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  مقدمه :

مشاور مدرسه استثنائي ميباشم و هدف از اين تحقيق بيان تجربيات خودم در زمينه مشاوره در  اينجانب    

  مدرسه استثنائي مي باشد . ابتدا مقدمه اي در اين زمينه بيان مي نمايم :

 مشاوره وكودكان استثنايي

. در زندگي با هر فردي در هر شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و خانوادگي فارغ از سن، جنس و ...

مشكالتي روبرو مي شود كه حل يا كاهش تأثيرگذاري آن مشكالت بر زندگي ، نياز به تصميم گيري مناسب با 

توجه به راه حل ها و منابع موجود دارد. كودكان ودانش آموزان استثنايي ووالدين آنها نيز از اين قاعده مستثني 
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آنان، حساسيت هاي بيشتري را طلب مي كند، چراكه اين دانش نيستند. مشاوره با كودكان استثنايي و والدين 

آموزان بدليل محدوديت هايي كه دارند به كمك بيشتري نياز دارند تا بتوانند ارتباط مناسبي برقرار نمايند 

  ووالدين آنها در سطح واقع بينانه اي در مورد فرزند خود و امكانات موجود عمل كنند.

  تعريف :

 تجربه ، كردن فكر كردن، احساس ، يادگرفتن فرصت مراجع به آن در كه بفرد منحصر است يا رابطه مشاوره،  

  .شود مي داده خود متناسب اي شيوه به دادن وتغيير كردن

يك مشاور به فرد داراي مشكل كمك مي كند تا ضمن شناخت مسايل و مشكالت خود، راه حل هاي اجتماعي 

  آن بپردازد.مشكل را ارائه دهد و سرانجام به حل 

مشاور از طريق شناخت و درك عميق ويژگي هاي شخصيتي مراجع، وي را در سازگاري موثرتر با خود و محيط 

اطرافش ياري مي دهد و به تشخيص مشكالتي مي پردازد كه بر سر راه رشد وجود دارد تا از اين طريق ، ظرفيت 

  هاي خويش را شناخته و به رشد و شكوفايي برساند.

  شاوره در مدارس استثنايي:اهداف م

  آنان ي جانبه همه رشد تسهيل و استثنايي آموزان دانش شناخت  -  

ايجاد تغيير در رفتار دانش آموزان و تأمين بهداشت رواني مناسب (به صورتي كه دانش آموزان استثنايي بتواند  -

  تش موفق شود.)مسووالنه زندگي كند و رفتارش مستقل و منسجم باشد و در نهايت به حل مشكال
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  ايجاد رابطه بين دانش آموزان و والدين ومعلمان وساير افراد -

  ايجاد پيوند بين اولياء و مربيان با امكانات و نيازهاي جامعه -

  كمك به تعادل و استحكام خانواده براي پذيرش معلوليت فرزند ، و رسيدن به مرحله سازگاري -

  ر تعليم و تربيت فرزندانشانكمك به والدين و مشاركت بهينه در ام -

  رويكرد ارايه خدمات:

 آموزش تيم از عضوي بعنوان استثنايي مدارس در مشاوران ، است گروهي فعاليت يك اي مشاوره خدمات ارايه  

مدت معلمان وساير كاركنان مدارس را اثربخش تر سازند، زيرا در  طوالني زحمات توانند مي بخشي توان و

توان بخشي و رشد و تكامل دانش آموزان ، افراد متعددي نقش دارند هر يك از كاركنان  تحقق اهداف آموزشي و

مدرسه با توجه به حيطه وظايف خود، در فراهم كردن زمينه ارائه خدمات مشاوره موثرند، به عبارت ديگر 

اري شاگردان را بسياري از كاركنان مدرسه نظير معلمان ، مي توانند موارد مربوط به قوت و ضعف درسي و رفت

پي برده و جهت بررسي تخصصي به مشاوران ارجاع نمايند و مشاوران نيز براساس دانش نظري و تجارب علمي 

  دانش آموزان ، والدين را در رفع مشكالت شخصي و سازشي ياري مي دهند.

  سطوح ارايه خدمات(مخاطبان)

 مي مند ه بهر اي مشاوره خدمات از زيادي دوافرا گيرد مي صورت مختلفي سطوح در اي مشاوره خدمات ارايه  

  .شوند
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  والدين:

والدين كودكان با نيازهاي ويژه، فشاررواني بيشتري را نسبت به والدين كودكان عادي تجربه مي كنند و 

همچنين نگراني آنان از آينده كودك استثنايي ممكن است آنقدر شدت يابد كه مانع از توجه منطقي و اصولي 

ي كودك و نيازهاي او شود . اگر بموقع به آنان پرداخته نشود، مشكالت آنان بصورت حادتر بروز به وضعيت فعل

خواهد كرد. از اين رو ضروري است مشاوران آنان را در رسيدن به مراحل سازگاري و كاهش فشارهاي ناشي از 

تنها جريان آموزش را تحت فرزند استثنايي خود ياري دهند. در آموزش هاي استثنايي، مشاوره با والدين نه 

تأثير قرار مي دهد، بلكه همراه با روند آموزشي، با معلم و متعلم و خانواده همراه مي شود تا موجبات رشد فردي 

  و موفقيت آنان را علي رغم محدوديت هايشان فراهم سازد.

  دانش آموزان:

با مسائل و مشكالت انطباقي و  دانش آموزان استثنايي همچون دانش آموزان عادي در طي دوران رشد خود

سازشي بسياري مواجه مي شوند ونيازمندكمك و مشاوره هستند. نيازهاي كودكان استثنايي از جمله نيازهاي 

جسماني ، نياز به ايمني ، نياز به ارزشمندي و اعتماد به نفس و ... از طريق اجراي برنامه هاي راهنمايي و 

مي شود. مشاور كودك را در خودشناسي ، مسئوليت پذيري، شناخت مشاوره بطور مناسب و مطلوب تأمين 

محيط، توانايي تصميم گيري،حل مسائل، برقراري رابطه با اطرافيان ، شناخت و ارضاي مناسب نيازهاي فردي و 

  اجتماعي و آشنايي با ارزش هاي مطلوب و قبول آن ياري مي دهد.
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  معلمان وكاركنان مدارس:

كاركنان مدرسه منجر به ارائه خدمات موثر براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه و خانواده  مشاركت معلمان و ساير

آنها مي شود. از سوي ديگر طرح و اجراي يك برنامه آموزش والدين به خانواده ها كمك مي كند تا جنبه هاي 

  دازند.موثر و قابل فهم رفتار با فرزندانشان را درك كرده و به افزايش مهارت هايشان بپر

مشكالت دانش آموزان استثنايي زنجيره اي از عوامل فردي و اجتماعياست كه نيازمند ديدي جامع نگرو نظام  -

مند به استعدادها توانائي هاو عالئق، شخصيت،ساختار و وضعيت خانواده و ساير متغيرهاي محيطي است . مشاور 

اجتماعي دانش آموزان ، به معلمان - نه هاي رواني مدرسه با آگاهي از ارتباطتنگاتنگ مشكالت تحصيلي با زمي

كمك مي كند تا با بررسي هاي همه جانبه مشكالت ونقاط قوت و ضعف درسي و رفتاري شاگردان بتوانند راه 

حل يا راه حل هاي مناسب را انتخاب و براي اجراي آنها برنامه ريزي نمايند و در نهايت عملكرددانش آموزان در 

  بود يابد.ابعاد مختلف به
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  دانش آموز استثنائي  تعريف  

 آموزش به دارند كه اي بالقوه استعدادهاي شكوفايي براي كه شود مي گفته كودكاني به استثنايي كودكان

 وكافمن هاالهان.( دارند تفاوت عادي كودكان با جنبه ياچند هادريك آن دارند نياز اي ويژه وخدمات وپرورش

1380(.  

 اولين ي درزمره راهنمايي ومشاوران وپرورش آموزش مربيان.است آموزشي ااصطالح يك والاص استثنايي لغت 

 وبايد برند مي پي افراد اين ومشكالت اجتماعي شخصيتي عاطفي يادگيري هاي محدوديت به هستندكه كساني

  .نمايند اقدام آتي مشكالت از پيشگيري وهمچنين موجود هاي باروش ها ان رفع به نسبت

  

 نيست ديگر كودك شبيه عينا كودكي هيچ. نيست شكي هستند استثنايي افرادي كودكان تمام كهدراين

 فرق ديگر كودكان با اي اندازه به ازكودكان اي عده ولي راداراست خود فرد به منحصر خصوصيات وهركودكي

 جسماني اتخصوصي تمام در كلي طور به انحراف اين داشت هامبذول آن به مخصوص توجه بايد كه دارند

 اجتماعي هابامحيط آن سازگاري در بزرگ مانعي و اشكال باعث كه شود مي ديده آنان واجتماعي عقالني عاطفي

 خاص هاي روش به احتياج كودكان واين گويند مي استثنايي افراد از دسته اين به منظور همين وبه. گردد مي

 طور به).  1380فر ميالني(راببرند استفاده نهايت خود استعدادهاي از تابتوانند داشته ودرماني آموزشي تربيتي

  .كرد دارندتعريف اي ويژه وخدمات آموزش به نياز كه كودكاني صورت به را استثنايي كودكان بايد كلي
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  ويژه آموزش

 و هاالهان(سازد براورده را استثنايي كودكان خاص هاي نياز بتواند كه است اي برنامه ويژه آمزش از منظور

 است متفاوت ديگر گروه با ن كودكا از گروه هر براي ويژه آموزش گرفت نظر در بايد كه اي نكته).1380 كافمن

 مي ها تكنيك در تغييراتي رابا نوين تدريس هاي روش مثال عنوان به. دارد اشتراكاتي آموزشي دراصول هرچند

 به ويژه آموزش براي.الزاميست نابينايان شآموز در بريل از ي امااستفاده كرد استفاده نابينا كودكان براي توان

 وبراي بريل كتابهاي نابينا كودك يك بنگريدبراي فوق مثال به است نياز ويژه آموزشي هاي وروش تجهيزات ابزار

 وكمك معلم به نياز ويژه آموزش كلي صورت به.است نياز مورد خط درشت هاي كتاب بينا نيمه كودك يك

 ويژگي با معلمي ي برعهده آموزش اصلي بار اما دارد استثنايي كودك وگروه زنيا برحسب ازمتخصصان گروهي

  .است استثنايي كودكان به ي وعالقه عشق آموزشي زمينه در تخصص هاي

  اينجانب به عنوان مشاور مدرسه استثنائي :وظايف 

  سازگاري هاي نهزمي در آنان اولياي و آموزان دانش به گروهي و فردي صورت به مشاوره خدمات ارائه -  

  تأمين بهداشت رواني خانوادگي ، تحصيلي ، شغلي و .... -

شناسايي مشكالت و اختالالت رواني ، اجتماعي در دانش آموزان و ارائه خدمات مشاوره اي در جهت  -

  پيشگيري از مشكالت آنان

  و اولياي آنان برگزاري جلسات مشاوره گروهي به منظور حفظ و ارتقاي بهداشت رواني دانش آموزان -

  برنامه ريزي به منظور تهيه منابع اطالع رساني تحصيلي و شغلي به دانش آموزان و بويژه والدين آنان -
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برگزاري آموزش والدين به منظور ارتقاء خانواده ها از توانايي ها و محدوديت هاي فرزندان جهت سازگاري هر  -

  چه بهتر با فرد و جامعه

آموزان و والدين آنان پس از فارغ التحصيل شدن و جذب زمينه هاي مختلف، حرفه و مشاوره و هدايت دانش  -

  شغل، زندگي مستقل و مسئوالنه

  نكات كليدي :

   راه حل ها - تجربيات  –مدرسه استثنائي   مشاوره 

  

 موزشيطبقه بندي كودكان استثنايي از لحاظ آ

طبقه بندي هاي زيادي در مورد كودكان استثنايي وجود دارد و اصطالح كودكان استثنايي مي تواند از نظر 

آموزشي ، روانشناسي و ساير حوزه ها معاني بسيار متفاوتي پيدا كند . اما از آنجايي كه درامر آموزش كودكاني را 

در يك گروه قرار مي دهند .مثالَ كودكان شش  كه داراي خصوصيات مشابهي باشند ، براي هدف هاي درسي

ساله را در كالس اول قرار مي دهند . در طبقه بندي كودكان استثنايي از لحاظ آموزشي گروه بندي زير از شيوع 

  بيشتري بر خوردار است:

ادگيري شامل كودكاني كه از نظر هوشي در سطح بااليي قرار دارند و كودكاني كه در كار ي  تفاوت هاي هوشي  *

  كند هستند.(تيز هوشان و كم توانان ذهني).

  ، شامل كودكاني كه داراي ناتواني هاي يادگيري و يا نقايص گفتاري مي باشند.  تفاوتهاي ارتباطي  *  

http://hamidschool.persianblog.ir/post/7/
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  ، شامل كودكاني كه مبتال به آسيب ديدگي شنوايي و يا آسيب ديدگي بينايي مي باشند.  *تفاوتهاي حسي  

  ل كودكاني كه دچار آشفتگي هاي عاطفي و يا ناسازگار ي هاي اجتماعي مي باشند.، شام تفاوتهاي رفتاري  *  

، شامل كودكاني كه به نقايص مضاعف مبتال مي باشند (مانند فلج مغزي و كم   *معلوليت هاي چندگانه و شديد

طالحا كودكان تواني ذهني بطور همزمان يا ناشنوايي و كم تواني ذهني يا ناشنوايي و نابينايي همزمان كه اص

  چند معلوليتي ناميده مي شوند.

