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 چکيده
 با آموزان دانش اجرایی کارکردهای بر زندگی مهارتهای آموزش تاثیر بررسی به حاضر پژوهش در: هدف

، است آموزش بشری نیازهای ترین حیاتی از یکی.است شده پرداخته سراوان شهرستاندر  ویژه نیازهای

 می صورت متفاوت وشرایط اوضاع با سازگاری جهت در آنان به کمک و ها انسان تعالی منظور به که

 ویشخ نیازهای با مطابق را محیط که بخشد می توانایی انسان به یادگیری و علم دیگر بعبارت. گیرد

 کارایی و شکل همواره، امور شدن تخصصی سایه در امروزه راستا همین در. کند سازماندهی و تنظیم

 مکاناتا گرفتن اختیار در با بتواند تا گیرد می قرار نگری باز و بررسی مورد تربیت و تعلیم های نظام

 جمله از اجرایی کارکردهای .نماید ارائه مناسب پاسخی،  انسانها آموزش فزاینده نیازهای به وسیع

 نس در و کندمی رشد نیز نیرو این کودک رشد با و دارد وجود کودک در تولد بدو از که است نیروهایی

 فوظای اجرایی کارکردها نیروی. دارد بزرگساالن همچون عملکردی کودک اجرایی کارکردهای سالگی ۲۱

 سالمت، کارکردها قدرت، سن فراخور به جنس و سن هر در افراد کلیه در که دارد مختلفی هاینقش و

 ظایفیو است مطرح شناختی سازه یک عنوان به که نیرو این واقع در. است تأثیرگذار زندگی در کارکردها

 حفظ ،تکانه کنترل، بازدارنده کنترل، حافظه، ریزیبرنامه، سازماندهی، استدالل، توجه، مسئله حل چون

 اختالل دچار زمینه این در اختالل و نقص نتیجه در؛ دارد عهده بر را پاسخ بازداری و آمایه تغییر، آمایه

 .گرددمی روزانه عملکردهای در

 .، نیازهای ویژه آموزان دانش اجرایی کارکردهای،  زندگی مهارتهای آموزش :يديکل واژگان
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 3لجیسهيال شه ميري ، 3زهرا زاده شهرکی ،2 نسترن شيرازي،  1 خدانظر رحمت زهی

 .فرهنگیان شهید مطهری زاهداندانشگاه  استاد ۲
 .فرهنگیان زاهدانکارورزی دانشگاه کارشناس  ۱
 .زاهدان واحد فرهنگیان علوم تربیتی ی رشته کارشناسی  دانشجویان 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 خدانظر رحمت زهی

 اجرایی کارکردهاي بر زندگی مهارتهاي آموزش تاثير بررسی

 سراوان شهرستان ویژه نيازهاي با آموزان دانش
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 مقدمه
 دهش ارائه تعریفهای در. ندارد وجود اجرایی کارکردهای درمورد همگان قبول قابل و یکسان تعریفی نظران صاحب میان در کلی طوربه

 فرایندهای برای چتری عنوان به را اجرایی کارکردهای( ۱۰۰۲)ملترز. استگرفته قرار توجه مورد کارکردها این خاص هایجنبه از برخی

، ذیریپانعطاف، زمان طول در رفتار سازماندهی، ریزیبرنامه، هدفگذاری شامل که دانست، کندمی ایجاد هدفمند رفتار که پیچیده شناختی

 مداخله بر مبتنی های پژوهش ماهیت به مربوط های دشواری دلیل به ما کشور باشد درمی دهی خودنظم فرایندهای، فعال حافظه، توجه

 ایه برنامه به دستیابی و علمی های مطالعه نوع این برای پژوهشگران و دانشجویان اغلب، ویژه نیازهای دارای کودکان شناختی روان های

 جامعه سطح در مطالعات گونه این نبودن فراگیر. دهند می نشان کمتری گرایش کودکان این خاص نیازهای با متناسب و مناسب ای مداخله

 پژوهش در رشد به رو روند اخیر های سال در خوشبختانه چند هر، است بوده علت بر مزید نیز بخشی توان و آموزشی فضاهای در ویژه به

 های جنبه گیرد قرار توجه مورد چیز هر از بیش باید آنچه ها برنامه این در.شود می مشاهده شناختی روان های مداخله به مبتنی های

 چنین به دستیابی. باشد می ها برنامه خالقانه تدوین حتی یا مدون های مداخله های برنامه دادن انطباق و اجتماعی شرایط و فرهنگی

 نیازهای دارای کودکان روان سالمت اندرکاران دست و مسئوالن، ها سازمان حمایت و جانبه همه همکاری و بیشتر توجه مستلزم مطلوبی

 رورتض از اینها و است آنان برای بهتری سازندگی زمینه که است شده مطرح توانبخشی مختلف های شیوه آموزان دانش این برای.است ویژه

 آنها آموزش بدانیم که شود می مشخص زمانی ها مهارت و ها شیوه این آموزش ضرورت و اهمیت. باشد می کودکان این نیازهای و ها

 اریی زندگی های موقعیت و ها کشمکش با مؤثر برخورد برای را فرد ها توانایی این. گردد می اجتماعی و روانی هایی توانایی ارتقای موجب

 را خود روانی سالمت و کند عمل سازگارانه و مثبت خود محیط و فرهنگ،  جامعه، ها انسان سایر با تا  کند می کمک او به و بخشد می

 ارتهایمه آموزش.گردد می انسان رفتار و ها ارزش، ها نگرانی تغییر یا تقویت موجب ها مهارت این تمرین و آموزش ترتیب بدین. کند تأمین

 هانج کشورهای از بسیاری خاص توجه و تأکید مورد گذار تأثیر و پیشگیرانه طرح یک بعنوان آموزان دانش اجرایی کارکردهای بر زندگی

 عملی های مهارت و رشد جهت یافته سازمان گروهی فعالیتهای در که است آموزشی مدل یک اساساً زندگی های مهارت. است بخصوص و

 خصیتش تشکیل در خانواده زندگی های دیگرمهارت تعبیری به  گیرد می قرار استفاده مورد هستند نیاز مورد روزمره زندگی برای که ویژه

