عوامل و ضریب

عوامل به رفع مشکل پرداخت.
ــ ــودك د  هب ــک ک ــال، ی ــوان مث ــا   عن ــه ب ــتانی را ک بس

هــاي زیســتی و شــناختی و عــاطفی و اجتمــاعی و  آســیب
ــار      ــوده و دچ ــان ب ــه گریب ــت ب ــی دس ــی و آموزش فرهنگ

تــوان صــرفاً بــر اســاس تــوانی یــادگیري اســت، نمــیکــم
درمـان  ،توانان یـادگیري هاي آموزشی مربوط به کمبرنامه

آموز در کالس درس کرد. بهبودبخشی مختصر این دانش
هــا مراقــب رزشــمند اســت امــا اگــر خــانوادههــم اگرچــه ا

بهداشت و سالمت روانی و اجتماعی و فرهنگـی فرزنـدان   
خود نباشند؛ اگر مؤسسات پزشکی و بیمارستانی کار خود 

اي به رشـد  هاي رسانهرا به کفایت انجام ندهند؛ اگر برنامه
شناختی و فرهنگ انسانی متناسب با زندگی مردم در عصر 

هـاي تـدریس و تربیـت    اگـر برنامـه  حاضر کمک نکننـد؛  
شناسی مدرسه دچار نقصان هـاي علمـی و   مدارس و روان

کیفی باشد؛ و اگـر فضـاي زنـدگی اجتمـاعی و فرهنگـی      
ها جاي مراقبت از کودکان و نوجوانان، رفتارها و ذهنیتبه

هــاي و روحیــات غیرمتناســب بــا رشــد فکــري و پیشــرفت
ر را در ساختار اجتماعی و فرهنگی و انسانی در عصر حاض

شناختی آنان نهادینه کند، طبیعی است که و محتواي روان
جانبـۀ معمـول در مطـب و    هاي محدود و غیر همهکوشش

اتــاق مشــاوره و کــالس درس کفایــت الزم را بــراي حــل 
تـوانیم بـا   مشکالت مذکور ندارد. از اینجاست که ما نمـی 

ر هایی نظیر آنچه در حال حاضتکیه یک جانبه بر کوشش
شود، امید به حل و رفع مطلوب در مراکز مربوطه انجام می

این مشکالت را داشته باشیم، هرچنـد بـه بهانـه بـاز نبـودن      

هاي دیگر پیشگیري و مراقبت و آموزش و بهبودبخشی راه
و درمــان کودکــان و نوجوانــان، حــق نــداریم آنچــه را در 

ــاوره   ــانی و مش ــز درم ــرورش  مراک ــوزش و پ اي و در آم
شود، نادیده بگیریم و یـا از آنچـه   کشور انجام میاستثائی

در توان داریم دریغ کنیم و بر وخامت اوضاع بیفزاییم.
جانبه، افـزون بـر مطالعـات و    نظریه رشد و بهبودبخشی همه

هـا و اقـدامات آکادمیـک روانـی ـ تربیتـی، بـر جوانـب         برنامـه 
ي ریـز انسانی و فرهنگـی و اجتمـاعی نیـز تأکیـد دارد و برنامـه     

درست و اقدامات متناسب در همه ابعـاد مـرتبط بـا موضـوع را     
دهد. کودك انسـانی، از ایـن دیـدگاه، در    مورد توجه قرار می

اي و فرهنگی یک بافت متعامل خانوادگی و اجتماعی و رسانه
ها و ریزيگیرد. مطالعات و برنامهو آموزشی مورد نظر قرار می

ز بایـد کـودك را بـه    اقدامات روانـی و تربیتـی و آموزشـی نیـ    
عنوان فردي که در تعامل مداوم با بافت زنـدگی خـانوادگی و   
اجتماعی و فرهنگی و انسانی است، مورد پژوهش و سنجش و 

تشخیص و درمان و بهبودبخشی قرار دهد.