شامل كودكاني كه با وجود عدم نقايص غير حسي ف نمي توانند از نظر فيزيكي حركت  *تفاوت هاي جسماني

  ژي بدني مي باشند. كنند و فاقد انر
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  بنده به عنوان مشاور مدرسه استثنائي وظايف شرح

  بينا كم آموزان دانش ويژه به انآموز دانش براي فردي راهنمايي و مشاوره جلسات

  آموزان دانش والدين با فردي مشاوره جلسات

  پزشكي روان و شناسي روان مراكز در متخصصان به شده داده تشخيص آموزان دانش يا و اوليا ارجاع

  مشاوران هاي گردهمايي و مشاوره جلسات در شركت

  زمينه اين در الزم هاي اهنگيهم و پيشنهاد ارايه و مالي كمك شامل مددكاري هاي فعاليت

  مدرسه حياط در باليني مشاهده

  الزمه اطالعات ثبت و باليني جلسات در مراجعين باليني مشاهده

  كالس در باليني مشاهده و ها كالس در حضور

 دانش و معلمين ارتباط در مشاور گرفتن قرار امور جريان در منظور به ها كالس در حضور و معلمان با گفتگو

  انآموز
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  تحصيلي سال طول در گرفته صورت تغييرات و آموزان دانش به راجع معلمان گزارش دريافت

 فعاليت تاثير بررسي و تحصيلي سال آخر نيمه در مقايسه منظور به آموزان دانش رفتاري اختالالت آزمون اجراي

  سال طول در گرفته صورت هاي

  ماهانه صورت به خانواده آموزش جلسات

  مربوطه موضوعات با والدين رايب گروهي جلسات

 مي گزارش استثنايي كودكان شايع مشكالت جز كه لجبازي و پرخاشگري موضوع با والدين براي جلسه اجراي

  شود

  اي هفته دو صورت با مشاوره پيام پوسترهاي تهيه

  مرتبط موضوعات باب در دفتري كادر با مشاوره و همكاري

  مدرسه مشاوره وبالگ رساني روز به

  ها بازي در آموزان دانش با همراهي و اموزان دانش براي مدرسه حياط در مفرح فضاي جاداي

  مدرسه در مربوط مسايل نيز و خانوادگي و شخصي مشكالت باب در معلمان با فردي مشاوره
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  مدرسه بهداشت مسئول و گفتاردرمانگر و كاردرمانگر حضور با توانبخشي جلسات در حضور

  معلم حضور با گيخانواد مشاوره جلسات

  تجارب و تبيين و روش  درمان :

  آموزان دانش والدين با فردي مشاوره جلسات:  1تجربه شماره 

يكي از كارهايي كه بنده هميشه به عنوان مشاور مدرسه استثنائي انجام مي دادم ، برگزاري جلسات مشاوره اي 

شخصي و اجتماعي دانش آموزان بررسي مي شد با والدين دانش آموزان استثنائي بود .در اين جلسات مشكالت 

  .و نتايج بسيار خوبي در اين جلسات عايد حضار مي شد .در زير به چند نمونه مي پردازم :

    لجبازي. پرخاشگري/ والدين به رفتاري شايع مشكالت با مواجه چگونگي آموزش

  :جلسه شرح

 هاست آن معلمان و والدين شكايت مورد ضوعمو اغلب كه استثنايي آموزان دانش شايع مشكالت به توجه با

 را كودكم بودن خاص ":عنوان به پيوسته هم به جلسه دو در و شد انتخاب جلسه موضوع عنوان به پرخاشگري

  .شد برگزار "!كنم؟ چه اضطرابش و پرخاشگري با پذيرم مي

 داليل بيان به استثنايي انكودك در آن عيني توضيحات نيز و آن عاليم و پرخاشگري توضيح ضمن جلسه اين در

 مواجه هاي شيوه نهايت در و شد پرداخته طبيعي هاي العمل عكس با آن مرضي نوع تفاوت و پرخاشگري
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 داده پاسخ والدين سواالت با مبحث اين انتهاي در و شد داده آموزش كودكان پرخاشگرانه رفتارهاي با والدين

  .شد

 بيان از پس و شد پرداخته است خاص كودكان ميان در شايع امري كه كودكان لجاجت مبحث دوم جلسه در

 يك عنوان به آن سركوب يا لجاجت فقدان و استقالل به كودكان دستيابي در آن اهميت و لجاجت از تعريفي

 بيان به نهايت در و شد پرداخته آن شدن بيمارگون داليل و مرضي لجاجت هاي ويژگي بيان به زا آسيب عامل

  .شد پرداخته كودكان لجبازي يابي علت اساس بر والدين مواجه هاي روش

  

  .شد داده پاسخ زمينه اين در والدين سواالت به نيز جلسه اين انتهاي در

  

  : گذاشتن يك صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه : 2تجربه 

ريق بعضي از دانش هميشه در مدرسه يك صندوقي با عنوان ، صندوق ارتباط با مشاور ، قرار ميدادم . و از اين ط

كه نمي توانستن حضوري بخاطر خجالتي بودن مشكالتشان را مطرح كنند از اين طريق  مدرسه استثنائي آموزان

  با بنده ارتباط برقرار مي كردند. و از اين طريق مشكالت بسياري از دانش آموزان را حل كردم .
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  : تابلو اعالنات مدرسه 3تجربه 

لو اعالنات فقط مخصوص پيامهاي مشاوره اي قرار دادم . و هرهفته پيامهاي مشاوره يك تاب استثنائي  در مدرسه

بر روي آن نصب مي كردم . در اين روش از دانش اموزان نيز مي خواستم مطالب خوب و آموزنده خود را اي را 

  بر روي ايت تابلو اعالنات با هماهنگي بنده قرار دهند .

  استثنائي با مشاغل كه مي توانند انجام دهند : : اشنا سازي دانش آموزان 4تجربه 

يكي از تجارب بنده آشنا سازي دانش آموزان استثنائي با مشاغلي كه آنها براحتي از عهده آن  بر مي آيند  در 

 زير اقداماتي كه در هفته مشاغل انجام مي دادم را بيان مي نمايم :

  با شرايط كودكان استثنايي. آشنا سازي دانش آموزان با مشاغل مختلف متناسب 1

 آشنايي با شغل باغباني با حضور باغبان مدرسه و توضيح مراحل كاشت يك گياه ساده و رشد آن •

 آشنايي دانش آموزان نابينا با شغل معلمي •

 آشنايي با مشاغل خدماتي با حضور خدمتكار مدرسه •

 با همكاري معلمانآشنايي با مشاغل هنري از جمله نقاشي و عروسك سازي و عروسك گرداني  •

 آشنايي با مشاغل حمايتي •

 آشنايي با شغل كتابداري •

  .  برگزاري مسابقه نقاشي هفته مشاغل و جمع آوري و نمايش نقاشي هاي شركت كنندگان2

  . دعوت از والدين و آشنا سازي آنها با آينده شغلي كودكان خاص و توانايي هاي آنان3
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  شنايي با مشاغل عروسكيآموزش شغل عروسك گرداني و آ

  

  

  

  

  

  برگزاري مسابقه نقاشي
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  آشنايي و آموزش مشاغل حمايتي

  

  

  

  

  

  

  

  آشنا سازي با مشاغل خدماتي
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  دعوت از والدين و آشنايي آنان با توانايي هاي شغلي آتي كودكان خاص و نمايش فيلم           

  

  

  

  

  

  

  

  آشنايي با شغل كتابداري  
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  ارب :تبيين تج

  مشكالت دانش اموزان كم شنوا :

يكي از مشكالت دانش آموزان مدرسه استثنائي كم شنوايي است كه در زير به بيان و روزش هاي آموزش و 

  يادگيري آن مي پردازم :

 و دريافت شنوايي راه از كه اطالعاتي طريق از را يادگيري ، گيرند مي ياد شنوايي طريق از كه آموزاني دانش

  ؟ است گونه اين فرزندتان كه يابيد درمي چگونه شما اما.  دهند مي انجام كنند مي تكرار ودخ براي

 و شناسايي را خود فرزند يادگيري سبك تا كرد خواهم كمك شما به مدرسه استثنائي مشاور يك عنوان به 

 حداكثر به آموزان دانش يادگيري ، معلمان و والدين ، آموزان دانش همراه به راهبردهايي كارگيري به با سپس

 حركتي و شنيداري ، ديداري شامل كه دارد وجود يادگيري براي روش نوع سه حاضر حال در.  يابد ارتقاء ممكن

   . است

 اين در. كنند مي استفاده را يادگيري هاي سبك از روش چند يا دو از تركيبي  ، آموزان دانش موارد برخي در

 از كه كودكاني عموما البته كه شود مي ارائه آموزان دانش يادگيري سبك بيارزيا براي متعددي راهكارهاي جا

  . هستند خاصي هاي ويژگي و شرايط داراي آموزند مي شنوايي طريق

 به و داشته كالس در شده مطرح هاي دربحث شركت به زيادي تمايل و بوده اجتماعي بسيار كودكان اين 

  . باشند داشته گروهي كارهاي در فعالي مشاركت دهند مي ترجيح تربيش زيرا.  برند مي سر به سكوت در سختي

 بايد صورت اين در.  دهند انجام درستي به را كار يك توانند نمي كه كنند مي بيان اول ي وهله در كودكان اين 

 ارائه با ها آن.  شود شناسايي ها آن يادگيري سبك بايد همچنين دارند را توانايي اين كه نمود تلقين ها آن به

 يادگيري هاي سبك بايد مواردي چنين با برخورد با.  كنند مي بيان را خود ذهني تشويش ، مبهمي سئواالت ي

  . است بهتر ها آن براي كاري چه كه اين و داد توضيح برايشان را
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 آن گيريياد حداكثر افزايش راهبردهاي و آموزند مي شنوايي طريق از كه آموزاني دانش هاي ويژگي جا اين در

  . است شده ارائه ها

  : هستند زير هاي ويژگي داراي عموما آموزان دانش اين

  . برند مي لذت كردن صحبت از .

  . كنند مي صحبت بلند صداي با خود با .

  . كنند تشريح ديگران براي را چيز همه دارند تمايل .

  . سپارند مي خاطر به خوبي به را اسامي .

  . دهند مي تشخيص را افراد صداي تن تغييرات .

  . گيرند مي ياد بهتر ها آن ي درباره كردن صحبت با را مفاهيم .

  . است خوشايند بسيار ها آن براي صدا و سر پر هاي محيط .

  . هستند مشكل دچار ، نوشتاري هاي جهت پيگيري در .

  . هستند كند و ماليم بسيار خواندن در .

  . كنند كوتس ، توانند نمي طوالني زمان مدت براي .

  . دارند خواندن براي بسياري تمايل .

  . آموزند مي ها آن بلند كردن تكرار با را مطالب .

  . شوند مي خوشنود بسيار موسيقي شنيدن از .

  . كنند مي زمزمه خود با را ها آن ، كلمات خواندن از قبل .

  . هستند آواز كردن زمزمه يا و خواندن آواز حال در اغلب .
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  . دارند گروهي مشاركت در را تمايل بيشترين .

  . برند مي لذت هنري كارهاي انجام از .

  

 ند آموز مي شنوايي  طريق از بيشتر كه كودكاني يادگيري موفقيت افزايش براي راهبردها از فهرستي جا اين در

  . است شده ارائه نيز

  : طريق از كودكان اين براي خواندن آموزش   -1

  آوايي هاي روش كارگيري به .

  قافيه هم كلمات از استفاده بازي از گيري بهره .

  . شويد مي خواندن به مشغول مستقل صورت به كه زماني در حتي بلند صداي با خواندن .

 و صوتي هاي كتاب ، تصويري نوارهاي ، صوتي نوارهاي مانند ، شنيداري آموزشي تجهيزات از استفاده   -2

  . اطالعات تقويت با مرتبط شعرهاي و ها آهنگ

  :هستند زير هاي ويژگي داراي كودكان اين

  شفاهي صورت به سئواالت به پاسخ .

  شفاهي هاي گزارش ي ارائه .

  بسته چشمان و بلند صداي با مطالب تكرار . 

  ها آن سپردن خاطر به براي مطالب تكرار . 

  بلند صداي با مطالب خواندن . 

  ها درس پخش و ضبط براي صوت ضبط از استفاده .
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  داده انجام را مستقلي فعاليت كه آن از قبل گروه تعداد از نظر صرف گروهي هاي بحث در مشاركت .

  . گروهي صورت به مطالعه .

 و نمايند ارائه ها آن به كليدي ي نكته يك عنوان به را آموزش سوي و سمت كالمي طريق از بايد نيز والدين

.  آورند فراهم ، ماليم موسيقي يك همراه به خانه در تكاليف امانج براي را رضايت و آرامش از سرشار محيطي

 به اعتماد بردن باال با غيره و صوت ضبط مانند ، ها آن اختصاصي يادگيري تجهيزات گذاشتن كنار با سپس

  . بخشند ارتقاء را خود كودكان ،آموزش ها آن نفس

   رواني كودكان استثنائي  سالمت در خانواده نقش

يات بنده به عنوان مشاور مدرسه استثنائي تببين نقش خانواده ها در سالمت رواني كودكان يكي از تجرب

  استثنائي مي باشد . كه در زير به توضيح كامل آن مي پردازم :

 كه، است عاملي ترين بادوام و نخستين خانه، فضاي. است خانواده فرد، رفتار گيري شكل در مؤثر عوامل از يكي

 در افراد آموزگار نيرومندترين مادر و پدر گفت توان مي كه اي گونه به. گذارد مي تأثير ادافر شخصيت رشد در

 فراموش. باشد مي فرد هر براي آموزشگاه ترين مهم خانه محيط و آموزش پايدارترين خانوادگي آموزش زندگي،

 نفوذ. دهند مي قرار الگو را شما رفتار كنند عمل شما اندرز و پند به كه آن از پيش شما كودكان كه نكنيم

  .نيست ارثي هاي جنبه به محدود تنها موضوع اين در والدين

 ميزان. نمايد مي اجراء را مؤثري بسيار نقش خانواده جامعه، فرهنگ و جمعي زندگي به كودك كردن آشنا در

 و آداب باورها، و هانديش آن، مالي وضعيت خانواده، اجتماعي موقعيت كودكان، با رفتار طرز در خانواده آگاهي

 اجتماعي، زمينه در ها خانواده دانيم مي چه چنان. دارد فراوان تأثير والدين، آرزوهاي و ها آل ايده رسوم،

 اعضاي ارتباط طرز ها خانواده تركيب. دارند هايي اختالف هم با ها اين مانند و هنري ديني، تربيتي، اقتصادي،

