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چکيده
ُيگاٌی ةّدن اىر آىّزش و پرورش ،ىا را ةَ ایً ٌکحَ ىی رشاٌد کَ ُيَ افراد صحی افراد
اشحذٍایی ٌیز ةاید آىّزش ةتیٍد و خارج از صیعَ آىّزش ٌیصحٍد.ایً آىّزش در صّرجی
ىی جّاٌد ةَ شِّنث اٌسام پذیرد کَ كتم از ُر چیز طٍاخث و درك درشحی از روح و روان
ایً گروه از کّدکان صاصم طّد .اٌدیظَ صاصب ٌؼران ةصیاری در ىّرد روان طٍاشی كتم
از طروع فرایٍد یادگیری ىاٌٍد کاُض اضعراب ،جلّیث ىِارت ُای ازحياؾی ،ىصئّنیث
پذیری و كرار گرفحً در ىّكؿیث ُای زدید ،در خّر جّزَ ىی ةاطد .در ایً پژوُض ،شؿی
طده اشث ةَ ةررشی جؿدادی از روش ُای ىذکّر پرداخحَ و ٌیز اُيیث یادگیری و آىّزش
در زِث طکّفا طدن ُرچَ ةیظحر ذًُ ایً گروه از کّدکان ،ةررشی طّد .جاکید ایً
ٌّطحار ةر ایً اشث کَ ىؿهيان کّدکان ةَ ویژه کّدکان اشحذٍایی اةحدا شؿی کٍٍد
رواٌظٍاشی و شپس آىّزش را اٌسام دٍُد .طٍاخث روان و طخصیث کّدکان اشحذٍایی
ؾالوه ةر ایٍکَ شتب جلّیث ىِارت ُای ازحياؾی آن ُا ىی طّد  ،راصث جر ىی جّاٌٍد ةا
دیگران ارجتاط ةركرار کٍٍ د و ىصئّنیث ُایی را در زاىؿَ كتّل کٍٍد  .روش پژوُض،
جضهیهی و جّصیفی ىی ةاطد کَ ةا چیٍض و جضهیم داده ُای اظالؾاجی کَ از ىرازؽ ىؿحتر
چّن؛ کحب ،ىلاالت و پایگاه ُای ایٍحرٌحی اخذ طده اشث ،در ایً ٌّطحار ةَ ةضخ گذاطحَ
طده اشث.
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مقدمه
غانتا جصّر ىی طّد کَ آىّزش و پرورش کّدکان اشحذٍائی ةاید در ىضهی زداگاٌَ اٌسام طّد؛ در صانی کَ ةر خالف ایً جصّر،
چگٌّگی ىضحّای آىّزش اشث کَ آىّزش کّدك را اشحذٍایی ىی کٍد و ٌَ ىضم و ىکان آىّزطی [ چیٍی فروطان]11 :1371 ،جّزَ ةَ
ى صئهَ جؿهیو و جرةیث از دیر ةاز ىّرد جّزَ ُيگان ةّده و ؾلیده ةر آن اشث کَ ُيَ ی افراد زاىؿَ چَ جّاٌيٍد و چَ ٌاجّان ةاید آىّزش
ةتیٍد و جرةیث طٌّد .اكحضای ضرورت ایً ٌّطحار ایً اشث کَ کّدکان اشحذٍایی اگرچَ در ةؿضی ىصائم ةا ىظکالجی ىّازَ ىی طٌّد ونی
ىيکً اشث کَ آن ُا در ةصیاری از اؾيال روزىره خّد ىِارت ُای خارق انؿاده ای از خّد ٌظان دٍُد کَ اٌصان ُای ؾادی و جّاٌيٍد از
ؾِده اٌسام آن ةرٌيی آیٍد .درك ایً جّاٌایی و ىِارت ُا ةصحگی ةَ ایً دارد کَ ىا جا چَ اٌدازه ایً کّدکان را ةظٍاشیو و ةا روح و روان آن
ُا آطٍا ةاطیو و ىحٍاشب ةا روصیَ طان ةَ آن ُا آىّزش دُیو .ایً ٌّطحار در صدد ةررشی طخصیث و روان کّدکان ةرای ةركراری رواةط
ازحياؾی اشث و در ىرصهَ ةؿد كصد دارد ةَ چگٌّگی آىّزش کّدکان اشحذٍایی ةپردازد.