 اصول بر مبتنی و الفت و انس و آگاهی و بینش با توأم خانواده در ها انسان مناسبات اگر، کند می ایفا را نقش بزرگترین، انسانها تربیت و

 ارتعب به کند می سرایت هم فرهنگی و اجتماعی مناسبات دیگر به صحیح روابط الگوهای این باعث باشد فرهنگی های ارزش و اخالقی

 کودکان.اشندب یکدیگر خدمت در بهتر و کنند زیست بهتر تا باشند چگونه دیگران با که کنند می تمرین و آموزند می خانواده در انسانها دیگر

 لاختال از درجاتی دارای مشکالت این شدت و نوع مبنای بر، دارند که ای ویژه نقایص و ها نارسایی، ها آسیب دلیل به ویژه نیازهای دارای

 رایب کارآمد و مؤثر، مناسب درمانی های مداخله و پیشگیرانه هنگام زود های مداخله کارگیری به نظر این از. باشند می شناختی روان های

، پیشگیری منظور به مشاوران و شناسان روان که است اقداماتی گونه هر شناختی روان های مداخله .دارد اهمیت کودکان سایر از بیش آنها

، پیرامون جهان و خود بهتر درک برای افراد به کمک ها مداخله این نهایی هدف. برند می کار به افراد شناختی روان مشکالت کاهش و درمان

 یزندگ های مهارت آموزش مانند شناختی روان های آموزش بنابراین. آنهاست روانی سالمت ارتقای و سازگاری،توانمندی و قابلیت افزایش

 یادراک مشکالت ترمیم مانند بخشی توان نیز و درمانی روان فنون انواع و درمانی رفتار مانند شناختی روان های درمان،وجود ابراز آموزش و

 .شوند می تلقی شناختی روان های مداخله جمله از شناختی و

 

 بيان مسئله
 جهت در مؤثری روش  نیازهای با آموزان دانش اجرایی کارکردهای بر زندگی مهارتهای آموزش تاثیر در مدارس مهم نقش به توجه با

 نهات که این جای به مدارس ترتیب این به.  شود می تلقی آموزان دانش روانی بهداشت حفظ و تأمین و آموزان دانش سالم شخصیت رشد

 را الزم اماتاقد و نمایند تأکید نیز آموزان دانش اجرایی کارکردهای و تأمین بر باید نمایند تمرکز آموزان دانش تحصیلی عملکرد افزایش بر

 دخو به خود نیز آموزشگاهی و تحصیلی مشکالت از بسیاری یابد تحقق فوق هدف اگر که چرا دهند انجام مذکور هدف تحقق منظور به

  .یابند می کاهش

 

  پـژوهش االتسو و مسئله بيـان
 گیرد می صورت عاطفی و اخالقی(  خود)  الگو،  شناختی،  شغلی،  جنسی،  جسمانی،  اجتماعی،  روانی های زمینه در انسان رشد

و  زندگی مهارتهای به وابسته رشدی مراحل تکامل که گفت توان می واقع در.  باشد می توانایی و مهارت نیازمند ها زمینه از یک هر

. نندک می پیشرفت خود بهینه عملکرد در نمایند کسب را اساسی زندگی های مهارت افراد که زمانی.  است آموزان دانش اجرایی کارکردهای
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 رشدی مقطع یک در که زمانی البته و کند می ایفا آموزان دانش اجرایی کارکردهایرابطه با  در را اساسی نقش زندگی مهارتهای آموزش

 رشد رد نقص از ناشی سایکوزها و نوروزها از بسیاری که گفت توان می تعیین طور به.  داشت خواهد تری برجسته نقش شود ارائه مناسب

 است کرده اشاره(  ۲891)  بروکز که گونه همان.  دارد درمانی نقش زندگی های مهارت آموزش واقع در.  است اساسی زندگی های مهارت

 آموزشی عنصر یک و کند می فراهم آموزان دانش اجرایی کارکردهای برای را ای یافته سازمان چهارچوب یک زندگی های مهارت رویکرد

 . باشد می دبیرستان و ابتدایی مدارس برای مهم و یکسوی

 : شوند می مطرح راستا همین در سئواالتی پژوهش این کلی هدف گرفتن نظر در با حال

 تفاوت اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانیو  نیازهای ویژه دانش آموزان بین آیا .۲

 ؟ دارد وجود

 ؟اردد وجود تفاوت اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانی جسمانی شکایات بین آیا .۱

 اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانیو  آموزان دانش اجرایی کارکردهای بین آیا .3

 ؟ دارد وجود تفاوت

 اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانی فردی بین روابط در حساسیت بین آیا .1

 ؟ دارد وجود تفاوت

 ؟ دارد وجود تفاوت اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانی اضطراب بین آیا .5

 ؟ دارد وجود تفاوت اند ندیده را ها آموزش این که هایی آن با اند دیده را زندگی مهارت آموزش که کسانی پرخاشگری بین آیا.6

 

 آموزان دانش اجرایی کارکردهاي وظایف
 جمله از است مغز خاستگاه که حافظه و استدالل سازماندهی، ورفتار افکار کنترل،ریزیبرنامه، توجه، تمرکز چون فرایندهایی

 سال رد که پژوهشی در گاتری باشد داشته هوشمندانه هایفعالیت تواندمی فرایندها این واسطه به انسان که هستند شناختی کارکردهای

 :کرد مطرح ذیل شرح به را زیر وظایف دادند انجام ۱۰۰8

 رفتار هماهنگی و کنترل •

 اهداف ریزیبرنامه •

 خود رفتار بر نظارت •

 نابجا پاسخ بازداری •

 آینده رفتار گیری جهت و پذیری انعظاف •

 روزمره زندگی در آمیز موفقیت طوربه امور انجام •

، پاسخ بازداری، پذیریانعطاف، فعال حافظه جمله از مهم نیروهای و کارکردها سری یک کمک به را وظایف این اجرایی کارکردهای

 .دهدمی انجام توجه و ریزیبرنامه، استدالل

 