 تأثير بنابراين. نيست يكسان موارد تمام در برد، مي بسر آن در خانواده كه اي جامعه و يكديگر با خانواده هر
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 ناسالم هاي خانواده از شخصيتي مختلف مشكالت به مبتال افراد اغلب. است متفاوت افراد رفتار در ها خانواده

 جامعه روان تبهداش حفظ و تأمين در سزائي به سهم خانواده افراد رواني بهداشت تأمين رو اين از. اند برخاسته

 حفظ و ايجاد براي. كند مي وارد جامعه پيكره بر شديدي هاي آسيب خانواده روان بهداشت تأمين عدم و دارد

 روان بهداشت. شوند آشنا زندگي براي الزم هاي مهارت با آن اعضاي تك تك است الزم خانواده در روان سالمت

. بردارند گام خود استعدادهاي از گيري بهره و تكامل و رشد جهت در تا كند مي كمك افراد همه به خانواده

 به رسيدن براي پس باشد، مي جامعه روان بهداشت ارتقاء به كمك خانواده روان بهداشت ارتقاء جهت در تالش

 نكات به بايد شاد و سالم خانواده يك به رسيدن براي. باشيم داشته سالمي خانواده ابتدا بايد سالم جامعه يك

  :كنيم توجه زير

 او سالمت و فرد روي مضري تأثيرات نامناسب ارتباطي هاي  شيوه: خانواده اعضاي بين سالم روابط ايجاد -1

 هاي  شيوه و آميز خصومت روابط داراي هاي  خانواده آميز، محبت و گرم روابط فاقد هاي  خانواده. داشت خواهند

 در و محترمانه منطقي، ارتباطي شيوه برقراري. اند شده رشگزا ناسالم معموالً خانواده در وابسته شديداً ارتباطي

  .است سالم خانواده ي دهنده نشان صميمانه و گرم حال عين

 و دخانيات از پرهيز مناسب،) ورزش(فيزيكي فعاليت سالم، تغذيه: خانواده افراد جسمي سالمت به توجه -2

  .كند مي كمك ما جسمي سالمت حفظ به مزمن هاي بيماري كنترل

  .نفس به اعتماد تقويت و يكديگر شناخت جهت در تالش -3

 بدون كنيم توجه يكديگر به ، كنيم گوش دقت با يكديگر هاي حرف به: يكديگر صحبتهاي به دادن گوش -4

  .كنيم نصيحت ويا پيشداوري قضاوت، اينكه
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 صميمانه و گرم محيطي نكرد فراهم با: خانواده افراد همه براي نظر تبادل و گفتگو شرايط كردن فراهم -5

 مطرح دوستانه محيطي در را خود مشكالت بتوانند همه تا شود داده خانواده افراد همه به نظر اظهار فرصت

  .كنند

 برنامه تماشاي خانواده، در وظايف از برخي گروهي انجام جهت ريزي برنامه: گروهي هاي فعاليت انجام -6

  ....و جمعي صورت به تلويزيوني

  .خانواده افراد سرزنش از اريد خود -7

  .يكديگر به نسبت بودن پذير مسئوليت -8

   .خانواده افراد معنوي هاي ارزش به بخشيدن غنا و مذهبي اعتقادات  به احترام -9

  .گوييم مي چه آن به كردن عمل -10

  .خانواده افراد نيازهاي از اطالع و يكديگر با والدين بودن هماهنگ-11

  .هم به نسبت والدين خاشگري پر و سرزنش و نتوهي از پرهيز -12

 خانواده يك در: خانواده اعضاي پسنديده رفتارهاي ترغيب و تشويق و يكديگر مثبت رفتارهاي به توجه -13

 و رواني آرامش و روان سالمت از كه است اي خانواده سالم خانواده ديگر عبارت به و دارد وجود افكار تبادل سالم

 دنيا كه آموزد مي گذراند، مي دوستي با را زندگي كه كودكي. كند مي حمايت خانواده عضايا از يك هر معنوي

 جهت در مانعي يا و كننده تسهيل تواند مي والدين رفتار و نگرش كلي طور به. است زيستن براي زيبا مكاني

 بين روابط ها، آن ولدت ترتيب فرزندان، جنسيت و تعداد خانواده، در كودك موقعيت. باشد كودك تكامل و رشد

 روابط خانه، در فاميل افراد ديگر حضور خانواده، در اعتقادي و اخالقي صحيح معيارهاي و ها ارزش وجود ها، آن
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 كودك، سرشتي استعداد كنار در فرهنگي و اقتصادي عوامل مانند عواملي و محل هاي بچه و همساالن با

 از بيش تسلط مداوم، مراقبت. ندارد سازگاري اجبار و خشونت با ها انسان طبيعت. دهند مي شكل را او شخصيت

 به رسيدن براي. رساند مي آسيب كودكان شخصيت به والدين افراطي دلسوزي و اندازه از بيش محافظت حد،

 با بگيرند، نظر در ها آن عادي نيازهاي و ها آن براي كافي وقت و كنند توجه ها بچه به بايد والدين سالم خانواده

  .بپرهيزند ها آن بدني تنبيه و سرزنش و توهين از و باشند صادق ها نآ

  

 به را خويش بيماري جامعه، به ورود از پس نيز خانواده بيمار افراد نباشد، برخوردار كافي سالمت از خانواده اگر

 در اجتماعي لنامعقو رفتار يك است ممكن گاهي. پاشند مي فرو هم از را جامعه ساختار و داده انتقال ديگران

 به جامعه يك هاي خانواده اگر طور همين. كند ظهور جامعه در پسنديده رفتار يك صورت به تعامالت همين اثر

 اجتماعي ي فلسفه با خانه در بچه. بود خواهد برخوردار رواني سالمت از نيز جامعه باشند سالم و متعادل صورت

 مصالح تأمين و خانواده هاي هدف تعيين براي ها آن مراهيه و اشتراك سالم درخانواده. شود مي آشنا جامعه

 گيري تصميم در خانواده اعضاي تمام دادن شركت  خانوادگي، امور كليه در عقالني هاي روش از پيروي خانواده،

 دادن فرصت چنين هم و خانواده اعضاي ميان مسئوليت و كار تقسيم و است خانوادگي امور به مربوط كه هايي

 و كند مي استفاده وضع اين از نيز بچه ترتيب اين به. خورد مي چشم به خانواده محيط در افراد نظر هاراظ براي

 ميراث به ها بچه كردن آشنا در ها خانواده. گردد مي فراهم بهتر شخصيتي مختلف هاي جنبه در  او رشد اسباب

 و اجتماعي زندگي در را ميراث اين تاهمي و آفرينند نقش بسيار جامعه هنري و ديني، فلسفي، علمي، ادبي،

 اين اعتبار و ارزش تعصب بدون بايد راستا اين در و كنند مي روشن خود فرزندان براي جامعه معنوي وحدت

 به مطالعه بوسيله ها آن تا كنند كمك ها بچه به باره اين در و سازند مشخص خود هاي بچه براي را ميراث
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 اين پيشرفت و توسعه براي كه كنند، تشويق را ها آن ضمناً. نمايند داماق خود ملي و فرهنگي ميراث شناخت

  .نمايند فعاليت ميراث

  ذهني توان كم كودكان رشدي هاي مهارت

يكي از تجربيات بنده برخورد با دانش اموزان كم توان ذهني در مدرسه بود كه در زير به مراحل رشدي  •

  بيان مي نمايم : اين دانش آموزان اشاره و راه حل هايي برا آن

 درك شنيداري

شود. درك شنيداري مهمترين  درك شنيداري عبارتست از توانايي كودك در درك و فهم آنچه كه به او گفته مي

 .ي فرآيند رشد زبان است مرحله

شود مشكل دارد. عالوه بر اين در  كودك كم توان ذهني آموزش پذير در درك آنچه كه به او گفته مي •

 .ها نيز اشكال دارد پاري آن مهارتامر به خاطر س

 :موثر هاي فعاليت   

  توان در هنگام لمس از سرودها يا ريتم ها استفاده كرد. لمس قسمت هاي مختلف بدن، مي  قسمت هاي بدن :

  بنشين، دست نزن، برو، بيا و ... .  پيروي از دستورهاي ساده:

  روي جعبه قرار دهد.يك توپ كوچك را داخل، زير و   پيروي از دستورهاي پيچيده:
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  سرود: يك توپ ... (دارم) قل قليه، سرخ و سفيد و ... (آبيه) و... .  حذف كلمه ها:

از موضوعاتي كه كودك ياد گرفته است پرسيده شود. مثل قسمت هاي بدن، ميوه ها،   سوال هاي بلي و خير:

  ها و ... . حيوان ها، رنگ

  كودك ياد گرفته و پرسيدن سوال در مورد داستان. با استفاده از لغاتي كه  گفتن قصه هاي كوتاه:

  شنوم اين صداي چيه؟ مي» ميو ميو«مثال: من از بيرون صداي  بازي حدس زدن:

اي كه گرد، قرمز و شيرين است و روي درخت  ي ميوه براي مثال: به كودك بگوييد من دارم درباره  چيستان:

  كنم. اين ميوه چيست؟ رويد، فكر مي مي

هاي سبز را داخل اين جعبه و دكمه هاي زرد را  دكمه:« براي مثال: به كودك بگوييد  ور كردني:بازي هاي ج

  »داخل آن جعبه بگذار.

  تميز شنيداري .1

 .از صداهاي بلند و آهسته به عنوان صداهاي بزرگ و كوچك استفاده كنيد •

بايد قادر به شناسايي شناسايي صداهاي آشنا، صداهاي گوناگون را روي نوار كاست ضبط كنيد. كودكان  •

و تقليد صداهاي شنيده شده باشند. صداهايي مانند: زنگ تلفن، قطار، هواپيما، صداي معلم، نوزاد و 

 ....صداهاي حيواناتي چون گربه، سگ و

از كودكان بخواهيد كه با صداي موزيك ماليم، قدم بزنند و با صداي موزيك تند بدوند و يا اطراف چند  •

 .و زماني كه موزيك قطع شد روي صندلي ها بنشينندصندلي قدم بزنند 



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

تجربيات با قيمت فقط هشت هزار تومان به سايت علمي  و پژوهشي اسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٣٥ 

 

 شنيداري تداعي  

  .تداعي شنيداري عبارتست از توانايي كودك در ارتباط دادن كلمه هاي گفته شده به طريق معنادار  •

پيش از ورود به مرحله ي تداعي، بايد پيرامون فعاليت هاي مربوط به يافتن متضادها و متفاوت ها به  •

 .مفهوم متفاوت را مي توان با استفاده از نشانه هاي بصري ياد دادتمرين پرداخت. 

 فعاليت هاي موثر:

  اشياي بزرگ درون جعبه هاي بزرگ و اشياي كوچك درون جعبه كوچك.  دسته بندي كردن:

  تفاوت هاي موجود در تصوير يك دختر و پسر (نوع لباس و مو).  پيدا كردن تفاوت ها:

بپرسيد وقتي دستهايت را نشويي و يا وقتي بند كفشت را نبندي چطور مي  از كودك  كي چه طور مي شود؟:

  شود.

كودك را به كامل كردن عبارت هاي كوتاهي كه مرتبط با   تكميل عبارت هاي كوتاه بودن ارايه نشانه هاي بصري:

، شما...(مسواك امور روزانه هستند تشويق كنيد. براي مثال به او بگوييد: وقتي كه صبح از خواب بيدار مي شوي

  مي زني و ...).

  از كودك بخواهيد كه ريتم هاي آشنا را تكميل كند. مانند: يك،دو،سه، زنگ ... (مدرسه).  تكميل ريتم ها:

از كودك بخواهيد كه عبارت هاي مشابه درباره ي امور آشنا را تكميل كند. مانند: پرنده در هوا   تكميل چيستان:

  ا مي كند(آب).پرواز مي كند، ماهي در ... شن
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قصه كوتاهي را براي كودكان بگوييد و سپس تصويري را براي تقويت بصري آنها نشان   تكميل قصه هاي كوتاه:

  دهيد و سپس از كودك مورد نظر بخواهيد كه كارت هاي مصور نهايي را براي تكميل قصه انتخاب كند.

كودك بگوييد: چه حيواني به ما شير مي  تصاويري در اختيار كودك قرار دهيد و سپس به  بازي هاي تداعي:

  دهد؟ كودك بايد به تصوير گاو اشاره كند. و يا صداهاي حيوانات را با تصاوير آنها جفت كند.

براي مثال تعدادي مربع و يك دايره فراهم كنيد. آن گاه از كودك سوال كنيد: كدام   چي به چي مربوط نيست:

  شي به اشياء ديگر مربوط نيست؟ چرا؟

  خالي و... .-رو، پر-بسته، زير-از كارت هاي مصور استفاده كنيد. مثل: باز  ضاد ها:مت

  حافظه شنيداري  

حافظه شنيداري عبارتست از توانايي كودك در به خاطر سپردن، به ياد آوردن و تكرار صحيح چيزي را  •

  .كه مي شنود

محسوب مي شود.و مهمترين حافظه شنيداري، عمده ترين نارسايي كودك كم توان ذهني تربيت پذير  •

 .پايه ي كاربرد زبان است و در نتيجه بايد توجه خاصي به آن مبذول كرد

فعاليت هاي مربوط به آموزش يادآوري، بيشترين نقش را در رشد و توسعه مهارت هاي حافظه  •

 .شنيداري ايفا مي كند

 فعاليت هاي موثر:

  ثال: امروز چه كسي غايب است؟به خاطر سپردن اسامي همكالسي ها. م يادآوري اسامي:
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  به خاطر آوردن اشيايي از امور روزانه. مثال: ما با چه چيزي غذا مي خوريم؟  يادآوري اشياء آشنا:

  از كودك بخواهيد وقتي شما منبع صدا را نام مي بريد. آن صدا را تقليد كند.  يادآوري صدا ها:

ي براي كودك انتخاب كنيد و از او بخواهيد تكرار كند. سرودهايي را با آهنگ متوال  يادآوري سرودها ورتيم ها:

  مثال: يك، دو، سه، زنگ مدرسه.

  بخاطر آوردن صداي وسايل نقليه.  يادآوري صداي وسايل نقليه:

با دستورهاي ساده شروع كنيد: مثال: برو آن توپ را بردار. اين فعاليت را با دستورهاي   يادآوري دستورها:

  پيچيده تر ادامه دهيد.

