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منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي پيامي
براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي به رشته
تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي
كمكدرسي .كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته،
شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است .كتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي
ت عملي ،رشد روابط
هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهار 
اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورة تحصيلي
وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي
دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند .كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل،
تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاية تحصيلي
خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و
فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي
فعاليتمحورهستند.
چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،وزارت آموزش و پرورش را به عنوان يك
نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ
سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش عمدهاي در هدايت پديدآورندگان كتابهای آموزشی
مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محیط آموزشي و تقویت فرایند یاددهی
ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
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تشکیل دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان کتابهای
آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که
در عرصۀ تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با تصویب آییننامۀ
«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از
حوزۀ کتاب آموزشی به همۀ منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان
استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیۀ فهرستگان توصیفی
مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی،
صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
تهیۀ فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،خريد ،تبليغ و عرضة هر گونه منابع آموزشي مجاز و استاندارد
در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی
ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي آييننامه
ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانه ساماندهي پيگيري ميشود.
لذا دبیرخانۀ ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از بین کتابهای رسیدۀ مناسب
آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میشود و در عین حال
نسخهای از آن برای معرفي در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
فرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائ ۀ فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی دورههای
آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است ،تعداد
محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامۀ آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان اعالم شده
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است ،از چرخۀ بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیۀ کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنامۀ درسي و معلمان
ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با
امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از
كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهاي تکمیل میکنند که در آن براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده،
پرسشهای جزئی و دقیقی دربارۀ ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس
باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده
است؟ آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک مادۀ آموزشی مناسب
به کار گرفته شود؛ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؟ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان،
هنرآموزان ،والدين ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز
کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه سامان
کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند آن را به صورت
رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامه توليد كتابنامههاي رشد در دوره آموزش و پرورش کودکان استثنایی
كتابنامه

سال انتشار

پوشش

جلد اول

1389

كتابهاي چاپ اول تا سال 1389

جلد دوم

نيمه دوم 1391

كتابهاي چاپ اول تا سال 1391
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کتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول تا سا ل  1391را دربرمیگیرد.
این جلد از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای ِ
در این کتابنامه با  80عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  104عنوان كتاب رسیده انتخاب شده است .بقیه
غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات دانژه با  35عنوان  ،کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان  8عنوان و انتشارات آوای نور با  7عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات نیز موضوعات توانبخشي ،مشاوره و مددكاري و آموزشی به ترتیب با  51 ،55و  45عنوان کتاب مناسب
از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران محترم ،انتشارات دانژه ،رشد فرهنگ و آوای نور به ترتیب با  11 ، 38و  8عنوان بیشترین مشارکت را در
ارسال کتاب داشتند که از همراهی آنها متشکریم.

جدول فراواني موضوعات كتاب نامه
رديف

موضوع

فراواني

1

توانبخشي

55

2

مشاوره و مددكاري

51

3

آموزشی

45

4

پرورشی

8

5

بهداشت

7

6

تربيت بدني

7

جمع فراواني*

173

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.
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شیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای
خواننده آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند :شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه
و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطبین کتاب؛
گروه استثنایی؛ موضوع؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.

نمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع ،مخاطبین ،گروه استثنایی ،كلمات
كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شمارۀ ردیف داده شده
سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.

همکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها حوصله و دقت
زیادی به کار بستهاند .کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم
عبارتاند از:
.1هاجر عمل صالح  .2منیره عزیزی  .3سحر کرمی  .4مهدیه مهدویان

راهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی کتاب،
به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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شمارة مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.74

آمويگ ،جيم اچ

-

نابينايي و توانمندي اجتماعي :
رهنمودهايي...

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

تهران :آواي نور1391 ،

 208ص

قطع

مخاطب

موضوع درسي

وزيري

معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير
كاركنان استثنايي  /والدين

توانبخشي

مترجم

مجيد ابراهيمپور

کلمات کلیدی
نابينايي  /توانمندي اجتماعي  /استقالل شخصي و خودکفايي  /اشتغال نابينايان
چکیده
کتاب حاضر داراي اطالعات مناسبي براي نابينايان و کساني است که خدمات آمادهسازي شغلي را براي آنها فراهم ميکنند .هدف
اين کتاب آن است که به نابينايان براي توانمندسازي ،ارتقاي استقالل شخصي و خودکفايي ،انتخاب آگاهانه و اشتغال به بهترين نحو
کمک کند .اين کتاب میتواند در برنامههاي آموزشي مشاوران توانبخشي ،معلمان توانبخشي و معلمان مستقل ،کارشناسان و مربيان
کودکان نابينا مورد استفاده قرارگيرد .براي والدين کودکان نابينا نيز ميتواند مفيد باشد.

برای بیان دیدگاههای خود دربارۀ این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان
زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژیآموزشی،
دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن  )021( 88306071تماس
حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادة
دريافت ديدگاه هاي شماست
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامه شماره 3آموزش وپرورش کودکان استثنایی)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای
از کتابهای آموزشی چاپ اول سالهای  1390-92خود را برای بررسی به نشانی دبیرخانۀ
ساماندهی منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
*کتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1392تا دو سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*کتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1393به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1392و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
* ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
*امکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
* فهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
* فهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد.
افزون بر این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها
بهصورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
*ضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده
میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدۀ این دبیرخانه خریداری کنند.
* ارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
*کتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*کتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارۀ کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
* مطابق آییننامۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی
در صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی آموزش و پرورش کودکان استثنایی باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
آموزشی ،توانبخشي ،پرورشی ،مشاوره و مددكاري ،بهداشت و تربيت بدني.
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامة درسي
آموزش و پرورش كودكان استثنايي
(تا سال )1391
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 .1وركمن ،ادوارد /كاتز ،آلن.ام .آموزش خود كنترلي رفتار به دانشآموزان .الهه محمداسماعيل.
تهران :دانژه 192 ،1383 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :اختالالت رفتاري ـ هيجاني
موضوع:توانبخشي  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آموزش خودکنترلي رفتار  /خودنظارتي  /خودتقويتي  /خودارزيابي  /خودهدايتي
 /خودالگوسازي
چكيده :کتاب آموزش خودکنترلي رفتار به دانشآموزان ،در پاسخ به نياز معلمان ،مربيان و والدين
براي شناخت مشکالت کودکان و دانشآموزان نوشته شده است و آنان را با شيوههاي مناسب آموزش
«خودکنترلي» آشنا ميسازد .شيوههاي ايجاد احساس مسئوليت در کودکان ،رفتارهاي مربوط به
پيشرفت تحصيلي و چگونگي حذف و خاموش کردن رفتارهاي نامطلوب در اين کتاب بررسي شدهاند
و لذا اين کتاب راهنماي عملي و خودآموزي براي والدين و مربياني است که با کودکان سروکار دارند.
هشت فصل کتاب شامل مطالبي دربارة خودکنترلي و مؤلفهها و شيوههاي آن ،خودارزيابي ،خودنظارتي،
خودتقويتي ،خودهدايتي ،خودالگوسازي ،و کاربرد خودکنترلي رفتاري در درمان گروهي است.

 .2هاولين ،پاتريشيا [...و ديگران] .آموزش ذهنخواني به كودكان اوتيسم :راهنمايي عملي
براي معلمان و والدين .مهدي عبدالهزاده رافي  /عباس نسائيان  /عباسعلي يزداني .تهران :رشد
فرهنگ 288 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آموزش  /ذهن خواني  /اختالل اوتيسم  /ذهن کوري  /هيجانات  /حاالت
اطالعاتي  /بازي وانمودي
چكيده :اين کتاب در پنج بخش با اين عنوان نگارش يافته است :مقدمه ،آموزش هيجانات؛ آموزش
حاالت اطالعاتي؛ رشد بازي وانمودي؛ و دستورالعملهايي براي آينده هر بخش ارائهدهندة جزئياتي
است دربارة چگونگي ارزيابي سطح مهارتي که هر کودک از خود نشان ميدهد ،چگونگي ترسيم
خط پايه (يعني تبيين سطحي که آموزش بايد شروع شود) ،موادي که در هر سطح بايد مورد استفاده
قرار گيرند ،و روش آموزشي که بايد پي گرفته شود .در همة بخشها پيشنهاداتي درخصوص مواد و
راهبردهاي آموزش آورده شدهاند که فقط بهمنظور راهنمايي معلمان ارائه شدهاند.
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 .3ورنون ،آن .آموزش مهارتهاي زندگي :رشدهيجاني ،اجتماعي ،شناختي و خود (.)1
مهرداد فيروز بخت .تهران :دانژه 312 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :كودكان  /رشد  /فعاليتهاي فوق برنامه  /رشد هيجاني  /رشد اجتماعي  /رشد
شناختي  /مهارتهاي زندگي
چكيده :جلد اول از مجموعة سه جلدي «مهارتهاي زندگي» ،برنامة درسي جامعي را در اختيار مربيان
و متخصصان سالمت روان ميگذارد تا به كودكان دورة دبستان ،مفاهيم سالمت را ياد بدهند و به آنها
بياموزند مسير زندگيشان را در ميان مشكالت وضعيتي و رشدي پيدا كنند .كتاب حاوي  80فعاليت در
حيطة رشد خود ،رشد هيجاني ،رشد اجتماعي و رشد شناختي است.

 .4ورنون،آن .آموزش مهارتهاي زندگي :رشد هيجاني ،اجتماعي ،شناختي و خود (.)2
مهرداد فيروز بخت .تهران :دانژه 264 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي  /رشد هيجاني  /رشد اجتماعي  /رشد شناختي
چكيده :مجموعة حاضر كه بر اساس نظرية «رفتاردرماني عقالني هيجاني» آلبرت اليس طراحي
شدهاست ،در واقع برنامهاي براي پيشگيري از ايجاد مشكالت فكري ،احساسي و رفتاري دانشآموزان
است .دانشآموزان با اجراي چند فعاليت ،مهارتهاي الزم براي خودپذيري ،ايجاد و حفظ روابط ،حل
مسئله ،تصميمگيري و كنارآمدن با هيجانات مشكلآفرين را ياد ميگيرند .تمرينها و مهارتها ،راه و
رسم رسيدگي به مشكالت زندگي و رشد را به دانشآموزان ياد ميدهند .فعاليتها ،در كالس درس يا
در گروههاي كوچك قابل اجرا هستند .مجري آنها نيز ميتواند مشاور مدرسه يا يكي از معلمان باشد.
در ضمن ،تمرينها با كمي جرح و تعديل در مشاورههاي انفرادي با كودكان و نوجوانان قابل استفادهاند.
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 .5وستوود ،پيتراس .آموزش و پرورش دانشآموزان با نيازهاي ويژه .قربان همتي
علمدارلو  /ستاره شجاعي .تهران :آواي نور 224 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :دانشآموزان کمتوان ذهني  /نيازهاي ويژه  /اختاللهاي رشدي  /ناتوانيهاي
جسمي  /آسيبهاي حسي  /اختاللهاي زبان  /مشکالت هيجاني.
چكيده :کتاب «آموزش و پرورش دانشآموزان با نيازهاي ويژه» داراي هفت فصل است و هدف از
تأليف آن فراهمسازي اطالعاتي است که معلمان مدارس تلفيقي براي برآوردن نيازهاي ويژة آموزشي
دانشآموزان استثنايي مدارس عادي به آنها احتياج دارند .اين کتاب مروري اجمالي بر ناتوانيهايي
دارد که احتمال مواجهة معلمان با آنها در کالس درس مدارس تلفيقي بيشتر است .همچنين اطالعات
مختصري در مورد تأثير ناتوانيها بر رشد و يادگيري دانشآموزان اين مدارس آورده شده است و معلمان
از پيشرفتهاي مستمر در زمينة مداخله و درمان پزشکي در اين زمينه آگاه ميشوند.

 .6وال ،كيت .آموزش و مراقبت نوجوانان و بزرگساالن مبتال به اتيسم .امير جهانيان
نجفآبادي  /هدي افالكيان .تهران :دانژه 256 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آموزش بهداشت  /مراقبت  /اتيسم  /مسائل خانوادگي  /برنامههاي مداخلهاي /
اقدامات و تدارکات
چكيده :اين کتاب در هشت فصل دربارة آموزش و مراقبت از نوجوانان و بزرگساالن مبتال به
اختالالت «اتيسم» است .ويژگيهاي اختالل اتيسم ،شرايط و تکنيکهاي الزم براي نگهداري و
مراقبت ،اسکان ،اشتغال و بهداشت مبتاليان به اتيسم از ديگر مطالب اين کتاب است .اتيسم يک
اختالل نورولوژيک با عالئم روانشناختي است که معمو ًال در سه سال اول زندگي ،بروز ميکند.
مغز بيمار اتيستيک نميتواند در زمينههاي رفتارهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي بهدرستي عمل
کند .نوجوانان و بزرگساالن اتيستيک در زمينة ارتباط کالمي و غيرکالمي ،رفتارهاي اجتماعي ،و
فعاليتهاي سرگرمکننده و بازي داراي مشکالت اساسي هستند.
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 .7رافعي ،طلعت .اتيسم ،ارزيابي و درمان .تهران :دانژه 224 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :سببشناسي  /اتيسم  /ويژگيهاي اتيسم  /مشکالت حسي  /رفتاردرماني
چكيده :در اين کتاب سعي شده است ضمن بيان نشانههاي تشخيصي ،عالئم و ويژگيهاي باليني
و سببشناختي ،و ارزيابي اتيسم ،راهکارهاي گوناگون درمان ،آموزش و توانبخشي کودکان اتيستيک
ارائه شود .مطالب کتاب شامل تعريف ،سببشناسي ،تشخيصهاي افتراقي ،انواع روشهاي ارزيابي،
درمان و توانبخشي و همچنين واکنشهاي روانشناختي شايع در والدين کودکان اتيستيک است.
مطالعة آن براي روانپزشکان ،متخصصان کودک ،روانشناسان ،کار درمانگران ،گفتار درمانگران ،روان
پرستاران و دانشجويان اين رشتهها مفيد است.

 .8كورن ،استانلي /وارد ،لورنس /انس ،حي .احساس و ادراك .سياوش جمالفر .تهران :ارسباران،
 314 ،1389ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :آسيب ديدة شنوايي  /اختالالت رفتاري  -هيجاني  /آسيب ديدة بينايي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :حواس پنجگانه  /توجه  /فرايند شناختي  /تجربيات ادراكي
چكيده :در ترجمهحاضر ،فرايندهاي مربوط به احساس و ادراك بررسي شده و ديدگاههاي مختلف در
اين زمينه تشريح گرديده است .بر اين اساس ،نخست ،شيوهاندازهگيري احساس و ادراك بيان شده و
سپس ساختار دستگاه بينايي تشريح شده و مفاهيم اساسي در عملكرد بينايي توضيح داده شده است.
نيز برخي از روشهاي مدرن در مطالع ه روش جنبههاي رواني عملكرد حسي معرفي گرديده و در ادامه،
جنبههاي اساسي بينايي بررسي شده است .همچنين ساختار اساسي دستگاه شنوايي و جنبههاي حسي
شنوايي تشريح ميشود و مبحثي در خصوص حواس چشايي ،بويايي ،المسه و درد فراهم ميآيد .افزون
بر اين ،در كتاب موضوع «توجه» براساس فرايندشناختي و نيز عوامل به وجود آمدن تجربيات ادراكي
مختلف در افراد مختلف بررسي شده است.
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 .9كاكاوند ،عليرضا .اختالل نقص توجه ـ بيشفعالي .كرج :سرافراز 180 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :كودكان پرتحرك  /بيش فعال  /مشكالت رفتاري  /مشكالت يادگيري
چكيده :نويسنده در خصوص مسالة كمتوجهي در كودكان پرتحرك موضوعات اساسي باليني،
مفهومي ،تشخيصي ،سببشناختي و درمان را تشريح ميكند .وي بدين منظور اين مباحث را در كتاب
مطرح ميسازد :معرفي كودكان مبتالبه اختاللنقص توجه -بيش فعالي ،ويژگيهاي خلقي كودكان و
تأثير آن بر رشد رفتاري ،اختاللهاي روانپزشكي و مشكالت اجتماعي و رشدي وابسته در كودكان
بيش فعال ،و ارزيابي مشكالت رفتاري و يادگيري در كودكان و نوجوانان.