 ویژه نيازهاي با آموزان دانش توانبخشی و آموزش مؤثر هاي شيوه
 در دارند نیاز عادی آموزان دانش همانند آموزان دانش این که دارند وجود مدارس در ویژه نیازهای با آموزان دانش از باالیی درصد

 یشودم داده آموزش کودکان این به توانبخشی و آموزش جهت در مختلفی های شیوه چند هر ببینند آموزش نیز را مهارتهایی تحصیل کنار

 یریگ شکل در و سازد متحول را آنها شخصیت.بسازد آنها برای را بهتری دنیای که برد کار به را هایی شیوه باید آموزان دانش این با ولی

 همان هب، کار عادات و، عاطفی،هوشی دقیق ارزیابی. بگیرند نظر در خود برای واقعی هدف یک تا شود کمک آنها به. باشد مؤثر آنها شخصیت

 بسیاری های شیوه و روشها کودکان این آموزش و توانبخشی جهت در، آنان جسمانی های محدودیت که است برخوردار اهمیت از اندازه

 فراهم آنها برای را بهتری زندگی امکان و آینده بار جامعه در مفیدی عضو صورت به تا کند می کمک آموزان دانش این به که دارد وجود

 .کند می

 :پردازیم می ها شیوه این از بعضی بیان به اینجا در

 ویژه نیازهای دارای آموزان دانش بخشی توان و آموزش در ایران بومی های بازی ترمیمی-آموزشی کاربردهای-۲

 ویژه نیازهای با  آموزان دانش برای درمانی هنر-۱

 ویژه نیازهای دارای آموزان دانش در نفس عزت افزایش-3
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 ویژه نیازهای با آموزان دانش برای اجتماعی های مهارت-1

 ویژه نیازهای دارای آموزان دانش برای کتابخانه و کتاب-5

 ویژه نیازهای دارای و آموزان دانش رویارویی راهبردهای-6

 ویژه نیازهای دارای آموزان دانش برای درمانی قصه-۲

 ... و ویژه نیازهای دارای آموزان دانش مدرسه های فعالیت در،  والدین مشارکت-9

 :پردازیم می باال موارد از یک هر ی درباره توضیح به اینک

 :ویژه نیازهای دارای کودکان بخشی توان و آموزش در ایران بومی های بازی ترمیمی -آموزشی کاربردهای-۲

 ایران بومی های بازی. است بوده ویژه نیازهای دارای کودکان حوزه اصلی مباحث از یکی همواره آن درمانی -آموزشی استفاده و بازی

 دارند می وا فعالیت به را کودک و نموده تحریک را عصبی دستگاه نحوی به کدام هر کلی طور به که هستند مختلفی سطوح و انواع دارای

 و بازی. گردند می کودک گیری تصمیم و ادراکی-حسی های بخش تعامل و برانگیختگی موجب، عصبی آمادگی و نشاط ایجاد ضمن و

 وردم در ویژه به و)کودکان آموزش و بالینی فعالیت و پردازی نظریه اصلی های محور از یکی دیرباز از بازی از آموزشی -درمانی استفاده

 است هایی بازی مرهون کودک شناختی -ادراکی رشد و ای ماهیچه عصبی رشد. است داده اختصاص خود به را(ویژه نیازهای دارای کودکان

 یابد یم تکامل تری پیچیده فرآیندهای به و یافته ادامه( ای پیاژه دورانی حرکات نظیر)تمرین و تکرار با، شده آغاز اولیه های بازتاب از که

 غنی و تحریکی محیط وجود ضرورت، است گیری شکل حال در ای فزاینده کیفیت و کمیت با مغز که نخستین های سال طی در ویژه به و

 هانج سپس و خود ابتدا کودکان، بازی طبیعی فرآیند در و گذرد می بازی مسیر از کودک رشد طالیی های دوره .یابد می بیشتری اهمیت

 ودخ آینده های نقش و شده وارد جامعه به همساالن و  والدین با نمادین و تعاملی های بازی با سپس و شناسند می و کرده درک را بیرونی

 و تمرین، آموخته بازی در ابتدا را همکاری و مسأله حل، تفکر، ای ماهیچه -عصبی هماهنگی و کنترل، خود بر تسلط، کنند می تمرین را

 و ها ویژگی به توجه با بخشی توان در آنها کردن کاربردی و پرورش و آموزش در بومی های بازی جایگاه احیای ضرورت .کنند می درونی

 گامی میبو های بازی بر مبتنی بخشی توان و آموزشی های برنامه استخراج و است ناپذیر انکار و ثمربخش امری، آنها نظیر بی های ظرفیت

 .است بخشی توان و آموزشی های فعالیت کردن محور جامعه و کردن بومی سوی به

 ویژه نیازهای با آموزان دانش برای درمانی هنر-۱

 اریرفت و شناختی،پزشکی های درمان تحت بیشترشان که دارند وجود مدارس در ویژه نیازهای با آموزان دانش از باالیی درصد اساساً

 درمانی هنر آزمون منظور به متعددی های روش. رود می شمار به ها درمان سایر با پیوستگی جهت در مؤثری ابزار درمانی هنر. دارند قرار

 هنر.دارد وجود درمانی هنر با ارتباط در زیادی بسیار بحث قابل های موضوع حتی و مدرسه در آن کاربردهای و فواید ماهیت درک مانند

 می همدرس در مختلف های ناتوانی با آموزان دانش تحصیلی موفقیت و پیشرفت افزایش و ارتباطی های مهارت سطح ارتقای موجب درمانی

 .شود

 

 درمانی هنر فواید
 مغز در که است هایی اختالل و ها اشکال علت به. رود می بشمار ها ناتوانی از بسیاری در مؤثری و مفید کامالً ابزار، درمانی هنر اساساً

 ذهنی توان کم نوجوانان شود می موجب گروهی درمانی هنر. شود واقع ثمر مثمر کامالً تواند می خصوص این در درمانی هنر و شده ایجاد

 شده آنان در قوی( خود) من ایجاد به منجر خود نوبه به نیز امر همین که دهند قرار مجدد ارزیابی مورد بیرون جهان مانند را خویش درون