-1تعریف مفاهيم
 -1-1کودکان استثنایی
اةحدا جؿریفی از کّدکان اشحذٍایی ارائَ ىی دُیو جا ةحّاٌیو ةا ةررشی ویژگی ُایی کَ در جؿریف آىده ایً کّدکان را ةظٍاشیو و ةا
طٍاخحی کَ از آن ُا ةَ دشث آوردیو آىّزش ُای ىٍاشتی ارائَ دُیو .از ٌؼر آىّزطی ،اىروزه واژه اشحذٍایی ةَ کّدکاٌی اظالق ىی طّد کَ
از زِات ىخحهف ذٍُی ،زصيی ،ؾاظفی و ازحياؾی جفاوت كاةم ىالصؼَ ای ةا دیگر کّدکان ُيصال خّد دارٌد ،ةَ ٌضّی کَ ةَ نضاظ
ُيیً جفاوت ُای ىضصّس كادر ٌیصحٍد از ةرٌاىَ ُای درشی ؾادی کَ اصّال ةر پایَ ویژگی ُا و جّاٌایی ُای ىظحرك اکذر کّدکان در
شٍیً ىخحهف جٍؼیو طده اشث ،ةَ ظّر ةایصحَ و طایصحَ ةِره ىٍد طٌّد .ةٍاةرایً جؿریف ،واژه « کّدکان اشحذٍایی» کّدکان جیزُّش ،ؾلب
ىاٌده ذٍُیٌ ،اةیٍاٌ ،اطٍّاٌ ،اشازگار ،ىؿهّنیً زصيی -صرکحی و ٌاجّان در یادگیری خاص و ٌؼایر آن را طاىم ىی طّد [ افروز:1381 ،
.]281-281
زٍاب آكای دکحر ةِروز ىیالٌی فر در جؿریف ایً واژه ىی ٌّیصٍد « :ؾده ای از کّدکان ةَ اٌدازه ای ةا کّدکان دیگر فرق دارٌد ىَ
ةاید جّزَ خاص ةَ آٌان ىتذول کرد .ایً اٌضراف ةَ ظّر کهی در جيام خصّصیات زصياٌی ،ؾاظفی ،ؾلالٌی و ازحياؾی آٌان دیده ىی طّد
کَ ةاؾخ ةروز اطکال و ىاٌؿی ةزرگ در شازگاری آن ُا ةا ىضیط ازحياع ىی گردد و ةَ ُيیً ىٍؼّر ةَ ایً دشحَ از افراد ازحياع« ،
اشحذٍایی» ىی گّیٍد [ » .جِذیتی.]39 :1384 ،
 -2-1آموزش براي کودکان استثنایی
اصعالح آىّزش اشحذٍایی یا آىّزش ةرای کّدکان اشحذٍایی ؾتارت از ایساد جغییرات و اصالصات الزم در ةرٌاىَ ُای ؾادی آىّزش و
پرورش و ةرٌاىَ ریزی آىّزطی ىحٍاشب ةا ویژگی ُای فردی ،اجخاذ روش ُا و طیّه ُای خاص جرةیحی ،جِیَ وشایم و نّازم ویژه ةرای کيک
ةَ کّدکان اشحذٍایی اشث ،ةَ گٌَّ ای کَ ُر کس ةَ فراخّر ویژگی ُای ذٍُی و زصيی خّد ةَ صداکذر جّاٌایی ُا و اشحؿداد ُای ةانلّه
خّیض ٌایم آید .در واكؽ آىّزش اشحذٍایی ی ک ٌؼام آىّزطی ةانیٍی اشث کَ ُدف آن جّزَ ةَ جّاٌایی ُای کّدك اشحذٍایی اشث ٌَ ٌاجّاٌی
ُای او [ افروز.]281-281 :1381 ،
روش ُای ةِتّد آىّزش کّدکان اشذٍایی
انف :روان طٍاشی داٌض آىّزان اشحذٍایی
انف( :)1کاُض اضعراب ازحياؾی در داٌض آىّزان اشحذٍایی
داٌض آىّزان اشحذٍایی ةَ ویژه کّدکان کو جّان ذٍُی در ىّازَِ ةا ىّكؿیث ُای زدید  ،جٍظی در آن ُا ایساد ىی طّد و دچار
اشحرس ىی طٌّد .ایً اشحرس ُا ٌاطی از ضؿف آن ُا در ةركراری راةعَ ىٍاشب اشث .ةٍاةرایً كتم از ایٍکَ آىّزطی صّرت ةگیرد ىی