پرسيدن سواالتي مانند شكل هاي آشنا. مثل: چه چيزي مانند يك توپ است؟ و ...  يادآوري شكل هاي هندسي:

  قصه اي كوتاه بگوييد و در مورد آن سوال بپرسيد.  .يادآوري يك قصه ي كوتاه:

چه  2دد براي مثال يك شماره تلفني را براي كودك بدهيد. سپس از او سوال بپرسيد بعد از ع  يادآوري اعداد:

  مي آيد.

  دستوري تكميل   

تكميل دستوري عبارتست از توانايي كودك در بكار بردن خود به خود بخش هاي گفتار و دستور زبان. كودك 

  كم توان ذهني تربيت پذير در زمينه ي كاربرد ضماير، اسامي جمع و حروف اضافه كامالً دچار اشكال است.

  و تدريس غير مستقيم آموزش داد.تكميل دستوري را بايد از راه بازي ها 
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  فعاليت هاي موثر:

  آسيا...(ب) تندترش كن، تند...(تر) و تندترش كن. تكميل سرودهاي آشنا:

  به كودك بگوييد: اين ها متفاوت(مشابه) هستند، زيرا كه ... .  تفاوت ها:

  ».شب به خواب مي رويم ما صبح از خواب برمي خيزيم، ما«كودك را تشويق به تكرار جمالت كنيد.   متضاد ها:

  با استفاده از اشياي آشنا، اسامي جمع را آموزش دهيد. مثل: پاها و ... .  اسامي جمع:

  با استفاده از موضوع هايي مانند حيوان ها، ميوه ها و... .  تصويرهاي فردي و جمعي:

  مثال: سيب داخل ( زير، رو، پشت، جلو، پايين ) جعبه است. حروف اضافه:

  اين بيني من است، اين بيني شما است (مال شما، مال من، مال ما و..)  ل:ضماير: مثا

  شنيداري تكميل  

تكميل شنيداري عبارت است از توانايي كودك در پيش بيني كردن بخش آخر يك كلمه براساس  •

شنيدن همان كلمه در گذشته. فعاليت هاي آموزشي تكميل شنيداري كه در اين بخش پيشنهاد مي 

حفظ و تقويت رفتار شنيداري به كار مي روند. اين رفتار بيشترين نقش را در رشد زبان ايفا شوند، براي 

مي كند. اين گونه فعاليت ها را براي كودكان كم توان ذهني تربيت پذير بايد به عنوان بازي هاي 

 كه از سرگرم كننده بكار برد. اين فعاليت ها فقط براي كودكان كم توان ذهني تربيت پذير سطح باال

  .خزانه ي واژگان و مهارت هاي گوش دادن كافي برخوردارند، توصيه مي شوند
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 فعاليت هاي موثر:

بدون ارائه ي نشانه ي بصري، بخشي از يك كلمه را بگوييد، آن گاه از كودك بخواهيد   بازي هاي كامل كردني:

  روي اسامي جديد كار كنيد.كه آن كلمه يا كلمه ها را تكميل كند. پس از ياد گرفتن اسامي قديمي، 

حذف صداي آخر كلمات و سپس صداي اول كلمات. براي اين كار مي توان از كارت  بازي هاي حذف كردني:

  مانند: ... ايق (قايق).   هاي مصور استفاده كرد.

 يك و دو وسه، زنگ ... (مدرسه). به كودك بگوييد كه شما داريد به چيزي فكر مي كنيد كه  تكميل ريتم ها:

براي تشويق كودك به پاسخ دادن از محرك ها يا ». تخته سياه«سياه است و با گ ...(گچ) روي آن مي نويسيد: 

  كارت هاي مصور استفاده كنيد.

  بصري درك  

درك بصري عبارتست از توانايي كودك در درك و فهم كنشها، تصويرها و امور ديگري كه در محيط  •

  .اطراف خود مي بيند

 .ديت هاي اين كودكان، استفاده از رويكرد چند حسي ضرورت داردبا توجه به محدو •

 فعاليت هاي موثر:

از كودك بخواهيد همانطور كه شما قسمت هاي مختلف بدن خود را لمس مي كنيد، او هم   مثل من عمل كن:

  همين كار را از شما تقليد كند.
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ك الگو بسازيد و به تدريج بر دشواري الگوها با استفاده از مهره ها و دكمه ها ي  مثل من يك گردنبند درست كن:

  مهره قرمز. 2مهره آبي، 1بيفزاييد. مثال: 

  از كودك بخواهيد مانند تصوير يك الگو، ميزي را بچيند.  چيدن ميز:

آن به اشياي گوناگون اشاره كنيد و از كودك بخواهيد نام ». من ..... مي بينم«به كودك بگوييد:   من ... مي بينم.:

  شيء را بگويد.

چند شيء را به كودك نشان دهيد. از او بخواهيد كه چشم هايش را ببندد. يكي از   چه چيزي گم شده است؟:

اشياء را پنهان كنيد آنگاه از كودك بخواهيد شيء گم شده را شناسايي كند. جور كردن تصوير ناتمام برخي 

  قسمت هاي بدن كودك.

ي مصور گوناگوني را به كودك نشان دهيد و از كودك بخواهيد قسمت هاي كارت ها  پيدا كردن ويژگي مشترك:

  مشترك شكل ها را نشان دهد.

  چراغ قرمز به معني توقف(ايست) و چراغ سبز به معني حركت.  بازي با چراغ:

  براي مثال: توقف حركت كودك با قطع موزيك.  عالمت توقف:

مورد فعاليت هاي آشنا و روزمره كودك و اجراي اين  استفاده از كارت هاي مصور در  بازي هاي جوركردني:

  فعاليت ها به روش پانتوميم. فعاليت هايي مثل: خواب رفتن، شستن دست ها، شانه كردن و.. .

جور كردن دو كارت مشابه براي هر موضوع. موضوعاتي چون: مواد خوراكي، پوشاك،   تصويرهاي جور كردني:

  ظروف و وسايل نقليه و ... .
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  جور كردن مربع ها و كارت ها.  هاي جور كردني ديگر:بازي 

  جور كردن تصاوير نقطه چين با تصاوير واقعي. جور كردن تصوير هاي عيني با تصوير هاي نيمه عيني:

  جور كردن نقاط با اعداد:

كه بين حالت هاي چهره و حالت هاي رواني رابطه برقرار كنيد و سپس از كودك بخواهيد   هاي شناسايي:   بازي

  حالت رواني مورد نظر را شناسايي كند. پيدا كردن اسم خود از ميان اسامي كه روي كارت ها نوشته شده است.

  با استفاده از كارت هاي مصوري ازاشياء و حيوانات گوناگون.  بزرگ، بزرگتر، بزرگترين:

آن چيست؟ و يا  يك اسباب بازي را توصيف كنيد و از كودك بخواهيد حدس بزند  توصيف يك اسباب بازي:

  اسباب بازي را به كودك بدهيد و از او بخواهيد آن را توصيف كند.

  تداعي بصري  

  .تداعي بصري عبارتست از توانايي كودك در زمينه ي ارتباط دادن نمادهاي بصري به طريق معنادار •

 فعاليت هاي موثر:

و همه ي مكعب ها را در آن جعبع همه ي توپها را در اين جعبه « به كودك بگويي: بازي هاي جور كردني:

  »بگذار! و ... 

  دو كارت مصور با موضوع مشابه فراهم كنيد تا كودك آن ها را با يكديگر جور كند.  جفت ها:
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لباس هاي گوناگون را بين كودك رد وبدل كنيد. وقتي كه پيراهن مطرح مي شود، كودك بايد به   جور كردن:

  پيراهن خود اشاره كند.

  »چه چيزي بر سرتان مي گذاريد؟ و ... «از كودك بپرسيد:   شيم:چه لباسي بپو

مثل: مشاغل و ابزار كار آن شغل. نامه و نامه رسان و... . حيوان و محل زندگي آن،  بازي هاي جور كردني ديگر:

  ويا وسايل مربوط به مكان هاي مختلف.

  چشم. -پا ، عينك  -سر، كفش  -مثل: كاله  تداعي ساده:

شده است:چند شي را داخل جعبه قرار دهيد. يكي از آنها را پنهان كنيد و سپس از كودك  چه چيزي گم

  بخواهيد كه شيء پنهان شده را شناسايي كند.

تصاويري مشابهي با تفاوت هاي آشكار فراهم كنيد.(دو پسر يا لباس هاي متفاوت). دو   پيدا كردن تفاوت ها:

از كودك بخواهيدكه شيء متفاوت از دو شيء ديگر را انتخاب  شيء گرد و يك شيء مثلثي شكل فراهم كنيد.

  كنيد.

  خارج و ... . -زير، داخل - آموزش مفاهيم متضاد رو  متضاد ها:

  مرتب كردن سه يا چهار كارت مصور كه بيانگر يك قصه كوتاه باشد.  قصه ي كوتاه متوالي:
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  ظه بصريحاف  

به خاطر آوردن اشياء تصويرها و افرادي كه قبال حافظه بصري عبارتست از توانايي كودك در زمينه ي  •

  .ديده است و يادآوري شكل ظاهري آن ها با كمك حافظه

كودك كم توان ذهني تربيت پذير در زمينه ي مهارت هاي حافظه ي بصري دچار بيشترين نارسايي  •

 .است

 فعاليت هاي موثر:

الگويي خاص استفاده كنيد. از كودك از مهره هاي رنگي گوناگون به منظور نخ كردن طبق   جور كردن:

  »آيا مي تواني يك گردنبند شبيه گردنبندي كه من درست كرده ام، درست كني؟«بپرسيد:

چند شيء را به  -» امروز چه كسي غايب است؟«سواالتي كه براي يادآوري مفيد باشند، بپرسيد. مثل:   يادآوري:

  از او بپرسيد كه چه اشيايي پنهان شده اند.كودك نشان دهيد، آنگاه آنها را پنهان كنيد و سپس 

به كودك ». رنگي را كه من نام مي برم، نشان بده يا لمس كن« به كودك بگوييد:  پيروي كردن از دستورها:     

  ، كودك بايد گوش كند و فعاليت مورد نظر را متوقف سازد.»ايست«بگوييد: 

  تداعي بصري  

شناسايي يك شيء معمولي از طريق عرضه ي آن شيء به  تكميل بصري عبارتست از توانايي كودك در •

  .طور ناتمام
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فعاليت هاي تكميل بصري براي رشد رفتار مطلوب و ايجاد توانايي در امر تمركز طوالني به كار مي  •

 .روند

 فعاليت هاي موثر:

اد قطعه ها، بر اين فعاليت ها را با پازل هاي دو يا سه قطعه اي شروع كنيد و سپس با افزودن تعد  پازل ها:

  دشواري آن بيفزاييد.

يك تصوير ناتمام به كودك نشان دهيد و از او بخواهيد كه قسمت هاي ناتمام را براي شما بيان   تصوير ناتمام:

  كند.

شكل ها و ميوه هاي گوناگون را به طور نقطه چين بكشيد. كودك بايد اين تصويرها را   تصوير هاي نقطه چين:

  ا به يكديگر كامل كند.با متصل كردن نقطه ه

v     :كفشي را پشت يك صندلي پنهان كنيد، به طوري كه قسمتي از آن قابل ديدن باشد.   اشياي مخفي شده

  كودك بايد شي مخفي را پيدا كند.

تعدادي نيم دايره و ربع دايره فراهم نماييد، آن گاه يك دايره ي سه ربعي درست كنيد و از    شكل هندسي:

  ه آن را كامل كنيد.كودك بخواهيد ك
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 :استثنائي ضرورت فعاليت هاي مشاوره اي در مدارس

جامعه مسئوليت مهمي در تربيت و پرورش دانش آموزان 	آموزش و پرورش به عنوان نهادي عمومي و مطرح در

كشور دارد و مدرسه مكاني است كه در آن استعدادها و تواناييهاي دانش 	به عنوان نسل جوان و آينده ساز

افزايش 	هاي مطلوب ومعلمان و ارائه ارزش		مي شود يا به فعليت مي رسد و با استفاده از تجارب	وزان شناختهآم

آماده مي شوند. اينجاست كه 	مهارتهاي الزم در افراد آنها براي زندگي و رسيدن به كمال انساني و رشد علمي

گاه مهم پرورش نيروهايي توانا و آگاه مي دانند جاي		اهميت راهنمايي و مشاوره در مدارس كه همه آن را به عنوان

آموزان به نوعي در مسير تحصيل با مشكالتي روبرو مي شوند كه نيازمند دانش		شود چرا كه همهپررنگ تر مي

  راهنمايي مشاوران و معلمان خود هستند.		كمك و

آموزاني از سالمت رواني دانش آموزان است. دانش	يكي از نقش هاي مهم يك مشاور تأمين بهداشت رواني  

ارزشمند و قابل احترام بدانند و به تواناييهاي خود اطمينان داشته باشد. 	برخوردار هستند كه اوالً خود را فردي

همان طور كه هست 	بتواند بدون دغدغه خاطر و ناراحتي با واقعيات زندگي مواجه شوند و كل وجودشان را	ثانياً

  اميد زندگي كنند.	آرامش خاطر و احساس امنيت و با شوق و بشناسند و بپذيرند، ثالثاً با

گشايد چشم انداز و نگاهي كه به آدمي مجال زندگي مي 	اي را به ماجراهاي ذهني ميمشاور چشم انداز تازه

گذارد تا خودش را در ذهنش بازسازي كند و قدرتي را در اختيار فردي مي	دهد و فرصتي فراهم مي كند تا فرد

  از آن نوع جديدي از حضور در روابط بين فردي را تجربه كند.	گيريبا بهره 
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  كند:	مشاور در امر آموزش و پرورش دو نقش ايفا مي

محيط، حل مشكالت شخصي، بروز و ظهور استعدادها و 	كمك به تك تك دانش آموزان به منظور سازگاري با		-1

هاي تحصيلي و انتخاب ترين راه از نظر رشتهآموز در انتخاب مناسب	كمك به دانش -2رشد و تكامل آنها؛ 

صورت 	ريزي و آمادگي براي زندگي. در واقع نقش مشاور در مدارس را مي توان به اينبرنامه	مناسب شغلي و

فردي، اجتماعي، كاهش 		خالصه كرد: مشاوران با تحصيل جريان رشد همه جانبه فرد آموزش و مهارتهاي زندگي

روانشناختي در مدارس وظيفه مهمي 	ي و محيط شناسي و ارائه ساير خدماتو حذف موانع رشد، خودشناس

  برعهده دارند.