 رفتارهای توان می درمانی هنر از استفاده با .نمایند ابراز را خویش عواطف و ها احساس توانند می بیشتر و بهتر صورت این در که

 هنر لکام آموزش طریق از. آورد در کنترل تحت را بودن اجتماعی غیر و گیری گوشه های نشانه و عالیم مانند(، درخودماندگی)اوتیستیکی

 مورد و مناسب آموزشی اولیه مواد و خویش محل در مختلف آموزشی اولیه مواد قراردادن مانند  ای ساده اعمال تواند می کودک، درمانی

 کودک همچنین. گیرد فرا کامالً را خویش های پروژه و ها طرح رساندن اتمام به نحوه یا و کرده انتخاب را ها طرح و ها پروژه انجام برای نیاز

 با او ربیشت همبستگی و ارتباط ایجاد موجب متقابالً نیز امر همین که نموده برقرار درمانگری هنر با را مستحکمی و قوی رابطه تواند می

 مواجهه در روانی و دفاعی مکانیسم نوع یک عنوان به درمانی هنر از توانند می کودکان. شود می خویش برادران و خواهران، ها همکالسی

 نیذه توان کم نوجوانان. نمایند ابراز خصوص این در را خویش عواطف و ها احساس توانند می بهتر همچنین و نمایند استفاده ها اختالل با

 نینچ توان می اساساً. نمایند ابراز را خویش عواطف و ها احساس توانند می بهتر خیلی نقاشی و ترسیم مانند ساده عمل یک از استفاده با

 برای مخصوصاً درمانی هنر از استفاده. باشد می مشکل واقعاً آنان برای ها کلمه،  ها واژه طریق از عواطف و ها احساس بیان که نمود اظهار

 ستریب کودکان ترغیب و تشویق جهت قدرتمندی ابزار درمانی هنر. باشد می مفید و مؤثر العاده فوق( خودمانده در) اتیسم به مبتال کودک
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 عامل حتی ای و بوده کلیه کشنده و مهلک بیماری به مبتال و جسمی فلج بیماری دچار که کودکانی برای مخصوصاً، باشد می بیمارستان در

 هک آنجایی از. رود می شمار به مرزی گسیختگی روان و پریشی روان به مبتال کودکان برای کافی انگیزه و محرک ایجاد جهت در مهمی

، تمرکز،خالقیت ایجاد مانند عواملی از استفاده لذا، باشند می خاص های توانایی و ها قابلیت فاقد، موارد برخی در ویژه نیازهای دارای کودکان

 .آورد ارمغان به آنان برای زندگی دوران طول در را پیشنهادی های موفقیت و ها پیشرفت، تواند می درمانی هنر در شده لحاظ دقت و توجه

 :ویژه نیازهای دارای کودکان در نفس عزت افزایش-3

. اردد کودکان روان سالمت ویژه به روان سالمت در بنیادین نقش و است شخصیت گیری شکل و تحول عوامل مهمترین از نفس عزت

 ردیدت بی. نماید می فراهم را روانی آسیب های زمینه کودکان در بینی کم خود احساس گیری شکل و پایین نفس عزت که ای گونه به

 ویژه هب، امر این به توجه. است ما رفتاری های ویژگی ی کننده تعیین و شخصیت های جنبه ترین اساسی و مهمترین از یکی نفس عزت

 برای افراد ی همه .است برخوردار خاصی اهمیت از، دهند می آموزش آنها به که کسانی نیز و ویژه آموزشی نیازهای دارای کودکان مورد در

 صورت این غیر در. باشند برخوردار روانی و جسمی سالمت از باید، باشند داشته آرامش با همراه و دغدغه بدون و عادی زندگی یک اینکه

 آن به باید زمینه این در که است روانی مسائل جمله از نفس عزت. داشت نخواهند خود زندگی از خوشنودی و رضایت احساس گاه هیچ

 مشکالت به افراد این ابتالی احتمال همچنین. گردد می چندان دو ویژه های ناتوانی دارای افراد در نفس عزت نداشتن زیرا، شود توجه

 جا آن از. است چشمگیرتر آنها زندگی روی بر آن مخرب تأثیرات و است عادی افراد از بیشتر موجود های محدودیت داشتن دلیل به روانی

 اجتماعی  -عاطفی شایستگی. است ای ویژه ارزش دارای، سازد می فراهم را زندگی تجارب از وی ادراک اساس و زمینه کودک نفس عزت که

 گروه از کیی. کند کمک کودک به آینده مشکالت خطر مقابل در نیرویی یا سپر عنوان به تواند می،  شود می منتج مثبت ارزیابی خود از که

 به نندتوا نمی ویژه نیازهای دارای کودکان. هستند ویژه ناتوانی دارای افراد، دارند قرار پایین نفس عزت به ابتال معرض در که اجتماعی های

 لوبنامط رفتارهای به خود ناتوانی برای و باشند داشته کمتری احساس است ممکن کودکان گونه این. شوند سازگار محیط با مؤثر طور

 و اورهمش در نفس عزت زیاد بسیار اهمیت به توجه با. نگرند می خود به تردید و شک و نفس به اعتماد عدم احساس با اینان. بزنند دست

 پایین به توجه با و شناختی ن روا اختالالت از بسیاری با آن ی رابطه و روانی سالمت در آن مرکزی و مهم نقش خاطر به شناسی روان

 ناتوانی دارای افراد در عملیاتی و عینی ی شیوه به نفس عزت افزایش کلی راهبردهای، ویژه های ناتوانی دارای افراد در نفس عزت بودن

 :باشد می زیر شرح به ویژه های

 وزشپ نباید همیشه که بفهمانید آنها به حال هر به. نیست غلط آنها رفتار هم همیشه بدانند ویژه نیازهای دارای کودکان دهید اجازه.۲

 بخواهند

 های ناتوانی دارای کودکان مثبت رفتارهای مورد در کردن صحبت برای را هفته از زمانی که باشند داشته توجه معلمان و والدین.۱

