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 مقدمه 
  گ تحت عنوانننيبرای  تر مانيکه ازطريق يک بورس کوتاه مدت ز      

(Stengthening Special Education) الی ) 18,12,2006( برای مدت ده هفته
درجاپان برايم وظيفه .  عازم کشورجاپان گرديدم (JICA)ازطريق ) 2,2,2007(

سپرده شدتامطابق به فهرست عناوين يادداشت شده اين کتاب ،موضوعات 
تی درموردتعريفات،شيوه های عمومی،اساسی ومهم راتحقيق نمايم تااساسات معلوما

چگونگی رشدوانکشاف جسمی وروحی وحفظ الصحه اعضای حسی ،تعليم وتربيه
اطفال معلول ومعيوب بصورت مختصربرای خوانندگان محترم ومحصلين فاکولته 

 .تعليمات استثنائی پوهنتون تعليم وتربيه باشد
ه  رئيس دفترجايکای کابل کMASATAKA NAKAHARAرينجاه ازمحترم د

 .تريننگ درجاپان رابرای بنده مهيانمودنداظهارسپاس مينمايمزمينه 
 NAKATAدرجاپان مطابق به پروگرام وپالنهائيکه قبالتوسط محترم پروفيسور

رئيس عمومی مرکز تحقيقات وهمکاريهای بين المللی انکشاف تعليم وتربيه پوهنتون 
موصوف وساير درجاپان،موضوعات جمعآوری شده ازجريان لکچرهای تسوکوبا

پروفيسورهای محترم که اسم های شان درفهرست منابع اين کتاب درج ميباشدو 
  همچنان بازديدوصحبت هابامسؤلين مکاتب تعليمات استثنائی درتوکيو، کيوتو، يکوها

ما ومنابع کتب ورساله های علمی وانترنت بوده بصورت دقيق،عينی،علمی ومختصر 
  .تهيه گرديده است

آموزان ومحصالن بخصوص محصالن جديدالشمول منبع برای نواميد وارم تا 
  .معلوماتی وجالبی شده بتواند 

رين مدت کوتاه، ناگذيردارای کمبودی ها     قابل ياد آوريست که تهيه همچوکتابی د
ورت چاپ بعدی صدر .  بخصوص درقسمت امال وانشًا ميباشداشتباهات، ونواقص
   کتاباين شتراصالح وبا کيفيت شدن هرچه بيبخاطر 

   .بنده درانتظارپيشنهادات، نظريات و انتقادات  شما ميباشد 
      

  
  
  

  بااحترام
  
  
  
  
  



  4

  فصل اول
  

 ناتوانی صنف  بندی بين المللی انواع حاالت فعال بودنتاريخچه 
  صحتمندبودنو

International Classification of Functioning, Disability, and Health 
(ICF/ICIDH)* 

  
 برای اطفال معلول  انديشيدن  درموردتعليم وتربيه که منظورازعنوان فوق اينست  
 فعال، تعريفات درمورديک شخص نورمال معيوب وهمچنان صنفبندی آنهابه اساسو

درسطح بين المللی ص ناتوان وشخصی که ازلحاظ جسمی وروانی سالم است شخ
 مراحلی را طی آن چهوتاريخچه انکشاف  صنفبندی شد؟چگونه ؟چگونه بوجودآمد

 سازمان صحی )1947(مطرح شدکه درسالی ن اين مسايل زمانی بسويه جهانمود؟
قيموميت  واين سازمان بين المللی اری گرديداساس گذ)ژنيو(درجنيوا )(WHO جهانی

بدوش  ط به صحت مردم جهان راچگونگی مسايل مربو درجمعآوری معلومات درمو
تعليم وتربيه اطفال ناتوان  م های الزم رادرموردوپروگرا گرفت تابتواندپاليسی ها

  .ومعلول ومعيوب جهان ايجادنمايد
صورت گرفته چنين گفته   )WHO( که ازطرف)صحت(     به اساس تعريف عمومی 

حالت  واجتماعی کامالوضعيتی که يک فردازلحاظ فزيکی،دماغی ياروانی: شده است 
اين سازمان تالش ). معيوبيت نداشته باشدنه اينکه محظ مريضی يا (نورمال داشته باشد

مردم درجهان قابليت انجام وظايف رابصورت نورمال  به چه تعداد نموده تابداندکه
، ICIDH (درمورد تااين سازمان معلومات عمومی همچنان ضرورت  بود دارند؟

 که  ميداشت) درجهانمعلولين ومعيوبينن المللی انواع مصدومين،ناتوانها،صنفبندی بي
ترتيب گرديدوبرای مباحثه  )1976(به همين منظوراولين نسخه دستنويس آن درسال

  موردبحث ومذاکره قراردرمجمع عمومی )1980(بيشترروی اين صنفبندی درسال
  .گرفت

               
         

             ICF: International Classification of Functioning,       
Disability, and Health      

     ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps  
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              ICIDH)1980(  
زکاهش درقابليتهای انجام ناتوانی عبارت ا )ICIDH(قرارتعريف عمومی     

وانيها در  ناتاين.وظايف اعضاويادرمجموع پائين بودن قدرت انجام فعاليت فردميباشد
 وصدمه مريضيها،فشارهای شديدروانی مانندونسطوح متفاوت ازاثرعوامل گوناگ

 بوجود  سندرفتن،تکاليف دماغی،ناتوانيهای جسمی وياهم بلن )Trauma (های مغزی 
  .ميآيد

گی محدوديتهايی ميداشته باشند،که اين د       افرادمصدوم وناتوان درشش بخش زن
يابی،محدوديتهای فعاليهای فزيکی،تحرک،مشکل جهت : شش بخش عبارت انداز

  .درکاريابی،اجتماعی بودن وبالخره خودکفائی ازلحاظ اقتصادیداشتن 
  
  

  تعريف گرديده است )ICF( فاصطالحات زيرازطر 
       1-Body function ) تمهای عبارت ازوظايف فيزيولوژيکی سيس):وظايف بدن
  .ميباشد )بشمول انجام وظايف فعاليتهای روانی(بدن

       2-Body structures )مانند  عبارت ازقسمتهای اناتوميکی):ساختمانهای بدن 
  .، دستهاوپاهاواجزای اين ساختمانهارادربرميگيرد بدنتلفهاعضای مخ

       3-Impairments )منظورازپرابلم هاومشکالت درانجام وظايف ):مصدوميت ها
  ويابعضی ازقسمتهای بدن ياازبين رفتناعضاوياساختمان آنهااست مانندانحرافات و

   .اعضا بعضی از قسمتهای  وياتخريب شدناردآمدن صدمات شديدو
       4- Activity)عبارت ازانجام دادن يک وظيفه يايک عمل):تحرک يافعاليت  

  .توسط يک فردميباشد
       5-Participation )يا  ارت ازاشتغالبع):اجتماعی یشرکت کردن درزندگ 
  .رگرفتن درموقف های اجتماعی ميباشدقرا

       6- Activity limitation)منظورازمحدوديتهاو ): برای فعاليتهامحدوديت
  .مشکالت فرددرانجام فعاليتهاياوظايف شان ميباشد

       7-restriction  Participation)محدوديت درسهمگيری دراموراجتماعی:(  
 زندگی ط حوادث يارويدادهادرموقف ياوضعکه توسميباشدعبارت ازپرابلمهای فردی 

  .ديوموانع رادرشرکت کردن درزنگی اجتماعی ايجادمينماشخص رخ ميدهد
  . داده شده استتأثيرمتقابل مفاهيم اصطالحات فوق درشيمای زيرنشان
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  حالت يا موقف صحی
Health Condition 

 
 

  بی نظمی ها يا امراض

 
  اک يا سهم گيری                فعاليت يا تحرک          وظايف و ساختمان بدناشتر

Participation Activity     Body Function  
     and Structure  

  
                       فکتورهای محيطی           فکتورهای فردی            

                Environmental                      Personal 
                      Factors                              Factors  

  ثراستؤ فکتورهائيکه باالی فردم       
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  1994 دهم جون سال هسپانيه)(Salamanca سالمنکاگفته هاوتصاميم در

  
ه جهانی طی جلسات وايجاداتحاديه جامع )1945-1939(    بعدازجنگ جهانی دوم

 ازجمله .ندگوناگون تصاميم اتخاذنمودرداهاوسازمان های بين المللی مختلف درمو
درموردتعليم وتربيه جهانی نيزتصاميم مهمی اتخاذگرديده است که مادراينجا ازگفته 

  .ياد آورميشويم ) داکار(و)  ساالمنکا(هاوتصاميم
ر  درهسپانيه که گردهم آئی جلسه يونسکودهريستنام ش )Salamanca(     ساالمنکا

طرنيل به درين گردهم آئی تصاميم مهمی بخا. درآنجادايرگرديده بود) 1994(سال
هدف .  وموثريت مکاتب اتخاذ گرديدوبلندبردن سطح کيفيب) تعليم وتربيه برای همه(

 تعليم وتربيه آن اين بودتاتمام افرادبشر به سهولت بتوانندبه ضرورت های اوليه اساسی
تمام اطفال دارای حقوق اساسی  «اعالميه اين جلسه ميگويد .باشنددسترسی داشته 

ددتابه حقوق ومساوی برای تعليم وتربيه دارندوبايداين امکانات برای شان آماده گر
  خودراخودنايل آيندودريک سطح معينی ازآموزش که برای شان رضايت بخش باشد

ليم وتربيه اختصاصی ضرورت دارندبايد به مکاتب منظم آنهائيکه به تع «».برسانند
. »گوژيکی اطفال اين ضرورتهای آنها رفع گردددسترسی پيداکنندودرمراکزپيدا

درقوانين وپاليسی های خودتعليم وتربيه همگانی بايدتمام دولتهااعالميه تاکيدمينمايدکه 
  . نمايندکاتببصورت منظم شامل م وروشن بگنجانندوتمام اطفال رارابطورواضح

     چوکات کاری ساالمنکاميخواهدتاجوهرسفارشات وموضوعات ازپيش طرح شده 
  .وی رهنمابرای دولتهاوسازمان های بين المللی باشد

ت دسترسی نا امکا     اين اعالميه بيان ميداردکه درتدوين قوانين بايداساسات تساوی
عيوب ميباشند درمکاتب ميا ، جوانان وبزرگساالن که معلول مساويانه برای اطفال

                                               .دوره ابتدائيه،ثانوی وباالترازآن درحدود امکان تنظيم ودرج گردد
                     دکه امکانات بصورت مساويانه بايد رهنمائی اين بيانيه مقدم ترازهمه تاکيدمينماي      

درمبارزه عليه تبعيض دربرابراناث،افرادمعلول ومعيوب وآماده ساختن امکانات برای 
  بشردرگيری ازحقوق تعليم وتربيه وبهرهزندگيی بزرگساالن،دسترسی اطفال دختربه 

  .نظرگرفته شود
  درکشور       چوکات کاری ساالمنکا تاکيدمينمايدتا ازتجارب وراه های حل پرابلمها

  .نشرملل متحد وسايرسازمان ها استفاده بعمل آيد-های مختلف وطبع
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UNESCO 
  )Dakar(اعالميه 

  تعليم وتربيه برای همه
  2000 اپريل سال28،)داکار(ر، شهکشورسنيگال 
 واقع درغرب افريقا که اجالس يونسکوبه ارتباط تعليم داکارشهريست درکشورسنيگال

در آنرا بود که خالصه اعالميه درآنجا برگزارگرديده )2000(وتربيه همگانی، درسال
  . همگانی  ذکرمينمائيممورد تعليم وتربيه

  يم وتربيه وضرورت های اوليه     تمام شهروندان کشورها حق دسترسی به تعل
تعليم . ت تا امکانات آنرا تآمين نمايدشی را دارند که جامعه بين المللی مکلف اسآموز

  .ورت بگيردصوتربيه دوره ابتدائيه بصورت رايگان ،اجباری وبا کيفيت خوبی بايد
که تعهدجامعه بين المللی ميباشد ) تعليم وتربيه برای همه( دسترسی به اساسات      

به اين ترتيب اين الزام يا .  صورت گرفته است)2000(درمجمع عمومی دراپريل 
وظيفه تنها وظيفه کشورها يا شهرهانبوده بلکه وظيفه سازمانهای بين المللی وجوامع 

  .غيرنظامی نيزميباشد
  

 ميباشد دولتها     قبل ازهمه اين مربوط:ها يا التزام دولت مکلفيت                   
  انی را در دسترسی به تعليم وتربيه همگده ازصالحيت دولتی رول مهمیا با استفکه

دولتها  يب گرديدرای تعليم وتربيه همگانی ترتب)داکار(اعالميه زمانيکه. عملی نمايند 
  . آيند ف ذيل نايلاهدابوظيفه گرفتند تا 

 بخصوص  ازانکشاف وتقويه همه جانبه اطفال وتعليم وتربيه آنهامواظبت -1
 .اطفاليکه بيشترآسيب پذيربوده ووضعيت نامساعدی دارند 

تمام اطفال بخصوص دخترها، اطفاليکه ) 2015( اينکه تا سالتضمين  -2
درحالت مشکلی قراردارند وآنهائيکه متعلق به اقليت های قومی ميباشند 
بايد دسترسی به تعليم وتربيه رايگان داشته باشند ودوره ابتدائيه بصورت 

 .ل گردداجباری تکمي
تهيه وسايل آموزشی برای همه جوانان وبزرگساالن ودسترسی آنها به  -3

صورت عادالنه ، ايجاد پروگرامها وپالن ها برای آموختن مهارتهای 
 .مسلکی

بخصوص ) 2015(ن تا سال الاسگربز )50( %آموختن سواد حد اقل برای -4
 .برای زنان 

 ابتدائيه وثانوی ازبين بردن تفاوت هاوتبعيضات درمورد جنسيت دردوره -5
وتساوی حقوق جنسيت درتعليم وتربيه بصورت عموم تا سال ) 2005(تا 
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وتوجه بيشتردرتأمين دسترسی مساويانه دختران درتعليم وتربيه ) 2015(
 .وب وبا کيفيت خ

 آموزش ه وتقويت وبهبود بخشيدن کيفيت درهمه عرصه های تعليم وتربي -6
ب ، ومهارتهای کسبی وحياتی که همه بتوانند درعرصه های سواد ، حسا

 .خود کفا باشند 
 درسياست های تعين گرديد ه) 2015(سال موافقه بين المللی که اجرای آن 

  .تعليمی وتربيتی دولت گنجانيده شده وانجام يابد 
  
  

  وجوامع مدنی  بين المللیهاین ماوتعهدات سازوظايف 
  

سازمان های بين   وايالتها باولتهاخاطرنشان گرديده تا تعهدات د )داکار(     دراعالميه 
رسيدن به اهداف . اشته شود درميان گذبطورمکمل طقوی وجوامع مدنی المللی ومن

 به مشارکت وسيع کشورها،در تقويه وانکشاف آن با کاردسته جمعی )Dakar(کاری 
مسؤليت . ضرورت مبرم داردبانماينده گان بين المللی ومنطقوی وموسسات مختلفه

ن المللی ومنطقوی ميباشد ميم داکار اجندای کاری همه مؤسسات بيعملکرد تصا
   . )چوکات کاريی داکار 13پرگراف(

   و مساعدمؤسسات بين المللی وجوامع مدنی مکلفيت دارند تا درقسمت فراهم آوری
  و درتوافقدرسطح ملی خود آنهاساختن شرايط درجهت کمک وتقويه کشورها 

مساعدت )وغيره WORLD BANK, UNDP, UNICEF(همکاری با تمام نماينده گيها
  عمومی حرکتازينکه يونسکودرسطح بين المللی مسؤليت تنظيم وهماهنگی. نمايند 

ندگی های ذکرشده،با نمايندگی را بدوش دارد برعالوه نماي )تعليم وتربيه برای همه(
  .نيزهماهنگيی فعاليتها را تنظيم مينمايد) ILO, FAO , WHO (ديگرمانندهای 

  
  

  مکاتب وکالسهای اختصاصی
تعليم وتربيه نابينايان و . دراوائل پرابلمهای زيادی درموردتفکيک اختالالت موجودبود

يعنی بعدازينکه فقرتا  19 وشروع قرن 18ناشنوايان بصورت ابتدائی دراواسط قرن 
اندازه ازبين رفت واختالالتيکه ناشی ازفقروغربت بودتااندازه بهبوديافت شروع 

  .درآن زمان تعدادمکاتب برای تعليم وتربيه اطفال نورمال نيزکم وناکافی بود. يدگرد
زمانيکه موضوع اجباری شدن تعليم وتربيه تقويه وانکشاف پيدا نمود  19دراواخرقرن 

تعليم وتربيه برای معلولين نيزدرنظرگرفته شده وبااطفال نورمال يکجاه زمينه آموزش 
ضع روانی و ذهنی شان وخيم بود، بقيه اطفال معلول بغيرازاطفاليکه و. مهياگرديد

  .برای اينکه ازاجتماع دورنمانندبرايشان کالس های اختصاصی تدويرگرديد
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  مرحله نهائی انکشاف ورشدازمرحله خودکفائی الی 
اهداف تعليم وتربيه درمورداطفال معلول ، درسابق چون تأثيرات دينی ومذهبی بر 

معلوليت جزاء خدائی ميباشد ربه عقايدمذهبی ميگفتندکه جامعه تسلط فرماه بود، نط
وبه همين دليل شرايط وزمينه . وضرورنيست که همچواطفال تعليم وتربيه بياموزند

 دوره آغازتعليم وتربيه اطفال معلول زمانی .تعليم وتربيه برای اطفال معلول مهيانبود
نی داشتندتحت تعليم عيسوی شدن اطفال غريب واطفاليکه مشکالت زبابودکه بخاطر

وتربيه قرارميگرفتند، تااين اطفال بعدازکسب تعليم وتربيه بتواننددراجتماع کارنمايند 
امانابينايان وناشنوايان چون کارنميکردند . وازفقروغريبی نجات يابندوخودکفاه شوند

  .آنهاموردنظرقرارنداشتندوزمينه تعليم وتربيه برايشان مهيانبود
 بخاطرخودکفاه شدن درموردتعليم وتربيه نابينايان وناشنوايان 19 تااينکه دراواخرقرن

اما اطفاليکه دارای اختالالت دوگانه يعنی هم نابينا وهم . نيزاقدامات الزم اتخاذگرديد
، برايشان زمينه تحصيل مهيانبوده وازين چانس محروم بودند، تااينکه ناشنوابودند
  .ايان وناشنوايان برايشان آماده گرديد زمينه تحصيل درمکاتب نابين19دراواخرقرن

 درچهل وچهارمين اسامبله ملل متحداهداف تعليم وتربيه معلولين به 1989درسال 
ونظرباين مصوبه هرطفل معلول هرمعلوليت که داشته باشد،درحدتوان . تصويب رسيد

برای رشدوانکشاف شان سعی وکوشش های الزم صورت گيردوبدون تبعيض 
  .ت بهره مندگردندمتوانندازامکانا
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  فصل دوم
  

   اختالالت بينائی دارنداطفاليکهتعليم وتربيه 
  

  بينائی چيست؟اختالالت 
 : اختالل بينائیتعريف

 درسيستم بينائی بوجودميآيدووضيعت  صدماتوبيماری،بی قاعدگی تغيراتيکه ازاثر
اطفاليکه حتی بااستعمال . دصحی اين سيستم رابرهم ميزند،آنرااختالالت بينائی مينامن

عينک واصالحات نوری بهبودنمی يابندوبطوردائمی اختالل درفعاليت های بينائی 
باقی ميماند،وهم اطفاليکه درراه رفتن،ارتباطات ووپيشبردمسائل زندگی محدوديت 

،وياهم اطفاليکه درسهمگيری موضوعات اجتمائی ازنگاه بينائی دارای مشکالتها دارند
  . ميباشند،گفته ميشودکه اين اطفال دارای اختالالت بينائی هستندومحدوديتها

 باشد،درديدن 0,3،اطفاليکه قوه بينائی هردوچشم شان پائينترازازديدگاه تعليم وتربيه
به مشکالت نوشتهای روی تخته سياه ودروقت خواندن نوشته های کتاب های درسی 

زش ضرورت به کومک های زيادی مواجع ميگردند، اين اطفال درهنگام آمو
درفعاليت های ديگربينائی ازقبيل ساحه  به غيرازقوه ديد و .ورسيدگی بيشتردارند

نيزاختالالت شديديرادارابوده،که حتی بااستعمال ) فهميدن روشنی(ديدوحس نوری 
،ودارای مشکالت عينک های ذره بينی نيزخطهای عادی وياشکل آنراديده نميتوانند

  .، ازجمله اطفالی هستندکه دارای اختالالت بينائی ميباشندهای زيادوچشگيرميباشند
  

  اختالالت بينائیوعلت بروزدسته بندی 
و ) کور(بصورت عمومی اختالالت بينائی بدودسته تقسيم گرديده است، نابينای مطلق

  .ديدضعيف ميباشد
بينائی که بااستفاده ازقوه  درپيشبردفعاليت های زندگی اطفاليکه: مطلقاننابيناي

  .دنمشکالت زيادی دار انجامپذيرميباشد
پيشبردفعاليتهای زندگی بااستفاده ازقوه بينائی امکانپذيرميباشد،اما بازهم در :ديدضعيف

  . دنيک وضيعت نامناسبی قراردار
درموردخط بريل ،استفاده ازقوه شنوائی واستفاده برای اطفاليکه نابينای مطلق ميباشند،

 ودرمورداطفاليکه قوه ديدشان ضعيف است،سعی .ازقوه المسه آموزش داده ميشود
ميگرددتاباخطوط ونوشته های عادی عادت نمايند،درصورت ضرورت ازذره بين 

درفعاليتهای آموزشی عالوه برقوه بينائی . وحروف بزرگ وغيره نيزاستفاده ميگردد
،ودرمورداستفاده ازوسائل کومکی وعالقه حالت ساحه ديدوتغيرات بعدی قوه بينائی

خصی اطفال وغيره موضوعات بايد درک کامل صورت گيرد، وآموزش مؤثرتمام ش
   .شود



  12

اختالل بينائی دارند باساس اندازه اختالل آنها  برای شاگردانيکه خدمات تعليم وتربيه
اختالالت حس بينائی باندازه های مختلف . درآموزش تعليم وتربيه معين ميگردد 

ال ممکنست تنها ازطريق تماس يا لمس کردن تعدادی ازاطف. ميتواند موجود باشد 
بتوانند بياموزند ، افراد ديگری ممکن زمانی بتوانند بنويسند وبخوانند که حروف يا 

. زرگ باشند وتعدادی هم هستند که ازهردو وضعيت استفاد ه ميکنند  خيلی بماتکل
  . ته شود برای هرنوع اختالالت بايد ميتود ها وامکانات آموزشی مناسبی درنظر گرف

  . تعرف مشخص ازيک وضع مشخص اختالل بينائی خيلی ها مشکل است 
بعضی ازافراد ساحه ديد خيلی ها کوچک ميداشته باشند ، افرادی هم اشيا را خيره 

 در لی ببينند ولیميبينند ، افرادی هم هستند که يک شئی را ميتوانند بصورت ُک
ل رنگها را تفريق کرده نميتوانند ، تشخيص اجزای آن ناتوان هستند ، بعضی ازاطفا

د تا سرخود را به موقعيتهای بعضی ها برای ديدن ساحه کوچکی از اشيا مجبورهستن
 دور بدهند ، تعدادی هم موقعيت اشيا را نميتوانند درست بفهمند ، اطفالی هم مختلف
 که  که تصوير اشيا را درست فوکس يا عيارکرده نميتوانند ، تعدادی هم هستندهستند

  .وغيره ......هم اختالل بينائی وهم اختالل شنوائی دارند 
اطفالی هستند که بصورت ارثی اختالل بينائی ميداشته باشند ، تعدادی هم در مدتی که 

، نوشيدن فتن ادويه های مختلفمانند گر(دربطن مادرميباشند بنابربعضی عوامل
ود ميايد ، ل بينائی درطفل بوجاختال) متداوم وزياد الکهول ، فشارهای روانی وغيره 

لفه ديد خودرا ازدست ميدهند ويا با اختاللت بينائی مواجه تعدا دی هم درسنين مخت
  . ميشوند 

 برای هر به اين ترتيب برای تعين ، تنظيم وساختن پالن وپروگرام تعليمی وتربيتی
  .يک ازانواع اختالل کارودقت بيشترضرورت است 

  
  چشميولوژی وفيزساختمان اناتوميکی 
ما را توانائی . سی مهمی است که عمل بينائی را تأمين مينمايدحچشم انسان عضو

تقريبًا درتمام فعاليتهای که انجام . ميبخشد ازدنيائی که مارا احاطه نموده آنرا بشناسيم 
نوشتن خط ديدن تلويزيون، ميدهيم بينائی خود را بکارميبريم مانند خواندن ، 

  .وغيره .......تر وسايرعراده جات ، راندن موکارکردن
  وابعاد اشيا را ببينيم وبا پروسسحس بينائی ما را قادر ميسازد تا اشکال ، رنگها 

   .نمودن نور وارده ازمحيط ، پديده های محيطی را تعبيروتفسير نمائيم 
  . چشم را ميتوان با تقسيم نمودن به دو بخش تحت مطالعه قرار داد     

  چشم را                  که تا حدودی نمای بيرونی داشته ويک برپنجم حصهبخش قدامی چشم -1
ديده ) Cornea( بنام قرنيه پرده نازک وشفاف آنطرف بيرون بتشکيل ميدهد 

وجود دارد که ) Pupil(درعقب قرنيه مجرای عبورنور بنام مردمک چشم. ميشود 
 بزرگ  خورد و  مردمکناي) Iris(توسط ساختمان حلقوی رنگه ای بنام عنبيه يا 
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درعقب  .  ميگردد مقدارنوروارده کنترول ،ميشود وبه اين ترتيب نظربه ضرورت
وجود دارد که ) Lens(عنبيه ساختمان بيضوی،شفاف ونسبتًا سخت بنام عدسيه

 خاليگاه های . عضالتی بحالت تعليق نگهداشته ميشود  کوچکهایتوسط رشته 
) Aqueous humor( زالليه  لزجی بنام مايعبين قرنيه تا عدسيه را مايع شفاف

  .ُپرنموده است 
بعد ازعدسيه بخش عقبی چشم که پنج برششم حصه چشم را تشکيل ميدهد وجود  -2

  احاطه  سه اليهکه توسطقسمت اعظم آنرا مايع شفاف ، لزجی دربرميگيرد. دارد 
  .شده است

             
  
  
  
  
  
  

  ساختمان اناتوميکی چشم   ): 1(                                شکل  
(Gargiulo, 2006, P.485)                    

 

 دارای سلولهای  ياد ميشود )Retina(ازطرف داخل يک اليه که بنام شبکيه يا: الف   
  . بروی اين اليه تشکيل ميگردد حساس دربرابر نوربوده وتصويربصورت سرچپه

رگ ارد که مملوازوجودد) Choroid(بنام يک اليه ديگریاليه  درعقب اين:  ب   
  . های خون ميباشد

چشم  پی مانند محکم سفيد که بنام سفيدتوسط يک پوش ) Choroid(اليه:  ج  
ياد ميشود احاطه شده است که اليه ها ومحتويات داخلی چشم را محافظت )Sclera(يا

  .مينمايد 
بيرون شده ) Optic nerve( آخری چشم بندلی ازرشته عصبی بينائی بنام ازقسمت   

  .وبطرف مرکزبينائی دردماغ امتداد يافته است 
  :ساحه يا افق ديد 

ساحه د يد عبارت ازساحًه است که بدون حرکت دادن چشم و مردمک آن تا کدام 
  .اندازه ميتوان جوانب را ديد 
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هرقدری . مقدارنوروروشنی ، بزرگی اشيا ونوع رنگ تغير ميکند ساحه ديد نظر به 
رگتر وعدسيه چشم شيئ مورد نظر روشنتروبزرگتر باشد بهمان اندازه ساحه ديد بزکه 