ــامالت و       ــوع تعـ ــه نـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــه دیگـ نکتـ
ــذاري ــانه  تأثیرگ ــاعی و رس ــانوادگی و اجتم ــاي خ اي و ه

آموزشی در سنین و در مراحل گوناگون رشـد  فرهنگی و 
کودکی و نوجوانی، با وجود مشترکاتی که دارد، متفاوت 

عنـوان  ه). ب20071از یکدیگر نیز هست (رابان و همکاران، 

1. Raban, et. al.

آید و سنجش وضعیت آموزي به مدرسه میوقتی که دانش
شناختی دارد، به جاي تمرکز بر او نشان از مشکالت روان

مسائل او در کالس درس باید همه عوامل دیگري را نیز که 
مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت او تأثیر گذاشته مورد 

.بررسی قرار داد
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مثــال انتظــارات نهادهــاي گونــاگون مــذکور از کودکــان  
متفاوت از انتظارات و تعامالتی است که با نوجوانان دارند 

ی که در هر سن و در هـر مرحلـه از رشـد    هایو نوع آسیب
شود، نتایج متفـاوتی را بـه   به کودکان و نوجوانان وارد می

آورد و چگونگی واکنش کودکان و نوجوانان کـه  بار می
گیري هویت و شخصـیت و  اي از شکلهر یک در مرحله

با ساختار و محتواي گوناگونی از هویـت و شخصـیت در   
تفاوت از یکدیگر اسـت و  هر یک از این مراحل هستند، م

انجامد. نوع رابطـه اجـزاء و کلیـت    به نتایج گوناگونی می
ــواي روان  ــت و شخصــیت و ســاختار و محت شــناختی هوی

کودکان و نوجوانـان نیـز در هـر مرحلـه از زنـدگی آنـان       
متفاوت از یکدیگر است. مثالً اگر رابطه رشد زبان و رشد 

را در ارتباط شناخت و فراشناخت و کارآیی شناختی آنان 
شـناختی آنـان در نظــر   بـا کلیـت سـاختار و محتــواي روان   

نگیریم، قـادر بـه حـل مسـائل زبـانی و شـناختی آنـان نیـز         
).20111نخواهیم بود (تاریکون، 

مسیرهاي رشدي کودکان و نوجوانان که به ظاهر جدا 
از یکدیگرند داراي درهم تنیدگی و تعـامالت پیچیـده بـا    

ــ  ــه در برنام ــد ک ــت و  هیکدیگرن ــدریس و تربی ــزي و ت ری
سنجش و تشخیص و بهبودبخشی و درمان باید هم به تمام 
این مسیرهاي رشدي و هم به تعامـل پیچیـده و وحـدت و    

شناختی توجـه کـرد. افـزون بـر ایـن      تمامیت دستگاه روان
شناختی، محیط و بافت تعامل و وحدت درونی اجزاء روان

ــی و   ــاعی و فرهنگ ــانوادگی و اجتم ــدگی خ ــی زن آموزش
ــرون از دســتگاه    ــد در بی ــز نبای ــان را نی کودکــان و نوجوان

شناختی آنـان دانسـت. محـیط بیرونـی در درون فـرد      روان

1. Tarricone

کند و جدا از او نیست.ساختار و معنا پیدا می
برخالف آنچه معمول است و سن تقویمی کودکـان و  

دهنـد،  نوجوانان را مبناي تفکیک رشـدي آنـان قـرار مـی    
و هویـت و شخصـیت فـرد، نیازمنـد     تعیین مرحله رشـدي 

مطالعه تشخیصی مستقل روي هـر فـرد و بـاز کـردن یـک      
پرونده رشدي ویژه براي خود اوست. این بدان معناسـت،  
که در شرایط مطلوب، باید پرونده رشدي هر فرد از آغاز 
زندگی و پیش از تولد او گشوده شود و مرحله بـه مرحلـه   

مشـــکالت تکمیـــل گـــردد و در هـــر مرحلـــه بـــه رفـــع  
شناختی آن مرحله و پیشگیري از مخـاطرات مراحـل   روان

هاي سنجش بعدي زندگی او پرداخته شود. در این پرونده
و تشخیص و بهبودبخشی همه جوانب زیسـتی و روانـی و   
آموزشی و اجتماعی و فرهنگی و انسـانی فـرد بایـد مـورد     
بررسی و ثبت و ضـبط دیجیتـالی قـرار گیـرد و در اختیـار      

