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مقدمه
یکی اا مساها حاهز اهزیت دایای امرها ،رشد فزاییده ک دکان استثیایی اسژت کژا دارای ایااهژای
هیوهای اا جزلا آسی های شی ایی ،لییایی ،یفتاری ،اات اایهای جسزی ه یا اات ان تح لی ه شی 1هستیدد
هدفهای متعددی اا جزلا ت یت شأن حاکزیتی م ج

شده تا دهلتها رفژی مشژکالت ایژن افژراد را در

لد،های مدتلفی اا جزلا درمان ،خدمات ه آم اش پیییری ازایید ه در این لد،ها ،تعلیم ه ترلیژت لژا
عی ان مهمترین یزییا لرای ت اازیدساای افراد استثیایی م رد ت جا مت لیان امر قژرار یرفتژا اسژتد تعلژیم ه
ترلیت یرهه آسی دیده شی ایی آآدددش کا تعداد آاان لعد اا افراد اات ان تح لی ه شژی ،لیشژترین افژراد
استثیایی را در هر جامعا لا خ د اختصاص داده ) ،(Alipour, 2009شاهد یفتزانهژای لحژ ااییزی لژ ده
استد لا س ر از اا ،در ایاه سیتی کا لر دیدیاه ارسط است ار ل د ،ف دان شی ایی اا تیها آمژ اش را لژرای
فرد غیرمزکن میساخت ،للکا تص ر میشد این افراد دارای ا ک ع الای هستید
)2013, P. 4د پ

(Kral, Popper & Fay,

اا آن ه در اتیجا دستاهردهای عل م مدتلف ،ایدههای جدید ه پژرههههژای عژالی لژرای

آم اش افراد آدددش شکا یرفتید ،اما هزچیان اتیجا پوهه،ها مؤید هج د چال،های متفژاهتی در افژراد
جامعا هدف ،اا جزلا مشژکا در فهژم یفتژار ،درف مفژاهیم ااتزاعژی ،تژ الی شژییداری ،ریدژتشیاسژی،
مهارت های اح ی ه رهایتی ،عدم امکان فهم ه ت لید مت ن عرهضی ه لدیعی

(Chin, Bergeson & Phan,

& 2012; Srinivasan, Padilla, Shannon & Landsberger, 2013; Rich, Levinger, Werner
;Adelman, 2013; Weisi, Rezaei, Rashedi, Heidari, valadbeigi & Ebrahimi-Pour, 2013
) Boons, Raeve, Langereis, Peeraer, Wouters & Wieringen, 2013میلاشدد

ضعفهای یادشده کا یادییری های شدصی ه رشد ع الاژی افژراد آدددش را لژا مدژاسره ااداختژا
) (Mullis, Kennedy, Martin, Sainsbury & Marian, 2006, P. 34م جژ

شژده اسژت تژا آاژان اا

مشارکت معیادار در فعالیتهای اجتزاعی محرهم شژ اد )(UNESCO, 2003د عژدم کفایژت رهیکردهژای
جژژاری لژژرای رفژژی ضژژعفهژژای م ج ژ د ،در م الژژا کثژژرت تحژژ الت علزژژی اا جزلژژا کاشژژت حلژژزهن
;(shalian, AminYazdi, Kareshki, Asgary Nekah & Saeedy Rezvani, 2013; Vermeulen, 2007
) ، Heineman, 2003م ج

ت یت این لاهر لا هیوه در هالدین شده کا محدهدیتی در رشد افژراد آدددش

هج د دارد ) .(Hindley, 2005درعینحال ،تاریدچا آم اش افراد آدددش ،لیاایر ت فیق افرادی مااید کلژر
ه لریدجزن 2است کا پیشرفت غیر قالا تص رآاان ،لدهن داشتن ح

شی ایی ه لییژایی

(Gridley Howe,

) ،2013, PP. 1-15; Keller, 2003مؤید امکان خرهج افراد جامعا هدف اا لن لست فعلژی اسژتد لررسژی
1.

)IDD (Intellectual Developmental Disability
. Keller & Bridgman
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این امکان لا عی ان یک ضرهرت ،ت جا پوههشیران را در این پوهه ،لا هاکاهی ماهیت ایااها ه ظرفیت-
های افراد آدددش ه در اتیجا اتداذ م اضعی جدید لا عی ان الی ی رشد یکسارچا معط ف از دد این امژر اا
یکس مستلزم شیاسایی کاستیهای رهیکردهای حاکم لر آم اش افراد آدددش ه اا سژ ی دییژر ااتدژا
الزار اسری میاس

لرای شیاسایی ایااها ه ظرفیتهای افراد آدددش میلاشد کا در اداما لا آن پرداختا شده

استد
رویکردهای حاکم بر آموزش افراد آ.د.ش
در خص ص آم اش افراد آدددش هز اره این پرس ،مطرح ل ده است کا لرای مؤثرترین مداخلا،
چا چیزی؟ در چا مکاای؟ ه لا چا رهشی؟ لاید آم اش داده ش دد ک ش ،لرای پاسخ لا هژر یژک اا ایژن
پرس،ها میجر لا ظه ر رهیکردهایی لا شرح ایر شده است ).(Moores & Martin, 2006, PP. 3-5

الف) رویکردهای مربوط به مکاا آماوزش :عی انهژای متفژاهتی لژرای ت ضژیو رهیکردهژای
مرل

لا مکان آم اش هج د داراد ،اما لا اسر مژیرسژد هیلسژ ن آ 2002لژا عیژ ان رهیکژرد «تکژذی »،

«جعبژژاای»« ،مج ژ ا» ه «فراییژژر »1یژژزارش کامژژاتژژری اا رهیکردهژژا لژژا آم ژ اش اسژژتثیایی اراهژژا کژژرده
است) .(Wilson, 2002, PP. 185-186لا این ت ضیو کا در رهیکرد تکذی تفاهتهای فردی م رد ت جا
قرار ازییرفت ه یک لرااما لرای کلیا افراد اراهژا مژیشژدد در رهیکژرد جعبژاای ،تفژاهتهژای فژردی لژا
رسزیت شیاختا شده ه افراد در ده محیط آم اشی جدایااا لا عی ان «عادی» ه یژا «هیژوه» جداسژاای مژی-
شدادد استرسااترین شرایط را افراد آدددش در رهیکرد «مج ا» تجرلا از دهااژدد در ایژن رهیکژرد دااژ-،
آم اان استثیایی اجااه حض ر در کالسهای عادی را داشتید ،امژا عژدم ت فیژق آاهژا لژا میزلژا اات اایشژان
محس

میشدد رهیکرد فراییر در م ام اسر ،متیاس ساای لرااماها را لژدهن جداسژاای محژیط یژادییری

هدف ییری از د ،اما در م ام عزا ش اهد لیاایر این ادعاست کا لا دلیا ایاه ت لیدی اسژام آم اشژی لژا
امر ترلیت ) ،(Robinson, 2010مت لیان متیاس ساای را لا س الای شدن امان آم اش آ 4ساعت تژدری
اضافا در سرح تلفی ی ه یا دهسالا از دن پایا اهل التدایی  ،پیییری کردادد
ب) رویکردهای مربوط به چگونگی آموزش :تژأثیر آسژی
استفاده اا هسایا ارتباسی م ج

شژی ایی 2آآدش در محژدهد شژدن

لرها رهیکردها ه اسریاهایی در خصژ ص مژؤثرترین رهش لژرای ایجژاد

کفایژژت الژژاای ه ارتبژژاسی در افژژراد تحژژت تعلژژیم شژژد )(Savage, Evans & Savage, 1981, P. 19د
Denial, Box, Permission & Inclusion approach

1
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لا چی ایی آم اش در ده عی ان کلی «الان اشاره» ،ه «الان محاهرهای» قالا تفکیک

هستیدد الان اشاره لا عی ان یکی اا الانهای سبیعی ااساای تأثیریذار لر اادیی افراد استفادهکییده شژیاختا
شده است )(Mathur & Napoli, 2010, P. 5د این الان کا حداقا یکصد سال قبا اا ایجاد مدرسا لرای
افراد آدددش الداع شده است ) ،(Jackson, 1990; Plann, 1997لرای اهلین لار ت سط یک راهبا اسژساایایی
لرای آم اش پسر ااشی ایی اا اجی اادیان استفاده شد )(Peneston, 2012, P. 24د آن دستا اا صژاح -
اسراای کا استفاده اا الان اشاره را لرای افراد آدددش تج یز میازایید ،لژر ایژن ع یژدهااژد کژا سژاماااهژای
ارتباسی متفاهتی هج د دارد ) ،)Kathleen & Tracy, 2004ه افراد آدددش لا هج د ا ک شی ایی میت ااید
لا استفاده اا الان اشاره در تعامالت اجتزاعی ،ایدههای دییران را درف ه ایدههژای خژ د را اات ژال دهیژد
)(Werts et al., 2007, PP. 65-70د پایاهای فکری این اردهیاه ،لر اسریاهای رهانشژیاختی پیژاهه اسژت ار
است؛ چراکا پیاهه لا رغم اهزیتی کا لرای ا  ،الان در ت سعا تفکر قاها اسژت ،مژدعی اسژت کژا الژان
کالمی تیها یکی اا رهشهای لااازایی ذهن است )(Piaget, 1959, PP. 47-26د صرفاسر اا محدهدیت-
هایی کا در م رد الان اشاره ه عدم کفایت آن در لرقراری ارتبا کاما ذکر شده است

