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 مقدمه

حاهز اهزیت دایای امرها، رشد فزاییده ک دکان استثیایی اسژت کژا دارای ایااهژای  مساهااا  یکی

هستیدد  1تح لی ه شی های جسزی ه یا اات انیفتاری، اات اایلییایی، شی ایی،  هایاا جزلا آسی  ایهیوه

ها رفژی مشژکالت ایژن افژراد را در هلتتا د شدهن حاکزیتی م ج  أاا جزلا ت  یت ش متعددی هایهدف

ها، تعلیم ه ترلیژت لژا ازایید ه در این لد، پیییریهای مدتلفی اا جزلا درمان، خدمات ه آم اش لد،

یزییا لرای ت اازیدساای افراد استثیایی م رد ت جا مت لیان امر قژرار یرفتژا اسژتد تعلژیم ه  ترینمهمعی ان 

تح لی ه شژی، لیشژترین افژراد  تعداد آاان لعد اا افراد اات ان کا آدددش شی ایی آه دیدترلیت یرهه آسی 

لژ ده  ااییزیلحژ هژای ، شاهد یفتزان (Alipour, 2009)استثیایی را در هر جامعا لا خ د اختصاص داده

 ارسط  است ار ل د، ف دان شی ایی اا تیها آمژ اش را لژرای دیدیاهدر ایاه سیتی کا لر لا س ر از اا، استد 

 ,Kral, Popper & Fay)شد این افراد دارای ا ک ع الای هستیدساخت، للکا تص ر میفرد غیرمزکن می

2013, P. 4)عژالی لژرای  هژایهای جدید ه پژرههههردهای عل م مدتلف، ایدهاپ  اا آن ه در اتیجا دست د

ای متفژاهتی در افژراد هید هج د چال،ؤها ماتیجا پوهه، هزچیاناما  ید،آم اش افراد آدددش شکا یرفت

شیاسژی، جامعا هدف، اا جزلا مشژکا در فهژم یفتژار، درف مفژاهیم ااتزاعژی، تژ الی شژییداری، ریدژت

 ,Chin, Bergeson & Phan)های اح ی ه رهایتی، عدم امکان فهم ه ت لید مت ن عرهضی ه لدیعیمهارت

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, 2013)  لاشدد می 

های شدصی ه رشد ع الاژی افژراد آدددش را لژا مدژاسره ااداختژا  یادییریهای یادشده کا ضعف

(Mullis, Kennedy, Martin, Sainsbury & Marian, 2006, P. 34)   آاژان اا تژا م جژ  شژده اسژت

د عژدم کفایژت رهیکردهژای (UNESCO, 2003)های اجتزاعی محرهم شژ اد مشارکت معیادار در فعالیت

                هژژای م جژژ د، در م الژژا کثژژرت تحژژ الت علزژژی اا جزلژژا کاشژژت حلژژزهنجژژاری لژژرای رفژژی ضژژعف
(shalian, AminYazdi, Kareshki, Asgary Nekah & Saeedy Rezvani, 2013; Vermeulen, 2007; 

Heineman, 2003)  م ج  ت  یت این لاهر لا هیوه در هالدین شده کا محدهدیتی در رشد افژراد آدددش ،

کلژر  ماایدرادی ، تاریدچا آم اش افراد آدددش، لیاایر ت فیق افحالدرعین  (Hindley, 2005).هج د دارد

 ,Gridley Howe)است کا پیشرفت غیر قالا تص رآاان، لدهن داشتن ح  شی ایی ه لییژایی  2ه لریدجزن

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

                                                 
1. IDD (Intellectual Developmental Disability) 

2. Keller & Bridgman  
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-هاکاهی ماهیت ایااها ه ظرفیتلا  پوههشیران را در این پوهه، ت جااین امکان لا عی ان یک ضرهرت، 

د این امژر اا از دعی ان الی ی رشد یکسارچا معط ف  ه در اتیجا اتداذ م اضعی جدید لا های افراد آدددش

های حاکم لر آم اش افراد آدددش ه اا سژ ی دییژر ااتدژا  رهیکرد هایکاستیمستلزم شیاسایی  س یک

لاشد کا در اداما لا آن پرداختا شده های افراد آدددش میالزار اسری میاس  لرای شیاسایی ایااها ه ظرفیت

 استد   

 

 رویکردهای حاکم بر آموزش افراد آ.د.ش

مداخلا،  مؤثرترینلرای  است کا این پرس، مطرح ل ده هز ارهدر خص ص آم اش افراد آدددش 

هژر یژک اا ایژن ک ش، لرای پاسخ لا آم اش داده ش دد  دچا چیزی؟ در چا مکاای؟ ه لا چا رهشی؟ لای