 .خنده ابراز در آموز دانش توانایی، مثال برای، دهند اختصاص ویژه

 مکنم روش این که دهند افزایش را آنان همساالن و کودکان بین حمایتی و متقابل های دوستی فعالی طور به باید معلمان و والدین.3

 .پذیرد صورت نظارتی های سامانه یا دوستی مدارهای مانند شده شناخته فواصل از استفاده با است

 هاآن درست رفتار یادآوری واقع در) کنند آماده کودکان درست رفتار ثبت برای را یادداشتی دفترچه توانند می معلمان و والدین.1

 .داد قرار کودکان اختیار در و کرد آماده ای سیاهه خود نظریات و ها خواسته مورد در توان می(. است مهم بسیار

. هستند وی نفس عزت و عمومی سازگاری،تحول برای مهمی عامل کودک مدرسه و خانه محیط که کنند توجه معلمان و والدین.5

 را وا گرمی به و کنند وضع دلسوزی با را قوانین، بگذارند احترام او فردیت و آرزوها به، کنند مشورت او با کودک والدین که است ضروری

 .بپذیرند

 :ویژه نیازهای با آموزان دانش برای اجتماعی های مهارت-1

 ایشه توانایی تا بدهد فرصتی ویژه نیازهای با آموز دانش به که است آن ویژه نیازهای با آموزان دانش آموزشی های برنامه ضروریات از

 شایستگی کارش در دیگران مانند نتواند است ممکن که این از او ناامیدی و یأس از حال عین در و برساند ظهور به خود از حمایت برای را

 برای را ویژه نیازهای با آموزان دانش که است آن ویژه نیازهای با آموزان دانش آموزشی های برنامه تمام هدف. نماید جلوگیری، کند پیدا

 کسی.یرندبگ قرار آموزان دانش این استفاده مورد کار دنیای در که بود خواهند مفید آموزان دانش این برای مهارتهایی.کنند تربیت شغل نوعی

 کالمی های درگیری از دیگران با خود ارتباطات در و دهد می تطبیق خویش محیط با خوبی به را خود است اجتماعی های مهارت دارای که

 طوری را او و شوند داده آموزش آموزان دانش به اجتماعی اساسی های مهارت باید هدفی چنین به رسیدن برای.کند می اجتناب فیزیکی و

 عضو صورت به آموز دانش که شد خواهند باعث ها مهارت این. کنند کسب را ای پیشرفته شغلی و آموزشی های مهارت تا نمایند آماده

 .باشد داشته اشتغال امکان و درآید مفیدی
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 ها توصيه
 تا کنند شناسایی دارند وجود آموز دانش در که را هایی مهارت باید، آموزان دانش اجتماعی رفتارهای بهبود به کمک برای معلمان-

 .شود داده آموزش وی به آنهاست فاقد که هایی مهارت

 به اًشخص را خود کارهای انجام مسئولیت و گیرند کار به استقالل به رسیدن برای را هایش کوشش اعظم قسمت باید آموزان دانش-

 .گیرند عهده

 .گیرد قرار تشویق مورد باید گروهی میان ارتباطات-

 تا دنباش مقدور آموزان دانش برای اگر، کنند شرکت زیادی های فعالیت در است ممکن که آنجا تا نمود تشویق باید را آموزان دانش-

 .گرفت نظر در را دیگری فعالیت او برای باید، کند شرکت سایرین ی ها فعالیت در

 .شود می داده دیگران به که شود واگذار کارهایی نوع همان باید ویژه نیازهای با آموزان دانش به-

 ریقط از باید که معنی بدین، کنند شرکت کار در، خود زندگی برای درآمد تحصیل منظور به که بگیرند یاد باید آموزان دانش-

 .کنند کسب را الزم ای حرفه صالحیت، مدرسه تجربه از بخشی عنوان به، مناسب شغلی آموزش و راهنمایی

 .دهند آموزش را شغلی تر وسیع های زمینه ویژه به و دهند آموزش را مشاغل به مربوط اطالعات باید معلمان-

 .ندک تفهیم شغلی گوناگون شرایط و ها شایستگی با رابطه در را هایشان محدودیت و ها توانایی، خود گروه افراد به باید معلمان-

 شود فراهم آنها آینده های شغل برای الزم عمومی های مهارت که کنند ریزی طرح آنچنان را مدرسه برنامه دارند وظیفه معلمان-

 با رابطه در را خود توانایی و بخصوصی مسایل آموزان دانش تا کند کمک مشاور به باید معلم مدرسه در مشاور وجود صورت در-

 .کنند درک کاریابی

 .کند ایفاء را مشاور نقش باید معلم نباشد نداشته وجود مشاور مدرسه در چه چنان-

 :ویژه نیازهای دارای کودکان برای کتابخانه و کتاب-5

 ورداربرخ خاصی اهمیت از ویژه نیازهای دارای کودکان برای بلکه عادی کودکان برای تنها نه کتاب نوع و کتاب به دسترسی ی نحوه

 تابک محتوای. باشد می برخوردار زیادی اهمیت از ویژه نیازهای دارای کودکان برای کتاب محتوای. دارد بستگی کودکی نیاز نوع به و است

 زمینه این در. شود کودکان این مختلف های توانایی و اطالعات، دانش افزایش موجب تواند می دارد بر در را نویسنده اصلی پیام و مفهوم که

 محتوای. شود می یادگیری کلی های ناتوانی دارای افراد در اجتماعی های مهارت بهبود باعث اجتماعی های داستان خلق که گفت توان می

 با. دارد وجود آن بر غلبه برای راهی ولی یابد می دشوار را موقعیت آن کودک که سازند می مطرح را هایی موقعیت ها داستان گونه این

 افزایش و مشکل حل در سعی گیرد می صورت کودک نیاز با توجه با و آموزگار راهنمایی با که هایی داستان چنین خواندن و انتخاب

 ودکک احساسات و ها دیدگاه، کتاب محتوای است بهتر شوند واقع مؤثر ها داستان این که آن برای البته. شود می وی توانایی ی باقیمانده