عالقمند به دانش آموزان و آگاه به مباني روانشناسي و 	مشاوران در صورتي كه در كار خود موفق هستند كه

كالت دانش آموزان باشند و بتوانند از اين آگاهي و تجربه كاري خود در محل مش		جامعه شناسي و اصول تربيتي

  كنند.	استفاده

  :تحصيلي امور در مشاور نقش	

مي شوند كه مشاور مي تواند در رفع اين مشكالت 		دانش آموزان در جريان تحصيل با مشكالت زيادي مواجه

  پردازيم:ترين آنها ميدهد، كه در اين مقاله به شايع	كمك هاي موثري به دانش آموزان ارائه

-اي كه دانشمشاور بايد براي فراگيري درون پايه از نقطه	در مورد چنين دانش آموزاني ضعف پايه تحصيلي:		-1

كند و يا به كمك خانواده ضعف پايه اورا جبران كند. فشار و وادار كردن دانش 	آموز ضعف دارد برنامه ريزي
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كردن دانش آموز 	آماده فايده است.به زحمات شبانه روزي در سطح باالي تحصيلي بدون توجه به پايه بي	آموزان

  و اولياي او نياز به جلسات مشاوره متوالي دارد.

دارند كه از نظر هوشي در حد طبيعي هستند و ظرفيت 		كمبود يا نبود انگيزه تحصيلي: دانش آموزاني وجود		-2

نداشتن به  انگيزه اي براي درس خواندن ندارند. در بيشتر موارد اين انگيزه	الزم براي يادگيري را دارند، اما

با اطالع رساني 	گردد. مشاورو رواني دانش آموز و ديگر مشكالت او در خانواده و جامعه بر مي		عاطفي		مشكالت

ارزشمندي و اعتماد به نفس و 	در زمينه تربيتي و تحصيلي و شغلي به شكوفايي استعدادها و احساس خود

او را از مواجه شدن با مشكالت رواني و عاطفي 	كند وخودشناسي و ارتقاي سالمت رواني دانش آموز كمك مي

سازگاري عاطفي معقولي در جامعه برسد. اين امر در قالب ساعتي به عنوان 		باز مي دارد و كمك مي كند تا به

بسياري 	در فرآيند هدايت تحصيلي و شغلي در اكثر مدارس اجرا شد. درس مهارتهاي زندگي» زندگي		مهارتهاي«

  زان خاص را حل كرد و تا حد خيلي زيادي ايجاد انگيزه برايدانش آموزان صورت گرفت.از مشكالت دانش آمو

سرو كار داريم كه ممكن است در بعضي از آنها سابقه 		ما معلمان در كالس درس با تعداد زيادي دانش آموز

  ه است.از طرف ما يا همكاران مشاوره در مدرسه ناديده گرفته شد	مشكالت رفتاري وجود داشته باشد و

شود و مشكالتي نظير اعتياد، ايدز، زيادي در جامعه مي	همين مشكالت به ظاهر كوچك باعث بروز ناهنجاريهاي

واضح است كه جبران چنين خسارتهايي كار ساده اي نيست. و بهتر آن است به 	خودكشي و... را بوجود مي آورد.

  ها جلوگيري كنيم.فكر جبران اين مشكالت باشيم از رخ دادن آن	جاي اينكه به
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  عمده ترين اهداف هدايت تحصيلي توسط مشاوران:	

دانش آموز براي خود به عنوان عضوي  -1كند كه 	رشد و توسعه شخصيت دانش آموز: مشاور كمك مي		–	الف	

تدارك محيط سالم و  - 3روابط و مناسبات متقابل در جامعه داشته باشد. 		بتواند -2از جامعه احترام قائم شود. 

ارتباط با والدين به منظور ايجاد  - 4براي رسيدن به رشد رواني دانش آموزان. 		اعد در كالسمس

  رفتارهاي طبيعي و نيازمنديهاي رواني دانش آموزان.		شناخت

هاي موجود در آموزان: آگاه ساختن دانش آموزان با فرصت	ب) رشد و توسعه مهارتهاي شغلي و حرفه اي دانش

  آنها براي شناخت تواناييهايشان در يك حرفه و شغل خاص.	مك بهجامعه و در گام جلوتر ك

اي براي پيشرفت تحصيلي، انتخاب آموزان: ايجاد زمينه	ج) رشد و توسعه قواي فكري و معني و عقلي دانش

ادامه تحصيل در رشته مرتبط با آن دروس، آشنا كردن دانش آموزان با 	رشته، انتخاب دروس خاص براي

  قيت هايشان.خال		استعدادها و

آموز طي دوران تحصيل موفق شود رشته مناسبي 	هدف عمده هر هدايت مشاوره تحصيلي اين است كه دانش

آگاه تا حد قابل توجهي از هدر رفتن سرمايه گذاري هاي 	انتخاب كند. در واقع هدايت تحصيلي درست و

آموز كمك كند تا موقعيت كنوني خود مشاوره، مشاوره اي است كه به دانش	آموزشي جلوگيري مي كند. بهترين

  برنامه اي براي هدف هاي آينده اش در نظر بگيرد.		را درك كند و

است. از جمله آنها: توجه به توانايهاي ذهني و 	در امر موفقيت يك مشاوره تحصيلي عوامل زيادي موثر

، ارتقاي سطح دانش و تخصص  آنها، توجه به نيازها و امكانات جامعه	استعدادهاي دانش آموزان، ويژگي شخصيت
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مورد 		تغيير نگرش مردم در مورد موفقيت ، دادن آگاهي الزم به دانش آموزان والدين آنها در	مشاوران تحصيلي ،

  مسائل و مشكالت كارهاي مشاوره اي و...

 عناصر برنامه مشاوره مدرسه

  هاي جديد به مشاوره مدرسه، فعاليت مشاور مدرسه شامل دو بخش است:در رويكرد

  الف) پيشگيري

هدف از پيشگيري، ارتقاء شخصي است، پس بايد برنامه هاي مداخله مشاوران كاهش يابد و برنامه پيشگيري 

  اوليه در كالس بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

  ب) مداخله

مه دانش آموزان خدمات مداخله اي ارائه كنند؛ زيرا از يك سو زمان، مشاوران مدرسه معموالً نمي توانندبه ه

  توان، و مهارت مشاوران محدود است و از سوي ديگر برخي از دانش آموزان تقاضايي در اين رابطه ندارند.

  حمايت مي كند:			پيشگيري در اينجا داستاني بيان مي شود كه تا حدي از فعاليت هاي

در كنار رودي گردش مي كردند و از چشم اندازهاي آن لذت مي بردند. ناگهان ديدند روزي روزگاري دو نفر « 

فردي در رودخانه افتاده است. هر دو فوراً داخل رودخانه پريدند و آن مرد را نجات دادند. هنوز از نجات دادند. 

http://schoolcounselor.blogfa.com/post/3
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مينطور يكي پس از هنوز از نجات آن مرد فارغ نشده بودند كه فرد ديگري را ديدند كه در آب افتاده و ه

  ديگري...

آن دو مرد تا جايي كه مي توانستند جان چندين نفر را كه در حال غرق شدن بودند، نجات دادند اما هرچه مي 

گذشت نا اميد تر مي شدند. ناگاه يكي از آن دو، از آب بيرون آمد و ر حالي كه به سمت سرچشمه مي دويد در 

پاسخ داد مي خواهم بفهمم چه كسي اين افراد را در سرچشمه به  جواب فرد ديگر كه پرسيد كجا مي روي؟

  »داخل آب مي اندازد.

اين تمثيل از پيشگيري حمايت مي كند. براي دستيابي به هماهنگي بين پيشگيري و مداخله بعضي از مشاوران 

حالي كه ديگران بايد به  بايد براي نجات قرباني هاي بالقوه كه در آب افتاده اند، پايين سرچشمه باقي بمانند؛ در

  سرچشمه بروند تا تعداد افرادي كه نياز به نجات دادن دارند را كاهش دهند.

  

  

  شيوه هاي مديريت رفتار دانش آموز بيش فعال

 ه بيان راه حل هاي آن مي پردازم :يكي از مشكالت دانش اموزان استثنائي بيش فعالي است كه در زير ب

  نشانه هاي رفتار :

  رفتارها و شيوه هاي خاص برخورد دانش آموز بيش فعال در خانه و مدرسه عبارتند از:

http://hamidschool.persianblog.ir/post/45/
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  نمي تواند به سادگي در جاي خود آرام بنشيند. .1

  هميشه اعضاي بدن خود را تكان ميدهد و با اشياي پيرامون خود بازي ميكند . .2

  دلي خود را ترك ميكند .هرگاه بتواند صن .3

  دامنه ي توجهش بسيار كوتاه است . .4

  همواره باعث كالفگي و بستوه آمدن ساير كودكان مي شود. .5

  نياز به توجه دارد و آن را از هركس طلب ميكند. .6

در منزل نيز دائم در حال حركت و جنبش است، هنگام تماشاي تلويزيون با دستانش بازي ميكند و يا  .7

  دستكاري ميكند و يا چيزي ميخورد .اجزاي صورتش را 

به نظر مي رسد كه هيچ محدوديتي را نمي پذيرد، تفاوتي نميكند كه اين محدوديت تا چه اندازه  .8

  منطقي است.

  در انجام كارهاي كالسي از سايرين عقب ميماند . .9

ه توجه معلم با وجود ويژگي هاي فوق در درس هايي كه نياز به فعاليت هاي بدني دارند نيز بعيد است ك .10

  را جلب كند.

  آثار و پيامدهاي رفتار:

رفتار اين دانش آموز چه اثري بر معلمان و والدين و همكالسي هاي او ميگذارد و چگونه محيط مدرسه و خانواده 

  او را تحت تاثير قرار مي دهد ؟

  . همكالسي هاي او احساس تنش و اضطراب ميكنند.1
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  ا صرف اين دانش آموز نمايد..معلم بايد زمان قابل مالحظه اي ر2

.ممكن است ساير دانش آموزان در مقايسه با كالسي كه فاقد دانش آموز بيش فعال است ، رفتارهاي نامطلوب 3

بيشتري از خود نشان دهند، چرا كه اين دانش آموز بعنوان يك عامل تسهيل كننده ي چنين رفتاري در كالس 

  عمل ميكند.

  نند با او احساس نزديكي و صميميت كنند از اين رو معموال در انزوا قرار ميگيرد..ساير دانش آموزان نمي توا4

.نظارت مستمر و اصالح رفتار اين دانش آموز به يكي از فعاليت هاي دائمي معلم تبديل مي شود و اگر معلمي 5

ساير فعاليت ها برايش بخواهد تمام رفتارهاي نا مطلوب اين دانش آموز را اصالح كند تقريبا زماني براي انجام 

  باقي نخواهد ماند.

  . با وجود دانش آموز بيش فعال در كالس ، ايجاد استاندارد هاي رفتاري در آن كالس دشوار خواهد بود.6

  رفتارهاي عملي

مشكل دانش آموز بيش فعال قبل از آنكه يك موضوع روانشناختي باشد ، ريشه در مسايل پزشكي و سالمت 

مجموعه رفتارهاي افراد بيش فعال معموال پاسخي ست به فرايندهاي شيميايي بدن آنها  جسماني فرد دارد و

ولي بدليل اينكه تجلي اين مشكالت در قالب رفتارهاي نا مطلوب مي باشد كه به خود فرد و سايرين آسيب مي 

  رساند ، توصيه هايي به منظور رويارويي با اين دانش آموز ارايه مي شود

ن دانش آموز بايد ماهيت بيش فعالي او را كشف كرد . چرا كه اين مقوله داليل و براي كمك به اي .1

ماهيت هاي گوناگوني دارد. همان طور كه ذكر شد ممكن است ريشه در مسايل پزشكي داشته باشد ، 
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در اين صورت مي توان به كمك داروهاي خاص بهبود نسبي در فرد ايجاد كرد و از سويي اين رفتار 

از مسايل روان شناختي از جمله اضطراب ،زندگي خانوادگي،استرس و عواملي از اين جنس ممكن است 

ناشي شود . به هرحال اولين اقدام شناسايي علت اصلي مساله است وراه حل ها براساس آن نمايان 

  خواهند شد .

اريد . چرا كه او سعي نكنيد با استفاده از زور اين دانش اموز را براي مدتي طوالني در جايي ثابت نگهد .2

  واقعا قادر به چنين كاري نيست.

به او اجازه دهيد در فواصل معيني كه خودتان برنامه ريزي مي كنيد تحركاتي داشته باشد . در اجراي  .3

  اين كار از نظام پاداش دهي براي تشويق او به اجراي برنامه استفاده كنيد .

س موفقيت برايش شكل گرفته و تقويت شود . و هدف هاي آساني را براي او در نظر بگيريد تا احسا .4

  فعاليت هايي را كه نياز به بيش فعالي را در او كاهش مي دهد را شناسايي نماييد.

  در هر موقعيتي كه رفتاري آرام و موزن داشته باشد ، تقويت هاي مثبت به او بدهيد. .5

  وظايفي را به او محول كنيد كه مستلزم فعاليت هاي جسمي باشد . .6

ش آموزان ممكن است از روي هوس يا وسوسه هاي زود گذر به يكديگر ضربه اي وارد كنند كه اگر دان .7

علت اين رفتار را جويا شويد پاسخي نخواهيد شنيد ، چون پاسخي وجود ندارد . اين رفتارهاي گذرا كه 

موزان بدون بطور موقتي انجام مي شوند ، رفتارهايي طبيعي هستند ولي شرايطي وجود دارد كه دانش آ

فكر و بطور غير ارادي چنين رفتارهايي را انجام مي دهند كه اين رفتارها بايد مورد توجه و اصالح قرار 

  گيرند.