کودك گذاشته شود.سرپرست 

ایی بودن همۀ کودکانناستث
تمام کودکان جهان، و منظـور مـا از کـودك هـر فـردي      

سالگی و در مرحله کودکی و نوجوانی 18است که زیر سن 
است، با وجود تمام شباهت هاي انسانی خود، همگی از نظـر  

توان گفـت  شناختی متفاوت از یکدیگرند. میزیستی و روان
انسان اسـتثنائی اسـت و هـر چـه سـن او      که هر کودکی یک

شود و نیازهاي ویژة خاص خـود  تر میرود استثنائیباالتر می
ــین هــر کــودکی کــه در خــانواده و جامعــه و   را دارد. همچن

کنــد در مقایســه بــا رشــد فرهنــگ و تــاریخ معــین رشــد مــی
هـاي  ها و برهـه ها و فرهنگها و جامعهکودکان سایر خانواده

، فردي استثنائی است.تاریخی گوناگون
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با وجود استثنائی بودن تمام کودکان، معمول آن است 
هایی هستند که در که کودکانی را که داراي چنان ویژگی

ــه یــادگیري و پیشــرفت آموزشــی عــادي   مــدارس قــادر ب
ــد. گروهــی دیگــر از  نیســتند، کــودك اســتثنائی مــی  نامن

لی کودکان را، که توانایی هاي یادگیري و پیشرفت تحصی
بسیار فراتر از کودکان عادي دارنـد و سـرآمد هسـتند نیـز     

نامند. آموزش و پـرورشِ ایـن هـر دو    کودك استثنائی می
کـه در سـطح   گروه بزرگ کودکان و نوجوانان، چه آنـان 
که در سـطوح  پائین یادگیري و پیشرفت هستند و چه آنان

گیرند، همگی نیازمند نوع خاصـی از  بسیار باالیی قرار می
هاي تحصیلی و تربیتی، نوع خاصی از معلم و شـیوة  امهبرن

ادارة کالس، و نوع خاصی از تدریس و تربیت هسـتند تـا   
بتوان به تمام یا اکثر ظرفیت هاي رشد آنان پاسخ داد.

هـاي  دهـد کـه روش  هاي جهانی نیـز نشـان مـی   پژوهش
شناسی و آموزش و پرورش کودکـان  سنتی نگرش به روان

ئی پاسـخگوي حـل مسـائل آنـان نیسـت      و نوجوانان اسـتثنا 
). این پژوهش ها حـاکی از آن اسـت کـه    20081(پرابست، 

آمـوزان متفـاوت از یکـدیگر اسـت.     روش یادگیري دانـش 
آموزان و یکی از دالیل این تفاوت یادگیري در میان دانش

شناختی سایر مردم آن است که هر فردي یک دستگاه روان
ص بـه خـود دارد.   ویژه و یک سـاختار هوشـمندي مخصـو   

خطاست که تصور شود اجراي برنامه و سـاختار و محتـواي   
آمـوزان  تواند باعث یـادگیري همـۀ دانـش   درسی واحد می

هایی چون نظریۀ هوش چند قطبـی اشـترنبرگ   بشود. نظریه
) نیز نشـان  19833) و نظریۀ هوش چندگانه گاردنر (19852(

وت از گیري هوشـی افـراد متفـا   دهد که ساختار و جهتمی

1. Probst
2. Sternberg
3. Gardner

یکدیگر است و تدریس و تربیت باید خود را با این ساختار 
گیري متفاوت هماهنگ سازد.و جهت

مدارس عادي و حتی مدارس استثنائی ما بیشترین تأکید 
خود را به آموزش خوانـدن و ریاضـی و تـدریس دروسـی     

هـاي مهـم   دهند و جنبـه چون علوم و تعلیمات دینی قرار می
دهنده هـوش، نظیـر تصویرسـازي و    دیگري از ابعاد پرورش

تخیل و هنرهاي زیبا، بخصوص موسیقی و نمایش و فـیلم و  
سـازي  حرکات موزون، و پردازش مفهوم و استفاده از شـبیه 

سـپارند. کتـاب هـاي    و استعارات را تقریباً به فراموشـی مـی  
آموزان تناسب اندکی با جریان زندگی انسانی درسی دانش

