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 برنامه آموزش انفرادي و تيم تخصصي در آموزش و پرورش استثنايي

 

آموزش و پرورش كودكان استثنايي است. مفهوم آموزش انفرادي موضوع اصلي همه قوانين و اصول      

براي هر دانش آموز بايد برنامه اي بر اساس نيازهاي ويژه همان فرد تدوين شود كه از بدو تولد تا سالهاي 

يا برنامه ارائه  IFSP 1نوع است كه عبارتند از :  3پس از مدرسه را در بر گيرد . برنامه ريزي انفرادي خود بر 

 4يا برنامه انتقالي انفرادي ) گريسون ITP 3يا برنامه آموزش انفرادي و  IEP 2, نواده به خا خدمات انفرادي

 ,4002 ) 

 

                                                 
1- IFSP = Individualized Family Service Plan 

2- IEP = Individualized Education Program 

3- ITP = Individualized Transition Plan  

4- Grayson 



  ( IFSP )برنامه ارائه خدمات انفرادي به خانواده 

كسب  IFSPكودكان استثنايي و خانواده هايشان مي توانند نخستين خدمات انفرادي خود را از طريق       

كنند . به دليل اهميت بسيار زياد مداخله زودرس براي كودكان خردسال در محيط خانوادگي اين برنامه توسط 

در جدول ارائه شده  IFSPتيمي تدوين مي شود كه شامل اعضاي خانواده هم مي شوند . اجزاء اصلي برنامه 

سالگي , ناتواني آنها  تشخيص داده  3د تا است . هدف از اجراي اين برنامه اينست كه كودكاني كه از بدو تول

ارتقا شده است يا در معرض خطر ابتال به ناتواني هستندخدماتي دريافت كنند تا بتوانند مهارتهاي خود را 

 بخشند و يا از ايجاد ناتواني شديدتر در آنها جلوگيري شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEP  برنامه آموزش انفرادي 

اساس برنامه ريزي در آموزش و پرورش استثنايي در مراكز پيش دبستاني ,  IEPبرنامه آموزش انفرادي      

 دبستان , راهنمايي و دبيرستان است . بر اساس قوانين مربوطه 

-------- 
1- Marshall          2- Hunt 

 شامل اين موارد مي شود :  IFSPبرنامه 

 سطح تحولي كنوني كودك .1

 بيان نقاط قوت , نيازها , ترجيحات و دغدغه هاي خانواده  .4

 نام فرد هماهنگ كننده خدمات مورد نياز كودك  .3

 تاريخ آغاز و مدت زمان ارائه خدمات  .2

 مراكز پيشنهادي جهت ارائه خدمات مداخله زودرس .5

 مهم ترين نتايج مورد انتظار / مدت زمان نيل به اين اهداف  .6

 ز كودك در آنجا ارائه خواهد شد . مكاني كه خدمات مورد نيا .7

 شيوه انتقال به برنامه / مكان بعدي در سومين سال تولد  .8

9. IFSP  (  1994,  4و هانت 1ماه يكبار ) و يا هر زمان ضرورت داشت ( مورد بازنگري قرار گيرد . ) مارشال 6بايد هر 



هستند تا همه اهداف مورد نظر را در برگيرد .  IEPگروهي از افراد دست اندركار مسئول تدوين برنامه 

ي و آموزش استثنايي , معلم آموزش عاد اعضاي اين گروه ) تيم ( معموالً عبارتند از والد ) والدين ( , معلم

حضور پيدا مي كند . همچنين از  IEPمسئولين مدرسه . در صورت نياز خود دانش آموز هم در جلسه تدوين 

مدرسه نيز در صورت نياز به خدمات حمايتي ويژه استفاده مي شود . به عنوان مثال از ديگر دست اندركاران 

 4پرستار مدرسه , آسيب شناس گفتار و زبان , فيزيوتراپيست , شنوايي شناس و ديگر متخصصين. جدول 

