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  :چکیده مقاالت 
  

  کنگرة ملی علوم انسانی 
  وضعیت امروز، چشم انداز فردا 

  
  

  وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  علوم انسانیکتب شوراي بررسی متون و 
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  تهران
  

  به اهتمام
  ررسی متون و کتب علوم انسانیدبیرخانۀ شوراي ب

  
  
  
  
  
  
  



 ١۵٠

  
یکی از پنج گرایش رشتۀ الهیـات و معـارف    -پس از پیروزي انقالب، گرایش علوم قرآن و حدیث 

هاي علمیه؛ به واسطۀ نیاز جامعـه بـه    ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و حوزه در دانشگاه  -اسالمی
امـا متاسـفانه، در   . عارف قرآنی و حدیثی، مورد استقبال چشمگیر عالقمندان قـرار گرفـت  علوم و م

طول دو دهۀ گذشته،به واسطۀ عـدم تغییرجـدي دربرنامـه، مـواد و متـون آموزشـی؛ رفتـه رفتـه از         
هاي گوناگونی بر آن سـایه   ها وکاستی همراهی با نیازهاي جامعه باز مانده و در حال حاضر، ضعف

در ایـن نوشـتار، نخسـت بـه     . طلبـد  رفع آن، همفکري وهمکاري صاحب نظـران را مـی   افکنده،که
کنـیم و سـپس بـه صـورت خـاص،       هاي این گرایش اشـاره مـی   ها و ضعف صورت کلی به کاستی

در بخش سوم نیز، متون تفسیري .هاي درس تفسیر را مورد بازبینی قرار می دهیم ها و ضعف کاستی
پیشـنهادات در  .ه تفکیک مقـاطع مـورد نقـد و بررسـی خـواهیم داد     هاي درس تفسیر را ب و سرفصل

  .راستاي ارتقاي کمی و کیفی درس تفسیر،پایان بخش این گزیده خواهد بود
  
  
  
  

منـابع  / آسـیب شناسـی درس تفسـیر   / متـون تفسـیري  / گرایش علوم قرآن و حدیث: ها  کلید واژه
  .هاي درس تفسیر سرفصل/ تفسیري

  
  
  
  
  
  
  

هاي پیش روي روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در درآمدي بر چالش 
  پاسخگویی به نیازهاي تعلیم و تربیت کشور

   دانشجوي دکتري روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران سید محسن اصغري نکاح
  فاطمه نصرتی   و     
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هرچنـد  . انسانی است پاسخگویی به چالش هاي تعلیم و تربیت کشور، یکی از وظایف خطیر علوم
چالش هاي آموزشی و تربیتی ماهیتی چند بعدي دارند و نیازمند نگرش و چاره جویی چند بعدي نیـز  
می باشند لیکن، رشته هاي مختلف علوم انسانی به فراخور حوزه حرفه ایی فعالیـت خـود، مخاطبـان    

  .اصلی چالش هاي خاصی می باشند
متـولی اصـلی پـرورش     1سی و آموزش کودکان اسـتثنایی چنین انتظار می رود که حوزه روان شنا

نیروي تخصصی آموزش و خدمات توان بخشی، پژوهش و سیاست گذاري و توسعه و تعلیم و تربیت 
  .ویژه باشد

تحوالت صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، چالش هاي جدیـدي را بوجـود آورده انـد کـه در حـوزه      
  :آموزش استثنایی برخی از آنها عبارتند از

ô  و درخواسـت و   2گسترش توجه جوامع به پرورش استعدادهاي خالق و آموزش افراد سـرآمد
انتظار خانواده ها جهت دریافت خدمات آموزشی و مشاوره ایی پرورش هوش و استعدادهاي خـاص  

  .کودکان
ô  و زمینه ساز ها که باعث افزایش د شواري هـاي  ) ریسک فاکتورها(افزایش عوامل خطرآفرین

گردیـده   4هیجـانی و اجتمـاعی   -؛ و ناسازگاري هاي رفتـاري 3یر اختالالت ویژه یادگیريآموزشی نظ
  .است
ô    توسعه تکنولوژي از یک سو احتمال ابتالي  به معلولیت ها را افزایش داده  و از سـوي دیگـر

فرصت هایی به منظور پیش گیري  از آنها فراهم نموده اسـت کـه بهـره گیـري از آن در حیطـه روان      
  . و آموزش کودکان استثنایی مستلزم تامل است شناسی
ô   و گسترش دانش و ورود نظریات جدید شناختی، تربیتی و لزوم تخصصی تر شدن و تعمـق و

  .تمایز بخش به رشته هاي آموزش را برجسته نموده است
پاسخگویی به این چالش ها مستلزم غنی سازي، بسط و گسـترش آمـوزش عـالی در حـوزه روان     

موزش کودکان استثنایی می باشد و مقاله حاضر می کوشد با مرور چالش هاي موجود، بـه  شناسی و آ
  .ارائه راهکارهاي پیشنهادي براي مواجهۀ مؤثر و مسئوالنه و چاره اندیشی آنها بپردازد

  پژوهش وسیاست گزاري  روان شناسی ، چالش ها ، نیازهاي تعلیم و تربیت،: کلید واژه ها 
  
  

                                 
1 - Education of exceptional children 
2 - Gifted & Talented 
3 -Specific learning disability 
4 - Behavioural Emotional & social difficulties 