ةایصث اشحرس و اضعراب آن ُا را کاُض داد .ةرخی افراد ىتحال ةَ اضعراب ازحياؾی  ،ىِارت ُای ازحياؾی و طیّه ُای ىٍاشب ارجتاط
ةیً فردی را ٌیاىّخحَ اٌد ،طاید ةَ ایً دنیم کَ ةؿضی از آن ُا ُرگز در ىؿرض آىّزش كرار ٌگرفحَ اٌد ؛ ةٍاةرایً آن ُا ٌيی داٌٍد کَ در
ىّكؿیث ُای ازحياؾی ةاید چَ رفحاری داطحَ ةاطٍد ؛ نذا در ٍُگام كرار گرفحً در طرایعی کَ ٌیاز ةَ ةركراری رواةط دوشحاٌَ و ىٍاشب ةیً
فردی ةاطد  ،دچار اضعراب ىی طٌّد ٌّزّاٌان و خصّصا ٌّزّاٌان ةا کو جّان ذٍُی کَ اغهب در جؿاىالت ازحياؾی ىٍاشب ةا ةزرگصاالن و
ُيصاالن در ىّكؿیث ُای ىخحهف ىظکم دارٌد  ،در ٌحیسَ ٌاجّاٌی در ةركراری راةعَ صيیياٌَ و رضایث ةخض ةا دیگران ،از رویرو طدن ةا
واكؿیث ٌ ،اراصث  ،ىضعرب و غيگیً طده و از ایً کَ ىّرد ارزیاةی ىٍفی از شّی دیگران كرار گیرٌد ُ ،راس دارٌد ُ.يچٍیً ایً افراد از
روةرو طدن ةا افراد غریتَ و كرار گرفحً در ىّكؿیث ُا ی ازحياؾی زدید خّدداری ىی کٍٍد و در صّرت كرار گرفحً در ایً ىّكؿیث ُا
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دچار اٌدوه و پریظاٌی ىی طٌّد و در ٍُگام روةرو طدن ةا دوشحان و ٌزدیکان ٌیز ُيیً اصصاس ةَ آن ُا دشث ىی دُد.ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ
ٌحایر پژوُض و جادیر آىّزش ىِارت ُای ارجتاظی در کاُض اضعراب ازحياؾی و اةؿاد آن در ٌّزّاٌان کو جّان ذٍُی پیظٍِاد ىی طّد
کارگاه ُای آىّزش ىِارت ُای زٌدگی  ،ةَ ویژه ىِارت ُای ارجتاظی  ،در ىدارس خاص داٌض آىّزان ىتحال ةَ کو جّان ذٍُی در کٍار
ةرٌاىَ ُای جضصیهی ةَ ىٍؼّر کاُض اضعراب ازحياؾی در رواةط ازحياؾی ةرگزار طّد و یا واصد درشی ىِارت ُای زٌدگی ةا جاکید ةر
آىّزش ىِارت ُای ارجتاظی ةَ ایً داٌض آىّزان ارائَ طّد [ ةرزگر ةفروئی ،زارؾی صصیً آةادی  ،اىیدیان.]186-188 :1395،
ب(:)2ةِتّد ىِارت ُای ازحياؾی کّدکان اشحذٍایی
یکی از روش ُای آىّزش ىِارجِای ازحياؾی ،یادگیری ىظاُده ای ،جلهید یا انگّشازی ازحياؾی اشث .افکار و اصصاشات ٌیز ةا
آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی در ارجتاط اشث .ىضّر آىّزش ادراك ازحياؾی را ُر دو ارجتاط کالىی و غیر کالىی جظکیم ىی دُد .طیّه
ُایی کَ در آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ىرةّط ةَ ؾّاظف ةکار ىی روٌد یکی روش صم ىصانَ و دیگری ٌضّه جٍض زدایی ىی ةاطد [
اةارطی و جیيّری .] 42 :1392 ،ؾالوه ةر ایً کَ اضعراب ،ىاٌؽ یادگیری در افراد کو جّان ىی طّد و ؾاىم اصهی اضعراب ،ضؿف در ةركراری