  .(Moores & Martin, 2006, PP. 3-5) است یجر لا ظه ر رهیکردهایی لا شرح ایر شدهم هاپرس،

متفژاهتی لژرای ت ضژیو رهیکردهژای  هژایعی ان :رویکردهای مربوط به مکاا  آماوزش الف(

، «تکژذی »رهیکژرد  عیژ انلژا   2002هیلسژ ن آ رسژد، اما لا اسر مژیهج د دارادمرل   لا مکان آم اش 

تژژری اا رهیکردهژژا لژژا آمژژ اش اسژژتثیایی اراهژژا کژژرده یژژزارش کامژژا «1فراییژژر»ه  «مجژژ ا»، «ایجعبژژا»

های فردی م رد ت جا در رهیکرد تکذی  تفاهت لا این ت ضیو کا. (Wilson, 2002, PP. 185-186)است

هژای فژردی لژا تفژاهت ،ایشژدد در رهیکژرد جعبژایرفت ه یک لرااما لرای کلیا افراد اراهژا مژیقرار ازی

-جداسژاای مژی «هیژوه»ه یژا  «عادی»عی ان  لارسزیت شیاختا شده ه افراد در ده محیط آم اشی جدایااا 

-دااژ، کژردیرهد در ایژن ااژدتجرلا از ده «مج ا»ااترین شرایط را افراد آدددش در رهیکرد شدادد استرس

 شژاناات اایلژا میزلژا  آاهژا عژدم ت فیژق امژا را داشتید،های عادی آم اان استثیایی اجااه حض ر در کالس

محژیط یژادییری  جداسژاایها را لژدهن ساای لرااماشدد رهیکرد فراییر در م ام اسر، متیاس محس   می

ییری از د، اما در م ام عزا ش اهد لیاایر این ادعاست کا  لا دلیا ایاه ت لیدی اسژام آم اشژی لژا هدف

ساعت تژدری   4ساای را لا س الای شدن امان آم اش آمت لیان متیاس ،  (Robinson, 2010)امر ترلیت 

  کردادد پیییریاضافا در سرح تلفی ی ه یا دهسالا از دن پایا اهل التدایی ، 

آآدش  در محژدهد شژدن  2شژی اییآسژی   تژأثیر: رویکردهای مربوط به چگونگی آموزش ب(

رهش لژرای ایجژاد  مژؤثرترینهایی در خصژ ص ریااستفاده اا هسایا ارتباسی م ج  لرها رهیکردها ه اس

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

                                                 
1. Denial, Box, Permission & Inclusion approach   
2. Hearing impairment  



 1393 ه امستان ، پاییز2، شزاره 4سال                    دااشیاه فردهسی مشهد                   ااما مباای تعلیم ه ترلیت، پوهه،   140

قالا تفکیک  «ایالان محاهره»، ه «الان اشاره»عی ان کلی  در دهلا چی ایی آم اش رهیکردهای مرل   

کییده شژیاختا افراد استفاده لر اادیی تأثیریذارهای سبیعی ااساای لا عی ان یکی اا الان الان اشاره هستیدد

د مدرسا لرای سال قبا اا ایجا صدکیاین الان کا حداقا  د (Mathur & Napoli, 2010, P. 5)استشده 

لرای اهلین لار ت سط یک راهبا اسژساایایی  ،(Jackson, 1990; Plann, 1997)افراد آدددش الداع شده است 

-اا صژاح  آن دستا د(Peneston, 2012, P. 24) اادیان استفاده شدلرای آم اش پسر ااشی ایی اا اجی 

هژای ااژد کژا سژاماااع یژده نیژلژر ا، ازاییدمی اسراای کا استفاده اا الان اشاره را لرای افراد آدددش تج یز

ت ااید ، ه افراد آدددش لا هج د ا ک شی ایی می(& Tracy, 2004)  Kathleenداردارتباسی متفاهتی هج د 

هژای خژ د را اات ژال دهیژد های دییران را درف ه ایدهایده ،لا استفاده اا الان اشاره در تعامالت اجتزاعی

(Werts et al., 2007, PP. 65-70)پیژاهه اسژت ار  شژیاختیرهان هایاسریاهای فکری این اردهیاه، لر پایا د

مژدعی اسژت کژا الژان  چراکا پیاهه لا رغم اهزیتی کا لرای ا ، الان در  ت سعا تفکر قاها اسژت،؛ است

