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 تعریف 

عقب ماندگی ذهنی بیماری نیست بلکه نتیجه فرایندی مرضی در مغز است که مشخصه آن محدودیت در 

کارکرد هوش و انطباقی است.در غالب موارد علت عقب ماندگی ذهنی مشخص نیست و عواقب آن از روی 

 .رتهای زندگی فرد مشخص می شودااشکاالت هوشی و مه

                      ودکان عقب مانده ذهنی را به مراکز آموزشی شبانه روزیمیالدی بسیاری از ک ۰۰۱۱در اواسط دهه 

                     می سپردند زیرا معتقد بودند که این کودکان در صورتی که آموزشهای فشرده کافی دریافت کنند ، 

دهند.این مراکز اقامتی می توانند به میان خانواده بازگردند و در جامعه عملکرد باالتری از خود نشان می 

بیشترین کاربرد را داشتند.تا اینکه عموم مردم از شرایط غیر  ۰۵۱۱کودکان عقب مانده در اواسط سالهای 

بهداشتی و پر ازدحام و در برخی موارد شرایط توام با سوءرفتار این مراکز آگاهی یافتند و همین امر آغزگر 

تاکنون معدودی از کودکان عقب مانده ذهنی به مراکز نگهداری  به بعد۰۵۹۱جنبش موسسه زدایی بود.از اواخر 

سپرده شده اند و مفهوم شامل سازی در محیطهای مدرسه و عادی سازی در موقعیتهای زندگی در میان گروهها 

 .و اکثریت شهروندان اهمیت زیادی یافته است

به تمامی کودکانی که به نحوی با  کادر آمریعنوان کودك استثنایی در مکاتب آمریکا و انگلیس فرق می کند 

کودکان طبیعی و همسن خود از نظر فکری ، جسمی ، عاطفی ، عقالنی ، رفتاری ، ... فرق داشته باشند استثنایی 

عقب مانده ذهنی و نظایر آن همه  با قبول این تعریف یك کودك نابغه ، نابینا ، ناشنوا ، "شود مسلما گفته می

  استثنایی هستند . 

لغت استثنایی را محدود به تیز هوشی می کنند و سایر کودکان را که به عللی تحت حمایت و  انگلستان در

 گویند . می کودکان ویژهآموزش خاص هستند 

هر یك از انسان ها در مفهومی عام و کلی استثنایی هستند ، زیرا با یکدیگر در ابعاد مختلف وجودی   توجه :

 تفاوت دارند.

. این تفاوت چه از لحاظ ظاهری )مانند اندتوجه داشته  تفاوتهای فردیانسانها از بدو خلقت به موضوع وجود 

 .شکل و قیافه( و چه از لحاظ نوع رفتار و سرعت یادگیری مورد توجه بوده است  جنسیت و یا رنگ پوست ،

تعریف و دسته بندی و درصد شیوع کودکان 

 استثنایی
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باشد. بنا  می ماندگی ذهنی آمریکا تعریفی که مورد توجه اکثر متخصصین قرار گرفته است، تعریف انجمن عقب

ای کمتر از حد  دار یا قابل مالحظه طور معنی کنش هوش عمومی که بهبه  ماندگی ذهنی عقببه نظر این انجمن، 

 د.شو است، گفته میمتوسط عمل کرده، با نقایصی در رفتار سازشی توام بوده و در دوران رشد و تحول پدید آمده 

 شامل سه مفهوم است یفتعر ینا: 

که بر اساس انجام  ینظر، هر کودک ینقابل مالحظه: از ا یا دار یدر حد معن یبودن کنش هوش عموم یین: پامفهوم اول

 .شود یمحسوب م یمانده ذهن از متوسط باشد، عقب یارکمتراستاندارد شده، هوشبهرش حداقل دو انحراف مع یهوش یها آزمون

 یی)توانایاجتماع پذیری یت)اتکا به خود(، مسئولیفرد در عملکرد مستقل فرد ییاشاره دارد به توانا :یرفتار سازش مفهوم دوم:

کسب مهارت الزم در  حرکتی، – حسی و فرهنگ جامعه خود، تسلط بر اعمال ی( متناسب با گروه سنیطارتباط موثر با مح یبرقرار

 یندر سن یو استقالل عمل یا روزانه، استقالل حرفه یزندگ و مربوط به خانه یها انجام مهارت یلی،و تحص تحصیلی یشپ های یتفعال

 مختلف.