,  1گور مراحل برنامه آموزش انفرادي را نشان مي دهند . ) مك 3اجزاء يك برنامه آموزش انفرادي و جدول 

4002  ) 

 

 ( 9111) مارشال و هانت ,  IEP: اجزاء برنامه آموزش انفرادي  2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Mc Gore 

 

 شامل اين موارد مي شود :  IEPآموزش انفرادي  برنامه

 توضيحي پيرامون برنامه آموزشي فعلي دانش آموز  .1

 اهداف ساليانه براي آموزش و پرورش دانش آموز  .4

 اهداف آموزشي گام به گام كوتاه مدت و قابل اندازه گيري  .3

ه مدت و روش هايي براي تعيين ميزان موفقيت ارائه معيارهاي مناسبي براي سنجش اهداف كوتا .2

 برنامه 

 خدمات و كمك هاي خاص و محل مورد نظر براي ارائه آنها  .5

 ميزان حضور كودك در برنامه هاي مدارس عادي  .6

 تاريخ آغاز و پايان خدمات ويژه آموزش .7

 توضيح پيرامون خدمات مورد نياز جهت انتقال كودك يكسال پيش از ترك  .8

 محيط آموزشي .      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9111,  2و کافمن 9) هاالهان : مراحل برنامه 3جدول 

1- Hallahan                   2- Kauffman 

 مراحل پيش از ارجاع

1 
  جاعفعاليتهاي پيش از ار

4 
ارجاع و برنامه ريزي 

 مقدماتي

 مراحل ارزيابي 

3 
 ارزيابي توسط

  تيم چند رشته اي

4 
IEP جلسه تدوين    
 IEPنوشتن برنامه 

 مراحل آموزشي

5 
  اجراي برنامه آموزشي

6 
 پايش ميزان پيشرفت

 دانش آموز



  ( ITP )برنامه انتقالي انفرادي 

تصريح شده است بايد براي همه افرادي كه از آموزش  ( IDEA )در قانون آموزش افراد دچار ناتواني      

و پرورش استثنايي بهره مي برند برنامه اي جهت انتقال از دوره آموزشي مدرسه به زندگي مستقل پس از 

تصريح شده  5آن در جدول سالگي براي كودك اجرا ميشود و اجزاي  12مدرسه انديشيده شود . اين برنامه از 

 است . 

 

 ( 9111) مارشال و هانت ,   ITP: برنامه انتقالي انفرادي  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوهاي مختلف تيمي جهت مداخله زودرس 

تشكيل تيم هاي تخصصي براي تدوين برنامه هاي مداخله زودرس و آموزش و پرورش كودكان استثنايي      

و بيشتر  بلكهبه دليل وضع قوانين مربوطه در كشورهاي مختلف نه و اجراي فعاليتها به صورت تيمي فقط 

  , توضيحاتي پيرامون خدمات مورد نياز براي انتقال فرد ) برنامه ريزي براي زندگي آينده

زندگي اجتماعي , مشاركت اجتماعي , تحصيالت دانشگاه , خدمات رفاهي و تفريحي , مراكز 

خدماتي و حمايتي جهت اجراي قوانين حقوقي , زندگي روزمره , مراقبتهاي مورد نياز فيزيكي 

 ايت انفرادي از فرد ( , برنامه حم

  بيان اهداف ساليانه براي هر يك از خدمات همراه با اهداف فرعي و جزئي كوتاه مدت و ميان

 مدت 

  توضيح پيرامون آموزش هاي مورد نياز و مراكز مربوطه براي كمك به فرد براي رسيدن به

 اهداف كوتاه مدت و بلند مدت 

 رد نظر , افراد رابط بين مراكز آموزش و خدماتي بيان مسئوليت هاي مراكز و افراد مسئول مو

  و نوع و مدت زمان اين مسئوليت ها

 



