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:اهداف طرح سفیران بهسازی آموزش 

یادگیری در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی-بهبود فرایند یاددهی

افزایش دانش و آگاهی معلم نسبت به شناخت دانش آموزان با نیازهای ویژه

ساس تغییر نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه و تالش در جهت کمک به آنان و ایجاد فرصت های مناسب جهت اح

موفقیت ، افزایش اعتماد به نفس و ارتقای سطح انگیزش نسبت به ادامه تحصیل

پذیرش تفاوت های فردی دانش آموزان دارای نیاز های ویژه و یاری آنان در جهت ارتقای مهارت های پیش نیاز

 و نکته های ضروری در هنگام ارایه برنامه درسی به کودکان دارای نیازهای ویژهآشنایی بیشتر معلمان با ویژگی های اصلی

هتوانمند سازی حرفه ای آموزگاران در راستای بهره مندی از روش های نوین آموزشی با هدف کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژ

یادگیری-افزایش نشاط و پویایی کالس درس با بهره مندی از روش های خالق و فعال یاد دهی

افزایش تعامل مؤثر و سازنده بین مدارس و والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه

 ارتقای دانش و آگاهی معلمان در راستای توجیه والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه جهت پیگیری و تداوم همکاری با مراکز

تخصصی و توان بخشی

تربیت سفیران بهسازی آموزش به عنوان معلمان پذیرا در مدارس عمومی جهت کمک به دانش آموزان عزیز با نیازهای ویژه

امعهکاهش نرخ تکرار پایه و پیشگیری از پیامد های ناگوار روحی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن برای دانش آموز ، خانواده و ج
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:چند نکته

 تهیه بسته های آموزشی سفیران در گروه های آموزشی دانش آموزان با مشکالت یادگیری اداره آموزش و

چه پرورش استثنایی استان خراسان رضوی و با هدف بهره مندی سفیران بهسازی آموزش در راستای کمک هر

.بیشتر به معلمان عزیز و دانش آموزان با نیازهای ویژه صورت پذیرفته است

در تهیه محتوای بسته های آموزشی سفیران از منابع مختلفی استفاده شده است  .

ز تصاویر استفاده شده در این فایل تنها به منظور کمک بیشتر به فهم موضوعات مطرح شده می باشد و ا

ز ویژه و افراد صاحب تصویر،الزاماً  دارای معلولیت و یا نیااینترنت و سایر منابع موجود استخراج شده است

.نمی باشند



تقدیم هب 
.ندآموزگاران زعزی اریان زمین هک سرشار از عشق و محّبت هست 



تعریف آموزش و پرورش ویژه

آموزش و پرورش ویژه، آموزشی است که به طور ویژه 
توسط سازمان آموزش و پرورش طراحی شده است تا 

نیازهای منحصر به فرد دانش آموزانی که بر اساس مالک 
های سازمان آموزش و پرورش واجد شرایط دریافت آموزش 

.  ویژه هستند را برآورده سازد

آموزش و پرورش ویژه را آموزش و پرورشی   ( 2009)هاالهان و همکاران 
می دانند که به طور ویژه طراحی شده تا نیازهای منحصر به فرد کودکان با 

.نیازهای ویژه را برآورده سازد
برای برآوردن نیازهای ویژه این کودکان، مواد و وسایل آموزشی ویژه، روش 

برای مثال .های تدریس ویژه  و تجهیزات و تسهیالت ویژه ای نیاز است
کودکان با آسیب بینایی برای خواندن به خط بریل نیاز دارند،دانش آموزان با 

....آسیب شنوایی به وسایل کمک شنوایی و زبان اشاره نیاز دارند و
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اصول آموزش و پرورش ویژه

به طور کلی اصول اساسی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه 
:عبارتند از

دانش آموزان با نیازهای ویژه حق دارند که به آموزش و پرورش مناسب ♦

.دسترسی داشته باشند
درتصمیم گیری های آموزشی، نیازهای انفرادی دانش آموزان با نیازهای ♦

.ویژه باید مورد مالحظه قرار گیرد
والدین باید نقش فعالی در آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه ♦

.ایفا کنند
پیوستاری از خدمات آموزشی باید فراهم شود و در حد امکان آموزش ♦

مناسب برای همه دانش آموزان با نیازهای ویژه باید در مدارس عادی فراهم 
.شود

فقط در شرایط ویژه باید دانش آموز برای دریافت خدمات آموزشی مناسب ♦

.از خانه دور شود
سازمان آموزش و پرورش ویژه باید منابع کافی برای توانمند سازی دانش ♦

آموزان با نیازهای ویژه جهت دسترسی به آموزش و پرورش مناسب را فراهم 
(. 1999انجمن ملی ارزیابی و برنامه درسی،.)کند
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مفاهیم و تعاریف آموزش و پرورش تلفیقی
آموزش و پرورش به شیوه تلفیقی( الف

جایدهی دانش آموزان با نیاز های ویژه با فراهم نمودن برخی انطباق ها 
پرورشی عمومی، با این شرط که _ و امکانات در محیط های آموزشی 

آنان بتوانند با ساختار ها و نگرش های موجود و محیط بدون تغییر 
.متناسب باشند

فراگیر سازی آموزش و پرورش( ب
_ آموزش تمامی دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های آموزشی 
پرورشی عمومی در کنار دانش آموزان سالم، در شرایطی متعهدانه 

برای از بین بردن موانع در جهت فراهم نمودن مشارکت کامل هر یک، به 
.اندازه توانایی های منحصر به فردشان، تالش می گردد

تفاوت تلفیقی و فراگیر سازی( ج
در آموزش و پرورش به روش تلفیقی الزم است دانش آموزان با نیاز های 

خود را با شرایط مدرسه و کالس پذیرا هماهنگ رابط، /مرجعویژه و معلم 
که عمده این سازگاری و هماهنگی متوجه دانش آموز می نمایند، 

نیازهای با یادگیرندگان چنین رویکردی مشکالت بسیاری را برای . شود
در بر داشت در تضاد با حق آموزش و پرورش رابط /مرجعو معلم ویژه 

اجباری بودن آن و برابری در دسترسی به آموزش و پرورش و نیز رایگان، 
.مخالف با سیره پیامبر معظم اسالم و ائمه اطهار است
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رویکرد فراگیر سازی در راستای تکمیل فرایند تلفیقی، به منظور فراهم 
آوردن زمینه های مورد نیاز برای آموزش همه افراد با احترام گذاشتن به 

.تفاوت های فردی آنان مطرح شده است
در این رویکرد، بر ضرورت و فوریت آموزش همه کودکان، جوانان و 

بزرگساالن در نظام آموزش عمومی تاکید و نگرش های تبعیض آمیز نفی 
شده و بر تشکیل جوامعی دوستانه و فراگیر جهت دستیابی همه کودکان 
و جوانان به آموزشی موثر و مناسب و آفرینش جامعه ای فراگیر پافشاری 

.شده است
فراگیر سازی آموزش و پرورش که بر مبنای رویکرد اجتماعی به نیاز های 

ویژه دانش آموزان پا به صحنه آموزش و پرورش جهان گذاشته است ، 
برای موفقیت، عالوه بر تغییر نگرش و عملکرد معلمان و مدارس، به 

.تغییرات بنیادین در نظام آموزش و پرورش نیازمند است



دانش آموزی که از نظر یادگیری، شناختی، ارتباطی، حسی 
، جسمانی و رفتاری به طور قابل مالحظه ای (بینایی و شنوایی)