 که رنگ گرفته نشان ميدهد درموردرنگها تاجائيکه تحقيقات صورت. هموارتر ميگردد
ترتيب ساحه ديد را آبی،سرخ وسبزبال سفيد باعث همواری عدسيه شده ورنگهای
ه مقدار روشنی و نوع رنگ نظر ب. کوچکترساخته وازهمواری عدسيه ميکاهد 

 کسانيکه اختالل بينائی دارند. دروقت خواندن ونوشتن ، شکل عدسيه تغيير مينمايد 
موضوعات .  محيطی درتشخيص راه يابی شان خيلی ها مًوثرميباشد  اشياینوع رنگ

  . فوق درتعليم وتربيه افرادی که اختالل بينائی دارند کمک مينمايد
                       

   : قوه بينائی يا قوه ديد
 را ديده واز هم فرق نموده قوه ديد عبارت ازاينست که تا چه اندازه اشيای خورد 

 تعين  هاآزمايش انواع مختلف سنجش ويا درجه بندی قوه بينائی توسط  . ميتوانيم
قطع شده عالمه  مترقسمت )5( ، يکی ازين آزمايشات طوريست که ازفاصله ميگردد

)C (ميتود ديگری که از .  ميتواند ياخير؟ که نظربه آن قوه بينائی تعين ميگردد را ديده
که مثال برای استفاده ميگردد طوريست ) Snellen chart(يک چارت عالمه ای  بنام 

 باندازه ن معناست شخصی کهتعين ميگردد اين به آ) (20/70نزديک بين ها کسر 
حرفی را ميبيند که شخص نورمال   فاصله داشته باشدSnellen فت ازچارت )20 (

  . فت ميتواند ببيند 70آنرا ازفاصه 
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   تشخيس قوه بينائیبرای "لندورد " مقياس  
(Nakamura, Maekawa, and Yokkaichi, 2005, P.58)  
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                                           که توسط) Snellen(چارت سنيلين  ):  2(     شکل                    

  قوه بينائی سنجش وتعين ميگردد                        ان        
(Gargiulo, 2006, P.495) 

 
 
  
 
  

Based on a
visual angle

of one minute.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

20
70

20
100

20
50

20
40

20
30

20
25

20
20

20
15

20
13

20
10

20
200

200 FT.
61 M

100 FT.
30.5 M

70 FT.
21.3 M

50 FT.
15.2 M

40 FT.
12.2 M

30 FT.
9.14 M

25 FT.
7.62 M

20 FT.
6.10 M

15 FT.
4.57 M

10 FT.
3.05 M

13 FT.
3.96M



  17

   ديدن وتشخيص عوامل اختالالت بينائیپروسه های عمليه
 مهم است بينائی دارند موفقانه صورت بگيردبرای اينکه کارما با اطفاليکه اختالالت 

يفه خود را بدرستی انجام ندهد چی اختاللی دربينائی ظتابدانيم بخشی ازچشم که و
  بوجود می آيد؟

 دارای انحنا بوده شکل قرنيه. وارد چشم ميگردد  )Cornea(ازطريق قرنيه    نور
. وبحيث يک ساختمان قوی شفاف محافظوی برای ساختمان های داخلی چشم ميباشد 

درعيارکردن تصويرنوری باالی شبکيه کمک اين ساختمان ازطريق انکساردادن نور
ويا امراض مختلف ) Trauma(يا زخم تيکه قرنيه بافشاريا صدمه درصور. مينمايد

 ست قسمتهای داخلی انگيرد درين صورت ممکنمتضررگردد وبه آن توجه صورت 
  .آلوده وعفونی گرديده وبه اختاللت دايمی وحتی نابينائی مطلق منجر شود 
 Anterior(    زمانيکه نورازقرنيه گذشت،درساحه بنام اطاقک قدامی چشم

Chamber (که مملوازمايع زالليه)Aqueous fluid( در اين مايع. ميباشد ميرسد 
 مينمايدوهم غذائی ودورکردن مواد اضافی ازسطح عقبی قرنيه کمک مواد رسانيدن

مرض مهم وعمده ای که درين مايع بوجود آمده . چنان درحفظ شکل چشم رول دارد 
ميباشد که منجربه از دست دادن قدرت ديد  )Glaucoma(ميتواند عبارت ازگلوکوما

ند اکثرًاسردردی داشته اطفاليکه مبتال به گلوکوماهست. وهمچمنان ساحه ديد گرددقوی
است تاهمچواطفال با  ضرور.ارضرورت دارنداستراحت وقفه ای بصورت دوامد وبه

 صحی همچواطفال بايد معلوماتهای درکارتاستفاده ازداروتحت معالجه قراربگيرندو
  .ذيل درج گردد

 که رنگ ميباشد) Iris(    قسمت بعدی چشم که نوربايد ازآن بگذرد عبارت ازعنبيه
عضله های رنگه بصورت دايره منظم تشکيل -مشخص مينمايدوازرشتهرا چشم 

گرديده است ومقدارنوری را که به چشم واردميگردد باتنظيم نمودن اندازه مردمک 
  نوراست که) Iris(مجرا يا سوراخک در  مردمک چشم. ايد نمچشم آنرا کنترول مي

 انجام وظيفه خود ضعيف درصورتيکه عنبيه در .ازطريق آن بداخل چشم راه مييابد 
 در برای تشکيل تصويرمختل ميگردد وطفليفه کنترول مقدارنورمورد نيازباشد وظ

اطفال . ياد ميکنند) Photo phobia(برابرنورحساس ميشود که اين حالت را بنام 
ممکنست به عينکهای آفتاب گيرويا ساير وسايل ضرورت پيدا کنند تا مقدارنوری که 

چنين اطفال برای انجام کاری مجبور هستند تا دقت . هش دهد به شبکيه ميرسد کا
معلمين بايد ازنورمال . منجربه خستگی وخيره شدن چشمها ميگردد  بيشتر نمايند که

  .نبودن عنبيه چشم اطفال آگاهی داشته درتداوی آن توجه نمايند 
ت بوده  ساختمان بدون رنگ ، شفاف ودسک مانند نسبتًا سخيک) Lens(     عدسيه يا

. که درعقب عنبيه توسط رشته های عضالتی باريک به حالت تعليق نگهداشته ميشود
وظيفه عدسيه عبارت ازفلتر نمودن ومنکسرساختن اشعه قبل از رسيدن به شبکيه 

بلند نام مرض عدسيه های است که در نتيجه فشار يا زخم ويا) Cataract(. ميباشد 
درعدم موجوديت عدسيه چشم بشکل .  ميشوند رفتن سن، تاريک وتيره يا غبار آلود
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ونور بشکل مناسب  ياد ميشود )Aphakic(بنام هموارمعلوم ميگردد که اصطالح آن 
يا حساسيت دربرابر نور را داشته ) Photo phobia(طفل حالت . آن فلتر نميگردد 

 دارند درتغيردادن Cataractوازشدت روشنائی زننده شکايت مينمايد ، اطفاليکه 
  .کاريا مصروفيت شان دقت بيشتر ضرورت دارند زيرا اشيا را بزودی ديده نميتوانند 

وجود دارد که نور بعد از ) Vitreous body(     درعقب عدسيه مايع زجاجيه يا
اين مايع که قطرآن زياد است وداخل چشم را ُپر نموده به . عدسيه ازين مايع ميگذرد

 شکر در مرض.  حفظ مينمايد کل معين آنصفت فلترنوری کارنموده وچشم را بش
ريب شده رگهای خون پاره شده  اغلبًا اين مايع حاوی تکه پارچه های کوچک يانسج تخ

 قوه ديد گرديده طفل تصاوير رابشکل لکه دار وخيره ميبيند که اين حالت باعث تخريب
  .ند  تا اشيا ويا خط را دورتر ازچشم مشاهده ويا خواده بتواوبرايش مشکل است

ميرسد که درقسمت داخل ) Retina(     نوربعد ازعبور ازمايع زجاجيه به شبکيه يا
 اليه ساحه درين اليه سلولهای حساس دربرابر نور وجود دارد اين. چشم موقعيت دارد

به  شکيل ميگردد که اين تصوير ازطريق عصب نوری ت تصوير درآنای است که 
 نظمی ها در شبکيه منجر به خيره شدن ولکه اکثربی. مرکز بينائی در دماغ ميرسد 

برخالف ساير تکاليف وامراض چشم که با درد همراه . دارشدن قوه ديد ميگردد 
 بدون درد بوده وهمچنان هستند ، تکاليف شبکيه به اثر نداشتن رشتهای عصب حسی

وظيفه شبکيه تشکيل . خواص فزيکی ديگرمانند سرخ شدن ويا التهابی شدن ندارد 
  . يروفرستادن آن به دماغ ازطريق عصب نوری ميباشد تصو

يکه اين را به دماغ يعنی جائ) های الکتريکیزگنال (     عصب نوری پيام های نوری
  . يا رًويت ميناميم ميرساند درآورده ميشود و ما آنرامی بينيمزگنال ها بشکل تصاوير 

       شبکيه دارای دونوع سلول مهم ميباشد
  ياد ميگردند) Rod(بنام  ميباشندله گک ماننديکنوع آن که مي -1
 ندميگرد ياد )Corn(نوع دوم آن که مخروطی شکل ميباشند بنام  -2

اين ها آخذه های نوری هستند که درمقابل نورحساس بوده زگنالهای نوری را به 
 حتی درمقابل نور کم هم سلول های ميله مانند. زگنالهای الکتريکی تبديل مينمايند 

. اينها مًسول ديد شکل وحرکت بوده ودرنور کم هم ميتوانند فعاليت کنند. د حساس هستن
  . اين سلولها مًسوليت ديد رنگ را ندارند

سلولهای مخروطی شکل که عمدتًا درقسمتهای مرکزی شبکيه موقعيت دارند مًسول 
) Macula(سلولهای بخصوصی ازين نوع درساحه ای بنام  . ديد وبيان رنگها ميباشند

 Fovea(د دارند که بهترين مرکز ديد را تشکيل ميدهند وساحه ای بنام وجو
centralis ( يا)Fovea area (  بهترين ساحه برای ديد قوی ميباشد .  

  ودربزرگساالن معمول ميباشد ولی ميتواند دراطفال) Macular(تخريب ساحه 
 ميسازد سلولهای مخروطی شکل را متضرراين مرض . وجوانان نيز بوجود بيايد 

وباين صورت قوه ديد مرکزی را متًاثر ساخته باعث ترس غيرارادی از نوريا 
)Photo phobia ( شده وقوه ديد رنگ را ضعيف ميسازد .  
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 Retinitis( مانندامراض ديگری نيزنام برد       درمورد تکاليف ديگرچشم ميتوان از
(pigmentosa يگردد ، يعنی مرضی که دراثرآن شبکيه بتدريج تخريب م

)Toxoplasmosis ( يا التهاب شديد شبکيه که مکروب آن ازحيوانات اهلی مانند
يعنی حالتی که پگمنت يا مواد ) Albinism. ( به انسان انتقال مينمايد پشک ومرغ

. ميناميم ) خدری(ملونه درجلد، مو وچشم نوزاد وجود نميداشته باشد که ما آنرا بنام 
)Optic nerve atrophy (سطه امراض مختلف بوجود ميآيد که عصب نوری بوا

  .متضررميشود واگرجلوگيری نگردد ممکن به نابينائی منجر شود 
  
  ائین ازصدمات واختالالت بيیجلوگير

 منشًا اصلی آن تغييرات جنيتيکی    علت اساسی اکثرکسانيکه اختالل بينائی دارند
ينائی شان منشًا جنتيکی نداشته ميباشد که عالج ان مشکل است اما اطفاليکه اختالالت ب

ازتولد ميتواند پرابلمهای بعدی که  مواظبت قبل.باشند  قابل جلوگيری وکنترول ميباشد 
 جلوگيری نمايد مانند امراضيکه ازطريق مقاربت های باعث اختالالت بينائی ميشوند

اهگی م 9جنسی انتقال مينمايد وباعث اختالالت بينائی  ميگردند ، اطفاليکه قبل از 
  .اخته شده ناشی ازوراثت تولد ميشوند  وپرابلم های شن
 بينای ميشوند مراض وتکاليف چشم که باعث اختالل   درتشخيص وجلوگيری ا

، معاينات دوره قبل ا ز مکتب  ويزيونی اطفال دردوران شيرخواره گیمعاينات تل
. ی  مينمايد وبعدأ درمعاينات دوره ای اطفاليکه آماده به مکتب هستند کمک زياد

  جلوگيری در برابر صدماتی که باعث ازدست دادن قوًه برایمحافظت چشم يک اقدام
بعضی اززخمها وصدمات که به چشم وارد . ديد وحتا نابينائی ميگردند، ميباشد 

وسايرساختمانهای چشم را ) Eye lids(، پلکها ) Orbit(شوند ميتوانند کره چشميم
 . ميباشدرورضرت اقدام ومراقبت جدی وفوری خيلی متًاثرومتضررسازد که درينصو

  وتهاب چشم گرديده وباعث تغيردرساختمان چشمبعضی از زخمها يا صدمات سبب ال
  .حتا نابينائی ميگردد 

   
    :  محافظت چشم

 اين صدمات  ،صدمه ديدن  يا تکاليف چشمها دربين مردم يک مًسله معمول است
با خونريزی درقسمت خارجی چشم ،تا جدا شدن ازيک تخريش ساده وتکاليف ميتواند

 يا هم پاره شدن  و، داخل شدن چيزی در چشم) Retinal detachment(اليه شبکيه
 دربينائی نقصان تعدادی ازصدمات بدون ازدست دادن ويا. چشم کره چشم برسد 

حد .  ديد ميشوند دوباره صحت ياب ميگردند وتعدادی هم باعث ازدست دادن قوًه
 با تفهيم نمودن خطراتی که باعث صدمه ات چشم در اطفال فيصد تمام صدم90اقل

 فًا د زدن در چشم ميشوند ، تشخيص وازبين بردن يا اصالح کردن عواملی که تصا
 ومراقبت ازاطفالی که قوه ديد خيلی قوی دارند ميتوانند چشم ميگردندراعث صدمه دب
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اعث صدمه رسانيدن در چشم ه بدرينجا تعدادی ازامکانات را ک.  جلوگيری شوند
  .اطفال ميشوند ذکر مينمائيم 

  
  .استفاده نا درست از بازيچه ها  •
عدم موجوديت وسايل وفرنيچردرست وهمآهنگی آنها،مانند بستر  •

  .خواب ، زينه ها ، ميزها ووسايل بازی وغيره 
  .عدم استفاده درست ازاشيائی که روزمره ازآنها استفاده ميگردد •
,  کيمياوی بعضی مرکبات ،بعضی ازاشيا ومواددرمعرض بودن  •

مکروب ُکش ها،رنگهاووسايل رنگ آميزی،حشره ُکش ها،اقسام 
  .مختلف سرش وغيره

   شکسته های شيشه وبوتل ها آتش بازی ها که ممکن هم استعمال •
 .کننده ها وهم کسانيکه درکنارآنها ايستاده باشند وغيره 
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   تصاويرفوق تفاوت ديد را بين چشمان نورمال وچشهای که مبتال ): 3(  تصوير         

   نشان ميدهد  به اختالل بينائی هستند                                     
(Gargiulo, 2006, P.486) 

  
  خواص اطفاليکه اختالالت بينائی دارند

ی درمحيط     اختالالت بينائی به نوع تجارب وفعاليتهای طفل ، قابليت های حرکت
وماحول واشتراک وسهمگيری واقعی درگرفتن تماس مستقيم با افراد و اجتماعات، 

 متأثرشدن،مربوط به اندازه اختالل بينائی طفل اندازه. تأثير خودرا بجا ميگذارد 
  .  که بکدام اندازه قوه ديد دارد ويا هيچ ندارد ميباشد

 Optometric extension program(    بنياد پروگرام انکشاف بينائی سنجی
Foundation.2003 (يک لست آزمايش)Check list(  را ترتيب نموده که درآن

 تا با استفاده ازين خواص ظاهری اطفاليکه اختالالت بينائی دارند ذکر گرديده است

(b) Glaucoma (c) Age-related macular degeneration 

(d) Cataract (d) Diabetic retinopathy 

(a) Normal vision 
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لف جه های مختلست معلمين خوبتربتوانند ازخواص اطفاليکه قدرت بينائی شان به در
  :اين خواص قرارذيل اند . يند  نماميباشد آگاهی حاصل
  . دورداد ن غيرعادی سر ، بدن وچشمها •
  .وقتيکه چيزی را ميخوانند آنرابسيارنزديک به چشم ميگيرند •
  .مکررأچشمهای شانرا پاک ميکنند ويا ميمالند •
  .چشمهای شان آبدار ويا اشکريز ميباشند •
  .خستگی چشم دارند •
  .درد دوامدار ويا مکرر چشم ميداشته باشند •
  .مچنان  سر درد ی مکرر دارنده •
  .با چشمان نيمه باز يا ازکنار چشم ويا اززيرچشم نگاه ميکنند •
زمانيکه ميخوانند ويا مينويسند چشمان خودرا باالی خط ثابت نگه  •

  . يعنی چشمان شان به هرطرف حرکت مينمايد کرده نميتوانند
شان درموقع خواندن ازوسايل نشانی کننده مانند پنسل يا انگشتان  •

  .استفاده ميکنند 
درکاپی کردن ازتخته ويا شفاف ديدن نوشته ها باالی تخته مشکل  •

  .دارند
  .آميختگی درنوشتن جمالت ويا اعداد ديده ميشود •
درحرکت های شان ازيک محيط به محيط ديگروياازيکطرف به  •

  .طرف ديگربی مهارتی به مشاهده ميرسد 
  .ورمال خاصی دارنددر ايستادن ونشستن ناتوانی يا حرکات غيرن •
  .درفعاليت های فزيکی واجتماعی بی ميل وبی عالقه هستند •
  .ميداشته باشندنترمختلفه موقف يا درجه پاً يدرمسايل  •
  .در تشخيص رنگها مشکل ميداشته باشند •
  .در همًاهنگ ساختن ادراکات حواس ضعيف هستند •
کنند ويا مينويسند ستون های يزمانيکه يک سوال رياضی را حل م •

  .ط راغلط ميکنند خ
   .ظيفه به وقت بيشتر نياز دارندبرای اکمال يک کار يا و •
زمانيکه با ديگران حرف ميزنند به اصطالح چشم به چشم  •

  .نميشوند يعنی مستقيمًا به چشم جانب مقابل نگاه کرده نميتوانند 
   . سلوک پرابلم دارندودر رفتار ، حرکات  •
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  انکشاف روابط اجتماعی وحاالت روانی
  شاناطفاليکه اختالل بينائی دارندازينکه آنها نميتوانندباکسانيکه درمحيط وماحول

 تأثرمبدهد کاروفعاليت روزانه آنهاالعمل نشان  دباچشمان طبعی و بازعکسنميباش
ميگردد، باالی امورزندگی روزمره شان تًاثيرميگذارد، درموقع صحبت با ديگران 

  ازچشم به چشم شدن ، تبسم کردن در روابط خاص ، لمس يا تماس داشتن باکسی
نزديک ، مهارتهای هستند که اطفال نابينا نميتوانند با جزئيات آن محيط خودرا احساس 

اعضای بدن خودرا ديده نميتوانند درمورد معلومات  اطفاليکه نابيناهستندازينکه. يند مان
 در  مختلف  خواص افراد پوشيدن لباس ،کافی نميداشته باشند ، مهارت های خوردن ،

تماعی را نميبينند وباين ترتيب جنين مسايل را توسط سنين مختلف وساير مهارتهای اج
تماعی به آنها گفته شود وتدريس گردد تا ارهای مناسب اجاموزند پس بايد رفتديدن بي

  . اجتماعی خود را تًامين نمايند  روابطسايرافراد بتوانند به سهولت با آنها
باالی انکشاف هيجانات واحساسات طفل نابينا تًاثير زيادی  کردارورفتارهای اجتماعی

ارتباط  در انيکهسعه وبا کوارد مينمايد ، طفل بايد احساس نمايد که از طرف افراد جام
  .آنها ميباشد وازطرف انها پذيرفته شده است است طورعادی مورد قبول 

ن ارتباطات باچشم ويا لفظی وزبانی يک طفل متناسب به سن وسال درصورتيکه تًامي
ل وسايرافراد تمايلی ندارند که باوی ارتباطاتی داشته باشند ودرمورد وی نباشد اطفا

ود با او حرفی بزنند وبه اين ترتيب ازامورات وروابط اجتماعی امورات اجتماعی خ
  .کنار گذاشته ميشوند 

 شود تا بتواند که دادهبرای طفل نابينا بايد درمورد احساسات وهيجانات معلومات 
طفل نابينا هميشه تنها ميباشد وضرورت به . بينائی را تصورنمايند احساسات دنيای 

طفل نابينا فکرميکند که ازجامعه . تهای اجتماعی دارد اشتراک به فعاليتنظيم شدن و
  .تجريد شده است ومورد احترام، اعتمادوقدر قرارندارد 
برای چنين اطفال ضرورت . ودرامورفاميلی واجتماعی به حاشيه قرارگرفته است 

 احساسات ،طوری مساعد ساخت که ازنزديک به طريقه تماس يا لمسرااست تا زمينه 
  وچگونه افراد ؟ را تصور نمايند تا بدانند که احساسات وهيجانات چيستنورمال افراد

 شان  بدنحرکات وسالم احساسات شانرا ازطريق روی ويا ازطريق زبان
  ؟ منعکس ميسازند) ی، چشم ، لبها وغيره ميباشد دست وپامنظورازحرکات(

واز زاندازه کم ديدن خود نا بينا نيستند ميتوانند ال بينائی دارند ويا کامألاطفاليکه اختال
تماس نزديک بهره مند باشند اما باالخره ميفهمند که آنچه افراد نورمال ميتوانند انجام 

چنين اطفال ممکنست که به وسايل . دهند   آنها نميتوانندانجام،دهند بنابرکمبوديی بينائی
  ونوری ، اشيايی بزرگ شده ، وسايل حرکت وتکنالوژی بخصوص برای نوشتن

 زيرا ندن ضرورت داشته باشند که اين همه سبب محر وميت وناتوانی طفل ميگرددخوا
 مغلق ميباشد وبرای استفاده از آنها به معلومات ازطريق حس وسايل مورد نياز برايش

کن برای راه رفتن از چوب چنين اطفال مم.  ميداشته باشند  ضرورتبينائی وشنوائی
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 استفاده هردوازويا ) Braille( ، خط برايلبينزره راه نما وبرای خواندن ونوشتن از
   .نمايند

نميتوانند برای کسب     اطفاليکه کامًال نابينا هستند ونوريا روشنی را احساس کرده 
در واکثرًاسی يا تماسی وشنوائی وابسته ميباشند به مهارت های لممعلوماتيکه کامأل

 سی آنهارا به جای ديگری ک وضرورت به ديگران دارند تايک محل آ رام مينشينند
راهنمائی کند وتوسط وسايل يا اشيائی که در دوروپيش يا محيط او قرار دارند وی را 

طفل ازچوب دستی استفاده نموده وبا لمس نمودن توسط دستها، . تحريک نمايند 
ن اطفال خواندن ونوشتن ازطريق رای چنيب. موقعيت خود واشيا را توضيح مينمايد 

 برای آموختن افکاروتصورات جديد ضرورت يت مهارتهای شنوائیخط برايل وتقو
  .ميباشد 

  
  
  

  
  )Braille(نمائی ازخط بريل    ): 4(   شکل                                 

(Gargiulo, 2006, P.500)               

 
  
  
  
  

  :راهنمائی در دوره طفوليت
 ازاشيای کستان موجود باشد بيشتردرصورتيکه درمکاتب نابينايان، شيرخوارگاه وياکود

  نمايند اشيارا درک ازطريق لمس نمودن خواص فزيکی مختلف کارگرفته شود تااطفال
 در البته(برای مًوثريت کار، آنها به گروپهای کوچک حتی يک نفری تقسيم شوند و

 ميتوان بعضی موارد مانند سپورت، ترانه خواندن وموسيقی وغيره بطوردسته جمعی
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مخصوصًا درقسمت غذا خوردن ، لباس پوشيدن وغيره موضوعاتيکه به ) دکار کر
زندگی روزمره اطفال ارتباط ميگيرد راهنمائی های الزم صورت بگيرد تا درآينده 

برای . بتوانند ازعهده کارهای که مربوط به خود شان ميباشد ، برايند وخود کفا شوند 
 . وقت کافی اختصاص داده شود آموزش راه رفتن درداخل کودکستان وخارج از آن

اساسًا آموزش وپرورش درکودکستانهای مکاتب معلولين،مانند کودکستانهای عادی 
  برای  درمکاتبهادرنظرگرفته شده است ولی ميدانيم که تطبيق همچو پروگرام

 مستلزم دقت اطفاليکه اختالالت بينائی دارند بخصوص آنهائی که کامًال نابينا هستند
  .له مندی فراوان ، ميتود های مشخص وعالقمندی به مسلک ميباشد بيشتر، حوص

 رهنمائی های  بخصوص مادر  موضوع بسيار مهم ديگراينست که برای والدين اطفال
نه،مادردرانجام کارها ومسؤليتهای که دربرابرطفل خود  گردد تا درمحيط خاالزم ارأيه
  .  کفا شود دارد خود

اد وهمچنان تعداد زي،وجود دارند  طفليط وماحول   برای شناخت اشيای که درمح
ف ومحل های مختلف تهيه گرديده بيشترازميتود مواديکه برای آموزش اطفال درصنو

های بازی بااشيا وپروگرامهای تفريحی استفاده بعمل می آيد تااز يکطرف محيط 
رت ی مواد صوکيص فزاپرورشی برای آنها جالب باشد و ازجانب ديگر آشنائی با خو

  .گيرد 
 ازميتود    درهمه مراحل وسنين آموزشی بخصوص دردوران کودکی وطفوليتاستفاده

همين  با خود ميداشته باشد بتشويقی تاثيرات مثبت آموزشی وانکشاف چند بعدیهای 
 کارگرفته ی جواب درست بايدازميتودهای مختلفه تشويقدليل درهر کارمثبت وياارائه

  . شود 
هسته آهسته با نظم ودسپلين وتقسيم اوقات کاری آشنائی حاصل ودکان واطفال آ    ک

  .نمايند وبه آن عادت کنند تا برای آموزش درسنين بلند تر ومکتب آماده گردند 
  
  :تعليم وتربيه د ردوران مکتب  
بينائی دارند مانند سايرمکاتب عادی بعد ازپرورش درکودکستان به اختالل اطفاليکه    

 را تعقيب  آموزش تعليم وتربيه خويش،وسطه وليسه مکاتب نابينايان مت-دوره ابتدائيه
  . مينمايند 

  مختلف تفريحی بامواد واشيای   دردوره ابتدائيه برعالوه اينکه ازطريق پروگرامهای 
 وتاختم  وکليمات نيزآشنائی پيدا ميکنندمعرفت حاصل مينمايند، آهسته آهسته با حروف

طريق بزرگنمائی حروف را ازطريق خط بريل وياازدوره متوسطه خواندن ونوشتن 
درين دوران نيز تدريس دسته جمعی وانفرادی صورت . ، کامًال می آموزند ماتوکل

درين زمان عالقمندی شاگردان نسبت به يک مسلک خاص درنظرگرفته . ميگيرد 
ر  دآموزش سواد، قابليت انجام کارهای که مربوط خودش ميباشد ، استقالليت. ميشود 

 کارها ، ايجاد جرأت درقايم نمودن ارتباطات اجتماعی ، سهمگيری درامور فاميلی
  .وغيره موضوعات درآنها انکشاف داده ميشود 
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   استفاده ازحس شنوائی درآموزش ورفع نيازمندی های آنها خيلی اهميت دارد  مثال 
  . عکاسات صوتی استفاده نموده موقعيت خود واشيا را تعين مينمايند نازا