ین، مـدارس غافـل از آننـد کـه     در قرن جـاري دارد. همچنـ  
ــش ــی،  بســیاري از دان ــق هوشــمندي حرکت ــوزان از طری آم

فضایی، موسیقیایی، روابط درون فردي و میان فردي بهتر از 
تأکیدهاي سنتی بر هوش کالمی و ریاضی قادر به یادگیري 

).20064هستند (گاردنر، 
هـاي جدیـدتر دانـش    آموزش استثنائی مبتنی بـر یافتـه  

هـاي درسـی   روي از برنامهباید به جاي دنبالهشناسی،روان
سنتی، بر سنجش و تشخیص جامع و پویا، بر نقاط قوت و 

هـاي هوشـی و   هاي مورد غفلت و بر تمام ویژگـی ظرفیت
آموزان تأکید نماید.شناختی دانشروان

بسیار مهم است که توجه کنیم عـادي بـودن و اسـتثنائی    
، بلکه مـا بـا طیفـی از    بودن دو مقولۀ جدا از یکدیگر نیست

رو هستیم که به این یا آن صورت کودکان و نوجوانان روبه
هاي معمول در آمـوزش و پـرورش   ثنائی هستند و روشتاس

هاي استثنائی، پاسخگو براي سنجش و تشخیص این ویژگی
طور کـه فعـالً معمـول    توانیم آننیست. در این مورد ما نمی

ي سنتی و قرار دادن افـراد  هاسنجیاست، با استفاده از روان

4. Gardner, Howard
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بندي آنـان بپـردازیم.   ) به تقسیمZدر توزیع نرمال (یا توزیع 
سـنجی سـنتی، ثانیـاً بـا     در این مورد اوالً بـا مشـکالت روان  

مشکل مفهـوم نرمالیزاسـیون و تعیـین نقطـه بـرش هنجـار و       
توجهی کنونی به سنجش پویـا  نابهنجار، و ثالثاً با مشکل کم

کی و سـنجش اصـیل مواجـه هسـتیم     و جامع و سنجش مال
) کـه گفتگـو دربـاره آنهـا نیـز نیازمنـد       1390آبادي، (لطف

موقعیت دیگري است.

کودکان استثنایی در ایران
به ترتیبی که گفته شد، جدا از افراد سرآمد، کودك و 

یافتـه بـراي همـه    آموز استثنائی یک اصطالح تعمـیم دانش
هـاي  تـوانی تـار کـم  کودکان و نوجوانـانی اسـت کـه گرف   

هـاي گونــاگونی از  هـاي حســی، و شـکل  زیسـتی، آسـیب  
شناختی هستند. بخـش کـوچکتري از ایـن    مشکالت روان

کودکـــان و نوجوانـــان در مـــدارس اســـتثنائی، و بخـــش 
بزرگتــري در ســایر مراکــز و مــدارس عــادي یــا بیــرون از 

هاي آموزشی هستند.محیط
کـه  آمارهاي کشورهاي پیشـرفته حـاکی از آن اسـت   

ــژه  12کــم دســت درصــد از کودکــان داراي نیازهــاي وی
). حال اگـر  2008، 2؛ و هیوارد2009، 1هستند (کریتیکاس

ســاله 18تــا 5درصــد از کودکــان و نوجوانــان 12مــا نیــز 
میلیـون نفـر در   15ایرانی را، که کل جمعیت آنان حـدود  

1. Kritikos, Effie, P.
2. Heward, William

حساب این گروه سنی است، در شمار کودکان استثنائی به
هزار 800میلیون و 1ن دوازده درصد در حدود آوریم، ای

گیرند کـه از جهـات گونـاگون زیسـتی و     نفر را در بر می
شناختی نیازهاي ویژه دارند.روان

مطابق آمارهاي سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی     
آمــوز هــزار دانــش 112ایــران، در حــال حاضــر فقــط    

س دبستانی تا پایان دوره متوسـطه در دو بخـش مـدار   پیش
و هزار نفر در سه هزار مدرسه 74خاص و استثنائی (شامل 

تـوان  هزار نفر از آنـان کـم  58استثنائی،که کالس ضمیمه 
30بیننـد و بقیـه (یعنـی حـدود     ذهنی هستند) آموزش مـی 