;(Hackett, 1960

)Bloomfield, 1933د م ارد ایر لا عی ان مصداقهایی اا محدهدیتهای الان اشژاره در کژار لژا ک دکژان
آدددش قالا ذکر است:
1

محدهد ل دن یستره کساای کا لا استفاده اا الان اشاره قادر لا لرقراری تعاما لا آاان هستیدد

2

ااتزاعی ل دن یفتار کا در اشارهها لا احزت فراهان میسر میش د ه افراد آدددش تزایلی لژا اسژتفاده
اا آاها اداراد ) ،(Plato cited in: Armstrong & Wilcox, 2007, P. 6اما الاما رشد تفکر ااسژان
استد

3

یادییری قی د خاص الان کا در ک دکی اتفاق میافتد ،درحالیکا فرد لعد اا دهران ک دکی لرای
استفاده یکسارچا اا دستها لرای اشارهها لا رشد میرسد)(Armstrong & Wilcox, 2007, P. 39د
اردهیاه فکری دهم ،متعلق لا پیرهان رهیکردهای الان محاهرهای اا جزلا شییداری-کالمی 1استد

این یرهه ت یت ح

شی ایی لرای استفاده اا ذخیره شی ایی ه ت اازید از دن فژرد لژا درف قاللیژتهژای

الان کالمی را اا سریق سزعک ،کاشت حلزهن ه یژا لژ خژ اای هژدفییژری ازژ دهااژد )(Zeng, 2004د
شارحان رهیکردهای الان محاهرهای ایز افراد آدددش را لا یکسری چال،های متفاهت م اجا از دهاادد لژا
س ر از اا ،در حالت استفاده اا سزعک اماای کا آسی فرد لا لی ،اا  70دسیبا لرسد ،فرد امکان اصالح

- Authority Verbal Theory

1
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یفتژار خژ د را اژدارد ه حژدهد  %75اا ایژن افژراد یفتارشژان قالژا فهژم ایسژت

& (Hallahan & Pullen

)Kauffman, 2009, P. 465د ااآاجاکا ارتبا لا چیین افژرادی مسژتلزم تحزژا فشژار عصژبی اسژت ،افژراد
عادی تزایا چیداای لا ارتبا لا آاان اداراد ه مشکالت ااشی اا اازها لا ق ت خ د لاقی استد همچیین در
ص رت اادیده یرفتن ایرش میفی هالدین لا عزا کاشژت حلژزهن)،(Mackert, 2009; Compton, 2009
پ

اا ااجام عزا کاشت حلزهن ،فرد لا مشکالت جدیتری م اجا خ اهد شدد ت ضیو آنکژا چیژد سژال

پ

اا عزا ،این افراد دارای قدرت شی ایی ه امکان تکلم میش اد ه اسرافیان ااتساری هزچ ن افراد عادی

اا آاان داراد ،درص رتیکا افراد جامعا هدف هی ا در ت الی شژییداری ه ت ااژایی اسژتفاده اا قاللیژتهژای
الاای لرای لیان ایدههای خ

د ه هزچیین درف یفتار دییران دچار مشکالت ایادی هستید (Coren et al.,

)2004, P. 169د چیین تعارضی م ج

میش د فرد آدددش فشژار رهااژی شژدیدی را در تعامژا لژا دییژران

تحزا ازاید؛ ایرا صحبتهای دییران را میشی د ،اما آن را درف ازیکییدد این هضعیت کا فشار رهااژی
ااشی اا آن ،فرد را در محیطهای یادییری میفعا میازاید ،م ج

تشدید آسی های هیجاای اه اسبت لژا

افراد در محیطهای هیوه میش د )(Anmyr et al., 2012د

ج) رویکردهای مربوط به محتوای آموزش :در لررسیهای ااجام شده ت سژط مژ را ه مژارتین
محت ای میاس

لرای آم اش ک دکان آدددش ،یکی اا دغدغاهژایی اسژت کژا متدصصژین لژا آن عیایژت

داشتااادد این امر م ج

ظه ر چهار رهیکرد  1ت جا اساسی لژا خ ااژدن ،ریاضژیات ه رشژد اخالقژی2 ،

ت جا لا رشد مهارتهای ارتباسی اا جزلا الان 3 ،دسترسی لا لراامژا درسژی دااژ،آمژ اان عژادی ،ه 4
اثبات مهارت ه تسلط شده استد
م را ه مارتین لر اساس لررسیهای ااجام شده اظهار میداراد کا در تزژامی اسژامهژای آم اشژی،
محت ایی کا داا،آم اان عادی اا آن لهرهمید میش اد ،لرای داا،آم اان آدددش ایز م رد استفاده قژرار
یرفتا استد ااآاجاکا هر محت ای آم اشی ،رهش یاددهی -یادییری خاصی را سل

میازاید ،لذا لا اسر

میرسد هزسان ل دن محت ای آم اشی افراد آدددش لا افراد عادی مؤید آن است رهیکردهای کا در رالطا
لا فرایید میاس یادییری افراد آدددش لا هج د آمدهااد ،تیها در م ام اسر لاقی مااداد ه یا در ص رت عزلی
شدن ایز لا س ر عزیق م رد ت جا قرار ایرفتید (.)Moores & Martin, 2006, PP. 3-5

چرایی عدم توفیق رویکردهای رایج برای تحول مورد انتظار
عالهه لر هج د کاستیهایی کا درلاره هر یک اا رهیکردها اشاره شد ،ضعف عز می رهیکردهای
رایج کا میت ااد مهمترین ع اما لحران لا شزار لرهاد ،لا هیوه اا ایژن حیژ

کژا عژدم امکژان مشژارکت
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معیادار افراد آدددش در فعالیتهای مدتلف را لا هزراه دارد ) ،(Unesco, 2003لا شرح ایر عبارتااد اا:
1

عدم ایرش یکسارچا :هرکدام اا اسریاهای رهانشیاختی لژا تجزیژا ااسژان ،حیطژاهژای مسژت ا ه
قلزرههای مدتلفی را لرای رشد قاهاااژد ) ،(Farenga & Ness, 2005, P. 470لژذا ،رهیز دهژای
آاان اختصاص لا حیطا م رد اسر دارد ه در اتیجا اا اثرلدشی رهیکردهای میتج اا ایژن اسریژاهژا
کاستا میش دد

2

لاهرهای ااص ا در خص ص ا ک ذاتی افراد آدددش در تعامالت ه یادییری کا م ج

شد تژا

عدالت ترلیتی ه هزچیین فرایید پاسخی یی لا ذیافعان لا عی ان متیاس سژاای لراامژاهژا تیهژا لژا
س الای شدن امان آم اش اجرا ش دد هزچیین ،لاع

شد تا رهیکردهای جاری ایدههایی را اراها

ازایید کا هالدین ه مرلیان قادر لا استدراج راهبردهای ت انلدشی میاس

لرای مداخلژا اثژرلد،

اش اد )(Vermeulen, 2007; Heineman, 2003د
3

ایرش خیرخ اهااا :لا اعم اهتی یی ،شارحان در هییام اراها ایدههای جدید ،افراد آدددش را اا لا
عی ان یک شریک در ت سعا جامعا ،للکا لا عی ان هدفهای خیرخ اهااا م رد ت جا قرار دهیژدد
ااایژژژنره ،در امژژژان ت ایژژژی میژژژالی ،صژژژدای مت لیژژژان امژژژر ضژژژعیف ه اژژژاچیز مژژژیشژژژ د
)(Mathur & Napoli, 2010, P. 271د

4

عدم اراها الزار عزلی لرای یادییری معیادار :این امر م ج

شد تا فرد قژادر لژا یژادییری معیژادار

اش د ه لا جای آن اقدام لا ااباشت اسالعات ازایدد ااباشت اسالعات کا ماای کس
الام لرای ااتسارات پایاهای تحصژیلی لعژدی اسژت ،سژب

پی،ایااهژای

مژیشژ د مشژکالت فژرد در هژر پایژا

تحصژژژژژیلی لیشژژژژژتر شژژژژژده ه سعژژژژژم تلژژژژژخ چرخژژژژژاای اا شکسژژژژژت را تجرلژژژژژا کیژژژژژد
)(Westwood, 2002, P. 29د
 )5هدفییری ااص ا  :م ارد اشاره شده میجر لا این امر شد تا رهیکردها لا جای امکان مشژارکت
معیادار افراد آدددش در فعالیتهای مدتلف ،رد اسریاهای ارسط مالاااای را هدفییژری ازاییژد
کا آم اش لا افراد آدددش را غیرمزکن میدااید ه لا اعم یریدلیهاه تیها م ج