آسیب دیده است و با ارزیابی های تخصصی سازمان آموزش و 
مشکالت آموزشی و .پرورش استثنایی تشخیص داده می شود

رشدی او در حدی است که مانع یادگیری وی در محیط آموزشی 
بوده بر عملکرد آموزشی او اثر نامطلوب می گذارد و نیازمند 

.دریافت خدمات توانبخشی آموزشی و پرورشی ویژه است



فراگیر-دانش آموز تحت پوشش آموزش های تلفیقی( ه

حرکتی،-دانش آموزی که با یکی از آسیب دیدگی های شنوایی، بینایی، جسمی
هیجانی و اختالل های طیف اتیسم با -مشکالت ویژه یادگیری، اختالل های رفتاری

در کالس های عادی آموزش و پرورش با استفاده( یا هوشبهر مرزی)هوشبهر عادی 
نوآموزان یا دانش آموزانی . فراگیر مشغول به تحصیل است-از رویکرد آموزش تلفیقی

که به نارسایی دچار نیستند اما به تشخیص مراکز سنجش سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی دارای هوش مرزی هستند نیز از خدمات گفته شده در این شیوه نامه 

.برخوردار می شوند

فراگیر-آموزش و پرورش به شیوه تلفیقی( و

رویکردی که در آن، برخی از دانش آموزان با نیازهای ویژه در کالس های آموزش 
و پرورش عمومی با بهره گیری از برنامه های درسی مشترک به همراه 

مناسب سازی های آموزشی و محیطی، با استفاده از خدمات معلم 
این . به تحصیل می پردازند( در صورت نیاز)رابط به عنوان تسهیل گر /مرجع

رویکرد زمینه ساز دوره گذار از تلفیقی به فراگیر سازی در سامانه آموزش و 
.پرورش کشور تلقی می شود
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اهداف آموزش و پرورش تلفیقی

:فراگیر دانش آموزان با نیاز های ویژه عبارت است از _ اهداف آموزش تلفیقی ♦

ایجاد فرصت های برابر آموزشی و پرورشی برای تمامی کودکان واجب التعلیم♦
ایجاد آمادگی در دانش آموزان با نیاز های ویژه جهت ورود به عرصه جامعه و ♦

زندگی کردن در کنار سایر افراد
ایجاد زمینه های الزم برای بهبود شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش ♦
ایجاد زمینه های تعامل صحیح بین دانش آموزان عادی و دانش آموزان با نیازهای ♦

ویژه
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هدف های کلی برنامه درسی آموزش و پرورش ویژه

کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای دستیابی به رشد ♦

فردی بر اساس تفاوت های انفرادی شان
آماده سازی دانش آموزان با نیازهای ویژه برای زندگی و کارکرد ♦

مستقل در خانه، محله و جامعه
رشد مهارت های مطالعه،نگرش مثبت به مطالعه و عادت های ♦

مطالعه خوب در دانش آموزان با نیازهای ویژه برای خودآموزی  و 
مطالعه بیشتر

رشد مهارت های کاری، نگرش مثبت به کار و عادت های کاری خوب ♦

در دانش آموزان با نیازهای ویژه برای حرفه آموزی و کار
کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای دستیابی به استقالل در ♦

انجمن تدوین برنامه )حد توان و تبدیل شدن به عضو مولد جامعه 

(2011درسی،
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طبقه بندی دانش آموزان با نیازهای ویژه

در این جا برای طبقه بندی دانش آموزان با نیازهای ویژه از طبقه 
بندی ایاالت متحده آمریکا استفاده شده است اما باید یادآوری 

کردکه به دلیل گستردگی طبقه بندی ایاالت متحده آمریکا از دانش 
آموزان با نیازهای ویژه در این جا فقط نیازهای ویژه ای که شناخته 

شده تر هستند  و شیوع بیشتری دارند، ارایه شده است که از 
جمله آن ها می توان به کم توانی ذهنی، نارسایی یادگیری ویژه، 

بیش فعالی، اختالل های هیجانی و -اختالل نارسایی توجه
رفتاری، اختالل های ارتباطی، آسیب شنوایی، آسیب بینایی، 
اختالل های طیف اتیسم، ناتوانی های چندگانه، آسیب های 

در ادامه تعریف، ویژگی .جسمی و تیزهوش و با استعداد اشاره کرد
های اصلی و نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به 

کودکان دارای نیازهای ویژه یاد شده به طور خالصه، توضیح داده 
.شده است
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تعریف دانش آموزان با نیازهای ویژه

دانش آموزان با نیازهای ویژه، دانش آموزانی هستند که نیاز به آموزش و 
پرورش ویژه و خدمات مربوط به آن دارند تا بتوانند توانمندی های بالقوه ی 

.خودشان را شکوفا سازند
این دانش آموزان به دلیل داشتن تفاوت های قابل مالحظه با اکثر دانش 

آموزان در یک یا چند مورد از حیطه های کم توان ذهنی،نارسایی یادگیری یا 
توجه،اختالل های رفتاری،ناتوانی های جسمی، اختالل های ارتباطی، 

اتیسم، آسیب مغزی اکتسابی، آسیب شنوایی، آسیب بینایی، تیزهوشی و 
هاالهان و )با استعدادی و غیره نیاز به آموزش و پرورش ویژه دارند 

(.2009همکاران،
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تعریف کم توانی ذهنی

کم توانی ذهنی به محدودیت قابل مالحظه در کارکردهای ذهنی و رفتار 
زبان دریافتی،زبان )سازشی گفته می شودکه در مهارت های مفهومی 

مهارت های )، اجتماعی (بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، خودهدایتی
بین فردی، مسئولیت پذیری، عزت نفس، پیروی از دستورات، اطاعت از 

فعالیت های زندگی )و عملی ( قوانین، ممانعت از سوءاستفاده قرار گرفتن
روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و فعالیت های 
ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده 

کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، 
18این ناتوانی قبل از .قابل مشاهده است( استفاده از تلفن، مهارت شغلی 

(. 2010انجمن کم توانی ذهنی و رشدی آمریکا، )سالگی ظاهر می شود 
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با کم توانی ذهنی 

مشکل در خواندن ، نوشتن و درک مطلب♦
ضعف در درک و یادگیری مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی♦
مهارت های اجتماعی و هیجانی ناپخته♦
مهارت های ارتباطی و دامنه واژگان محدود♦
فراخنای توجه کوتاه♦
مهارت های هماهنگی ضعیف♦
فقدان استدالل منطقی ضعیف♦
ت ها در موقعیت های دیگررعدم توانایی در انتقال و کاربرد مها♦
مشکل در به یادآوری اطالعات♦
(.2004مک کون، )مشکل در سازماندهی و مدیریت امور شخصی ♦
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درسینکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه 
به دانش آموزان با کم توانی ذهنی

.نقاط قوت و ضعف و سطح یادگیری کودکان را بازیابی کنید♦
.برنامه های روزمره زندگی را در درون محتوای درسی بگنجانید♦
.تکالیف را کوتاه و متنوع سازید♦
.تکالیف شنیداری را کوتاه سازید یا به چند بخش تقسیم کنید♦
.فهرست واژگان، چهارچوب نوشتاری و متن های نوشتاری کوتاه فراهم کنید♦
.دانش قبلی یادگیرنده را بازبینی کنید و بر پایه آن تدریس کنید♦
.اطالعات ارایه شده را به شیوه های گوناگون تکرار کنید♦
به دانش آموز، آن چه را که از او انتظار دارید را بیان کنید و نمونه ای از کار ♦