  آ نها کومکهای زيادی   خدمات اجتماعی بخصوص ازجانب دولت درحل پرابلمهای
  ازيک چهارراهی زمانيکه اشاره سبزميشود تا ختم آ نميتواند مثأل برای عبور  کرده

درمسيرتمام پياده .  ونابينا ميتواند بفهمد که حق عبورازپياده رو هاست  آ واز ميدهد
  وط مشخص با رنگ مشخص برای نابينايان تعبيهروها ، هوتلها وسايراماکن خط

  .ميشود که توسط لمس پاها وچوب راهنما بخوبی ميتوانند راه يابی نمايند 
 وشش وتوجه درآموزشاليق نابينا، کتعليمات ليسه با درنظرداشت ع   دردوران 

مساژ، نجاری ، کار درکارخانه أل معلمی د رمکاتب نابينايان ،  ميگردد مثمسلکی
  .  ، آواز خوانی ، موسيقی وغيره جات

   امکانات زيادی وجود دارد که زمينه های تحصيل درکالج ها وتحصيالت عالی 
برای آنها درنظر گرفته شود وآنها ميتوانند که بعد ازسپری نمودن موفقانه امتحان 

 وپروفيسور اکنون تعداد زيادی ازدانشمندان. شامل واحدهای تحصيالت عالی گردند 
  . رجهان وجود دارند که نابينا هستند  دها

واگر     افراديکه درطفوليت ويا مادرزاد نابينا ميباشند با وضعيت خود عادت ميکنند
درست تحت تعليم وتربيه گرفته شوند دربزرگسالی خود رنج وتشويش نميداشته باشند 

مشکل تمام   اولی برايشاناما کسانيکه درسنين باالترازطفوليت نابينا ميشوند درمراحل
 مجبورميشوند  اما چون چاره ندارندميگردد وتحت فشارهای شديد روانی قرار ميگيرند

 برای که باحالت جديد عادت نمايند بعضأ حتی اقدام به خود کشی ميکنند ، درينصورت
آنها دلسوزانه فهمانده شود تا در مقابل مشکالت مقاوم باشند ، برايشان گفته شودکه 

 ، علم ا ميتوانند بخوانند ، بنويسند ، بشنوند ، کارکنند ، تفريح نمايندبدون بينائی آنه
  .وغيره ...،مسلک وهنر بياموزند ، خود کفا شوند

   ازينکه چنين افراد ازابتدا به آموزش ازطريق لمس وآواز آشنائی ندارند برايشان 
  . نمايند  خوب استفادهمشکل تمام ميشود اما ميتوانند ازتجارب دوران بينائی شان
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  موزش ازطريق لمس را نشان ميدهدآتصويرفوق  ) :    5(    تصوير                
(Gargiulo, 2006, P.480) 
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  فصل سوم
  

  تعليم وتربيه اطفاليکه اختالالت شنوائی دارند
  

  اختالالت شنوائی چيست؟
  تعريف اختالالت شنوائی

ازاثراختالالت درسيستم شنوائی بوجودميآيدومنجربه وضع تنزيل قوه شنوائی که 
ازدست دادن قوه شنوائی وياضعيف نمودن سيستم شنوائی ميگردد،آنرااختالالت 

  . شنوائی مينامند
 بعد از حس بينائی مهمترين حس درپروسه آموزش عبارت ازحس شنوائی ميباشد که 

  .د  درافراد نورمال مؤثريت خود را بجا ميگزار15  %در حدود
     کسانيکه اختالل شنوائی دارند طبعيست که درآ موزش لسان نيز مشکالت ميداشته 

درحافظه باشند زيرا درصورتيکه چيزی نشنوند چيزی برای گفتن نميداشته باشند و
  کلمات ه ساختمانها ومراکزبيولوژيکی ارائمات وجمالت موجود نميباشد،اگرچهشان کل

کسی ميگويند هم صحبت نميکنند وبهمين دليل است که بازوجمالت کامأل نورمال باشد
   بااطفاليکه ناشنوای مطلق ومادرزاد باشند. دهم ميباش)الل( باشد گنگ )کر( ناشنوا که

حتمأگنگ هم ميباشند مات وجمالت نورمال هم داشته باشند کل ارائه سيستم وجوديکه
نها اشنائی ندارند ، ولی  ای را نشنيده اند وبا آجملهزيرا در طول عمر خود کلمه ويا

مات وجمالت مشکل داشته باشند  کلاطفاليکه درساختمانهای بيولوژيکی ومراکزارائه
ونتوانند حرف بزنند وبه اصطالح گنگ باشند حتمی نيست که ناشنوا هم باشند زيرا 

مات وجمالت را خوب بشنوند تم شنوائی فعالی داشته باشند وکلممکن است که سيس
مات يباشد وآنچه درحافظه دارند با کلفعال مون سيستم گفتاری آنها غيروبفهمند ولی چ

ازين لحاظ انها در جمله گنگ ها بشار ميروند نه درجمله  وجمالت بيان کرده نميتوانند
  .ناشنوايان 

تمام انواع  گفت يک تعريف عمومی که بتواند      درمورد تعريف اختالل شنوائی بايد
 ميتواند را دربربگيرد مشکل است زيرا اختالالت شنوائیواشکال اختالالت شنوائی 

بعضی ها ناشنوای کامل ميباشند، تعدادی با وسايل . بدرجه های مختلف موجود باشد 
 تعبيه ميگردد ميتوانند بشنوند ، دربعضيها درداخل  شنوائی که درگوش خارجیکمکی

در بجا ميگردد تاگوش وسطی يا داخلی توسط عمليه جراحی وسايل کمکی شنوائی  جا
  های ازهندا هاين همه وسايل کمکی درافرادمختلف ب. آنهاکمک صورت بگيرد  شنوائی

تکنالوژی معاصر ميتواند که با جا بجا سازی وسايل . مختلف ميتواند مؤثر تمام گردد 
  .کمکی درگوش وسطی يا داخلی ، ناشنوا را ازناشنوائی مطلق نجات بدهد 

اختالل در حس شنوائی :  شنوائی را چنين تعريف مينمائيم     بصورت عمومی اختالل
 مجهز باشد ازحالتی ميباشد که شخص يا طفل با وجوديکه با وسايل کمکی هم عبارت
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  استفاده نمايدوضرورت به تعليماترست د بصورت آموزشی نتواندازپروسه نورمال
 درآموزش لسان ، کسانيکه اختالل شنوائی دارند طبعيست که. اختصاصی داشته باشند 

 .ايجاد روابط با افراد اجتماع و آموزش تعليم وتربيه دچار مشکالت می باشند 
  

  ساختمان اناتوميکی سيستم شنوائی
  : است که عبارت اند از گرديده تشکيل ارتباط دارندهميکه باگوش ازچهار بخش 
  .نيز ياد ميشود ) Auricle(گوش خارجی که بنام  -1
 .گوش وسطی  -2
 .گوش داخلی  -3
 سبستم اعصاب مرکزی مربوط به شنوائی  -4
  
  

            

                       
  

  ساختمان اناتومی گوش    ): 6(   شکل                                           
(Gargiulo, 2006, P.434) 
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  :گوش خارجی وظايف ذيل را بدوش دارد    

  .مانهای گوش وسطیحفاظت ساخت:     الف 
  .سمت دهی صوت درداخل کانال گوش خارجی :     ب  
  .بلند بردن سطح تمرکز امواح صوتی بطرف گوش :     ج  

طريق کانال گوش خارجی به پرده      امواج صوتی که به گوش ميرسد از 
 . رسانيده ميشودنيزياد ميشود)Ear drum(که بنام) Tympanic membrane(گوش

   امواج صوتی باعث احتزازات پرده گوش ميگردددرآنجا اين
استخوان بدن که درشروع گوش وسطی  ازخوردترين پرده گوش به يکی.  پ 

زمانيکه  . ياد ميگردد درتماس ميباشد) Malleus(موقعيت دارد وبنام چکش يا
 چکش مانند انتقال مييابد اين  استخوان کوچکاحتزازات ازطريق پرده گوش به

وازين طريق به ) Incus( ديگرسندان مانند يا  کوچکو استخواناحتزازات به د
اين سه ساختمان . ياد ميشود انتقال مييابد ) Stapes( رکاب مانند بنام استخوان کوچک

مينامند ) Ossicular chain(زنجير استخوانی يا کوچک استخوانی را مجموعًا بنام 
ج صوتی به گوش داخلی انتقال که ازطريق آنها بمثا به پل عبوری ، احتزازات اموا

 جا دارند از طريق يک مجرا   کوچکوش وسطی که درآن اين سه استخوانگ. مييابد 
 کهبه حلقوم راه دارديادميشودو) Eustachian tube(بنام تيوب شنوائی يا باريک 
  . ميباشد فشاراتمسفيريک گوش مؤثر نمودندرتنظيم

  ميخانيکی انرژی واج صوتی وارده را بهيکجا ام    پرده گوش با استخوانهای کوچک 
    کوچکاستخوان نهائی اين  قسمت.تبديل نموده وبگوش داخلی انتقال ميدهند) اهتزاز( 

هرسه ميباشد درساختمان دريچه ای بيضوی شکل  رکاب مانند که کوچکترين دربين
که ياد ميشود درتماس مستقيم ميباشد وحتی گفته ميتوانيم ) Oval window(که بنام 

 مجرائی است که امواج صوتی ازاين د ريچه يا کلکينک بيضوی شکل. چسپيده است 
 نهائی اين اهتزازات حرکی ياميخانيکی قسمت. طريق به گوش داخلی راه مييابد

ميخانيکی را ازطريق اين دريچه به مايع داخل ژی رکاب مانند، انراستخوان کوچک
ياد ميشود درگوش داخلی ) Cochlea(يا کانالهائی که شکل صدف را دارند وبنام کوکل

کوکليا آخرين قسمت ساختمان شنوائی ميباشد که همراه ساحه محيطی آن . انتقال ميدهد 
زمانيکه امواج اهتزازی انرژی دار به مايع . ياد ميگردد ) Organ of Corti(بنام 

 که باريک سلول های 20000داخل کانال کوکليا ميرسد باعث اهتزاز درحدود 
درقسمت تحتانی هريک ازين سلول .  ميشود  رامتداد کانال صدف مانند تنظيم هستندد

 گرديده  يا رشته ای ، آخذه های حسی سلولهای عصبی تعبيه) مانندموی(  باريکهای
کت ميخانيکی را به امپلس ها يا تحريکات برقی يا است که انرژی احتزازات حر
 نزديک به دريچه بيضوی شکل  مانند موی سلولهای.الکتريکی عصبی تبديل مينمايند 

دربرابر انرژی با فريکونسی بلند عکس العمل نشان ميدهند وآنهائيکه درقسمت وسط 
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ورأس کوکليا موقعيت دارند دربرابرانرژی با فريکونسی خفيف عکس العمل نشان 
بالخره درنتيجه تحريکات وارده در آخذه . ميدهند يا بعبارت ديگر حساس ميباشند 

 به مرکز شنوائی که ی عصبی، اين تحريکات ازطريق سيستم عصبی شنوائیها
موقعيت دارند ) Temporal(درکارتکس يا قشر دماق اکبرکه دربخشهای شقيقه يا 

اين مراکزمسؤليت تحليل ، تجزيه ، تعبير وتفسيرپيامها يا رمزهای وارده را . ميرسد 
   .ياد ميشود ) Decoding(دارند که اصطالح ان بنام 

برای .     موجوديت اختالل درسيستم شنوائی باعث پائين آمدن قوه شنوائی ميگردد 
تعليم وتربيه همچو اطفال بسيار مهم است که هرچه زود ترتشخيص گردد وهرچه زود 

موزش صورت گيرد تا درآينده بتواند بحيث يک عضو جامعه درفعاليتهای آتربايد
   .وخود کفا شوداجتماعی سهم فعال گرفته 

  
  :اختالل شنوائی 

هرعامليکه باعث پائين آمدن قوه شنوائی  ميشود  طوريکه قبأل هم تعريف نموديم
اختالل شنوائی معموأل نظر به شناخت صوت يا . اختالل را درشنوائی بوجود می آورد

  .تعين ميگردد  صدا وهم اينکه تا چه اندازه طفل يا شخص صدای بلند را شنيده ميتواند
از  به مشکالت مواجه ميشوند اما گرچه در پروسه آموزش بدنياميآيندشنوااطفايکه نا

لحاظ روانی فشارزياد احساس نميکنند زيرا ازدامان مادر وطفوليت به چنين وضعی 
اطفاليکه تا حدودی قوه شنوائی دارند بازهم درايجاد روابط . عادت ميداشته باشند 

 به شت ودرک درست کرده نميتوانند اجتماعی مشکل دارند وازينکه ازاطالعات بردا
مشکالت مواجه بوده ونسبت به ناشنوای مطلق تحت فشار روانی بيشتر قرار ميداشته 

زيرا باوجوديکه ازکيفيت ومؤثريت صدا درافهام وتفهيم آگاهی دارند نميتوانند . باشند 
  .يند با افراد دورو پيش واقارب ودوستان شان افهام وتفهيم ودرک درست برقرار نما

ردن به اطفال واشخاصيکه اختالل شنوائی دارند مشکل است عادی پی ب    درحالت 
  .زيرا اختالل شنوائی شان نمايان نميباشد 

    قرار احصائيه گيری که بعمل آمده درهرده هزار نفر يک اال دو نفرناشنوای مطلق 
د  شنيده نميتواننميباشد و درهرهزارنفر يک يا دونفرناشنوائی که صدا يا گپ را درست

 شنوائی، الفاظ را اشتباه  نظربه ضعف قوه دو نفرديده ميشود ودرهر صد نفر يک الی
   .ميشنوند ويا غلط 

  
  

  :صنف بندی عوامل اختالل شنوائی
  :داد  نشان  در سه استقامت ذيل  ميتوان بصورت عمومی عوامل اختالل شنوائی را

  عوامل ارثی يا جنتيکی  -1
  ماد ر ميباشدوقتی که طفل دربطن -2
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 .عوامليکه بعد ازتولد باعث اختالل ميگردد  -3
عوامل ارثی که ارتباط به ساختمانهای ژنتيکی وکروموزومی دارند ميتوانند به     

 که مربوط به امراض ويا صدمات اشکال مختلف باعث اختالل درشنوائی شوند
  .باط دارند ميخانيکی نميباشند بلکه به ميوتيشن ها ويا ژنهای بارزومخفی ارت

     امراض مختلفه مکروبی ويا گرفتن دواهای مختلف توسط مادر دردوران حاملگی 
   .. ميگرددطفل  شنوائی درباعث بوجودآوردن اختاللنيز

ل بازهم امراض گوناگون مکروبی،عوامل فزيکی ، صدمات وارده لد طف     بعد ازتو
  .وائی گردد درپرده وسايرقسمتهای گوش ميتواند باعث اختالل درشن

 تثبيت شد که اختالل موجود است وطفل کامأل ويا قسمأ  وقتيکه بعدازمعاينات     
شنيده نميتواند پس الزم است تا دانسته شود که کدام قسمت ازگوش عارضه دارد؟ آيا 

 ويا درگوش وسطی؟ آيا گوش داخلی مصدوم شده ويا است نواقص درپرده گوش
داکتر مؤظف  خيص مشخص ازمحل عارضهساختاراعصاب شنوائی؟ بنا برتش

اقدامات تداوی الزمه را انجام ميدهد واز موضوع دردوسيه معلوماتی طفل ياد آوری 
  . از آن آگاهی داشته باشند نيزمين ميشود تا مکتب ومعل

     درضمن موضوع مهم آنست که هرقدر زود تر تشخيص گردد در پروسه تداوی و 
  .ميشود تمام ترتعليم وتربيه وی مؤثر

       موضوع مهم ديگراينست تا بدانيم که طفل تا چه اندازه اختالل دارد ؟ تا مطابق 
  .آن پروگرامهای آموزشی ترتيب وتنظيم گردد 

  
  :اندازه گيری قوه شنوائی

اطفاليکه اختالل شنوائی دارند بدون وسايل کمکی ويا با وسايل کمکی ، به اندازه های 
  . خن را بشنوند وازآ ن مفهوم بگيرند مختلف ميتوانند صدا يا س

همديگر فرق دارد يعنی  کمترين کسانيکه اختالل شنوائی دارند آستانه شنوائی شان از
فشار صوتی که بتواند حس شنوائی آنها را تحريک نمايد ازهم متفاوت ميباشد وبهمين 

  .ار صوتی نيزازهمديگرفرق ميداشته باشند ترتيب درشنيدن حد اعظمی فش
  . نشان داده ميشود) decibel(يعنی  )dB( به  واحد اندازه گيری قوه شنوائی      
)decibel(  عبارت از مقدارفشار امواج صوتی ميباشد که باالی اعضا يا ساختمانهای

بوجود اين فشار امواج صوتی توسط طول موج صوتی . سيستم شنوائی  وارد ميگردد 
وفريکونسی آن زياد باشد به همان اندازه وتاه  کهرقدريکه طول موج صوتی. ميآيد 

  هرتساين قوه انرژتيک امواج صوتی به. شدت ويا انرژی صوت بيشتر ميباشد 
)hertz ( که مخفف آن)Hz ( است اندازه ميگردد .  

حد اوسط يا .  هرتس قرار دارد )800 0-125 (که انسان آنرا ميشنود بينيصداهائ
  . ميباشد) 3000– 500 (بيننورمال شدت صدای انسان دروقت صحبت 

 تثبيت   dB) 60 -40 (      فشار نورمال امواج صوتی برای انسانها در وقت صحبت
احساس   بلند برود به همان تناسب بلند شدن صداdB هرقدريکه مقدار .شده است 
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 ميرسد باعث درد گوش وحتی باعث صدمه dB )130 (که بهيصدا هائ. ميگردد
نشان )  dB (  انسان را بهجدول پائين قوه شنوائ . گردد مي درحس شنوائی رساندن

 .ترتيب گرديده است  )  WHO(ميدهد که ازطرف 
  
  

                
       دسته بندی                               قوه شنوائی                     

                      dB     25-                    normal              
                      dB 40-26                                    mild  

                      41-55 dB                             moderate 
                      56-70 dB               moderately severe 

                        71-90 dB                                severe 
                      91-     dB                              profound 

  
  

                   جدول وتصاويرذيل اندازه گيری قوه شنوائی را نشان ميدهد
  

    
   برای تأ مين ارتباطات تعين درست اندازه شنوائی    ):7(  شکل                   

                                          مناسب خيلی مهم ميباشد
(Gargiulo, 2006, P.436)  

  



  34

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Gargiulo, 2006, P.439) 

  
  
  

dB :  دهم حصه (عبارت ازيک واحد اندازه گيریbel (که برای مقايسه سطح دو  
  يکی از .         قوه سگنال برقی ويا شدت امواج صوتی مورد استفاده قرارميگيرد 

  .         اين قوه ها هميشه ستندرد قرارداده ميشود 
  .نشان داده ميشود ) dB( شکل  بdecibel        مخخفف 
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  : سنگينی گوش   
 سنگينی گوش  موضوعات زيادی هنوز درست فهميده نشده است اما درمورد عوامل 

موضوعاتی مانند وراثت ، سرخکان ، التهابات داخل گوش  ، استفاده بعضی از دارو 
 .امل باعث سنگينی گوش ميگردد وغيره عوها که صدمات جانبی بوجود ميياورد 

  دروقت ضه سنگينی گوشعار.نگينی تنها دريک گوش موجود ميباشددربعضی ها س
را صدا های پخش يرق نمودن صوت ها باعث ايجاد مشکالت ميگردد زشنيدن صدا وف

  . درست شنيده شده نميتواند 
 سنگينی آنرا ی گوش رونماميگردد کهدرکهنساالن نظربه بلندرفتن سن وسال نيزسنگين

  .ياد ميکنند گوش دوران پيری 
       

  : اختالل شنوائی د ارند  رسيدگی به اطفاليکه
  :تشخيص وکشف هرچه زود تر اختالل واقدام فوری 

شت ذقدرت شنوائی انسان درمراحل ابتدائی بعدازتولد مانند مرحله جوانی ميباشد وبا گ
اده گی تی درسنين پائينترازيکسال به س حلاطفا. زمان اين قدرت نهفته انکشاف مييابد 

العمل نشان بدهند  ميتوانندصداهاوياصوتهارا فرق نموده ونظربه صوتها وصداهاعکس
  نمیانکشاف اختالل شنوائی ميباشنداين فعاليتها بدرستی دارای ولی دراطفاليکه ذاتی

 درشنيدن وتفريق نمودن صداها ضعيفترميشوند واين يکی از  وبمرورزمانيابد
پی بردن به . ارای اختالل شنوائی رونما ميگردد خصوصيتهای ميباشد که دراطفال د

 کارمشکلی ميباشد ازين لحاظ برای اينکه که دارای اختالل شنوائی ميباشنديهمچواطفال
به تعليم وتربيه آنها زودتررسيدگی صورت بگيرد تشخيص فوری وعاجل موضوع 

  .بسيارمهم ميباشد زيرا درآموزش آنها خيلی مهم تمام ميشود 
تحت معاينات وآزمايشات  هرچه زودتر، طفل بايد درزمانه های معيين بخاطرتشخيص

شوند تا اگر اختالل موجود باشد ازآن ) check up(قرار بگيرد به اصطالح انگليسی 
  . تعليم وتربيه آنها اقدام فوری اتخاذ شود آگاهی حاصل گردد تا درپروسه 

ريقه های آزمايشات يا خوشبختانه درين اواخر با پيشرفت ساينس وتکنالوژی درط
  واپ نمودن هم ازنگاه علمی وهم ازلحاظ وسايل طبی که برای معاينات گوش-چک

ماد صورت تعين قدرت شنوائی مورد استفاده قرار ميگيرند پيشرفتهای زياد وقابل اعت
  .گرفته است 

  
  :انکشاف دادن فعاليتهای حس شنوائی دراطفاليکه اختالل شنوائی دارند 

فعاليت حس شنوائی دراطفال اينست تا با بکارانداختن حس ف دادن هدف ازانکشا
شنوائی آنها ، بتوان اين حس را انکشاف بيشتربخشيد وامکانات محدود شنوائی آنها را 

 بهبود بعمل آيد وتا حدود امکان توانائی آنرا تقويه نمود تا درتأمين ارتباطات باديگران
نيل به اين برای  . موزش را تعقيب نمايدعی ونورمال پروسه آيدريابد که بشکل طب

   .صورت بگيردين اطفال درين زمينه مشوره وصحبت هدف الزم است تا با والد
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بعد ازمعاينات وتعين درجه شنوائی، درقسمت اطفاليکه با استفاده ازگوشکی ميتوانند 
  .بشنوند بايد هرچه زودتر اقدام گردد 

  
  : استعمال گوشکی 

ل هستند که باوجود اختالل درسيستم شنوائی شان  ميتوانند تا تعداد زيادی از اطفا
حدودی صوت وياصدا را احساس کنند پس ميتوانيم بگوئيم که درهمچواطفال قوه 

 با نداطفاليکه کامال قوه شنوائی را ازدست نداده اند ميتوان. شنوائی موجود است 
ن گوشکی برای شنيدن عيار نمود . استعمال گوشکی قوه شنوائی شانرا تقويت بخشيد

در اطفاليکه کامال نا شنوا نيستند استفاده . صدا و درک موضوع نهايت مهم ميباشد 
همچواطفال صدا ويا صوتها را بصورت . ازگوشکی برای شان نهايت مفيد تمام ميشود

 بشنوند استعمال گوشکی تر وبلندتراينکه صداها را خوب بسيارضعيف مشنوند وبرای
  .ميگردد بسيارمؤثر تمام 

   آياگوشکی بصورت درست عيارگرديده يا خير، بعدازنصب کهاينکه بفهميم برای
  .گوشکی دوباره اطفال معاينه شوند وقوه شنوائی شان بازهم تعين گردد 

دربعضی اطفال بعدازنصب نمودن گوشکی نتنها صدای بيرونی را درست ميشنوند 
وائی ويا حرف زدن وقتی بيشتر قوه شن . بلکه صدای خودرا نيز ميتوانند بشنوند

در اطفال نورمالی که قوه . انکشاف مينمايد که اطفال صدای خودشانرا بتوانند بشنوند 
  صدالاطفاحرف زدن روز بروز درآنها انکشاف ميکند يکی ازداليل عمده اينست که 

  دلچسپرا ميشنوند واين موضوع برای اطفال بسيار که ازخود بيرون ميکنند آنها راهاي
برای اطفاليکه .  وباعث ميگردد تا آنها برای حرف زدن بيشتر تشويق شوندتمام ميشود

 آموزشی صدای خودراميتوانند بشنوند، طريقبعد از نصب گوشکی صداهای ماحول و
آنها ميتوانند بخوبی محتويات آموزشی را درک . فال سالم يا نورمال ميباشد مانند اط

بايد گفت . تر همچواطفال درفراگرفتن آموزش ميگرددنمايند واين امرباعث تشويق بيش
تمام اطفاليکه اختالل شنوائی دارند بعد ازنصب گوشکی کامأل قادر به شنيدن نميشوند 

  تشخيص بايد گفت که بعدازمعاينه ،. درهرطفل فرق ميکندزيرا نظر به وخامت اختالل 
 نصب گوشکی به .وسنجش قوه شنوائی  درمورد نصب گوشکی تصميم گرفته ميشود 

  :دو صورت ميتواند انجام گيرد
  نصب گوشکی به طور عادی -1
 . توسط عمليات در داخل گوش نصب وسايل -2
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  ساختمان وطرزاستفا ده ازگوشکی): 9(شکل
(Frogh, 2006)  

  
  
  :ميتود های تدريس برای اطفاليکه اختالل شنوائی دارند  

 طريقه عمده موجود 3الل شان برای آموزش اطفال ناشنوا بادرنظرداشت درجه اخت
  .است  

  .آموزش تعليم وتربيه درمکاتب ناشنوايان  -1
ته ريق کالسهای اختصاصی که درمکاتب عادی درنظر گرفطآموزش از -2

 .شده است 
آموزش طوريکه درهفته چند روز درمکاتب استثنائی ناشنوايان رفت وآمد  -3

 نمايد
 به عالقه وخواست فردی وفاميلی بعضی اطفاليکه با داشتن اختالل شنوائی بازهم نظر

موزش درمکاتب ناشنوايان آدرمکاتب عادی شامل ميشوند درهفته چند روز برای 
   . ميروند

 بايد گفت تعداد اطفاليکه درمکاتب ناشنوايان مصروف آموزش هستند با تعداد      
آموزش ميگيرند وهم  اطفاليکه درمکاتب عادی ازطريق کالس های اختصاصی

موزش درمکاتب ناشنوايان ميروند ، تقريبًا تعداد آ هفته چند روز برای اطفاليکه
شاگردان مساوی را دربر ميگيرد ولی بعد از ختم دوره ابتدائيه وقتيکه همچو اطفال 

ه متوسطه برای اموزش به ر تعداد اطفاليکه از دوشامل  دوره متوسطه ميگردند
ين بدان معناست که اکثر اطفال بعد  دوونيم برابر ميباشد ارونديممکاتب ناشنوايان 

موزش شان مؤثريت بيشتر داشته باشد عالقه ميگيرند تا  آازدوره ابتدائيه برای اينکه
به مکاتب ناشنوايان تحصيالت شانرا ادامه بدهند يا بعبارت ديگر گفته ميتوانيم که طفل 

  . ميکنند بين اطفاليکه مثل خود شان اختالل شنوائی دارند راحت تراحساسخود را 
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  :وکالس های تعليمی هادوره 
 نيز  الدين شانبرای ودرمکاتب ناشنوايان برای نوزادانيکه پائينترازيک سال دارند

  سال دارند بخش5– 3برای اطفاليکه. الزم ورهنمائی صورت ميگيرد مشوره های
 توسطه  درنظر گرفته ميشود وبعد ازختم دوره کودکستان دوره ابتدائيه بعدًامکودکستان
  دوره تخصصی نيزازمکاتب ناشنوايان  وحتی دربعضی، ليسهن دورهآ وباالتراز