 تعامل ديگران با كه ستا يكپارچه موجودي , ناشي از اين امر است كه متخصصين همگي باور دارند كودك 

 شود مي توجه مختلفي مشكالت همه به تيمي روش در همچنين . مختلف هاي بخش از اي مجموعه نه و دارد

 رشته از متخصصاني است الزم بنابراين گنجد. نمي تخصص يك در همگي و است مواجه نها آ با كودك كه

  . باشند داشته كتشر استثنايي كودك براي آموزشي ريزي برنامه در مختلف هاي

 ها تيم اين بيشتر اما رود مي كار به استثنايي كودكان حيطه در تيمي كار براي مختلفي الگوهاي گرچه     

 تحولي روند از آگاه فرد , پزشك , مددكار , استثنايي آموزش معلم : اند زير هاي تخصص با افرادي از متشكل

 اعضاي مختلفي درجات به ها تيم اين همه . زبان و گفتار سشنا آسيب و كاردرمان , فيزيوتراپيست , كودك

 برنامه اجراي و تدوين و كودك تحول ارزيابي شامل مشتركي وظايف تيم اعضاي . بردارند در هم را خانواده

 , 3كاساما و 2كوماري , 1ردي ) دارند عهده بر را خانواده محيط در شده ارزيابي نيازهاي به نيل براي آموزشي

  : باشند داشته تعامل يكديگر با طريق سه به توانند مي استثنايي كودكان آموزش تيم اعضاي كل در . ( 4002

1 . MULTI DISCIPLINARY TEAMING   تخصصي چند تيم  

4. INTER DISCIPLINARY TEAMING   تخصصي ميان تيم  

3. TRANS DISCIPLINARY TEAMING   تخصصي درون تيم  

 

 : ( تخصصي چند ) MULTIDISCIPLINARY الگوي

 1987 ) 1پترسون كنند. مي كار تنهايي به و مستقالً يك هر مختلف متخصصان , تخصصي چند هاي تيم در     

 جدا اما , هم كنار " دانست خردسال كودكان هاي بازي مانند تخصصي چند تيم اعضاي بين را تعامل نوع اين (

 كنند استفاده يكساني فضاي و ابزارها از و كنند كار هم با است ممكن خصصيت چند تيم اعضاي چه گر . ” هم از

   است. يكديگر از مستقل كامالً  عملشان نحوه اما ,

                                                 
1- REDDY 
2- KUMARI 
3- KUSUMA 

1- PETERSON 



 نمي گرفته نظر در يكپارچه " كل  " يك عنوان به كودك كه است اي گونه به تيم اين اعضاي بين تعامل     

  . شد خواهد آنها گيجي و ابهام سبب گاه كه شود ارائه والدين به متناقض گزارشهاي است ممكن رو اين از شود

 عدم سبب كه است تيم اعضاي بين ارتباط عدم , است مطرح تخصصي چند الگوي در كه ديگري مورد    

 بر . شود مي ها همبرنا مورد بي تكرار يا و انرژي و وقت اتالف و نظر مورد كودك خانواده اعضاي با هماهنگي

 كه شود مي ايجاد فردي راهبري براي اي ويژه ريزي برنامه تخصصي درون و تخصصي ميان الگوي در عكس

  ( 4002 , 1اللين مك ) . كند مي هماهنگ كامالً را خانواده به شده ارائه اطالعات و كودك نياز مورد خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Mc Laughlin 

 

 ريزي گروهي  برنامه

 سه مدل تشكيالت تيمي جهت ارائه خدمات : 

- Multi Disciplinary ) تيم چند تخصصي ( 

- Inter Disciplinary   ) تيم ميان تخصصي ( 

- Trans Disciplinary  ) تيم درون تخصصي ( 

 ريزي گروهي  برنامه

 ) تيم چند تخصصي ( Multi Disciplinaryمدل  

 همه افراد تقريباً مستقل كار مي كنند .  -

هر متخصص ارزيابي مستقل از فرد دارد و به تنهايي برنامه اي جهت ارائه  -

 خدمات مورد نياز فرد تدوين مي كند . 