مباهات فعاالن

ه تحت تأثیر قرار دادن لاادیدکییدیان اا اتایج آم اشها ش اد ).(Freeberg, 2001, P. 12
الگوی پیشنهادی «رشد یکپارچه»
اراها الی ی پیشیهادی در ههلا ادست مستلزم استفاده اا الژزار اسژری میاسژبی اسژت کژا لتژ ان لژر
اساس اص ل آن ،ظرفیتها ه ایااهای هاقعی افژراد آدددش را مشژدک ازژ دد دهم ،ایاامیژد پژوهه،هژای
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تجرلی است کا ضزن ت لید اتایج معتبر قالا اعتزاد ،(Maxwell, 1992) 1رهایی الیژ را تاهیژد ازایژدد لژذا
پی ،اا پرداختن لا م اضی هدفییژری شژده در الیژ ی پیشژیهادی ،الژزار اسژری ه پژوهه،هژای میژداای
ت صیف میش ادد
دیدگاه نظری منتخب برای شناسایی ظرفیتها و نیازها

پوههشیران در این پوهه ،در لین اسریاهای رهانشیاختی ،رهیکرد تح لی -تفژاهتهژای فژردی
مبتیی لر ارتبا را لا دلیا ایرش یکسارچا آایستی ،رهاای ،اجتزاعی 2ه اراها ا شا راه جدید لژرای تحژ ل
ااسان ااتدا از دادد در این رهیکرد ع اما مشدککییده حد رشد ااسان لا حرهف ( ،3)DIRچیااکا در
شکا آ 1اشان داده شده است ،مشدک شدادد لر این اساس ،حرف  Iاژاظر لژا تفژاهتهژای فژردی آماایژد
تفاهت در پردااش حسی است کا ریشا در آرای ،هاتیکی دهران لارداری ه یا ح ادث لعد اا ت لژد دارد
ه قاللیتها ه استعدادهای ایستی ه رهاای فرد را ااحصاری میازایدد حرف  Rلا ا  ،الی هژای تعژاملی لژا
دییران اشاره دارد کا تحت تأثیر تفاهتهای فردی ااشی اا آرایژ ،هاتیکژی ه ایسژتی خژاص کژ دف ه
شدصیت ه سبک ترلیتی هالدین ه اجتزاع ه فرهیگ ،شکا میییردد حرف  Dلا تح ل اشاره دارد کا فرد
لرای دستیالی لا سط ح عالی رشد ،لا یذر م ف یتآمیز اا اا مرحلا لا عیژ ان پلکژان تحژ لی رشژد ایژاا
داردد قاللیتهای این مراحا عبارتااد اا :ت جا ه تیسژیم ،جژذ شژدن لژا ااسژانهژا ،ارتباسژات دهسرفژا،
ارتباسات حا مسئلا اجتزاعی ،خلق ه استفاده اا ایدهها ،پا ادن لین ایدهها  ،تفکر چید علیتی ،تفکر اسژبی
ه تفکر خ دارایا )(Greenspan & Wieder, 2006, P. 4د تسلط لرش ،قاللیت اهل ،اا سریژق تعژامالت
هیجاای مح ق میش اد ه فرد را قادر لا درف ه تعاما لا دایای اسراف میسااد ه سایر قاللیتها آاجتزاعی،
حرکتی ،شیاختی ،الاای ،فضایی ه حسی را رهبری میکیدد اااینره« ،هیجاای کارکردی» اامیژده میشژ د
ه لرای یادییری معیادار یک ضرهرت است )(Greenspan & Wieder, 2006, P. 5د
کیفیت ارتباسات لا خاا اده،
اجتزاع ه فرهیگ

=R

الگوهای تعاملی فرد با اطرافیا

 =Iتفاهتهای ایستی

ااتیکی

 =Dتفاوت در شکلگیری قابلیتهای رشد تحولی هیجانی کارکردی

حد رشدی که فرد به آ مسلط خواهد شد

شکل  :1عوامل تعیینکننده حد رشد افراد آسیبدیده شنوایی بر اساس رویکرد )(DIR
1. credibility
2
. biopsychosocial
3
. the developmental, individual-differences, relationship-based
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در مراحا رشد ،کلیا سیستمهای حسی صرفاسر اا تفاهت در محرفهای دریافتی ه میزان
اهزیتی کا در یذر اا هر مرحلا اا پلکان تح لی داراد ،اا اص ل هاحدی لا شرح ایر تبعیت میازایید:
1

یرای ،لا تجرلا چید حسی ه هززماای استفاده اا ح اس کا مستلزم سالمت کلیا ح اس لرای کس
تجرلیات اراشزیدتر میلاشد )(Greenspan & Wider, 2006, P. 16د

2

رمزیذاری دهیااا تجرلیات :1اماای کا فرد محرکی را اا یک ح

دریافت میکید ،هززمان ده

تجرلا فیزیکی ه هیجاای لا مغز اه میت ا میش د )(Greenspan & Wieder, 2006, P. 15د این فرایید
م ج

خ اهد شد ه ش ک دف اا سریق تزیز قاها شدن لین محرفها فعال ش د ه هززمان هیجان-

های لذتلد ،یا تألمااییز را تجرلا ازایدد لا س ر از اا ،درص رتیکا فرد لا حض ر در جزی
هزساالن عادی قادر لا درف یفتار دییران اباشد ،هزساالن تزایلی لا مراهده لا اه اد اهید داشتد در
این حالت فرد آدددش لا دیدن حرکتهایی دال لر عدم تزایا اسرافیان ،هیجاای اا جی

عدم

محب لیت ه دلشکستیی تجرلا خ اهد کردد این هیجان کا اریاایسم فرد آاا جزلا تیم ذهیی را لا
س ر هزاهیگ ه یکسارچا تحت تأثیر قرار خ

اهد داد ).(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63

پژوهشهای میدانی

در این پوهه ،،پوههشیران درخص ص هر یک اا لح های م رداسر لا دادههای تجرلی میتج اا
پوهه،های علزی داخا ه خارج کش ر استیاد از دهاادد در این میان ،ده پوهه ،کا یافتاهای آاها ا طا
عطفی شد تا آاها ک ش ،خ د را لا لررسی م اضعی لرای امکان خرهج افراد آدددش اا لنلست فعلی
معط ف ازایید ،لا استفاده اا رهیکرد کیفی لا شرح ایر ااجام شده است:
در پوهه ،ادست ،لا عی ان «پ ی ،استلزامات تح لی -تعاملی در آم اش داا،آم اان آدددش» ده
افر لا لی ،اا  100دسیبا آسی

شی ایی ااتدا شدادد ایرچا هرده م رد اا آم اش تلفی ی لهرهمید شده

ل داد ،اما یکی اا افراد لدهن هسایا ت یت شی ایی ت ااستا ل د لا معدل لاالتر اا  17در رشتا دادااسزشکی
اداما تحصیا دهد ه دییری لا رغم ااجام عزا کاشت حلزهن اا اسر درف مفاهیم ه س اد خ اادن در
حد ده م طی تحصیلی پایین تر ل د ه لا رشتا ا اشی در هیرستان هدایت شده ل دد درف ه لااایری تجرلا
افراد م ردمطالعا کا لا کاهش در لیست سال اادیی آاان اا سریق مصاحبا ،تحلیا اسیاد ه مشاهده فیلم-
های م ج د ااجام شد ،این ادعا را مطرح کرد کا راهبردهای ت انلدشی حاکم لر الی های تعاملی هالدین
ه مراقبان ،ت اازیدی افراد م ردمطالعا را در درف الان یفتاری ه ا شتاری ه هزچیین میزان تسلط آاان لر
. dual coding of experience

1
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قاللیتهای هیجان کارکردی متفاهت از ده استد
در پوهه ،دهم لا عی ان «استلزامهای تح لی -تعاملی در رهش ترلیتی یریدلیهاه» لریدجزن ه کلر
ااتدا شدادد پرداختن لا این پوهه ،اااینجهت ضرهرت یافت کا افراد م رد اشاره لا رغم محرهمیت
اا ده ح

مهم شی ایی ه لییایی لا دلیا لهرهمیدی اا رهش ترلیتی یریدلیهاه لا پیشرفتی ااها شداد کا

استلزامهای دستیالی لا آن ،مهمترین چال ،افراد آدددش در قرن لیستهیک محس

میش دد در این

پوهه ،،اسیاد م ج د لا هدف فهم استلزامهای رهش ترلیتی م رد استفاده لرای افراد م ردمطالعا ه لا
استفاده اا مضامین رهیکرد ) (DIRتحلیا شدد لر اساس یافتاهای این پوهه ،در ص رت عدم امکان
استفاده اا یک ح  ،میت ان اا سایر ح اس آلاس ر از اا ،ح
ق ای مرل

لا ح

المسا لرای هرهد لا مغز ه لیداری

آسی دیده آلاس ر از اا ،قاللیتهای الاای کا در حالت معز ل ت سط ح

شی ایی

فعال میش د استفاده از دد این در حالی است کا لالفعا از دن ظرفیتهای فرد مستلزم تسلط لر قاللیت-
های اا مرحلا اا رشد استد چیین تسلطی لا اتداذ راهبردهای تعاملی کا میاس

هیوییهای ایستی

هاتیکی فرد لاشد ،میسر خ اهد شدد
اا پوهه،های ص رت یرفتا ،یافتاهای یرهه تح ی اتی المبر مبیی لر «قاللیت قال ریزی مجدد مغز»
اا اهزیت هیوهای لرخ ردار استد این یافتاها اا یکس  ،ت صیف چرایی ه چی ایی تح الت لا هج د
آمده در لریدجزن ه کلر آاا جزلا امکان تکلّم پ