  در صورت لزوم او را به يك مشاور متخصص ارجاع دهيد. .8
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از تكنيك ايفاي نقش استفاده كنيد . گاهي نقش خود را با او عوض كنيد ، يعني شما دانش آموز بيش  .9

ل شويد و او نقش معلم را بازي كند اين كار به او كمك مي كند تا به درك درست تري نسبت به فعا

  نحوه ي قضاوت سايرين نسبت به خويش نايل آيد.

درصورت ضرورت برنامه اي براي اين دانش آموز تدوين كنيد كه آزادي عمل بيشتري براي او تضمين  .10

  نمايد .

مان نيز تبادل نظر كنيد ، شايد رفتار او منحصر به كالس شما در خصوص اين دانش آموز با ساير معل .11

  باشد .

همواره در ارتباطات خود با اين دانش آموز شيوه اي متين و آرام در پيش بگيريد. هر نوع رفتار ديگري  .12

  باعث افزايش اضطراب و بدتر شدن اوضاع خواهد شد.

  اشتباه هاي متداول در برخورد با دانش آموز بيش فعال

خي از قضاوت هاي نادرست و خطاهايي كه معموال در برخورد با اين دانش آموزان اتفاق مي افتد و مي تواند بر

  منجر به تثبيت رفتار يا تشديد آن شود عبارت اند از :

  تصور كنيد كه دانش آموز مي تواند رفتارش را كنترل نمايد و بيش فعالي او يك رفتار آگاهانه است . .1

  سبي را براي او در نظر بگيريد.تنبيه هاي نامتنا .2

  به دليل برخي اتفاقات ، نسبت به كليه رفتارهاي اين دانش آموز قضاوت عجوالنه د اشته باشيد. .3

  او را موررد تحقير قرار دهيد ، خواه بصورت خصوصي و خواه در حضور جمع . .4

  در برانگيختن اين دانش آموز براي انجام تكليف هايش كوتاهي كنيد . .5
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   خود را از دست بدهيد كه اين كار فقط اضطراب او را افزايش خواهدشكيبايي  .6

  

  پيشنهادات و راهكارها :

 پيشنهاد هايي براي بهتر پذيرفتن كودكان استثنايي

  اتخاذ نگرش مثبت:     )1

گفتيم كه كودك استثنايي كودكي است كه به تعليم وتربيت ويژه نياز دارد اكثر معلم ها معتقدند كه كودك 

در اكثر موارد با شكست تحصيلي در روبه    شكننده است   نايي اين خصوصيات را دارد رنج مي برداستث

با اضطراب زندگي مي كند اعتماد به نفس ندارد و اغلب در خانواده اي زندگي مي كند كه نوعي اختالل    روست

  نشان مي دهد

خشونت كالمي    ا پر خاشگري بر انگيختگيكودك يا نوجوان استثنايي دشواري ها وناراحتي هاي خود را اغلب ب

وغيره نشان مي دهد ومعلمان در مقابل اين جلوه ها بي تفاوت قرار نمي گيرند بلكه حساسيت نشان مي دهند 

سعي مي كنند علت يا علت هاي اعمال اورا بفهمند ودر پشت نشانه هاي بيماري پيام واقعي كودك را كه معموال 

    ست آشكار كنديك پيام نگراني واضطراب ا

احساس نكند كه پرخاشگري ها توجه    كودك استثنايي به كسي نياز دارد كه به پرخاشگري هاي او بها ندهد  

     اوست ودر عوض نسبت به او نگاه هاي محبت آميز ونگرش مثبت داشته باشد
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اده است به او معلم با نگاه محبت آميز ونگرش مثبت خود به كودك مي فهماند كه مشكل اورا مي فهمد آم

كمك كند قبول دارد كه توانايي هاي او قابل رشد است وصرف نظر از هر نوع توانايي يا ناتوانايي خود اورا دوست 

دارد معلم بايد به كودك استثنايي بفهماند كه مي تواند روي او حساب كند اين نوع واكنش به كودك اجازه مي 

احساس مي كند اعتماد به نفس خود را باز يابد واحتماال در فرايند دهد كه خود را متفاوت با آنچه تصور ميكند 

  دگرگوني قرار گيرد

وقتي دشواري هاي كودك استثنايي شديد است احتمال دارد كه او با رفتار هاي انزواطلبي وطرد در مقابل 

يد ودر حالت ديگران مقاومت كند در حالت اول كودك در خود فرو مي رود واز تماس با ديگران دوري مي جو

طرد به ديگران اجازه نمي دهد كه با او ارتباط برقرار كنند وقتي كودك حالت طرد به خود مي گيرد از رفتن به 

مدرسه وانجام دادن كارهاي خود سرباز ميزند اين جاست كه او احتماال بي ارزشي وبي كفايتي احساس مي كند 

ازمدت ها پيش از او دارند همانند سازي    همبازيها   علمانم   واحتمال دارد كه با تصورات ذهني اي كه والدين

كنند به سخن ديگر وقتي اطرافيان كودكان استثنايي را بنا به توانايي ذهني ونابهنجاري هاي رفتاري طرد مي 

كنند احتمال دارد كه خود او بعد ها به آن افراد همانند سازي كند وبه هيچ كاري عالقه نشان ندهد او با اين 

  ش سعي مي كند خود را بشناسند و موجوديت خودرا به تائيد رساندرو

نگاه ديگران وطرز تلقي آنها مي تواند در كودكان استثنايي انگيزش ايجاد كند نوجواني كه به طور بنيادي به 

 عزت نفس نياز دارد اگر معلم نسبت به او نگرش مثبت ومحبت آميز داشته باشد مي تواند رفتار ونتايج خودرا

تغيير دهد موضوعي كه عنوان رساله ي دكتري روزنتال را تشكيل مي داد ودر صفحات اول همين فصل مورد 

  بحث قرار گرفت
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با اتخاذ نگرش مثبت در مورد كودك استثنايي معلم مي تواند اورا در جهت تحول يا يافتن وارزش گذاشتن 

همچنين معلم مي تواند با نگرش هاي مثبت  وتالش هاي خود هم از نظر رفتار وهم از نظر كار سوق مي دهد

خود به اوكمك كند تا بر احساس حقارت وناتواني مسلط شود ودر توانايي هاي استعدادهاي خود اعتما به نفس 

دست آورد وبدين وسيله خويشتن پنداري خودرا تغيير دهد البته معلم در اين تالش ها نتايج خارق العاده    به

    انتظار نخواهد داشت

ر واقع هدف اين است كه كودك و نوجوان استثنايي مخصوصا آنهايي كه كمبودهايي دارند احساس كنند كه د

مي تواند خود را بسازند به شيوه متفاوت ودر سطح باال تر از آنچه بود باديگران ارتباط برقرار كنند وبدين وسيله 

  براي ياد گيري بهتر وبيش تر آماده باشند

عالقه ومحبت خودرا خيلي    وهوشيار بود نبايد آرماني فكر كرد حتي اگر معلم بتواند توجه البته بايد واقع بين

آسان به طرف كودكان متوجه كند وآنها از اين امتياز ها ونحوه ي شايسته ومناسب بهره بگيرند و در مورد همه 

ار كم تر به اين محبت ها توجه انواع كودكان استثنايي اين كارايي را نخواهد داشت مثال كودكان دشوار وناسازگ

مي كگنند واغلب حالت دفاعي به خود مي گيرند واز ايجاد روابط عاطفي خودداري مي كنند اين كودكان در 

  مقابل نفوذ معلم حالت دفاعي دارد واغلب دوري مي جويند

در مورد آنها مرتكب  كودكان دشوار وناسازگار هر روز سعي مي مند كه با رفتار هاي خود معلم راقانع سازند كه

خطا مي شود وبه غلط آنها را باور دارد با اين همه باز هم نگاه هاي محبت آميز ونگرش هاي مثبت معلم است 

  كه موانع را از بين مي برد ودر نهايت كودكان را به درك واقعيت ها سوق مي دهد وبه نفع آنها منجر مي شود
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ارد ؟آيا بهتر نيست كه به جاي خسته وفرسوده كردن خود آيا در مورد اين كودكان راه ديگري وجود د

ودر نهايت حرفه ي خود را نيز كنار گذاشت ؟يا بااين باور پيش    پرخاشگري هاي آنها را با پرخاشگري پاسخ دهد

  رفت كه همه ي كودكان استثنايي تا اندازه ي زيادي قابليت ياد گيري دارند ؟

نوع كودكان در واقع ضمانت هاي برخي از آنهاست ضمانتي كه احتمال دارد باور كردن به قابليت ياد گيري اين 

گران تمام شود زحمات زيادي به دنبال آورد اما مطمئنا بازده ي خوبي داشته باشد باور كردن قابليت ياد گيري 

د واري نسبت كودكان استثنايي آنها را وادار مي كند كه به جاي اميد بستن به ديگران ووابسته شدن در راه امي

به خود گام بردارند ومي دانيم كه هر نوع اميد واري پيامد هاي خوشايندي دارد بنا بر اين مي توانيم به طور 

  خالصه بگوييم :

كودكان استثنايي مخصوصا آنهايي كه با دشواري ها وناسازگاري ها روبه رو هستند به بزرگساالني نياز دارند كه 

نگاه كنند ودر سايه ي همين نگاه مثبت واعتماد آنها را در جهت يادگيري وپيشرفت  باديد مثبت واعتماد به آنها

در حدي كه از آنها بر مي آيد تحريك كنند نگاه هاي مثبت به آنها اعتماد به نفس مي دهد وپي گيري راه ها 

  ومسير ها اتخاذ شده را آسان مي سازد.

           پذيرش و تشكيل گروه:     )2

نفر 10تا 5تحصيلي هر كالس كودكان استثنايي معموال از تعداد كمي كودك تشكيل مي شود بين روز اول سال 

. بچه ها يا يكديگررا نمي شناسند يا شناخت آنها از يكديگر كم است يكي از اقداماتي كه مي تواند ورود آنها به 

روه ساخت دارد افراد با يكديگر دانيم كه گ   اجتماع و ايجاد روابط با ديگران تسهيل كند تشكيل گروه است .

تعامل پيدا مي كنند وبراي نيل به يك هدف مشترك پيش مي روند . جمع آوري كودكان در يك گروه منجسم 
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به نحوه اي كه تك تك آنها را به كنش متقابل وا دارد وبر آنها احساس مسئوليت بدهد مي تواند مفيد واقع شود 

ايي از قبل وجود دارد كه يكديگررا نمي شناسند يا با يكديگر تضاد داردند .البته گاهي در هر كالس زير گروه ه

معلم مي تواند آنها را در يك گروه جاي دهد اما نبايد از نظر دور بدارد كه در ابتداي كار انسجام گروهي وجود 

  ندارد وبايد به تدريج حاصل شود

ردن كودكاني كه عقب مانده گي ذهني با دشواري معلمان نبايد تصوركنند كه تالش براي ايجاد گروه ووادار ك

هاي ديگري دارند تالش بي حاصل ودر واقع از دست دادن زماني است .اين نوع تالش ها براي اين است كه هر 

چيزي در جاي خود قرار گيرد وشرايط طوري فراهم آيد كه معلم وشاگردان بتوانند در جو مناسب براي ياد 

مهارت هاي اجتماعي كار كنند .تشكيل گروه در كالس يعني برقراري شناخت هاي گيري مخصوصا براي تمرين 

متقابل ايجاد انسجام وتبادل افكار براي افزايش انسجام گروه شيوه هايي وجود داردكه در زير به برخي از آنها 

  اشاره ميشود

  پذيرش در اول سال تحصيلي:     )3

اي كودكان استثنايي خيلي اهميت دارد زيرا معلم شاگردا را مي روز هاي اول سال تصيلي هم براي معلم وهم بر

شناسد گروهي تشكيل مي دهد وشاگردان نيز با معلم آشنا مي شود دوستان خود را كشف ميكند و از شيوه كار 

سطح توانايي آنها را    ها را ياد مي گيرد   در طول سال آگاهي به دست مي آورند معلم اسامي تك تك بچه

ي كند و هدفهاي آموزشي خود را بهتر مي شناسند معلم ابتدا خودرا معرفي ميكند ومي گويد كه چرا برآورد م

اين شغل را انتخاب كرده است ؟براي اين كه بچه ها را دوست دارد .از كودكان مي پرسد كه اگر سوالي دارند 

چندسال    يا متاهل چندسال دارد بپرسند .احتمال دارد كه بچه ها از او سواالتي بپرسند مثال اينكه مجرداست

اين نوع سواالت اگر به نحوه شايسته وصادقانه پاسخ داده شوند ازهمان روز هاي اول    درس خوانده است . . .
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صميميت به وجود آورند وكودكان را براي همكاري بيشتر در طول سال آماده كنند اداره ي كالس واثر گذاري بر 

ردهاي روزهاي اول وابستگي پيدا ميكند .زيرا همان طور كه بارها در اين كتاب كودكان به احتمال زيد به برخو

اشاره كرديم برداشت اوليه بر رفتار هاي بعدي انسان اثر بسيار مهمي دارد معلم با تعامل مناسب در روز هاي 

موفقيت خود را اوليه مي تواند انسجام كالس وهمكاري شاگردان تمايل آنها به ايجاد روابط اجتماعي مناسب و

تضمين كند براي آنكه معلم وشاگردان خودرا بهتر معرفي كنند ويكديگررا خوب بشناسند روش هاي زيادي 

  وجود دارد ااما در اينجا به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم

    معرفي به صورت مصاحبه متقابل و دو به دو:     )4

دقيقه سواالتي را كه دوست دارد از  5كي از آنها به مدت در اين روش دانش آموزان دوبه دو قرار مي گيرند .ي

ديگري مي پرسد .بعد نوبت دومي ميرسد .آنكاه كودكان دايره وار مي نشيند وهر عضو دونفري دوست خودرا 

براي كالس معرفي مي كند در اين حالت هر كودك مي تواند سواالتي آماده كند وآنها را از ديگران بپرسد 

دهد كه اين روش ايجاد ارتباط بين اعضاي گروه كه در واقع كل كالس است وانسجام آنرا  .تجربه نشان مي

  موجب مي شود .