-اسر اا محدهدیتد صرف(Piaget, 1959, PP. 47-26) های لااازایی ذهن استکالمی تیها یکی اا رهش

 ;Hackett, 1960)هایی کا در م رد الان اشاره ه عدم کفایت آن در لرقراری ارتبا  کاما ذکر شده است 

Bloomfield, 1933) های الان اشژاره در کژار لژا ک دکژان اا محدهدیت هاییمصداقم ارد ایر لا عی ان د

 آدددش قالا ذکر است:

 قادر لا لرقراری تعاما لا آاان هستیدد  محدهد ل دن یستره کساای کا لا استفاده اا الان اشاره  1

ش د ه افراد آدددش تزایلی لژا اسژتفاده احزت فراهان میسر می ال هااشارهااتزاعی ل دن یفتار کا در   2

، اما الاما رشد تفکر ااسژان (Plato cited in: Armstrong & Wilcox, 2007, P. 6)اا آاها اداراد 

 استد 

فرد لعد اا دهران ک دکی لرای  کادرحالیافتد، ک دکی اتفاق میالان کا در  یادییری قی د خاص  3

 د (Armstrong & Wilcox, 2007, P. 39)رسدلا رشد می هااشارهها لرای استفاده یکسارچا اا دست

استد  1کالمی-ای اا جزلا شییداریاردهیاه فکری دهم، متعلق لا پیرهان رهیکردهای الان محاهره

هژای ایی لرای استفاده اا ذخیره شی ایی ه ت اازید از دن فژرد لژا درف قاللیژتشی  ح این یرهه ت  یت 

د (Zeng, 2004)ااژد ییژری ازژ دهخژ اای هژدفه یژا لژ  کاشت حلزهنالان کالمی را اا سریق سزعک، 

لژا اادد های متفاهت م اجا از دهای ایز افراد آدددش را لا یکسری چال،شارحان رهیکردهای الان محاهره

دسیبا لرسد، فرد امکان اصالح  70در حالت استفاده اا سزعک اماای کا آسی  فرد لا لی، اا  از اا، س ر

                                                 
1- Authority Verbal Theory  
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 & Hallahan & Pullen) اا ایژن افژراد یفتارشژان قالژا فهژم ایسژت %75 یفتژار خژ د را اژدارد ه حژدهد

Kauffman, 2009, P. 465) اسژت، افژراد ارتبا  لا چیین افژرادی مسژتلزم تحزژا فشژار عصژبی  ااآاجاکاد

چیین در همد عادی تزایا چیداای لا ارتبا  لا آاان اداراد ه مشکالت ااشی اا اازها لا ق ت خ د لاقی است

، (Mackert, 2009; Compton, 2009)ص رت اادیده یرفتن ایرش میفی هالدین لا عزا کاشژت حلژزهن

کژا چیژد سژال دد ت ضیو آنتری م اجا خ اهد شپ  اا ااجام عزا کاشت حلزهن، فرد لا مشکالت جدی

عادی  ه اسرافیان ااتساری هزچ ن افراد ش ادمی اد دارای قدرت شی ایی ه امکان تکلمپ  اا عزا، این افر

هژای اسژتفاده اا قاللیژت افراد جامعا هدف هی ا در ت الی شژییداری ه ت ااژایی کادرص رتیاا آاان داراد، 

 ,.Coren et al) هستید ایادیف یفتار دییران دچار مشکالت های خ د ه هزچیین درالاای لرای لیان ایده

2004, P. 169)ش د فرد آدددش فشژار رهااژی شژدیدی را در تعامژا لژا دییژران چیین تعارضی م ج  می د

کییدد این هضعیت کا فشار رهااژی اما آن را درف ازی ،شی دهای دییران را میصحبت ؛ ایراتحزا ازاید

های هیجاای اه اسبت لژا ازاید، م ج  تشدید آسی های یادییری میفعا میمحیط اا آن، فرد را در ااشی

   د(Anmyr et al., 2012) ش دهای هیوه میافراد در محیط

های ااجام شده ت سژط مژ را ه مژارتین در لررسیرویکردهای مربوط به محتوای آموزش:  ج(

ایی اسژت کژا متدصصژین لژا آن عیایژت هژمحت ای میاس  لرای آم اش ک دکان آدددش، یکی اا دغدغا

  2ت جا اساسی لژا خ ااژدن، ریاضژیات ه رشژد اخالقژی،   1چهار رهیکرد  ظه راادد این امر م ج  داشتا

  4 ه آمژ اان عژادی،دااژ، یلراامژا درسژ  دسترسی لا 3های ارتباسی اا جزلا الان، ت جا لا رشد مهارت