سالگی. زیرا برخی از  ۰۰های حساس رشد و تحول از بدو تولد تا  دوران رشد و تحول: اشاره دارد به اهمیت سال :مفهوم سوم

 ۰۰ماندگی ذهنی تا  ند. لذا این ویژگی که عقبک های ذهنی ارثی احتماال در سنین خاصی از مراحل رشد بروز می ماندگی عقب

قراردادی دارد و به قصد   شود از یکسو بیانگر انجام تکلیف مناسب با رشد سنی است و از سوی دیگر جنبه سالگی آشکار می

 .آیند کار می شود به ماندگی ذهنی از اختالالت تخریبی مغز که در بزرگسالی آغاز می تفکیك عقب

 

 

های استاندارد  ماندگی ذهنی، یکی ضعف و کمبود بر کنش هوش عمومی طبق آزمون های عقب نشانهبنابراین از 

 .باشد شده و دیگری اختالل در رفتار سازشی می

 

 

 

 

 :تفاوت های افراد به دو دسته تقسیم می شود

 یفرد درون تفاوتهای - 2   تفاوت های بین فردی -۰

  جسمانی مثل قد و وزن و رنگ چشم و خصوصیات روانی از قبیل هوش انسانها از لحاظ ویژگی های فردی : بین تفاوت های

 های زمینه  تفاوتهای بین فردی در را تفاوتهای بین فردی می نامند. و شخصیت تفاوتهایی با یکدیگر دارند که این تفاوت بین افراد

به کودکانی استثنایی گفته می شود که برخالف اکثریت افراد همسن خود در شرایط عادی قادر به 

قالنی، رفتاری و عاطفی با همساالن خود فرق کلی داشته سازگاری با محیط نباشند و از نظر فکری، ع

 .باشند و روشهای خاص آموزش و پرورش درباره آنان به کار رود
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انسانها می گذارد. به همین علت در زمینه موفقیتهای تحصیلی و شغلی نیز  عملکردهای در سزایی به تاثیر و شود می مشاهده مختلف

 .مهم می باشد

 :توانایی های مختلف در یك فرد یکسان نبوده و هر فرد در برخی زمینه ها دارای استعداد خوب و در  تفاوت های درون فردی

توانایی ها و استعداد های مختلف یك فرد تفاوت های  به تفاوتهای موجود در.زمینه های دیگر استعداد متوسط یا ضعیف می باشد

 .درون فردی اتالق می شود. مثال یك فرد در زمینه ریاضی استعداد خوبی دارد اما در یادگیری زبان انگلیسی ضعیف است

 

 

 

با محیط و ... را  به کمك آزمون های روانی می توان توانایی ها یا خصوصیاتی مانند هوش ، شخصیت و سازش

 اندازه گیری کرد.

  قابل اطمینانی داشته باشند.به عبارت دیگر تصویر روشنی از  روایی و پایاییآزمون های روانی مناسب آزمون هایی هستند که

 خصوصیات و توانایی افراد مرتبط با آزمون ارائه دهند.

  به این ترتیب که  استفاده می شود. منحنی احتماالت طبیعی فرضیمعموال برای ساخت آزمون های روانی  و تعبیر و تفسیر آن از

اگر تعدادی از افراد را از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شوند و خصوصیات آنها را با استفاده از وسایل اندازه گیری  و 

به دست آمده را به هم وصل کنیم  ثبت نماییم و نقاط  yو   xسنجش ، اندازه بگیریم و میزان این خصوصیات روانی را روی محور 

 ،  یك منحنی چند ظلعی به دست خواهیم آورد.