اا ده سال اادیی لدهن ح

شی ایی ه لییایی

میلاشدد اا س ی دییر ،مؤید لیی،های مبتیی لر رهیکرد ) (DIRاست کا رشد ااسان را تحت تأثیر
الی های تعاملی اسرافیان ،تح لی ه ت سعا یافتیی میدااد )(Lomber, 2010د
نیازهای افراد آ.د.ش جهت دستیابی به مشارکت معنادار
لر اساس رهیکرد ) (DIRایااهای افراد آدددش اا ده میسر ایستی -هاتیکی ه الی های تعاملی تفاهت
ایادی لا یکدییر داراد کا لا شرح ایر میلاشید:
1

تفاوتهای فردی ناشی از نقص در حواس (عوامل زیستی ژنتیکی):

ح اس اا مهمترین الزارهایی است کا امکان دستیالی ااسان لا رشد را مح ق میازایدد تا آاجاکا
پ رهتای راس 1ادعا میکید لشر لدهن مجز عا ح اس هیچ است )(Coren et al., 2004, P. 2د اهزیت
ح اس اا این جهت است کا ااسان را قادر میسااد تا اسالعات را دریافت ه آن را لرای لیدار از دن

. protagoras

1
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ق ای خفتا لا مغز میت ا کید )(Freeberg, 2001, P. 33د در حالت معز ل هر ح

هظیفا لاکارییری

قسزتی اا ا رهنهای مغز ه فعالساای ق ای مرل سا را عهدهدار است ه «الان» مهمترین ق ای خفتا در مغز
است کا در ااسان سالم ت سط ح
اما ا  ،ح

شی ایی فعال میش د )(Rebecca, Evers & Spencer, 2011, P. 4د

شی ایی لا ت اازیدی الان محدهد ازیش د؛ ایرا یستره کی،های ص تی جامی ه فراییر

است ) (Afrooz, 2009تا حدی کا حتی در دهران جیییی ،اص ات جسزاای مادر لرای ااسان تجرلاهای
مهزی را فراهم میازایید )(Kral et al., 2013, P. 3د اهیبره ر کارکردهایی را کا ح

شی ایی در حالت

معز ل دارد را در سا سطو 1مشدک میکید )(Oyiborhoro, 2004, P. 92د این سط ح عبارتااد اا
سطو التدایی آصداهای محیطی ه یا لی ل هیکی لرای احساس ارتبا لا محیط  ،سطو اسارتی آسطو
یادییری میفعالاا/هشدار اشاااای ه سطو ازادین آی ش دادن فعاالاا کا عهدهدار مسئ لیت رشد یفتار،
مهارتهای الاای ،ارتباسات یفتاری است د هزچیین ح

شی ایی اا سریق م قعیتیالی ،شیاسایی ،تزیز

یالی ،م قعیت ااعکاس ه رهییری صدا در رشد مهارتهای جهتیالی ه تحرف ایز ایفای ا  ،میکیدد
آسی

در ح

شی ایی پیامدهایی را لا دابال خ اهد داشتد آدش لا هزا ا ع اا دست دادن

شی ایی اسالق میش د ) (Paul & Whitelaw, 2011, P. 4ه دارای عالهم ه اشاااهایی اا جزلا کاه ،ه
یا غیرعادی شدن کارکرد استد اختالل در هدایت صدا لا حلزهن علت اصلی آسی
رفتن آستااا شی ایی ه کاه ،تزیز یذاری صدا میش د

است ه لاع

لاال

& (Moller, 2006, P. 201; Turkington

)Sussman, 2003, P. 64د ا ع ،شکا لیدی ،شدت ه سن آدش ،ع اما اصلی هستید کا حتی ایااها ه
محدهدیت های حاصا اا آدش را در لین افراد آدددش متفاهت از ده استد در لررسی ایااهای آدش ه یا
درمان آن ،سن فرد اا آن جهت م رد ت جا قرار یرفتا کا پ

اا ت لد ،دهرههای حساس متفاهتی لرای

رشد کارکردی مغز ) (Thomas & Johnson, 2008اا جزلا دهره حساس رشد شی ایی مرکزی
) (Sharma et al., 2002ه یا دهره ت ااایی الانآم ای ) (Lynas, 2005معین شده استد
مهمترین عاملی کا تعاما فرد را لا دییران دچار چال،های متفاهت میازاید ،میزان «شدت» آدش
استد لرای سب الیدی افراد لر اساس میزان شدت ده اردهیاه هج د دارد کا در جدهل آ 1اسرات پاهل ه
هایت اله ) (Paul, & Whitelaw, 2011, P. 5ه رهار ه داهن ) (Roeser & Down, 2004, P. 43اشاره
شده استد ایرچا لر اساس اسالعات جدهل آ ، 1افراد لر اساس شدت آسی

در لااههای متفاهتی قرار

یرفتاااد ،اما در تعیین چال،هایی کا لا هج د خ اهد آهرد ،اتفاقاسر هج د داردد لاعبارتدییر ،لا اعم
. primitive & signal-warning /passive learning & symbolic

1
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این پوههشیران ،مشکا افراد جامعا هدف اا اماای شرهع میش د کا سطو آدش فرد ،لی ،اا  26دسیبا
لاشدد در این ص رت ا عی «چال ،ارتباسی» ایجاد خ اهد شد ه فرد در م قعیتهای یرههی مااید لح -
های کالسی دچار مشکا میش دد هزچیین« ،ا ع» لا شرح قسزتی اا سیستم شی ایی کا آسی دیده است،
لا سا دستا اات الی ،حسی عصبی ه حسی

میپردااد )(Turkington, 2003, P. 101د اا این میسر آسی

ت سیم میش د ه امکان استفاده اا هسایا کزک شی ایی ه یا عزا جراحی معز ل لرای لاایالی شی ایی
فرد را تحت تأثیر قرار میدهدد
جدول  :1طبقهبندی آ.ش بر اساس میزا شدت
درجا آسی

0-14

15-25

31-40

26-30

41-49

55-70

50-54

 90لا لاال

71-90

شارحان
رهار ه داهن
پاهل ه هایت

کم

ارمال

خفیف

ارمال

مت سط
کم

شدید
خفیف

عزیق
مت سط

شدید

عزیق

 )2تفاوتهای فردی ناشی از الگوهای تعاملی:

چیااکا مالحسا شد ،لر اساس رهیکرد ( )DIRااسان در معرض آسی هایی اا جی
ایستی قرار دارد کا میت ااد م ج
های فردی ش دد این آسی

هاتیکی

لرها آدش ه تفاهت در تعدیا ه پردااش حسی ه در اتیجا تفاهت-

لی ،اا هر چیز مسیر رشدی را مطالبا میازاید کا لا مسیر رشد هزساالن

عادی متفاهت خ اهد ل د )(Greenspan & Wieder, 2006, P. 340د ایرچا مسیر رشد این افراد لا ااجام
مداخالتی اا جزلا استفاده اا هسایا ت یت شی ایی میت ااد تعیین ش د ،اما عزده ایااهای فرد لایستی اا
سریق الی های تعاملی مرتفی ش اد ه میزان اثرلدشی سایر مداخالت ایز لا الی های تعاملی اسرافیان
لستیی داردد لذا ا ع الی های تعاملی مراقبان میجر لا تفاهتهایی در افراد آدددش خ اهد شد کا در ده
م طی اماای متفاهت قالا لررسی استد
در م طی اماای اهل ،ک دف قاللیتهای پایا تح لی رشد را تا حدهد ش،سالیی ه تحت تأثیر
الی های تعاملی کا متأثر اا ااتسارات ه لاهرهای هالدین ) (Davis & Kean, 2005میلاشد ،تجرلا می-
ازایدد لا این ت ضیو کا ک دف در قاللیت اهل رشد کا لا عی ان «ت جا ه تیسیم» اامیذاری شده ه لا س ر
معز ل تا ساماهیی لا س ل میااجامد ،لالفاصلا لعد اا ت لد در م الا ااب هی اا محرفهای حسی قرار
میییردد در این مرحلا ،ا ااد اا سریق اصا «چید حسی ل دن ه هززماای» سااهکارهای خ دتیسیزی را
لرای تحزا لرااییدتییهای شدید اتداذ میازایدد اا س ی دییر ،مراقبان ایز لا ایجاد تحریکهای
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جسزی آللی ه دفی  ،عاسفی آا ااش  ،هیجاای آاج ا ه حالت چهره اه را لرای کس

لذتلد ،یاری میازاییدد در قاللیت لعدی کا لا عی ان «جذ

شدن لا ااسانها» اامیذاری شده است،

رمزیشایی هیجانهای مدتلف لا س ر معز ل مستلزم لهرهمیدی هززمان اا ح
ل د کا فرد را قادر میسااد اا سریق ت جا از دن لا صداها آح