.پایان یافته را نشان دهید
از مثال های عملی، عینی و دیداری برای قابل فهم کردن توضیحات استفاده ♦

.کنید
از سوال پرسیدن برای بازبینی این که کودک مفاهیم ارایه شده را درک کرده ♦

.است و می تواند از دستور عمل ها پیروی کند استفاده نمایید
د از تقویت کننده، جایزه و پاداش برای تقویت تالش و انگیزه کودک استفاده کنی♦
(.2004کامبس، )
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تعریف نارسایی یادگیری ویژه

ه جامع ترین و پذیرفته ترین تعریف نارسایی یادگیری ویژه تعریف قانونی ایاالت متحد
:آمریکا است که به صورت زیر بیان شده است

اصطالح نارسایی یادگیری ویژه یعنی اختالل در یک یا بیشتر از یک مورد از فرایندهای 
روانشناختی بنیادی که این فرایندها در درک یا در استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری 
نقش دارند و ممکن است به صورت توانایی ضعیف در گوش کردن، حرف زدن، خواندن، 

نارسایی یادگیری ویژه در . نوشتن، هجی کردن یا در انجام محاسبات ریاضی بروز کند
بردارنده شرایطی از قبیل معلولیت های ادراکی، آسیب مغزی، بدکارکردی خفیف 

این اصطالح کودکانی را که . مغزی، نارسا خوانی و زبان پریشی تحولی می شود
مشکالت یادگیری شان به طور عمده به علت معلولیت های بینایی، شنوایی، 

حرکتی، کم توانی ذهنی ، اختالل های هیجانی یا کمبودهای محیطی، فرهنگی،یا 
عمومی ایاالت متحده آمریکا، به 108-446قانون )اقتصادی است ، شامل نمی شود 

. (2006نقل از لرنر و کالین، 

رفتاری اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی کارشناسی دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیری و -طرح سفیران بهسازی آموزش



ویژگی های اصلی دانش آموزان با نارسایی های یادگیری ویژه 

توجهاختالل ♦
ناتوانی در ایجاد و تجهیز راهبردهای شناختی برای یادگیری ♦
مشکالت ادراکی و پردازش اطالعات ♦
(1997لرنر،)مشکالت زبان شفاهی♦
گم کردن خطوط در هنگام خواندن♦
مشکل در خواندن نام ها♦
مشکل در ترکیب صداها و حروف یک واژه♦
مشکل در نوشتن از قبیل حذف، جابجایی، وارونه نویسی♦
مشکل در نوشتن، خواندن و محاسبه اعداد♦
ضعف در به یادآوری مفاهیم و قوانین ریاضی♦
مشکل در مفاهیم مبتنی بر ریاضی از قبیل مفاهیم پول، گفتن زمان، درک ♦

و غیره( مثل چپ و راست)جهت 
مشکل در هماهنگی حرکتی♦
دستخط ضعیف♦
مشکل در پیروی از دستور عمل های متوالی و چند دستور همزمان♦
(.2004هارست،)محدودیت در مهارت های اجتماعی ♦
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آموزاننکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش 
با نارسایی های یادگیری ویژه

.از نوع مشکل و نقاط قوت دانش آموز آگاه باشید♦
استفاده از فناوری کمکی از قبیل ماشین حساب، پردازش گر کلمه و ♦

.یادگیری رایانه یار را به دانش آموز بیاموزید
زمان بیشتری را برای انجام تکالیف به ویژه در هنگام امتحان و ارزیابی ♦

.به دانش آموز بدهید
فهرستی از اعداد، واژگان مهم و قوانین مربوط به آن ها را فراهم کنید ♦

.و یک نسخه از آن را بر روی تابلو در مقابل دید دانش آموز قرار دهید
از مواد و وسایل آموزشی عینی متناسب با سن برای کمک به ♦

.یادگیری استفاده کنید
فعالیت های بازی گوناگونی طراحی کنید و فرصت هایی را برای ♦

.موفقیت کودک فراهم کنید
شیوه صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن، کار کردن و نوشتن را به ♦

(.2004شارپ،)دانش آموز بیاموزید 
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بیش فعالی-تعریف اختالل نارسایی توجه 

بیش فعالی نوعی اختالل تحولی توجه و فعالیت -اختالل نارسایی توجه
، در طول (سالگی8یا 7قبل از )است که بروز آن نسبتاً زودهنگام بوده 

زندگی تداوم یافنه، مهارت های اجتماعی و تحصیلی را تحت تاثیر قرار 
انجمن (.2005گافمن، )داده  و همواره با اختالالت دیگر همراه می باشد 

بیش فعالی را به عنوان -اختالل نارسایی توجه(2000)روانپزشکی آمریکا
تکانشگری تعریف می کند -الگوی مستمر بی توجهی و یا بیش فعالی

که در کودکان مبتال نسبت به همساالن آنها از شدت و فراوانی بیشتری 
. برخوردار است
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با اختالل نارسایی 
بیش فعالی-توجه

.در پیروی از دستور عمل ها  و انجام تکالیف مشکل دارند♦
به وسیله سرو صدا، حرکات دیگران و اشیا جذاب، به راحتی حواس شان پرت ♦

.می شود
.اغلب هنگام صحبت کردن با دیگران، گوش نمی دهند♦
.بی قرار و نا آرام هستند♦
.مزاحم کار سایر دانش آموزان می شوند♦
.پرحرف هستند و حرف دیگران را قطع می کنند♦
.در صبر کردن و رعایت نوبت مشکل دارند♦
(.2004هریس و الف، )بدون فکر کردن در مورد پیامدها به صورت تکانشی رفتار می کنند ♦
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزان 
بیش فعالی-با اختالل نارسایی توجه

.با کودک ارتباط چشمی برقرار کنید و هنگام صحبت کردن با او، نامش را صدا کنید♦
.دستورعمل ها را ساده کنید و در یک جمله قانون را بیان کنید♦
.برنامه های روزمره و قوانین روشنی فراهم کنید و به طور منظم آن ها را تمرین کنید♦
.دانش آموز را به دور از عوامل حواسپرتی از قبیل در، پنجره و رایانه بنشانید♦
دانش آموز را تشویق کنید تا پیش از آغاز انجام تکلیف دستور عمل ارایه شده را برای ♦

.شما تکرار کند
.زمان شروع تکلیف را به دانش آموز بگویید♦
برای مثال هرگز به دانش آموز با اختالل نارسایی . به دانش آموز حق انتخاب بدهید♦

.بیش فعالی نگویید که فقط باید با خودکار آبی یا مشکی بنویسی-توجه
برای مثال دو دقیقه .هر گونه اتفاق یا تغییری را پیشاپیش به دانش آموز اطالع دهید♦

.قبل از پایان زمان امتحان به دانش آموز اطالع دهید
از روش های اصالح رفتار و تقویت کننده ها برای اصالح رفتار های نامطلوب و تقویت ♦

.رفتارهای مطلوب استفاده کنید
به کودک مسئولیت بدهیدتا دیگران او را در حال رفتار مثبت ببینند و خودپنداره مثبت ♦

(.2004دیویس، )در کودک رشد کند 
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تعریف اختالل های هیجانی و رفتاری