 .10كانكي ،روي مك .اختالالت طيف اتيسم .سيدعلي صمدي .تهران :دوران 420 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /تربيت بدني  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :اختالل اتيسم  /اختالل رفتاري -هيجاني  /توانبخشي  /راهبردهاي مداخلهاي
چكيده :کودکان اتيستيک داراي مشکالت اساسي در برقراري ارتباط با ديگران هستند .در اغلب
موارد اين اختالل همراه با نقايصي ديگري مانند ناتوانيهاي هوش بروز ميکند .تشخيص زودهنگام
مزيتي است که خانوادهها ميتوانند با راهنمايي و توصيههاي الزم بهمنظور برآوردن نيازها و غلبه بر
مشکالت فرزندشان بهدست آورند و از اين طريق رشد فرزندشان را در مراحل اولية کودکي به شکل
فعاالنهاي تسهيل بخشند .در اين کتاب بر ضرورت و چگونگي ارائة خدمات و حمايتهاي مورد نياز
خانوادة داراي کودک مبتال به اختالالت طيف اتيسم تأکيد شده است تا از اين طريق کودکان مزبور
بتوانند ارتباط بهتري برقرار کنند؛ به افراد اجتماعيتري تبديل شوند و سطح کيفيت زندگي همة اعضاي
خانوادة خود را ارتقا دهند .برخي ديگر از مباحث مطرح شده در کتاب عبارتاند از :اثر اختالالت طيف
اتيسم بر زندگي فرد؛ نقايص سهگانه؛ فرايند تشخيص با تأکيد بر زبان و ارتباط؛ مروري بر راهبردهاي
مداخلهاي در اختالالت طيف اتيسم.
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 .11هاالهان ،دانيل يي[ ...و ديگران] .اختاللهاي يادگيري (مباني ،ويژگيها و تدريس
موثر .2قربان همتي علمدارلو  /صديقه رضايي دهنوي  /ستاره شجايي .تهران :ارسباران 728 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :اختالل يادگيري  /آموزش  /توانبخشي  /حافظة کاري  /بازداري
چكيده :برآوردها نشان ميدهند که دستکم  20درصد از دانشآموزان در يادگيري و تحصيل مشکل
دارند .از اين تعداد ،درصد قابل توجهي داراي اختالل يا ناتواني يادگيري هستند .در چند دهة اخير نيز
بهتدريج به تعداد اين دانشآموزان اضافه شده است .اگرچه در طول ساليان گذشته اين دانشآموزان را
بهعنوان آسيب مغزي ،نارساخوان ،دچار اختالل ادراکي و حتي کندآموز تلقي کردهاند ،ولي امروزه شناخت
و درک بهتري از ناتوانيهاي يادگيري حاصل شده است .امروزه تأکيد اصلي به سمت «بد کارکردي»
دستگاه عصبي مرکزي و نيز ظهور زير نوعهاي خاصتر و بيشتري از ناتوانيهاي يادگيري (مانند
ناتواني يادگيري غيرکالمي)پيشرفته است .توجه هرچه بيشتر صاحبنظران به اختاللهاي يادگيري و
«کارکردهاي اجرايي» (مانند حافظهکاري ،سازماندهي ،خودتنظيمي و بازداري)نيز به همين جهتگيري
مربوط ميشود .کتاب حاضر تالش دارد مجموعهاي از مطالب بنيادي را در مورد مفاهيم ،تعريفها،
سببشناسي ،رويکردها ،ارزيابي ،روشها و راهبردهاي مفيد و مؤثر براي آموزش و مداخله دراختيار
مخاطبان قرار بدهد .برخي از مطالب کتاب عبارتاند از :ناتواني يادگيري -عنوان سازه؛ واجد شرايط
بودن براي دريافت خدمات آموزش ويژه؛ پيشگيري و مداخله در اوايل کودکي؛ آموزش رفتار مطلوب.

 .12عاشوري ،محمد .اختاللهاي يادگيري و مهارتهاي تحصيلي .تهران :رشد فرهنگ،
 128 ،1390ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /آسيب ديدة شنوايي  /آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي -
حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :اختالل يادگيري  /مهارت تحصيلي  /درمان کودکان  /اختالل خواندن  /اختالل
نوشتن  /اختالل رياضي
چكيده :اين کتاب چهار فصل دارد و به ناتوانيهاي يادگيري بهعنوان يک اختالل عصبي پرداخته
است .مؤلفان کتاب بر اين باورند که ناتواني يادگيري اصطالحي عمومي است که به توصيف انواع
خاصي از مشکالت يادگيري ميپردازد .کودکان دچار ناتواني يادگيري ممکن است از يادگيري و کاربرد
مهارتهاي مربوط به آن رنج ببرند .بيشتر اين ناتوانيها در حوزة خواندن ،نوشتن ،گوش دادن ،صحبت
کردن ،استدالل و انجام محاسبات رياضي بروز ميکنند.
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 .13كاكاوند ،عليرضا .اوتيسم ،بازي و تعامل اجتماعي .كرج :سرافراز 64 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /تربيت بدني
* کلمات کليدي :كودكان اتيسمي  /روابط اجتماعي
چكيده :براي كودكان مبتال به اوتيسم ،زندگي اجتماعي ،مانعي محسوب ميشود كه تا وقتي به
ارزشهاي ملموس و قابل مديريت تبديل نشود معنايي ندارد .به عقيدة نگارنده ،تعامل اجتماعي ،حوزة
چالشبرانگيزي براي اين كودكان است كه به وسيلة بازيهاي خاص ميتوان آن را ارتقا داد .كودكان
هنگام بازي با هم بودن را درك ميكنند و به يكديگر پاسخ و واكنشهاي هيجاني ابراز ميكنند.
نگارنده در كتاب حاضر به منظور كمك به كودكان مبتال به اختاللهاي اوتيسم ،ايدهها و مثالهاي
كاربردي از بازيهاي گروهي ،مطرح كرده است .وي در سه فصل رويكرد تربيتي به بازي ،بازيهاي
ساده و پيچيده و بازيهايي با قوانين اجتماعي را توضيح داده است .از جملة اين بازيها ميتوان به
بازي بادكنك ،موش ،فروشگاه و بازي انتظار اشاره كرد.

 .14كتبي ،سرور .كتابهاي ويژة نابينايان :اين همه تلق و ملق .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 24 ،1388 ،ص
قطع :خشتي ...
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :حل مشکالت  /کمک به ديگران  /رفتارهاي نادرست  /آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده :داستان اين کتاب که براي بچههاي گروههاي سني «الف» و «ب» نوشته شده ،تمثيلي از
چگونگي روابط و رفتارهاي آدمهاست .قصه مربوط به يک بز آشپز و درخت است که همساية اوست.
همة اهل بازار از غرغرهاي درخت ناراحت بودند ،اما بز که نزديکترين کس به درخت بود ،به رفتار او
عادت کرده بود تا يک روز که ديگر هيچ صدايي از درخت درنيامد و کسي صداي غرغر او را نشنيد .بز
براي فهميدن مشکل درخت با او صحبت کرد و بعد که فهميد درخت چه مشکلي دارد ،با فکر بکري
درخت را از ناراحتي درآورد.
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 .15صمدي ،علي .بازي درماني نظريهها ،انجام پژوهش و روشهاي مداخله .تهران:
دانژه 360 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي
گروه :آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع :توانبخشي
ي درماني  /روشهاي مداخله  /رواندرماني  /پژوهش  /تکنيکهاي سودمند /
* کلمات کليدي :باز 
اسباببازي
شم بازي درمانگر نيست ،بلکه
چكيده« :بازي درماني» روشي بر مبناي حدس ،آزمون و خطا يا ّ
رويکردي بسيار سنجيده براي کمک به کودکان در مواجهه و غلبه بر مشکالتي است که در زندگي خود
با آن روبهرو ميشوند .در اين کتاب ،پس از تشريح شيوههاي مداخله و رواندرماني کودکان ،تعاريف
بازي و نظريههايي که دربارة بازيدرماني مطرحاند ،توضيح داده شدهاند و انواع روشهاي بازيدرماني
و کاربرد اثربخش آنها در بهبود اختالالت مربوط به دوران کودکي ،به تفکيک نوع اختالل و نيز بازي
درماني با بزرگساالن و تکنيکهاي سودمند آن ،ارائه شدهاند .مطالعة اين کتاب براي دانشجويان
حوزههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،کاردرماني ،گفتاردرماني ،مربيان و معلمان مفيد است و منبع
مناسبي براي تدريس واحدهاي بازيدرماني در دانشگاهها بهشمار ميرود.

 .16گيتلين ،كارن و آليس ساندگراند ،وينر [ ...و ديگران] .بازي كودكان ،تشخيص و ارزيابي.
الهه محمداسماعيل  /امير رحماني رسا .تهران :دانژه 1040 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :جسمي  -حركتي  /كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت
رفتاري  -هيجاني  /آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :بازي کودکان  /ارزيابي  /تعامل والد -کودک  /خانواده  /تعامل همساالن /
فرافکني
چكيده :اين کتاب داراي شش بخش و  26فصل است و عمدهترين مباحث بازي ،بهويژه در حوزه
ارزيابي و تشخيص را از نوزادي تا پايان دوران کودکي ،مورد کنکاش علمي و عملي قرار داده است.
کتاب تالش دارد نشان دهد که چگونه بهوسيلة ارزيابي بازي کودکان ميتوان به توانايي شناختي ،خلق
و خو ،ناتوانيهاي رشدي ،تعامل خانواده ،رابطة کودک با والدين ،و ..در مراحل متفاوت کودکي پي برد
و براي انجام مداخالت برنامهريزي کرد .توصيف و چگونگي استفاده از تعداد زيادي مقياس سنجش
بازي کودکان نيز براي استفادة روانشناسان ،روانپزشکان کودک ،متخصصان طب اطفال ،مربيان
مهدکودک ،مربيان کودکان استثنايي و مشاوران مدارس ابتدايي ارائه شده است.

آموزش و پرورش كودكان استثنايي 25 2
 .17لويت ،سوفي .بازي و حركت :توصيههايي براي كودكان معلول جهت آموختن
حركت از طريق بازي .احمد نظري .تهران :دانژه 72 ،1384 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /تربيت بدني  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :بازي  /حرکت  /کودک معلول  /وضعيت نشسته  /وضعيت ايستاده  /فعاليت
دستها  /توانبخشي معلوالن
چكيده :کتاب حاضر براي درمان کودکان معلول نوشته شده است تا بتوانند با استفاده از آن ،حرکت
را از طريق بازي با ديگران ،بهويژه ساير کودکان ،بياموزند .به کودکان بزرگتري نيز که از نوزادان و
خردساالن مراقبت ميکنند و ميخواهند با آنان بازي کنند ،ياري ميرساند .عالوه بر اين ،حرکات و
وضعيتهاي اساسي بدن که براي مراقبت از خود و انجام فعاليتهاي روزمرة زندگي مورد نياز است ،در
اين کتاب ارائه شدهاند .استفاده از اين کتاب موجب بهبود تواناييهايي مانند استفاده از دستها ،نشستن،
ايستادن روي زانو ،راه رفتن و حرکت از جايي به جاي ديگر ،در کودکان معلول ميشود.

 .18شجاعي ،مهدي .كتابهاي ويژة نابينايان :بزرگترين دختر عالم .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 32 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :رقيه(س) /امام حسين(ع) /شهداي کربال  /تربيت ديني  /مصيبت  /مقاومت /
آموزش کودکان
چكيده :اين کتاب که براي گروههاي سني «ج» و «د» مناسب است ،مصيبتهاي حضرت رقيه
بنت حسين(ع)را شرح ميدهد که در فاجعة کربال ،بعد از چند روز تشنگي و هراس از حمله دشمنان
پدرش امام حسين(ع)شهيد شد .دو برادرش که يکي شش ماهه و ديگري  27ساله بودند ،به شهادت
رسيدند .عموها ،پسرعموها و پسرعمههايش ،همگي شهيد شدند .خودش ،برادر بيمارش ،خواهرانش،
عمهها و دخترعموهايش ،همه به اسارت گرفته و با اهانت به ديار غربت برده شدند .حضرت رقيه در
برابر همة اين مصيبتها مقاومت کرد و خداوند به او اجر عظيمي داد و جايگاه بينظيري در جهان
آخرت به وي بخشيد.
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 .19خوشپور ،كيخسرو .بي حرف و صوت (دربارة ناشنوايان) .تهران :دانژه 152 ،1388 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي /والدين
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :کودکان استثنايي  /کودک ناشنوا  /برنامة درسي  /روشهاي تدريس  /آموزش
ابتدايي و راهنمايي
چكيده :کتاب «بيحرف و صوت» به مسائل و مشکالت کودکان ناشنوا ،ويژگيهاي ذهني ،اخالقي،
رفتاري و آموزشی آنان در دورههاي پيشدبستان ،دبستان و راهنمايي پرداخته و براي مراکز و مدارس
استثنايي ،خانوادة کودکان ناشنوا و جامعة ناشنوايان قابل استفاده است .در اين کتاب تشکيالت
آموزشگاهي ،برنامههاي درسي ،روشهاي تدريس و آموزگاران ويژة کودکان ناشنوا ،و همچنين مسائل
و مشکالت اين کودکان شرح داده شده است .روحيات ناشنوايان و اهميت تربيت غيرمستقيم آنان با
مطالعة کتاب ،از ديگر مطالب اين کتاب هستند.

 .20گرينل ،ريچارد ام و آنرو ،يوان اي .پژوهش و ارزيابي در مددكاري اجتماعي :رويكردهاي
پژوهش كمي و كيفي .طلعت الهياري  /اكبر بخشينيا .تهران :دانژه 13912 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
 /آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :پژوهش و ارزيابي در مددکاري اجتماعي  /توليد دانش  /اندازهگيري  /جمعآوري
دادهها  /تحليل محتوا
چكيده :اين کتاب تالش دارد نقش مؤثر و کارامد مددکاران اجتماعي را در بهبود و ارتقاي کيفي
زندگي همة افراد جامعه بهويژه اقشار آسيبپذير که هدف اصلي خدمات اجتماعي و مددکاري اجتماعي
هستند ،نشان دهد .بر اين اساس ،رويکردهاي پژوهشي کمي و کيفي را با تأکيد بر کاربرد آنها در حرفة
مددکاري اجتماعي مطرح ساخته است .کتاب نشانميدهد پژوهش در مددکاري اجتماعي فراتر از ارائه
روشي براي حل مشکالت انسانهاست و فقط براي افزايش مباني علمي نيست ،بلکه به مسائل مربوط
به طرح پژوهشي ،روششناسيها و مسائل در حال تغيير امور اجتماعي نيز ميپردازد.
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 .21يزدي ،مهشيد .كتابهاي ويژة نابينايان :پهلوان پهلوانان :بر اساس يك داستان
پهلواني ايراني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 36 ،1385 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :پورياي ولي  /خوارزم  /جهان پهلوان  /پهلوان سيستاني  /دعاي مادر پير
پهلوان پهلوانان ،يعني
چكيده :اين کتاب که براي گروه سني «ج» مناسب است ،داستان زندگي
ِ
پورياي ولي را شرح ميدهد .پوريا صدها سال پيش در خوارزم به دنيا آمد .او در جواني به سرزمينهاي
زيادي سفر ميکرد و همه جا پشت پهلوانان بزرگ ديگر را به خاک ميرساند .پورياي ولي ،نهتنها زور
و بازو ،سينة پهن ،قد بلند و نيروي پهلواني داشت ،بلکه بسيار مهربان و جوانمرد بود و براي همين همة
مردم او را دوست داشتند .برگ برگ صفحات اين کتاب هم ماجراي پهلوان جوان سيستاني است که
ميخواست پورياي ولي را در کشتي گرفتن شکست دهد و عنوان جهان پهلواني را از آن خود کند .در
اين نبرد پورياي ولي تنها با پهلوان سيستاني نميجنگيد ،بلکه با نفس خود هم گالويز بود و در آخر باز
هم از اين نبرد سربلند بيرون آمد.