تجرلاهای

شی ایی ه لییایی خ اهد

شی ایی ه مشاهده چهره مراقبان آح

لییایی  ،ع اسف دییران را درف ه میزان متفاهتی اا ت اازیدی تیسیم هیجان ه لرااییدتیی را کس
ازایدد قاللیت س م یعیی «ارتباسات دهسرفا» مستلزم کس

تجرلا اا سریق لرقراری ارتبا رفت ه لریشتی

لا مراقبان لا ص رت پی،ازادی استد در قاللیت چهارم کا «ارتباسات حا مسئلا اجتزاعی هدفزید» اامیده
میش د ،ک دف اا سریق سااماندهی ع اسف ه رفتار اقدام لا سااماندهی ااجیرهای اا ارتباسات
دهسرفا ه حا مسئلا میازایدد در این مرحلا تعامالت در سطو پی ،کالمی قرار دارد ه اا سریق ترکی
پی،ازادی اا خ د ه دییران میسر میش دد

یک ح

لرای هر مرحلا اا رشد میت ان مهارتهای فضایی دیداری ،الاای ه حرکتی خاصی را تعیین از دد
این مهارتها ک دف را لرای تسلط لر قاللیتهای تح لی رشد پشتیباای ه تص یری یکسارچا اا تح ل را
اراها میازاید )(Greenspan & Wieder, 2006, P. XVد لذا ،محدهدیت افراد آدددش در دریافت ،تزیز ه
تعدیا ح

شی ایی در قاللیتهای اهل تا چهارم رشد ،مشکالتی را در درف ه پاسخ لا اشارههای صدایی

ایجاد میازاید ه م ج

ف دان تجرلا الام در مراحا رشد هیجاای ه امکان شکاییری مطل

های ارتباسی ه رشد تفکر میش دد درعینحال ،ا ااد در ص رت عدم لهرهمیدی اا ح

مهارت-

شی ایی قادر است

تا مرحلا چهارم ایاا خ د را اا سریق سایر ح اس ه مهارتها اا قبیا اشارهها ه حاالت لدای الراا ازاید ه
هزچیین اا سریق ح

لییایی آمااید خیده مراقبان ه یا ح

المسا آا ااش شدن خ د را لا تعادل رسااده

ه قاللیتها ه هیجااات الام را در تعاما لا اسرافیان تجرلا ازایدد درهاقی مشکا جدی ک دف اا اماای
شرهع میش د کا هالدین در تجرلا قاللیت س م ه چهارم ،اا آدش فراادشان آیاهی مییالید ه تجرلاهایی
کا پایا تجرلا قاللیت پیجم ه ششم هستید را دچار اختالل میازاییدد میشأ لرها این اختالل ،لاهرهای
ااص الی است کا مراقبان در م رد ظرفیتها ه ایااهای فرد آدددش ) (Hindley, 2005داراد ه لا اتداذ
الی های تعاملی اامیاس  ،فرصتهای ذیقیزت دهران ک دکی را لا یک تهدید تبدیا میازایید ه م ج
میش د فرد آدددش اا ک ش ،لرای تسلط لر قاللیتهای الان رایج در لین اکثریت جامعا لااداشتا ش دد
عدم تسلط لر قاللیتهای الاای اا این جهت تهدید ایست کا ک دف ازیت ااد ایدهساای ازاید ه یا لین
ایدهها ارتبا لرقرار کید ،(Hao et al., 2010; Piaget, 1971, P. 47) ،للکا اا این جهت تهدید تل ی
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خ اهد شد کا ت اازیدی خلق ه استفاده اا ایدهها لا عی ان یک اساس لرای تفکر خالق ه تدیلی ه معیا
لدشیدن لا ازادها آقاللیت پیجم ه یا پا ادن لین ایدهها کا مبیایی لرای میطق ،آامای ،هاقعیت ،تفکر ه
قضاهت میلاشد آقاللیت ششم در تعاما هیجاای لا اسرافیان کارلردی خ اهد شدد لالیاندییر ،قاللیتهای
ایدهساای ه پا ادن لین ایدهها ،اماای لرای صع د اا دارلست اجتزاعی ( )Vygotsky, 1987ه یا یذر اا
مراحا لعدی رشد مؤثر خ اهد ل د کا فرد اا سریق تسلط لر قاللیتهای الان محاهرهای قادر لا حض ر در
یفتهی های جهتدار اراشی شده ه لا امکان ت فیق در حا مسئلا اجتزاعی ،هیجااات مثبتی را لرای
هدایت کا اریاایسم تجرلا ازایدد
در م طی اماای دهم ،لا ت جا لا اییکا فرد لرای تجرلا قاللیت هفتم رشد لا حدهد سن آم اش
رسزی میرسد ،مسیر رشد فرد را الی های تعاملی هزساالن ه مرلیان مشدک میازاییدد لذا ،هیویی عیاصر
لرااما درسی کا تعیینکییده اح ه تعاما است ،میت ااد میشأ لرها تفاهتهای فردی ااشی اا الی های
تعاملی لاشدد مهمترین این عیاصر عبارتااد اا« :هدفها» کا رفی ایااها ه یا احصا شایستییهای م رد ایاا
را هدفییری میازاید« ،رهشهای یاددهی یادییری» ه «محت ا ه اح ه سااماندهی درهس» کا در آن
چی ایی تعاما فرد آدددش لا هزساالن ه مرلیان مشدک میش د« ،اح ه اراشیالی» کا میت ااد
هیجانهایی اا جزلا خ د پیداره فرد را تحت تأثیر قرار دهد ه دراهایت «مکان» کا لا جداساای محیط ه یا
تلفیق افراد ،تأثیر متفاهتی لر رشد فرد خ اهد داشتد
نقش زبا در چرخۀ رشد
تعاما کا ت سط تداعییرایان ) ،(Skinner, 2005, P. 57فطرییرایان)،(Chomsky, 2001, P. 3

سااادهیرایان ) (Piaget, 1971, P. 24ه اجتزاعییرایان ( )Vygotsky, 1987لرای درف ضرهریترین ه
مؤثرترین ع اما رشد مطرح شده است مستلزم هج د الزاری لا اام «الان» میلاشد

(Byram, 2009,

) .Zigler, 2007ماهیت الان ه اهزیت آن در دستیالی لا رشد ،لا حدی پیچیده ه ضرهری است کا هر یک
اا صاح اسران تیها م فق لا تبیین ی شاای اا هاقعیت آن شدادد
چیااکا در جدهل آ 2مالحسا میش د ،اا دیدیاه اسریاپردااان مدتلف ،افراد آدددش لا دلیا عدم
تسلط لر قاللیتهای الاای قادر لا دستیالی لا سط ح عالی رشد ایستید ه ازیت ااید اا سریق ساختارهای
داا ،لا هاقعیت دست یالیدد هزچیین ،قادر لا لیان ایدههای خ د لرای ایجاد معیا در اادیی ،مشارکت
فعال در یفتزانهای اجتزاعی ایستید ه لا هزین دلیا در لین هزساالن محب لیتی اداشتا
) (Wolters et al., 2011ه قادر لا جذ

رفتارهای م افق اجتزاعی ) (Celeste, 2012کا لرای کزک ه
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جل

اسر دییران قصد میش اد ) (Eisenberg & Mussen, 1989, PP. 3,130اد اهید ل دد لذا ،لا جای

کس

احساس اات اای

قاللیتهای هیجاای ه اجتزاعی مثبت ،آسی هایی اا جی

) ،(Mirzaee et al., 2011اعتزادلااف

پایین ) (Percy & Smith et al., 2008ه افسردیی

(Theunisse,

) 2011کا میجر لا رفتارهای ااهمیسیدتا میش د ه کا اریاایسم فرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،را
تجرلا خ اهید کردد اتیجا این ا ع تجرلیات در محیط یادییری م ج

میش د تا آاان پیشرفت ضعیف ه

دراهایت افت شدید در س اد خ اادن را در حد یک م طی تحصیلی پایینتر تجرلا کیید )(Kelly, 2003د
جدول  :2دیدگاه صاحبنظرا درباره ماهیت و اهمیت زبا در دستیابی به رشد
شارحا
ثرادایک آ1922 ،1913

اهمیت زبا

ماهیت زبا
ذاتی ه پردااشی

پدیدار از دن قاا ن

تالی محیط کالمی ،پدیده اجتزاعی

یک رفتار اجتزاعی لا عی ان میااجی لرای ق ت

لدهن تأثیر هراثت ه هاتیک

لدشیدن لا رفتار

چامسکی

ذاتی ه اایشی

رشد داهزی اسام الاای

پیاهه

تک ییی آتکاملی ل دن مفاهیم

مبیای رشد میطق ه یافتن ریشاهای ساختار داا،

آ1983

ذاتی اجتزاعی

اراها جهان درهای ه ت ااایی لرای تسلط لر محیط

هالیدی آ2003 ،1975

اجتزاعی

هسیلاای لرای ساخت هاقعیت

هیی تسکی

اجتزاعی

هسیلا دستیالی لا سط ح عالی رشد

لاختین آ1981

اجتزاعی

ه پر ه تامسس ن 1آ1980

اجتزاعی

اسکییر

پ یا ه فعال در ارتبا های یفتزاای لرای ایجاد
معیا ،تح ق هدفهای جامعا ،ساختن ه تغییر خ د
لرآهرده شدن ایااهای ارتباسی ااسان