ای را می   شاگردانيکه دوره ليسه را ختم مينمايند تعليمات حرفهموجود ميباشد که
آموزند تا شاگردان بتوانند خود کفا شوند وبعدازختم دوره اختصاصی شامل کار 

درينصورت عالوه براينکه .  ورده سازندآرگرديده ومعيشت زندگی شانرا خود شان ب
باردوش جامعه نميشوند حتی درفعاليتهای اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی وساير فعاليت 

  .ها سهم ميگيرند 
  

  : بخش تعليمات مشوره ای 
بخاطررشد اطفال وهم به خاطر کمک به والدين همچو اطفال که درتربيه وتعليم اطفال 

 برای ف استادان با تجربه دررشته تعليم وتربيه ناشنوايانبه کافی ندارندازطرشان تجر
  . مشوره ها ورهنمائی های الزم صورت ميگيرد شان

  
  :فعاليتهای خود کفائی  

هدف عمومی از فعاليتهای خود کفائی طوريکه ازنامش پيداست اينست تا شاگردان را 
ه ليسه شامل فاکولته دردوران تعليم وتربيه طوری آ ماده بسازند که اگربعد ازختم دور

يند وخود آ کارهای روزمره بتوانند بر انجام ازعهده  ويا تنها زندگی ميکنندها ميشوند
  هردرمورد  فعاليتهای خود کفائی نيزبا درنظرداشت اندازه اختالل فردی. کفا شوند

  شناخت دقيق ازهر شاگرد وپی.  رهنمائی صورت ميگيردهای شانشاگرد ومشکالت
يت مهم ا ، به مؤثريت آموزش خود کفائی رول نه ازشاگردانالت هريکبردن به مشک
  .وارزنده دارد 

 پيشبرد فعاليتهای روزانه درداخل مکتب  ،  تقسيم   درسی برایهای عالوه برپروگرام
 نظر واوقات فعاليتهای زندگی درخارج از مکتب ، نيز شامل پروگرام عمومی ميگردد

  .زشاگردان درين عرصه ها کار صورت ميگيرد  هريک اتبه نيازمندی ها ومشکال
  

  زبان اشاره 
زبان اشاره طريقه خوبی بخاطرتقليل بخشيدن اشتباهات وترديدات درارتباطات بوده و 

زبان اشاره دردوره کودکستان ودوره ابتدائيه زيادتر . افهام وتفهيم رامکملترميسازد
زبان ، اشاره دست وانگشتان ستفاده ازدرهنگام حرفزدن عالوه برا. استفاده ميگردد

نيزبرای اطفال آموزش داده ميشودوبنام ليول ساده صوتی توسط عالمات دست 
  . مثالی ازعالمات زبان اشاره نشانداده شده است3-2درشکل . وانگشت يادميگردد
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   مثالی ازعالمات زبان اشاره3-2 شکل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(National Cued Speech Association, http://www.chedspeech.org) 
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  فصل چهارم
  

Autism) اوتيزم(  
  :اوتيزم تعريف 

ن معلومات آکه در مورد باشد یعصب- عقلی است يک نوع ازاختالالتممکن اوتيزم 
ن روبه آزيادی موجود نيست وازجمله تکاليفی ميباشد که بصورت غير مرئی شيوع 

قام نشان ميدهد در امريکا يک الی يکنيم مليون نفردارای  ار تاجائيکه.افزايش است 
  .اختالل اوتيزم هستند 

 فرورفته بخود ،  گريزان اگر اوتيزم را تحت الفظی معنی کنيم گوشه گيری ،
 درون گرائی ، خود گرائی وخود محوری معنی ميدهد ولی اين ازواقعيتهای محيطی ،

تعريف کلی که همچنان . تيزم را ارائه نمايد ترجمه ساده نميتواند معنی ومفهوم  کلی او
بتواند تمام جنبه ها وخواص مربوط به اوتيزم را توضيح نمايد مشکل است زيرا اين 

  گردد توضيحزيکطرف دارای کرکترهای متعددی ميباشدکه بايد اختالل بيولوژيکی ا
دی باامراض ياتکاليف روانی  ان مشابهت زيایوازطرف ديگربعضی ازکرکترها

ست اطفاليکه بسا اوقات ازوالدين شان دور باشندخواص گوشه  ا ممکن.ميداشته باشد 
 روانی ومحروميت ها باقی بمانند شود ويا اطفاليکه تحت فشارهای مينها ديده درآگيری 

نها اطفالی هستند آشود ولی نميتوان گفت که مي خصلتهای گوشه گيری ديده  نيزنهاآدر
  .تيزم مفاهيم وسيع وکرکترهای متعددی را دربردارد دارند زيرا او) Autism(که 

اختالل اوتيزمی عبارت ازناتوانيهادرايجاد روابط ) IDEA(قرارتعريف  عمومی
باديگران چه بصورت شفاهی ويا غيرشفاهی ميباشد که معموًال قبل از سه سالگی 

فی بجا أله آموزش وی تأثيرمندراطفال اوتيزمی ديده ميشود که اين وضعيت طفل درمس
که درچنين اطفال ديده ميشود عالقمندی زياد يخواص مهم ديگر. ميگذارد 

ردرمحيط دربرابرتغي يکنواخت، مقاومت درتکراريکنوع فعاليت وحرکات
بصورت غيرعادی ميباشد که در آينده درين ياامورروزمره وعکس العمل احساساتی 

  . موارد صحبت بيشتر خواهيم داشت 
 چون رياضايات، داشتن بخشهای در10 % در حدود  الل رادارنديکه اين اخت    افراد

  .حافظه خوب ،خواندن ، قابليت های هنروموسيقی مهارتهای خوبی ميداشته باشند 
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              تعدادی ازاطفا ل بزرگترکه اوتيزم دارند                                ): 10(   تصوير
  . خواندن را دارنددرسنين پائين توانائی

(Gargiulo, 2006, P.529) 

  
  
  

   :عوامل اوتيزم
اوتيزم اختالالت نا متجانس دراعمال وکرکترهای يک طفل بوده ونظربه موجوديت 

 .  درگذشته وحاضرفرد تشخيص ميشودوعدم موجوديت تعدادی ازخواص وکرکترها
امل متعددی  دشواری ميباشد زيرا عوادانستن عامل ويا عوامل اوتيزم کار بس

  . وجوددارد که درايجاد اوتيزم ميتواند دخيل باشد 
ن ميتواند مسايل مربوط به آتا جائيکه تحقيقات صورت گرفته ميتوان گفت که عوامل 

فکتور های جنتيکی وکروموزومی ، امراض مختلف عصبی ، امراض مکروبی  ، 
ولد ، اختالل در ديهای مواد غذائی دروقت حاملگی ويا کمی آکسيجن در وقت تکمبو

وظايف سيستم عصبی مرکزی ، خرابی سيستم معافيتی بدن توأم با فکتورهای 
  . حساسيت دربرابر بعضی از غذا ها وغيره را ميتوان نام برد ،محيطی
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  :خواص اطفاليکه اوتيزم دارند 
برای تشخيص طفل که آيا اوتيزمی هست .  نوع خواص ذکر گرديده است 12درذيل  

که ازآنجمله حد اقل هده شش نوع ازين عاليم دروی ضروری ميباشد يا نه ، مشا
وحد اقل يک يک خصوصيت » مهارتهای اجتماعی « دوعالمه از نوع سه کتگوری 
  .ازساير بخشها را شامل گردد 

      A:  همرا با حد اقل دوفقره از ) 3(و ) 2(، ) 1(از) يا بيشتر(  مجموع شش فقره
   :)3(و ) 2(ويک يک از ) 1(

موضوع اندازه اختالالت در عکس العمل های اجتماعی که حداقل دو – 1        
  : چهارموضوع ذيل را دربرگيرد ازجمله

            a – اختالل بارز درخواص غير شفاهی مانند چشم به چشم شدن ، حاالتيکه 
توسط قيافه يا روی بيان ميکردد ، به حالت خاص قرارداشتن بدن وژست گرفتن 

  .برای تنظيم عکس العمل مناسب وغيره ص خا
            b –ناتوانی درايجاد انکشاف روابط مناسب بين همقطاران   
          c   -  و نداشتن قدرت تخليق درجستجوی موضوع مورد دلچسپی وعالقه خود

در ميان گذاشتن موضوع مورد عالقه خود با ديگران برای بدست آوردن آن ، نثًال 
دادن  ، آ وردن ويا اشاره کردن بطرف چيزيکه مورد عالقه وی  ائی نشانعدم توان
 .ميالشد 

           d- دوجانبه پائين بودن سطح روابط متقابل وهيجانات متقابل اجتماعی بطور 
  .د دربرابر جانب مقابل ضعيف ميباشديعنی دربيان احساسات وهيجانات خو

  :ه حد اقل با يکی ازحاالت ذيل همراه باشداختالل درکيفيت ايجاد روابط ک -2       
           a- به مشکل صحبت مينمايد ويا بکلی تمرين صحبت کردن نميداشته باشد  .  
           b- ميتواند که به قدرکافی صحبت نمايد مگر درآغازکردن صحبت مشکل 

  .ميداشته باشد ، صحبت را باديگران دوام داده نميتواند
           c-ميشه يک گپ را تکرار يا مکرر ادا ميکنند يا به اصطالح با زبان دلش  ه

  .جمله را تکرار مينمايد
           d-خالقيت ايجاد ويا عالقمندی به تقليد دربازيهای اجتماعی را ندارند .  

 ، عالقمندی ، تکرار عمل نظر به خواست خودشرفتار منحصر به فرد  -3       
ير موضوعات که حد اقل يکی ازموضوعات ذيل را  وساشخاص منحصر به خود

  :داشته باشد 
            a- يک يا دوموضوع مورد عالقه اش ذهنش را مجذوب ميسازد وپريشان 

  .حال ميگردد
            b- ظاهرًا درتمامی مسايل غيرقابل تغيرميباشد يعنی نميخواهد که وضوعات 
  .تغيريابد 
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            c-بطور مثال دستهای خودرا مکررًا بهم کرار شونده دارند  رفتار حرکی ت
رکات يکنواخت دورخوردن حميزنند ويا پيچ وتاب ميدهند ويا مکمًال بدن خود را در 

  .وپيچ وتاب خوردن نگهميدارد
            d- ودر ذهنش را اشغال مينمايد) نه شی بطور کل( بيشتريک قسمتی از اشيا 

  .فشاری ميکندعالقه خود نسبت به آن پا 
     B-  سالگی تعلل ياعقب ماندگی ويا حالت غير 3دريکی از مسايل ذ يل قبل از 

  .نورمال ديده ميشود
  .درعمل وعکس العمل روابط و مناسبات اجتماعی  -1        

.  درلسان که بحيث وسيله در ارتباطات اجتماعی مورد استفاده قرار ميگيرد-2          
  . سمبوليک وتخيلی بکار ميرودويا هم دربازيهای

همچنان ميتوان گفت که حاالتی چون فعاليت        درمورد اطفاليکه اوتيزمی هستند 
، )Self – injurious(، لطمه وارد کردن بخود يا ) Hyperactivity(بيش از حد 

غير نورمال بودن درعمل خوردن ، بی حوصله گی ، بهانه گيری ، وسواس وناراحتی 
  . حسی در آنها ممکنست بمشاهده برسدواختالالت

  
  

     :عاليم روابط اجتماعی 
عاليمی که درکتگوری روابط اجتماعی شامل اند عمدتًا خصوصيات ذيل را دربر 

  :ميداشته باشد
چشم به چشم نگاه کردن ، بيان کردن ( اختالالت برجسته وواضح خواص غيرشفاهی 

عيت بدن وژست گرفتن يا اشارات د  قيافه يا چهره ، حالت يا وضتوسط حاالت خاص
، ضعف وناتوانی درايجاد روابط با هم رديفان وهمسن وسال خود، ) رسخن گفتن 

نداشتن خالقيت دربميان گذاشتن موضوع مورد عالقه خود با ديگران وبدست آوردن 
   واحساسات  تبادله عالقه نسبت بهموضوع موردعالقه باسعی وتالش ، نداشتن

  .  وغيره هيجانات دوجانبه
 نشان نميدهند ويا بطرفش اشاره اغلبَا موضوع مورد عالقه خود را به ديگراناين افراد

  درايجاد روابط با ديگران خوشحال شوندونميکنند ، بسيارکم ويا هيچ تمايل ندارند که
اگربطرف . دهند ، عدم تنظيم ياتمرکز توجه ميداشته باشند   نشانعکس العمل خوبيا 

د وحتی با نام گرفتن ًشی برايش چيزی گفته شود هيچ اعتنائی نميداشته شئی اشاره شو
نورم های اجتماعی را مراعات کرده نميتواند ويا احساسات گوينده يا شنونده را . باشد 

باالی جمله يا حرف محدود وتکراری خود پافشاری ويا هم مکررا  . درنظرنميگيرند
ت مورد عالقه خود که تکرار مينمايند درانجام بعضی ازموضوعا. تکرار مينمايند 

فقط وقتی عکس . خيلی مهارت داشته وبه تکرار بيان حالت قبلی خود عالقمند ميباشند 
. العمل نشان ميدهند که موضوع مورد عالقه وی را بيان نما ئيد ويا نشان بدهيد  

بسيار کم با ديگران زمانی عالقه نشان ميدهد که ضرورت به کمک داشته باشد 
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احساس ايجاد روابط دوجانبه . به سوالش جواب گفته شود وياضرورت داشته باشد که 
کسيکه اوتيزم دارد اگرهرقدر به حالت يا .  اجتماعی يا بسيار کم وياهيچ نميباشد

وضعيت شخص ديگرتغيرات بوجود بيايد در مورد وضعيت وحالت، ازوی چيزی 
  . دارند نميپرسد وبه تغيرات جانب مقابل هيچ اعتنائی ن

 هم ازلحاظ کمی وهم ازلحاظ کيفی ابط اجتماعی شانواطفاليکه اوتيزم دارند اختالل ر
ازسايراختالالت دوران طفوليت شان متفاوت ميباشد وبحيث يکی ازاشکال برجسته 

  . دوران جوانی ادامه مييابد  تاخواص
                           

  
  
  

  
  

                                            ارتهای الزم،مناسب وشايستهعدم موجوديت مه   ): 11(    تصوير
  .اجتماعی يک پرابلم عام دربين افراد ی اوتيزمی ميباشد

(Gargiulo, 2006, P.535) 
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   :عاليم ارتباطات شفاهی 
  :يباشند عبارت اند از عاليمی که درکتگوری ارتباطات شفاهی شامل م

درافراديکه صحبت . دن يا کندی ويا عدم موجوديت انکشاف لسان ميباشد ابه تعويق افت
کرده ميتوانند عاليم واضح وبرجسته اختالل درمهارتهای محاوره ای وجود ميداشته 

 هارائ. مات وجمالت مورد استفاده قرارميدهند  لسان يا گفتار را بشکل تکرار کل.باشد 
  .ت،رتم وآهنگ نورمال ندارد جمال

  
   : توجه ومقيد ساختن عملخواص تکرار کردن

طفليکه اوتيزم دارد چيزی يا موضوعی ذهنش را مقيد بخود ميسازد وآن گفتاريا عمل 
 مدن ازيک وضعيتآ ودر برابربرويا حرکت را بصورت غير نورمال تکرار مينمايد
خود را . را خوش ندارند يا نميپذيرند  ياحالت مقاومت مينمايد يعنی بزودی تغير حالت

ساختمان وبافت مواد يا اشيا را مکررًا لمس . به اشيای غيرزنده بيشتر تماس ميدهند 
ليسند، بدهن ميکنند ويا چک  بعضی ازآنها اشيا را می. مينمايندوميبويند 

 . ندحرکت دادن ويا تماس دادن اشيا را با همديگر تکرار مينماي. وغيره .....ميزنند 
ازچيزهائيکه واقعًا خطرناک هستند نميترسند برعکس بعضًا دربرابر چيزهائيکه اصًال 

  .مضر نيستند يا خطرناک نميباشند از خود ترس شديد نشان ميدهند 
  
  :تمرکز توجه وسطح فعاليت  

سطح يا اندازه ذهن . اوتيزم به اندازه های مختلف همراه با عقب مانی ذهنی ميباشد 
اغلبًا بقدرقابل مالحظه ای  )  Mental age( يا به اصطالح عمرعقلی آنها وعقل آنها 

 شان پائينتر ميباشد واين امر باعث اختالالت در توجه ، تعمق  وسالنسبت به سن
 ساله که اوتيزمی بوده 12وسطح اندازه فعاليت شان ميگردد بطورمثال يک طفل 

ق و کنترول تحريکات در آنها  قدرت توجه وتعمگی ذهنی باشددوهمراه با عقب مان
  . اکثرا چرتی معلوم ميشوند .مثل يک طفل چهارساله ميباشد 
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  بسياری ازافراد اوتيزمی خواص تکرارکننده يک عمل ويا   ): 12(    تصوير
  .حا لت راکد،خاموش وثابت را ميداشته باشند

(Gargiulo, 2006, P.537) 

  
  :خوردن غذا غيرعادی بودن در

رکات خوردن ويا درجريان عمل خوردن وضع غير عادی از خود ممکنست درح
 يا چيزهای غيرقابل نشان بدهند مثًال ازيک يا بعضًا ازدو نوع غذا زياد استفاده مينمايند

  .خوردن  را ميخورند 



  47

  : نورمال نبودن ُخلق ، حالت ، ومتأثر شدن 
يا گريه کردن  مثًالخنديدن  (عواطفنبودن حاالت احساسات ، هيجانات ونورمال 

واقعات در ) .  ويا عدم موجوديت عواطف واحساسات بدون کدام دليل واضح وروشن
تغيرخوردن جای مکتب ، جنگ ودعوای پدرومادر ، زندگی مانند محروميت ، 

مريضی ، تغيروتبديل معلمين وساير همچو موضوعات ميتواند بزودی آنها را تحت 
ت جوانی يا کالنی اگر بفهمند که اوتيزمی دروق. قرار بدهد ) Depression(شن يدپر

  . وتکليف شان زياد ترميشود هستند تحت فشار روحی قرار گرفته 
يکتعداد از اتيزمی ها ازينکه خواست وحالت خود را بيان کرده نميتوانند يعنی درتأمين 

  . ارتباط با زبان پرابلم دارند تحت فشار روانی قرار ميگيرند 
  

  : د رک پائين بودن احساس و 
تعداد زيادی ازاوتيزمی ها دريک يا بيشتر از حواس شان اختالل ديده ميشود که اين 

ذايقه ، بويائی وغيره اختالل ممکن شامل حس شنوائی  ، بينائی ، لمس يا تماس ، 
مثًال آستانه احساس درد درآنها بلند است يعنی بزودی درد را احساس نميکنند . گردد 

دربرابر روشنی ويا رنگها .  صدا ويا تماس حساس ميباشند يا بسيار زود دربرابر
. عدادی دربرابر صدا خيلی حساسيت ميداشته باشند ت. عکس العمل شديد نشا ن ميدهند 

 آنها دربرابر يکتعداد امواج صوتی خيلی ناراحت ميشوند اين چنين افراد 40%تقريبًا 
دن بد ُخلقی وعصبانيت ، عکس ناراحتی خودرا با گرفتن دستها به گوشها ويا نشاندا

العمل نشان ميدهند مثألصدای گريه يک طفل ويا صدای بلند يک موتر يا يک ماشين 
  .باعث ناراحتی آنها ميگردد 

  
  تعليم وتربيه اطفاليکه اوتيزم دارند

افراديکه اوتيزم دارند ازلحاظ کرکتر ، خصوصيات و شدت اوتيزم  خيلی ها متنوع 
 مختلف ميتود های تعليمی ، تربيتی واستراتيژی  به اشکالاينها  ضرورت . هستند

برعالوه تعليم وتربيه دسته جمعی . مشخص برای پالن تعليمی ميداشته باشند 
هرقدريکه برای تدريس انها بصورت انفرادی با وسايل مشخص وپروگرامهای 

 وبهتر ترپيشبينی شده واماده شده قبلی کار گرفته شود بهمان اندازه ُموثريت کاربيش
  .خواهد بود 

تجارب نشانداده است که افراد اوتيزمی بيشتر با يک اوضاع وشرايطی که طرز يا 
برای تعليم وتربيه اوتيزمی ها دو . سبک مشخص داشته باشد بيشتر توافق مينمايند 

يکی اينکه مطالعه شود مشاهده عميق صورت : موضوع مهم را بايد درنظر داشت 
 اوتيزمی چه کاری را انجام ميدهد تا کرکترهای اوتيزمی وی بگيرد که فرد يا طفل
دوم اينکه شرايط مشخص محيطی با پالن مشخص تعليمی . خوب شناخته شود 

  . برای انها درنظر گرفته شود وتربيتی
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خيلی مهم است تا والدين اطفال درمتنگ يا مالقات های اشخاص مسلکی ومتخصصين 
 درتماس باشند ودرطرح پروگرامها، سيستم تعليم اشتراک نموده وازنزديک با انها

   .وتربيه ، ميتود ها وپالن های درسی سهم بگيرند 
  

    تعدادی ازوالدين هسند که نمی خواهند اوالد شان در مکاتب بنام مکتب معلول 
 زيرا با چنين نام نسبت بخود ، خود را به اصطالح کم احساس ومعيوب شامل شوند

از والدين فکر ميکنند که اگرطفل شان درمکتب استثنائی شامل شوند  تعدادی .مينمايند 
اعدادی هم فکرميکنند که درمکاتب . ازکسب دانش اساسی درمکاتب عقب ميماند 

وبه اين ترتيب انها درتالش .....عمومی طفل شان ميتواند بيشتر وخوبتر بياموزند 
اما ازينکه طفل شان بنابر داشتن . ميباشند که کدام يک از راه ها را بايد انتخاب کنند 

 بايد اين واقعيت را بپذيرند وبرای تعليم وتربيه حالت اوتيزمی مشکل اموزشی دارند
بهتر فرزند شان،انها را به مکاتب اختصاصی شامل سازند زيرا درانجا ازطرف 
معلمين متخصص ومسلکی با پالن وميتود های معين درسی مطابق به خصوصيات 

 تدريس صورت ميگيرد وبه اين ترتيب مؤثريت چنين مراکز تعليمی اطفال اوتيزمی
  .وتربيتی بمراتب بيشتر ميباشد 

خود را بنابرافکاريکه قبألذکر گرديد به مکاتب ) اوتيزم(اطفال معلول والدينی که 
عمومی ونورمال شامل ميسازند اما بعد از دوره ابتدائيه متوجه ميشوند که طفل شان 

موزشی وحتی تبعيض روبرو ميباشند ودران هنگام درک مينمايند به مشکالت زياد آ
ودوباره به مکاتب اختصاصی مراجعه ميکنند که درنتيجه وقت زياد را تلف مينمايند 

برای البته بايد گفت . زيرا آموزش دردوره ابتدائيه خيلی ها مؤثر وبا ارزش ميباشد 
تجريد نباشند پروگرامهای مختلط تفريحی ، تعليمی و اينکه اطفال اوتيزمی از جامعه 

برای والدين شان آگاهی های الزم داده . تربيتی با مکاتب نورمال ترتيب ميگردد 
  . ميشود 

    بايد گفت که با تأسف برای اوتيزم تا اکنون کدام عالجی وجود ندارد اما پروگرام 
يريت سالم دراسالهای ابتدائی های مشخصأا تنظيم وترتيب شده تعليمی وتربيتی ومد

 ميتواند رول بس مهم وارزنده را درازدياد فعاليت وتمظيم امور زندگی آينده و طفل
  .خود کفائی فرد ميتواند داشته باشد 

    هرقدريکه وقتتر موجوديت اوتيزم درطفل تشخيص گردد بهمان اندازه ميتواند 
هر . رت گيرد وپيشبينی شود خدمات مناسبتری برای وی درهمان وقت ودرآينده صو

قدريکه دراوايل زندگی تشخيص گردد که طفل اوتيزم دارد تحت تعليم وتربيه گرفتن 
وی انکشاف داده شود ودرآينده ها تا حدود امکان  ) IQ( ياعث آن ميگردد که وی 

  .درزندگی خود کفا شود 
رابر گپ يا بعبارت    قابل تذکر است که يکی ازميتود های تعليم وتربيه اطفاليکه درب

ديگردربرابرگفتارهای شفاهی يا لفظی درک ضعيف دارند يا بی اعتنا هستند ويا 
برای اجرای يک  فهماندن آنها ، دربعبارت ديگر کميونيکيشن لفظی شان ضعيف است
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عمل ، ازنشاندادن تصاوير کار گرفته ميشود وبا ديدن تصوير فورًا اقدام به همان کار 
ته بعد ازتعليم دهی درست ، آ نها نيزضرورت های خود را با نشاندادن مينمايند وهم الب

  .تصاوير ميفهمانند 
  
  ناتوانيهای فزيکی، صحی وصدمه های مغزی

اطفال ياکسانيکه حالت غيرنورمال فزيکی اعضای بدن يا تکاليف صحی ويا صدمه 
 وتربيه های مغزی دارند يکی ازبزرگترين کتگوری های شاگردان را د ر بخش تعليم

 تعدادی ازاطفال که ناتوانی های فزيکی دارنداز اشکال .اختصاصی تشکيل ميدهند 
ن که حتی صحبت کرده نميتوانند ، قدم زده نميتوانند ، اشاره کرده آبسيارشديد 

ن مانند  نميتوانند ، تا به اشکال ضعيفترآنميتوانند وکدام حرکت هدفمندانه را انجام داده
فتن ويا غيرنورمال بودن ساختمانهای اسکليتی که به چشم ديده مشکل داشتن درراه ر

  . نميشوند ، ميرسد 
را ازخانه بيرون رفته اطفاليکه ناراحتی های صحی دارند ازاشکال وخيم که مجبو

  .نميتوانند، تا به اشکال تکاليف صحی غيرمرئی مانند داشتن توموريا سرطان، ميرسد
وانيهای جسمی ويا صحی ميداشته تند که يا نابايد خاطرنشان ساخت اطفالی هم هست

باشند اما ازاشکال خيليها با استعداد وصاحب قريحه گرفته تا به عقب مانده های ذهنی 
  .شديد ميرسند 

 موجودميباشندکهوری نموديم اطفالی هم آنها يادبرعالوه تمام اطفاليکه درفوق ازآ
  .اختالالت حسی ، رفتاری ويا اموزشی ميداشته باشند 

 اغلبا دريک يا بيشتر ازساحات مانند کاهش قابليت افراديکه صدمه مغزی ديده اند
  . اجتماعی ميداشته باشند -درک نمودن، محدوديت توجه ويا هم اختالالت روان
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            . را نشان ميدهد) cane( بنام عصای متحرک يا وسيله   ): 13(   شکل                 
(Gargiulo, 2006, P.608) 

  

  
  

                             پرابلمهایيادی وجود دارند که باوجود داشتن افراد ز   ): 14(     تصوير 
  .    خود ميباشندگی مستقالنه د فزيکی وصحی قا دربه پيشبرد زن

(Gargiulo, 2006, P.566)  
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                                             : فزيکی ، صحی وصدمه های مغریعوامل ناتوانيهای
ناتوانيهای فزيکی وصحی به  ) Aetiology يا  Etiology( ا سبب  شناخت عامل ي

اساس نوع مرض يا تکليف صحی ويا نوع ناتوانی فزيکی مشخص ميگردد که ميتواند 
  . عوامل متعددی را در برداشته باشد 

: د عبارت اند ازتعدادی ازعوامل ناتوانيهای فزيکی وصحی که خيليها معمول ان
، تولدات قبل ازوقت وعوامل )Teratogen(نواقص جنيتيکی وکروموزومی ، عوامل 

