
   برنامه آموزش انفرادی و تیم تخصصی در آموزش و پرورش استثنایی
 

 مفهوم آموزش انفرادی موضوع اصلی همه قوانین و اصول آموزش و پرورش كودكان استثنایی      

است. برای هر دانش آموز باید برنامه ای بر اساس نیازهای ویژه همان فرد تدوین شود كه از بدو تولد تا  

 انوع است كه عبارتند  3سالهای پس از مدرسه را در بر گیرد . برنامه ریزی انفرادی خود بر 

IFSP به خانواده ,  یا برنامه ارائه خدمات انفرادیIEP و  یا برنامه آموزش انفرادیITP   یا برنامه انتقالی

 ( 4002انفرادی ) گریسون , 

  ( IFSP )برنامه ارائه خدمات انفرادی به خانواده 

       

  IFSPكودكان استثنایی و خانواده هایشان می توانند نخستین خدمات انفرادی خود را از طریق 

  

 كسب كنند . به دلیل اهمیت بسیار زیاد مداخله زودرس برای كودكان خردسال در محیط خانوادگی 

  

 این برنامه توسط تیمی تدوین می شود كه شامل اعضای خانواده هم می شوند . اجزاء اصلی 

  

 و در جدول ارائه شده است . هدف از اجرای این برنامه اینست كه كودكانی كه از بد IFSPبرنامه 

  

 تشخیص داده شده است یا در معرض خطر ابتال به ناتوانی   سالگی , ناتوانی آنها 3تولد تا 

  

 هستندخدماتی دریافت كنند تا بتوانند مهارتهای خود را ارتقا بخشند و یا از ایجاد ناتوانی شدیدتر 

  

 در آنها جلوگیری شود . 

  
  

 شامل این موارد می شود :  IFSPبرنامه 

1.  

 سطح تحولی كنونی كودك     

4.      

 بیان نقاط قوت , نیازها , ترجیحات و دغدغه های خانواده  



3.       

 نام فرد هماهنگ كننده خدمات مورد نیاز كودك 

2.      

 تاریخ آغاز و مدت زمان ارائه خدمات  

5.       

 مراكز پیشنهادی جهت ارائه خدمات مداخله زودرس

6.       

 مهم ترین نتایج مورد انتظار / مدت زمان نیل به این اهداف 

7.      

 مكانی كه خدمات مورد نیاز كودك در آنجا ارائه خواهد شد .  

8.       

 شیوه انتقال به برنامه / مكان بعدی در سومین سال تولد 

9.      

 IFSP 
 بازنگریماه یكبار ) و یا هر زمان ضرورت داشت ( مورد  6باید هر  

  
 (  1994,  4و هانت 1قرار گیرد . ) مارشال

  
  

IEP  برنامه آموزش انفرادی 

      

 اساس برنامه ریزی در آموزش و پرورش استثنایی در مراكز پیش  IEPبرنامه آموزش انفرادی 

  

 دبستانی , دبستان , راهنمایی و دبیرستان است . بر اساس قوانین مربوطه

  
             هستند تا همه اهداف مورد نظر را در IEPگروهی از افراد دست اندركار مسئول تدوین برنامه 

  
  , برگیرد . اعضای این گروه ) تیم ( معموالً عبارتند از والد ) والدین ( , معلم آموزش استثنایی
  

در جلسه تدوین معلم آموزش عادی و مسئولین مدرسه . در صورت نیاز خود دانش آموز هم  IEP  

  
 حضور پیدا می كند . همچنین از دیگر دست اندركاران مدرسه نیز در صورت نیاز به خدمات حمایتی 

  



  , ویژه استفاده می شود . به عنوان مثال از پرستار مدرسه , آسیب شناس گفتار و زبان
  

مه آموزش انفرادی و اجزاء یك برنا 4فیزیوتراپیست , شنوایی شناس و دیگر متخصصین. جدول   

  
  ( 2004 , 1جدول 3 مراحل برنامه آموزش انفرادی را نشان می دهند . ) مك گور

  

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

  

 شامل این موارد می شود :  IEPآموزش انفرادی  برنامه

  

 توضیحی پیرامون برنامه آموزشی فعلی دانش آموز       .1

4 

 اهداف سالیانه برای آموزش و پرورش دانش آموز       .

3 

 اهداف آموزشی گام به گام كوتاه مدت و قابل اندازه گیری       .