اسر لا اییکا صاح اسران درخص ص ا  ،کلیدی الان در دستیالی لا رشد اتفاقاسر داراد ،افراد
آدددش دچار محدهدیتهایی 2دییری هستید؛ اا جزلا اییکا آاان قادر ایستید هزا مدل لهای اسراف را لا
هاهه های محدهد خ د لیان ازایید ،لذا اقدام لا لسط هاهههای م ج د یا «خطای لسط لی ،اا حد» میازایید
)(Rescorla, 1980د هزچیین ،لا جهت محدهدیت در هاههها لا حذف لرخی اا هاهفهای کارکردی،
پارهیفتارهایی لا اح التدایی آالان تلیرافی میساااد )(Roger & Brown, 1977د
لیالر فرضیا اسبیت شیاختی (Carroll, 1978, P. 213) 3چیین محدهدیتهایی اا تیها لیاایر
محدهدیت افراد آدددش در استفاده اا هاهههاست ،للکا ی یای درف محدهد آاان اا شیاخت اسبت لا
1

. Hopper & Thompson
. overextension error & telegraphic speech
3
. linguistic relativity
2
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جهان لا هیوه در ح اه مفاهیم ااتزاعی استد در رهیکرد ( )DIRایز ت ااایی درف ه استفاده اا «قاللیتهای
الان کالمی» اا آن جهت دارای اهزیت است کا اا تیها فرد را لا لرچس

ایدههای ذهیی کا هیجانهای

مدتلف را لا هزراه دارد آشیا میسااد ،للکا قاللیتهایی را لرای اه فراهم میآهرد

& (Greenspan

)Wieder, 2006, P. 30د
لا این ت ضیو کا ایدههای ذهیی اا یکس امکان تعامالت هیجاای را میسر میساااد ه اا س ی
دییر لییادی لرای هر یک اا مراحا رشد هستید کا میجر لا پیشرفت ت جا ،تفکر ،الان ه عزا خ اهید شد
)(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63د
ایرچا عدم هج د هریک اا ح اس ،ااسان را اا کس

لرخی تجرلیات اراشزید محرهم میازاید،

اما هج د افرادی چ ن لریدجزن ه کلر مؤید این اصا رهیکرد ( )DIRاست کا در ص رت ا ک در
ح اس ،ف ط مسیر رشد متفاهت خ اهد ل دد عدم ت جا لا تفاهتهای مسیر رشد م ج

ایجاد تفاهتهایی

لین فرد آدددش لا هزساالن عادی خ اهد شدد تفاهتهای فردی افراد آسی دیده شی ایی لا هزتایان ه
هزساالن عادیشان در شکا آ 2اشان داده شده استد
تفاوتهای ناشی از الگوهای تعاملی







تفاوتهای ناشی از الگوهای زیستی زنتیکی

ضعف شدید در قاللیتهای الان رایج
عدم تجرلا م ف یتآمیز قاللیتهای تح لی رشد
عدم تجرلا قاللیتهای هیجاای کارکردی
آسی ها ه اختالالت هیجاای
عدم امکان یادییری معیادار
ضعف شدید در درف س اد خ اادن

شی ایی :

عدم امکان استفاده اا ح
 در احساس محیط
 در جذ اص ات ه دریافت هشدار ه اشاااها
 در جهتیالی ه تحت تاثیر قرار یرفتن تحرف
 در یادییری اص ات (غیر الاای

عدم مشارکت معیادار در فعالیتهای مدتلف اجتزاعی ه عدم امکان خ داتکایی دراادیی

شدصی
شکل :2تفاوتهای فردی افراد آسیبدیده شنوایی با همتایا و همساال عادی

مواضع هدفگیری شده در دیدگاه پیشنهادی
رشد تح لی فرد آدددش مستلزم قرار یرفتن اه در مسیر متیاس

لا ظرفیتهای ،میلاشدد
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ظرفیتهای ناشی از الگوهای زیستی ژنتیکی

ظرفیتهای ناشی از الگوهای تعاملی
 ایاا ک دف لا لرقراری تعاما لا دییران
 هج د هالدییی عالقامید لرای ااجام مداخالت لا دلیا
آراه در داشتن فرااداای خ دکفا
 هج د هسایا ت یت شی ایی
 هج د تجهیزات کامسی تری لرای اصالح یفتار
 جهتییریهای جدید اسام آم اشی







امکان لهرهمیدی اا سایرح اس لاالخک لییایی
امکان لهرهمیدی اا الزارهای دییر شیاخت
عدم داشتن اختالل تح لی ه شی
قاللیت لال ه یادییری الان محاهرهای
قدرت مغز لرای قال ریزی مجدد ا رهنهای
قسزت یفتاری ت سط سایر ح اس

شکل  :3ظرفیتهای افراد آسیبدیده شنوایی (آ.د.ش)

پوههشیران در این پوهه ،لرای تعیین این مسیر لا ت جا لا ظرفیتهای مشدک شده لرای افراد
جامعا هدف م اضعی را پیشیهاد از داد کا در شکا آ 4لا تص یر کشیده شده استد
غییساای محیط دهران ک دکی
لرای م اجها لا تجرلیات هیجاای ه
تسلط لر قاللیتهای رشد:
 ت جا ه تیسیم
 صزیزیت ه میا لا ارتبا
 ارتباسات دهسرفا غیر کالمی
 ارتباسات حا مسئلا اجتزاعی
 خلق ه استفاده اا ایدهها
 پا ادن لین ده یا چید ایده
توانمند نمود فرد برای
درک و استفاده معنادار از
قابلیتهای زبا کالمی

تسهیل امکا تسلط بر
قابلیتهای هیجانی
کارکردی

کسب شایستگیهای
الزم جهت امکا
مشارکت معنادار در
فرایند توسعه و
خوداتکایی
افرادآ.د.ش

 افزای ،سطو خزااا لغات در لد،های اا ماها
 مدیریت از دن رفتار اسرافیان
 استفاده ااح لییایی لرای اصالح یفتار

 آشیایی اهلیا ه مرلیان لا ظرفیتها ه
استلزامات رشد افراد آدددش
 متیاس ساای هیوییهای عیاصر
لراامادرسی لا ظرفیتها ه ایااهای
افراد آدددش جهت امکان:
 تجرلا مجدد قاللیتهای پایا
 تجرلا قاللیتهای تفکر:
اسبی ،چیدعلیتی ه خ دارایا

جبرا نقص زیستی ژنتیکی در
سیستم شنوایی

 هدفزید از دن لااساای ا رهنهای مغز
 در ص رت امکان استفاده اا هسایا کزک شی ایی
لرای کزک لا تح ق سایر م اضی

شکل  :4مواضع هدفگیری شده در الگوی پیشنهادی رشد یکپارچه

توانمندسازی فرد برای درک و استفاده معنادار از قابلیتهای زبا کالمی

مهمترین م ضی در دیدیاه پیشیهادی ،تسلط افراد آدددش لا ت ااایی قاللیتهای الان کالمی استد
این م ضی لرخالف رهیکرد های جاری اا لا عی ان هدف غایی ،للکا لا عی ان ضرهریترین هسیلا لرای
امکان تح ق هدف اصلی مداخالت کا تسلط فرد لر قاللیتهای هیجاای کارکردی را تسهیا میکید،
هدفییری شده استد قاللیت الان کالمیلایستی اا هیوییهای ایر لرخ ردار لاشد:

1

در لین اکثریت افراد جامعا در محیطهای عادی رایج لاشدد
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اا اسر قاللیتهای الاای لا هیوه خزااا هاههها ه دست ر الان متیاس

لا سن ه سطو هزساالن عادی در

لد،های اا ماها لاشد؛ چراکا تسلط لا این میزان اا قاللیتهای الاای الاما سط ح اهلیا لرای ایجاد
خالقیت ه تفکر میلاشیدد
3

لا ص رت معیادار آاا تهی ه کلیشاای درف شده لاشد تا م ج

لرقراری ارتبا هیجاای ه ت یت

ت ااایی فرد در استفاده اا الان ا شتاری ش دد
4

یفتار فرد لرای دییران ایز قالا فهم لاشد ،تا امکان لیان ایدهها لا اسرافیان میسر ش

د & (Greenspan

)Wider 1998; Greenspan, 1999, 1997, cited in Greenspan & Lewis, 2005, P. 6

شکا آ 5ی یای ا  ،ه اهزیت الان در چرخا رشد استد لا این ت ضیو کا تسلط لر قاللیتهای
پایا رشد هیجاای کارکردی اماای میسر خ اهد شد کا فرد لا رشد ت جا ،تفکر ،الان ه عزا قادر لا جذ
رفتار م افق اجتزاعی شده ه تعامالت هیجاای را تجرلا ازاید ه اا س ی دییر تسلط لر قاللیتهای پایا میجر
لا رشد الان ،ت جا ه تفکر خ اهد شد )(Greenspan & Lewis, 2005, P. 23-24د
امکان تعامالت
هیجاای
تسلط لر
قاللیتهای پایا