 .منحنی طبیعی یا بهنجار شبیه زنگوله است 

 
3

2
که در دو طرف چپ و راست قرار می  نامیده می شوند و بقیه« طبیعی »یا « بهنجار»افراد که  در وسط منحنی قرار می گیرند  

 نامیده می شوند.« استثنایی»یا « غیر طبیعی »یا « نجارنابه»گیرند 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های روانی
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 طبیعی یا بهنجار

 

 

 

 

 

  افرادی که از نظر هوشی نمرات باالیی می گیرند  تیز هوش ، با استعداد یا نابغه نامیده می شود و افرادی

ذهن یا تهی که از نظر هوشی نمرات پایینی کسب می کنند عقب مانده ذهنی ، کم توان ذهنی ، کند 

 مغز نامیده می شوند.

 

 

 

 تهیه شد.« بینه»توسط 

  او اولین کسی بود که ماموریت یافت آزمونی تهیه کند تا بتواند کودکان عقب مانده ذهنی در کالس را مشخص

 کند.

  تراز شد.میزان یا «  ترمن»در آمریکا توسط  ۰۵۰۹آزمون بینه در سال 

 بینه نام گرفت.-این آزمون به نام سازنده آن و دانشگاه استنفورد ، آزمون استنفورد 

 تواند یدر هر نوبت تنها م یشگراست که آزما ینآزمون ا یانفراد یمنظور از اجرا انجام می شود. انفرادی به صورت 

 . یازمایدرا ب یآزمودن یك

  اندازه گرفت.با این آزمون می توان بهره هوشی افراد را 

  سن شناسنامه ایی و سن عقلی»بهره هوشی در این آزمون نمره ای است بر اساس رابطه بین.» 

  سال. ۰۹تا  3برای کودکان 

 بینه -آزمون استانفورد 
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 کنند و برای که عدد بدست آمده اعشار نداشته  برای محاسبه ضریب هوشی ، سن عقلی را بر سن تقویمی تقسیم می

 .کنند ضرب می ۰۱۱باشد، آن را در 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ساخته شد.۰۵31توسط دیوید وکسلر در سال 

  استنفورد بینه :مزیت آن نسبت به آزمون هوشی 

را نیز « بهره هوشی غیر کالمی »و « بهره هوشی کالمی»را مشخص می کند بلکه « بهره هوشی کلی»نه تنها 

 مشخص می کند.

  تنظیم کرده بود، اما وکسلر ، سواالت آزمون خود را بر  سنبینه را بر اساس  -ترمن سواالت آزمون استنفورد

 کند. تنظیم میدرجه دشواری اساس 

  ساله و برای  ۰۱تا  ۱ساله ، برای کودکان  ۹تا  3آورد: برای کودکان  وکسلر ، در مجموع سه مقیاس فراهم می

 .بزرگساالن

 توان استعدادهای کالمی و غیر کالمی را به طور جداگانه یا با هم اندازه  دیدگاه وکسلر دو امتیاز دارد. می

توانند حرف بزنند تحت آزمایش قرار گیرند. لزومی  یا نمیدانند  گرفت. و افرادی هم که زبان آزمون را نمی

 .آورد ها اجرا شود. زیرا هر آزمون فرعی نتایج مستقل فراهم می ندارد که قسمت کالمی آزمون

  نیز استفاده می شود. دچار فقر محیطی، کودکان  کودکان دوزبانهبرای 

 ین می شود.در این آزمون سنجش هوش هر فرد در مقایسه با همساالنش تعی 

 وکسلرآزمون 

 

 :کاپالن و سادوک یدگاهد

 دهعم یریدو روش تصو یذهن یماندگ بعق یفدر تعر یسندنو یم یو سادوک در کتاب خالصه روان پزشک کاپالن

  یو انطباق یمدل اجتماع -2 یستیمدل ز -1دارد.   وجود

ب عق یصخشت یدر مغز برا یاساس ییراتدارند که وجود تغ یدهعق یکادر امر یژهبه و یطلب -یستیمدل ز طرفدارن