راةعَ ةا دیگران ىی ةاطد ،ؾاىم دیگری ٌیز وزّد دارد کَ افراد اشحذٍایی كتم از آىّزش ةاید آن را یاد ةگیرٌد جا ةحّاٌٍد ةَ کيک آن شریؽ جر
ةَ ُدف ىؿهو کَ یادگیری اشث ،دشث یاةٍد .در ةیً کّدکان کو جّان ،کّدکان ٌاطٍّا و کو طٍّا در ةركراری ارجتاط و ىِارت ُای ازحياؾی
دچار ىظکم ىی طٌّد؛ ةٍاةرایً ةاید جّزَ ویژه ای ةَ کّدکان کو طٍّا و ٌاطٍّا داطحَ ةاطیو جا ةحّاٌیو در ةركراری راةعَ و ةِتّد ىِارت
ُای ازحياؾی ةَ آن ُا کيک کٍیو .جردیدی ٌیصث ضؿف یا فلدان طٍّایی ةاؾخ ىضدودیث در جّاٌایی ُای ُّطی فرد و ةانعتؽ ىضدودیث
در جؿاىالت ازحياؾی و ةاالخره جاخیر در رطد ازحياؾی ىی طّدٌ .اطٍّایی و کو طٍّایی پیاىد ُای رواٌی ،ؾاظفی ،طٍاخحی و ازحياؾی
خ اص خّد را ةَ دٌتال دارد کَ طٍاخث ایً پیاىد ُا ىی جّاٌد ىؿهيان را در ةرخّرد ىٍاشب ةا ایً گروه از داٌض آىّزان و ُدایث آٌان یاری
کٍد[ .ىحصّن و اونٍدیک :1988 ،ةی زا].

 -2آموزش کودکان استثنایی
 2-1آموزش از طریق بازي هاي آموزشی رایانه اي
ةؿد از طٍاخث روصیَ و روان داٌض آىّزان کو جّانٌّ ،ةث ةَ آىّزش ایً کّدکان ىی رشد .داٌض آىّزان کو جّان ُياٌٍد داٌض
آىّزان ؾادی ةرای آىّزش خّد ٌیاز ةَ جٍّع دارٌد ،ایً جٍّع ةیظحر ةا ارائَ آىّزش از ظریق ةازی و ىصاةلَ ایساد ىی طّد و ُیسان در ةازی
ُا و ىصاةلات شتب یادگیری در افراد ىی طّد و اٌگیزه آن ُا را ةاال ىی ةرد .ةازی یکی از ٌیازُای ظتیؿی کّدکان اشث ،کَ ةرای آٌان فایده
ُای ةصیاری دارد .کّدکانٍُ ،گام ةازی کردن ،ةدون ایٍکَ خّد ةداٌٍد ،درون خّیض را آطکار ىی شازٌد ،ةَ جّشؿَ ىِارت ُای ىخحهف ىی
پردازٌد ،جؿارض ُا و ٌاکاىی ُای خّد را ةاز گّ ىی کٍٍد و کّجاه شخً ایٍکَ از رُگذر ةازی کردن ،رطد ىی کٍٍد [ گٍسی.]33 :1382 ،
پژوُض ُای اٌسام طده در ایً زىیٍَ صاکی از آن اشث کَ ةازی ُای رایاٌَ ای ،ةَ دالیم ىحؿددی از زيهَ ةَ کارگیری صّاس ىخحهف در
زریان ةازی ،ةرخّرداری از گرافیک كاةم جّزَ ،زهّه ُای ویژه  ،شعّح ىخحهف شاده جا دطّار ةازی ،ارائَ ةازخّرد ُای الزم در ةرخی از ةازی
ُا ةَ کارةر و ىاٌٍد آن ،در ىلایصَ ةا آىّزش شٍحی ،از کارایی ةاالجر و ةِحری ةرخّردار اشث [ ىٍعلی .]1387 ،
 2-2آموزش از طریق داستان خوانی و بازگویی داستان
از دیگر راه ُای افزایض اٌگیزه خّاٌدن در کّدکان کو جّان ،خّاٌدن داشحان ُای ىحٍّع اشث .جؿریف کردن داشحان ةرای کّدکان
کو جّان ةاؾخ ىی طّد کَ آن ُا را ةَ وزد آورد و ؾالكَ ةَ خّاٌدن آن ُا را افزایض دُد .اىا ایً داشحان خّاٌی زىاٌی ىٍسر ةَ یادگیری