  استفاده از زبان تصويري:     )5

اين روش مخصوصا در مورد كودكاني كه دشواري هاي كالمي دارند بيشتر كاربرد دارد ودر اول سال براي 

عكس روي ديوار مي زنند واز  30تا  20ا به اين صورت است كه تشكيل گروه نيز موثر واقع مي شود .روش اجر

هر كودك مي خواهند كه در سكوت كامل يكي از عكس هايي را كه به خود او شباهت دارد يا يكي از ويژگي 

هاي اورا نشان دهد يا به هر دليلي مورد توجه او قرار مي گيرد انتخاب كند آنگاه كودكان دايره وار مي نشينند 
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ودك عكس انتخابي خودرا به ديگران نشان مي دهد وعلت اين انتخاب را مي گويد . مي توان از اين روش هر ك

در موارد مختلف براي معرفي كودكان به يكديگر ووادار كردن آنها به ايجاد ارتباط وبرقراري جو عاطفي ودوستانه 

ه دو استفاده از زبان تصويري از همان روز استفاده كرد. دوروش نام برده معرفي به صورت مصاحبه متقابل ودو ب

اول به كودكان اجازه مي دهند كه سخن بگويند ودر رابطه با ديگران جاي خودراپيداكنند اين در دوروش مي 

تواند براي بحث موضوع هاي متعددي فراهم آورند ودر واقع بهانه ي ايجاد ارتباط بين كودكان باشند . هر چند 

عمل مي شوند    زان استثنايي از طرف معلم در اول سال تحصيلي عوامل متعددي واردكه در پذيرش دانش آمو

اتخاذ نگرش مثبت در اولين ساعتهاي تشكيل كالس وحتي در اولين دقيقه ها آن مي تواند براي مناسب كردن 

دگي ندارند روابط اهميت داشته باشد در شروع كالس بچه ها معموال در اختيار معلم نيستند وبراي آموزش آما

وقتي آنها در كالس مي رسند مخصوصا اگر از قبل تجربه هاي خوبي نداشته باشند به دشواري كنار مي آيند 

بنابراين اين الزم است كه آماده شوند جاي خود را پيداكنند استقرار يابند احساس آرامش كنند هم با افكار وهم 

ا كلمات بسيار ساده درمورد آنچه بايد رعايت شودوآنچه با جسم حضور خود را نشان دهند اين كار مي تواند ب

الزم است انجام گيرد به عمل آيد صحبت مقدماتي صميمانه ومحبت آميز به آنها اجازه مي دهد كه آزاد باشند 

  وآنچه در ذهن دارند بر زبان آورند .

  موقعيت هايي كه ارتباط را مساعد مي كنند

روه تبديل شود، بدين معنا كه همه بچه ها با يكديگر كنش متقابل اگر معلم مي خواهد كه كالس به يك گ

داشته باشند و براي نيل به يك هدف مشترك كار كنند، مي تواند موقعيتها را طوري ترتيب دهد كه دانش 

آموزان از متمركز شدن و چشم دوختن بر او صرف نظر كنند، به طرف يكديگر برگردند تا با هم مكالمه داشته 
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حرفهاي يكديگر را گوش دهند، سوال و جواب داشته باشند و كار گروهي انجام دهند. براي نيل به اين  باشند،

  هدف، راههاي متعددي وجود دارد.

  كار در گروههاي كوچك

دانش آموزان يك كالس را به دو يا سه گروه كوچك تقسيم كند و هر    در اول سال تحصيلي، معلم مي تواند

دادن فعاليتهاي مختلف، در گروههاي مختلف جاي دهد تا هر يك از آنها امكان ايجاد كودك را، براي انجام 

ارتباط با همه افراد كالس را داشته باشد. اين كار، مهارتهاي ارتباطي كودكان، اظهارنظر، گوش دادن به حرفهاي 

  بقيه افراد را تقويت مي كند.

  كمك به يكديگر

ر خواهد بود كه به جاي تمركز بر شايستگيهاي فردي، بتوان بر براي تسهيل در انسجام گروه، خيلي بهت

تواناييهاي مشترك تكيه كرد. اگر موضوع كار گروهي طوري انتخاب شود كه هر كودك درباره آن اطالعاتي 

داشته باشد، انسجام گروهي و همكاري بين اعضا خيلي بهتر از زماني خواهد بود كه موضوع كار گروهي بر عهده 

نفر است. با اين همه، مي توان از كودكاني كه در مجموع سريعتر و چاالكتر از بقيه اند خواست كه به يكي دو 

كودكان ضعيفتر و كندتر كمك كنند. نوع ديگر كمك به يكديگر مي تواند به اين صورت باشد كه از كودكان 

ن همه، نبايد فراموش كرد كه اگر بزرگتر بخواهند تا به كوچكترهايي كه نياز به كمك دارند، كمك كنند. با اي

دانش آموزي به طور دائم مورد كمك ديگران قرار گيرد، به تدريج تواناييها و اعتماد به نفس خود را از دست 

خواهد داد. بنابراين، معلم بايد فهرست تواناييها و شايستگيهاي هر كودك را آماده كند و گروهها را طوري را 

  قابل و تبادلي باشد نه يك طرفه.بيندازد كه كمك به صورت مت
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  تمرين ايجاد ارتباط:

رشد استعداد برقراري اتباط گوش كردن به ديگران بيان افكار خود به صورت شفاهي مي تواند يكي از هدف هاي 

كالس كودكان استثنايي باشد زيرا اين كودكان از نظر روابط اجتماعي دشواري دارند وبار ها در كتاب اشاره شده 

  است

نا بهنجاري يعني ناتواني در سازگاري با محيط اجتماعي . براي پرورش ايجاد ارتباط مي توان عمال وارد عمل   

شد بر ياد گيري روابط اجتماعي تاكيد كرد و عمال آنها را به دانش آموزان آموخت. خوشبختانه آموزش شيوه بر 

السها مي توان اين روابط را آموزش داد. قراري ارتباط با ديگران به كالس خاصي تعلق ندارد و در همه ك

كالسهاي خط نقاشي ورزش و غيره. حتي معلم مي تواند هنگام زنگ استراحت نيز به اين كار اقدام كند. براي 

بيان متقابل افكار براي گوش كردن به ديگران و ايجاد ارتباط تمرينهاي مختلفي وجود دارد تمرين گوش كردن 

ي طرف مقابل ارتباط دو به دو ارتباط گروهي تمرينهاي شعر خواني قصه گويي فرمول بندي مجدد گفته ها

  مشاعره تداعي انديشه ها بر اساس كلمات ساختن داستانهاي گروهي و خالق تعريف خوابها و غيره

  تعيين چار چوب و برقراري قوانين:

آموزش آنها چه كار بايد كرد  وقتي از معلمان سوال مي شود كه براي اداره ي كالسهاي كودكان و موفقيت در

اكثر آنها به تعيين چار چوب وبرقراري قوانين اشاره مي كنند معلمان معتقدند كه بدون داشتن چار چوب 

شخصي و اجراي قوانين خاص نمي توان كالس را در جهت نيل به هدفي كه دارد هدايت كرد حال ببينيم اين 

                                                                   قوانين كدامهاست؟
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قوانين براي ايجاد آرامش.مي دانيم كه همه دانش آموزان مخصوصا دانش آموزان استثنايي براي آنكه بتوانند ياد 

بگيرند نياز به آرامش و امنيت دارند تامين آرامش دانش آموزان در كالس عالوه بر اينكه ياد گيري را تضمين 

از ابزار خشم عليه يكديگر واعمال رفتار هاي ناسازگار باز مي دارد وبدين وسيله به برقراري مي كند آنها را 

بهداشت رواني كمك مي كند وقتي دانش آموزي درباره ي موضوعي جدل مي كنند وزماني كه سر وصدا راه مي 

كز شود وقتي نوبت افتد هر كودك به ميل خود جابه جا مي شود وهر كس نمي تواند درباره ي موضوعي متمكر

سخن گفتن رعايت نمي شود وهر كس هر زماني كه خواست حرف ديگري را قطع مي كند وقتي كودكان 

احساس مي كنند كه درمورد مسخره قرار مي گيرند از طرف برخي كودكان تهديد مي شوند وخالصه اينكه 

كالس و از معلم بهره بگيرد وافزون  احساس مي كنند معلم بر كالس تسلط ندارد هيچ دانش آموزي نمي تواند از

  براين احتمال دارد كه گاهي به يكديگر آسيب رسانند

دانش آموزان بايد از روز اول خيال خود را راحت كنند كه هر چه دلشان خواست نمي توانند انجام دهند ومعلم 

از همان اولين روزهاي ضامن هر كاري است كه در كالس اتفاق مي افتد آنها بايد بدانند كه معلم حق دارد 

تشكيل كالس قوانين ومحدوديت هايي وضع كنند وآنها را به اجرا بگذارد معلم نيز وظيفه دارد كه همه ي چار 

چوب وقوانين را به زبان بسيار ساده به اطالع دانش آموزان برساند وبه آنها بفهماند كه چگونه بايد رفتار كنند 

مي    ررات را در همان روز هاي اول تشكيل كالس به اطالع كودكانمشاهدات نشان مي دهد معلماني كه مق

همه ي قوانين را مي دانند    رسانند در اجراي آنها دشواري ندارن د گاهي معلمان خيال مي كنند كه كودكان

ودر نتيجه با دشواري هايي روبه رو مي شوند الزم به ياد آوري است كه گاهي كودكان استثنايي از قوانين 

صا كودكاني كه كمبود هايي دارند بسيار ناقص است بنا براين الزم است كه مقررات مورد نظر معلم و مخصو

  مدرسه گاه به گاه تكرار شود .
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قوانين براي خود سازي .مدرسه جايي است كه در آن دانش آموزان بايد به برخي مهارت هاي ذهني        

                               واجتماعي دسترسي

پيداكنند زيرا همين مهارت هاست كه آنها را قادر مي سازد تا از عهده ي كار هاي خود برآيند وبا ديگران تعامل 

داشته باشند مي توان گفت كه كالس درس ومدرسه گوشه از اجتماع هستند همان طور كه در اجتماع مقرراتي 

مونه هايي از اين مقررات مشاهده مي شود در وجود دارد وهمه بايد از آن پيروي كنند در كالس ومدرسه نيز ن

مدرسه بزرگ ساالني وجوددارند كه مسئوليت دارند محدوديت هايي تعيين مي كنند شاخص هايي برقرار مي 

مسئوالن مدرسه  سازند ودستورات روشن مي دهند بدين صورت كه به بچه ها مي گويند چگونه بايد با والدين

والن مدرسه مي دانند كه چگونه بايد با كودكان ونوجوانان كنار بيايند ومردم برخورد كنند همچنين مسئ

كم وبيش با يافته هاي روان شناسي در باره ي كودكان استثنايي وعوامل موثر بر تضمين بهداشت رواني    آنها

    آنها آشنايي دارند

نيز به حال خود رها مي گاهي ديده مي شود كه معلمان در اجراي قوانين ضعف نشان مي دهند ودانش آموزان 

شوند در اين گونه موارد اگر قوانين خانوادگي كودكان نيز وضع نابسا ماني داشته باشد آنها فردي در اختيار 

نخواهند داشت كه براساس راهنمايي هاي او به رفتار خود جهت بدهند اين كودكان بيش از پيش اضطراب وعدم 

يا حتي مستبدانه عمل خواهند كرد ومقررات خانواده ومدرسه را  امنيت احساس خواهند كرد آنها پرخاشگرانه

نديده خواهند گرفت ودر نهايت با مقررات اجتماعي به مقابله بر خواهند خواست واينجاست كه احتما ال انواع 

بزهكاري ها وناسازگاري هاي اجتماعي خود نمايي خواهد كرد اينجاست كه گفته ي افالطون در چهار صد سال 

     از ميالد عملي خواهد شدپيش 
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وقتي معلمان در مقابل دانش آموزان خود تزلزل نشان مي دهند ناز آنها را مي كشند وآنها را لوس بار مي آورند 

وباالخره وقتي نوجوانان قوانين را به خاطر عدم وجود فردي قدرتمند در باالي سر آنها نديده مي گيرند بي 

  آغاز مي شود وبه دنبال آن استبداد وظلم به وجود مي آيد .مسئوليتي وتجاوز به حقوق ديگران 

درست است كه پرخاشگري نوجوانان مخصوصا نوجوان استثنايي اجتناب نا پذير است الزم است كه جهت ذاده 

شود معلم وظيفه دارد كه در كالس خود به همه ي قوانين الزم براي زندگي اجتماعي احترام بگذارد او اجازه 

ه بهانه ي اينكه مقررات خارج از كالس با او نيست از زير بار مسئوليت مهم خود شانه خالي كند اوبايد ندارد او ب

قوانين الزم براي زندگي اجتماعي را هم بگويد وهم نشان دهدكيفيت اين نوع گفتنها وعمل كردنهاست كه به 

     نوجوانان اجازه مي دهد تا خود را بسازند

  بطه ي خود مختاري:تبديل رابطه ي قدرت به را

كالس محل اعمال قدرت است معلم به طور نهايي وقانوني صاحب قدرت او مي تواند باابزار هايي كه در اختيار 

تحميل كند وبترساند او اين كار را به    دستور بدهد   دانش آموزان رابه اطاعت وادار كند    دارد پاداشها وتنبيه ها

به هنگام دانش آموزبودند تحت نفوذ قدرت قرار گرفته است وتازه در آن  همان اندازه طبيعي انجام مي دهد كه

  دوره اعمال قدرت خيلي اثربخش تر از امروزه بوده است

اعمال قدرت دو نگرش وارد عمل مي كند مقابله ي فعال با قدرت طغيان تمايل به انتقام يا تسحيم بر اثر ترس 

ست اما نه بر اساس كاي كه بايد انجام دهد براي روشن تر شدن ياهردو مورد دانش آموز با معلم در ارتباط ا

موضوع دانش آموزي را در نظر بگيريم كه از كار كردن خودداري مي كند معلم مي تواند او را تهديد يا تنبيه 
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ي كند دانش آموز يا مي پذيرد يا نمي پذيرد در هردو حال اومعلم را در مقابل خود مي بيند ودر ارتباط با او م

  انديشد نه در ارتباط با تكاليفي كه بايد انجام دهد

به عالوه اعمال قدرت بزرگساالن نه تنها كودكان استثنايي بلكه كودكان عادي رانيز خود مختار بار نمي آورند 

مثال معلمي كه مستبد است كه يك لحظه كالس را رها كند دانش آموزان نظام را به هم خواهند ريخت وهر چه 

است انجام خواهند داد زيرا آنها خود مختاري و خود نظمي را ياد نگرفته اند ودر رابطه با معلم دلشان خو

  وابستگي كامل دارند

  خود مختار شدن كودكان استثنايي به چه معناست ؟

وشايستگي ها را    شخصيت خودرا رشد دادن   خود مختار شدن يعني اختيار خودرا در حد توان به دست گرفتن

  ردن .به دست آو

خود مختار شدن يعني به ديگران اجازه دادن كه خودشان باشند بدين صورت كه كار هايشان را خودشان انجام 

  دهند وروي پاي خود بايستند .