تغییر در رفتار عزلی،
لهداشت رهاای،
خ دآیاهی ،ه ددد

رشد ت جا ،تفکر،
الان ه عزا
شکل  :5نقش تسلط بر قابلیتهای زبانی رایج در چرخه رشد

استفاده از سایر حواس برای امکا تسلط بر قابلیتهای زبانی

ااآاجاکا ح

شی ایی هظیفا دریافت اص ات را لا عهده دارد ه لا س ر معز ل این هظیفا لاع

درف یفتار دییران ه یا اصالح یفتار فرد می ش د ،تص ر لر این است کا آدش ،فرد را اا تسلط لا قاللیت-
های الان کالمی محرهم میازاید ،اما هاقعیت این است کا ح
مبادی کس

شی ایی تیها یکی اا شر ها ،الزارها ه

اسالعات تل ی میش د ه در ص رت محرهمیت اا آن ،امکان لیداری سایر قدرتهای مرتبط

اهفتا در ذهن آمااید قاللیتهای الاای اا سریق سایر ح اس اا جزلا لییایی ه المسا میسر خ اهد شدد ت فیق
یریدلی هاه لرای ت اازید از دن لریدجزن لا لرقراری ارتبا لا دییران در عین اداشتن ح

لییایی ه
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شی ایی ) (Gridley Howe, 2013, PP. 1-15ه هزچیین ادعای یاردار آ 2011مبیی لر اینکا ه ش
م ایکال لا درف شی ایی آه اا ح

شی ایی فرد هالستا است ،مؤید امکان تح ق م ضی ف ق میلاشدد

یافتاهای یرهه تح ی اتی المبر لا عی ان «امکان قال ریزی مجدد ا رهنها» هزس لا این ادعای
پوهه ،است کا میت ان لرای فعال از دن قسزت ا احی هرتیکا ه لرهکا لا جای ح
ح اس استفاده از دد این ت ان لا فرد امکان میدهد ،اماای کا یک ح
مرل

شی ایی اا سایر

قالا استفاده اباشد ،ا رهنهای -

لا هزان قسزت ت سط ح اس دییر لکار یرفتا ش د ه درهاقی اا هدر رفتن آن جل ییری ش دد لا

ت جا لا چیین قاللیتی ه هزچیین در اسر یرفتن «ایاا مبرم ک دف لا لرقراری ارتبا
) ،(Herman & Morgan, 2011; Moore, 2009استفاده هدفزید اا ح
هرتیکا ه لرهکا در ل پ ییجیاهی آکا لا دلیا عدم تحریک ح

لییایی م ج

لا دییران»
میش د ا احی

شی ایی لرای عزلکردهای فهم الان ه

ت الی یفتاری استفاده اد اهید شد ت سط ا رهنهای یکی اا میاسق لییایی آدر ل پ پ سری کا لرای
ت یت لییایی استفاده میش د ه یا المسا آدر قشر حسی -حرکتی لرای عزلکردهای فهم الان ه ت الی
یفتاری فعال ش اد )(Lomber, 2010د این یافتاها هزس لا اص ل لییادین مدل ( )DIRاست کا مدعی است
فرد استثیایی لا ایااهای هیوه ،درص رت قرار یرفتن در مسیر میاس

لا هیوییهای خ د ،امکان دستیالی

لا رشد سالم را خ اهد داشت ) .(Greenspan & Wieder, 2006, P. 340در الی ی پیشیهادی ،استفاده اا
ارم افزارهای کامسی تری لا عی ان رهشی لرای اصالح یفتار فرد کا مستلزم استفاده اا ح

لییایی لا جای

شی ایی است ،ت صیا میش دد
تأکید بر نقش والدین برای مدیریت اثربخش و غنیسازی محیط دورا کودکی

ت فیق اادف افراد جامعا هدف در هضعیت کی ای لیاایر اتالف سالییترین امان ااجام مداخالت
لا دلیا تالش هالدین لرای تح ق م اضعی است کا رهیکردهای جاری آن را هدفییری از دهاادد
لالیاندییر ،در هضعیت فعلی هقت لیشتر هالدین لا ااجام آامای ،ه خطاهای رایج لرای تجرلا استفاده اا
هسایا ت یت شی ایی ه تأمین هزییاهای آن ،رفتهآمدهای شرکت در جلسات یفتار درماای یکساعتا ه
مااید آن اختصاص مییالدد در دیدیاه پیشیهادی ،ا  ،هالدین لرای تح ق م اضی در این الی متفاهت
خ اهد ل د ه الام است در جلسات ه لا هدف آیاهی اا استلزامهای رشد ه چی ایی ت فیق در تح ق آن
شرکت ازاییدد ا  ،هالدین لرای مدیریت صحیو تعاما اسرافیان لا فرد آدددش ااآنجهت ضرهری است
کا در ص رت ااجام مؤثرترین مداخالت پزشکی ه یا یفتاردرماای ،تعاما اامیاس
اثر آن را میتفی ه یا حداقا کزراگ ازاید ).(Shalian et al,. 2013

اسرافیان مزکن است
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مراحا رشد در رهیکرد ( )DIRشاما اا مرحلا است کا ک دف ش ،مرحلا اا قاللیتهای مرل
لا آن را لا عی ان «قاللیتهای پایا» ه لا س ر معز ل تحت تأثیر الی ی تعاملی هالدین تجرلا خ اهد از دد
ااآاجاکا کارایی این قاللیت ها مستلزم اثرلد ،ل دن تجرلیات کس

شده در این مراحا است لایستی لا

اح ی غییساای ش د کا اا تیها فرد را لرای تسلط لا مهارتهای حا مسئلا اجتزاعی جهت امکان
خ داتکایی یاری ازاید ،للکا امکان ت سعا ه ش فرد کا در رهیکرد ( ،)DIRیک سااه تح لی است میسر
ش دد تسلط فرد لا مهارتهای حا مسئلا اجتزاعی مستلزم کس

تجرلاهایی است کا فرد را لرای امکان

تعامالت هیجاای در محیطهای یادییری ه امکان تجرلا قاللیتهای لعدی رشد آماده ازاید

(Greenspan

)& Wieder, 2006, PP.1-42د غییساای محیط لرای تح ق چیین قاللیتی ایاامید آیاهی اا قاللیتهای
الاای ه رفتاری هزساالن است کا هالدین لرای رساادن ک دف لا حد م رد اسر ،الام است رفتار اسرافیان
را مدیریت ازاییدد
اا جزلا ظرفیت هایی کا الام است هالدین اا آن آیاهی داشتا ه لرای لا فعلیت درآهردن آن،
راهبردهایی الام را اتداذ ازایید ،م هبت اثرلدشی قال ریزی مجدد مغز است کا قطی ارتبا یفتاری لا
ک دف ه یا پاسخ لا ایااهای اشارهای اه م ج

هدر رفتن این م هبت خ اهد شدد لذا ،هالدین لایستی لا

قاللیتهای الاای م رد ایاا فرد لا هیوه خزااا لغات متیاس

لا سن ه در لد،های ااماها آیاهی داشتا ه

تزامی ک ش ،خ د را لا هادار از دن ک دف لا لرقراری ارتبا کالمی ه در سطو م رد اسر معط ف
ازایید؛ ایرا لا اعم پیاهه آ 1959الان قدرت هیوهای لا فرد عطا خ اهد کرد ه م ج

خ اهد شد امکان

تجرلا قاللیت های رشد کا ایاامید تعاما هیجاای است مح ق ش دد لا ت جا لا ت ان قال ریزی مجدد مغز،
ااجام کاشت حلزهن در ص رتی ت صیا میش د کا میجر لا اتالف هقت لرای تح ق م اضی م رد لح
اش د ).(Shalian et al., 2013
تجربههای هیجانی معنادار جهت تسلط بر قابلیتهای پایه هیجا کارکردی

لر اساس رهیکرد( ،)DIRت اااییهای شیاختی ،الاای ،عاسفی ه شدصیتی در درهن مراحا «تح ل
هیجاای کارکردی» ه تحت تأثیر تعاما پ یای العاد ایستی ،رهاای ه اجتزاعی ااسان ،شکا میییرد
) .(AminYazdi, 2012این قاللیتهای هیجاای کارکردی کا تح ل آن در دهران ک دکی ه ا ج اای
ص رت میپذیرد ،اا این جهت هیجاای خ اهد ل د کا سادهترین تجرلاها در ص رت داشتن حداقا جاذلا
هیجاای ،قالا کس

هستیدد هزچیین ،لا این دلیا کارکردی اامیده میش اد کا آاها ک دف را قادر

میساااد تا لا جهان اسرافشان تعاما داشتا لاشید ه دییر قاللیتها را رهبری کیید
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)(Greenspan & Wieder, 2006د اااینره ،اختالالت هیجاای آمااید اضطرا  ،افسردیی ،پرخاشیری،
هس اس کا لا دلیا عدم ت اازیدی در لرقراری ارتبا ه جذ رفتارهای م افق اجتزاعی حاصا میش اد،
م ج

اختالل در کا اریاایسم ااسان اا جزلا تیم ذهیی شاما ح اس ه حرکتها ه در کا ساخت معیا