 یازهاین نیز کتاب محتوای، هنری های ارزش ضمن اینکه بر مشروط است مفیدی ای مداخله فن، داستان از استفاده. باشند داشته نظر در را

 نانآ نیازهای با متناسب بایستی ویژه نیازهای دارای کودکان برای نیز کتابخانه شرایط.دهد قرار توجه مورد را کودکان این روانی و روحی

 های سرویس – دار شیب سطح: مانند داشت خواهند ای کتابخانه منابع به تری آسان دسترسی کودکان این امکانات کردن فراهم با  باشد

 امکانات کردن فراهم...  و کنند حرکت آن در راحتی به بتواند که منظم محیطی -هوشمند سامانه به درها بودن مجهز -مناسب بهداشتی

 دیگر ویس از و شود ارائه کودکانشان به خدماتی چنین خواهند می والدین. است مهم نیز آنها والدین برای بلکه کودکان برای تنها نه مطالعه

 همچنین .کنند سپری آنجا در را خوبی زمان تا دارند مکانی که فهمند می اما بنویسند یا بخوانند نتوانند است ممکن اگرچه معلول کودکان

 .هستند کتابخانه ارزشمند مراجعان بفهمند آنان شود می موجب ویژه نیازهای دارای کودکان برای ریزی برنامه گونه این

 یخدمت جامعه افراد از گروه این بهتر زندگی برای الزم های مهارت رشد هدف با کتابخانه و کتاب ی زمینه در هایی تالش چنین انجام

 .سازد می ارزشمند را ها تالش تمام شان خندان های صورت و آنان روی به هایمان قلب و درها کردن باز دیگر طرف از و باشد باید که است

 :ویژه نیازهای دارای کودکان رویارویی راهبردهای-6

 یم انجام محیط با تبادل در فرد که چیزی آن هر با ارتباط در و است هدفمند که شده تعریف تالشی عنوان به رویارویی راهبردهای

 تالش به جااین در. است مسئله با مواجهه برای تالش بلکه، نیست آمیز موفقیت صرفاً عمل یک رویارویی، بنابراین. دهد می ارائه دالیلی، دهد

 انپژوهشگر از بسیاری نظر به. شود شامل را شناختی یا رفتاری اعمال است ممکن تالش این که پیامد سودمندی تا شود می داده اهمیت

 :گیرد می قرار عمده ی طبقه سه در عوامل این که است متعددی عوامل تأثیر تحت کودکان در رویارویی راهبردهای گیری شکل که

 خانوادگی شرایط(۲

 اجتماعی حمایت(۱
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 فردی های تفاوت(3

 :ویژه نیازهای دارای کودکان مختلف گروههای در رویارویی راهبردهای

 را آنها که دارند تمایل و دهند می بروز را خاصی های نشانه معموالً روانی فشار یک با مواجهه هنگام به ویژه نیازهای دارای کودکان

 :هستند زیر شرح به کودکان گروه این از عمده ی دسته چهار. دهند گسترش

 جسمی نقایص دارای کودکان(۲

 یادگیری مشکالت دارای کودکان(۱

 هیجانی و رفتاری مشکالت دارای کودکان(3

 هوشی های ناتوانی دارای کودکان(1

 که کنند کدر توانند نمی شان رشدی  سطح به توجه با، دارند جسمی نقص کلی طور به یا شنوایی، بینایی های ناتوانی که کودکانی

 دارای ناشنوا افراد است داده نشان ها پژوهش. شوند زده وحشت است ممکن روانی فشارهای با رویارویی هنگام و است افتاده اتفاقی چه

 آسیب هب مبتال افراد که این ی درباره زیادی مدارک. است صادق نیز نابینا کودکان بین در امر این. هستند زندگی در بیشتری مشکالت

 شنوایی و بینایی های آسیب بر عالوه. دارد وجود، دهند می نشان خود از کمتری سازگاری خود بینای همساالن با مقایسه در بینایی

 در را آنان تواند می عادی افراد جانب از آنان پذیرش عدم، موارد این ی همه در. است زیادی روانی های ناراحتی منشأ نیز جسمی معلولیت

 انکودک از گروه این اصلی نگرانی که چرا. شود اجتماعی های ناسازگاری به منجر و کند مشکل دچار رویارویی و اجتماعی های مهارت کسب

 . است حرکت و امنیت زمینه در

 یادگیری مشکالت دارای کودکان(۱

 زیری برنامه و دهی سازمان راهبردهای و گیری تصمیم های مهارت، مسأله حل های شیوه نظر از یادگیری مشکالت به مبتال کودکان

 راهبردهای کارگیری به در و دهند می قرار استفاده مورد را رویارویی راهبردهای از کوچکی ی مجموعه کودکان این.هستند ضعف دچار

 ناسبم شناختی رویارویی راهبردهای از گیری بهره با نیستند قادر کودکان این. کنند می عمل ناپذیر انعطاف و خشک صورت به رویارویی

 نای. شود اجتماعی اهداف در آنها پیشرفت به منجر که کنند دهی سازمان را راهبردهایی یا شوند سازگار مختلف اجتماعی های موقعیت با

 .ددهن می نسبت شانس به را موفقیتشان و کنند می سرزنش بیشتر را خود عادی کودکان با مقایسه در شکست هنگام به کودکان

 هیجانی و رفتاری مشکالت دارای کودکان(3

 که دانند می حال عین در. دارد وجود مشکالت بروز از جلوگیری و روانی فشار با مواجهه برای هایی راه که دانند می مردم ی همه

 در و ودش منجر نومیدی یا افسردگی به تواند می روانی فشار با مواجهه در ناتوانی که است مرتبط حقیقت این به کشی خود و روانی فشار

 های پژوهش که است هایی اختالل مهمترین از افسردگی روانی های اختالل انواع بین در بیانجامد خودکشی به سخت بسیار رویدادهای

 طالعاتم بیشتر در. است شده گرفته نظر در مهم متغیر یک عنوان به رویارویی، افسردگی توصیف در. است گرفته انجام آن مورد در زیادی