 .22آلگوزين ،باب و يسلدايك ،جيم .تدريس دانشآموزان كمتوان ذهني :راهنماي معلم
به انضمام تحول تعريف اختالل كمتواني ذهني . ...عباسعلي حسينخانزاده  /عليرضا
محمدآريا .تهران :رشد فرهنگ 144 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :دانشآموزان کمتوان ذهني  /آموزش کاربردي  /آموزش تلفيقي دانشآموزان
عادي و استثنايي  /نهضت عاديسازي
چكيده :اين کتاب در  9فصل تالش دارد به معلمان ،مربيان ،دانشجويان و والدين در امر آموزش
به دانشآموزان کمتوان ذهني در سطح کاربردي ،ياري رساند .کتاب در مجموع به تعريف تشخيص،
طبقهبندي ،علتشناسي و مالحظات آموزشي اختالل کمتوان ذهني به زبان ساده پرداخته است .باتوجه
به پيامدهاي نهضت عادي سازي و همچنين آموزش تلفيقي دانشآموزان استثنايي و عادي در کنار
يکديگر ،معلمان عادي نيز ميتوانند از مطالب اين کتاب بهرهمند شوند .توجه به سطح کمتواني ذهني
و همچنين پايههاي تحصيلي از ويژگيهاي اين کتاب است.

 28فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .23حاجعلي اكبر ،اكرم .تربيت شنوايي و زبان آموزي مصور .تهران :آموزش 104 ،1384 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :شنوايي  /کودکان کمشنوا  /اختالالت گفتاري  /تصاوير  /کلمات  /شناسايي
حروف
چكيده :اين کتاب مجموعهاي از کلماتي است که براي زبانآموزي کودک از آنها استفاده ميشود و
کلمات بسياري براي شناساندن شنوايي حروف در اول ،وسط و آخر کلمات گوناگون دربر دارد .والدين
کودکان کمشنوا و کودکان داراي اختالالت گفتاري ،و کارشناسان و مربياني که با اين کودکان کار
ميکنند ،براي تعليم زبان و انجام تمرينهاي مرحلة شناسايي حروف الفبايي فارسي در کلمات با استفاده
از شنوايي و لبخواني ،ميتوانند از اين کتاب و تصاوير آن استفاده کنند .مطالب اين کتاب کاربردياند
و با ارائة دستورالعملهاي انجام تمرينات ،به ترتيب شنوايي و زبانآموزي اين کودکان ياري ميرسانند.

 .24ژوبرت ،كلر .كتابهاي ويژهي نابينايان :خداحافظ راگون پير .حسين بكايي .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 36 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :تولد موجودات  /اين دنيا  /دنياي ديگر  /ادبيات کودکان  /آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده :داستان اين کتاب براي گروه سني «ج» مناسب است و در آن به چگونگي تولد موجودات،
زندگي در اين دنيا و همچنين مرگ پرداخته شده است .قصه با تأخير در تولد يک بچه خرگوش آغاز
ميشود و در ادامه آن ،راکون پير جنگل که از همه داناتر است ،به پرسشهايي که دربارة زندگي براي
بچه خرگوش پيشميآيد ،پاسخ ميدهد .سير زندگي موجودات از تولد تا مرگ در اين داستان مورد
توجه قرار گرفته است و به مرگ بهعنوان آغاز زندگي در جهاني ناشناخته که بهتر و زيباتر است ،اشاره
شده است.
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 .25لوسياني ،جوزفجي .خودياري (چگونه ميتوان اضطراب و افسردگي را كاهش داد).
سيامك نقشبندي  /نرگس جواديانقمي .تهران :ارسباران 288 ،1384 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :افسردگي  /اضطراب  /خودياري  /مكالمه با خود
چكيده :دراين كتاب سعي شده روشهاي كاهش يا درمان اضطراب و افسردگي در پنج بخش
«تعريف خودياري»« ،مشكالتي كه به كمك روشهاي خودياري ميتوان به رفع آنها پرداخت»،
خودياري :برنامه و قوة انجام آن»« ،خودياري :درمان تيپهاي شخصيتي خاص» و «خودياري براي
زندگي» بررسي شود.

 .26كريستال ،ديويد و وارلي ،رزماري .درآمدي بر آسيبشناسي زبان .زهرا سليماني  /نوشين
اديب .تهران :دانژه 352 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :آسيبشناسي زبان  /ناتواني زبان  /زنجيرة ارتباط  /درمان اختالالت ارتباطي /
گفتاردرماني
چكيده :اين کتاب داراي شش فصل است و دربارة رويکردهايي در ناتواني زبان ،زنجيرة ارتباط،
طبقهبندي آسيبشناسيهاي زبانشناختي ،ارزيابي و درمان اختالالت ارتباطي بحث کرده است.
همچنين ،نمايي کلي از آسيبشناسي گفتار و گفتاردرماني را معرفي کرده است .گفتاردرماني علمي
است که با شاخههاي گوناگون دانش از جمله روانشناسي ،زبانشناسي ،علومپزشکي و ...در ارتباط
است .کتاب حاضر که تالش دارد اين ارتباط را نشان دهد؛ براي دو دسته از خوانندگان بيشترين کاربرد
را دارد :گروه اول دانشجويان دورة کارشناسي رشتة گفتاردرماني که ميتوانند از مطالب کتاب براي
آشنايي بيشتر با دورنماي فعاليتهاي يک گفتار درمانگر استفاده کنند و گروه دوم ،متخصصاني که
همراه متخصص گفتاردرمان ،به صورت يک تيم کار ميکنند.
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 .27احدي ،محسن و ماليري ،سعيد و رضازاده ،نيما و جعفري ،زهرا .درسنامه پاسخهاي
برانگيخته شنوايي .تهران :دانژه 520 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :آسيبديدگي گوش کودک  /پاسخهاي برانگيختة شنوايي  /آناتومي و فيزيولوژي
دستگاه شنوايي  /هستههاي شنوايي
چكيده :در اين کتاب دو هدف مدنظر بوده است :يکي پوشش دادن به موضوعات و عناوين اصلي
در ارتباط با پاسخهاي برانگيختة شنوايي ،و ديگري نگارش با کيفيت باال و مطلوب بهمنظور سهولت
مطالعه و انتقال بهتر مطالب به خواننده ،پاسخهاي برانگيخته و شنوايي ،فعاليتهاي الکتريکي دستگاه
شنوايي (گوش ،عصب شنوايي يا مناطق مغزي مربوط به شنوايي) هستند که در پاسخ به صدا (محرک
اكوستيکي) ايجاد ميشود .اين کتاب در  14فصل تنظيم شده است و عنوانهاي مطالب آن عبارتاند
از :مقدمهاي بر پاسخهاي برانگيختة شنوايي؛ آناتومي و فيزيولوژي دستگاه شنوايي محيطي؛ آناتومي و
فيزيولوژي پاسخهاي برانگيختة شنوايي؛ گسيلهاي صوتي گوش؛ الکتروکوکلئوگرافي؛ پاسخ شنوايي
ساقة مغزي ،پاسخ پايدار شنوايي؛ پاسخهاي ميان رس شنوايي؛ پاسخهاي ديررس شنوايي؛ پاسخهاي
برانگيختة الکتريکي؛ پاسخهاي عضالني برانگيخته از دهليز؛ بازنمايي اصوات گفتاري در مسير عصب
شنوايي.
 .28محمداسماعيل ،الهه .درسنامه درمان رفتاري -شناختي كودكان مبتال به بيشفعالي-
نارسايي توجه .تهران :دانژه 320 ،1384 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /تربيت بدني  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :درمان رفتاري -شناختي کودکان  /بيشفعالي  /نارسايي توجه  /آرامسازي /
خودکنترلي  /آموزش مهارتها
چكيده :کتاب حاضر در شش فصل به تفصيل به ارزيابي تشخيصي و درماني بيشفعالي ،آموزش
مهارتها به کودکان ،آموزش خانواده و والدين ،مشاوره در مدرسه و مداخلة مدرسهمحور و بهويژه
مداخلة رفتاري -شناختي براي کودکان سنين مدرسه به تفصيل ارائه شده است .اين درسنامه ،هم
رويکردها و روشهاي ديگر درماني (دارودرماني ،رفتار درماني و)..را مرور ميکند و همبهطور محوري،
مداخلههاي رفتاري -شناختي و چند مدلي را مورد بررسي و کنکاش قرار ميدهد .درمان کودکمحور،
درمان گروهي ،راهنماييهاي الزم براي روانشناسان ،مشاوران ،معلمان و والديني که با کودکان
بيشفعال (نارسايي توجه)سروکار دارند ،از جمله مباحث ديگر اين کتاب هستند.
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 .29استاالرد ،پل .درمان شناختي -رفتاري با كودكان و نوجوانان .حميد عليزاده .تهران:
دانژه 240 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :درمان شناختي -رفتاري  /بيماريهاي کودکان و نوجوانان  /افکار خودکار /
احساسات  /تفکر  /کنترل افکار  /تغيير  /حل مسئله
چكيده :اين کتاب ،ضمن آموزش مباني نظري درمان شناختي -رفتاري ،براي استفادة بهتر و کارامد
درمانگران ،والدين ،کودکان و نوجوانان ،تمرينها و تکاليفي را فراهم کرده است .درمان شناختي-
رفتاري نوعي رواندرماني است که بر اهميت نحوة فکر کردن و تأثير آن بر چگونگي احساس و رفتار
تأکيد دارد .بحث اصلي اين درمان ،فرد را برميانگيزاند که بفهمد در مورد خود ،جهان و ساير مردم
چگونه فکر مي کند و متوجه شود چگونه عملش بر فکر و احساسش اثر ميگذارد .اين درمان ميتواند
در حل مشکالتي مانند اضطراب ،افسردگي ،هراس ،وحشت ،تنيدگي ،وسواس ،تنيدگي پس از ضربه
و اختالل قطبي مؤثر و مفيد باشد.

 .30هوليت ،لويدام .درمان لكنت .افسانه عرشي  /فاطمه نادري  /محمد رحيم شاهبداغي .تهران:
دانژه 128 ،1384 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :درمان لکنت  /اختالل تکلم  /روش درمان رايپر  /گفتارروان
چكيده :کتاب «درمان لکنت» دو بخش و نه فصل دارد و در آن تالش شده است روش درماني دکتر
چارلز ون رايپر ،متخصص باليني در حوزة لکنت ،به زباني ساده و روشن بيان شود .نويسنده ،عالوه بر
توضيح روش دکتر رايپر ،تجربيات باليني خود و ساير متخصصان اين حوزه را نيز بر محتواي کتاب
افزوده است .مطالب کتاب براي درمان لکنت بزرگساالن و کودکان است و بيشتر براي استفادة
دانشجويان و فارغالتحصيالن واحد پيشرفتة لکنت و تمرينات باليني بيماران دچار لکنت زبان تهيه
شده است .مخاطبان بايد بدانند که لکنت اختالل پيچيدهاي است و کمتر به راهحلهاي ساده جواب
ميدهد .لذا استمرار و جديت بيمار در انجام تکاليف و دستورالعملهاي الزم براي ايجاد رواني در گفتار،
بسيار اهميت دارد.
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 .31الركي ،سو .راهبردهاي عملي كار با كودكان اتيسم .آذر زماني  /منيره عزيزي .تهران:
ويرايش 152 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :سندرم آسپرگر /اتيسم/ياددهي -يادگيري
چكيده :اتيسم و يا سندرم آسپرگر ،اختاللي منحصر به فرد با تنوع وسيعي در رفتار است .از نشانههاي
ﻻ در نخستين سالهاي زندگي كودك آشكار شده و بيشتر
اتيسم اختالالت پيچيدهاي است كه معمو ً
با درجههايي از عقبماندگي ذهني و در مواردي با گروه گستردهاي از ساير بيماريهاي جسمي
همراه است و بر ارتباطات كالمي و غير كالمي ،تعامل اجتماعي و كاركردهاي آموزشي كودك
تأثيري منفي ميگذارد .با توجه به حق بهرهمندي كودكان دچار اتيسم از آموزش و پرورش ويژة
خويش و لزوم كاهش تأثيرات منفي ناشي از وجود كودك اتيستيك در خانواده ،در اختيار داشتن
منابع علمي و پژوهشي همچون :سببشناسي ،مهارتهاي ادارة خود ،روشهاي ياددهي ـ يادگيري،
روشهاي گسترش روابط بين فردي و اجتماعي ضرورت دارد .بر همين اساس نگارنده در كتاب حاضر،
راهبردهايي عملي براي موفقيت در زمينة انجام تكاليف ،آموزش گروهي ،ارتباط ،مهارتهاي اجتماعي
و ...را عرضه كرده است .كتاب شامل راهبردهاي ساده و در عين حال علمي و كاربردي است كه با
روشها و تمرينات پيشنهادي همراه است و براي تأمين بخشي از نيازهاي والدين ،مربيان و متخصصان
مرتبط با كودكان و دانشآموزان اتيستيك تدوين شده است.
 .32جزايري ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :راهنماي تابآوري.
تهران :دانژه 24 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي  /سازگاري  /تابآوري  /مشكالت زندگي
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،جنبههاي گوناگون
مهارت تابآوري را توضيح داده است .تابآوري از ضروريات زندگي است .افراد بسيار تابآور ،پس از
يك ضربه ،در مدت زمان كوتاهي ميتوانند به شرايط اولي ه خود باز گردند و زندگي را از سر بگيرند.
ولي بعضي از افراد اينگونه نيستند و در برابر مشكالت ،بسيار زود تاب و توان خود را از دست ميدهند.
اين كتاب قصد دارد كه با ارائه دستورالعملهايي ،تابآوري فرد را در برابر مشكالت محيط و زندگي
باال ببرد.

آموزش و پرورش كودكان استثنايي 33 2
 .33سيمونز ،جين .راهنماي درمان شناختي -رفتاري .احمد برجعلي  /فرخ حقرنجبر .تهران:
دانژه 336 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :مدل « / »CBTروابط درماني  /مداخلههاي رفتاري  /مداخلههاي شناختي /
مقابله با مشکالت  /درمان شناختي -رفتاري
چكيده :اين کتاب تالش دارد در حوزة آموزش باليني ،هم در ارتقاي آن و هم به عنوان منبعي براي
اصالح و بازسازي اصول « »CBTمفيد واقع شود »CBT« .روشي است که در «مؤسسة ملي تعالي
باليني» ،مورد استفاده قرار ميگيرد و در درمان مشکالت روحي و رواني توصيه ميشود .اين کتاب به
تبيين چگونگي استفاده از روش  CBTدر گروهي که مبتال به بيماري خاصي هستند ،پرداخته است
و بر طرحريزي روشهاي درماني متناسب با هر پروندة پزشکي تأکيد دارد .با استفاده از مطالب اين
کتاب ميتوان از راهنماييهايي که در مهارتهاي درماني عمومي ذکر ميشود ،به شکلي استفاده کرد
که در مورد زير پوشش قرار گرفتن مهارتهاي اصلي در « »CBTاطمينان کامل حاصل شده باشد.

 .34جزايري ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :راهنماي قاطعيت
ورزي .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /روانشناسي شخصيت  /قاطعيتورزي  /دفاع از ارزشها
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت
قاطعيتورزي ،دستورالعملها و راهكارهاي قاطعيتورزي ،و ...را توضيح داده است .فرد با به دست
آوردن اين مهارت ميتواند قاطعانه از ارزشهاي خود دفاع كند .اين كتاب داراي دستورالعملهايي در
اين رابطه است و مخاطب با بهدست آوردن اين مهارت قادر خواهد بود با نيازها و چالشهاي روزمره
خود برخورد كند.
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 .35ورنر ،ريتي .رشد و تقويت مهارتهاي ادراكي -حركتي .علي حسين سازمند  /سيدمهدي
طباطبايينيا .تهران :دانژه 224 ،1380 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني  /چند معلوليتي /
جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :رشد و تقويت  /مهارتها  /رشد ادراکي -حرکتي  /تنآگاهي  /ادراک بينايي /
ادراک شنيداري  /ادراک جنبشي -لمسي
چكيده :اين کتاب در  10بخش تنظيم شده است .در هر بخش ،ابتدا بهطور فشرده ،مباني نظري رشد
ادارکي -حرکتي مورد بررسي قرار گرفته است .سپس تمرينهاي تقويتي و جبراني نامناسب همان
حوزه به طرزي ساده و قابل اجرا توضيح داده شده است .نشان دادن طرز ساخت وسيله ،ابعاد و جنس
آن و عملکرد و نتيجة تمرين با آن ،از جمله مطالبي است که بر سودمندي و قابليت کاربرد کتاب افزوده
است .تمرينهاي کتاب ،هم براي کودکان داراي ناتوانيهاي يادگيري و کمتوان ذهني ،و هم براي
کودکان عادي مفيد است.