  مدل تيمي چند تخصصي كاركرد گروهي ندارد -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( تخصصي ميان ) INTERDISCIPLINARY الگوي

 

 ريزي گروهي  برنامه

 ) تيم ميان تخصصي (   Inter Disciplinaryمدل 

همه افراد با هم صحبت مي كنند اما والدين جزء اعضاي تيم محسوب  -

 نميشوند . 

  ميان ارزيابي و مداخله همواره فاصله اي وجود دارد . -

 

 

 ريزي گروهي ) مدل ايده آل (  برنامه

 ) تيم درون تخصصي (  Trans Disciplinaryمدل 

 همه اعضاي تيم در آموزش و پرورش كودك مشاركت يكساني دارند .  -

 از مهارتها , دانش و درك همه اعضاي تيم به نفع كودك استفاده مي شود .  -

متخصصين و والدين به صورت تيمي با يكديگر كار مي كنند تا بتوانند برنامه اي جامع را  -

  براي كودك طرح و اجرا كنند.



 تا است تيم اعضاي بين ارتباط بر تاكيد  INTERDISCIPLINARY تخصصي ميان تيم الگوي در     

  . آيد در هماهنگ صورتي به ريزي برنامه و ها توصيه , ارزيابي

 شامل تخصصي ميان متي كنند. كار هم با همگي يا كوچك گروه چند در , تنهايي به است ممكن متخصصان     

 بين تعامل در تخصصي چند الگوي با الگو اين تفاوت . است گوناگون هاي رشته از متخصصاني و والدين

 يكديگر با جلساتي طي را خود انفرادي كارهاي نتايج مختلف متخصصان تيمي لگوي ا اين در است. تيم اعضاي

  . كنند مي تبادل

 نتايج موارد برخي در اما كنند مي ارزيابي جداگانه را خانواده و ودكك مختلف هاي رشته از متخصصاني      

 بخشي متخصص هر كل در . كنند مي ريزي برنامه مداخله براي و گذاشته ميان در هم با را خود انفرادي ارزيابي

  ( 4002 , اللين مك ) . شود مي متقبل است خود تخصص به مربوط كه را برنامه از

 ممكن اما , شود مي حل تخصصي چند تيم روي پيش مشكالت از بسياري تيمي كار گونه اين در چه گر     

 ديگر تخصص از كاملي درك تيم اعضاي زيرا شود پيدا يكديگر با افراد ارتباط برقراري در مشكالتي است

  . ندارند , كنند مي كار تنهايي به كه افرادي ويژه به و تيم اعضاي

 

  آل ايده مدل : ( تخصصي درون ) TRANSDISCIPLINARY الگوي

 رشته از متخصصاني و والدين شامل نيز (TRANSDISCIPLINARY) تخصصي درون هاي تيم     

 تخصصي چند تيمي الگوهاي انفرادي كارهاي مشكالت كه اينست بر تالش الگو اين در . هستند مختلف هاي

  . برسد حداكثر به تيم اعضاي بين همكاري و ارتباط و شود حل تخصصي ميان و

  : است استوار باور دو بر تيمي الگوي اين اساس

  نگريست تعاملي و يكپارچه ديدي با بايد را كودك تحول (1

  . كرد فراهم را كودك نياز مورد خدمات خانواده محيط در بايد (4

 درون تيم اعضاي ترين اصلي را آنها بايد دارند عهده به كودك تحول در اساسي نقشي ها خانواده كه نجا آ از

 به نقشي فرزندشان و خود براي گيري تصميم و آموزشي اهداف تعيين و ريزي برنامه در كه دانست تخصصي



 گرچه . شود مي اخذ تيم اعضاي همه شركت با اجرا و ريزي برنامه , ارزيابي جهت در تصميمات همه . دارند سزا