  .مختلف دوران حاملگی وعوامل اکتسابی مختلف بوده ميتوانند 
  

دربعضی مواقع تعدادمعينی ازناتوانيهای فزيکی وحسی چندين عامل ميداشته باشند 
دات قبل ازوقت ، بی نظمی های کيميای مثال فلج دماغی ميتواند ازبی نظمی های تول

لودگی های زهری آحياتی، عوامل جنيتيکی ، عفونت های دوران حاملگی مادر ، 
 ازجانب ديگربايد گفت که تعدادی .محيطی ، ويا هم واقعات بعد ازتولد بوجود ايد 

  .ازعوامل ناتوانيهای فزيکی وصحی هنوزشناخته نشده اند 
          

 ويا صدمه های مغزی  افراديکه ناتوانيهای فزيکی،صحیخواص يا کرکترهای
  ارندد

  اند ناتوانيهای فزيکی يا صحی دارند ميتوخواص بخصوص ومشخص افراديکه 
 .صوصيت مرض ، شدت مرض وفکتورهای فردی باشدمربوط به نوعيت ياخ

کليف باهم مشابه باشند ممکنست قابليت فعاليتی هرکدام تدوفرديکه از لحاظ تشخيص 
طوريکه قبال ياد اورشديم افراديکه ناتوانيهای فزيکی . زهم کامال تفاوت داشته باشد ا

) کسانيکه قادربه قدم گذاشتن ، صحبت کردن نبوده ونان خورده نتوانند(ند شديد دار
هيچ کس گفته . ممکنست ذکاوت، هوشياری نورمال واستعداد بسيار خوب داشته باشند

  .ابسطه به ظواهر فزيکی وی ميباشد نميتواند که استعداد يک شخص و
      تعداد کثيری ازافراديکه ناتوانی های فزيکی يا صحی دارند ممکنست درمکتب 

رخوردهای ب دارای خواص يا کرکترهای مختلف ، هان ازآهريک. داشته باشددوجو
برای روشن ساختن اندازه های . ينده های متفاوت ازهم ميداشته باشندآ وگوناگون

نهارا تحت آنها قراردارند آواوضاعی که ناتوان های فزيکی وصحی درحاالت  
تعريف گرديده دسته بندی ميکنند که عبارت اند  ) IDEA(چهارکتگوری که ازجانب

  :از 
---------------------------------------------------------------------------------  

Teratogen مکروبها ، ادويه جات ، مواد کيمياوی ،  عبارت ازعواملی مانند انواع
  .ويا عوامل محيطی هستند که ميتوانند اختالالت مرگباررا بوجود بياورند 
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  اسيب های اورتوپيديک -1
 صدمه های مغزی -2
 ناتوانيهای چند جانبه  -3
 سيب های فزيکی آساير -4

  .جدول ذيل شرح مختصر کتگوری ها وسب کتگوری های حاالت فوق را نشان ميدهد
  
  ناتوانيهای فزيکی                     ناتوانيهای صحی                     

   سايرصدمه های صحی-                  صدمه های اورتوپيديکی -
  يکه ازسکته های قلبی ويا ئصدمه ها                 صدمه های اعصاب حرکی

  .ند                            مغزی بوجود مياي       فلج دماغی
       Spina bifidaاستما                         )Asthma   ( 

   امراض مکروبی-         امراض فاسد کننده يا روبه انحطاط 
  )AIDS(               ايدس       تضعيف وتخريب عضالت

  سيب های عضالت اسکليتیآ -
  ) Rheumatoid arthritis(دردهای عضالتی ومفصلی

  کمبود اعضا 
  نيهای چند جانبه ناتوا -

  ناتوانی فزيکی همرا با شکل ديگری ازناتوانيها
  صدمه های مغزی -

 
 
  

  
  

                                         تعدادی از شاگردان ممکنست که برای           :   )15(   تصوير
  .تأمين ارتباطات ازپا های خود استفا ده کنند

(Gargiulo, 2006, P.580)  
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  :باشدمي مغزی ات  صدمناشی ازفزيکی که های ی ئاناتوان
توانيهای ذکرشده ميتواند به اندازه های مختلف موجود باشد که هرکدام اين هريک ازنا

  . کرکترها وخواص متفاوت ميداشته باشند ،اندازه ها 
  

  :صدمه های اعصاب حرکی 
ريکات را ويا اعصابيکه تح) Spinal cord(، حرام مغز) Brain(متضرر شدن دماغ 

اين حالت . به عضالت بدن انتقال ميدهند باعث صدمه های اعصاب حرکی ميشود
سيستم های مختلف بدن را متاثر ميسازد بطور مثال محدود کردن حرکات دست وپا ، 

عالوتا . ازدست دادن اراده ادرار کردن ، ازدست دادن انتظام مهره های کمر وغيره 
م ديگری مانند عقب ماندگی های ذهنی، سکته قعات مه وا،صدمه های اعصاب حرکی

  .های مغزی، اختالالت بينائی را ميتواند بوجود بياورد
  

  :فلج دماغی 
انواع اختالالت ويا بی نظمی های حرکات ارادی را دربر ميگيرد که قبل از تولد يا 

 اين حاالت ميتواند عوامل. درموقع تولد ويا دراولين روزهای زندگی بوقوع ميپيوندد
تولد قبل ازوقت ، کمبودی ها ويا اختالالت دوران   ، Teratogensمختلف مانند 

حاملگی مانند کمبود اکسيجن ، عوامل اکتسابی وتاثيرات جنيتيکی را ميتواند در 
نها حرکات غيرنورمال ، غيرارادی وحرکات آافراديکه فلج دماغی دارند در. بربگيرد 

  .افراد مختلف متفاوت ميباشد نا هم اهنگ ديده ميشود که شدت ان در
  

  
  

 تعدادی ازشاگردان که مبتال به فلج دماغی ميباشند                                          :   )16(    شکل 
  . شا ن دارندنضرورت به وسا يل تأمين کننده پوزيشن يا حا لت بد

(Gargiulo, 2006, P.576)  
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Spina bifida   
 سلولهای بخصوص جنين،تشکيل يک تيوب بسته را  حاملگی،28در روزهای  

. مينمايد که درمراحل تکامل بعدی ، اين تيوب تشکيل دماغ وحرام مغز را مينمايد 
تيوب بصورت مکمل بسته نگردد يک حالت غير نورمال درصورتيکه درين پروسه 

ک طفل با ي. مادر زادی که بنام معيوبيت تيوب عصبی مشهوراست به وقوع ميپيوندد 
  مدگی درعقب که مهره های کمرهمرای حرام مغزدربين ساختمان خريطه مانند بهآبر

فشار درين حالت . مينامند ) Spina bifida(ی اين حالت رااصطالح علم. دنيا می ايد 
بخاطر . نها ميگردد آمايع مغزی باالی سلولها بلند رفته باعث تخريب و ازبين رفتن 

دربعضی . صورت نورمال حرکت کرده نميتواند ل بغيرنورمال بودن حرام مغز، طف
عصيب نموده از اختيار خارج اطفال رشته های عصبی حرام مغزی که مثانه را ت

  . يار ميشودتميگردد وباعث ادرار بی اخ
  

  : يا زخمهای مغزیصدمات
 مانند تصادمات ، افتيدن ها ،  يا بصورت موقتی ويا دائمی ازحاالتیصدمه های مغزی

وغيره بوجود ......ی فزيکی درسر مانند خوردن چوب يا سنگ يا مرمیوضربه ها
 اين صدمه ها وزخم های مغزی ، شامل صدمات مغزی مادرزادی ويا .می ايد 

  . دروقت تولد نميباشند 
مليون نفرناتوانيهای که محصول صدمات مغزی ميباشد وجود  3,5درامريکا تقريبا 

  . دارد
 ودرحاالت ضعيفتر ميتواند ن تفاوت ميداشته باشدآالبته شدت صدمه نظر به عامل 

شفتگی ، پرابلمهای حافظه وضعف تحرکات آپرابلم هائی مانند سردردی ، خستگی و
  .را باخود ميداشته باشد 

  
  

  
  .صدمه های مغزی را نشا ن ميدهد   ): 17(   شکل                             

(Gargiulo, 2006, P.581)  
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   :سکته های مغزی

قتی درانجام وظيفه نورمال ؤ م-نیآعبارت ازيک تغيير ) Seizure(وقفه يا سکته يا
اشده  ن فعاليت الکتريکی بيش ازحد وکنترول هسيستم الکتريکی دماغ ميباشد که درنتيج

اين سکتگی ممکن به اثر تب شديد وبلند ، خوردن وجذب . مغزی بوجود می آيدسکته 
 ی نظمی های معين ميتابوليکی ويا هم عدم توازنبعضی از دوا هاويا زهريات ، ب

  . ترکيبات کيمياوی درمايعات بدن بخصوص خون، صورت بگيرد 
سکته های مغزی همچنان ميتواند محصول صدمات دماغی قبل ازتولد ويا بعد ازتولد، 

ت ناقص مادرزادی ويا زخم يا صدمات سر ، امراض مکروبی مانند مننژيت ، تشکال
باشند چنين اشخاص را بنام اگرسکته ها تکرار شونده . باشند ناشده ته شناخهم عوامل 

)(Epilepsy  سکته ها انواع مختلف دارد که مربوط به غيرنورمال .نيزياد ميکنند 
سکته ها ممکنست با تغيير . بودن قسمت مشخصی ازفعاليت الکتريکی دماغ ميباشد 

 ، خواص نا مناسب وبعضا هم گاهی ، تغيرفعاليتهای حرکی ، تضعيف احساسآحالت 
  . با ترکيبی ازين حاالت مشخص ميگردد

گاهی خود را ازدست دادن ، آ با حاالتی چون دفعتا يکی ازاشکال سکته های مغزی
 خوردن چشمها بطرف باال ، نی حرکت ، مستقيما خيره خيره نگاه کردن با تابآتوقف 
 عادی ايستاده شده درين حاالت شخص بزمين نمی افتد الکن بصورت. ميباشد

د رچنين وضعيت اگرشخص درحالت سخن گفتن باشد سخن . ومجذوب معلوم ميشود
 وزمانيکه سکته پايان يابد سخن گفتن خود را ادامه ميدهد گفتن وی تقريبا توقف مينمايد

 ثانيه ادامه 30معموال اين حالت بيشتر از . طوريکه گوئی هيچ اتفاقی نه افتاده است
اغلبا شخص اگاهی . ميتواند روزانه دها وحتی صد ها مرتبه واقع شودنمييابد الکن 

زمانيکه درجريان صحبت معلم چنين حالتی پيش . نمييابد که چيزی بوقوع پيوسته است
درين حالت .  شاگرد فکرميکند که صحبت معلم چرا پراگنده وبدون تسلسل است بييايد

  .ورد آای بلند ازوضعيتش بيرون با تماس يا تکان دادن ويا صدشاگرد را نميتوان 
درحالت نسبتا شديدتر، شخص کرکترهای چون حرکات بدون هدف مانند قدم زدن   

بدون هدف ، ويابدون هدف گرفتن وبلند کردن اشيا ويا جمع کردن اشيا به دامن خود ، 
قيافه خاص حرکتی گرفتن بعضی ازافراد ممکنست به خنديدن ، . ازخود نشان ميدهند 

درصورتيکه سکته ها تکرارشوند همان حرکات يا . رارکردن يک جمله بپردازدويا تک
  .حاالت سکته قبلی را تکرار مکنند 

  درحاالت وخيم ترشخص بی هوش گرديده بدن وی سخت وشخ ميگردد ، شخص 
به تعقيب سخت شدن بدن . بزمين می افتد وممکن است که به اثر افتيدن صدمه ببيند

درجريان اين حالت اب . هسته کاهش می يابدآهسته آ که  ميگرددتکان های شديد ايجاد
تنفس يا کاهش يافته .  ها به لبها ظاهر ميشوند حبابازدهن شخص جاری شده کف و

چنين سکته ها . وياغيرمنظم ميگردد ، اکثرا کنترول مثانه ازاختيار خارج ميشود 
فه مغزی، شاگرد تا حدودی راه بعد ازسکته يا وق.  دقيقه ادامه مييابد 5 تا 2اغلب بين 
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 ستپ درچنين حالت معلم. گمک ميشود ودرک کرده نميتواند که چه اتفاقی افتاده است 
  :های ذيل را درنظرداشته باشد 

  .رام وخاموش بودن وزمان وقوع حادثه را يادداشت کردنآ -1
 .شوندن را ازدورو پيش بايد دور کرد تا باعث صدمه ءفرنيچريا اشيا -2
 .ن را بايد بازنگهداشت وچيزنرم را زيرسر شخص گذاشتيخن وپيراه -3
 .ب دهن وی بيرون شده بتواندآمريض را بايد دريک پهلوخواباند تا  -4
 بوقوع بپيوندد ام يابد ويا سکته ها يکی پی ديگر دقيقه دو5درصورتيکه بيش از -5

 .ويا اينکه اگر اولين سکته باشد بايد امبوالنس خواسته شود
 .وقفه مغزی به شاگرد اطمينان خاطر داده شودبعد ازختم سکته يا  -6
 .رام باشد واستراحت نمايدآبايد اجازه داد تا  شاگرد را -7

  چی بايد نکرد؟
  .ه شودبدهن مريض گذاشتی نبايد چيزهيچ  -1
 . مريض را نبايد مانع شدهحرکات غيرمضر -2
 .بعد ازرفع سکته نبايد فورا برای مريض مايعات داد -3
  

  وصدمات مغزی دارند توانی فزيکی، صحیتعليم وتربيه افراديکه نا
تعليم وتربيه چنين افراد ميتودها ، اشکال ، وسايل وپالن های متنوعی را 

ناتوانی های فزيکی وصحی نظربه نوع اختالل فزيکی يا صحی . دربرميگيرد 
اين مسأله . وفعاليتهای که بايد درمکتب انجام بدهند، تفاوت های زيادی ميداشته باشند

تقويت . محيطی ميباشد تورهای فعاليت آموزشی ، روان اجتماعی وفکتور های تابع فک
روانی ، تغيرواصالح نمودن وسايل ، توافق نمودن وهمچنان ترتيب يک استراتيژی 

  . تعليمی وتربيتی مناسب ازضرورت های عمومی واوليه بشمار ميروند 
. مهم ومؤثر ميباشد رول تداوی وتکنالوژی کمک کننده برای چنين افراد خيلی ها 

 شامل تکنالوژی وسايل کمکی آموزشی برای افراديکه اختالالت فزيکی وصحی دارند
تری ، وسايل افزايش دهنده ارتباطات لفظی ، وسايل تأمين پوزيشن وکمک کننده کمپي

محيط ، وسايل ضرورتهای روزمره ونشستن ، وسايل حرکتی، وسايل حفاظت کننده از
  .غيره ميگرددی ووسايل بازی وتفرح
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  .تفريحی را نشان ميدهديل وپروگرامهای  وسا  ) 18(   شکل 
(Gargiulo, 2006, P.610) 
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 فصل پنجم
  

   دارندذهنیگی عقب ماندتعليم وتربيه اطفاليکه 
 

 عقب ماندگی ذهنی چيست ؟
  عقب مادگی ذهنیتعريف

   (American Association on Mental Retardation) 2002درچاپ شماره دهم سال 
  : که دراعمال ذهنی عقب ماندگی ذهنی اختالليست چنين نوشته است که   AAMRيا

  بطورعمومی دراعمال سازگاری وروش رونما ميگردد وباعثتصورات ، اجتماعی ، 
  اين اختالل درسنين . بوجود آمدن محدوديت های بزرگ درفعاليت های ذهنی ميگردد

درينجاه اعمال ويا کارهای ذهنی بصورت .  تراز هژده سالگی بوقوع می پيونددپائين
  .درهمه عرصه های استعداد های ذهنی اشاره مينمايدعمومی وکلی 

، ترتيب ) فکرنموده حرف زدن( استدالل : استعدادهای ذهنی موضوعات چون 
شت نمودن وتنظيم نمودن پالن ، حل پرابلم ها ، بصورت نورمال فکرکردن ، بردا

به سادگی وبزودی بخاطرسپردن ويادگرفتن موضوعات آموزشی و مسايل مغلق ، 
درصورتيکه انجام اين فعاليتها امکان . آموختن ازتجارب کسب شده را شامل ميباشد

، اين موضوع نشاندهنده آنست که قدرت استعداد بصورت عالی انکشاف پذيرباشد
  . نموده است

.  ميباشد 100 مقدار آی کيؤ بلندترين. تعين ميگرددIQ قوه دانش وياذهنيت نظربه 
  . باشد نشاندهنده موجوديت اختالل ذهنی ميباشد70 پائين تراز IQدرصورتيکه 

  
  مهارت های سازگاری

  : بخش صنفبندی گرديده است 3 اين مهارتها بطورذيل به AAMRازنظر 
ن ، فهميدن پول لسان ، خواندن ونوشت( مهارتهای استعداد های سازگاری عمومی  -1

  )ومواظبت خودی 
ارتباطات انسانی ، مسؤليت ، غرور ، ساده ( مهارت های سازگاری اجتماعی  -2

رعايت لوحی ، بآسانی فريب خوردن ، راستکاری وصداقت ، رعايت مقررات ، 
 )واحترام به قوانين ، محتاط بودن درارتکاب جرم 

همگيری ومفيد واقع شدن فعاليت های روزمره ، س( مهارت درسازگاريهای عينی  -3
مصونيت های ظ درامورات مربوط به زندگی روزمره ، مهارت های کاری ، حف

 )محيطی 
واشخاصيکه عقب ماندگی ذهنی .  مهارت باالعموميت دارد3بخاطرانجام سازگاريها 

. دارندانجام اين مهارتها بصورت درست نگرفته ودارای محدوديتها ميباشند
درزندگی روزمره گرديده باعث بوجود آوردن تأثيرات زياد وموجوديت اين محدوديتها
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درحاالت مختلف ودربرخوردهای زندگی روزمره باعث بوجودآوردن تأثيرات منفی 
  .دراستعدادهای ذهنی ميگردد

همان طوريکه .درباره عمل وفعاليتهای سازگاری نيزمعيارهای آزمايشی موجوداست 
   .ش صورت ميگيردبرای تعين نمودن قوه دانش وذهنيت آزماي

  
  

  مراحل معاونتها وکومکها
AAMR  درين زمينه نوشته است که 1992درنشريه سال :  

به آن ضرورت دارند بطورذيل دسته بندی مراحل کومک که عقب ماندگان ذهنی 
  .نموده است 

         (Intermittent)  مؤقتی  -1
                (Limited) محدود -2
           (Extensive)  متداوم   -3
 Pervasive)(  همه حانبه وکلی  -4

چون ضرورت هرفرد دردريافت کومکها فرق مينمايد وبخاطررسيدگی خوبتربه 
  .هرفرد اين دسته بندی صورت گرفته است

دروقت کومک برای عقب ماندگان ذهنی نظربه ضرورت شان با درنظر گرفتن 
بادرنظرگرفتن مک ومحدوديت های مهارتهای سازگاری وعوامل معلوليت ، اندازه کو

   بعدا اظافه گردد. دسته بندی گردندIQومعيار فراردادن 
  

  پی بردن وکشف نمودن
اما . اختالالت نهايت وخيم ذهنی را ميتوان بعدازبدنيا آمدن نوزاد بزودی کشف نمود

درصورتيکه اختالل ذهنی ضعيف باشدوعاليم جسمی نداشته باشد ،کشف آن درسن 
يکی ازانواع عقب .  وهمچومثال ها موجودميباشد سالگی صورت گرفته3باالتراز

لی نظربعاليم که زيادوخيم نيست ، وميباشد  Down Syndromeماندگی ذهنی که 
  .وخصوصيت های جسمی بعدازبدنيا آمدن نوزاد بزودی چک اپ ميگردد

  
  :درنوزادان کمترازيک ساله عاليمی که مشاهده ميگردد قرارذيل است 

  شيرکم مينوشد -1
 درنشونمو وزيادنشدن وزن یتأخيروکند -2
 مطابقت نکردن دروقت ديدن ويا نگاه کردن -3
 دروقت خنده دادن بی تفاوت بوده خنده نميکند -4
نميتواند ،در راه ) چارغوک(خزيدن گردن درست نمی ايستد ، نشسته نميتواند ،  -5

 .رفتن وغيره فعاليت های حرکی کندی وپس مانی ديده ميشود
 گريان کم ميکند وآرام ميباشد -6
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 بدخوابی دارد وخوابش عميق نه بلکه سطحی ميباشد -7
 به بازيچه ويا سامان بازی عالقه نشان نميدهد -8

تااينکه والدين به اين موضوعات پی ميبرد واين عاليم راکشف نموده وبمراکزصحی 
  .يامراکزمشورتی مراجعه ميکند تقريبا يکسال رادربرميگيردو

چواطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند کشف سريح وزود واقدام زودتربرای پرورش هم
  .درنشونموی بعدی شان تأثيرزياددارد ، ازينروبه اهميت آن اشاره گرديده است

  
 اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارنددرنمووانکشاف خصوصيات 

  اختالالت مختلفيکه درعقب ماندگی ذهنی بمشاهده ميرسد
ظه ، انديشه وفکروغيره درعقب ماندگان ذهنی حواس ، درک ، دقت ومواظبت ، حاف
واين ويژگی وضعف . ورشد استعدادهای شناسائی بطوروسيع کندومتمايل ميباشد

  . قرارگرفته است وتائيددرعقب ماندگان ذهنی موردقبول
فعاليت های آموزشی ، درک شناخت واستعدادشناسائی درانجام فعاليت های روزمره ، 

  يط واشيای ماحول نقش اساسی داشته وبرداشت دنيای بيرونی وبرای درک متقابل بامح
 انجام .ازينرو استعدادشناسائی يکی ازبنيادی ترين واساسی ترين استعدادبشمارميرود

تمام فعاليت های سازگاری وفعاليت های ديگردرزندگی انسان مديون استعدادهای 
  .شناسائی ميباشد

  
 وديگرفعاليت های اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند ، درانجام فعاليت های آموزشی

  .مواجع هستندزندگی روزمره به مشکالت زيادی 
 درموردمشخصات وخصوصيتهای اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارندگزارش شده 

  : است که 
بدون استثناء اکثراطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارنداين موضوع تائيدگرديده است که 

که درگفتاروحرف زدن اختالل اطفالي. رشدوانکشاف لسانی درآنها بطی وکندميباشد
   . درارتباطات شان ميگرددهادارند اين امرباعث بوجودآوردن محدوديت

 يادميگردداطفاليراکه ازنگاه سن Binetدرآزمايش ذهنی که بنام آزمايش ذهنی بطريقه 
درنتيجه چنين داده وانجامد اين آزمايش رانهمسن ميباش) Mental Age : MA(عقلی 

. ليکه عقب ماندگی ذهنی دارند ، لسان شان نامکمل وتجريدی ميباشداطفا. اظهارميدارد
ودرمقايسه بااطفال سالم درحل مسايل وموضوعاتيکه ضرورت به انديشه وفکرکردن 

 وبرعکس درتصميم گيری وقظاوت برای حل مسايل  .داردنهايت کندوبطی ميباشند
  .روزمره آهستگی وضعف زياد ديده نميشود

ومکالمه  ماندگی ذهنی دارند درطرح نمودن تصورات ونظريات هچنان اطفاليکه عقب
ولی درموضوعات غيرلسانی مثال . که درآن لسان بکارميرود ضعف ديده ميشود 

  .احساسات وانجام فعاليت های ورزشی کندی و ضعف زياد ديده نميشود
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يکی : گزارش نموده اند که ) Jarman) 1997 و Das, Kirbyدانشمندان چون 
اطالعات درعقب ماندگی ذهنی شناسائی مراحل درک ای اختصاصی ذهن ازصفت ه

ميباشد وبهمين منظورچندين تحقيقات راانجام داده وبالخره باين نتيجه رسيدند که ، 
  : عمده سه پروسه  موجوديت)Cognitive Processes(مراحل درک وشناخت در

 Sequential (درک تسلسلی،  )Simultaneous Processing(درک همزمان 
Processing ( و پروسه پالنی)Planning (بطورنمونه اشاره گرديده است .