هزار نفـر) بصـورت تلفیقـی و فراگیـر در مـدارس عـادي       
ایـن ترتیـب، رقـم کودکـان و نوجوانـان      اند. بهگرفتهجاي
ئی کـه زیـر نظـر سـازمان آمـوزش اسـتثنائی کشـور        استثنا

درصد کودکان و نوجوانانی هسـتند کـه   8هستند کمتر از 
هاي ویژه نیاز دارنـد. واقعیـت آن اسـت کـه بـا      به آموزش

ــانی کــه دچــار آســیب   ــاي محاســبۀ کودکــان و نوجوان ه
خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی هستند یـا در خطـر قـرار    

12ی در کشور ما بسیار فراتر از دارند رقم کودکان استثنائ
درصد مذکور است و یک درصـد جزئـی از آنـان تحـت     
پوشش آموزش و پرورش استثنائی قرار دارند. این آمارها 

دهد کـه آمـوزش و پـرورش اسـتثنائی     به روشنی نشان می
هـاي  العاده و باال بردن ظرفیتکشور نیازمند گسترش فوق

مذکور است.آماربرابر 15پذیرش خود به بیش از 

ــرورش   ضــرورت تحــول کیفــی در آمــوزش و پ
کودکان استثنایی

مذکور، بنیـادکردن آمـوزش و   آمارافزون بر گسترش 
پرورش بر فلسفۀ زندگی و فلسفۀ علوم انسانی متناسـب بـا   

هاي جدیدتر دانش آموزش استثنائی مبتنی بر یافته
هاي درسی روي از برنامهشناسی، باید به جاي دنبالهروان

سنتی، بر سنجش و تشخیص جامع و پویا، بر نقاط قوت و 
هاي هوشی و هاي مورد غفلت و بر تمام ویژگیظرفیت

آموزان تأکید نماید.شناختی دانشروان
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شأن و ارزش انسانی کودکان و نوجوانان در عصر حاضـر  
ــردن کیفــی برنامــه  ــاال ب ــز ب ــرورش و نی هــاي آمــوزش و پ

نائی است که اهمیت بزرگی دارد. اگر بپذیریم که در استث
کنیم؛ اگر بدانیم که دانش و قرن بیست و یکم زندگی می

شناسی و آموزش و پـرورش کودکـان و   پژوهش در روان
تر از نوجوانان استثنائی در عصر حاضر بسیار بسیار پیشرفته

هـاي بـه کـار گرفتـه شـده در کشـور مـا        دانش و پژوهش
دریافته باشیم که در شرایط استثنائیِ کنـونیِ  هست؛ و اگر 

ــه    ــی بـ ــاز بزرگـ ــه نیـ ــی چـ ــان ایرانـ ــان و نوجوانـ کودکـ
ــه ــه  نظری ــوآوري و برنام ــردازي و ن ــول در  پ ــزي و تح ری

شناسـی و آمــوزش و پــرورش کشـور داریــم، آنگــاه   روان
متوجه خواهیم شد کـه چـه مسـئولیت و وظیفـه بـزرگ و      

آن صـورت بـا   مهمی بر دوش یکایک ماست که به این یا
ــائل روان ــان و    مس ــرورش کودک ــوزش و پ ــی و آم شناس

نوجوانان سر و کار داریم.
اي از چگــونگی رشــد کــودك در بــراي آنکــه نمونــه

مؤسسات آموزشی و تربیتی کنونی را مـورد بررسـی قـرار    
کودك در کدام مؤسسـه  )1دهیم باید از خود بپرسیم که 

هــا و مــهو بــا چــه اهــداف و مشخصــات و امکانــات و برنا
هـا چـه محتـوایی    ایـن برنامـه  )2عملکردهایی قرار داشته؛ 

هـایی  داشته و در این محتواي آموزشی و تربیتی چه بخش
چـه  )3تسلط و تأثیر بیشتري روي کـودك داشـته اسـت؛    

کودك در اجـراي ایـن   )4اند؛ انتظاراتی از کودك داشته
ها چه کرده و کارهـاي او بـه چـه نتـایجی انجامیـده     برنامه

هـایی در اجـراي ایـن    با چه مشکالت و بحران)5است؛ و 
هــاي دشــوار و هــا مواجــه بــوده و در مقابــل بخــشبرنامــه

هـایی داشـته اسـت.    آمیز آن چه کـنش و واکـنش  تعارض

ارتباط دادن کارکردها و تعامالت کوچک با کارکردها و 
تعامالت بزرگ اجتماعی و فرهنگی و آموزشـی و توجـه   

آشـکار و پنهـان در ایـن کارکردهـا و     هـاي منديبه قانون
تعامالت نیز حائز اهمیت است.