2 

 ارائه معیارهای مناسبی برای سنجش اهداف كوتاه مدت و روش هایی       .

  

 برای تعیین میزان موفقیت برنامه 

5 

 خدمات و كمك های خاص و محل مورد نظر برای ارائه آنها       .

6 

 میزان حضور كودك در برنامه های مدارس عادی       .

       

                                                          تاریخ آغاز و پایان خدمات ویژه آموزش

  ( ITP )رنامه انتقالی انفرادی 

     

 تصریح شده است باید برای همه افرادی كه از  ( IDEA )در قانون آموزش افراد دچار ناتوانی  
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 آموزش و پرورش استثنایی بهره می برند برنامه ای جهت انتقال از دوره آموزشی مدرسه به 

  

 سالگی برای كودك اجرا میشود و  12زندگی مستقل پس از مدرسه اندیشیده شود . این برنامه از 

  

 تصریح شده است .  5اجزای آن در جدول 

  

 الگوهای مختلف تیمی جهت مداخله زودرس 

     
 تشكیل تیم های تخصصی برای تدوین برنامه های مداخله زودرس و آموزش و پرورش كودكان  

  
 ثنایی و اجرای فعالیتها به صورت تیمی فقط نه به دلیل وضع قوانین مربوطه در كشورهای است

  
  موجودی , مختلف بلكه و بیشتر ناشی از این امر است كه متخصصین همگی باور دارند كودك 

  
  در همچنین . مختلف های بخش از ای مجموعه نه و دارد تعامل دیگران با كه است یكپارچه

  
  در همگی و است مواجه نها آ با كودك كه شود می توجه مختلفی مشكالت همه به میتی روش

  
  ریزی برنامه در مختلف های رشته از متخصصانی است الزم بنابراین گنجد. نمی تخصص یك

  
  . باشند داشته شركت استثنایی كودك برای آموزشی

      
  این بیشتر اما رود می كار به استثنایی كودكان حیطه در تیمی كار برای مختلفی الگوهای گرچه

  
  , پزشك , مددكار , استثنایی آموزش معلم : اند زیر های تخصص با افرادی از متشكل ها تیم

  
  همه . زبان و گفتار شناس آسیب و كاردرمان , فیزیوتراپیست , كودك تحولی روند از آگاه فرد

  
  مشتركی وظایف تیم اعضای . بردارند در هم را خانواده اعضای مختلفی درجات به ها تیم این

  



  در شده ارزیابی نیازهای به نیل برای آموزشی برنامه اجرای و تدوین و كودك تحول ارزیابی شامل

  
  تیم اعضای كل در . ( 4002 , 3كاساما و 2كوماری , 1ردی ) دارند عهده بر را خانواده محیط

  
  : باشند داشته تعامل یكدیگر با طریق سه به توانند می استثنایی كودكان آموزش

  

1 . MULTI DISCIPLINARY TEAMING                   تخصصی چند تیم  

  

4. INTER DISCIPLINARY TEAMING                    تخصصی میان تیم  

  
3. TRANS DISCIPLINARY TEAMING                 تخصصی درون تیم  

  

تخصصی چند ) MULTIDISCIPLINARY الگوی  ) : 

      

 پترسون) كنند. می كار تنهایی به و مستقالً یك هر مختلف متخصصان , تخصصی چند های تیم در

  

  خردسال كودكان های بازی مانند تخصصی چند تیم اعضای بین را تعامل نوع این ( 1987 

  

  كار هم با است ممكن تخصصی چند تیم اعضای چه گر . ” هم از جدا اما , هم كنار " دانست

  

  یكدیگر از مستقل كامالً عملشان نحوه اما , كنند استفاده یكسانی فضای و ابزارها از و كنند

  

   است.

  

  در پارچهیك " كل  " یك عنوان به كودك كه است ای گونه به تیم این اعضای بین تعامل     

  

  گاه كه شود ارائه والدین به متناقض گزارشهای است ممكن رو این از شود نمی گرفته نظر
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  . شد خواهد آنها گیجی و ابهام سبب

  

  كه است تیم اعضای بین ارتباط عدم , است مطرح تخصصی چند الگوی در كه دیگری مورد    

  

  مورد بی تكرار یا و انرژی و وقت اتالف و نظر مورد كودك خانواده اعضای با هماهنگی عدم سبب

  

  برای ای ویژه ریزی برنامه تخصصی درون و تخصصی میان الگوی در عكس بر . شود می ها برنامه