داٌض آىّزان ىی طّد و شعش درك خّاٌدن آن ُا را ىی شٍسد کَ ُيراه ةا ةازگّیی داشحان ةاطد و داٌض آىّزان اصصاشات خّد را ٌیز
ضيً ةازگّیی داشحان ةگّیٍد .یکی از راُترد ُای ىتحٍی ةر داشحان در آىّزش کّدکان ةا ٌارشاخّاٌی ،راُترد ةازگّیی داشحان اشث .ایً
راُترد یک جکٍیک ارزیاةی اشث کَ ةَ ظّر گصحرده ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد و ىی جّاٌد شعش درك خّاٌدن داٌض آىّزان را ةصٍسد .ایً
راُترد ُيچٍیً ةَ ؾٍّان یک روش جدریس ،خّاٌدن و رطد درك ىعانب ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد .ایً فً ىی جّاٌد ةرای کّدکان در ُر
شٍی ىّرد اشحفاده كرار گیردُ .يچٍیً ةَ ظّر ىؿٍی داری ةَ ةِتّد درك خّاٌدن و درك و اصصاس شاخحار داشحان ىّدر اشث و ةَ ارجلاء
رواٌی خّاٌدن کيک ىی کٍد.
فّکس ایدز اطاره ىی کٍد؛ اشحفاده از داشحان ةَ جلّیث اصصاشات ىذتث در کّدکان کيک ىی کٍد .اشحفاده از كصَ درىاٌی ،ةَ
ؾٍّان یک فً درىاٌی ،اةؿاد گصحرده ای دارد و جٍِا ةَ درىان ىظکالت روان طٍاخحی کّدکان ىضدود ٌيی طّد .گّش دادن ةَ داشحان و
گفحً داشحان ىی جّاٌد ةَ کاُض اشحرس در کالس درس ،ارجلاء شّاد ،ىِارت ُای صضتث کردن وگّش دادن ،کيک ةَ کّدکان ةرای رطد
راُترد ُای فکر کردن و جرویر رطد ازحياؾی و ؾاظفی کيک کٍد( .ایدز  )2116،یّشفی نّیَ و ىحیً در پژوُض خّد کَ ةا ُدف ةررشی
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جادیر كصَ درىاٌی ةر راُترد ُای رویایی در کّدکان ةا ىظکالت یادگیری اٌسام گرفث ،ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ كصَ درىاٌی ىّزب ةِتّد
راُترد ُای رویایی در کّدکان ةا ىظکالت یادگیری ىی طّد [یّشفی نّیَ  ،ىحیً .]1385،
2-3آموزش از طریق تقليد متقابل
از دیگر راه ُای آىّزش کّدکان اشحذٍایی اشحفاده از روش جلهید ىحلاةم اشث کَ ایً روش ةیظحر ةرای کّدکان درخّدىاٌده صائز
اُيیث فراوان اشث .ةیظحر کّدکان اشحذٍایی جّاٌا یی کافی در جلهید آٌچَ کَ دیگران اٌسام ىی دٍُد ٌدارٌد؛ چّن آن ُا در اٌسام ةرخی
کارُا ضؿف دارٌد و ُيیً اىر ٌیز شتب طده کَ اٌگیزه جلهید ٌداطحَ ةاطٍد .آىّزش جّاٌایی جلهید ةَ کّدکان شتب ىی طّد کَ آن ُا درگیر
فؿانیث ىی طٌّد و در ةركراری ارجتاط جلّیث طٌّد .زاکریس اطاره ىی کٍد روش آىّزش جلهید ىحلاةمٌّ ،ؾی ةرٌاىَ ىداخهَ ظتیؿی ةرای
آىّزش ىتاٌی و اصّل ىِارت ُای پیض گفحاری ارجتاظی ةَ کّدکان دارای اخحالل درخّدىاٌدگی اشث کَ ةرای آىّزش ىِارت ُای جؿاىم
ازحياؾی ةَ کّدکان خردشال درخّدىاٌده ظراصی طده اشث کَ در ىضیط ظتیؿی روی ىی دُد.