 شده استد  اثبات مهارت ه تسلط

هژای آم اشژی، کا در تزژامی اسژام دارادمیهای ااجام شده اظهار لررسی لر اساس ه مارتین م را

آم اان آدددش  ایز م رد استفاده قژرار ش اد، لرای داا،مید میآم اان عادی اا آن لهرهمحت ایی کا داا،

ا اسر ازاید، لذا لیادییری خاصی را سل  می -هر محت ای آم اشی، رهش یاددهی ااآاجاکایرفتا استد 

رهیکردهای کا در رالطا  آن استید ؤم م اشی افراد آدددش لا افراد عادیرسد هزسان ل دن محت ای آمی

ه یا در ص رت عزلی  اددر م ام اسر لاقی مااد تیهاااد، هج د آمدها لا فرایید میاس  یادییری افراد آدددش ل

 .(Moores & Martin, 2006, PP. 3-5) م رد ت جا قرار ایرفتید لا س ر عزیقشدن ایز 

 

 چرایی عدم توفیق رویکردهای رایج برای تحول مورد انتظار

رهیکردهای  عز میشد، ضعف  اشارهاا رهیکردها  یک هر درلارهکا  یهایکاستیهج د عالهه لر 

اا ایژن حیژ  کژا عژدم امکژان مشژارکت  لا شزار لرهاد، لا هیوه لحران ع اما ترینمهم ت اادمی کارایج 
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 : اا اادعبارتلا شرح ایر  ،(Unesco, 2003)های مدتلف را لا هزراه دارد ر افراد آدددش در فعالیتمعیادا

هژای مسژت ا ه لژا تجزیژا ااسژان، حیطژا شیاختیرهانهای اا اسریا هرکدامعدم ایرش یکسارچا:   1

هژای رهیز د ،، لژذا(Farenga & Ness, 2005, P. 470)ااژد قلزرههای مدتلفی را لرای رشد قاها

هژا میتج اا ایژن اسریژا یکردهایرهآاان اختصاص لا حیطا م رد اسر دارد ه در اتیجا اا اثرلدشی 

 ش دد کاستا می

مالت ه یادییری کا م ج  شد تژا لاهرهای ااص ا  در خص ص ا ک ذاتی افراد آدددش در تعا  2

لژا هژا تیهژا ی لراامژاسژاالا عی ان متیاس افعان ی یی لا ذیترلیتی ه هزچیین فرایید پاسخ عدالت

هایی را اراها رهیکردهای جاری ایدههزچیین، لاع  شد تا  امان آم اش اجرا ش دد شدنس الای 

میاس  لرای مداخلژا اثژرلد،  لدشیت انهای راهبردازایید کا هالدین ه مرلیان قادر لا استدراج 

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

های جدید، افراد آدددش را اا لا شارحان در هییام اراها ایده، اعم اهتی یی: لا ایرش خیرخ اهااا  3

دهیژدد خیرخ اهااا م رد ت جا قرار  هایهدفعی ان یک شریک در ت سعا جامعا، للکا لا عی ان 

                                 شژژژ ددر امژژژان ت ایژژژی میژژژالی، صژژژدای مت لیژژژان امژژژر ضژژژعیف ه اژژژاچیز مژژژی ،رهااایژژژن

(Mathur & Napoli, 2010, P. 271)د 

فرد قژادر لژا یژادییری معیژادار  تا عدم اراها الزار عزلی لرای یادییری معیادار: این امر م ج  شد  4

ایااهژای کس  پی، ت ازایدد ااباشت اسالعات کا ماایاش د ه لا جای آن اقدام لا ااباشت اسالعا

شژ د مشژکالت فژرد در هژر پایژا مژی  های تحصژیلی لعژدی اسژت، سژبالام لرای ااتسارات پایا

                                     کیژژژژژدای اا شکسژژژژژت  را تجرلژژژژژا شژژژژژده ه سعژژژژژم تلژژژژژخ چرخژژژژژا لیشژژژژژترتحصژژژژژیلی 

(Westwood, 2002, P. 29)د  

لا جای امکان مشژارکت  تا رهیکردها میجر لا این امر شد اشاره شدهییری ااص ا : م ارد هدف (5

ییژری ازاییژد ای را هدفهای ارسط  مالاااهای مدتلف، رد اسریار فعالیتمعیادار افراد آدددش د

م ج  مباهات فعاالن  تیها ههادااید ه لا اعم یریدلیآم اش لا افراد آدددش را غیرمزکن می کا

 .(Freeberg, 2001, P. 12) ها ش ادلاادیدکییدیان اا اتایج آم اش قرار دادن تأثیره تحت 