 دارد.  یادیبن یتاهم یذهن ماندگی

مقبول  ینبا قوان یسازگار یبرا کلی ییو توانا یعملکرد اجتماع یرو یزن یفرهنگ ی،اجتماع ی،طرفداران مدل انطباق

 .کنند یم یدتاک
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  شاخص بلوغ اجتماعی واینلند یکی از مقیاسهای تعیین رشد اجتماعی است که با میزان توانایی فرد در برآوردن

 خود در زندگی روزمره و قبول مسئولیت سروکار دارد. نیازهای عملی

   دهد که  گیرد،اما تحقیقات نشان می سالگی را دربرمی 2۱اگرچه این مقیاس، گستره سنی تولد تا باالتر از

 رسد.  کارآمدی این مقیاس در سنین پایینتر و به ویژه در گروههای عقبمانده ذهنی به حداکثر می

  بندی شده است ماده یا سؤال دارد که بر اساس سن کودکان تقسیم ۰۰1این مقیاس . 

  اطالعات مورد نیاز در هر سؤال نه فقط از طریق عملکرد کنونی آزمودنی، بلکه توسط مصاحبه با نزدیکان و

 آید.  آشنایان آزمودنی )مانندوالدین، معلم، خواهر، برادر و ... یا خود آزمودنی( به دست می

 

 توان به هشت طبقه تقسیم کرد:  سؤاالت این آزمون را می 

 خودیاری عمومی  -

 خودیاری در غذا خوردن -

 خودیاری در لباس پوشیدن -

 خود رهبری -

 اشتغال -

 ارتباط -

 جنبش -

 اجتماعی شدن -

 بهره »های کسب شده توسط فرد در این آزمون، میتوان سن اجتماعی و بعد آنچه اصطالحاً  با توجه به نمره

 شود را محاسبه کرد.  می نامیده« اجتماعی

 ند وسیله مفیدی برای متخصصان روانشناس کودك و نیز کودکان استثنایی در شاخص بلوغ اجتماعی واینل

بلوغ اجتماعی و اخذ تصمیم در سپردن افراد به مؤسسات ویژه است. برای مثال فردی که  زمینه تشخیص عدم

شود، هر گاه طبق شاخص واینلند از سن  ماندهی ذهنی محسوب می بینه، عقب  -مطابق نتایج آزمون استنفرد

ویژه، سازگاری اجتماعی رضایتبخشی از خود  تواند خارج از مؤسسات جتماعی کافی برخوردار باشد، میا

 .نشان دهد

 

 شاخص بلوغ اجتماعی واینلند
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گیری رفتار سازشی به طور شایع مورد استفاده قرار گرفته است و اگر چه از بسیاری  دو مقیاس دیگر که برای اندازه

 :اند از دارند، عبارتاند، اما تفاوتهای عمدهای نیز  مشابه جهات با هم

 :شاخص سنجش رفتار تطابقی انجمن ذهنی آمریكا -۰

مانده  باشد که برای افراد عقب می (AAMD) ساخته شده به وسیله ( اولین مقیاس۰۵1۱این مقیاس تجدید نظر شده )المبر و همکاران، 

بررسی ده حوزه قابلیت که در برگیرنده شود؛ بخش اول آن، شامل  می ذهنی طرح گردیده است. این مقیاس به دو بخش تقسیم

فیزیکی، رشد زبان و فعالیتهای شغلی و حرفهای است. بخش دوم آن، شامل  کارکردی مربوط به خودمختاری یا استقالل شخصی، رشد

 فتارها یا شیوهگیری، ر اعتمادی، گوشه که دربرگیرنده رفتارهای ضداجتماعی، بیباشد بررسی دوازده حوزه از رفتارهای ناسازگارانه می

نفر از کودکان طبیعی،  2۹۱۱فعالی است. این مقیاس که بر نمونهای بیش از  های غیرقابل پذیرش یاانحرافی و بیش های نامناسب، عادت

 .شود ماندگی تحصیلی میزان شده است، معموالً توسط معلم کامل می پذیرو عقب پذیر، تربیت کمتوان ذهنی آموزش

  (ABIC) سیاهه رفتار تطابقی -2

 سؤال است که از شش طبقه  2۱۱از  ( ساخته شده است. این وسیله شامل بیش۰۵1۵واز ) این مقیاس یا وسیله توسط مرسرولی

 :مختلف

 تشکیل  انواده، اجتماعی، ارتباط با همساالن، نقشهای مربوط به فعالیتهای فوق برنامه مدرسه، دادوستدهای روزانه و مراقبت از خودخ

 شده است.