  

  كامالً را خانواده به شده ارائه اطالعات و كودك نیاز مورد خدمات كه شود می ایجاد فردی راهبری

  

 ( 4002 , اللین مك ) . كند می هماهنگ

 ریزی گروهی  برنامه

 سه مدل تشكیالت تیمی جهت ارائه خدمات : 

- Multi Disciplinary ) تیم چند تخصصی ( 

- Inter Disciplinary   ) تیم میان تخصصی ( 

- Trans Disciplinary  ) تیم درون تخصصی ( 

 ریزی گروهی  برنامه

 ) تیم چند تخصصی ( Multi Disciplinary  مدل

 همه افراد تقریباً مستقل كار می كنند .         -

هر متخصص ارزیابی مستقل از فرد دارد و به تنهایی برنامه ای جهت ارائه خدمات مورد نیاز         -

 فرد تدوین می كند . 

 مدل تیمی چند تخصصی كاركرد گروهی ندارد         -

 ریزی گروهی  برنامه

 ) تیم میان تخصصی (   Inter Disciplinaryمدل 

 همه افراد با هم صحبت می كنند اما والدین جزء اعضای تیم محسوب نمیشوند .         -

 میان ارزیابی و مداخله همواره فاصله ای وجود دارد .         -

  



 ریزی گروهی ) مدل ایده آل (  برنامه

 ) تیم درون تخصصی (  Trans Disciplinaryمدل 

 همه اعضای تیم در آموزش و پرورش كودك مشاركت یكسانی دارند .         -

 از مهارتها , دانش و درك همه اعضای تیم به نفع كودك استفاده می شود .         -

متخصصین و والدین به صورت تیمی با یكدیگر كار می كنند تا بتوانند برنامه ای جامع را         -

 برای كودك طرح و اجرا كنند. 

  

  ( تخصصی میان ) INTERDISCIPLINARY الگوی

      

  است تیم اعضای بین ارتباط بر تاكید  INTERDISCIPLINARY تخصصی میان تیم الگوی در

  
  . آید در هماهنگ صورتی به ریزی برنامه و ها توصیه , ارزیابی تا

      
  كنند. كار هم با همگی یا كوچك گروه چند در , تنهایی به است ممكن متخصصان

  
  . است گوناگون های رشته از متخصصانی و والدین شامل تخصصی میان تیم

  
  ا این در است. تیم اعضای بین تعامل در تخصصی چند الگوی با الگو این تفاوت

  
  با جلساتی طی را خود دیانفرا كارهای نتایج مختلف متخصصان تیمی لگوی

  
  . كنند می تبادل یكدیگر

       
  كنند می ارزیابی جداگانه را خانواده و كودك مختلف های رشته از متخصصانی

  
  برای و گذاشته میان در هم با را خود انفرادی ارزیابی نتایج موارد برخی در اما

  
  مربوط كه را برنامه از بخشی متخصص هر كل در . كنند می ریزی برنامه مداخله

  
  ( 4002 , اللین مك ) . شود می متقبل است خود تخصص به



      
  تخصصی چند تیم روی پیش مشكالت از بسیاری تیمی كار گونه این در چه گر

  
  پیدا یكدیگر با افراد ارتباط برقراری در مشكالتی است ممكن اما , شود می حل

  
 كه افرادی ویژه به و تیم اعضای دیگر تخصص از كاملی درك تیم اعضای زیرا شود

  
  . ندارند , كنند می كار تنهایی به

  
  

  آل ایده مدل : ( تخصصی درون ) TRANSDISCIPLINARY الگوی

      

  رشته از متخصصانی و والدین شامل نیز (TRANSDISCIPLINARY) تخصصی درون های تیم

  
  تیمی الگوهای انفرادی كارهای مشكالت كه اینست بر تالش الگو این در . هستند مختلف های