ةرخالف آىّزش جلهیدی شاخحار ىٍد در آىّزش جلهید ىحلاةم ،درىان گر از جيام ژشث ُا ،کهيات و اؾيال کّدك ةا اشحفاده از
اشتاب ةازی جلهید ىی کٍد و ىیزان ؾالكَ کّدك و ٌیز جلهید از گفحار کّدك ،جهفغ ُای پیض کالم ،اشحفاده از زةان و گفحار خّدةَ خّدی
ىّرد جّزَ د رىان گر اشث .نذت از ارجتاط ،ادراك چِره ای افرادُ ،يکاری ،درك ىفاُیو و ٌظاٌَ ُای غیر کالىی  ،جّاٌایی جّزَ ةَ فرد
دیگر ،ادراك ىؿٍی ىّزّد در صداُا،جّاٌایی اٌحخاب ،اٌسام صرکات ػریف ،آگاُی فضایی و نذت صضّر در زيؽ از ىِو جریً ُدف ُای
درىاٌی در روش آىّزش جلهید ىحلاةم اشث.
2-4آموزش از طریق موسيقی درمانی
ةرای جصِیم آىّزش در کّدکان اشحذٍایی ىی جّان از روش ىّشیلی درىاٌی ةِره ةرد .در آىّزش کّدکان اشحذٍایی ةِحر اشث از
شازُایی اشحفاده کٍیو کَ ٌّاخحً آن ةرای کّدکان آشان جر ةاطد و جّزَ آن ُا را زهب کٍد .وكحی کّدکان ةا ُو ىیخّاٌٍد ،شرطار از طّر
و جّاٌایی گروُی ىیطٌّد .جراٌَُا جصّرات ذٍُی آٌِا را ةَ گٌَّای فؿال و پّیا ىیشازد و ةدیِی اشث اٌحخاب اطؿاری کَ جصّرات و
ةرداطثُای ىذتث از ىضیط و پدیدهُا را ةَ کّدك ىٍحلم ىیشازد ،اُيیث ویژهای دارد .ریحو و آٍُگ جراٌَُا ةَ کّدکاٌی کَ اٌدکی
دغدغَ ٌاجّاٌی و ارجتاط خّد ةا ىضیط ،ىّفلیث ،جّاٌایی و جرس از كرار گرفحً در ىّكؿیث زدید را دارٌد کيک ىیکٍد و کّدك گّطَ گیر و
ىٍزوی را فؿال ىیشازد .ةر اشاس اػِاراجی کَ در داٌظٍاىَ رطد  ،طتکَ ىهی ىدارس آىده اشث ىی جّان گفث  :از ةرٌاىَُای
ىّشیلی درىاٌی ةرای شازگاری ازحياؾی ،دتات ؾاظفی ،کٍحرل طخصی ،افزایض جيرکز ،اٌگیزش ،اصصاس ارزش طخصیحی ،جلّیث ُياٍُگی
ىاُیچَُا و جلّیث ىِارتُای خّدیاری اشحفاده ىیطّد و جٍؼیو ةرٌاىَُا ةَ گٌَّای اشث کَ ةَ جلّیث رفحار ىعهّب کّدکان ىیاٌساىد.
کّدکان اشحذٍایی ةرصصب ٌّع ٌلیصَ صصی و صرکحی از فؿانیثُای ىحٍّع ىّشیلیدرىاٌی اشحفاده ىیکٍٍد .آوازخّاٌدنٌّ ،اخحً فردی و
گروُی  ،طٍیدن و اٌسام صرکات ىّزیکال  ،از زيهَ ةرٌاىَُای زهصات ىّشیلی درىاٌی ىیةاطد.