 .36خداياريفرد ،محمد .روانشناسي باليني كودك و نوجوان .تهران :آواي نور 302 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :افسردگي  /اختالل دو قطبي  /ترس و اضطراب  /اختالل رفتاري ايذايي  /نقص
توجه  /بيشفعالي
چكيده :موضوع اين کتاب ،تبيين و تعريف روانشناسي و آسيبشناسي رواني کودکان و نوجوانان
است .کتاب حاضر ،با هدف پاسخگويي به نيازهاي جامعة علمي به ويژه دانشجويان رشتة روانشناسي
دربارة رواشناسي باليني کودک و نوجوان تدوين گرديده و مشتمل بر هفت فصل است .نخستين فصل
کتاب ،به تشريح کليات روانشناسي باليني کودک و نوجوان اختصاص دارد .در فصل دوم ،روشهاي
تحقيق روانشناسي باليني کودک و نوجوانان توصيف شده است .سنجش و ارزيابي در روانشناسي
باليني گروه سني مورد نظر به منظور شناخت علمي و تشخيص درست اختالالت رواني ،مطالب فصل
سوم کتاب را تشکيل ميدهند .در فصلهاي چهارم و پنجم ،اختالالت خلقي و اضطرابي کودکان و
نوجوانان تشريح گرديده و نظريههايي دربارة پديد آمدن اين اختالالت به همراه پيشنهاد راهکارهاي
درماني ارائه شده است .فصل ششم کتاب به تشريح اختالل نقص توجه و بيشفعالي اختصاص يافته و
در آخرين فصل ،به توصيف و تبيين اختاللهاي رفتاري ايذايي پرداخته شده است.
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 .37اسالوين ،رابرت ايي .روانشناسي تربيتي :نظريه و كاربست .يحيي سيدمحمدي .تهران:
روان 630 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :روانشناسي تربيتي  /رشد اخالقي  /يادگيري رفتاري
چكيده :كتاب ترجم ه شدة حاضر ،دربرگيرندة مباحثي است در خصوص روانشناسي تربيتي و اعمال
آن در آموزش و پرورش كه به همراه چكيده ،گزارش شخصي ،كاربست نظريه ،خالص ه فصل ،آزمون
خودسنجي و واژهنامهاي در هر فصل به چاپ رسيده و اين مباحث را شامل ميشود :شرايط آموزگار
خوب ،نقش پژوهش در روانشناسي تربيتي ،روشهاي پژوهشي در روانشناسي تربيتي ،ديدگاههاي
رشد دربارة انسان ،نظريههاي رشد اخالقي ،برنامههاي آموزشي براي اوايل كودكي ،تاثير فرهنگ بر
آموزش و يادگيري ،تاثير جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بر پيشرفت دانشآموزان ،تاثير قوميت و نژاد بر
تجربيات تحصيلي و دانشآموزان ،اصول يادگيري رفتاري ،مدل پردازش اطالعات ،عوامل يادآوري و
فراموشي افراد ،چگونگي آموختن راهبردهاي حافظه ،و تاثير زمان بر يادگيري.

 .38برك ،لورا اي .روانشناسي رشد (از لقاح تا كودكي) .يحيي سيدمحمدي .تهران:
ارسباران 600 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :ساير كاركنان استثنايي  /معلم  /نيروي توانبخشي  /والدين
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني /
آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:مشاوره و مددكاري  /توانبخشي
* کلمات کليدي :روانشناسي کودک  /مراحل رشد  /کودکي  /بزرگسالي  /رشد پيش از تولد
چكيده :نگارنده در کتاب حاضر اساسيترين مسائل مرتبط با «روانشناسي رشد» را بررسي کرده
است .بدين منظور در فصلهاي مقدماتي ،ضمن بيان تاريخچة اين رشته ،مباني رشد را مورد بررسي
قرار ميدهد .سپس مروري کلي بر بسترهاي زيستي -محيطي و تأثير آنها روي رشد دارد .در ادامه
رشد پيش از تولد و نوزاد را شرح ميدهد و مخاطبان با داشتن اين مبنا آماده ميشوند تا هفت دورة
سني را دقيقتر مطالعه کنند .بر اين اساس عنوانهاي مطالب بعدي کتاب عبارتاند از :نوباوگي و
نوپايي؛ اوايل کودکي ،اواسط کودکي؛ نوجواني؛ اوايل بزرگسالي؛ ميانسالي؛ اواخر بزرگسالي؛ مرگ
و داغديدگي.
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 .39كاكاوند ،عليرضا .روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي .تهران :روان 312 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :كودكان عقبمانده  /كم توان ذهني
چكيده :كتاب به منظور آشنا ساختن خوانندگان با شباهتها و تفاوتهاي كودكان استثنايي با كودكان
عادي همسال خود ،نيز عرضة نگرش ،دانش و مهارتهاي مناسب براي روبهرو شدن با اين گروه از
كودكان در  9فصل نگاشته شده است كه هر فصل به مقولهاي از كودكان استثنايي اختصاص دارد.
گفتني است در هر فصل هدفهاي رفتاري و پرسشهاي چند گزينهاي و تشريحي وجود دارد .نيز
در ابتداي هر فصل مقدمهاي آورده شده ،سپس تعريف و طبقهبندي ،شيوع شناسي ،علل ،ويژگيها،
ارزيابي و تشخيص ،اقدامات و توصيههاي آموزشي درج گرديده است.

 .40هاردمن ،مايكل ام [ ...و ديگران .روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي در جامعه
مدرسه و خانواده .كامران گنجي  /مجيد يوسفي لويه  /فريبا يادگاري .تهران :دانژه 600 ،1387 ،ص
قطع :رحلي ...
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :چند معلوليتي  /كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت
رفتاري  -هيجاني  /آسيب ديدة بينايي  /جسمي  -حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :روانشناسي  /آموزش کودکان استثنايي  /اختالل رفتاري  /ناتواني  /تيزهوشي /
چندمعلوليتي
چكيده :اين کتاب در شش بخش و  17فصل مسائل مبتال به کودکان استثنايي و مشکالت آموزشي
آنها را شرح ميدهد .در صفحة اول هر فصل ،در قسمتي به نام «نخست آنکه» ،نکتهها ،ارقام
و آمار مهم مربوط به موضوع آن فصل آمده است .قسمت «برگي از يک زندگي» هم مربوط به
زندگي فردي استثنايي است به روايت يک معلم ،عضوي از خانوادة فرد استثنايي ،دوست ،همسال يا
متخصصي است که با کودک استثنايي ارتباط دارد .در قسمت «تعامل در محيطهاي طبيعي» در مورد
روشهاي ارتباط برقرار کردن ،آموزش و جامعهپذيري افراد استثنايي در خانواده ،مدرسه و اجتماع بحث
شده است .قسمت «بينديشيد» ،ضمن ارائة بحثي جداگانه در کنار مطالب اصلي متن ،به موضوعاتي
مانند پدران متفاوت ،ترغيب تيزهوشي در دختران ،اشتغال ،مدارس و کالسهاي کارامد پرداخته است.
«فناوري نوين» هم نوآوريهاي مهندسي زيستي -پزشکي ،فناوري کمکي و سامانههاي آموزشي را
مورد بررسي قرار داده است« .بحث» عنوان قسمتنهايي و نتيجهگيري هر فصل است و بر برخي از
ديدگاههاي متفاوت فلسفي تأکيد ميکند.
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 .41سيميسون ،ريچارد دال  [ ...و ديگران] .رويكردهاي آموزش مها رتهاي اجتماعي به
دانشآموزان مبتال به اوتيسم .عليرضا كاكاوند .كرج :سرافراز 56 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /تربيت بدني  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :اوتيسم  /مهارتهاي اجتماعي
چكيده :يکي از بزرگترين گروههايي که امروزه در مدارس تحت آموزش قرار دارند ،دانشآموزان
مبتال به «مشکالت رفتاري و هيجاني شديد» هستند .اينگونه دانشآموزان ،معلمان و ديگر کارکنان
مدرسه را به چالش ميکشند تا بهطور مؤثر در فرايند يادگيري و کمک به رشد هيجاني و اجتماعي آنها
درگير شوند .نگارندگان در کتاب حاضر به بيان مهارتهاي اجتماعي براي دانشآموزان مبتال به اوتيسم
ميپردازند .برخي از مباحث کتاب عبارتاند از :آموزش دانشآموزان مبتال به اختاللهاي رفتاري،
اختاللهاي سلوک و ناسازگاري اجتماعي؛ آماده کردن دانشآموزان مبتال به اختاللهاي رفتاري براي
يکپارچهسازي؛ آموزش کودکان نوپاي مبتال به اختاللهاي رفتاري و کاهش رفتارهاي ناخوشايند.

 .42كرمرس ،ام .پي .يي .سندروم داون و ورزش .سيد عليرضا سعادتي  /علي حسين معين
نعمتي .تهران :دانژه 152 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي
گروه :كم توان ذهني  /چند معلوليتي
موضوع:توانبخشي  /تربيت بدني
* کلمات کليدي :سندرم داون  /ورزش کودکان  /سستي مفصلي  /فاصلة بين مهرهاي  /مفصل
اطلس -آسه  /نيازهاي خاص
چكيده :در اين کتاب دربارة سندرم داون و نقش ورزش بهعنوان يکي از ابزارهاي مهم و کارامد
در زمينة توانبخشي به بيماران آن بحث شده است .مطالب کتاب پاسخي به نگرشهاي منفي و
همچنين نگراني و دغدغة بسياري از والدين و مربيان نسبت به آسيبهاي ناشي از فعاليتهاي ورزشي
براي افراد مبتال به سندرم داون است و اينکه چه رشتههاي ورزشي براي آنها مناسب و ايمن هستند.
مطالب کتاب در هشت فصل تنظيم شدهاند و بعد از تعريف سندرم داون دربارة خطرات و آسيبهايي
که ممکن است در ورزش مبتاليان به سندرم داون را تهديد کنند ،بحث شده است؛ خطراتي مانند
«آسيب نخاعي» که بر اثر سستي مفصلي ،و بيثباتي مفصل اطلس -آسه ممکن است عارض شود.
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 .43كرافت ،شارلوت .كتابهاي ويژة نابينايان :شاه ميداس و انگشتان جادويي .علي خاكبازان.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 34 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :ميداس  /انگشتان جادويي  /طال دوستي  /آموزشهاي مهارتهاي زندگي /
ادبيات کودکان
چكيده :اين کتاب براي گروههاي سني «ج» و «د» مناسب است و داستان آن دربارة پادشاهي است
به نام ميداس که عاشق طال و رنگ زرد آن بود .ميداس دختري به نام اورليا داشت که او را بيشتر از هر
چيزي در دنيا دوست داشت و ميخواست بزرگترين گنج طالي دنيا را براي او به ارث بگذارد .عالقة
ميداس به طال باعث شد که فرشتة آرزوها کاري کند که ميداس به هرچه که دست ميزند ،تبديل
به طال شود .اين کار باعث شد که همه چيز حتي دختر ميداس ،تبديل به طال شود و ميداس را بسيار
غمگين کند .به کمک فرشتة آرزوها ،ميداس و دخترش دوباره به حالت طبيعي برگشتند و او فهميد که
طال بهترين چيز در دنيا نيست.

 .44كاكاوند ،عليرضا .شناخت ،آموزش و درمان اختاللهاي طيف اوتيسم .كرج :سرافراز،
 202 ،1388ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :تشخيص افتراقي  /آموزش مهارتهاي اجتماعي  /توان بخشي
چكيده :اختاللهاي طيف اوتيسم مجموعهاي از ناتوانيها هستند كه تحت عنوان اختاللهاي فراگير
رشدي ،گروهبندي شدهاند .اختاللهاي فراگير رشدي با نقص شديد و فراگير در چند حوزة رشدي
مثل مهارتهاي دوجانبة تعامل اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي يا وجود رفتار ،و عاليق و فعاليتهاي
كليشهاي مشخص ميشوند .اين اختاللها شامل پنج ناتواني است كه از ميان آنها سه ناتواني شامل
اختالل اوتيستيك ،سندرم آسپرگر و اختالل فراگير رشدي از نوع  ،NOSاختالل طيف اوتيسم هستند.
اصطالح اختالل طيف اوتيسم داللت دارد كه اين سه اختالل به رغم ويژگيهاي بيمانند كه امكان
تشخيص افتراقي را فراهم ميسازد ،ويژگيهاي رايج مشتركي دارند .در كتاب حاضر اختاللهاي
طيف اوتيسم معرفي و راهبردهاي آموزشي و درماني مربوط به آنها عرضه شده است .راهبردهاي اداره
كردن مسائل حسي؛ راهبردهاي تدريس مهارتهاي اجتماعي؛ آموزش مهارتهاي كاركردي ،شغلي و
اجتماعنگر؛ و استفاده از راهبردهاي ديداري پارهاي از اين راهبردها و آموزشهاست.
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 .45رايس ،كتلين فيتس جرالد .شيوههاي مقابله با آسيبهاي رواني كودكان .اديبه برشان.
تهران :رشد فرهنگ 110 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني  /كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري
 /آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آسيب رواني  /كودكان آسيبديده  /ضربه روحي  /محيط امن  /خانواده
چكيده :اين كتاب در پنج بخش به تعريف ضربة روحي ،تأثير ضربة روحي بر خردساالن ،كمك به
كودكان آسيبديده ،حمايت از خانوادههاي آسيبديده ،و راهكارهاي عملي براي مربيان پرداخته است.
مطالب آن حاصل پژوهش و ترجمهاي از كتاب « »Hope Healingاست .اين كتاب ،ضمن
تعريف ضربة روحي و رواني و عالئم و نشانههاي آن ،در خصوص فاكتورهاي حمايت كنندة كودكان
آسيبديده اطالعاتي تكميلي ارائه كرده است و پيرامون نحوة كار با اين كودكان در جهت سازش يافتن
آنها ،راهكارهايي در اختيار خانوادهها ،مربيان و معلمان قرار ميدهد.

 .46بيغم سوستاني ،مهدي .فلج مغزي نظريهها ،روشها ،درمان .تهران :دانژه 440 ،1385 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :جسمي  -حركتي  /چند معلوليتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :فلج مغزي کودکان  /تکنيک درماني  /اختالالت رفتاري  /ارزيابي  /جراحيهاي
ارتوپدي
چكيده :اين کتاب دربارة فلج مغزي است که به معلوليت بيمار ميانجامد .اين بيماري هم بر کودک
مبتال و هم بر خانوادة او تأثير شديدي ميگذارد .مطالب کتاب نشان ميدهند که کودک مبتال به
فلج مغزي ميتواند با برخورداري از خدمات توانبخشي و آموزش تدريجي ،به آن حد از توانايي
برسد که بتواند نيازهاي زندگي خود را بدون کمک ديگران برآورده سازد .اين مطالب پاسخي به نياز
جامعة پزشکي براي استفاده از متون علمي و آموزشي مربوط به فلج مغزي محسوب ميشوند و براي
درمانگران ،دانشجويان رشتههاي کاردرماني ،فيزيوتراپي ،گفتاردرماني ،پرستاري ،پزشکي ،روانشناسي،
علوم تربيتي ،مربيان کودکان استثنايي ،والدين و اطرافيان کودک فلج مغزي مفيدند.
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 .47خدابخشي كواليي ،آناهيتا .كاربرد نظريههاي مشاوره و رواندرماني در توانبخشي
معلولين .تهران :دانژه 264 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :مشاوره  /رواندرماني  /معنادرماني  /رفتاردرماني  /معلولين جسمي و حرکتي /
توانبخشي
چكيده :اين کتاب داراي چهاربخش است که بخش نخست آن به کلياتي پيرامون مشاورة توانبخشي
اختصاص دارد .بخش دوم ،نظريههاي مشاوره و روان درمانی و کاربرد آنها را در مشاوره با معلولين
بررسي کرده و به شرح درمان روانپويايي ،درمان آدلري ،مشاورة شخص محور ،گشتالت درماني،
معنادرماني ،رفتاردرماني ،درمانشناختي رفتاري ،رفتاردرماني عقالني هيجاني ،واقعيت درمان و رويکرد
صفت عامل پرداخته است .در بخش سوم ،اساس و پاية عمل مشاور مورد بحث قرار گرفته و بخش
چهارم مشاوره با معلولين جسمي و حرکتي ،بيماران رواني مزمن و عقبماندگان ذهني را شرح داده
است.