وهمچنان تذکرداده شده است که دراطفاليکه اختالل ذهنی دارنددر پروسه درک 
،اما برای حل ودرک موضوعات مغلق همزمان ودرک تسلسلی شان فرقی وجودندارد

 دارد آنها ازعهده انجام که ضرورت به ساختن تشکيالت عمومی وطرح نمودن پالن
  . آن برآمده نميتوانند وعاجزميمانند

اگريگ انگيزه باعث تحريک شان گردد واحساسات ودرک شانرا درحرکت آورد 
بدين معنی که وقتيکه يک عاملی باعث تحريک . درآنصورت فعاليتی راانجام ميدهند

  . فعاليت ميکنند گرددبطورمؤقتی کار وشان
 بدوش سيستم عصب  ودرکظيفه رشدوانکشاف قدرت شناسائیبااينکه مسؤوليت وياو

وبايدگفت که تجارب آموزشی . باين موضوع کلی ونهائی نميباشدولی . مرکزی ميباشد
نيزدررشدهمچواطفال بستگی ) اينکه چه موضوعات را وبه چه طريق آموخته است(

دست  درموردهمچواطفال بکه نتيجه مطلوب ازرهنمائی هاآوزشوبرای اين. دارد
صورتگرفته بادرنظرداشت ضرورت هرطفل , آيدرهنمائی ها بايد بصورت فردی 

   .طابق بامرحله رشداطفال اعيارگرددوهم محتويات موضوعات آموزشی بايدم
  .رشداستعدادهای ورزشی نيزدرآنهاضعيف ميباشداطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند، 

 ، اطفاليکه عقب ماندگی درورزشهای سنگين وهم درورزشهای سبک ديده شده است
بطورشايسته انجام داده ذهنی دارندنظربه سن وسال شان فعاليت های ورزشی را 

نميتوانند، بناعاتعداداطفاليکه عالقه بحرکات بدنی ندارند زيادميباشدواينکارباعث  
وموضوع مهمی . گرديده وپرابلم های چاقی راببارمی آوردافزايش کندی دررشداطفال 

تعليم وتربيه ورهنمائی ها بايد بادرنظرداشت : ن است که اموش گرددايکه نبايد فر
  .پرابلم های خصلتی ورفتاری هرطفل صورت گيرد

 اعتمادبنفس ، ضعف اراده ، وابستگی  اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند ضعف
اکثراين خواص . وتکيه برديگران ، غيرمعاشرتی وحس خودخواهی درآنهاديده ميشود

همچنان بی کفايتيها . يداندصول محيطی ميباشد که درآن احاطه گردوعادات مح
وکمبودی هائيکه درطرزکومک هاوجودداردباعت گرديده است تا درمراحل تربيه 

  .دات رادراطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارندببارآوردهمچوخواص وعا
اطفال ، دراين اما دراطفاليکه علت عقب ماندگی ذهنی درآنها صدمات مغزی ميباشد 

عالوه براختالالت حواسی ودرکی پرابلم های ديگری مانند بيقراری ، بی احتياطی ، 
  .رانيزميداشته باشندتهاجم وعصبانيت 
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نگاه ذهن ، لسان ، ورزش اطفاليکه عقب ماندگی دارند وبااينکه اين اطفال از
 وموضوعات اجتماعی کمبودی های زيادی دارند،اما اگربااليشان تعليم وتربيه

هنمائی های الزم صورت گيردميتوان کارهای جديد ورفتارهای جديدرابرايشان رو
شرفت سن وسال شان نقاط ضعيف شانرانيزرشد آموزش نموده، وباانکشاف وپي

ولی بايديادآورشدکه رشدوانکشاف درهمچواطفال نظربه علت . وانکشاف بخشيد
کشاف درهمه اختالل وعاليم وخصوصيت های روانی هرطفل فرق منمايدواين ان

قبل ازانجام برنامه های تعليمی وتربيوی شناخت کامل ازينرو . يکسان نميباشد
  .ازهرطفل برای مؤثرواقع شدن آموزش موضوع مهم ميباشد

وبخاطرنيل باين هدف ، ضروراست تادرقدم اول تمام موضوعات مربوط به رشد 
دی برای افرانرت ونظربه آن پالن های آموزشی بصو. وانکشاف اطفال ارزيابی گردد

   .هرطفل بطورجداگانه طرح گردد
  

  محتويات وميتودهای تعليم وتربيه دربخش عقب ماندگی ذهنی
  ميتودهای رهنمائی اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند

  طزرتفکراساسی درموردتعليم وتربيه عقب ماندگی ذهنی
اگردان بوده مبتنی براساسات زندگی شتعليم وتربيه دربخش عقب ماندگی ذهنی بايد

اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی . وتجارب وآموزشهای زندگی برايشان رهنمائی گردد
روانی دارند بامقايسه بااطفال سالم که درعين سن وسال قراردارند، رشدوانکشاف 

دراطفاليکه اختالل ذهنی دارندبطورُکلی کندوضعيف بوده ، فعاليت های تفريق 
دن ، ترکيب نمودن ، استدالل کردن وقضاوت نمودن،تجريدنمودن ، دسته بندی کر

 ازآموزش کسب نموده اند نمودن درآنها ضعيف بوده ، معالمات هاومهارت هائيراکه
اين معلومات ها ومهارتها بزودی پارچه ،پارچه وپاشان گرديده ودرزندگيروزمره 

راز  ونظرباين برداشت برای استفاده بهت.بصورت عملی ازآن استفاده کرده نميتوانند
واين طرزفکرويا . موضوعات آموزشی درساحه عمل هدايات الزم صورت ميگيرد

وعالوه بر . تعليم وتربيه حياتی ، اساسات تعليم وتربيه عقب ماندگی ذهنی ميباشد
، موضوعات زيادديگری نيزموجوداست که تنها درمکاتب برای تعليمات اساسی

  . شاگردان آموزش ميگردد
وانند مضامين درسی راخوبتردرک نمايند، ضروراست تاقبل  بخاطراينکه شاگردان بت

دربعضی مواردديده . ازآن اساسات تعليم وتربيه حياتی برايشان آموزش داده شود
، آموزش بعضی ازموضوعات مهم چون مسايل ميشودکه درآموزش های حياتی 

  .کلتوری بطورشفائی ازپروگرامهای تعليمی حذف گرديده است
هن اطفال ،اگر قبل ازآموزش مضامين اصلی آموزشهای حياتی بخاطرانکشاف بهترذ

  .يردمؤثرترواقع ميگرددصورت گ
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   ذهنیهایمضامين تدريسی درتعليم وتربيه عقب ماني
  . ذيل صورت ميگيردشکلرهنمائی هابچهار

ازطريق زندگی روزمره ، تمرينات : رهنمائی برای فعاليت های روزمره -1
برای حل موضوعات ل استعدادهای شان وبه اين شکتکراری صورت گرفته 

انکشاف  های دسته جمعی ماحول وهمچنان برای زندگی اشتراکی وفعاليت
  .وارتقاء داده ميشود

درجريان بازی بخاطرثبات عاطفی سعی وکوشش  : رهنمائی ازطريق بازی -2
صورت گرفته ، قدرت تمرکزفکری وقدرت سهمگيری اطفال رابصورت 

سته جمعی راپرورش داده ودرعين حال برای تحکيم داوطلبانه درفعاليت های د
 مقدمات برخوردهای اجتمائی وسهم گيری درباره ،ارتباطات متقابل با افرادمقابل

 صورت پرورشفعاليت های دسته جمعی آموزش وزندگی اشتراکی و در
 .ميگيرد

بطورفشرده تجارب زندگی ومعلومات های اساسی  : آموزش واحدات زندگی -3
ی حياتی از درمجموع تمام توانائيها.  برايشان آموخته ميشودوضروری زندگی

قوه درک وفهم ، مهارت ، روش های اجتمائی ، طرزبرخورد وغيره : قبيل 
 .توانائيهای زندگی اطفال ارتقاء داده ميشود

که ازطريق فعاليت های کاری بخاطرانجام بهترفعاليت های  : کارآموزش  -4
 وهم بخاطرخودکفاء شدن اطفال باشددرپيش بردزندگی روزمره ضروری مي

گرفته وازطريق ساختن اشياء ، کارهای دستی وديگرتوليدات  صورت رهنمائی
جسمانی وروانی اطفال راارتقاء داده وبخاطرتحکيم وثبات عاطفی فعاليت های 

  .شان سعی وکوشش صورت ميگيرد
  

  راک نمودن دراجتماعتاستعمال اسباب کومکی واش
خودکفائی که به اراده شخصی اطفال ميباشد ازآن حمايت و درحال حاضر موضوع 

 وبخاطرتحقق بخشيدن باين آرمان برای ارتقاع وبلندبردن کيفيت .پشتيبانی ميگردد
وبخاطرخودکفائی اطفال،عالوه . زندگی اطفال اهميت زياد قائل گرديده است 

سهولت هادر  تأمين برکومک های منابع انسانی ، استفاده ازوسايل کومکی نيزبرای
 ال بتوانند خودکفاء ومستقل بخاطراينکه اطف. فعاليت های زندگی شان ضروری ميباشد

شوند، برخوردارشدن ازوسايل کومکی ، کومک های انسانی ودرنظرگرفتن تعادل 
اهميت قابل مالحظه وبالنس دررهنمائی های دوره مکتب وهم ادامه آن بعدازفراغت 

. درمستقل شدن همچواطفال ارتباطات ميباشدموضوع اساسی وکليدی را . دارد
 Augmentative and (قات دربخش ارتباطات تعويضی وتوسعوی تحقي: بايدگفت که 

Alternative Communication (برای بطورمثال . پيشرفت های زيادی نموده است
اطفاليکه نميتوانند وقت وزمان رادرک نمايند ودرفهميدن ساعت مشکالت دارند ، 

.  ميشودميباشد استفادهدقيقه که يک دوره آن پانزده يهماندن شان ازساعتبرای ف
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ساعت بعدچه فعاليتی راانجام ال را واضع تر وخوبتربفهمانند که بخاطراينکه اطف
شده ميدهند ، ازنصب نمودن عکسها ، رسم ها ،نوشته ها وکارت های کوچک استفاده 

رداده وهرپانزده دقيقه بشکل دائره مدت انجام عمل را پانزده دقيقه معيارقرا. است
 فعاليت آله است کهاين ساعت درسويدن اختراع گرديده و اولين . نشانداده شده است

بايد يادآورشد که وسايل ديگری . جبران ميکندهای عقب ماندگان ذهنی را 
نيزبخاطرکومک درفعاليت های کاری همچو اطفال باتکنالوژی های عالی اختراع 

  . رانشانداده است AACنمونه های از شکال ذيل ا. گرديده است
  

    
            چارت ارتباطی که درآن ازسمبول ها استفاده شده استساعتيکه برای فهماندن وقت استفاده ميشود

(Kangas and Lloyd, 1998, P.545)                           (Embody, http://www.mentek-godai.co.jp) 
  

  
  ساختن کرکترهای اخالقیبخاطردرک خودی وتعليم وتربيه 

ضرورت های فردی هرطفل را :  های کومکی تعليمی وتربيوی بشکل انفرادی پالن
ازدوران کودکی تاوقتيکه ازليسه فارغ بصورت دقيق درک نموده ، وبطوردوامدار

هدف ازکومک های انفرادی صورت دقيق وثابت ادامه داشته وبميگردد،اين کومک ها
واين کومک ها نه تنها دردوران مکتب بلکه ادامه همچو کومک ها . نيزهمين ميباشد
بخاطرپيشبردموضوعات کاری وپيشبرد وقتيکه شامل کارنيزميشوند بعدازفراغت 

ن وبصورت عمری برايشان صورت گرفته وبرای آماده نمودن سهولت ها زندگی شا
درتعليم وتربيه عقب ماندگان ذهنی . سعی ميگردد تا ازمنابع اجتمائی نيزاستفاده گردد

فعاليت های اساسی ديگری که بازندگی شان مطابقت داشته باشد درپروگرام های 
ف داده وبخاطرشرکت آموزشی اظافه نموده فکروانديشه تجريدی شانراانکشا

درموضوعات فرهنگی ومستفيدشدن ازآن ، فعاليت های آموزشی را ارتقاء داده شده 
  .درين زمينه توجه بيشترصورت خواهد گرفتاست وبعدازين نيز
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  تعليم وتربيه اطفاليکه ناتوانائی درآموزش دارند
 تشکيل ميدهد بااينکه خواندن ، نوشتن وحساب محتويات مهم تعليم وتربيه رادرمکاتب

ولی وقتيکه آموزش صورت ميگيرد ، ديده ميشودکه بعضی ازاطفال به مشکالت 
مخصوصا اطفاليکه گمان نميرود که آنها عقب ماندگی ذهنی داشته . مواجع ميگردند

درمورداطفاليکه بمشکالت مواجع ميشوند درآن وقت فقداين فکرپيداميشود، که باشند، 
  .دارند ويا اينکه به آنها شاگردان تنبل خطاب ميکنندين اطفال بدرس عالقه نممکن ا

بااينکه خوداطفال ووالدين شان بخاطرجذب بهترازدرسها تالش بخرچ ميدهند، ولی با  
ميگويندکه اين و. آن هم درفراه گرفتن موضوعات درسی درآنهامشکالت ديده ميشود

  .يباشندم ) Learning Disabilities : LD ( دارای اختالل آموزشی اطفال
  

  تعريف اختالل آموزشی درساحه تعليم وتربيه
اطفاليکه اختالل آموزشی دارند،رشدوانکشاف عمومی ذهنی شان بطی وياضعيف 

درآموختن ويادگرفتن دريک بخش مشخص دريکی ازقابليت های ذيل بطور اما . نيست
شنيدن ، حرف زدن ، خواندن ، نوشتن ، حساب : چشمگيردچارمشکل ميباشند

  . الل نمودنواستد
ريکی ازفعاليت های سيستم دچنين حدث ميزنند که شايددرموردعامل اختالل آموزشی 

واين اختالل باعث بميان آوردن ناتوانائی  عصب مرکزی اختالل موجودباشد،
 اختالالت مختلف ديگرازقبيل اختالل بينائی ،: ولی بايد گفت که. درآموزش شده باشد

 وهم عوامل محيطی بطور ،و غيرهاختالل عاطفی  ،اختالل شنوائی ، اختالل ذهنی
   )Japan ,1999( .  شده نميتواند اصلیمستقيم علت

با .  بين استعدادذهنی ونتيجه تحصيلی ميباشدچيزيکه نهايت ميباشد،موجوديت تفاوت 
علمی پائين  توانائی اينکه دررشدوانکشاف عمومی ذهن پرابلم ديده نميشود ولی سطح

  . ميباشد
متوازن زن بودن جناح های مختلف درذهن ، نامتوازن بودن نتيجه تحصيلی ونانامتوا

 ) Discrepancy(   تفاوت ها بنام مودل  ،بودن استعداد های علمی وتفاوت های موجوده
  .يادميگردد

  
  اختالل آموزشی درساحه طب

  :امريکا معيارتشخيص انجمن طب روانینظربه 
 :عبارت است از) Learning Disorders(اختالل آموزشی

  ) Reading Disorder(  اختالل درخواندن
 )Mathematics Disorder( اختالل درحساب 

  )Disorder of Written Expression(اختالل درنوشتن  
بوده واصطالح   نمودن آن ناممکنکه مشخصي آموزشی ديگروهم چنان اختالل

 اين اختالل ساحه .ميباشد) Learning Disorder Not Otherwise Specified(آن انگليسی 
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شده ومشخص کردن مشخصی نداشته واين اختالل درعين حال چندين اختالل يکجاه 
  .رامشکل نموده ، ومانع بزرگی درراه انکشاف استعدادهای آموزشی ميگردد

يص نمودن اختالالت خواندن ، نوشتن وحساب نظربه سن بخاطرتشخ: بايد يادآورشدکه
پائين ترازآنچه که توقع ميرورد  يم وتربيه مطابق سن وسال،تعلهنی ذحياتی ، سنجش 

  است
  

  ارزيابی نمودن اطفاليکه اختالل آموزشی دارند
وضوع مهم م، دراختالل آموزشی :  فردی درونیتحليل وتجزيه تفاوت های

 موجود  طفل که بين استعدادهای داخلی هرکهتفاوت هائيتفاوت های فردی نه ، بلکه 
اين موضوع نه تنهابرای قضاوت نمودن درموردداشتن  از.ه ميشود مهم شناختميباشد

ويا نداشتن اختالل آموزشی اطفال استفاده ميگردد، بلکه بخاطررسيدگی بهتربه 
 وهم بخاطررهنمائی بهتربرایمشکالتيکه اطفال درجريان آموزش به آن روبروميشوند

  .  وقابل اهميت ميباشديت مهم شاگردان نيزنها
وبررسی جزئيات درمورد تفاوت های داخلی فردی وهمچنان برای بخاطرمطالعه 

. ارزيابی نمودن فعاليت های شناسائی ازآزمايش های مختلف ذهنی استفاده ميگردد
انجام آزمايش های قدرت آموزشی وارزيابی ) علمی(ودرمورد مهارت های درسی 

نتايجيکه  ازين ونظربه . نظربه معيارهای تعين شده مهم وارزنده ميباشدهای مشخص 
ارزيابی ها بدست می آيد،به آسانی ميتوان درقسمت ضرورت های تعليمی وتربيوی 

ت وپی بردن به ضرورت های تعليمی بايدگفت که شناخت درس. اطفال پی برد
وتربيوی اطفال برای برقرارنمودن ومأثرتمام شدن تعليم وتربيه دربخش اختالل ذهنی 

   .اولين گام ومهترين گام ميباشد
ذهنی ذيل استفاده   برای ارزيابی فعاليت های شناسائی ازمعائينات وآزمايشهای 

  .ميگردد
 

WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children III) and K-ABC(Kaufman 
Assessment Battery for Children), ITPA(Illinois Test of Psycholiguistic Abilities)        

وروشن نمودن . تعين نمودتوسط اين آزمايش هاميتوان سطح عمومی ذهن راوازينکه 
اين موضوع که مشکالت واختالالت آموزشی وابستگی به اختالل ذهنی ندارد الزم 

  .ميباشد
همچنان اين آزمايشها بخاطرسنجش تفاوت های فعاليتهای شناسائی شامل آزمايشهای 

ی داخلی فردی وسنجش آن توسط اين وچون تعين تفاوت ها. ساده وابتدائی ميباشد
   .،ازين لحاظ موارداستفاده ازين آزمايش نهايت زياد استآزمايش امکان پذيرميباشد 

ثالی ازاشتباء خواندن دوکودک شش ساله وهفت ساله را که ناتوانائی درشکل زير م
  . دهدرخواندن دارندنشانداده ش
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(Examples of the reading errors mad by dyslexic children of reading ages six and 
seven years.)                                                                                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  

(Snowling, Stack house, and Rack, 1986, P.330) 

  
  

  ارزيابی استعدادهای علمی
بخاطردرک معيار . رمورداختالل آموزشی ، ارزيابی استعدادهای علمی مهم ميباشدد

در : اين موضوع بايدبه فکرسپرده شودکهواقعی وقضاوت نمودن اختالل آموزشی 
وبا . اختالل آموزشی استعدادهای عمومی ذهنی نسبت به اختالل ذهنی باالترميباشد

لی شاگردان روشن گرديده وميتوان  سويه تحصي استعدادهای علمی ،ارزيابی نمودن
فهميد که استعدادعلمی شاگرد چندصنف پائين ترازصنفی ميباشد که شاگردفعال آنرا 

درموردشاگردانيکه اختالل آموزشی دارندودرحال حاضر صنف دو وسه . تعقيب دارد
يک صنف پائينتربوده ، واستعداد علمی شاگردان ابتدائيه هستند استعداد علمی شان 

چون مظمون . هار الی صنف نهم دوصنف پائين ترمعيارقرارداده شده استصنف چ
حساب دارد، برای تعين نمودن اين لسان ورياضی ارتباط نزديک با خواندن ، نوشتن و

وبايدتذکرنمود که اين . معيار، نتيجه مضامين لسان ورياضی درنظرگرفته ميشود
  . دبکاربرده ميشوروش درمکاتب عادی وکالسهای عادی نيز

استعدادذهنی شان درحدمتوسط ميباشد   اطفاليکه درکالسهای عادی ميباشند ، بااينکه 
 قظاوت نمودن دقيق  وتنها بااين کمبودی . ولی استعدادهايشان بطوروسيع پراگنده است 

 ودرين زمينه الزم  ميباشد ، ازطرف استادان مکتب ناممکندر موردهمچو شاگردان
  . درمورداين اطفال قضاوت نمايندمختلف است تامتخصصين ازجهت های 

تعين نمودن مقدار ) آياچندصنف پائين ميباشد(ارزيابی نمودن استعدادعلمی اينکه در
 تمايل دراستعدادهاینقطه نظرمهم بوده ودرعين حال بخاطرفهميدن مشخصات  ،ثابت

 درمورد خواندن ، نوشتن وحساب ضروری  ثابتبشکلشناسائی تحليل وتجزيه 
 . ميباشد

  
  

Logographic

Lexical-sounding

sign/sign
bowl/blow
spade/space

flood/fault
choir/clot
bleat/built

breath/bread
cask/cash
pint/pink

lettuce/lettering
organ/olive
grill/grit
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  نمودن احساسات نيککومک های تعليمی وتربيوی بخاطرپرورش 
ضعيف بوده اطفاليکه اختالل آموزشی دارند ،ازشروع درآموزش ها ودرسهای مکتب 

ونميتواند درسهارابصورت درست تعقيب نمايد ، ونه تنهادرمضامين درسی بلکه در 
گردرمکتب ديگری وا.... مسايل زندگی اجتماعی وفعاليت های دسته جمعی وغيره 

و در . ناکامی ها واشتباهات زيادی راتجربه نموده وبهمين طورادامه ميابدبرود بازهم 
ديده نميشود ، استادان  خاصی دررشد وانکشاف  وکندیحالت عادی چون عقب ماندگی

کوشش نکردن اطفال نسبت  کفايتی وبیدر علت پسمانی  فکرميکنندکهووالدين اطفال
بااين کار . الی اطفال زيادمينمايندين خاطرفشارهای درسی را با وبد.به درس ميباشد

باعث ادامه وتکرارنمودن مشکل بهمان شکل بدون حل باقيمانده وضوعات مو
ضعيف گرديده وبيش از اشتباهات دراطفال گرديده ، وانگيزه درس خواندن دراطفال 

ت درس ، ودرنتيجه درموضوعا. بيش عالقه مندی اطفال نسبت بدرس کم ميگردد
  ولياقتببارآورده ، وهم استعدادمکتب وهم دربرخوردبادنيای بيرونی تأثيرات زيادی را

احساس اعتماد  ،دواين جرأت ازبين ميرودننابرازکرده ويانشانداده نميتواهای خودرا
وبرای جلوگيری ازين حالت وهم برای اينکه اطفال . بنفس وعراده راازدست ميدهند

ضرورت است استعدادهای اطفال رابرسميت شناخته و ، دچارچنين حالت نگردند 
 اطفال سعی بيشتربخرچ داده ودررهنمائی ها تدابير بخاطرانکشاف بيشتراستعدادهای

کارهائيکه انجام آن برای مشکل وياناممکن است ، نبايدتأکيدصورت . بهتراتخاذگردد
  .کيدصورت بگيرد، تنها چيزهائيراکه ازعهده انجام آن برآمده ميتوانندبايدتأگيرد

سی را مؤفقانه به انجام ميرسانند، بايدتقدير همچنان وقتی يک کار وياموضوع در
 وطريقه های ديگرتقدير تقديرنمودن ميتواند لفظی باشد وياهم باانعام تحفه. گردند
پنجه دادن  دست وتشويق شان ميگردد، بلکه درتقديرنمودن اطفال نه تنها باعث . گردند

برای حل ت دراستحکام بخشاندن اراده اطفال نيزمأثربوده، برای حل موضوعا
 بلند بردن . پرابلمهاوحل مسايل زمينه تصميم گيری شخصی برايشان آماده ميگردد

وتوجه نمودن . داردنياز اطفال به توجه سعی بيشتر یکات داخليانگيزه وانکشاف تحر
برای دوره نوجوانی درموردارتقاء دادن انگيزه های داخلی ، زندگی آينده ، وهم 

برای اطفاليکه ناتوانائی درآموزش ودوره جوانی ، وساختن اساسات زندگی مفيدرا
  . دارند امکان پذيرميسازد

  
  :خواص اطفاليکه عقب ماندگی ذهنی دارند

خواص عام ومعمولی چنين اطفال پائين بودن سطح توجه شان ميباشد ويا بعبارت 
اين ها پرابلم . يک ايجاد شده ضعيف ميباشند ديگردرفوکس نمودن توجه دربرابر تحر

 پائين دارند به همين علت است که درآموزش گرفتن مفاهيم IQ.  حافظه ميداشته باشند 
تحليل وتجزيه معلومات گرفته شده وضعف دربکار بردن دانش کسب شده درآنهاديده 

  .ميشود
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  اتعداد زيادی ازافراديکه عقب ماندگی ذهنی دارند قادرند ت
  .                                            مؤفقانه کارهای جتماعی راانجام دهند                                    

(Gargiulo, 2006, P.189) 
  
  
  

     Down syndrome:    
   

      يک حالت غيرنورمال کروموزومی بوده که اکثرا منتج به عقب ماندگی ذهنی 
  .بخصوص ظاهری ميگردد همراه با قيافه 

  

  
  

  اکثراوقات منتج به عقب مانی ذهنی ميگرددDown syndrome                           ا
(Gargiulo, 2006, P.166)  
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        به همين ترتيب ميتوان ازانواع اختالالت ديگری نام برد که ميتوانند درپروسه 
 هستند که کامال صحتمند ميباشند تعليم وتربيه مشکالت را ايجاد نمايند مثال افرادی

ولی پرابلم آموزشی دارند ، افرادی هستند که توجه شان درموارد مختلف ضعيف 
ميباشد وخود را آرام نگهداشته نميتوانند ، اطفالی هم ميباشند که اختالالت هيجانات 
ورفتاروکردار در آنها ديده ميشود ، شاگردانی وجود دارند که اختالالت درگفتار و 

وباالخره شاگردان يا اطفالی هم هستند که ذکاوت ، ) لکنت زبان(لسان ميداشته باشند 
طورمختصرتعدادی ازحاالت فوق معرفی . هوش واستعداد خارق العاده ميداشته باشند

  .ميگردد
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  فصل ششم
  

  دارای اختالالت رفتاری ميباشندتعليم وتربيه اطفاليکه 
  

  تاری چيست ؟اختالالت رف
  رفتاریالت تعريف اختال

کوتاه يا خود ووتاه فکری درقسمتک  اطفاليکه درمورد"اختالل رفتاری  " اصطالح 
 اختالل دررفتار  اطفاليکه درمورد. دارند ا ستفاده شده نميتواند ديگرانردفکری درمو

 ، ه باشند دارندوهچنان رفتار زشت و عصبانی داشت، اختالل درارتباطاتاجتمائی 
اين اطفال : چون دامنه اختالطات درهمچواطفال وسيع ميباشد، پس گفته ميشودکه

 عمدتا براساس اختالالت پرابلمهای رفتارئيکهدرين فصل ، . اختالل رفتاری دارند
وپرابلمهائيکه براساس  "  اولنوعاختالالت رفتاری " رشدی بوجودميآيدآنرا 

  . تعريف مينمائيم "  دومنوعالت رفتاری اختال"  آنرا اختالالت رشدی بوجود نميآيد
هميشه درحرکت : ناآرامی بی توجهی،  خودمحوری، رفتاری اولی ، دراختالالت 

وديگرپرابلمهای مربوط  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder :ADHD) (. ميباشد
اموشی خ ، نرفتن به مکتب ، نوع دومدر اختالالت رفتاری . به رفتار شامل ميباشد

ماندن درخانه واختيارنمودن  وخيم ، عادت روانی ، (Selective mutism)اختيارنمودن 
  . وغيره موضوعات شامل ميباشدگوشه گيری بيش ازحد

  
  علت اختالل خواص رفتاری

  :ولانوع علت اختالل خواص رفتاری 
 که باعث بوجود اختالل خواص رفتاری گروپ اول ناشی ازاختالالت رشدی ميباشد

 خودمحوری تاختالالمنشاء  گمان ميرودکه.وردن پرابلم درخواص رفتاری ميگرددآ
)Autism ( وADHD باعث ی  اختاالت ذاتی مغز شايدحدس زده ميشود که.  ذاتی ميباشد

ولی درمورد . بوجودآوردن ناتوانائی ها درفعاليت های عصب مرکزی گرديده باشد
نتيجه نهائی بدست ، هنوزمغزميگردد اينکه چه عاملی باعث بوجودآوردن اختالل در

 .نه آمده است
  

  : دومنوععلت اختالل خواص رفتاری 
عضی عوامل محيطی باعث ببارآوردن پرابلم های رفتاری گرديده احتمال داردکه ب

باشد ، وبااختالالت مغزی اصال ارتباطی نداشته ودرمورداينکه کدام عوامل محيطی 
دراختيار انتخاب . د، هنوزقطعی نگرديده استباعث بوجودآوردن اين اختالل ميگرد

طفل درخانه حرف ميزند ولی درمکتب هميشه خاموش بوده ومثلی ( نمودن سکوت 
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و به غيرحاضری نمودن ونرفتن به مکتب را . ) اينکه گنگ باشد اصال حرف نميزند
  . دربرميگيرد

   ی اولنوعخصوصيات اختالل رفتاری درمورد 
  .ه ترين عاليم دراين اختالل سه عالمه ذيل ميباشد عمد) :Autism(خودمحوری  -1

نظربه اختالل کيفی ، درعملکردهای اجتمائی دربرقرارنمودن ارتباطات انسانی  ①
  . مشکل ميداشته باشند

دردرک نمودن اظهار وبيان موضوعات اختالل کيفی دررفتاراجتمائی ، کمبودی  ②
 غ نمودن ويا رساندنبواسطه زبان ويالسان ، وخارج ازموضوعات لسانی درابال

 . هدف ويامقصدشان بديگران مشکالت دارند
ذوق وعالقه شان محدودبوده وعملی راکه انجام ميدهند ، يکنواخت وتکراری  ③

 . ميباشد
 که ازطرف اتحاديه طب روانی امريکا تهيه گرديده است ، معيار 6-1درجدول 

 اين جدول خود براساس. نشانداده است (Autism) تشخيصات رادرموردخودمحوری 
وقوع اين اختالل نظربه تحقيات فيصدی . کمترميباشدذکور بتناسب محوری دراناث

ويا بيشتراز "  نفر5 الی 3 درده هزارنفر" ازهر: فکرشده است که چنين . تفاوت دارد
  . امکان دارد که اين اختالل بوقوع بپيونددآن 

 Asperger’sری دارد محوبه خودمحوری باهت نزديک همچنان اختاللی ديگريکه ش
syndrome بااين تفاوت که دراختالل آسپيرگه دردوران نوزادی درنشونموی . ميباشد

لسانی پرابلم موجودنبوده ، وخصوصيت اين اختالل درين است که اختالالت ذهنی را 
  . همراه نميباشد

  
 )اوتيزم(خصوصيات روانی ورفتاری درخودمحوری  -2

 نشانداده 6-1هستند ، تشخيصاتيکه درجدول درموردخصوصيات اطفاليکه خودمحور
شانداده شده وخارج ازخصوصيات رفتاری که درجدول ن. شده است مطابقت مينمايد

است ، دربخش خصوصيات روانی وشناسائی بطورعمده به خصوصيات ذيل اشاره 
  . گرديده است

  ات وعاطفه اشخاص ديگرمشکالت داشته ودرمورد احساسدردرک نمودن احساس )1
فه شخص مقابل بی اعتناء بوده وهم ارتباطات شان يک جانبه وبخواست خود وعاط