از نظر قانون آموزش افراد با توانایی ها اختالل هیجانی و رفتاری وجود شرایطی است که 
واجد یک یا چند مورد از ویژگی های زیر بوده و به طور طوالنی مدت و با شدت ظهور کنند 

:و بر عملکرد تحصیلی کودک تأثیر منفی بگذارند

.ناتوانی یادگیری که از عوامل هوشی، حسی یا جسمی ناشی نمی شود♦
ناتوانی در ایجاد یا حفظ روابط رضایت با معلمان و همساالن ♦
وجود انواع رفتار ها و احساسات نامناسب تحت شرایط عادی زندگی ♦
خلق اندوه و افسردگی دائم ♦
نشان دادن عالئمی نظیر ترس یا عالئم بدنی در مواجهه با مسائل شخصی و ♦

(.2003کاالتا و همکاران،)تحصیلی 
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. البته تعریف مذکور توسط بسیاری از متخصصان مورد انتقاد قرار گرفته است
متخصصان معتقدند که این تعریف بسیار مبهم و بسیار وابسته به قضاوت 

به طور کلی آنچه که در حال حاضر در مورد آن توافق وجود دارد، : شخصی است
این است که اختالل های هیجانی و رفتاری اختالل هایی هستند که با میزان 

طوالنی و انحراف آشکار از انتظارات و زمانی شدت افراطی، پایداری در یک دوره 
(.1995کازدین،)شوند استاندارد های اجتماعی یا فرهنگی مشخص می 
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با اختالل های هیجانی و رفتاری

بی توجهی،تمرکز ضعیف و فقدان عالقه به مدرسه و تکالیف مدرسه ♦
ناکامی فوری و ناراحتی نسبت به تغییر♦
عدم توانایی کار در گروه♦
عدم توانایی انجام کار مستقل و درخواست کمک مستمر ♦
(پرخاشگری کالمی نسبت به سایر دانش آموزان و بزرگساالن)مقابله گری ♦
پرخاشگری فیزیکی نسبت به سایر دانش آموزان و بزرگساالن♦
تخریب اموال خود و یا دیگران♦
منزوی، بی قرار و غمگین به نظر می رسند ♦
کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس ♦
(.2004ارلی و کاری، )مشکل در برقراری ارتباط ♦
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزان با 
اختالل های هیجانی و رفتاری 

.سطح توانایی دانش آموز را بازبینی کنید و تکالیف را با سطح توانایی او منطبق کنید♦
.نقاط قوت دانش آموز را مورد مالحظه قرار دهید و از آنها استفاده کنید♦
. پیشاپیش انتظارات تان از رفتارها و کارهای دانش آموز را به او بگویید♦
در اظهار نظرهای خود فقط بر رفتار نامطلوب کودک تمرکز نکنید، بلکه رفتار مطلوب ♦

.جایگزین را پیشنهاد دهید
.در حد امکان از زبان مثبت و تقویت کننده های کالمی استفاده کنید♦
.آنچه را که می خواهید دانش آموز انجام دهد را به آنها بگویید♦
برای مثال انتخاب یک تکلیف از بین .به دانش آموز فرصت انتخاب کردن بدهید♦

.تکالیف گوناگون
.برای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به او مسئولیت بدهید♦
(.2004هالدن، )در رفتار و گفتارتان ثابت قدم باشید ♦
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تعریف اختالل های ارتباطی 

اختالل های ارتباطی را آسیب در توانایی ( 1993)شنیدن -زبان-انجمن آمریکایی گفتار
دریافت،ارسال، پردازش و درک مفاهیم یاسیستم های کالمی، غیر کالمی و  

اختالل ارتباطی ممکن است در فرایندهای . نمادهای تصویری تعریف می کند
همان طور که از این تعریف بر می آید اختالل .شنیدن، زبان یا گفتار نمایان شود

زبان مجموعه ای از قوانین .های ارتباطی شامل اختالل های گفتار و زبان است
اجتماعی مشترک یا سیستمی مرسوم برای ارایه مفاهیم از طریق استفاده از 

؛ ترجمه 2005هاالهان و همکاران، )نمادهای اختیاری و ترکیب قانونمند این نمادها است 

(.1390علیزاده و همکاران، 

به سخن دیگر زبان، به تمام اشکال و انواع ارتباطات انسانی اطالق می گردد که 
برای بازگو نمودن افکار و احساسات گوناگون از طرق مختلف مانند نوشتن، گفتن، 
خواندن، به کارگیری دستور و قواعد زبان، تغییرات قیافه، اداها، هنر و غیره به کار 

(.1390افروز، )می رود 
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شنیداری بنابراین اختالل های زبان به مشکالت قابل مالحظه در پردازش زبان 
بیان عقاید و پاسخ های تنظیم و مشکالت و ( دریافتیمشکالت زبان یعنی )

دارد اشاره ( مشکالت زبان بیانییعنی )صحیح کالمی به صورت واضح و 
هاالهان و )است گفتار تولید فیزیکی صدا برای برقراری ارتباط (.2009، وستوود)

(.1390؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 2005همکاران، 

سخن دیگر گفتار شکلی از زبان است که با استفاده از نشانه های کالمی به 
(. 1390افروز، )شود یا عالیم قراردادی مقاصد و عواطف فرد به دیگری منتقل می 

این می توان اختالل های گفتار را به عنوان مشکل در تولید درست بنابر 
صداهای گفتاری، مشکل در بیان واضح کلمات گفتاری و مشکل در سرعت و 

(.  2009، وستوود)کرد سیالی گفتار تعریف 
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با اختالل های ارتباطی

مشکل در تولید صداهای گفتاری ♦
مشکل در هماهنگی ماهیچه های کنترل گفتار ♦
مشکل لکنت و ناروانی گفتار ♦
مشکل در درک معانی گفته های دیگران♦
کاربرد نادرست واژه ها با الگوی گرامری نامناسب ♦
دامنه واژگان محدود♦
مشکل در به یادآوری واژگان و بیان عقاید ♦
مشکل در استفاده و درک زبان غیرکالمی، ارتباط چشمی، حاالت چهره و ♦

(.2004سوایفت)اشاره 
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزان با 
اختالل های ارتباطی

.در مورد مشکل دانش آموز با والدین، گفتاردرمانگر و خود کودک صحبت کنید♦
.رایج ترین نشانه ها، عالئم و اشاره ها را در حیطه درسی خودتان یاد بگیرید♦
.از حمایت های دیداری از قبیل اشیاء، تصاویر و نماد ها استفاده کنید♦
.هنگامی که با کودک کار دارید، نام او را صدا کنید♦
در یک زمان فقط یک دستورعمل ارایه دهید و از جمله های ساده و کوتاه استفاده ♦

.کنید
.پیش از تکرار سوال، فرصت کافی پاسخ دهی به کودک بدهید♦
مطمئن شوید که کودک پیش از شروع تکلیف، آن چه را که باید انجام دهد را ♦

.فهمیده است
متناسب با موضوع درسی امکان دسترسی به رایانه و سایر تجهیزات فناوری ♦

.آموزشی را فراهم کنید
(.2004جکوایس و پترسون، )برای تکالیف خانه دستورعمل های نوشتاری ارایه دهید ♦
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تعریف اختالل های طیف اتیسم

اختالل های طیف اتیسم، اختالل های رشدی فراگیر هستند که عمدتا تعامالت 
اختالل های (.2012اسمیت و تایلر،)اجنماعی، زبان و رفتار را تحت تاثیر قرار می دهند 