 حقيقت در اما هستند استثنايي كودك براي خدماتي هاي برنامه اجراي مسئول تخصصي درون تيم اعضاي همه

 عهده به را گر تسهيل نقش بيشتر تيم متخصصين و است خانواده عهده بر خدمات همه اجراي اصلي مسئوليت

  ( 4002 , گريسون ) . ميدهند نشان را راهكارها و دارند

 

  استثنايي تيم ياعضا

 : از عبارتند استثنايي تيم اعضاي

  . ستاو دست در اصلي اجرايي قدرت كه فردي هر يا معاون , مركز مدير , مدرسه مدير : مديران -

  عادي مدرسه معلم -

  استثنايي آموزش معلم -

  والدين -

  مدرسه روانشناس -

  : شامل نياز حسب بر متخصص پرسنل -

 زبان و گفتار شناس آسيب  

 كاردرمان  

 فيزيوتراپيست  

 اپتومتريست  

 شناس شنوايي  

 ( ... تغذيه كارشناس , پرستار جمله از ) درماني كادر پرسنل 

 اجتماعي مددكار  

 رواني بهداشت كارشناس و مشاور  



 آموزي حرفه كارشناس 

 بدني تربيت كارشناس  

 متخصصين ديگر  

  ( 4002 , گور مك ؛ 4002 , كاماسا , كوماري , ردي )

 

 

  تيمي اصلي فعاليتهاي

 به كودك نيازهاي رفع جهت در اما باشد محور مدرسه بايد تيم . است اهميت حائز بسيار تيمي كار در مداومت     

  : عبارتنداز تيم اصلي كاركردهاي  . كند دعوت همكاري به را نياز مورد متخصصين راحتي

 استثنايي پرورش و آموزش خدمات از استفاده ازمندني و ناتواني دچار وي آيا كند تعيين كودك ارزيابي با .1

 ؟ خير يا هست

  . كند ريزي برنامه او براي و ارزيابي را استثنايي كودك آموزشي تجربيات .4

 حرفه و اجتماعي , تربيتي , آموزشي نيازهاي تا بگيرد نظر در كودك براي پرورشي و آموزشي اهداف .3

 و گيرد قرار عادي مدارس در كودك كه باشد صورتي به اهداف تعيين است بهتر . كند برآورده را او اي

  . شود نوشته وي براي انفرادي آموزشي برنامه نياز صورت در

  : از عبارتند استثنايي كودك تيم فعاليتهاي عمده

  اوليه هاي ارزيابي : رجاع ا از پيش مرحله -

  اوليه ارجاع -

  تيم اعضاي مساعي تشريك جهت جلسات برگزاري -

  ارزيابي -

 ( IEP ) انفرادي آموزش برنامه تهيه -



  نياز صورت در IEP مجدد اصالح و بازنگري -

  ( 4002 , گريسون )   اجرا مرحله در آن پايش و ها برنامه از حمايت -

 

 : بحث

 توانايي كه آنجا از دارد همراه به استثنايي كودك براي را بازده بهترين تيمي كار است شده مشخص اكنون      

 با دارد قرار آن در كه شرايطي همچنين اوست خود به منحصر آموز دانش هر ضعف و قوت نقاط , نيازها , ها

 تيمي با كه نمود فراهم او براي را پرورش و آموزش محيط بهترين توان مي زماني , است متفاوت كامالً ديگران

 اجرا گام به گام را ها برنامه آن از پس و ريزي برنامه او براي والدين با همراه نياز مورد متخصصان از متشكل

 كوششها و تالشها رفتن هدر به از تا شود اجرا يحيحص و شخصم اصول با بايد هم تيمي كاركرد اما . نمود

  . دهد بروز را بازده بهترين كودك تا شود فراهم اي گونه به شرايط حال عين در و آيد عمل به جلوگيري
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