 نفر از کودکان سیاهپوست، سفیدپوست و اسپانیولی میزان شده است و 2۱۱۱مقیاس بر نمونهای بیش از  این 

   .باشد لذا یك مقیاس تشخیصی چند فرهنگی می

از  رفتارهای خارج (ABIC) بیشتر متمرکز بر رفتارهای مدرسه است و (AAMR) تفاوت عمده این دو مقیاس این است که مقیاس

 در نظر دارد. بنابراین ممکن است یك کودك نمرهای قابل قبول از مقیاس مربوط به رفتار تطابقی در خارج ازمحیط مدرسه را 

 پایین باشد، زیرا وی در محیط مدرسه رفتارهای «AAMR» به دست آورد در حالی که نمره وی از مقیاس (ABIC) مدرسه یا

 نامناسب از خود بروز می دهد.

 

 

 

  و همکارانش ساخته شد. کرکتوسط 

 این آزمون بدین جهت ساخته شده است که نقطه شروعی برای تعیین مواد و روش آموزشی مناسب با توجه به 

 آموزان استثنایی به وجود آورد.  تفاوتهای بین فردی و درون فردی دانش

  گیرد. اندازه می را در جهات مختلف آموز قسمت است که عملکرد دانش ۰2این آزمون شامل 

   رود به کار می برای تشخیص تفاوتهای درون فردیدر حال حاضر این آزمون بیشتر. 

 

 آزمون آی. تی . پی. ا

 



 خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکز تخصصی

 

 8 بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد . موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

 

 

  :بندی کودکان استثنایی امری بس دشوار است زیرا باید اذعان کرد که طبقه

  .برابر است تنوع و شیوع اختالالت رفتاری کودکان با شماره آنها -۰

  .زا ممکن است عالیم متفاوتی در کودکان مختلف ایجاد کند یك عامل بیماری-2

  .ماندگی یا ناسازگاری ممکن است در افراد مختلف به علل متفاوت به وجود آید عالیم عقب-3

یا خفیف  ختالالت رفتاری و ناسازگاری ممکن است حاد و زودگذر یا مزمن و طوالنی بوده و ممکن است شدید-4

 .باشد

 

کنند و سایر کودکان را که به عللی تحت حمایت و آموزش خاص  در انگلستان لغت استثنایی را محدود به تیزهوشی می

 .گویند می «هکودکان ویژ»هستند

  :اند یازده گروه کودکان ویژه

 کودکان-4کودکان صرعی -3کودکان مبتال به اختالالت حرکتی -2کودکان مبتال به بیماری قند  -۰

شوند و احتیاج به مواظبت  کودکان ضعیف و حساسی که خیلی زود بیمار می -۱مبتال به اختالالت گفتاری 

کودکان - ۰کودکان عقبمانده ذهنی-1سازگار کودکان نا-۹مبتال به ناراحتیهای قلبی  زیاد دارند مانند بیماران

 .شنوا کودکان کم-۰۰کودکان ناشنوا  -۰۱ کودکان مبتال به ضعف بینایی-۵نابینا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

 

  :از دانش آموزان استثنایی ارائه کرده عبارتند از« کرک»تقسیم بندی کلی که 

  انحرافات هوشی: دانش آموزان تیزهوش و کندذهن -

  نقایص حسی: دانش آموزان ناشنوا، کمشنوا و نابینا، کمبینا - 

  دانشآموزان با نارساییهای ویژه یادگیریدشواریهای ارتباطی: دانش آموزان با مشکالت تکلمی و  -

  نابهنجاریهای رفتاری: دانش آموزان با اختالالت رفتاری -

  دشواریهای حرکتی: دانش آموزان با معلولیتهای بدنی -

 سایر موارد استثنایی و بیماریها -



 خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکز تخصصی

 

 9 بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد . موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

 

 

  .به کودکان ویژه، کودکان معلول نیز اطالق می شود 

  کنند است. مانعی که در مسابقات ایجاد می« مانع»واژه معلول به معنی.  