طیف اتیسم،اختالل های عصب زیست شناختی پایداری هستند که علت آن ها 
ناشناخته است و موجب نارسایی در ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارت های 

(.2004مرکز ملی آمار کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی،) اجتماعی و تعامل با دیگران می شوند
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چیز که هر  کودک مبتال به اتیسم دوست دارد شما بدانید10

.من یک کودک کامل هستم♦
.حواس من با هم منطبق و هماهنگ نیستند♦
.انجام نخواهم داد و نمی توانم انجام دهم، تمایز قائل شوید/میان انجام نمی دهم♦
ان را کامالً واژه به واژه تعبیر، باین به این معناست که من ز. من تفکر عینی دارم♦

.تفسیر و ترجمه می کنم
به تمامی شیوه هایی که از طریق آن ها سعی در برقراری ارتباط دارم گوش داده♦

.و به آن ها توجه کنید
.من ذهنی بصری دارم. آن چه می گویم را تصویر سازی کنید♦
تمرکز خود را بر روی کارهایی که من قادر به انجام آن ها هستم بگذارید، نه بر ♦

.کارهایی که نمی توانم انجامشان دهم
.در تعامالت اجتماعی به من کمک کنید♦
.عواملی که باعث پریشانی من می شوند را شناسایی کنید♦
.بدون هیچ قید و شرطی من را دوست بدارید♦
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توانایی های شناختی کودک مبتال به اتیسم

این تفاوت نتیجه .افراد مبتال به اتیسم سبک شناختی متفاوتی دارند
در این کودکان دریافت اطالعات صورت . پردازش شناختی ناقص آنهاست

می گیرد اما تجزیه و تحلیل یا یکپارچه سازی داده ها در حد کمی رخ 
بر این اساس می توان گفت، (. 1996فولرتون، استراتون، کوین و گری، )می دهد 

کل رویداد ممکن است با تمام جزئیات آن ذخیره شود بدون آن که معنی
.آن استنباط شده باشد

توانایی های زبان شناختی کودک مبتال به اتیسم 

توانایی کودکان مبتال به اتیسم برای اکتساب بخش های جداگانه زبان، 
این کودکان . صداها، معنای لغات و قواعد مربوط به لغت متفاوت است

ممکن است نتوانند همانند همساالن خود مهارت های گفتاری را یاد 
آنها قادر به این که لغات معنی و کارکرد دارند، نمی باشند و در .بگیرند

نتیجه از لغات برای جلب توجه یا به دست آوردن اشیاء استفاده نمی 
. کنند
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مهارت های حسی و حرکتی

اصلی را مطرح کرده که بر اساس آن این کودکان حساسیت بیش (1974)دالکاتو 
طبق این اصل، سطوح حسی در کودک  مبتال، .از حد یا کمتر از معمول دارند

این کودکان ممکن است . ساعت به ساعت و روز به روز ممکن است تغییر کند
به لحاظ شنیداری بسیار حساس بوده و پاسخ نامناسبی به صداهای بلند بدهد 
و در عین حال گاهی حساسیت کمتر از معمول به صدا داشته باشد و حتی به 

.شنیدن نام خود پاسخ ندهد

مهارت های تحصیلی

این قبیل کودکان در برخی حوزه های تحصیلی که منعکس کننده عالئق 
برای مثال، کودکی که به موضوع آب و . خاص آنان است، برتری هایی دارند

هوا عالقه مند است، ممکن است در درس علوم برتری هایی نشان بدهد، 
این برتری مختص زمانی است که موضوع بحث درس مذکور هواشناسی 

.باشد
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.در تعامل اجتماعی مشکل دارند♦
.در درک رفتار اجتماعی دیگران مشکل دارند♦
.بافت های گوناگون اجتماعی را درک نمی کنند♦
.رفتارهای نامناسب و کلیشه ای دارند♦
.در درک و استفاده از زبان کالمی و غیر کالمی مشکل دارند♦
برخی از آن ها صحبت کردن را با تاخیر یاد می گیرند اما برخی ♦

.از آن ها هیچگاه حرف نمی زنند
.دارای رفتارهای تکراری، وسواسی و محدود هستند♦
.عالقه فراوانی به یکنواختی دارند♦
.در بیان خواسته ها و نیازهای خود مشکل دارند♦
.کنایه ها، استعاره ها و اصطالحات را درک نمی کنند یا به طور نادرست تفسیرمی کنند♦
برای مثال نورهای لرزان یا جارو برقی ممکن است )به نور یا صدا حساسیت غیر عادی دارند ♦

(.2004شارپ،)( موجب فریاد غیر قابل کنترل در آن ها شود

ویژگی های اصلی دانش آموزان با اختالل های طیف اتیسم
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزان با 
اختالل های طیف اتیسم

با والدین همکاری کنید و از راهبردهای بسیار مفید آن ها ♦

.استفاده نمایید
در کالس حمایت های دیداری از قبیل اشیاء، تصاویر و غیره ♦

.فراهم کنید
برای مثال رنگ زرد )رنگ کردن دیوارها و سقف کالس با رنگ خنثی ♦

می تواند حواسپرتی دیداری ( کم رنگ یا کرم نزدیک به رنگ سفید
.دانش آموزان با اختالل های طیف اتیسم را به حداقل برساند

استفاده از فرش، سقف کوتاه،کاشی های آکوستیک و هدفون برای تجهیزاتی از ♦

قبیل رایانه و ضبط صوت می تواند حواسپرتی شنیداری دانش آموزان با اختالل های 
.طیف اتیسم را کاهش دهد

قوانین کالس را به طور دقیق، شفاف و روشن برای کودک با اختالل طیف اتیسم ♦

.بیان کنید و پیامدهای پیروی و یا عدم پیروی از قوانین را مشخص کنید
.پیشاپیش هر گونه تغییر در برنامه روزمره را اطالع دهید♦
.اگر ارتباط چشمی منجر به استرس کودک می شود از آن زیاد استفاده نکنید♦
.علی، کتاب را بده: برای مثال.دستورالعمل ها را با استفاده از نام کودک ارایه دهید♦
از کاربرد کنایه، استعاره و اصطالحات خودداری کنید و با زبان ساده صحبت نمایید ♦
(.  2004هارست،)
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تعریف آسیب شنوایی

اصطالح آسیب شنوایی همه نوع کمبود شنوایی با هر نوع شدتی، یعنی از 
افراد ناشنوا . دامنه ناشنوایی عمیق تا کم شنوایی خفیف را در بر می گیرد

کسانی هستند که در تشخیص گفتار دیگران ناتوانند و خودشان هم زبان 
بر این اساس هر چه شدت آسیب بیشتر باشد، احتمال کمتری . گفتاری ندارند

وجود دارد که زبان و گفتار افراد رشد بهنجار داشته باشد و با احتمال بیشتری 
همچنین سخت شنوا یا کم شنوا . به خدمات آموزش ویژه نیاز خواهند داشت

کسانی هستند که می توانند تا حدودی صداها را بشنوند و از باقیمانده 
( 1391؛ ترجمه همتی علمدارلو و شجاعی،2009وستوود، )شنوایی شان استفاده کنند 
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با آسیب شنوایی