هـاي  توانـایی شواهد تجربی حاکی از آن است کـه کـم  
ــع  ــود واق ــی و تفکــر درســت در فضــاي  شــناختی و کمب بین

ــمار      ــا در ش ــی م ــاعی و فرهنگ ــی و اجتم ــدگی آموزش زن
هـا و  در تعـارض )1ها توانیمعضالت اساسی است. این کم

در روي )3تـوانی حـل مسـائل؛    در کم)2ي؛ مغالطات فکر
هــاي شــبه ســایکوپاتیک و ســایکوپاتیک؛آوردن بــه روش

هاي در ناکارآمدي)5در فقر خالقیت و تفکر نقاد؛ و )4
دهنـد. بـه بیـان    فکري و منطقی و علمی خود را نشان می

طـور سـنتی   هکـه بـ  ذهنـی تـوانی  دیگر ما، افزون بـر کـم  
هــاي در میــان ویژگــیعنــوان یــک ویژگــی گســتردههبــ

آیـد، بـا یـک    حساب میکودکان و نوجوانان استثنائی به
توانی بسیار بزرگتـر در میـان کودکـان عـادي روبـرو      کم

نامیم. توانی در درست اندیشیدن میهستیم که آن را کم
هـاي هوشـی کـه    تـوانی این مشکل بزرگ، برخالف کم

راي هاي زیستی دارد، اساساً دابخش بزرگی از آن ریشه
ــه ــا در    ریش ــه بس ــت و چ ــی اس ــاعی و فرهنگ ــاي اجتم ه

اي نیـز بـه آن دامـن زده    اي و مدرسـه هاي رسانهآموزش
هـاي  هـا بـا هـر دو نـوع برنامـه     شود. در ایـن آمـوزش  می

روبــرو هســتیم کــه گفتگــوي بیشــتر و 1آشــکار و پنهــان
بررسی آنها نیازمند گفتار دیگري است.

وز و مکوند حسـینی،  در آثار موجود (نگاه کنید به: افر
هاي )، معمول این است که ویژگی1386پژوه، ، و به1389

1. Open & Hidden Curriculum
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بنـدي  گروه تقسـیم 10کودکان و نوجوانان استثنائی را در 
هـاي رشـدي ذهـن)؛   ذهنـی (نـاتوانی  توانکم. 1اند: کرده

. اختالالت عـاطفی و رفتـاري؛   3هاي یادگیري؛ . ناتوانی2
گفتـــار و زبـــان؛هـــاي ارتبـــاطی . اخـــتالل5. اوتیســـم؛ 4
ــیب6 ــنوایی؛  . آس ــدگی ش ــیب7دی ــایی؛ . آس ــدگی بین دی
هـاي  . آسـیب 9هاي فیزیکی و بهداشتی؛ دیدگی. آسیب8

بندي . کودکان و نوجوانان سرآمد. این تقسیم10مغزي؛ و 
بعد رواج یافتـه اسـت امـروز،    که از نیمه دوم قرن بیستم به

هـاي  خاصه در کشور ما که به وسعت با پدیده محرومیـت 
خــانوادگی و اجتمــاعی و فرهنگــی و آموزشــی و تربیتــی 

مواجه است، کفایت الزم را ندارد.
آموزان سنجی دانششناسی و روانمطالعات ما در روان

پـنج ویژگـی   حـداقل و سایر مردم حاکی از آن است کـه  
) اسـتثنائی  1بزرگ زیر را نیز باید به ده مـورد بـاال افـزود:    

طـور همزمـان   هادهاي باال و ببودن مضاعف (داشتن استعد
هـاي  تـوانی ) کـم 2هـاي یـادگیري بـودن)؛    توانیدچار کم