میش د ).(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63

یافتاهای علم عص شیاسی هزس لا رهیکرد ( )DIRت صیا میکید کا لرای ت اازیدساای
یادییرادیان در م قعیتهای هاقعی اادیی لایستی کفایتهای هیجاای ه اجتزاعی آاان را پرهرش دهیمد
این پرهرش لا عزلیات قشری عالی مغز مرتبط است ه لا ارتباسی کا لا حافسا ه ت جا دارد ،یادییراده را
لرای عزا مست ا ،فعال ،خلق ه اجرای لرااماهای میاس

آماده میازاید ) .(Noori, 2012لذا ،ت یت

کفایتهای هیجاای اا جزلا اصالح خ د پیداره ه افزای ،اعتزادلااف

اماای میسر خ اهد شد کا اا

یکس  ،محیطهای آااردهیده لرای فرد پی،لییی ش اد ه حض ر فرد در این محیطها لا حداقا لرسد ه اا
س ی دییر ،ااعطاف ه جرأت اه لرای امکان حض ر در محیطهای عادی ه یادییری معیادار ،لا تسلط لر
قاللیتهای الان رایج ،تجرلا قاللیتهای رشد ه هیجااات اثرلد ،اا جزلا هزدلی افزای ،یالدد
لررسی تجرلا افراد م فق آدددش لیاایر این است کا آاان پ

اا درف تفاهت خ د لا دییران

التدا در م الا اصرار لا لرقراری ارتبا کالمی پافشاری از ده ه لا پرخاشیری شدید لر م ضی خ د مبیی لر
لرقراری تعاما لا اشاره تأکید میازاییدد این اختالالت هیجاای ابایستی اا جی
اامیاس

عدم قرار یرفتن در محیط

تل ی ش د ه تأکید هالدین لر م ضی خ د ه تحزا این اختالالت ،رمز کلیدی م ف یت ک دف

خ اهد ل د )(shalian et al., 2013, 2014د
فراهم نمود زمینه درک و یادگیری معنادار تجربهها و فرصتهای یادگیری

لرای امکان تح ق درف ه یادییری معیادار در محیطهای یادییری ،تح ق ده اصا الزامی استد
ادست فرد قبا اا هرهد لا مدرسا لایستی لا قاللیتهای پایا تسلط یافتا ه قادر لاشد آاها را در محیط
یادییری لکار لیددد آایاه ،محیطی غیی در مدرسا لرای تجرلا مجدد قاللیتهای پایا ه هزچیین
قاللیت های مراحا هفتم تا اهم رشد آتفکر چید علیتی ،اسبی ه خ د ارایا

لرای اه فراهم ش د

)(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63د فراهم از دن امکان تجرلا مجدد قاللیتهای پایا لا دالیا
ایر ضرهرت دارد:
 1ماهیت ارتبا در خاا اده اا جی

مراقبت است ه ک دف هرچید قادر لا لرقراری ارتبا کالمی

اباشد ،لاس رجدی لا اازها کشیده اد اهد شدد درحالیکا در محیطهای یادییری این ارتبا اا جی
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رفتارهای م افق اجتزاعی اا جزلا هزدلی ،هزکاری،

خ دکارآمدی ،تالش ازاید کا این مهم مستلزم تسلط لا ت اااییهای ارتباسی است
)(Eisenberg & Mussen, 1989, PP. 3-130د

 2مسیر یذر اا این قاللیتها در دهران قبا ه لعد اا هرهد لا مدرسا متفاهت استد لالیاندییر ،در دهران
ک دکی ،تسلط لر هر یک اا قاللیتهای رشد ،ایرلیایی لرای امکان هرهد لا مرحلا لعد میلاشدد لا
س ر از اا ،سفا پ

اا ت لد تحت فشار محرفهایی قرار میییرد کا ح اس اه را لا شدت تحریک

می ازاییدد لذا ک دف التدا مرحلا اهل را کا ت جا ه تیسیم است ،تجرلا میکید ه سس
مراحا مدتلف لا مرحلا پی ،کالمی ه سس

ایده ساای ه لرچس

لا تجرلا

ایدهها دست مییالدد محرفها

در لده هرهد لا مدرسا اا جیسی هستید کا فرد لرای پذیرش در جزی هزساالن میلایست اا تجرلا
قاللیتهای چهارم تا ششم دهران ک دکی لرای لرقراری ارتبا لهره لییردد در غیر این ص رت فرد لا
اازها کشیده شده ه آسی های هیجاای جدیتری را اسبت لا محیط خاا اده تجرلا خ اهد از دد
دالیا ذکرشده ه هزچیین ضرهرت تجرلا قاللیتهای هفتم تا اهم ایاامید هج د مسیری متفاهت
در آم اش افراد آدددش اسبت لا افراد عادی استد این مسیر متفاهت اا لا جداساای محیط آم اشی آاان
اا مدارس عادی،کا لا اعم مککااکی لا عی ان دهره سیاه ل

یرفتا ) ،(Unesco, 2003ه اا لا

جایدهی آاان در کالسهای عادی لا عی ان تلفی ی ،للکا لا سراحی لرااما درسی متیاس ساای شده میسر
خ اهد شدد
متیاس ساای لرااما درسی ،اا یکس ایاامید تح ل در دستالیدی داا،آم اان آکا هماکی ن لر
اساس تاریخ ت لید ه یا یرهههای سیی ااجام میش د ه اا س ی دییر ،تح ل در ایاه ت لیدی لا امر ترلیت
آکا هماکی ن متأثر اا مدلهای لهرههری صیعتی است  ،میلاشد ) .(Robinson, 2010لااح یکا هیویی-
های عیاصر آن آهدف ،محت ا ه تجرلاها ،مکان ،امان ،سااماندهی ه اراشیالی لت ااد سطو تسلط افراد
آدددش را در قاللیتهای الان کالمی ه قاللیتهای پایا شیاسایی از ده ه ضزن یکسانساای تجرلیات آاان،
ظرفیتهای افراد را لرای امکان یادییری معیادار ه کس

شایستییهای الام لالفعا ازاید

)(Shalian et al., 2013, 2014د

نتیجه
اراها الی یی لدیا لرای خرهج افراد آدددش اا لنلست فعلی کا مهمترین پیامد آن عدم امکان
خ داتکایی ه مشارکت معیادار در فعالیتهای اجتزاعی یزارش شده ،هدف اصلی این پوهه ،میلاشدد
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تح ق هدف یادشده مستلزم استفاده اا الزار اسری میاسبی ل د تا ضزن امکان هاکاهی علا عدم کفایت
رهیکردهای رایج ،پ ی ،استلزامهای عزلی رشد را میسر ازایدد لا این جهت رهیکرد ( )DIRکا لا جهت
جامعیت اسبت لا سایر رهیکردهای رهانشیاختی ،الزار میاسبی لرای پ ی ،استلزامهای تح لی ه پایان دادن
لا جهتییریهای متفاهت در ت انلدشی افراد آدددش اراها از ده است ،ااتدا شدد
پوههشیران در این پوهه ،اا مفرهضات لییادین رهیکرد ( )DIRلا مثالا یزشدهای یاد از داد کا
امکان مفه مساای تجرلا ایستا آاان را در لیست سال اادیی لا فرااد آدددش ه همچیین هاکاهی علا
چال،های افراد آدددش آلا استیاد پوهه،های ص رت یرفتا میسر از ده استد لر این اساس ،لرای تعیین
مسیر رشد متیاس

لا ایااها ه ظرفیت های افراد آدددش ه لا جهت اتداذ مداخالت اثرلد ،،م اضعی تحت

عی ان الی ی رشد یکسارچا هدفییری شدد در اراها الی ی پیشیهادی ،آشیایی لا اسریاهای یریدلیهاه ه
هزچیین ا د الی های جاری ،میشأ رهیز دهای مفید لرای تعیین م اضی در الی ی پیشیهادی ل دد
الی ی پیشیهادی کا سعی در درف عزیق ظرفیتها ه ایااهای افراد آدددش را داشتا است ،تأثیر
متفاهتی لر اسام خاا اده ه اسام آم اشی خ اهد داشتد درهاقی ،اا یکس لا تغییر لاهر هالدین اسبت لا حد
رشد فرااد آدددش ،مسئ لیت متفاهتی در قبال آاان ایجاد خ اهد شدد اا س ی دییر ،مطالبات آاان لا عی ان
ذیافعان اسام آم اشی متفاهت اا هضعیت فعلی خ اهد ل دد
آیاهی اا ظرفیتها ه ایااهای افراد آدددش م ج

ارت اء سطو پاسخی یی مسئ لین در اسام

آم اشی خ اهد شدد در این ص رت س الای از دن مدت امان لهرهمیدی اا کالس ه استفاده اا خدمات
معلزان رالط کا لا عی ان رهش پاسخ ی یی اسام آم اشی ه لرقراری عدالت ترلیتی لرای افراد آدددش رایج
است ،جای خ د را لا ایجاد محیطی میاس

لرای تح ق م اضی هدفییری شده در الی ی پیشیهادی

خ اهد دادد الی یی کا درصدد است تا لا رفی کاستیهای افراد جامعا هدف در قاللیتهای پایا ه اعطای
شایستییهای الام ،امکان خرهج آاان اا لنلست فعلی را فراهم ازایدد
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