 . عمل مکنند
 بازهم دراستعدادهای شناسائی ، درصورت نداشتن اختالالت ذهنی نامتوازن بودن  )2

دراظهاروبيان نمودن کلمات ، درمنعکس نمودن ونشاندادن احساسات ودردرک 
اری موارد درشناسائی کس دربسيبرع. نمودن جمالت به مشکالت مواجع ميگردند

اشياء توسط ديدن ودربخاطرسپردن موضوعات ساده استعداد قوی ازخود نشان 
  .ميدهند
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  . دارندديده ميشود" اوتيزم"حساس بودن حواس ميباشد، که دربسياری ازاطفاليکه  )3
ياصداهای مخصوص ديگربگوش شان ميرسد وقتيکه صدای موسيقی و: بطورمثال

، بدغذائی ) حساس بودن حس شنوائی(ش هايشانرابسته ميکنندبادست هايشان گو
حساس بودن حس  "غذاهای متنوع رانميخورند،هميشه به يک غذاعالقه دارند(

، وهمچنان درموردلباس حساس ميباشند، وقتيکه لباسهای شان اندک کثيف ) "ذائقه
ل حساس بودن درحس المسه نيزدربسياری از اطفا. گرددفورأ آنراعوض ميکنند

  . تفاوت های فردی دربين اطفاليکه خودمحوری دارندزياد ميباشد. ديده ميشود
خودمحوری ) ليول(فعاليت های ذهنی وديگری سطح ) ليول(نظربدومحور يکی سطح 

  . ذيل تقسيم گرديده است) تيپ(به چهارنوع 
" باعملکردبلندخودمحوری "چون اختالل ذهنی راهمراه نميباشد بنام  B وAنوع 
  . گردديادمي

سطح عملکردهای ذهنی بلند بوده ، وچون اختالل ذهنی راهمراه   Aنوع  ①
آنهاميتوانندتاسطح بلندتحصيل نمايند ، . قوی نميباشدندارد، سطح خودمحوری 

درصورتيکه برداشت درست محيط ماحول درموردهمچواشخاص 
موجودباشد، اين اشخاص در دوران بلوغ ازنگاه اجتمائی ميتوانندزندگی 

 ، امکانات خودکفاشدن دراين اشخاص بسيارقوی قل داشته وخودکفاه شوندمست
بعضی اکثرآنهاتوانسته اندسهم فعالی رادر جامعه ايفاء نمايند ، . ميباشد

ازآنهابعدازبتمام رساندن تحصيالت بحيث استاد درپوهنتون هاوبعضی 
  . ازآنهابحيث ريسرجرايفای وظيفه مينمايند

. حوری شديدميباشد ذهنی بلندميباشد ، وهم خودمهم سطح فعاليت های Bنوع  ②
اين اشخاص درکسب تحصيل مشکالت زيادی ندارند ، درقسمت خواندن ، 

مسائل روزانه در مشق کردن ، حساب وغيره مهارت هائيکه برای پيشبرد
اما . زندگی اجتماعی ضروری واساسی ميباشد بخوبی ميتوانندآنرکسب نمايند

ل ازاوضاع اجتمائی به مشکالت دچاربوده ، کامدردرک وبرداشت نمودن 
ودرقسمت درک ازاحساسات وعاطفه ديگران ، ودرانعکاس دادن احساس 

به وعاطفه خودبرای ديگران ضعيف بوده ودرجريان زندگی اجتمائی 
 .مشکالت زيادی مواجع گرديده وناکامی های زيادی راتجربه خواهدنمود

بااينکه . خودمحوری شديدنميباشد اختالل ذهنی راهمراه ميباشد، ولی Cنوع  ③
تعليم وتربيه درقسمت ليول خودمحوری ضعيف است ، امکان زيادداردکه 

 . ومسائل رفاعی ماننداشخاصيکه اختالل ذهنی دارندرفتارگردد
درتعليم . شديدميباشدو خودمحوری , اختالل ذهنی راهمراه بوده   Dنوع  ④

الل شان توجه صورت وتربيه همچواطفال بايد درموردخصوصيت های اخت
بايد . گيرد وازشيوه تدريسی که مخصوص خودمحوران است استفاده گردد 

گفت که اگردرقسمت تعليم وتربيه همچواطفال توجه درست صورت نگيرد ، 
 .پرابلمهای زيادی راببارمی آورددرآينده مانند اطفاليکه اختالل رفتاری دارند 
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 Ⅳ-SMD  معيارتشخيص درمورد خودمحوری 6-1جدول 
  

.A صدق نمايد فقره 6 زيادتر اززير ، مجموعأ) 3) (2) (1(فقره های  مياناز.  
  .ازهرکدام يک يک فقره صدق نمايد) 3(و ) 2(دوفقره ، از ) 1(اما، الاقل از                        

  ازميان فقره های زير ، عملکردهای اجتمائی دراختالالت کيفی نسبت به  )1(
  . ره صدق نمايدکم ازکم زيادترازدوفق

a) ( ، چشم شخص مقابل رامی بيند ، درمورد حالت قيافه ، وضع بدن  
  ، ودرميزان نمودن ارتباطات با شخص مقابل      اشاره کردن وغيره 

  .      درعملکردهای غيرلسانی بطوربرجسته اختالل ديده ميشود
)b (نظربه سن وسال ونظربه سطح رشد وانکشاف که دارد ، نميتواند  
  . بطورشايسته بين همراهانش ارتباطات نزديک برقرارنمايد     
)c ( ، نميخواهدباديگران يکجادربازيهاشرکت نموده وازآن لذت ببرد  

  بطور.      همچنان نميخواهدبه عالقه وذوق ديگران خودراشريک سازد
  ان بازی وياچيزيکه موردعالقه باشد ، نميخواهد که آنراسام:      مثال 
  گران نشاندهد،سامان موردعالقه اش رابرای ديگران پيش نميکند     بدي

  .     وحتی توسط انگشتان هم بآن اشاره نميکند
)d (دربرقرارنمودن ارتباطات متقابل ازنگاه اجتماعی وعاطفی کاستی   

  .       ديده ميشود
  دراختالالت کيفی درموردعملکردهای ارتباطی ، ازميان فقره های زير )2(

  . م ازکم زيادترازيک موردآن صدق نمايددرصورتيکه ک
)a( وادای کلمات وياهم اينکه اصأل گپکندی دررشدوانکشاف لسانی   

  بعوض گپ زدن از(زده نتواند ودرادای کلمات کامأل عاجزباشد 
  .)اشاره ، شوردادن دست وامکانات ديگر نيزاستفاده کرده نتواند

)b(  ران حرفازخودبديگ ، اما زبان گفتاری داشته باشددرصورتيکه  
  .حرف نميزندوصحبت رابصورت درست وواضع ادامه داده نميتواند

)c( کلمات رابشکل احتزازی تکرارنموده وطرزحرف زدن خاص ،ويا  
  . هم لهجه خاصی دارد

)d(  به بازی های تفريحی که به سن وسالش مطابقت دارد ولی باآنهم  
  . تنهائی ازعهده انجام بازی هابرآمده نميتواند

  ازميان. بوده ، وعملکردهاتکراری ويکنواخت ميباشدذوق وعالقه محدود )3(
  .فقره زير کم ازکم زيادترازيک موردآن صدق نمايد

)a( درچندعمل محدودعالقه اش غرق بوده وحدواندازه آن غير عادی  
  . ميباشد

)b(  خوردهداشتن خاصيت های ناقص ، درموضوعات رسمی وتشريفاتی  
  چشمگيراصرارگيری نموده وبخاطربرآورده شدن خواسته هايش بطور

  . مينمايدوپاه فشاری 
)c( تکرارمينمايد، دست ها واگشتان رايکنواخت يک کلمه رابدون مورد  

  . تاب وپيچ داده وتمام بدن را بيموردحرکت ميدهد
)d( تمام شئ نه بلکه دريک قسمت ازشئ عالقه ميگيردوبرای مدت طوالنی 

  .به آن مصروف ميگردد
           .B  نقص ديده شوديا ، کندی وی سه گانه ذيلهاتاسه سالگی دريکی ازعرصه.  

  اعمال متقابل اجتمائی  )1(
 ارتباطات بااشخاص مقابل )2(
 . بازيهای فکری وخيالی وبازيهائيکه ازسمبول های مختلف استفاده ميگردد )3(

           .C Rett’s syndromeومتالشی شدن کرکتردردوران طفوليت درينموردصدق نميکند .  
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3- ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) 
  ADHDعمده ترين عالمات . نشانداده شده است  ADHD ، معيارتشخيص 6-2درشکل  DSM-Ⅳ ازطرف

نظربه اينکه کدام يک ازين "  بی ارادگی وبی قراری " وديگری " اختالل درقدرت توجه" دوعالمه ميباشد يکی
  . ديده استذيل تقسيمات گرعالمات برتری دارد بازهم به سه نوع 

دراختالل قدرت توجه زيادترازشش مورد ، وعالوه برآن : شکل برتری اختالل درقدرت توجه  ①
کم ازکم شش ماه آن وضيعت صورتيکه دربيارادگی وبی قراری کم ترازشش موردصدق نموده ودر

  . ادامه داشته باشد
آن دراختالل قدرت توجه  وعالوه برمايد،زيادترازشش موردصدق ن: شکل برتری بی ارادگی وبيقراری  ②

 . نموده وآن وضيعت کم از کم شش ماه ادامه داشته باشدکم ترازشش موردصدق 
درقسمت اختالل قدرت توجه زيادترازشش مورد شامل بوده وعالوه برآن ) : مخلوطی(شکل ترکيبی  ③

ه داشته زيادتراز شش مورد نمايد ،واين وضيعت کم ازکم شش ماه ادامدرقسمت بی ارادگی وبی قراری 
 . باشد

ازطرف امريکاصورت گرفته است نشانداده است  ADHDسرويع که درموردفيصدی وامکانات بوقوع پيوستن 
ذکور ده فيصد شش فيصد بوده ، وفيصدی بوقوع پيوستن در  ADHDدردوره ابتدائيه فيصدی بوقوع پيوستن : که 

أ درذکورامکانات بوقوع پيوستن بيشتر ودرنتيجه گيری که صورت گرفته واضع. ودراناث دو فيصد ميباشد 
  . ميباشد

  
   ADHDخصوصيت های روانی ورفتاری  -4

دارند ، فقره هائيکه درجدول معيار  ADHDصوصيات رفتاری اطفاليکه خدرمورد
عالوه براختالالت قدرت توجه ، . تشخيص ذکرگرديده است کامأل صدق مينمايد

 نيزموجودميباشد واين ، خصوصيات قابل توجه ديگریبيقراری وبی ارادگی 
  . خصوصيات روانی وشناسائی: خصوصيات عبارت انداز 

دارند ، استعدادهای  (LD)اکثراين اطفال مانند اطفاليکه اختالل آموزشی : بطورمثال 
امتوازن بوده ،وموضوع مهم ارزيابی نمودن درست شناساسی درايشان بطورچمشگيرن

  . ای ضعيف شناساسی ميباشددرمورداستعداد های قوی شناسائی واستعداده
قرار موردسرزنش آشکرااين اطفال درمقابل اشتباهات وپرابلمهائيکه ازآنهاسرميزند، 

واين سرزنشها اثرات منفی رادراطفال ببارآورده ، باعث تنزيل جرعت . ميگيرند
سرکشی ورفتارمخالفت  احساسات شانرا متأثرنموده، وتوانائی شخصی اطفال گرديده

  . ل تقويه مينمايدآميزرادراطفا
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  76

  )ADHD( معيارتشخيص دمورد بی توجهی وبيقراری 6-2جدول 
 

.A 2(ويا ) 1( درصورت مشاهده يکی ازفقره های (  
   موردآن 6ازميان عالماتيکه درمورداختالل قوه توجه درزيرنامبرده شده است، زيادتراز )1(

تاحدی که درزندگی روزمره موجب بميان و. د ماه حالت مذکورادامه داشته باش6وکم ازکم زيادتراز
  . آوردن ناسازگاريهاگردد وازنگاه سطح نمووانکشاف نيزدرحدنامناسبی قرار داشته باشد

  اختالل قوه توجه ●
)a(  در باريکی هاونازکی موضوع توجه ودقت کرده نميتواندوازبی دردرس ، کاروفعاليت های ديگر،

  . توجهی مرتکب اشتباهات ميگردد
)b( درمسايل مختلف ديگر ، دوام دادن دقت وتوجه برايش مشکل ميباشدچه دربازی وچه . 
)c( شود ، چنان معلوم ميگردد که گويا هيچ چيزی را نشنيده استوقتی که همرايش حرف زده مي . 
)d( درس ، کار و مسؤليت های . مطابق هدايت عمل کرده نميتواند ، وياهم ازهدايات سرکشی مينمايد

ک نتوانسته اما نه باين معنی که گوياهدايات رادر( رسانده نميتواند وظيفوی را بطورکامل به انجام 
 .)ويا اينکه مخالفت ميورزد وقصدأ اين کارراميکند

)e( درحل مسايل وبرای انجام فعاليت ها بدون پالن ريزی عمل ميکند . 
)f( وازادامه دادن . موضوعاتيکه ضرورت بادامه سعی وکوشش روحی داشته باشد ، خوش اش نميآيد

 )مثأل دردرسهای مکتب وحل نمودن کارخانگی ( . امدادن همچوموضوعات اجتناب ميورزدوانج
)g(  سامان بازی ، اوراقيکه مربوط کارهای خانگی ميباشد : اکثراوقات اشياء ولوازم ضروری ازقبيل

 ل ، کتاب ، قلمدانی راگم مينمايد، پنس
)h( تحريکات غيرضروری توجه اش راسلب مينمايد . 
)i(  روزه بايدآنرا انجام دهدفراموش مينمايدکارهای راکه همه. 

 
   فقره که درمورد عالمات بيقراری درزيرذکرگرديده است ، الاقل زيادتراز6ازميان  )2(

  باندازه که درزندگی روزمره ناسازگاری بميان آورد ، واز نگاه . ادامه داشته باشد ماه 6      
  .د      سطح رشد وانکشاف نيز درحدنامناسبی قرارداشته باش

 
  بيقراری  ●

)a( دست ها وپاهارازيادشورميدهد ودرچوکی آرام نمی نشيند ودرحرکت ميباشد .  
)b( چوکی بنشيند جای خود اشغال درموارديکه بايد در، چه درصنف وچه درجای ديگر

 . نميکند
)c( درمکانهائيکه دويدن خوب نيست ميدود ، ودربعضی موارد درجاهای بلند باالميشود .

 .) بودن فکری وآگاهانه نيز ميباشدان ناآرامربعضی ازاشخاص بالغ وجود(
)d( بدون سروصدا آرام بازی کرده نميتواند وحتی دروقت آزاد نيزقراربوده نميتواند . 
)e(  آرام وبيحرکت مانده نميتواند وچنان تيز وسريح ميدود که گويا کسی او را پيش انداخته

 . است 
)f( حرف زياد ميزند وهميشه پرگوئی ميکند . 

 
  بی ارادگی ●

)a(  ازينکه سوال تکميل گرددجواب ميدهدقبل. 
)b( برای نوبت منتظربوده نميتواند .  
)c( ويادونفريکه بين خودمصروف صحبت ميباشند ، . برای ديگران مضاحمت خلق منمايد

 .بزوردرصحبت وبازی ديگران خودرا شامل ميسازد. صحبت شانرااخالل مينمايد
.B الت توجهی درسنين اختالويااينکه عالمات . نعت هاگرددارادگی بيقرارئيکه باعث خلق نمودن پرابلمها ومما بی

  . مشاهده گردد سالگی 7پائين تراز
.C موردباشد2ممانعت هائيکه دراثرعالمات فوق بارزميگردد ، زيادتراز  .  

  )محل کارويادرخانه درمکتب،: بطورمثال (
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.Dدن پرابلها و درعملکردهای اجتمائی ، تحصيلی ووظيفوی ، اما درصورتيکه درموردخلق نمو  
  .     ممانعت ها شواهدی روشنی بدست باشد

.E اختالالت وسيع انکشافی ، جنون جوانی وغيره اختالالتيکه درنتيجه امراض عالماتيکه درباالذکرگرديده تنهادر
  .د شده ميتواناين عالئم درحاالت ديگری نيزديده .بمشاهده نميرسدروانی 

  
  
  
  
  

  .ميآيد  بوجودری که نظربه عوامل محيطیتالالت رفتا اخیخصوصيات نوع دوم
عصبی وخيم ،گوشه درنوع دومی اختالالت رفتاری ، نرفتن به مکتب ، سکوت انتخابی ، عادتهای 

درين قسمت درموردسکوت انتخابی تشريحات .  بيش ازحدوغيره شامل ميباشدنشينی
  . کامل ارائه ميگردد

  معيارتشخيص درموردسکوت انتخابی) 1
DSM-Ⅳ نقطه ذيل تشخيص نموده است5نتخابی را نظربه سکوت ا .  

، اما درمکتب وجاهائيکه حرف ميزند بعضی جاهای ديگر  درخانه و①
  .اانتظارميروداصأل حرف نميزند

  . درصورتيکه اين عالئم زيادترازيکماه ادامه پيداکند  ②
، آنها استعداد وتوانائی حرف زدن راندارند  علت حرف نزدن اين نيست که گويا ③

  . واين هم دليل شده نميتواند که آنها نميخواهند حرف بزنند
  عامل بوجودآوردن اين عالئم اختالالت ارتباطی ، سروصداهای بلندوغيره نبوده ④

عامل ، اختالالت وسيع نموئی وانکشافی ، جنون جوانی ، عدم رشد فکری نيز
  . بوجودآوردن اين عالئم نميباشد

ردن ممانعت ها درعرصه های تعليم وتربيه ،   اين عالئم باعث بميان آو⑤
  . کارووطيفه وارتباطات ميگردد

 الی 3 نفر از1,000بوقوع پيوستن آن درصنوف يائين دوره ابتدائيه ، در   فيصدی ⑥
   نفر بوده،4

ولی دربعض . اين فيصدی کمترميگردد) درسنين باالتر(باپيش رفت سن وسال 
ومثالهای . باالترازآن نيزادامه ميداشته باشدجوانی وحتی موارداين عالئم تا سنين 

   .زيادی موجوداست که اين عالئم بصورت طبيعی بهبوديافته است
  

  خصوصيات روانی ورفتاری سکوت انتخابی 
 نقطه 4که دراين اطفال ديده ميشود ، به روانی ورفتاری مشترک درموردخصوصيات 
  . ذيل اشاره گرديده است

  . بااشخاصيکه غيراجتماعی رفتارمنمايند اجتناب ميورزندازگرفتن تماس وارتباط   ①
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اين اطفال : ازشناختيکه درموردهمچواطفال صورت گرفته است نشانميدهد که
ازبرقرار نمودن روابط شخصی بااستادادن هم کالسان وديگرهم قطاران شان شديدأ 

  . آنهانهايت شديدميباشددوری واجتناب ميورزند واين احساس در
ی های اخالقی که برای کشش افرادماحول نسبت بخودنهايت ضروری ويژه گ  ②

ودرمجالس وصحنه های که . ميباشدطفال نهايت کم ميباشد ، اين ويژه گيها درهچوا
  . برايش نوميباشد ، قوه سازگاری وتطابق درآنهاضعيف است

  .   موارد لجوجيت ،خودسری وکله شخی مکررأ مشاهده ميگردد③
مخصوصًا . حالت فزيکی شان نيزمتشنج وبهرانی ميباشدهمراه باسکوت ،   ④

وقتيکه عالئم شديد ميگردد، درهچوحاالت نه تنها اينکه ازحرف زدن ميمانند ، 
امکان زيادی موجوداست که .  رفتن نيز مشکالت راببارمی آوردبعضی اوقات درراه

 درتشکيالت عالئم سکوت انتخابی تأثيراتهمچوخصوصيت های روانی ورفتاری 
  . منفی بجاگذارد

نيازدارد وبايد حرف زد ، اين اطفال ه بحرف زدن درحاالت وموارداجتمائی ک
ف زدن اجتناب ميورزند ، ازين خاطرمهارت هائيکه برای برقرارنمودن ازحر

ساخته ، را محدودآموزش مهارت هاارتباطات باديگران ضروری ميباشد امکانات 
اين انگيزه وبخشيده وسعت  اجتمائی تشويش ونگرانی های اطفال رادرعرصه های

وچون خاصيت های . تباطات اجتناب نمايندرعامل ميگرددتااطفال ازبرقرارنمودن ا
سرشخی دارند ، نميتوانند تقاضا های اطراف راقبول نمايند ووقتی از آنهاتقاضای 

شان ) بدن سخت ميگردد ، بدن ميلرزد( حرف زدن بعمل مآيد ، نگرانی های جسمی 
،چنين فکرگرديده است که ازنگاه ووقتيکه تحت تأثيرقرارميگيرند .گرديديمقويتر

  . حرف زدن به مشکالت بيشتری مواجع ميگردند
  

   (Autism)ميتودها ومحتويات تعليم وتربيه درموردخودمحوری 
  رهنمائی درموردخودمحوی) 1(

بلم های پرادرروندرهنمائی وتعليم وتربيه اطفاليکه خودمحوری دارند ، درک نمودن 
مطابق به آن بعدازدرک درست درموردپرابلمها. روانی اطفال موضوع مهم ميباشد

  . رهنمائی صورت بگيرد
درقدم اول بايددرمورد دوری نمودن واجتناب ورزيدن آنها سنجش درست صورت 

 درموردتمايل به اجتناب .گيردوبرای حل اين مشکل راه های مختلف جستجوگردد
ين فکرشده است که تحرکات خارجی اين زمينه تمايل ورزيدن درهمچواطفال چن

درمبادرت ورزيدن رابرای اطفال مساعدنموده نموده است وازهمين سبب اين اطفال 
پس الزم است تا استادان ورهنماهادرهنگام .  می ورزندازبرقرارنمودن روابط اجتناب

يک نزديک شدن وتماس گرفتن باهمچواطفال طوری برخوردنمايندکه باعث تحر
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وازنزديک شدن احساسات شان نه گردد ، اطفال عکس العمل منفی نشان ندهند
  . بااستادان و رهنماهااجتناب نورزند

وشش گرددتادفعتأ به طفل نزديک درهنگام تماس گرفتن بااطفال ک: بطورمثال ( 
. اطفال خودرا نزدک نسازند) بروی ( نشوند، آواز بلند کشيده نشود ، به صورت 

 وقتيکه اطفال عمل مناسب وشايسته انجام ميدهند، ازطرف استادان درعين زمان
" دست کشيدن برسراطفال ويا هم بااستفاده ازکلمات تحسينی  "تشويق وتقديرشوند 

برای . وبدين طريق قائم نمودن ارتباطات بااطفال نهايت مهم وضروری ميباشد
ديگرکه درين رسيدگی وبرخورددرحاالت آشوب زدگی ، هراس وبعضی ويژگيهای 

اطفال ميباشد، آماده نمودن محيط واستفاده کردن ازتقسيم اوقاتيکه درک آن اسانتربوده 
  .  نهايت مؤثرومهم ميباشدوازطريق ديدن بزودی ميتوان به آن پی برد

برای تدريس نمودن وانحامدادن کارهای عملی يک جای مشخص راتعين نموده 
ه تمرکزفکری دارد بخاطراينکه وعالوه بر آن موضوعات درسی که ضرورت ب

حواس شان پراگنده نگردد، و چيزهائيکه دراطراف شان قراردارد وباعث سلب نمودن 
اتوسط تخته های چوبی وغيره  شود و اطراف شانتمرکزفکری شان ميگردد برداشته 

صورت ازتحريک نمودن وپراگنده شدن حواس شان جلوگيری گرددتااشياء احاطه 
دن ازتقسيم اوقات های تصويری ومشاهدوی بر نامه های درسی استفاده نمو. رديگ

برايشان واضعترگرديده وآسانترميتوانندبفهمندکه ساعت بعد چه فعاليتی راانجام ميدهند 
، وتشويشی که ازناحيه تبديل شدن ساعات درسی وتغيرنمودن فعاليت هادارندکم 

  . ميگردد
ت های ارتباطی که شامل ضعف وکبوديهادرمهار خودمحوری باعث بوجودآورن 
درهمچومواردنقش پرابلمهای رفتاری راشناسائی . اختالالت رفتاری ميباشد نيزميگردد

نقش مشابهی راداراميباشند  ويااستعدادهای ارتباطی ديگريکه هاوتعين نموده ومهارت
  . انکشاف داده شود

راه شده وقتی موضوعات درسی مشکل ميگردد ، اطفال دست وپاچه : بطور مثال 
اماچون . رهمچومواردحوصله نموده بکارادامه دادن مهم ميباشدد. شانرا گم ميکنند

"  " نميتوانم  " ونميگويندکهضعيف است ، دراين اطفال مهارت های ارتباطی 
ووارخطاء شدن اطفال ، وبرای اينکه درهچموحاالت از دست وپاچه شدن " يادبدهيد

  . طی مهم نيزمهم وضروری ميباشدکاسته شود آموزش نمودن مهارت های ارتبا
بادرنظرگزفتن سطح درمورداطفاليکه هم خودمحوری وهم اختالالت ذهنی دارند، 

اخالل الزم است تاازصنوف پائين دوره ابتدائيه درباره آينده اطفال فکرشودوازهمان 
.  ارتباطات اجتمائی تدريس ورهنمائی صورت گيردسن وسال پائين درمورد

ای شرکت نمودن درمسائل محيطی برايشان رهنمائی گردد مهارتهای الزم بر
آموزش وتمرين سوداخريدن وطرزاستفاده وسايط نقليه ، مهارت های : بطورمثال 

بهتر، انکشافات بيشتردرعرصه برای رسيدگی . ازقبيل آشپزی وغيره تفريحی 
  . رهنمائی ها نيز ضروری ومهم ميباشد
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خودمحوری باکارايی بلند، (  نميباشد که اختالالت ذهنی راهمراهخودمحوری در
اين موضوع . باز هم درفراه گرفتن آموزش اکثراطفال نيازبه کومک دارند) مارچوبه 

نبايد فراموش گردد همچو اطفال درموردرک نمودن ازاوضاع اجتمائی وهم درفراه 
باآموزش وتمرينات . زيادی دارندگرفتن مهارت های ارتباطی نا توانائی های 

بخاطررفع ، عالوه بر فراه گيری ماهيت های اجتمائی ، مهارت های اجتمائی درمورد
فشارهای روحی ، کومک ومشوره بخاطرپذيرش اختالل وغيره موضوعات 

  . نيزضروری ميباشد
  

  ADHD رهنمائی درمورد
نست که محيط ماحول به آسانی بااليشان تأثير  ايADHDيکی ازخصوصيات اطفال 

داهائيکه ازبيرون صنف شنيده ميشود ، دقت وتوجه شانرا ص: بطورمثال . ميگذارد
  . سلب نموده وفکرشانراازدرس دورميسازد

فراهم نمودن فضای درسی وتنظيم نمودن اطاق  ADHDقدم های اولی درمورد 
خودداری نمودن ازنصب کردن چارتها واعالنات : بطورمثال . ميباشد) صنف(درسی 

خود  دقت وتوجه شان درهنگام درس ميگردد،وغيره چيزهائيکه باعث منحرف نمودن
  .داری نمودن ازگذاشتن چوکی هايشان درنزديک کلکين واتخاذتدابيرالزمی ديگر

 ضوعات رادرست درک وبرداشت نمايند،چون اين اطفال ازطريق شنيدن نميتوانند مو
تحسين وستايش ازطريق وقتی اطفال عمل شايسه انجام ميدهند بايد تحسين گردندواگر

  . دن تحفه واجناس واقعی صورت گيردمأثرترتمام ميگردددا
: مثال . اهداف وموضوعات آموزشی درمودهمچواطفال بايد قبالتعين ومشخص گردد