2-5آموزش از طریق هوش هيجانی
ایً آىّزش ةیظحر ةرای داٌض آىّزان ةا آشیب ُای ةیٍایی اشحفاده ىی طّد .ایً داٌض آىّزان ةَ شتب ایٍکَ از نضاظ دیداری ٌيی
جّاٌٍد ةا ىضیط اظراف و دیگران ارجتاط ةركرار کٍٍد کيحر ىی جّاٌٍد ةر ُیساٌات خّدطان جصهط داطحَ ةاطٍد .در ایً ىیان ،داٌض آىّزاٌی
کَ ةحّاٌٍد ةر ُیساٌات خّد غهتَ داطحَ ةاطٍد ىّفق جر ُصحٍد و زٌدگی نذت ةخض جری خّاٍُد داطث .ةرخی ةر ایً ةاورٌد کَ ىضیط ُای
ازحياؾی و رشاٌَ ُای زيؿی ةاؾخ رطد ىِارت ُای ُیساٌی ىی طّد ،اىا کّدکان ةا آشیب ةیٍایی از ایً ٌؿيث ةرخّردار ٌیصحٍد ةٍاةرایً
ىِارت ُّش ُیساٌی ةاید ةَ آ ن ُا آىّخحَ طّد .آىّزش ىِارت ُّش ُیساٌی در داٌض آىّزان ةا آشیب ةیٍایی ؾالوه ةر ایً کَ ةاؾخ ىی
طّد ،ةر رفحارُا و ُیساٌات خّد کٍحرل داطحَ ةاطٍد ،كدرت ةركراری ارجتاط را ٌیز در آن ُا افزایض ىی دُد [ةَ پژوه ، ،کرىی غتاری
ةٍاب،طکُّی یکحا .]1392،
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نتيجه گيري
ةا ىرور آٌچَ کَ در ایً ٌّطحار آىده اشث ىی جّان اذؾان کرد ،كتم از ایٍکَ آىّزطی رخ دُد ىؿهيان ةاید ةَ خّةی ةا روان و
طخصیث داٌض آىّزان آطٍایی داطحَ ةاطٍد و آطٍایی ةا روح و روان داٌض آىّزان اشحذٍایی ىضصّس جر اشث .ایً داٌض آىّزان در
ةصیاری از ىّارد ةخاظر ضؿف در اٌسام ةرخی کار ُای روزىره خّد ،ةَ خّةی ٌيی جّاٌٍد آىّزش ةتیٍٍد ،ةٍاةرایً جاکید ایً ٌّطحار ةر ایً
اشث کَ ىؿهيان کّدکان ةَ ویژه کّدکان اشحذٍایی اةحدا شؿی کٍٍد رواٌظٍاشی و شپس آىّزش را اٌسام دٍُد .طٍاخث روان و طخصیث
کّدکان اشحذٍایی ؾالوه ةر ایٍکَ شتب جلّیث ى ِارت ُای ازحياؾی آن ُا ىی طّد ،راصث جر ىی جّاٌٍد ةا دیگران ارجتاط ةركرار کٍٍد و
ىصئّنیث ُایی را در زاىؿَ كتّل کٍٍدُ .يچٍیً ایً کّدکان در ىّكؿیث ُای زدید دچار جٍض و اضعراب ٌيی طٌّد؛ چّن اشحرس ،خّد
ىاٌؽ یادگیری در داٌض آىّزان ىی طّد .ةٍاةرایً ىی جّان گفث طٍا خث ُيَ زاٌتَ کّدکان اشحذٍایی شتب جصِیم در آىّزش ىی طّد .در
ایً ٌّطحار ةَ دو ةخض روان طٍاشی و آىّزش کّدکان اشحذٍایی پرداخحَ طده کَ رواٌظٍاشی خّد طاىم کاُض اضعراب و ةِتّد ىِارت
ُای ازحياؾی ىی ةاطد .ةخض دیگر ىرةّط ةَ آىّزش اشث کَ طاىم آىّزش از ظریق ةازی ُای رایاٌَ ای  ،آىّزش از ظریق داشحان خّاٌی
و ةازگّیی داشحان و آىّزش از ظریق جلهید ىحلاةم  ،ىّشیلی درىاٌی و ُّش ُیساٌی ىی ةاطد.
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