 با مقایسه در اجتنابی رویارویی و هیجان بر متمرکز راهبردهای از رویدادها با مواجهه در افسرده نوجوانان و کودکان که شده اذعان چنین

 در ریسپ عنوان به که است رویارویی راهبردهای از فیزیکی اجتماعی حمایت. کنند می بیشتری ی استفاده مسأله بر متمرکز راهبردهای

 انتخاب رد افسرده افراد های ویژگی از برخی گیرد می قرار استفاده مورد دختران ی وسیله به بیشتر و شود می برده کار به روانی فشار برابر

 .است مؤثر آنها رویارویی راهبردهای

 هوشی ناتوانی دارای کودکان(1

 زیادی رفتاری و عاطفی مشکالت دارای و دهند می نشان رفتاری و شخصیتی تنوع عادی کودکان از بیش هوشی ناتوان کودکان

 یم افزایش گیری چشم نحو به هایشان شکست میزان، دارند که آیندی ناخوش های تجربه خاطر به هوشی ناتوانی دارای کودکان.هستند

 به تمایل عدم، خود از منفی تصور، شده آموخته درماندگی، پایین سطح های هدف انتخاب به تواند می پی در پی های شکست این و یابد

 خود به اماحتر عدم، پایین نفس به اعتماد و کفایتی بی احساس. شود منجر ضعیف یافتگی سازش و عاطفی بلوغ کل در و کوشش و سعی

 می مختل را آنان اجتماعی و فردی سازگاری که است هوشی ناتوانی دارای کودکان شخصیتی های ویژگی مهمترین از، پایین نفس عزت و

 .وندش می ظاهر ناتوان نیز زندگی های چالش به پرداختن در، اجتماعی و فردی سازگاری در کفایتی بی و کاستی همین دلیل به و سازد

 :ویژه نیازهای دارای آموزن دانش برای درمانی قصه -۲

 و ستا کشیده تصویر به ها قصه چهارچوب در را خود زندگی بشر که ای گونه به دارد ریشه بشر تاریخ قدمت به گویی قصه و قصه

 ای قصه. است مان های تجربه و خودمان از ما بازنمایی ها قصه. اند نموده متحول و ساخته دگرگون، داده شکل را بشر زندگی نیز ها قصه

 غیر و یلیتخ ی جنبه داستان خواه، شود می عرضه خواننده به حکایتی قالب در آن ی نویسنده فکر که شود می گفته ای نوشته به داستان
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 بین رابطه برقراری توانایی یادگیری ابزار یک عنوان به گویی قصه.باشد شده مزین تخیل ی جامه با زندگی واقعیات خواه باشد داشته واقعی

 بر شکلم تأثیر چگونگی، شود می برونی فرد مشکالت درمانی قصه فرآیند در. دهد می افزایش فهم قابل ای شیوه به را احساسات و افکار

 سئولیتم، شود می بحث روشن صورت به مشکل ی درباره، شود می کشیده تصویر به مشکالت بر فرد خود تأثیر چگونگی نیز او زندگی

 در روهگ یک در دیگران با را اش قصه فرد، کند توصیف بهتر را مشکل که شود می تدوین ای قصه، شود می واگذار خودش به فرد مشکل

 موضوع نای. کند می بازنویسی دیگر ای گونه به را اش قصه، کند می دریافت درمانگر و دیگران از که بازخوردی مبنای بر و، گذارد می میان

 بیشتری اهمیت، هستند خود مسائل حل برای الزم راهبردهای و ها روش فاقد و فعال غیر افرادی که ویژه نیازهای دارای کودکان مورد در

 ینم، دارند رفتاری و انگیزشی،هیجانی، شناختی کارکردهای در که هایی محدودیت دلیل به ویژه نیازهای دارای کودکان. کند می پیدا

 قصه و ییگو قصه مانند مستقیم غیر فنون کارگیری به رو این از، گیرند بهره مستقیم درمانی های روش یا  ها آموزش از مؤثر طور به توانند

 و فن ابهمث به قصه از استفاده اهمیت و جایگاه. نماید ترمیم و بهبود را آنها های کاستی شفابخش و بخش اثر ای گونه به تواند می درمانی

 در آنها با شدن همراه و کودکانه جهان به نفوذ برای ای دریچه تواند می قصه. نماید می مشخص را کودکان درمانی روان و  مشاوره ابزار

 .باشد کودکان روانی سالمت وضعیت بهبود و جویی تعادل، سازگاری کسب برای سفری

 :ویژه نیازهای دارای آموزان دانش مدرسه های فعالیت در والدین مشارکت -9 

 عدم مواقع گاهی اما. است بوده ها خانواده و پرورش و آموزش امر متخصصان توجه مورد همیشه مدرسه و خانواده جدی مشارکت

 که حالی در نشود انجام درستی به مدرسه و خانواده بین همکاری و ارتباط شود می باعث مدرسه کارکردهای و اهداف از اولیاء شناخت

 به خانواده.ببیند خود همیار و همراه را خانواده نیز مدرسه و شود درگیر مدرسه امور در خانواده که گیرد می صورت زمانی واقعی مشارکت

 ییبسزا نقش کودک عاطفی و اجتماعی،شخصیتی ساختار تحول در است آن از عضوی، ویژه نیازهای دارای کودک که اجتماعی نهادی عنوان

 به ورود آماده و سازد می را فرد خانواده، دارد بسزایی سهم فرزندان پرورش و آموزش در کودک مربیان نخستین عنوان به خانواده .دارد

 زا بیش توانبخشی و آموزش فرآیند در ویژه نیازهای دارای کودک های خانواده جدی مشارکت امروزه. نماید می( دبستان)دیگری ی مرحله

 نبدو مدارس در مؤثر آموزش. شود می رو به رو مشکل با کودک پیشرفت مادر و پدر الزم توجه و همکاری بدون زیرا، میشود احساس پیش

 و فرهنگ، زندگی محیط از مدرسه مسئوالن و آموزگاران است ضروری و پذیرد صورت ای شایسته نحو به تواند نمی والدین جدی مشارکت