 .48عابدي ،احمد .كارتهاي شناخت :شامل توجه -حافظه -ادارك ديداري و . ....
اصفهان :برترين انديشه 180 ،1388 ،ص
قطع :كارت
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني  /چند معلوليتي /
جسمي  -حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /پرورشي
* کلمات کليدي :تواناييهاي شناختي  /مهارت توجه  /تقويت حافظه  /ادراک ديداري  /اختالل
يادگيري
چكيده :اين بستة آموزشي براي کودكاني که ناتوانانيهاي يادگيري (اختالل خواندن ،نوشتن و
رياضي)و نقص توجه بيشفعالي ()ADHDدارند ،طراحي شده و داراي اين بخشهاست :کارتهاي
تقويت توجه؛ کارتهاي حافظة ديداري؛ کارتهاي تکميل تصاوير؛ کارتهاي فراستيگ (ادراکي-
بينايي) .هر يک از اين کارتها دستورالعملهايي دارند که به آنها ضميمه شده است .براي کودکان
پيشدبستاني که هنوز توانايي خواندن و نوشتن ندارند ،ميتوان از ضبط صوت بهجاي نوشتههاي
کودکان استفاده کرد.
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 .49قاسمي،رضا .كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دور ه راهنمايي تحصيلي مطابق با
آخرين تغييرات كتاب درسي .مشهد :آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي 200 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي  /امال و کتاب درسي  /آزمون و تمرين
چكيده :امال يک مهارت زباني است که براساس نمادها و نشانههاي خط و قواعد دستور زبان کار
انتقال زبان گفتاري را به زبان نوشتاري به عهده دارد .هشت فصل اول کتاب مطابق با عنوانهاي
فصلهاي کتاب درسي طراحي شدهاند و هر فصل حاوي اين بخشهاست :معرفي واژهها ،ترکيبات و
متنهاي مهم ،يافتن غلطهاي اماليي متن ،تشخيص و کاربرد کلمات در روابط گوناگون واژهها ،معرفي
مترادف ،متضاد و متشابه ،قرار دادن تشديد در جاي مناسب ،و ...فصل نهم در بردارندة آزمونهاي متنوع
در زمينة امالست.

 .50قاسمي ،رضا .كتاب جامع امالي فارسي سال سوم دور ه راهنمايي تحصيلي مطابق با
آخرين تغييرات كتاب درسي .مشهد :آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي 202 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي  /امال  /کتاب درسي  /آزمون و تمرين
چكيده :ارزشيابي درس امال در دورة راهنمايي تحصيلي ،به دو روش امالي تقريري و فعاليت
اماليي انجام ميگيرد .امالي تقريري به پرورش حافظه ،تقويت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح
واژهها ،افزايش دقت و سرعت در نوشتن ،مأنوس شدن ذهن با معاني واژهها ،ظرافت و زيبايي در خط،
و ...کمک ميکند.
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 .51نوالن ،مايكل .كودك كمشنوا و خانواده .فرشته موصلي .تهران :دانژه 136 ،1381 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آسيبديدگي گوش کودک  /کمشنوايي  /وسايل کمک شنوايي  /روانشناسي
کودکان کمشنوا
چكيده :در اين کتاب مطالبي دربارة گوش ،علل «کمشنوايي» و بيماريهايي که به بروز اين پديده
منجر ميشوند ،ارائه شده و به طرح مسائل و مشکالت کودکان کمشنوا پرداخته شده است .همچنين،
با استناد به پژوهشهاي انجام شده و توجه به راهکارهاي مناسب ،در انتخاب روشهاي مناسب و
چگونگي رفتار ،آموزشوپرورش ،توانبخشي و ياري به کودک کمشنوا به نحوي که سبب کاهش
نگرانيها و تنشهاي خانواده شود ،براي والدين توصيههاي مؤثري بيان شده است .اين کتاب براي
خانوادههاي داراي کودک کمشنوا ،مربيان و معلمان کودکان کمشنوا ،و همچنين کارشناسان و
دانشجويان رشتههاي توانبخشي بسيار مفيد است.

 .52مشايخي ،نازلي و ترابي ميالني ،فريده .كودكان استثنايي .تهران :فاطمي 174 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني /
آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :کودکان استثنايي  /آموزشوپرورش  /کمتواني  /تيزهوشي  /خالقيت  /مشکالت
رفتاري
چكيده :کتاب «کودکان استثنايي» براساس سرفصلهاي مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تأليف شده و داراي نه فصل است .در فصل اول کلياتي دربارةتعريف ،تاريخچه و ضرورت آموزش
کودکان استثنايي ارائه شده است .فصلهاي بعدي کتاب شامل معرفي انواع گروههاي دانشآموزان
استثنايي اعم از کمتوان ذهني ،نابينا ،ناشنوا ،داراي اختالل ويژة يادگيري و مشکالت رفتاري ،جسمي و
حرکتي هستند و عالمتها ،ويژگيها و راهکارهاي آموزشي آنان را بررسي کردهاند .در پايان هر قسمت
سؤالها و نقطهنظرهايي آمده است.
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 .53فردوسي .كتابهاي ويژهي نابينايان :گردآفريد :بر اساس داستاني از شاهنامه فردوسي.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 28 ،1352 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :گردآفريد  /رستم  /دژسپيد  /گژ َد َهم  /شاهنامه  /فردوسي
چكيده :اين کتاب براي گروه سني «ج» مناسب است .داستان آن دربارة دالوريهاي گردآفريد ،دالور
زرينموي ايراني است .گردآفريد دختر گژ َد َهم ،ساالر دژ سپيد است و در مقابل سهراب پسر رستم
که فريب افراسياب را خورده و به جنگ ايرانيان آمده بود ،از اين دژ مرزي محافظت ميکند .او چنان
دالورانه ميجنگد که سهراب را بسيار تحت تأثير خود قرار ميدهد و نشان ميدهد که در ايران زمين،
زنان چون مردان با دشمنان ميجنگند.

 .54موللي ،بيتا .گفتار نشانهدار زبان فارسي .تهران :رشد فرهنگ 112 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :گفتار نشانهدار  /زبانفارسي  /کودکان کمشنوا  /روشهاي ارتباطي  /آموزش
کودکان داراي اختالل شنوايي
چكيده :کتاب گفتار نشانهدار زبان فارسي خواننده را با مقدمات چنين گفتاري در زبان فارسي آشنا
ميکند .مطالب کتاب تالش دارد تا کودک کمشنوا بتواند زبان فارسي را بفهمد ،به زبان فارسي صحبت
کند و بتواند آن را بخواند و بنويسد .همچنين اطالعاتي براي کمک به رفع نيازهاي ارتباطي ،زباني،
گفتاري و يادگيري کودکان و بزرگساالن در اين کتاب ارائه شده است .کتاب حاضر نخستين کتاب
در اين زمينه محسوب ميشود.
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 .55برليك مازورانيك ،ايوانا .كتابهاي ويژهي نابينايان :ماجراهاي شگفتانگيز هالپيچ ،شاگرد
كفاش .اختر اعتمادي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان3 -108 ،1384 ،ج
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :ادبيات کودکان  /آموزش مهارتهاي زندگي  /فايدههاي سفر  /خوش اقبالي
چكيده :اين کتاب براي گروههاي سني «ج» و «د» مناسب است .داستان آن دربارة سفر هالپيچ،
شاگرد کفاش است .او که نزد استاد مرکونيا بسيار رنج کشيده بود ،اين سفر را آغاز کرد .در ابتدا ،سفر
هالپيچ ساده شروع شد ،اما بعد از مدتي اين سفر شکل پيچيده و خطرناکي به خود گرفت .هالپيچ با
اتکا به دانايي ،شهامت و خوبيهايي که داشت ،توانست سفرش را به پايان برساند و همه چيز بهخوبي
و خوشي به سرانجام رسيد .پايان سفر او همه را شگفت زده ميکند و خوش اقبالي او بسيار قابل
تأمل است.

 .56خرمي ،فريده .كتابهاي ويژهي نابينايان :مترسك و خانم بهار  .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 24 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :دانش آموز
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :نگهداري از باغ  /الگوگيري  /ادبيات کودکان  /ادراک زيبايي
چكيده :اين کتاب براي گروههاي سني «ب» و «ج» مناسب است .داستان کتاب دربارة دو باغبان
است :يکي خانم بهار ،صاحب باغي پرگل و شکوفه و پرندههاي خوشخوان ،و ديگري مترسک،
صاحب باغي خشکيده و بيپرنده .مترسک در طول داستان متوجه رفتارهاي درست خانم بهار در
نگهداري از باغ پر گل و پرندهاش ميشود و سعي ميکند رفتارهاي اشتباه خود را در باغباني اصالح
کند .در آخر داستان ،مترسک با الگوگيري از خانم بهار داراي باغي پر از گل و پرندگاني زيبا ميشود.
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 .57بارويك ،نيك [...و ديگران] .مشاوره باليني در مدرسه .محمدرضا اسمخاني .تهران :دانژه،
 256 ،1387ص
قطع :وزيري
مخاطبين :نيروي توانبخشي
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني /
آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مشاورة باليني در مدرسه  /محيط حمايتي  /نقشهاي رواندرمانگر  /هنر  /بازي /
خالقيت
چكيده :اين کتاب داراي مقاالتي است که نويسندگان آنها با ديدگاههاي مختلفي مانند رفتاري،
رفتاري -شناختي ،گشتالتي /تحليلي تعاملي /شخصمحوري ،روانپويايي ،سيستميک با کاربرد
هنردرماني ،قصهگويي ،گفتوگو و بازي سازمان يافته و سازمان نيافته ،نحوة مشاورة باليني را شرح
دادهاند .مقالة اول ،با بهکارگيري تفکر و روان پويايي ،پيچيدگييادگيري را توضيح ميدهد .مقاالت دوم،
سوم و چهارم به مديريت گسترة مشاوره آموزشگاهي پرداختهاند و به چگونگي ايجاد محيط حمايتي
براي فراهم کردن شرايط پرورشي را شرح دادهاند .مقاالت پنجم و ششم آنگونه از کارهاي باليني را
كه بهواسطة بافت دچار تغيير و دگرگوني ميشوند ،توصيف کردهاند .مقاله هفتم رويکردشناختي رفتاري
را مطرح ميسازد و مقاالت هشتم و نهم با استفاده از رويکرد گشتالت و تحليل تعاملي به کاربرد هنر و
نمايش بهعنوان ابزارهايي قدرتمند ،در تأثير بر کودکان ناراضي ،ميپردازند .مقالة دهم ،اطالعات باليني
جالب توجهي را ارائه ميکند که به شناخت موانع يادگيري کودکان توجه دارد .مقالة يازدهم نيز به
مسائل مربوط به انشانويسي پرداخته است.

 .58وينس ليد ،جان ام و مانك ،جرالد دي .مشاوره روايتي .فرشاد جابري .مشهد :به نشر،1390 ،
 216ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مشاورة روايتي  /کودکان مشکلدار  /مشاوران مدرسه  /آموزشوپرورش کودکان
استثنايي
چكيده :در کتاب حاضر مجموعة کاملي از روشهاي راهنمايي وجود دارند که به حل مشکالت
جوانان ميپردازند .رويکرد اين کتاب ،معرفي مشاورة روايتي و مطالب آن دربارة مشاوران مدارس است.
در اين كتاب تالش شده با گفتوگوي مستقيم با مشاوران ،ظرفيت بالقوه و تأثيرگذاري آنان را در حل
مشکالت جوانان نشان دهد .در واقع ،روشها و برخوردهاي خالقانه و نتايج سازنده و شگفتآوري را
که داشتهاند ،مورد بررسي قرار داده است.
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 .59مهدوي هزاوه ،عليرضا .معلم مدرسه ما و سه داستان ديگر .تهران :دانژه 104 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :كتاب هاي داستاني
موضوع:آموزشي
* کلمات کليدي :شرح حال کودکان استثنايي  /آموزش والدين و معلمان  /توانبخشي
چكيده :اين کتاب چهار داستان دارد که به زبان کودکان استثنايي نوشته شده است و هر کدام شرح
حال يکي از اين کودکان است .اين چهار داستان به ترتيب به نامهاي «معلم مدرسة ما»« ،نبايد امشب
بخوابم»« ،خسته شدم» و «من ده سال دارم» ،گزارشهايي هستند از ادراک ،منطق و عواطف کودکان
استثنايي و توسط يکي از معلمان آنها که سالها در اين حوزه فعاليتداشته ،روايت شده است .در اين
کتاب تالش شده است که تا حد امکان با رعايت امانت ،گفتهها و شيوة انديشيدن و برداشت کودکان
استثنايي از زندگي ،روابط با ديگران ،طبيعت ،مدرسه ،فاميل و نسبتها نشان داده شود .سير داستانها
خواننده را به حال و فضاي واقعي زندگي کودکان استثنايي ميکشاند و با ادبيات آنها آشنا ميسازد.

 .60وكيلي ،سميرا .مقدمهاي بر آموزش وپرورش دانشآموزان استثنايي .تهران :آواي
نور 360 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :چند معلوليتي  /كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت
رفتاري  -هيجاني  /آسيب ديدة بينايي  /جسمي  -حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :آموزشوپرورش  /دانشآموزان استثنايي  /آموزش ويژه  /ناتوانيهاي يادگيري /
عقبماندگي ذهني  /اختاللهاي رفتاري هيجاني
چكيده :اين کتاب هفت فصل دارد و هر فصل آن به مسائل ،مشکالت و موضوع خاصي دربارة
دانشآموزان استثنايي پرداخته است .فصل اول کتاب دربارة «آموزش ويژه» است که نوعي برنامة
آموزشي ،براي پاسخ به نيازهاي رشدي (تحولي)و يادگيري دانشآموز استثنايي است .در اين فصل
به نقش خانواده و مدرسه در آموزش اين دانشآموزان اشاره شده است .فصل دوم دانشآموزان داراي
ناتوانيهاي يادگيري را بررسي کرده است .فصل سوم شامل مطالبي دربارة دانشآموزان عقبماندة
ذهني ،علل عقبماندگي ذهني ،رشد جسمي ،مسائل آموزشي و فرصتهاي شغلي آنهاست .فصل
چهارم به دانشآموزاني که ناتوانيهاي ذهني شديد و عميق دارند ،پرداخته است .فصل پنجم هم
مسائل دانشآموزان دچار اختاللهاي رفتاري -هيجاني را مورد بحث قرار داده است .موضوع فصل
ششم کودکان و نوجوانان داراي اختاللهاي درخودماندگي است و فصل هفتم هم مسائل دانشآموزان
دچار نارسايي بينايي را بررسي کرده است.
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 .61اسكنور ،روزينا .من آسپرگرم!؟ نگاه كودكانه .مينا معتكفپور .تهران :آوامتن 52 ،1388 ،ص
قطع :رقعي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :اختالل  /آسپرگر  /ايجاد ارتباط  /کارگروهي  /درک احساس ديگران
چكيده :کتاب حاضر «اختالل آسپرگر» را شرح ميدهد که توسط دکتر هانس آسپرگر ،پزشک آلماني،
در سال  1944شناخته شد .مطالب کتاب به شکل داستان و از زبان پسربچهاي است که به اختالل
آسپرگر دچار شده است .اين اختالل مربوط به عدم درک احساس ديگران و ناتواني در ايجاد ارتباط و
صميمت با آنهاست و معمو ًال موجب ناهنجاري در رفتار اجتماعيفرد مبتال به اين اختالل ميشود.
اختالل آسپرگر موجب ميشود تا فرد مبتال نتواند در يک کارگروهي (مث ً
ال حضور در مسابقه به همراه
يک تيم ورزشي)شرکت کند ،چون رعايت قوانين آن برايش دشوار است.