  کودکان معلول به علت داشتن موانع و اختالالت ذهنی، حرکتی، حسی، جسمی، عاطفی و ... از مسابقه زندگی

  .شود کنند. به همین دلیل به آنان معلول گفته میتوانند مانند دیگران رقابت  نمی مانند و عقب می

 شود در سنین بلوغ به جای لغت معلول از لغت ناتوان استفاده می. 

 

 کودک معلول یا ناتوان از نظر آموزشی

ماه به علت بیماریهای جسمی،  3کودك ناتوان یا معلول از نظر آموزشی کودکی است که در هر سال تحصیلی بیش از 

دائم یا متناوب نتواند سرکالس درس حاضر شود در نتیجه از دروس عقب بماند و احتیاج به مدارس و  به طورروانی و ... 

 .آموزشهای ویژه داشته باشد

 کودک استثنایی از نظر آموزشی

شود که از جهات مختلف ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی  از نظر آموزشی واژه استثنایی به کودکانی اطالق می

ای با دیگر کودکان همسال خود دارند. به نحوی که به لحاظ همین تفاوتهای محسوس، قادر نیستند  مالحظه لتفاوت قاب

ها و تواناییهای مشترك اکثریت کودکان در سنین مختلف تنظیم  عادی که اصوالً بر پایه ویژگی های درسی از برنامه

توان  واژه کودکان استثنایی شامل کودکان تیزهوش، کممند گردند. بنابراین تعریف  بهره گردیده است به طور شایسته

 .گردد جسمی و ... می ذهنی، نابینا، ناشنوا و ناسازگار، معلولین

 

 

  آموزش و پرورش استثنایی به جنبه هایی از تعلیم و تربیت گفته می شود که جنبه های استثنایی یعنی ویژگیها و

  .فردی در آن رعایت شده باشدتفاوتهای 

 کودکان معلول و ناتوان

 

تعریف آموزش و پرورش 

 استثنایی



 خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکز تخصصی

 

 11 بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد . موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

  مقدار و نوع آموزش و پرورش ویژهای که کودك استثنایی به آن نیاز دارد بستگی به عوامل متعددی از جمله

درجه، میزان و چگونگی تفاوتی است که کودك با دیگر کودکان هم سال خود در تواناییها و استعدادها و 

   .رشد طبیعی خود دارد

 ت و اختالف در رشد و تواناییها میان کودك با کودکان همسال خود بیشتر باشد، نیاز به هر قدر میزان تفاو

  .آموزش و پرورش استثنایی بیشتر خواهد بود

  عدم تعادل و هماهنگی بین جنبه های مختلف رشد در خود کودك نیز ممکن است نیاز به آموزش و پرورش

نایی کالمی و تواناییهای ذهنی دیگر یا تفاوت میان تواناییهای استثنایی را ایجاد نماید. مثالً تفاوت میان توا

 دیداری و شنیداری و حرکتی و غیره.

  با قبول اصل تفاوتهای فردی شاید بتوان گفت که برای همه کودکان به طور اعم و برای کودکانی که دارای

 .وزش و پرورش استثنایی داریمتفاوتهای محسوس تری هستند )استثنایی( به طور خاص، نیاز به برنامه های آم

در واقع آموزش و پرورش استثنایی یك نظام آموزشی بالینی است که هدفش توجه به تواناییهای کودك 

 استثنایی است نه.

 

توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز  : داوطلبین محترمنکته مهم

به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگری نخواهید داشت. برای اطالع از 

 نحوه دریافت جزوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
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