) اغتشاش هویت و شخصیت انسـانی؛  3درست اندیشیدن؛ 
) درمانــدگی آموختــه شــدة اجتمــاعی و فرهنگــی؛ و    4
هــاي ســالم  ویژگــی) روحیــات ســایکوپاتیک و فقــر   5

ــی   ــک را م ــر ی ــه ه ــهروندي، ک ــث و  ش ــوع بح ــوان موض ت
مفصلی قرار داد.گفتارهاي

نگاه آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور بـه مفهـوم       
ــنتی و    ــاه سـ ــتثنایی، یـــک نگـ ــوان اسـ ــودك و نوجـ کـ

گراي است و چندان توجهی به موارد باال نـدارد.  کاستن
تـوان تغییـر   گراي را وقتی مـی این نگرش سنتی و کاستن

ــان در   داد کــه شــأن و ارزش انســانی کودکــان و نوجوان

خشـی آن و متناسـب بـا فلسـفۀ زنـدگی و      بمفهوم رهایی
فلسفۀ علوم انسانی متناسب با عصر حاضر مورد نظر قرار 

ــایی   ــا، هــدف ره ــن معن ــرد. در ای ــوزش و گی بخشــی آم
پرورش آن است که وضعیت زندگی حال و آیندة تمـام  
کودکان و نوجوانان را از وضع موجود به یک وضـعیت  

تمـام آنـان   جانبـۀ انسانی و شایسته برساند که رشـد همـه  
هاي برابر آموزشی و پرورشـی بـراي   تأمین شود؛ فرصت

نظـر از  سـاله، صـرف  18تـا  5تمام کودکان و نوجوانـان  
هایی که ممکن است داشته باشند، فـراهم آیـد؛   توانیکم

هاي انسانی و استعدادهاي آنان به درسـتی و  همۀ ظرفیت
به طور مستمر سنجش و تشخیص داده شـود و امکانـات   

ها یی آنها در حداکثر ممکن فراهم گردد؛ خانوادهشکوفا
و دیگر نهادهاي اجتماعی براي رشد آموزشی و فکري و 

کمـک گرفتـه   آموزان مستمراً بـه عاطفی و رفتاري دانش
شوند؛ کار مدرسه و معلم و تجهیزات و محیط یادگیري 

تسهیل ،هاي آشکار و پنهان آموزشی و پرورشیو برنامه
ها و عالئـق کودکـان و نوجوانـان و    زهتحقق بهترین انگی

پاسخگویی به نیازهاي انسانی و معنـادار کـردن زنـدگی    
حال و آیندة آنان باشد.

آموزان و واقع، تأکید بر شأن و ارزش انسانی دانشدر
بــاال بــردن حرمــت نفــس آنــان حــائز اهمیــت اساســی در  

شناسی و آموزش و پـرورش  رویکرد مورد نظر ما در روان
ستثنائی است. نگـاه موجـود اجتمـاعی بـه ارزش     عادي و ا

افــراد، نگــاهی دور از تأکیــد مــذکور اســت و خــود را در 
ها و کارکردهاي آشکار و نهان آمـوزش و پـرورش   برنامه

سازد. طبیعی اسـت کـه در   کودکان و نوجوانان نمودار می
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ــه  چنــین شــرایطی دانــش ــادي کــافی ب آمــوزان تمایــل بنی
حسـاس و رفتـار خـود نشــان    یـادگیري و رشـد اندیشـه و ا   

ـ عنــوان یــک فضــاي فرمانــدهیهدهنــد و مدرســه بــنمــی
کنندة اندیشه و احساسات و رفتـار آنـان   فرمانبري و کنترل

بینـیم متوسـط تحصـیالت در    که مـی آید. اینحساب میبه
کالس تحصیلی است و 7میان کل مردم کشور در حدود 

نمـداري و  که مدرسه حتی در آموزش مؤثر نظم و قانواین
مسئولیت شهروندي موفقیـت الزم را نداشـته و مشـکالت    

ــارغ ــردي و  ف ــدگی ف ــدارس در زن التحصــیالن نوجــوان م
اجتمــاعی و فرهنگــی آنــان نمــود غیرقابــل انکــاري دارد،  

شناسـی و  همگی حاکی از ضرورت نگاهی دوباره به روان
مسائل آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان است.
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