.گفته های کوتاه و بدون قواعد دارند♦
.درک ضعیفی از گفتار دیگران دارند♦
.کیفیت صدای شان غیر طبیعی است♦
.در یادگیری خواندن، نوشتن و هجی کردن مشکل دارند♦
.در پاسخ دادن به سوال های معلم یا دیگران تاخیر دارند♦
.به طور مکرر از معلم تقاضای تکرار مطالب را دارند♦
.سر و گوش خود را به طرف صدای صحبت کننده می چرخانند♦
.به طور مکرر از همکالسی کنار دست خود تقاضای تکرار مطالب را دارند♦
.برای شنیدن بهتر دست را پشت گوش می گذارند♦
(.معموال بلند یا آهسته صحبت می کنند)گفتارشان فاقد آهنگ مناسب است ♦

به دلیل متوجه نشدن سوال دیگران، پاسخ های نامربوط و گاه نامطلوب ارایه ♦

.می دهند
.موقع نوشتن دیکته، کلمات و جمالت را حذف می کنند و دیکته ضعیفی دارند♦
.از زنگ زدن و یا وزوز گوش شکایت دارند♦
(. 2009؛ وستوود، 1390افروز، )صدای وسایل صوتی و تصویری را زیاد می کنند ♦
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نکته های ویژه درهنگام ارایه برنامه درسی به دانش 
آموزان با آسیب شنوایی

.از میزان افت شنوایی دانش آموز آگاه شوید♦
برای مثال به دور از سر و صدای . بهترین جا را برای نشستن دانش آموز انتخاب کنید♦

.وسایل گرمایشی و سرمایشی، دور از در و پنجره و رایانه و تا حد امکان نزدیک به سخنران 
.مطمئن شوید که کودک صورت شما را برای دیدن حاالت چهره و لب خوانی می بیند♦
.برای موضوعات جدید، فهرست واژگان، متن نوشتاری و سر نخ های دیداری فراهم کنید♦
.وسایل کمک شنیداری دانش آموز را بازبینی کنید( دست کم یک بار در روز)به طور منظم ♦
.دانش آموز را جایی بنشانید که از نور کافی برای دیدن حالت چهره و لب شما برخوردار باشد♦
دانش آموزان کالس را به صورت نیم دایره بنشانید تا دانش آموز با آسیب شنوایی بتوان صدای ♦

.همکالسی هایش را بشنود و گفته هایشان را لب خوانی کند
زمانی که انتقال اطالعات مستلزم گوش دادن دقیق است، سر و صدای محیطی را کاهش ♦

.دهید
زمانی که اطالعات مهمی را ارایه می دهید، آخر کالس راه نروید و پشت به دانش آموزان ♦

(.    2004آندراس، )نباشید 
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تعریف آسیب بینایی

آسیب بینایی یک اصطالح کلی است که انواع نارسایی بینایی از نابینایی کامل 
آسیب بینایی به سه دسته (. 2002هانت و مارشال، )تا کم بینایی را شامل می شود 

تقسیم می شود ( یا بینایی جزئی)نابینایی کامل، نابینایی قانونی و کم بینایی
افراد نابینای کامل، هیچ گونه (. 1391؛ ترجمه همتی علمدارلو و شجاعی، 2009وستوود، )

اطالعاتی را از طریق حس بینایی دریافت نمی کنند و برای هر نوع یادگیری باید از 
افراد نابینای قانونی، بینایی بسیار محدودی .حس شنوایی و المسه استفاده کنند

.دارند و عمدتا از طریق حس شنوایی و المسه یاد می گیرند
با وجود این، آن ها ممکن است بتوانند از اندک بینایی شان برای کمک به دریافت 

برای مثال رفت و آمد در )اطالعات از  طریق سایر حواس وکمک به انجام تکالیف معین 

. استفاده کنند( کالس
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از بینایی به عنوان وسیله اصلی یادگیری ( یا افراد با بینایی جزئی)افراد کم بینا 
استفاده می کنند اما ممکن است برای دریافت اطالعات از سایر حواس مانند 

به طور کلی، دست کم (. 2009هوارد،)کنند حس شنوایی و المسه نیز استفاده 
؛ 1992بست، )هشتاد درصد از افراد نابینای قانونی مقداری بینایی باقیمانده دارند 

(.2003دیویس، 

برآوردها حاکی از آن است که فقط ده درصد کودکان با آسیب بینایی، نابینای 
شایان ذکر است که از نظر آموزشی کودکی مبتال به (. 2009، وستوود)هستند کامل 

آسیب بینایی محسوب می شود که قادر به استفاده از کتب و برنامه های عادی 
آموزش و پرورش نبوده و الزم است برای آنان روش ها و وسایل ویژه ای تدارک دید 

(. 1390افروز، )
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با آسیب بینایی

اغلب به خاطر فقدان بینایی، رشد شناختی وشکل گیری مفهوم ♦

.در آن ها تاخیر دارد
در درک مفاهیم پیچیده و انتزاعی از قبیل رنگ، روابط فضایی، ♦

.فاصله فضایی و غیره مشکل دارند
در برخی از موضوعات تحصیلی از قبیل ریاضیات مشکل بیشتری ♦

.دارند
در خواندن یا سایر تکالیفی که مستلزم استفاده نزدیک چشم ها ♦

.است، مشکل دارند
.نسبت به نور حساسیت دارند♦
.از ایما و اشاره و زبان غیر کالمی استفاده موثری نمی کنند♦
به طور مستمر از دوست خود در مورد رویدادهای کالس سوال ♦

.می پرسند
.نشانه های خستگی و بی توجهی را در کالس بروز می دهند♦

حساس هستند و خیلی زود، به خصوص وقتی که از نزدیک کار می 
(.1389؛ شجاعی ،1390؛ افروز 2009کرک و همکاران، )کنند، تحریک می شوند 
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه های درسی به دانش 
آموزان با آسیب بینایی

.از میزان آسیب بینایی آگاه شوید♦
ترجیحا دانش آموز با آسیب بینایی را در جلو کالس و به دور از نورهای درخشان و ♦

.خیره کننده بنشانید
با استفاده از مطالب چاپی با اندازه های بزرگتر نسبت به اندازه های معمولی ♦

.مطمئن شوید که مطالب روی تابلو یا صفحه مانیتور مرتب و واضح هستند
.استفاده از رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات را آموزش دهید♦
به دانش آموز با آسیب بینایی اجازه دهید که از ضبط صوت استفاده کند و ♦

.اطالعات کالمی که در کالس ارایه می شوند را ضبط کنند
با صدای بلند آنچه را که بر روی تخته نوشته اید را برای دانش آموز با آسیب ♦

.بینایی تکرار کنید
.پیشاپیش تغییرات برنامه کالس را به دانش آموز با آسیب بینایی اطالع دهید♦
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هر گاه وسیله دانش آموز با آسیب بینایی را برداشتید، در ♦

اگر شما وسایل او را جا . همان جایی که او گذاشته بگذارید
.جا کنید، ممکن است خودش آن ها را بار دیگر پیدا  نکندبه 
نکات ایمنی محل هایی که دانش آموز با آسیب بینایی رفت و ♦

. کنند را رعایت کنیدمی آمد 
درها را یا کامال ببندید و یا کامال . هرگز دری را نیمه باز نگذارید♦

درها و کشوهای نیمه باز، اشیاء ریز و درشت که روی . باز بگذارید
زمین افتاده باشند، لیز و خیس بودن کف اتاق ها همه و همه 

.خطری جدی برای فرد نابینا محسوب می شوند
در مواقع ضروری برای دانش آموز با آسیب بینایی تکالیف و ♦