. درهنگاميکه درس شروع ميشود کتاب هارابيرون نموده وبرسرميزگذاشه شود
يرد ازطرف استادان تحسين وستايش صورت گووقتيکه اين کاررامؤفقانه انجام دادند 

ودرکتاب شان بعضی نشانها ويا پوسته هانصب گردد، وبرای اطفال رسانده شودکه 
همچواطفاليکه بزودی وبه .موردستايش وتحسين قرارگرفتند کارشايسته بخاطرانجام

حسين نمودن باعث تشوق شان آسانی اعتماد به نفس واعتمادبخودراازدست ميدهند ،ت
بايدگفت که روش نهايت مؤثر . ويه مينمايدگرديده وحس اعتماد نمودن رادراطفال تق

  . ميباشد
 بدون ارده اعمالی راانجام ميدهند وبرای جلوگيری نمودن ازاعماليکه ADHDاطفال 

. ، تعين نمودن يک واژه کليدی وبکاربردن آن مهم ميباشدبدون اراده انجام ميدهند 
فال بدون دست درجريان درس وقتيکه استادسوالی رامطرح ميکند ، اط: بطورمثال 

ازبکاربردن درهمچومواردبرای اصالح اطفال . باالکردن به جوابدادن شروع ميکنند
، باادامه دادن اين روش اطفال نيزمتوجه ميشوند و. استفاده گردد [Stop]واژه کليدی 

 وباين صورت [Stop]ووقتی ميرسدکه قبل ازاينکه استاد بگويد ،خودطفل ميگويد
ن امکانات ميسرميسازدتااطفال ارانجام همچواعمال خود اطفال اصالح گرديده واي
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وسرانجام استفاده نمودن ازواژه های کليدی موجب ميگرددتااطفال خودرا داری نمايند
  . کنترول نمايند

و . اختالالت آموزشی ترکيب ميباشد ADHD فيصد 50 الی 30نظربه برآوردها در
درموردتأمين استعدادهای آموزشی باين اساس منحيث اختالل آموزشی بايدتدابيرالزم 

 . اتخاذگردد
  

  نتخابی رهنمائی درموردسکوت ا
درموردسکوت اختياری چنين فکرشده است که تشويش ، ترس وهراسيکه دراجتماع 

  . ، زمينه سکوت اختياری رامهياميسازدوارتباطات فردی دامنگيرهمچواطفال ميباشد
ددتااين تشويش وهراس رادراطفال بااستفاده ازميتودهای مختلف رهنمائی سعی ميگر

  .تقليل بخشند
کوت اختياری دارند ، مسؤلين کالسهای اختصاصی برای رهنمائی اطفاليکه س

بايدگفت . اين اطفال رارهنمائی مينماينداختالالت زبانی واختالالت احساسات وعاطفه 
  . که برای رسيدگی بهتررهنمائی های فردی مطلوب ميباشد

 درقدم اول ساختن برای پيشبردمؤفقانه پروسه -1: ای فردی ائی هميتودهای رهنم
تادمسؤل وبرقرارنمودن رابطه فيمابين شاگرد رهنمائی ساختن پالن کاری ازطرف اس

بخاطربرقرارنمودن اين روابط وبرای اينکه ترس . واستادمسؤل موضوع مهم ميباشد
ادمسؤل دربازيهای وتشويش شاگرددرمقابل استادمسؤل تقليل يابد ، شرکت نمودن است

  . دارد، باشاگرديکجاه غذاصرف نمودنکه شاگردبه آن عالقه 
مقابل ادای کلمات بدون صوت ، استادان بطورفعاالنه به آن رسيدگی نموده و  در-2

چون اين اطفال : بطورمثال . بخاطردرک نمودن اهداف شاگردکوشش صورت گيرد
ازاستادچيزيراپرسان کنند بعوض زبان نميتوانند ، وقتيکه ميخواهندازطريق زبان گفته 

شوردادن "و" شوردادن سر" "نگاه کردن بچشم: " مثال(ازحرکات استفاده مينمايند 
الزم است تاحرکات اطفال رااستادان مسؤل بپذيرندودرمقابل آن ) . وغيره" گردن

کوشش گرددتاتنهادرمقابل عکس العمل بمرورزمان به شکل تدريجی . بدهندجواب 
ازطريق نگاه کردن اطفاليکه قبالتنها: بطورمثال. روپيچيده ترپاسخ داده شودهای قويت

بچشم هدف ومقصدشانرابيان مينمودند وقتيکه سرشوردادن رايادگرفتند، بايدتنهادروقت 
بااين (. سرشوردادن مطابقت صورتگرفته ودرمقابل اين حرکت طفل جوابداده شود

  .)اميتوانندبياموزندروش اطفال مهارتهاوحرکتهای بيشترومشکلترر
ووقتيکه بشکل تدريجی اطفال درمرحله رسيدندکه باصدای کوچک وبااستفاده ازکلمات 
مقصدشانرابيان کنند، تنهاوقتيکه بااستفاده اززبان چيزيرامی پرسندبرايشان جوابداده 

  .شود
داده ، به آن جوابسومی تنهاوقتيکه باصدای بلندترمقصدشانرابيان ميدارنددرمرحله  -3

وبعدازينکه بااستفاده ازکلمات دادوگرفت بااستادمسؤل امکانپذيرگرديد، بصورت . شود
بصورت تدريجی بعد . (درموردآشناسازی باصنف تحريکات صورت ميگيردتدريجی 
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ازمرورزمان رهنمائی های فردی رااختتام بخشيده وشاگردرابرای رفتن بصنف آماده 
کتب چندلحظه دريک صنف خالی که هيچ درقدم اول بعدازختم م: بطورمثال.) ميسازد

واگربدون .  يکجاه ميگذرانندکس درداخل آن نباشدبااستادمسؤل کالسهای اختصاصی
آنرامعمول تشويش وهراس بابکاربردن کلمات حرف زده توانست، بصورت تدريجی 

برای عادت دادن طفل، وقتيکه همراه بااستادمسؤل درصنف : بطورمثال. ميسازد
ل دررول جاروکش داخل صنف ن زمان يکی ازاستادان صنوف نورمانشسته اند، دري

بخاطراينکه شاگردبتواند آهسته،آهسته درمقابل . گرديده وبعضی جاه هاراپاک مينمايد
افرادديگرنيزعادی گردد، وبدون تشويش وهراس مکالمه رابااستادمسؤل کالس 

  . نمايدبه حرف زدن عادت اختصاص ادامه وباحظورديگران بدون سراسيمگی 
بعضی اوقات استادمسؤل راتبديل نموده، ودرفرصتيکه هنوزبعضی ازشاگردان ديگر 

  . درصنف ميباشند همراه طفل يکجاه بازی مينمايد
ساحات مختلف شرايط برای حرف زدن درساختن درآخر، مهيانمودن چانس وآماده 

صورت واينکه تاچه اندازه حرف زده ميتواند،ارزيابی . زندگی روزمره ميباشد
  . ميگيرد

  
  وخواص رفتاری هستند اطفال يا افراديکه همراه با اختالالت هيجانات

Persons with Emotional or Behavioral Disorders  
 يکی ازجمله اختالالتيکه درپروسه تعليم وتربيه اطفال ياجوانان تاثير منفی بجا 

زينکه متخصصين ساحات ا. ميگذارد اختالالت درهيجانات ، رفتار وکردارآنها ميباشد 
، ) sPsychodynamic(مختلف علوم مانند متخصصين شناخت قوه روانی

وعلمای علم رفتاری ياروانشناسی متفقا به ) Biophysics(متخصصين علم بيوفزيک
يک تعريف واحد تا اکنون دست نيافته اند تا تمام خصوصيات چنين افراد را بتوانند 

تا جائيکه . تعريف جامع درين مورد داشته باشيم دربرداشته باشد لذامشکل است تا 
مطالعات صورت گرفته است درصورتيکه فرد يک يا بيشتراز خواصيکه درذيل 
ازآنها ذکربعمل امده برای مدت طوالنی ازخود نشان بدهد وبصورت غيرمستقيم باعث 
اختالل درپروسه آموزشی وی گردد ميتوان گفت که فرد مذکوراختالل هيجانی 

  .ری داردورفتا
 ناتوانی درايجاد ويا حفظ روابط درست وقناعت بخش بين هم سن وساالن -

  .ومعلمين خود
عدم موجوديت احساس ، عواطف ورفتاروکردارمناسب درحاالت خيلی ها  -

 .نورمال
 ).depression(بصورت عموم بطورفزاينده داشتن ُخلق يا حالت خفگی -
ت خراب اجتماعی باشد که يکی ازخواص چنين افراد ميتواندداشتن مناسبا -

يکی ازمعمول ترين اختالالت روانی دربين اطفال ونوجوانان ميباشد وبا 
 .داشتن چنين خواص اکثرا نسبت به اجتماعات حالت تجريدی ميداشته باشند
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       چنين اشخاص دارای خواص تخريش کننده وتجاوزکارانه بوده ودرمقابل قوانين     
  .بی تفاوت ميباشندومقررات فرهنگی وکلتوری 

 

  شاگردانی که دارای اختالالت  هيجانی  وخواص رفتاری ميباشند اغلبادرروابط با
  .همساالن شان مشکل ميداشته باشند

(Gargiulo, 2006, P.323) 
  

  

 افراديکه دارای اختالالت هيجانی  وخواص رفتاری ميباشند ازقوانين                                           
  .ومقررات اجتماعی سرکشی مينمايند

(Gargiulo, 2006, P.293) 
  
  

  :تشخيص عوامل اختالل هيجانات وخواص رفتاری
. مطالعات زيادی درين زمينه ضرورت است تا عامل يا عوامل اساسی دريافت گردد

حصول تاثيرات مطالعات نشان ميدهد که چنين اختالالت ميتواند بيولوژيکی ويا م
دربخش عوامل بيولوژيکی مانند عوامل سايراختالالت که قبال ازآنها ياد . محيطی باشد
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آوری کرديم مانند مساله ارثيت، واقعات دوران حاملگی وعوامل جنيتيکی را دربر 
 ميداشته باشد ودربخش عوامل محيطی بيشترارتباط به شرايط خراب اقتصادی ،تربيت

نديدن مهرومحبت بخصوص ازپدرومادر،وسايرموضوعات را فاميلی ، نداشتن يا 
  .ميتوان ذکرنمود

  
  اطفال يا افراديکه اختالل در توجه وتحرک دارند

 Persons with Attention Deficit Hyperactivity Disorder)ADHD(     
چنين افراد درين اواخر تحت مطالعه قرار گرفته اند وتا اکنون به حيث کتگوری  

قرار نگرفته است الکن به هرصورتيکه باشد  ) IDEA(درچوکات کاری جداگانه 
ازينکه توجه متخصصين درين . چنين اطفال ضرورت به تعليمات استثنائی دارند 

" اواخربه خواص چنين افراد معطوف گرديده الزم ميدانند تا تحت گروپ يا کتگوری
  . ه شوندقرارداد) Other health impaired(يا" ساير آسيب های صحی 

نگرديده ولی بنابرتعريفی ) IDEA(ازطرف(ADH) گرچه تعريف مشخصی درمورد
              :که انجمن بين المللی روانشنسان درين مورد نموده چنين است

 "         ADHD  به افرادی اطالق ميگردد که بی توجهی متداوم درمسايل داشته 
اين ها . ل مالحظه ای درآنها ديده ميشودودرمقايسه با اطفال ديگرتحرک وبيقراری قاب

  .را ميتوان به سه گروپ تقسيم نمود
  .تعدادی هستند که درمسايل بيشتر بی توجه ميباشند -1
 .تعدادی هستند که تحرک زياددارند يعنی بيقرار ونا آرام هستند -2
 .اطفال يا افرادی ميباشند که هردوخواص فوق را دارند -3

  .نوع کتگوری سوم ميباشندهستند ازADHDاکثريت تعدادی که 
  .بعضی ازخواص آنهارا ذيال خاطرنشان ميسازيم 

           
  ):Inattention:(              درمورد بی توجهی

  .دراکثر موارد به اثربی توجهی خطا کاری ها را مرتکب ميشوند -1
 .حفظ توجه درکارهابرای شان مشکل است -2
 .ندطوری معلوم ميشوند که اصال به گپ گوش نميگير -3
 .کارووظيفه خود را کامال به انجام نميرسانند -4
 .درانتظام بخشيدن کارهامشکل دارند -5
 .از وظايفی که ضرورت به حفظ توجه داشته باشد دوری ميجويند -6
 .اشيائی که مربوط به خود وی ميباشد اکثرا مفقود مينمايد -7
 .بزودی آشفته ميشوند -8
 .فراموشی زياد دارند -9
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   که گمان ميرود اختالالت مربوط به توجهساحات مربوط به دماغ  
  .نها باشدآ وتحرک مربوط به                        

(Gargiulo, 2006, P.265) 

  
  

  ):Hyperactivity(درمورد تحرک بيش ازحد
  . بی قرارهستند-1             
  . قادرنيستند تا آرام به چوکی بنشينند-2             
  .هستند)restless(زه درحرکت ميباشند يعنی بی اندا-3             

 درکاريکه مشغوليت وآرامی داشته باشد برايش خيلی مشکل تمام -4
  .ميشود

  
   هميشه درتحرک ميباشند مثل اينکه گوئی موتوری وی را درحرکت -5              

  .                             نگهميدارد
  . زياد گپ ميزنند-6              

  ):Impulsivity(              درمورد بی طاقتی ونا آرامی   
 .جواب دادن بدون سنجش قبل ازينکه سوال تکميل گردد -1             
 . درانتظار کشيدن به نوبت بی طاقت ميشوند-2        
  . بزودی صحبت ديگران را قطع ميکند-3        
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  فصل هفتم
  

  گانه دارندچندوخيم اختالالت تعليم وتربيه اطفاليکه 
  

  گانه چيست؟چنداختالالت وخيم 
  گانهچندتعريف اختالالت وخيم 

معلولين ذهنی، معلولين ، نابينا، ناشنوا(اشخاص درمورد چندگانهاختالالت معموال، 
  . فوق راداشته باشندصدق مينمايد اختالالت 2که زيادتراز) اشخاص کم بنيهجسمی، 

يکی ازاختالالتيرا الت لسانی ويااختالالت عاطفی بمعنی وسيعتر، درموارديکه اختال
  . همراه داشته باشدنيزشامل اختالالت دوگانه ميگردداست که درباالذکرگرديده 

 باافزودن براختالالت : که چنين تعريف شده استچندگانهدرمورداختالالت وخيم 
بکلی  را توانائی لسانی،کندی قابل مالحظه انکشاف روانی اشخاصيکه دراثر"دوگانه 

، درردوبدل نمودن مقصدوهدف ودرسازگاری بامحيط به مشکالت دست داده انداز
بطورهميشگی به مواظبت  چشمگيردچاربوده وبرای پيشبردفعاليتهای زندگی روزمره

اعمال خرابکارانه، تمايل به " به همين ترتيب ." احتياج داشته باشندصدق مينمايد
داشتن سيب رسانی نسبت بخود، خودمحوری ورفتارآعادتهای غيرنورمال، بيقراری، 
  ." مراقبت داشته باشدکه بطورهميشگی ضرورت به پرابلمی چشمگيريرفتارهای 

  . ميگرددچندگانهسه اختالل مختلف ذيل نيزشامل واژه اختالالت وخيم 
  چندگانه شدن اختالل ①
  وخيم بودن اختالالت ذهنی ②
   وخيم بودن اختالالت رفتاری③

تالالت وخيم روحی وجسمی اطفال نظربديداختالالت جسمی کيک اختف 7-1درجدول 
  موضوعات مربوط بهعمدتأروی   دراين فصل.واختالالت ذهنی نشانداده شده است

اختالل ذهنی دارندوهم ) دست ياپاهفلج بودن (اعضاء وخيم اطفاليکه هم آسيب 
  .توضيحات الزم ارائه ميگردد
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  اختالالت وخيم روحی وجسمی اطفال نظربديداختالالت ذهنی وبدنیکيک   تف7-1جدول            
  

                   IQذهنی   
                         (DQ)اختالل  

  
  درجه اختالالت جسمی

Aنورمال  
 85باالتراز

Bلين سرحدی   
  75 الی 85از

Cخفيــف   
   50 الی 75از

تعليم وتربيه امکان 
  دارد

Dمتــوسط   
   25  الی50از
  آموزی امکانکار
   دارد

Eوخيـــم   
  25پائين تراز 

 ضرورت به حفاظت

    اختالل جسمی وجودندارد 0
       1 

  
           2 

  
           3 

  
           4 

  
          5 

Ⅰ مشکالت دارند، ولی بااينکه
فعاليت های روزمره راانجامداده 

  ميتوانند

  
       6 

  
           7 

  
           8 

  
          9 

  
         10 

         15 Ⅱاختالالت خفيف  
بااينکه محدوديت دارند، ولی 
  حرکات مفيديراانجامداده ميتوانند

  
      11 

  
          12 

  
          13 

  
         14 

غيرعادی بودن 
  اعمال

  )   کر-الل  ( 

Ⅲاختالالت متوسط  
مفيد  فعاليت های دادندرانجام

  وديت های زياددارندمحد

  
     16 

  
           17 

  
          18 

  
          19 

20            
 اختالالت وخيم 
 روحی وجسمی

Ⅳ اختالالت وخيم  
هيچ فعاليت ضروری ومثبت را 

  انجام داده نميتوانند

  
      21 

  
           22 

  
          23 

  
           24 

         25   
  اختالالت وخيم

وحی وجسمیر

(Ishibe and Yanagimoto, 2002, P.141) 

  
  
  

  عوامل اختالالت وخيم چندگانه
  ولی اکثراين اختالالت از. مختلف وجودداردیدرمورداختالالت وخيم چندگانه داليل

 2-7جدول . محصول نواقص سيستم عصب مرکزی واختالالت مغزی ميباشد
  . مان بوقوع پيوستن رانشانداده است دسته بندی اختالالت مغزی ، نظربز3-7درجدول 

شيوع اختالالت روحی وجسمی ، بطورعمومی درموردزمان بوقوع پيوستن اين 
ردوران نشو ونموی دربطن بوقوع  فيصدد40اختاالت حدث ميروردکه درحدود 

 5 فيصدوبعدازبدنياآمدن از 30ازدوران نمودربطن تا دوران نوزادی درحدود .ميپيوندد
  . فيصد بوقوع می پيوندد30لگی  سا18هفتگی الی 
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  وتناسب اختالالت وخيم روحی وجسمی دراطفال داليل عمده 7-2جدول 

  
    فيصد21,34................................ازاثرکمبودآکسيجن ،والدت های نيمه جان وغيرنورمال

  
  فيصد  13,36...............................................ازاثراتفاقات استثنائی قبل ازتولد وبعدازتولد

  
   فيصد 10,30.......................................................مننژيت واثرات بعدی اختالالت مغزی

  
  فيصد    6,08...................................................باوزن کم بدنياميآيندپريمچور، اطفاليکه 

  
    فيصد 5,81...........................).............................بيهوشی(صرع اثرات بعدی بيماری 

  
  فيصد   4,29...........................................................علت وزمان شيوع نامعلوم ميباشد

  
  فيصد    3,70........................................................ازاثرغيرنورمال بودن کروموزوم ها

  
     فيصد3,12...............................مغزی وکوچک بودن اندازه سر) زخمهای(ازاثرصدمات 

  
   فيصد  2,96..........................................ازاثربلندبودن بيريروبين خون دردوران نوزادی

  
     فيصد2,43....................................................................اثرات بعدی اختالالت مغزی

 

(Nakamura, Maekawa, and Yokkaichi, 2005, P.184) 

 
  
 
 
  
 

  .ت های مغزی ميباشد آن معلوليتاختالالت وخيم روحی وجسمی که عل بوقوع پيوستن دوراندسته بندی      7-3جدول 
             

                 علت های عمده                دوران وقوع
  دوران حاملگی

 ) والدت قبل ازازدوران حمل الی دوران(
  

غيرنورمال بودن ژن،غيرنورمال بودن کروموزوم ها،اختاالالت رگهای 
  خون درمغز،پائين بودن آکسيجن،غيرنورمال بودن شکل وساختمان مغز

  ازدوران حاملگی الی نوزادی
  ) هفتگی 4بعدازوالدت تا (

  

بودی آکسيجن درمغز،اختالالت سيستم تنفسی،خونريزی داخلی کم
  درسر،رکودنمودن گلوکوزخون،مننژيت، بلندرفتن بيری بروبين خون

،التهاب مننژيت،اختالالت )يآيدکه ازاثرتب بلندبه ميان م(التهابات مغزی    سالگی18 هفتگی الی 5بعدازتولداز
  غيرهشريانهای مغز،اثرات بعدی کمبودی آکسيجن درمغزو

(Nakamura, Maekawa, and Yokkaichi, 2005, P.184) 
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  .يکه دارای اختالالت وخيم چندگانه ميباشندخصوصيات ووضع کنونی اطفال
  .مباشندخصوصيات واصول رهنمائی اطفاليکه دارای اختالالت وخيم چندگانه  )1(

ای آزادبدنی اطفاليکه اختالالت وخيم چندگانه دارند،برعالوه اينکه درانجام حرکت ه
بی عالقگی .،ازنگاه ذوق وعالقه نيزدراقليت قراردارندمحدوديت هائی زيادی دارند

پيوستن اختالالت بينائی و . وبی ذوقی دراين اطفال ناشی ازاختالالت ذهنی ميباشد
 هابرای درک نمودن درست ازتغيرات اتکشافی شنوائی باعث ايجادمشکالت وممانعت

  . اطفال ميگردد
يرات جسمی که به چشم ديده ميشودتااندازه درک ميگردد، اما درک بعضی ازتغ

ازين . تغيرات روانی نهايت جزئی ودرعين حال درک نمودن آن نيزمشکل ميباشد
 انکشافات روانی ازنظردورمانده واين کاروضيعت روانی اطفال تحت تأثيرقرار سبب
، بااستفاده ازکمترين پس برای اينکه اطفال راازوضيعت بدروانی بيرون نمود. ميدهد

  .چانس سعی گرددتادررساندن هدف ومقصدازحرف وبکاربردن کلمات استفاده گردد
پاها،بودن ويانبودن اختالالت درموردسطح معلوليت های بدنی وسطح فلج دستها و

بينائی وشنوائی وغيره موضوعات رفتاری زندگی روزمره شان دريکزمان کوتاه 
اما پی بردن . ودی معلومات های کافی بدست آوردبه آن پی برده وهم بزميتوان 

بدين . ودرک نمودن موضوعات ديگر،چون فعاليت های ذهنی وحواس مشکلترميباشد
لحاظ بايددقت زيادبکاربرده وسعی گرددتادرک درست ازفعاليت های مختلف اطفال 

برای رسيدگی بهتروبخاطر . صورت گيردوبعدازآن دررهنمائی شان اقدام گردد
  .ت بيشتررهنمائی الزم است تاباوالدين اطفال نيزارتباصات نزديک برقرارگرددمؤثري

اطفاليکه درحرف زدن وادای کلمات مشکالت بيشردارند،وضع اختالل درآنهاوخيم 
چون ازطريق حرف زدن وادای کلمات برقرارنمودن روابط وهم افهام وتفهيم . ميباشد

مالی وعکس العمل همچواطفال از وبخاطرفهميدن فعاليت های احتنا ممکن ميباشد
روشهای بيالوژيکی نظربه صداوحرکات قلب وامواج مغزوغيره قضاوت صورت 

فته است باين موضوع پی برده شده که ازتحقيقاتيکه درين موردصورت گر. ميگيرد
اطفاليکه وضع شان وخيم باشد،درمقابل حرکات شخص متقابل بااستفاده ازکلمات ، 

 به چشم ديده شوددر وحرکتی که. لعمل نشانداده نميتوانندحرکات دست وپاه عکس ا
ولی ازنگاه مغزی ونظربه حرکات وصدای قلب وهم . همچواطفال مشاهده نميگردد

تغيراتی که درامواج مغزی رونماميگردد، چنين نتيجه گرفته شده است آنهادرمقابل 
  .حرکات وفعاليت های مختلف شخص متقابل عکس العمل نشان ميدهند
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  .ت وخيم چندگانه هستندالوضع کنونی تعليم وتربيه اطفاليکه دارای اختال )2(
 وخيم چندگانه ميباشند،مکاتب استثنائی که برای تعليم وتربيه اطفاليکه دارای اختالالت

برای پرورش اطفاليکه دست وپاه ايشان حرکت ندارد،مکاتب پرورشی اطفال کم بنيه 
ی موجودبوده وعالوه برآن تعليم وتربيه وضعيف ومکاتب پرورشی اختالالت ذهن

  . خانگی نيزامکان پذيرميباشد
يگيرندزيادتر قابل تدکراست که درين اواخرتعدادشاگردانيکه درهمچومکاتب آموزش م

  . پيشرفت های زيادی نموده استسيستم های آموزشی نيزگرديده است،بنابرين 
چون تعليم وتربيه .شندزيادشده استايستاده ونشسته نميتوانندوبستری ميباتعداداطفاليکه 

اطفال وخيم بصورت گروهی ودسته جمعی مشکل ميباشد،بنابرين بادرنظرگرفتن 
سطح اختالل اطفال سعی ميگرددتامحتويات آموزش نيزباسطح اختالل مطابقت نمايد و 

برای اينکه اطفال ازتعليم . صورت گيردآموزش ورهنمائی نيزبصورت انفرادی 
،حتی درمنزل وشفاخانه نيزازطرف استادان رهنمائی صورت دوتربيه دورنمانن

معلوليت هايشان ناشی ازاختالالت سيستم عصب مرکزی  ميباشد اطفاليکه . ميگيرد
همچودرقسمت ميزان نمودن حرارت بدن شان . پرابلمهای زيادی دامنگيرشان ميگردد

اب  وبطورکثيرالوقوع دچارصرح وبيهوشی شده ،درجريان خومشکالت داشته
اختالالت تنفسی بوقوع پيوسته،قدرت بلع وجويدن بسيارضعف بوده ودرمجموع پرابلم 

بنابرين . هائيکه ارتباطات نزديک برای ادامه حيات وزندگی دارددامنگيرشان ميباشد
چون اين اطفال از . عليم وتربيه درموردهمچواطفال بسيارکم وناچيزميباشدتمؤثريت 

 قراردارند،تعليم وتربيه همچواطفال نهايت نگاه صحی دريک وضع نهايت وخيم
 چون اين اطفال به مراقبت های صحی ضرورت دارند ،بدين لحاظ .محدودميباشد

برای پرورش همچو .همآهنگی باکارشناسان ومتخصصين طبی نيزضروری مبياشد
اطفال نه تنهامکاتب اختصاصی ،بلکه همآهنگی بامراکزصحی ومراکزرفاعی 

  . رپروسه پرورش اطفال نهايت ضروری ومهم ميباشدوسهمگيری اين مراکزد
  
  موجوديت مشکالتهادرمراقبت های صحی )3(

، ) بلغم(اطفاليکه وضع صحی شان وخيم ميباشدودرقسمت کشيدن وپاک نمودن اختالط
  ضرورت به مراقبت های صحی دارند نظر نظارت قصبدالريه، تغذيه ونظارت ادرار
درجاپان در . ين اطفال ميتوانندآنراانجام دهندقوانين صحی تنها نرسها،داکتران ووالد

 واليت باهمآهنگی ارگانهای صحی،ارگانهای رفاع اجتماعی 10 در1998سال 
بصورت امتحانی . درموردتعليم وتربيه استثنائی تحقيقات عملی صورت گرفت

درمکاتب پرورشی نرس هارامؤظف نمودندوامکانات مراقبت هارادرمورداستادان 
وده وبرای رسيدگی بهتربرای اطفال سيستم مراقبت وتريننگ تنظيم مکاتب محدودنم

  . ه استوطرزالعمل مراقبت های صحی موردغوروبررسی قرارگرفت
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