 .62كراوس ،جين آر .من بيش فعالم :راهنماي كودكان كمتوجه و بيش فعال .فراز پندار.
تهران :فني ايران 32 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :كتاب هاي داستاني  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :کودکان بيشفعال  /کمتوجهي  /مشکالت رفتاري  /درمان اختالالت رفتاري
چكيده :اين کتاب از زبان کودکي به نام سام که دچار اختالل کمتوجهي و بيشفعالي است ،بيان شده
و در واقع ،داستان زندگي او به روايت خودش است .هدف اين کتاب ،ارائة اطالعاتي به زبان ساده و
قابل فهم براي خانوا دهها و کودکاني است که دچار اختالل بيشفعالي و کمتوجهي هستند .افراد مبتال
به اين بيماري با مطالعة کتاب با واقعيت بيماري خود آشنا ميشوند و براي پيگيري درمان آن انگيزه و
رغبت پيدا ميکنند .اگر اين اختالل در کودکي درمان نشود ،ممکن است به بروز مشکالت رفتاري و
شخصيتي بينجامد و در بزرگسالي عوارض ناگواري بهدنبال داشته باشد.
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 .63مور مالينوس ،جنيفر .من ناشنوا هستم .الهام اسدي .تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
مخاطبين :معلم  /دانش آموز  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :آسيب ديدة شنوايي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :ناشنوا  /مشکل شنوايي  /سمعک  /زبان اشاره  /آسيبديدگي گوش کودک
چكيده :اين کتاب دربارة دختري ناشنوا به نام الهام است .او سعي دارد مشکل خود را نسبت به ناشنوا
بودنش بيان کند .داستان از زبان الهام است و او در مورد بعضي از کارهايي که در مدرسه و با دوستانش
انجام ميدهد تا بهتر بتواند بشنود ،توضيح ميدهد .بعضي از بچههاي شنوا هنگام صحبت کردن او با
دوستان ناشنوايش به زبان اشاره ،با حيرت به آنها نگاه ميکنند و متوجه عالئم زبان اشاره نميشوند.
الهام براي اينکه بتواند بين دنياي ناشنوايان و شنوايان ارتباط برقرار کند ،ايدة خوبي به ذهنش ميرسد.
با اين داستان ،الهام ميکوشد با ديد باز و حساسيت و اشتياق زياد ،شنوايان را با دنياي ساکت ناشنوايان
آشنا سازد.

 .64رستگار ،ايرج .موسيقي براي توانبخشي .تهران :دانژه 248 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني  /چند معلوليتي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :موسيقي براي توانبخشي  /درمان  /قدرت شناخت  /تعادل باطني  /داستانسرايي/
آرامشبخشي
چكيده :اين کتاب در چهار فصل سه هدف اصلي را دنبال ميکند .اين سه هدف برآمده از سه سؤال
اصلي به اين شرح هستند .1 :درمانگر موسيقي براي کودکان استثنايي کيست ،جايگاه او کجاست و
رابطة وي با ديگر اعضاي تيم توانبخشي چگونه تعريف ميشود؟  .2درمانگر موسيقي چه اهدافي
را پيگيري ميکند و چگونه آنها را به انجام ميرساند؟  .3سازهاي مورد استفادة موسيقي درماني
کداماند؟ اين کتاب تالش دارد با ارائة تعريف و توضيح خاستگاه پيدايش و کارکردها و کارويژههاي
متنوع موسيقي ،به نقش درماني آن براي کودکان استثنايي بپردازد .همچنين از سازشناسي ،تستهاي
موسيقيدرماني ،فرمهاي ارزيابي و گزارش کار موسيقي درماني براي توانمندسازي کمتوانان جسمي
و ذهني استفاده شده و براي گروههاي گوناگون مخاطبان ،سندرمها و کمتواناييهاي ذهني و جسمي
نيز بيان شده است.
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 .65جزايري  ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت ارتباط مؤثر.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /روابط اجتماعي  /ارتباط مؤثر  /كانال ارتباطي
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت مهارت
ارتباط مؤثر و ايجاد كانال ارتباطي ،موانع برقراري ارتباط ،گامهاي برقراري ارتباط مؤثر و ...را توضيح
داده است .فرد با بهدست آوردن اين مهارت ميآموزد كه بهطور مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمره خود
برخورد كند و زندگي خوب و موفقي داشته باشد.

 .66جزايري  ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت تصميمگيري.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /تصميمگيري  /ارزيابي  /خودآگاهي
چكيده :مجموعة «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان
خود آموزش ميدهد تا آنها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرة خود برخورد كنند.
ن ميپردازد .تصميمگيري
«تصميمگيري» يكي از آن مهارتهاست كه كتاب حاضر به آموزش آ 
امري مهم و اساسي در زندگي هر فرد است و موفقيت يا عدم موفقيت او ارتباط بسيار زيادي با
تصميمگيريهاي درستش دارد .اين كتاب سعي دارد مراحل تصميمگيري و مدلهاي تصميمگيري
را توضيح دهد.
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 .67جزايري ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت تفكر انتقادي.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /تفكر انتقادي  /مهارت خودآگاهي  /حل مسئله
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتارسازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،اهميت مهارت
تفكر انتقادي ،شكلگيري مهارت تفكر انتقادي ،هفت قاعده براي تقويت تفكر انتقادي ،و ...را توضيح
ميدهد .با داشتن اين توانايي ،فرد قادر خواهد بود كه ايدهها و راهحلهاي موجود را ارزيابي و بهترين
آنها را انتخاب كند و براساس بهترين نتيجهها ،دست به عمل بزند.

 .68جزايري ،عليرضا و دهقاني ،محمود .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت حلمسئله .تهران:
دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي  /تصميمگيري  /ارزيابي نتايج  /حل مسئله
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،مهارت حل مسئله،
كاربرد مهارت حل مسئله ،مراحل تكنيك حل مسئله ،پذيرش موقعيت ،ارزيابي و نتايج اجراي راهحل،
نكات كليدي حل مسئله و ...را توضيح داده است .با مطالع ه اين كتاب و به دست آوردن اين مهارت،
مخاطب ميآموزد كه بهطور مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمره خود برخورد كند تا زندگي خوب و
موفقي داشته باشد.
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 .69جزايري ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت خودآگاهي.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي  /مديريت هيجانات  /خشم  /استرس  /خودآگاهي
چكيده :مجموع ه «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان خود
ارائه ميدهد تا آنها بتوانند زندگي خوب و موفقي داشته باشند .براي آنكه بتوانيم با ديگران ارتباط
مناسبي برقرار كنيم ،به مهارتها و تواناييهايي نياز داريم و «مهارت خودآگاهي» يكي از آنهاست.
اين كتاب سعي دارد به صورتي ساده و روشن مواردي چون اهميت و ضرورت مهارت خودآگاهي،
شكلگيري اين مهارت و نيز موانع رسيدن به خودآگاهي را توضيح دهد .مطالعة اين كتاب به مخاطبان
ياري ميرساند ،جمعبندي دقيقي از ضعفها و قوتهاي خود داشته باشند.

 .70جزايري ،عليرضا و دهقاني ،محمود .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت كنترل خشم .تهران:
دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /كنترل خشم  /پيشگيري  /خودآگاهي  /پرخاشگري
چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت كنترل
خشم ،داليل برانگيخته شدن خشم ،تأثيرات فيزيولوژيكي خشم روي بدن ،راههاي ابراز خشم و ...را
توضيح داده است .مطالعة آن به مخاطبان ياري ميرساند ،جمعبندي دقيقي از ضعفها و قوتهاي
خود بهدست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند.
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 .71جزايري ،عليرضا و رحيمي ،سيدعلي سينا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت مديريت
استرس  .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
مخاطبين:معلم
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:آموزشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارت زندگي  /استرس  /فشارهاي رواني  /كنترل
چكيده :مجموع ه «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان آموزش
ميدهد تا آنها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمره خود برخورد كنند« .استرس» يكي
از عوامل چالشزاست كه كتاب حاضر سعي دارد ،با تشريح نشانههاي آن ،به منظور كنترل آن و به
دست آوردن مهارتهاي الزم براي غلبهبر اين بيماري ،راهكارهايي را ارائه دهد .افرادي كه فاقد اين
مهارتها باشند ،توان رويارويي با كوچكترين استرسها را نيز ندارند.

 .72ويندرز ،پاتريشيا .مهارتهاي حركتي كودكان سندروم دان :راهنماي والدين و
درمانگران .علي اسالمبولچي مقدم  /محمدكورش احمد صفا  /فرهاد فتحينژاد سرابي .تهران:
دانژه 284 ،1385 ،ص
قطع :رحلي
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :مهارتهاي حرکتي کودکان  /نوزادي  /راه رفتن  /سندروم دان  /باال و پايين
رفتن  /پريدن  /راندن سهچرخه
چكيده :اين کتاب  16فصل دارد و شامل مطالبي است دربارة مهارتهايي که براي هر مرحله
از رشد ،از بدو تولد تا شش سالگي ،مناسباند و اينکه هرکدام از اين مهارتها چه مراحلي دارند.
دستورالعملهاي اجرايي فعاليتهايي که در هر مرحله بايد تمرين شوند و رهنمودها و نکات مهم و
ضروري براي انجام فعاليتهاي پيشنهادي در هر مرحله ،از مطالب ديگر اين کتاب هستند .بيش از
يکصد فعاليت همراه با تصوير براي آشنايي با مهارتهاي حرکتي از بدو تولد تا شش سالگي کودکان
مبتال به سندروم دان براي تمرين آنها در کتاب آمده است .در پايان هر فصل و همينطور در پيوست
انتهاي کتاب ،فهرستي از مراحل برجستة رشد حرکتي کودکان ،به نام «نماگر رشد حرکتي» آورده شده
است تا مسير رشد مهارتهاي حرکتي اين کودکان و فعاليتهاي بعدي آنها مشخص شود.
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 .73بك ويت ،جني[ ...و ديگران] .نابهنجاريهاي طيف اوتيسم راهبردهاي عملي براي
والدين ،معلمان و ساير متخصصان .عليرضا كاكاوند  /مهناز شهبازپور .كرج :سرافراز،1389 ،
 188ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :اوتيسم  /مهارتهاي اجتماعي  /اوتيستيك
چكيده :با توجه به اين که کودکان مبتال به بيماري اوتيسم يا  ASDبيشترين شکل را در رفتار،
يادگيري و تفکر ،محاوره ،تجربههاي حسي ـ حرکتي ،زبان ،ارتباط ،و مهارتهاي اجتماعي دارند ،در
اين کتاب سعي شده به ارائه نشانههاي مرتبط با اين بيماري در مقوالت ذکر شده پرداخته شود تا به
اين وسيله مسئولين مدرسه و خانوادهها با درک موارد مشکلساز ،پي به دليل رفتاري کودک مبتال برده
و در تغيير يا تعديل و مديريت آن بکوشند .کتاب مشتمل بر سه بخش حوزههاي مشکل؛ راهبردهاي
کلي؛ و ديدگاه اوتيستيک از دنيا است که نگارنده ديدگاههاي خويش پيرامون اين بيماري و راههاي
درمان و کنترل آن را طي آنها ارائه کرده است.

 .74آمويگ ،جيم اچ .نابينايي و توانمندي اجتماعي :رهنمودهايي براي توانمنديسازي
نابينايان .مجيد ابراهيمپور  /حسن خوش اخالق  /مريم اكبري  /رويز شريفي درآمدي .تهران :آواي
نور 208 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:توانبخشي
* کلمات کليدي :نابينايي  /توانمندي اجتماعي  /استقالل شخصي و خودکفايي  /اشتغال نابينايان
چكيده :کتاب حاضر داراي اطالعات مناسبي براي نابينايان و کساني است که خدمات آمادهسازي
شغلي را براي آنها فراهم ميکنند .هدف اين کتاب آن است که به نابينايان براي توانمندسازي ،ارتقاي
استقالل شخصي و خودکفايي ،انتخاب آگاهانه و اشتغال به بهترين نحو کمک کند .اين کتاب میتواند
در برنامههاي آموزشي مشاوران توانبخشي ،معلمان توانبخشي و معلمان مستقل ،کارشناسان و مربيان
کودکان نابينا مورد استفاده قرارگيرد .براي والدين کودکان نابينا نيز ميتواند مفيد باشد.

 .75اصغري ،مريم .نابينايي و زندگي مستقل .تهران :آواي نور 184 ،1391 ،ص
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قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:توانبخشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :نابينايي  /حقوق معلولين  /افراد كمبينا  /آسيب بينايي
چكيده :کتاب حاضر ،به موضوع نابينايي اختصاص دارد و آنچه در اين مجموعه گردآوري شده حاصل
ده سال فعاليت نگارنده در زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و علمي مرتبط با افراد نابينا و کمبينا است .از
آنجا که نگارنده فردي نابينا است ،تجارب عيني خود را به همراه ّاطالعات علمي در اين کتاب گنجانده
است .ويژگيهاي روانشناختي مربوط به اين گروه ،آموزش افراد با آسيب بينايي و نقش آن در استقالل
ايشان ،اشتغال ،فناوري و نقش آن در زندگي اين گروه و موارد فرهنگي که ميتوانند در دستيابي فرد
با آسيب بينايي به زندگي ايدهآل مؤثر باشند ،به طور جداگانه در فصول مختلف کتاب آمده است .در
پايان کتاب قوانين و کنوانسيون حقوق افراد معلول گنجانده شده است .هدف از نگارش اين کتاب ،بيان
مطالبي به منظور کار بست در مداخلههاي اوليه و خدماتي براي افراد نابينا جهت مطالعة آن و آگاهي
دادن جامعه و دولت به منظور بررسي و اقدام براي تأمين نيازهاي افراد معلول به ويژه افراد نابينا است.