 و آموزان دانش زندگی تجارب از استفاده با را خود بخشی توان و آموزشی های برنامه بتوانند تا یابند آگاهی محیط برآن حاکم های ارزش

 به و شوند درگیر عاطفی و ذهنی نظر از والدین که گیرد می صورت موقعی مدرسه در واقعی مشارکت. نمایند بارور وی والدین همکاری با

 نوالدی از مدرسه انتظارات تفهیم به و مدرسه از والدین انتظار شناخت به باید اهداف این به رسیدن برای. شود کافی توجه ها آن عواطف

 را آنها توان می که برخوردارند زیادی های توانایی و تجارب از، خود نیازهای کنار در، ویژه نیازهای دارای آموزان دانش والدین. پرداخت

 باید البته .بود توجه بی هستند خود کودکان ی درباره اطالعات  منبع ترین مهم از یکی که، والدین این به نباید و کرد تقویت و  شناسایی

  شکل به هنگامی افراد چون  پذیرد صورت دستوری و امری صورت به نباید والدین در مشترک های زمینه کردن فراهم که داشت توجه

 می قرار مشورت مورد نیازهایشان مورد در و قائلند ارزش برایشان ریزان برنامه کنند احساس که کنند می مشارکت ها برنامه در واقعی

 .گیرند

 

  مدرسه با والدین مشارکت هاي زمينه

 مربیان و والدین های انجمن تقویت.۲

 (نهاد مردم های سازمان)والدین های انجمن تشکیل.۱

 فردی آموزشی ی برنامه تصویب و اجرا.3

 والدین برای آموزشی های کارگاه و اندیشی هم برگزاری.1

 (حمایتگرانه ساختارهای)خانواده از حمایت و پشتیبانی خدمات و ها برنامه تقویت.5

 آموزش در خانواده مشارکت برنامه توسعه.6

 نگرش است ضروری پرورش و آموزش در آن تأثیر و کودکان شخصیت و رشد ساز زمینه عنوان به خانواده نقش اهمیت به توجه با

 محدود و( فرسوده و سنتی ساختار) گروهی همکاری به اطمینان عدم و متمرکز آموزشی نظام از پرورش و آموزش گیران تصمیم و مدیران

 در نگرش تغییر برای ریزی برنامه راه از مدارس جو بازسازی و بازآفرینی برای تالش سمت به مالی مسائل به مدرسه و خانه تعامل شدن

 اساس رب بایستی، آموزشی و اداری ساختار تغییر گونه هر که داشت توجه باید البته) باید تغییر همگانی مشارکت سازی بستر و محیط

 (شخصی های سلیقه طبق بر نه باشد اجتماعی های پژوهش

http://www.psyj.ir/


 7 -77، ص  7931، بهار  71فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 :پردازیم می ویژه نیازهای دارای کودکان مختلف گروههای معرفی به پایان در

 هوشی توانی کم-۲

 بینایی کم و نابینایی-۱

 شنوایی کم و ناشنوایی-3

 فعالی بیش با همراه توجه نارسایی-1

 یادگیری ویژه های ناتوانی-5

 (حرکتی -جسمی) -مغزی فلج-6

 گانه چند ناتوانی دارای-۲

 ماندگی خود در-9

 داون نشانگان -8

 پریشی زبان و مغزی خفیف آسیب-۲۰
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 گيري نتيجه
 می تأمین را اجتماعی و جسمانی،  روانی سالمت نتیجه در و هستند اجتماعی ـ روانی های توانایی ارتقای جهت در زندگی مهارتهای

 امعن بدین.  کند تبدیل بالفعل های توانای به را خود های نگرش و ارزشها،  دانش تا سازد می قادر را فرد زندگی مهارتهای آموزش.  کند

 بر همچنین.  شود می سالم رفتار در انگیزه به منجر زندگی های مهارت.  دهد انجام را آن چگونه و دهد انجام باید کاری چه بداند فرد که

 نیازهای با آموزان دانش با برخورد در مسائل بزرگترین از یکی . است مؤثر وی از دیگران ادراک همچنین و دیگران و خود از فرد احساس

 با را ودخ بتوانند ویژه نیازهای با آموزان دانش اینکه برای. کنند دنبال زندگی در را واقعی هدف یک تا. شود کمک آنها به که است این ویژه

 هپذیرفت جامعه در مفید عضوی عنوان به تا بیاموزند را فراوان مهارتهای باید شوند آماده مشاغل برای و  نمایند سازگار اجتماعی زندگی

 یم مؤثر بسیار ها برنامه این . کنند کمک اجتماع در فرد مفید و مؤثر عملکرد به تا باشند هدفمند باید ها مهارت و ها شیوه همه. شوند

 برای دهستن ویژه نیازهای با فرزندانی دارای که والدینی بخصوص والدین ی همه.شود داده آموزش نیز والدین به ها شیوه این باید و باشند

 .دارند نیاز کافی و دقیق حمایت و آموزش به آنها از مداوم و ثابت استفاده و خود والدینی وظایف اجرای خاص های مهارت یادگیری

 خانه و مراکز،مدارس درمان و بهداشت و عالی آموزش،  ویژه نیازهای دارای پرورش و آموزش، بهزیستی، بخشی توان متخصصان کلیه

 تربیت و عالی آموزش مراکز، شهرداری فرهنگی امو و محله فرهنگ های خانه حتی کودکان های بیمارستان و ها کودکستان، بهداشت های

 های رسانه و سیما و صدا، بدنی تربیت اندرکاران دست،  آموزشی ریزان برنامه، خدمت ضمن های آموزش مسئوالن، متخصص نیروهای

 سرمایه و مادی های حمایت و روانی حمایت و سازی فضا،  سازی فرهنگ مسیر در کدام هر...  و اجرایی و گذار قانون نهادهای، گروهی

 تندهس زمینی بهشتیان که کودکان این دست هایشان حمایت و، خاص هایی برنامه با تا دارند را ویژه رسالت و نقش زمینه این در گذاری

 .باشند جامعه از مفیدی عضو عنوان به و کنند باور را خود تا کنند کمک آنها به و بگیرند را
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