  
  . برسد حداكثر به تیم اعضای بین همكاری و ارتباط و شود حل تخصصی میان و تخصصی چند

  
  : است استوار باور دو بر تیمی الگوی این اساس

  
  نگریست املیتع و یكپارچه دیدی با باید را كودك تحول  (1

  
  . كرد فراهم را كودك نیاز مورد خدمات خانواده محیط در باید      (4

  
  را آنها باید دارند عهده به كودك تحول در اساسی نقشی ها خانواده كه نجا آ از

  
  اهداف تعیین و ریزی برنامه در كه دانست تخصصی درون تیم اعضای ترین اصلی

  
  همه . دارند سزا به نقشی فرزندشان و خود برای گیری تصمیم و آموزشی

  
  اخذ تیم اعضای همه شركت با اجرا و ریزی برنامه , ارزیابی جهت در تصمیمات



  
  های برنامه اجرای مسئول تخصصی درون تیم اعضای همه گرچه . شود می

  
  اجرای اصلی مسئولیت حقیقت در اما هستند استثنایی كودك برای خدماتی

  
  را گر تسهیل نقش بیشتر تیم متخصصین و است خانواده عهده بر خدمات همه

  
 ( 4002 , گریسون ) . میدهند نشان را راهكارها و دارند عهده به

  استثنایی تیم اعضای

  
 : از عبارتند استثنایی تیم اعضای

  

  دست در اصلی اجرایی قدرت كه فردی هر یا معاون , مركز مدیر , مدرسه مدیر : مدیران         -

  . اوست

  

  عادی مدرسه معلم         -

  

  استثنایی آموزش معلم         -

  

  والدین         -

  

  مدرسه روانشناس         -

  

  : شامل نیاز حسب بر متخصص پرسنل         -

  

      زبان و گفتار شناس آسیب  

  

      كاردرمان  

  



      فیزیوتراپیست  

  

      اپتومتریست  

  

      شناس شنوایی  

  

      ( ... تغذیه كارشناس , پرستار جمله از ) درمانی كادر پرسنل 

  

      اجتماعی مددكار  

  

      روانی بهداشت كارشناس و مشاور  

  

      آموزی حرفه كارشناس 

  

      بدنی تربیت كارشناس  

  

      متخصصین دیگر  

  

  تیمی اصلی فعالیتهای

      

 نیاز رفع جهت در اما باشد محور مدرسه باید تیم . است اهمیت حائز بسیار تیمی كار در مداومت

  

  تیم اصلی كاركردهای  . كند دعوت همكاری به را نیاز مورد متخصصین راحتی به كودك های

  

  : عبارتنداز

  

  

1.  

  خدمات از استفاده نیازمند و ناتوانی دچار وی آیا كند تعیین كودك ارزیابی با .4



3.  

  ؟ خیر یا هست استثنایی پرورش و آموزش .2

5.  

  . كند ریزی برنامه او برای و ارزیابی را استثنایی كودك آموزشی تجربیات .6

7.  

  , آموزشی نیازهای تا بگیرد نظر در كودك برای پرورشی و آموزشی اهداف .8

9.  

  به اهداف تعیین است بهتر . كند برآورده را او ای حرفه و اجتماعی , تربیتی .10

11.  

  آموزشی برنامه نیاز صورت در و گیرد قرار عادی مدارس در كودك كه باشد صورتی .14

13.  

  . شود نوشته وی برای انفرادی .12

  

  : از عبارتند استثنایی كودك تیم فعالیتهای عمده

-         

  اولیه های ارزیابی : رجاع ا از پیش مرحله

-         

  اولیه ارجاع

-          

  تیم اعضای مساعی تشریك جهت جلسات برگزاری

-          

  ارزیابی

-          

 ( IEP ) انفرادی آموزش برنامه تهیه

-          

  نیاز صورت در IEP مجدد اصالح و بازنگری



-         

  ( 4002 , گریسون )   اجرا مرحله در آن پایش و ها برنامه از حمایت 

  

 : بحث

  

  از دارد همراه به استثنایی كودك برای را بازده بهترین تیمی كار است شده مشخص اكنون      

  

  همچنین اوست خود به منحصر آموز دانش هر ضعف و قوت نقاط , نیازها , ها توانایی كه آنجا

  

  محیط بهترین توان می زمانی , است متفاوت كامالً دیگران با دارد قرار آن در كه شرایطی

  

  با همراه نیاز مورد متخصصان از متشكل تیمی با كه نمود فراهم او برای را پرورش و آموزش

  

  هم تیمی كاركرد اما . نمود اجرا گام به گام را ها برنامه آن از پس و ریزی برنامه او برای والدین

  

  عمل به جلوگیری كوششها و تالشها رفتن هدر به از تا شود اجرا صحیحی و مشخص اصول با باید

  

 . دهد بروز را بازده بهترین كودك تا شود فراهم ای گونه به شرایط حال عین در و آید

 