 .76وارن ،ديويد اج .نابينايي و كودكان /رويكرد افتراقي :بررسي فرآيندهاي تحول
رواني در نوزادان و كودكان نابينا .پرويز شريفي درآمدي  /محمدرضا شاهي .تهران :آواي نور،
 384 ،1390ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :آسيب ديدة بينايي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :نابينايي  /تعامل با جهان  /تحرک و جابهجايي  /ادراک  /اکتساب مهارت  /کارکرد
اجرايي  /خالقيت و هوش  /مهارت زباني  /سازگاري  /تحول درک
چكيده :کتاب نابينايي و کودکان ،به مقولة نابينايي و تأثير آن بر رشد و تحول کودکان نابينا ميپردازد
و با تکيه بر پيشرفتها و تأخيرهاي غيرمعمول کودکان نابينا در تحول ،سعي در ريشهيابي آن دارد تا
بتواند تحول اين کودکان را در مسيري بهتر قرار دهد .اين اثر بر نقش بيبديل محيط کودک در تحول
او ،تأکيد زيادي دارد .مطالب آن با استفاده از يافتههاي بهدست آمده از تحقيقات سالهاي اخير تهيه
شدهاند و نشان ميدهند که روند فعلي براي تحول کودکان نابينا را که با تأخير همراه است ،ميتوان
تغيير داد .در واقع ،کودکان نابينايي که در معرض استفاده از اين يافتهها هستند ،تحول بهينه و بدون
تأخيري را پشتسر ميگذارند.
 .77باشعور لشكري ،مريم .نارساييهاي ويژهي يادگيري .تهران :دنياي هنر 96 ،1379 ،ص
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قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:آموزشي  /توانبخشي
* کلمات کليدي :نارساخواني  /اختالالت يادگيري  /ترميم و درمان
چكيده :در اين كتاب مؤلف ،ضمن تشريح برخي اختالالت حافظه و يادگيري كودكان ،نارساخوان،
شيوههاي درمان آن را به دست ميدهد .مخاطبان در اين كتاب ،پس از مروري بر تاريخچه آموزش و
توان بخشي دانشآموزان داراي نارساييهاي ويژه يادگيري در ايران با ويژگيهاي اين دسته از كودكان
آشنا ميشوند سپس با اين مباحث كتاب را پي ميگيرند ((:سببشناسي مشكالت ويژة يادگيري))،
((تشخيص مشكالت ويژة يادگيري)) و ((ترميم و درمان مشكالت ويژة يادگيري»

 .78يودر استراهان ،استر [ ...و ديگران] .والدين خردمند .ساسان طرزي  /ليدا طرزي .تهران :آواي
نور 288 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /ساير كاركنان استثنايي  /والدين
گروه :مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني
موضوع:توانبخشي  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري  /بهداشت
* کلمات کليدي :تربيت هوشمندانه  /خواب و تغذيه  /رژيم غذايي  /تأثير رسانه  /خلق و خوي
کودک  /سالمت رواني والدين  /ساختار خانوادگي
چكيده :کتاب «والدين خردمند» درصدد است والدين را با شيوههاي مناسب تربيتي کودکان آشنا سازد
و تالش دارد با مطرح کردن ناهنجاريهاي اجتماعي ،راهکارهاي مفيد و علمي به آنان پيشنهاد دهد تا
به کمک آنها کودکان خود را از اين آسيبها دور نگه دارند .از آمارها و يافتههاي علمي پژوهشگران
جوامع غربي نيز بهعنوان شاهد مثال مطالب کتاب استفاده شده است .اين پژوهشها بر نقش والدين و
تربيت هوشمندانهشان در شکلدهي ذهني کودکان و خلقوخوي آنها ،دستيابي آنها به يک زندگي
سالم و هنجار فردي و اجتماعي ،بسيار تأکيد دارند.

 .79روبين ،جوديت آرون .هنر و تأثيرات درماني آن .پريچهر هيرادفر .تهران :صورتگر،1389 ،
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قطع :وزيري
مخاطبين :معلم  /نيروي توانبخشي  /ساير كاركنان استثنايي
گروه :كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري  /اختالالت رفتاري  -هيجاني/
آسيب ديدة بينايي  /چند معلوليتي  /جسمي  -حركتي
موضوع:آموزشي  /توانبخشي  /پرورشي  /مشاوره و مددكاري
* کلمات کليدي :هنردرماني  /هنر درمانگر  /آموزش خانواده  /تصاوير ذهني  /گروهدرماني
چكيده :بيشتر بخشهاي کتاب دربارة چگونگي استفاده از وسايل هنري است که در کار درمان
مورد استفاده قرار ميگيرند .تأکيد اين کتاب بر هنرهاي تجسمي است .البته استفاده از ساير شيوههاي
بياني نيز ،مانند نمايشنامه ،عکس ،نوشتههاي خالقانه و موسيقي توصيه شده است .اين کتاب براي
کساني طراحي شده است که هنر درمانگر نيستند ،اما تمايل دارند هنر را به ابزارهاي کار درمان
خود بيفزايند .کارورزان روان درمانگر ،روانپزشکان باليني ،روانشناسان ،مددکاران اجتماعي ،مشاوران
خانواده ،پرستاران روانپزشکي ،توانبخشان ،رفتار درمانان ،گفتار و زباندرمانان ،کارشناسان بازپروروي
و کاردرمانان نيز ميتوانند از مطالب اين کتاب استفاده کنند.

 .80شر ،باربارا101 .سرگرمي و بازي آسان كه هوش را افزايش ميدهد .پريسا چيتي /
مهدي خانباني .تهران :رشد فرهنگ 112 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
مخاطبين :دانش آموز
گروه :اختالالت رفتاري  -هيجاني  /كم توان ذهني  /آسيب ديدة شنوايي  /مشكالت ويژه يادگيري
موضوع:تربيت بدني
* کلمات کليدي :بازي و هوش  /مهارتهاي ديداري -فضايي  /مهارتهاي کالمي -زباني /
مهارتهاي بينفردي.
چكيده :اين کتاب پنج فصل دارد و در آن به آموزش بازيهايي ساده پرداخته شده است؛ بازيهايي
که ميتوانند موجب افزايش هوش و مهارتهايي در کودکان شوند .مؤلف در اين کتاب تالش دارد تأثير
تحرک کودکان به شکل بازي را در فرايند يادگيري نشان دهد؛ همچنین تحرکاتي که موجب افزايش
مهارتهاي ديداري -فضايي ،کالمي -زباني ،رياضي ،حرکتي و بين فردي آنها ميشوند .اين کتاب
انجام بازيها را سطحبندي کرد و براي هر کدام ردة سني قائل شده که شامل ردة سني شش سال و
پايينتر از آن ،شش سال و باالتر از آن و همچنين تمام سنين است.
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مور مالينوس ،جنيفر 063
موصلي ،فرشته 051
موللي ،بيتا 054
مهدوي هزاوه ،عليرضا 059
نادري ،فاطمه 030
نسائيان ،عباس 002
نظري ،احمد 017
نقشبندي ،سيامك 025
نوالن ،مايكل 051
وارد ،لورنس 008
وارلي ،رزماري 026
وارن ،ديويد اج 076
وال ،كيت 006
وركمن ،ادوارد 001
ورنر ،ريتي 035
ورنون ،آن 004 ,003
وستوود ،پيتراس 005
وكيلي ،سميرا 060
ويندرز ،پاتريشيا 072
وينس ليد ،جان ام 058
هاردمن ،مايكل ام 040
هاالهان ،دانيل يي 011
هاولين ،پاتريشيا 002
همتي علمدارلو ،قربان 011 ,005
هوليت ،لويدام 030
هيرادفر ،پريچهر 079
يادگاري ،فريبا 040
يزداني ،عباسعلي 002
يزدي ،مهشيد 021
يسلدايك ،جيم 022
يودر استراهان ،استر 078
يوسفي لويه ،مجيد 040
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گروه
آسيب ديدة بينايي
,040 ,038 ،024 ,021 ,020 ,018 ,016 ,014 ,012 ,008
,060 ,057 ,056 ,055 ,053 ,052 ,050 ,049 ,045 ,043
079 ,076 ,075 ,074
آسيب ديدة شنوايي
,038 ,027 ,026 ,023 ,020 ,019 ,016 ,015 ,012 ,008
،079 ,063 ,060 ,057 ,054 ,052 ,051 ,048 ,045 ,040
080
اختالالت رفتاري  -هيجاني
,013 ,010 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001
,034 ,033 ,032 ,031 ,029 ,028 ,025 ,020 ,016 ,015
,052 ,048 ,045 ,044 ,041 ,040 ,038 ,037 ,036 ,035
,070 ,069 ,068 ,067 ,066 ,065 ,061 ,060 ,058 ,057
080 ,079 ,078 ,073 ,071
جسمي  -حركتي
,047 ,046 ,045 ,040 ,038 ,035 ,020 ,017 ,016 ,012

079 ,060 ,057 ,052 ,048
چند معلوليتي
,046 ,045 ,042 ,040 ,038 ,035 ,020 ,017 ,016 ,012
079 ,064 ,060 ,057 ,052 ,048 ,047
كتابهاي داستاني
062 ,059
كم توان ذهني
,052 ,045 ,042 ,040 ,038 ,035 ,026 ,022 ,020 ,016
080 ,079 ,072 ,064 ,060 ,057
مشكالت ويژه يادگيري
,030 ,029 ,026 ,020 ,016 ,015 ,012 ,011 ,009 ,005
,045 ,041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,036 ,035 ,033 ,031
080 ,079 ,078 ,077 ,062 ,060 ,058 ,057 ,052 ,048

آموزش و پرورش كودكان استثنايي 63 2

مخاطبين
دانش آموز
,049 ,048 ,043 ,024 ,023 ,021 ,018 ,017 ,014 ,002
080 ,063 ,062 ,059 ,056 ,055 ,053 ,051 ,050
ساير كاركنان استثنايي
,013 ,012 ,011 ,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,002 ,001
,035 ,030 ,029 ,028 ,027 ,023 ,022 ,019 ,017 ,016
,048 ,047 ,046 ,045 ,044 ,041 ,040 ,039 ,038 ,037
,073 ,072 ,064 ,063 ,062 ,060 ,059 ,058 ,052 ,051
079 ,078 ,077 ,076 ,075
معلم
,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001
,027 ,025 ,023 ,022 ,019 ,017 ,016 ,013 ,012 ,011
,041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,035 ,034 ,032 ,031 ,028
,061 ,060 ,059 ,058 ,052 ,051 ,048 ,045 ,044 ,042

,071 ,070 ,069 ,068 ,067 ,066 ,065 ,064 ,063 ,062
079 ,078 ,077 ,076 ,075 ,073 ,072
نيروي توانبخشي
,012 ,011 ,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,002 ,001
,026 ,025 ,023 ,022 ,020 ,019 ,017 ,016 ,015 ,013
,038 ,037 ,036 ,035 ,033 ,031 ,030 ,029 ,028 ,027
,051 ,048 ,047 ,046 ,045 ,044 ,042 ,041 ,040 ,039
,072 ,064 ,062 ,061 ,060 ,059 ,058 ,057 ,054 ,052
079 ,077 ,076 ,075 ,074 ,073
والدين
,029 ,028 ,023 ,022 ,017 ,013 ,010 ,009 ,006 ,002
,062 ,059 ,051 ,048 ,045 ,044 ,041 ,040 ,038 ,031
078 ,074 ,073 ,072
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موضوع
آموزشي
,017 ,014 ,013 ,012 ,011 ,010 ,005 ,004 ,003 ,002
,037 ,034 ,032 ,026 ,024 ,023 ,022 ,021 ,019 ,018
,054 ,053 ,050 ,049 ,048 ,044 ,043 ,041 ,040 ,039
,069 ,068 ,067 ,066 ,065 ,063 ,060 ,059 ,056 ,055
079 ,077 ,076 ,071 ,070
بهداشت
078 ,076 ,047 ,046 ,019 ,017 ,010
پرورشي
079 ,078 ,060 ,048 ,019 ,017 ,010 ,001
تربيت بدني
080 ,042 ,041 ,028 ,017 ,013 ,010
توانبخشي
,012 ,011 ,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,002 ,001

,026 ,025 ,023 ,022 ,020 ,019 ,017 ,016 ,015 ,013
,039 ,038 ,036 ,035 ,033 ,031 ,030 ,029 ,028 ,027
,054 ,052 ,051 ,048 ,047 ,046 ,045 ,042 ,041 ,040
,074 ,073 ,072 ,064 ,063 ,062 ,061 ,060 ,058 ,057
079 ,078 ,077 ,076 ,075
مشاوره و مددكاري
,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001
,032 ,031 ,028 ,025 ,022 ,020 ,019 ,017 ,016 ,011
,051 ,047 ,046 ,045 ,041 ,040 ,038 ,037 ,036 ,034
,066 ,065 ,064 ,063 ,062 ,061 ,060 ,058 ,057 ,054
,078 ,076 ,075 ,073 ,072 ,071 ,070 ,069 ,068 ,067
079
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موضوع درسي
كليدي
كلمات
آرامسازي 028
آرامشبخشي 064
آزمون و تمرين 050 ,049
آسپرگر 061
آسيب بينايي 075
آسيب رواني 045
آسيبديدگي گوش کودک ,051 ,027
063
آسيبشناسي زبان 026
آسيبهاي حسي 005
آموزش 011 ,002
آموزش ابتدايي و راهنمايي 019
آموزش ادبيات فارسي 050 ,049
آموزش بهداشت 006
آموزش تلفيقي دانشآموزان عادي و
استثنايي 022
آموزش خانواده 079
آموزش خودکنترلي رفتار 001
آموزش کاربردي022
آموزش کودکان 018
آموزش کودکان استثنايي 040
آموزش کودکان داراي اختالل شنوايي
054
آموزش مهارتها 028
آموزش مهارتهاي اجتماعي 044
آموزش مهارتهاي زندگي ,024 ,014

ادراک بينايي 035
055 ,043
ادراک جنبشي -لمسي 035
آموزش والدين و معلمان 059
ادراک ديداري 048
آموزش ويژه 060
ادراک زيبايي 056
آموزشوپرورش 060 ,052
آموزشوپرورش کودکان استثنايي  058ادراک شنيداري 035
آناتومي و فيزيولوژي دستگاه شنوايي ارتباط مؤثر065
ارزيابي 066 ,046 ,016
027
ارزيابي نتايج 068
اتيسم 031 , 007 ,006
اسباببازي 015
احساسات 029
استرس 071 ,069
اختالل 061
استقالل شخصي و خودکفايي 074
اختالل اتيسم 010 , 002
اشتغال نابينايان 074
اختالل تکلم030
اضطراب 025
اختالل خواندن 012
افراد كمبينا 075
اختالل دو قطبي 036
افسردگي 036 ,025
اختالل رفتاري -هيجاني 010
افکار خودکار 029
اختالل رفتاري 046 ,040
اقدامات و تدارکات 006
اختالل رفتاري ايذايي 036
اکتساب مهارت 076
اختالل رياضي 012
الگوگيري 056
اختالل نوشتن 012
اختالل يادگيري  077 ,048 ,012 ,011امام حسين(ع) 018
امال 050
اختالالت گفتاري 023
امال و کتاب درسي 049
اختاللهاي رشدي 005
اندازهگيري 020
اختاللهاي رفتاري هيجاني 060
انگشتان جادويي 043
اختاللهاي زبان 005
ادبيات کودکان  056 ,055 ,043 ,024اوتيستيك 073
اوتيسم 073 ,041
ادراک 076
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ايجاد ارتباط 061
تفکر 029
ايستاده 017
تفكر انتقادي 067
اين دنيا 024
تقويت حافظه 048
بازداري 011
تکنيک درماني 046
بازي 057 ,017
تکنيکهاي سودمند 015
بازي درماني 015
تنآگاهي 035
بازي کودکان 016
توان بخشي047 ،044 ,011 ,010
بازي و هوش 080
تواناييهاي شناختي 048
بازي وانمودي 002
توانبخشي 059
باال و پايين رفتن 072
توانبخشي معلوالن 017
برنامة درسي 019
توانمندي اجتماعي 074
برنامههاي مداخلهاي 006
توجه 008
بزرگسالي 038
تولد موجودات 024
بيش فعال 009
توليد دانش020
بيشفعالي 036 ,028
تيزهوشي 052 ,040
بيماريهاي کودکان و نوجوانان 029
جراحيهاي ارتوپدي 046
پاسخهاي برانگيختة شنوايي 027
جمعآوري دادهها 020
پرخاشگري 070
جهان پهلوان 021
پريدن 072
چند معلوليتي 040
پژوهش 015
حافظة کاري 011
پژوهش و ارزيابي در مددکاري حاالت اطالعاتي 002
اجتماعي020
حرکت 017
پورياي ولي 021
حقوق معلولين 075
پهلوان سيستاني 021
حل مسئله 068 ,067 ,029
پيشگيري 070
حل مشکالت014
تابآوري 032
حواس پنجگانه 008
تأثير رسانه 078
خانواده 045 ,016
تجربيات ادراكي 008
خشم 069
تحرک و جابهجايي 076
خالقيت 057 ,052
تحليل محتوا 020
خالقيت و هوش 076
تحول درک 076
خلق و خوي کودک 078
تربيت ديني018
خواب و تغذيه 078
تربيت هوشمندانه 078
خوارزم 021
ترس و اضطراب 036
خودآگاهي 070 ,069 ,066
ترميم و درمان 077
خودارزيابي 001
تشخيص افتراقي 044
خودالگوسازي 001
تصاوير 023
خودتقويتي 001
تصاوير ذهني 079
خودکنترلي 028
تصميمگيري 068 ,066
خودنظارتي 001
تعادل باطني 064
خودهدايتي 001
تعامل با جهان 076
خودياري 025
تعامل والد -کودک 016
خوش اقبالي 055
تعامل همساالن 016
داستانسرايي 064
تغيير 029
دانشآموزان استثنايي 060