.روش های ارزیابی جایگزین فراهم کنید
.کودک نابینا را نزدیک وسایل آموزشی بنشانید♦
جای مواد و وسایل آموزشی مورد نیاز دانش آموز با آسیب ♦

(.    2004کون، ؛مک 2004کامبس،)ثابت باشد بینایی باید در کالس 
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:تعریف ناتوانی های چند گانه 

مثالبرای)همزمانهایاختاللوجودبهگانهچندهاییناتوان

فتهگ(غیرهوارتوپدیکاختالل-ذهنیتوانکمنابینایی،–ذهنیتوانکم
شدیدمشکالتموجبهااختاللاینترکیبکهشودمی

آموزشهایبرنامهدرراآنهاتواننمیکهشودمیآموزشی
باادافرآموزشقانون)گنجانیدهااختاللاینازیکیبرایفقطویژه

(2009،منگالازنقل،به2004،هاناتوانی
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ویژگی دانش آموزان با ناتوانی های چند گانه 

.در مهارت های درشت و ظریف ضعف دارند ♦

.در مهارت های گفتاری و ارتباطی محدودیت دارند ♦

.در مهارت های درک مطلب و تفکر سطح باال،ضعف دارند♦

انواعی از مشکالت پزشکی ازقبیل صرع ،هیدروسفالی، ♦

.ممکن است همراه ناتوانی چندگانه باشد..فلج مغزی و

.رفتارهای ناپخته ای را بروز می دهند که با سن تقویمی آنها ناهماهنگ است♦

.در مهارت های خود مراقبتی و مهارت های زندگی مستقل مشکل دارند♦

.آشفتگی بروز می دهند و ترس، خشم منتظره، مواجهه با فشار یا تغییرات غیر در ♦

(.2009هوارد، ) مهارت های اجتماعی و برقراری روابط بین فردی مشکل دارند در ♦
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ن نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزا
با ناتوانی های چندگانه 

اطمینان،صندلیرویبرآموزدانشگرفتنقرارحالتراحتیوبودنمناسبازهمواره♦

غییرتاوراکشیدندرازیاایستادنجهتوکودکگرفتنقرارطرزمرتبطوربهوکنیدحاصل
.دهید

جامعهوخانهمدرسه،گوناگونهایمحیطدرکهکنیدطراحیایگونهبهراآموزش♦

.شوداجرا

تسهیلراهمساالنشوگانهچندهایناتوانیباآموزدانشبیناجتماعیتعامالت♦

.کنید

(کالمی  یا نمادی اشاره، زبان مثال زبان برای )استفاده از سبک مورد ترجیح دانش آموز با ♦

. کنیدارتباط برقرار 

دانش آموز کمک به ( برای مثال هل دادن صندلی چرخدار ،راهنمای بینا )جاجایی تحرک و در ♦

.کنید 

(  وری های دقیق تر در مواقع ضردستور عمل قبیل مرور درس یا ارایه از )فعالیت های تحصیلی در ♦

.کنیدکمک آموز به دانش 
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.با وسایل ارتباطی دانش آموز و چگونگی استفاده از آنها آشنا شوید ♦

.استفاده از رایانه را آموزش دهید ♦

به منظور برآوردن نیازهای همه جانبه دانش آموزان در برنامه آموزشی مولفه های گوناگون♦

برای مثال مهارت های خود ) از قبیل رشد زبان ،رشد مهارتهای اجتماعی ،مهارت های کارکردی 

.و رشد مهارت های حرفه ای را مورد مالحظه قرار دهید ( مراقبتی

م برنامه های تحصیلی بسیار فردی شده برای دانش آموز با ناتوانی های چندگانه فراه♦

.  کنید

ات در برنامه ریزی کالسی باید نیازهای دانش آموزان به دارو ، رژیم غذایی ویژه یا تجهیز♦

.ویژه مورد مالحظه قرار گیرد 

ه شود تالش کنید تا دانش آموز با ناتوانی های چند گانه  به عنوان عضوی از جامعه پذیرفت♦
(.1393همتی علمدار و شجاعی ،)
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تعریف آسیب های  جسمی 

توانایییاجسمیتحرککههستندهاییاختاللجسمیهایآسیب
اربدناستخوانی–ایماهیچهسیستمازبخشچندیایکازاستفاده

.اندازدمیتاخیربه

نابهنجاریعلتبهکههستندهاییآسیبشاملجسمیهایآسیب
،(غیرهوبدناعضایازبرخیفقدانپا،کوتاهیوکجیمثالبرای)مادرزادی

المثبرای)دیگرعللو(غیرهوسلاطفال،فلجمثالبرای)بیماریعلتبه

آیندمیوجودبه(سوختگییاشکستگیبدن،ازعضویقطعمغزی،فلج
.(2012،تایلرواسمیت)
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ویژگی های اصلی دانش آموزان با آسیب های جسمی

.در مهارت های حرکتی ظریف و درشت ضعف دارند ♦

.در هماهنگی و تعادل ضعف دارند♦

.  مشکالت حسی دارند♦

.  مشکالت ارتباطی وگفتاری دارند♦

.  برخی از آنها در کنترل ادرار و مدفوع مشکل دارند♦

.  در نوشتن و تایپ کردن مشکل دارند♦

.  به آسانی خسته می شوند♦

.  در توجه به تکالیفی که دوره زمانی آنها طوالنی باشد مشکل دارند♦

(.2009وستوود،) نیز زمان زیادی طول می کشد ( مثل گرفتن اشیا ) انجام اعمال جسمی پایه ♦
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نکته های ویژه در هنگام ارائه برنامه درسی به دانش آموزان
با آسیب های جسمی

سازیانطباقبرایآنهاکمکازوبشناسیدراشانوالدینوآموزاندانش♦

.کنیداستفادهآموزدانشنیازهایبادرسیبرنامه

.داریدنگهباالسطحدرآموزدانشازراتانانتظارات♦

سازیفراهمبرجسمیهایآسیبباآموزاندانشآموزشوجاگماریهنگام♦

عادیآموزاندانشکهیادگیریتجاربهمانبهدسترسیجهتبرابرهایفرصت
.کنیدتمرکزبرخوردارند،آناز

ردمووسایلازبتواندجسمیآسیبباآموزدانشتاکنیدفراهمکافیفضای♦

راحتیبهکالسدر(غیرهوعصاراهبر،چرخدار،صندلیقبیلاز)حرکتبراینیاز
.کنداستفاده

هایتوانمندیونیازهابارااستفادهموردآموزشیمنابعوآموزشیهایروش♦

.کنیدسازیمتناسبجسمیهایآسیبباآموزاندانش
و برگه های یادداشت دانش آموز با دفتر، کاغذ موکت یا قالیچه زیر کتاب ، ♦

.آسیب جسمی قرار دهید تا کمتر جابجا شوند 
با آسیب جسمی طراحی کنید تا او بتواند وسایل آموز کمد ویژه ای برای دانش ♦

خود را در آن قرار دهد کمد بایدبه گونه ای طراحی شود که دست دانش آموز به 
با صندلی چرخدار بتواند از آن آموز آن برسد و به سطح زمین نزدیک باشد تا دانش 

( .1393همتی علمدار و شجاعی ،) استفاده کند 
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از دسترسی دانش آموز با آسیب جسمی به فضاهای ♦

، گوناگون مدرسه از قبیل کتابخانه ، آزمایشگاه 
. کنیدو غیره اطمینان حاصل دستشویی 

برای دآنش آموزان با آسیب جسمی که به دلیل ♦

محدودیت های جسمی سریع خسته می شوند ، 
.درمقدارتکالیف وزمان تکالیف شرایط ویژه درنظربگیرید 