خود مختار شدن يعني بر ديگران اثر گذاشتن وبه آنها احترام گذاشتن عزت نفس آنها را محترم شمردن ودر 

  اقع عليه قدرت طلبي مبارزه كردن .عين حال به زور متوسل نشدن ودر و

    خود مختار شدن يعني بر ترس خود غلبه كردن به خود وديگران اعتماد كردن
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فرض كنيد كه دانش آموزي در حالي كه سه ماه به آخر سال مانده است مي خواهد مدرسه را رها كند مي 

ع انتخاب را به اوبگوييم با محبت وبا توانيم تصميم گيري اورا روشن كنيم تمام جنبه هاي مثبت ومنفي اين نو

  حسن نيت تمام داليل خودرا ارائه دهيم ودر نهايت بپذيريم كه او خانواده ي اوست كه بايد تصميم بگيرند

  ايجاد انگيزش

ايجاد انگيزش يعني به وجود آوردن شرايطي كه فرد را به عمل وامي دارد تحريك مي كند وبه تكا پو مي 

زش در كودك استثنايي يعني آزاد كردن چيزي كه در وجود او به مانع برخورده است ايجاد ايجاد انگي   اندازد

انگيزش يعني وادار كردن كودك وانجام دادن چيزي كه برايش امكان پذير است براي اين كار بايد نياز هاي اورا 

ي انگيزش ايجاد كند بسيار درك كرد واعتماد به نفس اورا فراهم آورد عواملي كه مي تواند در مودكان استثناي

  زيادند در زير به تعدادي از عوامل مقدماتي اشاره مي شود .

  انگيزش خود معلم:

براي ايجاد انگيزش بايد انگيزه داشت بايد بپذيريم كار با كودكان استثنايي آسان نيست معلمان اين گروه ها 

دا ميكنند از قديم گفتن رطب خورده منع خيلي زود انگيزه ي خود را از دست مي دهند وحالت بي تفاوتي پي

رطب چون كند كسي كه خود انگيزش ندارد چگونه مي تواند در ديگران انگيزش ايجاد كند ايجاد انگيزش در 

كودكان استثنايي به انرژي و وقت زيادي نياز دارد اما اگر معلم بتواند در اين كودكان انگيزش شوق يادگيري 

خود نيز انگيزش پيداخواهد كردمنظوراز ايجاد انگيزش دردانش آموزان استثنايي اين  وتغيير رفتار به وجود آورد

    است كه در آنها ذوق يادگيري رعايت نظم وايجاد روابط اجتماعي سالم به وجود آيد
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  اعتقاد به تربيت پذير بودن كودكان:

ايي نمي توان انگيزش ايجادكرد بدون اعتقاد به آموزش پذير وتربيت پذير بودن كودكان مخصوصا كودكان استثن

هر كودكي كه ظاهرا خيلي ناتوان به نظر مي رسد اگر در شرايط مناسب قرا گيرد مي تواند چيز هايي يادبگيرد 

بار ها تجربه شده است كه در كودكان استثنايي مخصوصا آنهايي كه دشواري هاي سازگاري دارند نگرش مثبت 

ست توانايي هاي كودك را باور داشتن يعني توانايي تحول واصالح رفتار اورا معلم دستاوردهايي به همراه آورده ا

پذيرفتن معلم نبايد آنچه را كه زود گذر است قطعي تلقي كند كودكي كه در اول سال تحصيلي قادر به ياد 

دك گيري نيست چه بسا پس از چند ماه به علت پيدا كردن رشد كافي بتواند به خوبي ياد بگيرد كمك به كو

ونوجوان استثنايي در جهت كسب اعتماد به نفس براي بيدار كردن ذوق يادگيري او ضرورت دارد روانشناسان 

براي كمك به دانش آموزان استثنايي در جهت داشتن انگيزش راهبرد هايي پيشنهاد كرده اند اينك به تعدادي 

  از آنها اشاره مي كنيم

     تشريح هدف ها و توجيه فايده ي آنها:

ظور از تشريح هدفها اين است كه به سوال هاي زير پاسخ داده شود به چه درد مي خورد؟ اين درس چه چيز من

كودكان عادي نيز اگر مفيد بودند مطلبي را ندانند، ذوق    هايي به ما ياد ميدهد ؟ نه تنها كودكان استثنايي

زندگي عادي را توجيه مي كند، دانش يادگيري آن را نداشت. برعكس وقتي معلم رابطه يادگيري يك مطلب با 

  آموزان به مطالعه عالقه مند مي شوند و به فعاليت هاي خود معنا مي دهند.
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  فعال كردن دانش آموزان:  

منظور از فعال كردن دانش آموزان اين است كه نبايد تدريس كرد، بلكه بايد آنها را به يادگيري وا داشت. بحث 

در اكثر موارد عامل خوبي براي يادگيري نيست. براي آنكه كودكان خوب ياد معلم تدريس و حتي مكالمه ي او 

بگيرند بهتر خواهد بود كه خود آنها فعال شوند. آنها بايد نتيجه عمل خود را مشاهده كنند و براي تنظيم اعمال 

وابسته بار مي  خود وارد عمل شوند و بدين وسيله استقالل و اعتماد به نفس كسب كنند. دانش اموزي كه كامالً

آيد و عادت نمي كند كه خود بخواند و براي فهميدن خوانده ها تالش كند اعتماد به نفس خود را از دست مي 

  دهد و به دنبال آن از نظر بهداشت رواني نيز آسيب مي بيند.

  ايجاد شرايط موفقيت:

اهميت بنيادي دارند. بنابراين  بارها اشاره كرده ايم كه اعتماد به نفس و عزت نفس براي موفقيت هاي بعدي

معلم با نگرش هاي مثبت و روزانه خود مي تواند براي كودكان استثنايي حتي به صورت ساختگي موفقيت فراهم 

آورد و بدين وسيله اعتماد به نفس آنها را تقويت كند. وقتي كودك به نحوي موفقيت به دست مي آورد در واقع 

ويت احتمال موفقيت هاي بعدي او بيشتر مي شود. الزم به يادآوري است كه پاداش مي گيرد و بر اساس اصل تق

معلم نبايد منتظر باشد كه كودكان استثنايي موفقيت كسب كنند تا به آنها پاداش دهد بلكه بايد موفقيت را 

  براي آنها فراهم آورد: تجربه موفقيت، ميل به موفقيت را افزايش مي دهد.

  ارزشيابي تكويني:

بي را از يك جهت مي توان به دو قسمت تقسيم كرد: مجموعي و تكويني. ارزشيابي مجموعي يا مرحله اي ارزشيا

در پايان دوره آموزشي انجام مي گيرد و هدف آن تهيه طرازنامه و تعيين سرنوشت كودك است. با ارزشيابي 
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اين نوع ارزشيابي در مورد كودكان مجموعي مي توان گفت كه كودك توانايي رفتن به كالس باالتر را دارد يا نه. 

استثنايي اثر دلسرد كننده دارد زيرا احساس عدم اعتماد به نفس را تاييد مي كند. دانش آموزان استثنايي در 

اكثر موراد نمرات ضعيف به دست مي آورند. نمرات ضعيف معموالً آثار سوء دارند زيرا دانش آموزان هرگز حاضر 

خود نسبت دهند بلكه به دشوار بودن امتحان، حواس پرتي، وقت مطالعه نداشتن و نمي شوند آنها را به ضعف 

عوامل متعدد ديگر نسبت مي دهند. نمرات ضعيف موجب مي شود كه دانش آموزان به توجيه غير واقعي اعمال 

  خود بپردازند و از واقعيت فاصله بگيرند.

فعاليت وادار كند. ارزشيابي تكويني به اين صورت است  ارزشيابي تكويني شيوه اي است كه دانش آموز را بهتر به

كه معلم در كالس خود امتحان به عمل مي آورد، هر كودك را با خودش مقايسه مي كند، نكات قوت و ضعف او 

را مشخص مي كند و براي برطرف كردن آنها زحمت مي كشد. در اين ارزشيابي، شاگرد مي تواند به معلم بگويد 

را نمي فهمد و از او كمك بخواهد. در اينجا معلم به فرد خودمختاري تبديل مي شود كه حتي  كه كدام مسايل

مي تواند كارهاي خود را ارزشيابي كند. وقتي معلم به دانش آموز استثنايي فرصت حرف زدن مي دهد، متوجه 

ودكان كمتر ترس به مي شود كه دشواري هاي او كدام هاست. اين نوع برخورد و اين نوع ارزشيابي در دل ك

وجود مي آورد و بر بهداشت رواني آنها كمتر آسيب مي رساند و شايد هم بهداشت رواني آنها را بهبود مي 

      بخشد.
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                                                                                            گيري نتيجه

 اين كه است اميد . يات بنده در زمينه مشاوره در مدرسه استثنائي بيان شود .تجرب شد سعي نگاشته دراين  

  . آورد فراهم استثنايي باكودكان آشنايي براي مفيد اما كوچك قدمي بتواندهرچند

 اين با. ندارند وجود يكسان كامال كودك دو زيرا هستند؛ استثنايي كودكان همه كه گفت توان مي نظر يك از   

 سالمتي، جسمي، دشواريهاي به بنا كه شود مي برده كار به كودكاني مورد در استثنايي كودكان حاصطال همه،

 استعدادهاي عكس، بر يا، ذهني ماندگي عقب اختصاصي، يادگيري دشواريهاي رقتاري، اختاللهاي ارتباطي،

 پريش، زبان ناسازگار، دشوار، فعال، بيش اُتيست، ناشنوا، نابينا، كودكان بنابراين،. دارند خاصي نيازهاي باال، بسيار

 شناسان، جامعه مربيان، شناسان، روان. آيند مي حساب به استثنايي همه غيره، و سرآمد ذهني، مانده عقب

 اين براي خاص پرورشي و آموزشي هاي شيوه كه كنند مي تالش دائم طور به متخصصان، ساير و پزشكان

 و دهند جاي دارند، حضور افراد بقيه كه محيطي در جامعه، درون در ار آنها كه نحوي به آورند، فراهم كودكان

 در استثنايي كودكان دادن جاي براي تالش. كنند جلوگيري آنها نفس عزت آمدن پايين از وسيله بدين

  .شود مي ناميده عادي آموزش اصطالحا عادي، االمكان حتي تربيتي محيطهاي
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 يافته دست زيادي هاي موفقيت به و اند كشيده زحمت واقعا كشورها برخي زمينه اين در كه بدانيم نيست بد

 يك شوند، جا به جا توانند مي دشواري به و دارند جسمي معلوليت كه كساني كليه كانادا، كشور در مثال، اند؛

 الاص آنها بين كه است شده طراحي طوري روها پياده و خيابانها. دارند اختيار در مجهز بسيار الكتريكي چرخ

 مرور و عبور نتيجه در و شود مي يكي رو پياده سطح با خيابان سطح چهارراهها، همه در و ندارد وجود جويي

 مترو، ايستگاههي بزرگ، فروشگاههاي جمله از عمومي، مراكز همه در. گيرد مي صورت آساني به معلوالن

 طبقه، شماره آسانسورها، هاي هدكم روي حتي. دارد وجود معلوالن مخصوص دستشوييهاي غيره و دانشگاهها

 آنها از توانند مي راحتي به نابينايان نتيجه در و است شده نوشته بريل خط با الزم اطالعات وبقيه پايين و باال

 داشته دائمي حضور مردم بين در االمكان، حتي استثنايي، افراد كه شود مي سعي كشور، اين در. كنند استفاده

  .باشند

. گروههاست بقيه از تر متفاوت خيلي استثنايي كودكان گروههاي از يك هر رفتاري گيهايويژ كه است بديهي

 تضمين براي و است متفاوت بسيار سرآمد كودكان رفتار با ذهني مانده عقب كودكان رفتار مثال كه صورت بدين

 به نابينا كودكان مورد در بايد كه تربيتي و تعليم نوع. است الزم اي جداگانه راهبردهاي گروه، هر رواني بهداست

 توانند مي كه عواملي ديگر، طرف از. كرد اعمال ناشنوا كودكان كورد در بايد كه بود نخواهد همان شود برده كار

 و مدرسه همسايگان، همبازيها، خانواده، جمله از زيادند، شوند واقع موثر استثنايي كودكان رواني بهداشت در

 موثر عوامل و گرفت نظر در را آنها تك تك بايد كودكان، اين رواني بهداشت درباره بحث براي بنابراين،. اجتماع

 امكان نيز جداگانه كتابي در بلكه كتاب، از فصلي در تنها نه كار اين كه دانيم مي. كرد بررسي جداگانه طور به را

 در را استثنايي كودكان ليك ويژگيهاي كه است اين دهيم مي ارائه فصل اين در آنچه ترتيب، بدين. نيست پذير

 مدرسه، با ارتباط در مخصوصا را، آنها رواني بهداشت توانند مي كه دهيم مي شرح راهبردهايي و گيريم مي نظر
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 همبازيها، همسايگان، خانواده، اعضاي والدين، رابطه كه كنيم مي آغاز صورت اين به را مطلب. كنند تضمين

  .است عملكردي رابطه بلكه نيست، خنثي رابطه ،استثنايي كودكان با اجتماع و معلمان
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