دانشآموزان کمتوان ذهني 022 ,005
درک احساس ديگران 061
درمان 064
درمان اختالالت ارتباطي 026
درمان اختالالت رفتاري 062
درمان رفتاري -شناختي کودکان 028
درمان شناختي -رفتاري033 ,029
درمان کودکان 012
درمان لکنت 030
دژسپيد 053
دعاي مادر پير 021
دفاع از ارزشها 034
دنياي ديگر 024
ذهن خواني 002
ذهن کوري 002
راندن سهچرخه072
راه رفتن 072
راهبردهاي مداخلهاي 010
رژيم غذايي 078
رستم 053
رشد 003
رشد اجتماعي 004 ,003
رشد اخالقي 037
رشد ادراکي -حرکتي 035
رشد پيش از تولد 038
رشد شناختي 004 ,003
رشد و تقويت 035
رشد هيجاني 004 ,003
رفتاردرماني 047 ,007
رفتارهاي نادرست 014
رقيه(س) 018
روابط اجتماعي 065 ,013
روابط درماني 033
رواندرماني 047 ,015
روانشناسي 040
روانشناسي تربيتي 037
روانشناسي شخصيت 034
روانشناسي کودک 038
روانشناسي کودکان کمشنوا 051
روش درمان رايپر 030
روشهاي ارتباطي054
روشهاي تدريس019
روشهاي مداخله 015
زبان اشاره 063
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زبانفارسي 054
زنجيرة ارتباط026
ساختار خانوادگي 078
سازگاري 076 ,032
سببشناسي007
سستي مفصلي042
سالمت رواني والدين 078
سمعک 063
سندرم آسپرگر 031
سندرم داون 072 ،042
شاهنامه 053
شرح حال کودکان استثنايي059
شناسايي حروف 023
شنوايي 023
شهداي کربال018
ضربه روحي045
طال دوستي 043
عقبماندگي ذهني 060
فاصلة بين مهرهاي 042
فايدههاي سفر 055
فرافکني 016
فرايند شناختي 008
فردوسي 053
فشارهاي رواني 071
فعاليت دستها 017
فعاليتهاي فوق برنامه 003
فلج مغزي کودکان 046
قاطعيتورزي 034
قدرت شناخت 064
کارکرد اجرايي 076
کارگروهي 061
کتاب درسي 050
کلمات 023
کمتواني 052
کمتوجهي 062
کمشنوايي 051
کمک به ديگران 014
کنترل افکار 029
کودک معلول 017
کودک ناشنوا 019
کودکان استثنايي 052 ,019
کودکان بيشفعال 062
کودکان کمشنوا 054 ,023
کودکان مشکلدار 058

کودکي 038
كانال ارتباطي 065
كم توان ذهني 039
كنترل 071
كنترل خشم 070
كودكان 003
كودكان آسيبديده 045
كودكان اتيسمي 013
كودكان پرتحرك 009
كودكان عقبمانده 039
گردآفريد 053
گروهدرماني 079
گژ َد َهم 053
گفتار نشانهدار 054
گفتاردرماني 026
گفتارروان 030
محيط امن 045
محيط حمايتي 057
مداخلههاي رفتاري 033
مداخلههاي شناختي 033
مدل «033 »CBT
مديريت هيجانات 069
مراحل رشد 038
مراقبت 006
مسائل خانوادگي 006
مشاوران مدرسه 058
مشاورة باليني در مدرسه 057
مشاورة روايتي 058
مشاوره 047
مشکل شنوايي 063
مشکالت حسي 007
مشکالت رفتاري 062 ,052
مشکالت هيجاني 005
مشكالت رفتاري 009
مشكالت زندگي 032
مشكالت يادگيري 009
مصيبت 018
معلولين جسمي و حرکتي 047
معنادرماني 047
مفصل اطلس -آسه 042
مقابله با مشکالت 033
مقاومت 018
مكالمه با خود 025
موسيقي براي توانبخشي 064

مهارت تحصيلي 012
مهارت توجه 048
مهارت خودآگاهي 067
مهارت زباني 076
مهارت زندگي ,067 ,066 ,065 ,034
071 ,070
مهارتها 035
مهارتهاي اجتماعي 073 ,041
مهارتهاي بينفردي 080
مهارتهاي حرکتي کودکان 072
مهارتهاي ديداري -فضايي 080
مهارتهاي زندگي ,032 ,004 ,003
069 ,068
مهارتهاي کالمي -زباني 080
ميداس 043
نابينايي 076 ,075 ,074
ناتواني 040
ناتواني زبان 026
ناتوانيهاي جسمي 005
ناتوانيهاي يادگيري 060
نارساخواني 077
نارسايي توجه 028
ناشنوا 063
نقشهاي رواندرمانگر 057
نقص توجه 036
نگهداري از باغ 056
نوزادي 072
نهضت عاديسازي 022
نيازهاي خاص 042
نيازهاي ويژه 005
ورزش کودکان 042
وسايل کمک شنوايي 051
وضعيت نشسته 017
ويژگيهاي اتيسم 007
هستههاي شنوايي 027
هنر 057
هنر درمانگر 079
هنردرماني 079
هيجانات 002
ياددهي -يادگيري 031
يادگيري رفتاري 037
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نام ناشر
آموزش
023
آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي
050 ، 049
آوامتن
061
آواي نور
078 ، 076 ، 075 ، 074 ، 060 ، 036 ، 005
ارسباران
038 ، 025 ، 011 ، 008
برترين انديشه
048
به نشر
058
تيمورزاده /طبيب
063
دانژه
020 ،019 ، 017 ، 016 ، 015 ، 007 ، 006 ،004 ، 003 ، 001
، 035 ، 034 ، 033 ، 032 ، 030 ، 029 ، 028 ، 027 ، 026 ،
، 065 ، 064 ، 059 ، 057 ، 051 ، 047 ، 046 ، 042 ، 040
072 ، 071 ، 070 ، 069 ، 068 ، 067 ، 066

دنياي هنر
077
دوران
010
رشد فرهنگ
080 ، 054 ، 045 ، 022 ، 012 ، 002
روان
039 ، 037
سرافراز
073 ، 044 ، 041 ، 013 ، 009
صورتگر
079
فاطمي
052
فني ايران
062
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
056 ، 055 ، 053 ، 043 ، 024 ، 021 ، 018 ، 014
ويرايش
031
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آموزش
 : 023تربيت شنوايي و زبان آموزي مصور
آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي
 : 049كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دوره راهنمايي
تحصيلي مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي : 050 ،كتاب
جامع امالي فارسي سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي مطابق با
آخرين تغييرات كتاب درسي
آوامتن
 : 061من آسپرگرم!؟ نگاه كودكانه
آواي نور
 : 005آموزش و پرورش دانشآموزان با نيازهاي ويژه: 036 ،
روانشناسي باليني كودك و نوجوان : 060 ،مقدمهاي بر آموزش
وپرورش دانشآموزان استثنايي : 074 ،نابينايي و توانمندي
اجتماعي :رهنمودهايي براي توانمنديسازي نابينايان: 075 ،
نابينايي و زندگي مستقل : 076 ،نابينايي و كودكان /رويكرد
افتراقي :بررسي فرآيندهاي تحول رواني در نوزادان و كودكان
نابينا : 078 ،والدين خردمند
ارسباران
 : 008احساس و ادراك : 011 ،اختاللهاي يادگيري (مباني،

ويژگيها و تدريس مؤثر : 025 ،خودياري (چگونه ميتوان
اضطراب و افسردگي را كاهش داد) : 038 ،روانشناسي رشد
(از لقاح تا كودكي)
برترين انديشه
 : 048كارتهاي شناخت :شامل توجه -حافظه -ادارك ديداري
و ...
به نشر
 : 058مشاوره روايتي
تيمورزاده /طبيب
 : 063من ناشنوا هستم
دانژه
 : 001آموزش خود كنترلي رفتار به دانشآموزان: 003 ،
آموزش مهارتهاي زندگي :رشدهيجاني ،اجتماعي ،شناختي
و خود ( : 004 ،)1آموزش مهارتهاي زندگي :رشد هيجاني،
اجتماعي ،شناختي و خود ( : 006 ،)2آموزش و مراقبت نوجوانان
و بزرگساالن مبتال به اتيسم : 007 ،اتيسم ،ارزيابي و درمان،
 : 015بازي درماني نظريهها ،انجام پژوهش و روشهاي
مداخله : 016 ،بازي كودكان ،تشخيص و ارزيابي : 017 ،بازي و
حركت :توصيههايي براي كودكان معلول جهت آموختن حركت
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از طريق بازي : 019 ،بي حرف و صوت (دربارة ناشنوايان)،
 : 020پژوهش و ارزيابي در مددكاري اجتماعي :رويكردهاي
پژوهش كمي و كيفي : 026 ،درآمدي بر آسيبشناسي زبان،
 : 027درسنامه پاسخهاي برانگيخته شنوايي : 028 ،درسنامه
درمان رفتاري -شناختي كودكان مبتال به بيشفعالي -نارسايي
توجه : 029 ،درمان شناختي -رفتاري با كودكان و نوجوانان،
 : 030درمان لكنت : 032 ،راهنماي تابآوري : 033 ،راهنماي
درمان شناختي -رفتاري : 034 ،راهنماي قاطعيت ورزي: 035 ،
رشد و تقويت مهارتهاي ادراكي -حركتي : 040 ،روانشناسي
و آموزش كودكان استثنايي در جامعه مدرسه و خانواده: 042 ،
سندروم داون و ورزش : 046 ،فلج مغزي نظريهها ،روشها،
درمان : 047 ،كاربرد نظريههاي مشاوره و رواندرماني در
توانبخشي معلولين : 051 ،كودك كمشنوا و خانواده: 057 ،
مشاوره باليني در مدرسه : 059 ،معلم مدرسه ما و سه داستان
ديگر : 064 ،موسيقي براي توانبخشي : 065 ،مهارت ارتباط مؤثر،
 : 066مهارت تصميمگيري : 067 ،مهارت تفكر انتقادي: 068 ،
مهارت حلمسئله : 069 ،مهارت خودآگاهي : 070 ،مهارت كنترل
خشم : 071 ،مهارت مديريت استرس : 072 ،مهارتهاي حركتي
كودكان سندروم دان :راهنماي والدين و درمانگران

فاطمي
 : 052كودكان استثنايي

دنياي هنر
 : 077نارساييهاي ويژهي يادگيري

فني ايران
 : 062من بيش فعالم :راهنماي كودكان كمتوجه و بيش فعال

دوران
 : 010اختالالت طيف اتيسم

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 014اين همه تلق و ملق : 018 ،بزرگترين دختر عالم: 021 ،
پهلوان پهلوانان :بر اساس يك داستان پهلواني ايراني: 024 ،
خداحافظ راگون پير : 043 ،شاه ميداس و انگشتان جادويي،
 : 053گردآفريد :براساس داستاني از شاهنامه فردوسي: 055 ،
ماجراهاي شگفتانگيز هالپيچ ،شاگرد كفاش : 056 ،مترسك
و خانم بهار

رشد فرهنگ
 : 002آموزش ذهنخواني به كودكان اوتيسم :راهنمايي
عملي براي معلمان و والدين : 012 ،اختاللهاي يادگيري و
مهارتهاي تحصيلي : 022 ،تدريس دانشآموزان كمتوان
ذهني :راهنماي معلم به انضمام تحول تعريف اختالل كمتواني
ذهني : 045 ،....شيوههاي مقابله با آسيبهاي رواني كودكان،
 : 054گفتار نشانهدار زبان فارسي : 080 ،سرگرمي و بازي آسان

كه هوش را افزايش ميدهد101
روان
 : 037روانشناسي تربيتي :نظريه و كاربست : 039 ،روانشناسي
و آموزش كودكان استثنايي
سرافراز
 : 009اختالل نقص توجه  -بيشفعالي : 013 ،اوتيسم ،بازي
و تعامل اجتماعي : 041 ،رويكردهاي آموزش مهارتهاي
اجتماعي به دانشآموزان مبتال به اوتيسم : 044 ،شناخت،
آموزش و درمان اختاللهاي طيف اوتيسم : 073 ،نابهنجاريهاي
طيف اوتيسم راهبردهاي عملي براي والدين ،معلمان و ساير
متخصصان
صورتگر
 : 079هنر و تأثيرات درماني آن

ويرايش
 : 031راهبردهاي عملي كار با كودكان اتيسم
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نام و نشاني ناشران
آموزش
تهران -خ .برادران مظفر (صباي شمالي) ،شماره  ،110تلفن:
88904006
آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي
مشهد -خ .آخوند خراساني ،گنبد سبز روبروي مسجد بهمن،
اداره آموزش و پرورش استثنايي ،تلفن،8535595 ،8599640 :
تلفن همراه09155085017 :
آوامتن
تهران -م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ 32 .كد پستي:
 ،1314973379تلفن88888203 ، 66964166 :
تلفن همراه09127212084 :
آواي نور
تهران -خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي ،پ.
 ،99كد پستي1314675619 :تلفن66967356 ، 66967355 :
تلفن همراه09121083731 :
ارسباران
تهران -خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ63 .كد
پستي1415683543 :تلفن88973358 ، 88973359 :

برترين انديشه
اصفهان -فلكه احمدآباد ،خ .جي ،خ .پروين ،بين دشتستان و
صباحي ،ك .بيست و نهم ،پ 39 .كد پستي8149846897 :
تلفن 09139033868 ، 2294944 ، 6269060 : :تلفن همراه:
09131015875
به نشر
تهران -خ .كارگر شمالي ،باالتر از نصرت ،ك .طاهري ،پ16 .
كد پستي1417983181 :تلفن، 8516770-1 ، 8511136-7 :
021-88960466
تيمورزاده /طبيب
تهران -انتهاي بلوار كشاورز،خ .دكتر محمد قريب ،تقاطع خ.
باقرخان ،شماره  23كدپستي ،14196 :تلفن64006 :
دانژه
تهران -خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق) ،ك.
اسالمي ،تقاطع بانه ،پ4/2 .كد پستي 1578635811تلفن:
 88842543 ، 88846148تلفن همراه09123805033 :
دنياي هنر
تهران -خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق) ،ك.
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اسالمي ،تقاطع بانه ،پ4/2 .كد پستي1578635811 :تلفن :
 88842543 ، 88846148تلفن همراه09123805033 :
دوران
تهران -خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .روانمهر ،پ ،84 .ط .اول كد
پستي1314854511 :تلفن66961641 ، 66961622 : :تلفن
همراه09121207350 :
رشد فرهنگ
تهران -خ .مرتضوي ،بعد از تقاطع جيحون ،نرسيده به خ.
صاحب الزمان ،پ706 .كد پستي1354993553 :تلفن :
66377570تلفن همراه09124900274 :

صورتگر
تهران -سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ .صدف ،خ .داود
حسيني ،ك .بهاران ،بهار چهار ،پ ،1 .ط .همكف كد پستي:
1998773415تلفن22368801 ، 22096949 :تلفن همراه:
09192123213
فاطمي
تهران -م .دكتر فاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي ،شماره  ،14كد
پستي 1415884741 :تلفن88945545 :
فني ايران
تهران -خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش كوچه يازده ،پ.
،24كد پستي1587736511 :تلفن88750447 ، 88505055 :
تلفن همراه09123340611 :

روان
تهران -م .وليعصر ،خ .زرتشت غربي ،بعد از بيمارستان مهر،
مقابل گلفروشي گلزار مهر ،جنب خ .پنجم ،پ 63.کد پستي:
 ،1415683543تلفن ، 88973358-9 ، 88962707 :تلفن
همراه09123373048 :

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران -خ .شهيد بهشتي خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون،
پ 22 .و  24تلفن88715545 -8 ،88710661 :

سرافراز
كرج -رجاييشهر ،بلوار موذن شرقي ،پ32 .كد پستي:
،3148998173تلفن4443698 ، 4443696 ، 4421595 :

ويرايش
تهران -خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ63 .كد
پستي1415683543 :تلفن88973358-9 :