گام های آموزشی را متناسب با نیاز های انفرادی ♦

. کنیددانش آموز با آسیب جسمی فراهم 

از ورود و خروج آسان دانش آموزان با آسیب جسمی ♦

برای مثال آیا رمپ . کنیدبه کالس اطمینان حاصل 
وجود دارد؟ آیا عرض در، برای ورود و ( سطح شیب دار)

خروج صندلی چرخدار مناسب است ؟

دستورعمل استفاده از فن آوری کمکی را فراهم کنید و ♦

. کنیدآموز کمک به دانش استفاده از تکنولوژی موقع 
از روش های ارزیابی جایگزین استفاده کنید تا دانش آموز با آسیب جسمی بتواند محدودیت ♦

.های فیزیکی اش را جبران کند 
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تعریف دانش آموز تیزهوش و با استعداد

دانش آموزان تیزهوش و با استعداد را ( 2009؛به نقل از منگال ،1972) سیدنی مارلند 
جسته کسانی می داند که طبق تشخیص افراد با صالحیت، به دلیل توانایی های بر

این دانش آموزان به برنامه ها و .ای که دارند عملکرد عالی از خود نشان می دهند 
این (. که این خدمات در مدارس عادی داده نمی شود)خدمات آموزشی ویژه ای نیاز دارند 

استعداد تحصیلی عمومی، استعداد ( یک یا چند زمینه ) دانش آموزان در زمینه 
یی تحصیلی ویژه، تفکرخالق ، توانایی رهبری ، هنرهای دیداری و نمایشی و توانا

وزارت آموزش و پرورش. حرکتی پیشرفت چشمگیر یا توانایی بالقوه دارند–روانی

دانش آموزان تیزهوش و با ( 2012؛به نقل از اسمیت و تایلر ،1993)ایاالت متحده امریکا 
استعداد را کسانی می داند که ازظرفیت هوشی، خالقیت، استعداد هنری و 
به توانایی رهبری سطح باالیی برخوردارند یا درزمینه های تحصیلی ویژه نسبت

به همین دلیل به برنامه ها و فعالیت. همساالن خود برتری قابل مالحظه ای دارند
.  هایی فراتر از برنامه ها و فعالیت های عادی مدارس نیاز دارند 
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ویژگی های اصلی دانش آموزان تیزهوش و با استعداد

.توانایی تمرکز طوالنی مدت بر روی یک مساله دارند ♦

.در درک مفاهیم پیچیده توانمند هستند ♦

.حس کنجکاوی و تخیل سطح باالیی دارند ♦

.  اغلب در یادگیری ، مستقل هستند♦

.دارای انگیزه های درونی هستند♦

.مهارت های حل مساله بسیار خوبی دارند ♦

.به سرعت و به سادگی روابط بین واقعیت ها را پیدا می کنند♦

.تفکر انعطاف پذیری دارند♦

.عالیق گسترده ای دارند ♦
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. دارندبسیار قوی حافظه ♦
. هستندپرانرژی بسیار ♦
.لغات گسنرده ای دارند دامنه ♦
.های خواندن بسیار خوبی دارندمهارت ♦
.یادگیری مطاب جدید لذت می برنداز ♦
.فعالیت ذهنی لذت می برند از ♦
بخوانند می دهند کتاب و مجالت کودکان بزرگتر از خود را ترجیح ♦
(2009؛هوارد ،2009مگنال ،) 
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نکته های ویژه در هنگام ارایه برنامه درسی به دانش آموزان
تیزهوش و با استعداد

یت انتظارات خود را از دانش آموزان تیز هوش باال ببرید و پیشرفت اندک اورا تقو♦

. نکنید

وز مشارکت والدین و سایر اعضای خانواده را جلب کنید و برای تشویق دانش آم♦

.  و در نظر گرفتن انتظارات سطح باال از آنها کمک بگیرید

د از دانش آموز تیز هوش انتظار داشته باشید تا بهترین عملکرد را نشان دهن♦

.این کار باعث می شود تا حداکثر توانایی بالقوه شان شکوفا شود

ایر کالس را به گونه ای گروه بندی کنید که دانش آموز تیز هوش بتواند با  س♦

.دانش آموزان کار کند و به آنها کمک کند 

تر محتوای آموزشی را فشرده تر ارایه دهید تا دانش آموز تیزهوش بتواند سریع♦

.آن را به پایان برساند

. به دانش آموزان تیزهوش اجازه دهید تا موضوعات مورد عالقه خود را دنبال کنند♦
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این کار باعث . نکنیداز آنها به عنوان معلم خصوصی دانش آموزان دیگر استفاده ♦

تلف شدن زمانی می شود که دانش آموز می تواند در آن زمان اطالعات جدیدی را 
. بیاموزد

.انجام پژوهش و پروژه مستقل را تشویق کنید ♦
با ارایه پروژه های مشترک فرصت تعامل دانش آموزان تیزهوش با دانش آموزان ♦

. کنیدتیزهوش پایه های تحصیلی گوناگون و مدارس مختلف را فراهم 

.به دانش آموزان تیزهوش اجازه دهید تا موضوعات مورد عالقه خود را دنبال کنند ♦

های بسیاری فراهم کنید تا کودکان تیزهوش با کودکان عادی  به فعالیت فرصت ♦

.اجتماعی مشترک بپردازند
تکالیف اضافی . برای کودکان تیزهوش که تکالیف شان را زود تمام می کنند ♦

.  سازدندهید این کار غیر منصفانه است و دانش آموزان تیزهوش را ناکام می 
درچنین شرایطی به دانش آموز اجازه دهید تا روی پروژه انفرادی اش کار کند یا 

.سایر تکالیف ناتمام اش را انجام دهد 
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.به یاد داشته باشید که کودکان تیزهوش در همه زمینه ها برتر نیستند ♦

.برنامه درسی را بسط دهید و فعالیت های غنی فراهم کنید ♦

یعنی برنامه درسی را . برنامه درسی چند سطحی و چند بعدی اجرا کنید♦

.متناسب با میزان عمق و سرعت یادگیری هر دانش آموز ارایه دهید 

یعنی دانش آموز را درفرایند تصمیم. برنامه درسی را دانش آموز محور سازید♦

.  یدگیری برنامه درسی مشارکت دهید و فرصت مسئولیت یادگیری شان را بده

با تدریس تعاملی داشته باشید یعنی شرایطی فراهم کنید تا دانش آموزان♦

همدیگر کار کنند، به یکدیگر آموزش دهند و در آموزش خود و همکالسی های 
(.1393همتی علمدار و شجاعی ،)شان مشارکت فعال داشته باشند 
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منابع
سازمان آموزش و )فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه-آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی♦

(پرورش استثنایی کشور
(قربان همتی علمدارلو و ستاره شجاعی:تألیف )برنامه درسی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه♦
امیر : ترجمه-الن نوتبوم: تألیف) چیز که هر کودک مبتال به اتیسم دوست دارد شما بدانید10♦

(میثم کالنتری–حسین تقیلو 
(دکتر ابراهیم علیزاده : دکتر لین آدامز، ترجمه: تألیف) اتیسم و سندروم آسپرگر♦



:تهیه کنندگان 
-سرکار خانم معصومه ماوردی

-سرکار خانم اعظم حامد

-سرکار خانم سارا موسوی