 

 «رشد یکپارچه» الگوی پیشنهادی

لژر مستلزم استفاده اا الژزار اسژری میاسژبی اسژت کژا لتژ ان در ههلا ادست اراها الی ی پیشیهادی 

هژای پژوهه، دهم، ایاامیژد دها ه ایااهای هاقعی افژراد آدددش  را مشژدک ازژ داص ل آن، ظرفیت اساس
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رهایی الیژ  را تاهیژد ازایژدد لژذا  ،xwell, 1992)(Ma 1تجرلی است کا ضزن ت لید اتایج معتبر قالا اعتزاد

هژای میژداای ییژری شژده در الیژ ی پیشژیهادی، الژزار اسژری ه پژوهه،اا پرداختن لا م اضی هدف پی،

 دش ادمیت صیف 

 ها و نیازهادیدگاه  نظری منتخب برای شناسایی ظرفیت

هژای فژردی تفژاهت -تح لی ، رهیکردشیاختیرهانهای در لین اسریا پوههشیران در این پوهه،

  ه اراها ا شا راه جدید لژرای تحژ ل 2رهاای، اجتزاعی مبتیی لر ارتبا  را لا دلیا ایرش یکسارچا آایستی،

 چیااکا در، 3(DIR)حد رشد ااسان  لا حرهف ه کییدااسان ااتدا  از دادد در این رهیکرد ع اما مشدک

هژای فژردی آماایژد اژاظر لژا تفژاهت Iاساس، حرف  این لر دشدادمشدک اشان داده شده است،   1شکا آ

هاتیکی دهران لارداری ه یا ح ادث لعد اا ت لژد دارد  ،یدر آراتفاهت در پردااش حسی  است کا ریشا 

لا ا ، الی هژای تعژاملی لژا  Rازایدد حرف ها ه استعدادهای ایستی ه رهاای فرد را ااحصاری میه قاللیت

های فردی ااشی اا آرایژ، هاتیکژی ه ایسژتی خژاص کژ دف ه تفاهت ثیرتأدییران اشاره دارد کا تحت 

لا تح ل اشاره دارد کا فرد  Dییردد حرف شدصیت ه سبک ترلیتی هالدین ه اجتزاع ه فرهیگ، شکا می

آمیز اا اا مرحلا لا عیژ ان پلکژان تحژ لی رشژد ایژاا یالی لا سط ح عالی رشد، لا یذر م ف یتلرای دست

هژا، ارتباسژات دهسرفژا، ، جژذ  شژدن لژا ااسژانمیه تیسژاا: ت جا  اادعبارتی این مراحا هاداردد قاللیت

 یتفکر اسژبها ، تفکر چید علیتی، ها، پا ادن لین ایدهارتباسات حا مسئلا اجتزاعی، خلق ه استفاده اا ایده

یژق تعژامالت تسلط لرش، قاللیت اهل، اا سر د(Greenspan & Wieder, 2006, P. 4)خ دارایا   ه تفکر

ها آاجتزاعی، سااد ه سایر قاللیتش اد ه فرد را قادر لا درف ه تعاما لا دایای اسراف میهیجاای مح ق می

 شژ دمیاامیژده « هیجاای کارکردی»، رهاااینکیدد حرکتی، شیاختی، الاای، فضایی ه حسی  را رهبری می

 د (Greenspan & Wieder, 2006, P. 5)ه لرای یادییری معیادار یک ضرهرت است 

 

 

 

 

 
 (DIR)رویکرد  بر اساسشنوایی  دهیدبیافراد آسحد رشد  کنندهتعیین: عوامل 1شکل 

                                                 
1. credibility 
2. biopsychosocial  
3. the developmental, individual-differences, relationship-based 

شد مسلط خواهد حد رشدی که فرد به آ   

=D های رشد تحولی هیجانی کارکردی گیری قابلیتتفاوت در شکل 

 

 =R الگوهای تعاملی فرد با اطرافیا 
اا اده، کیفیت ارتباسات لا خ
 اجتزاع ه فرهیگ

I =های ایستیتفاهت 
 ااتیکی
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های دریافتی ه میزان اسر اا تفاهت در محرفهای حسی صرفکلیا سیستم ،در مراحا رشد

 ازایید:یت میاهزیتی کا در یذر اا هر مرحلا اا پلکان تح لی داراد، اا اص ل هاحدی لا شرح ایر تبع

کا مستلزم سالمت کلیا ح اس لرای کس   یرای، لا تجرلا چید حسی ه هززماای استفاده اا ح اس  1

 د(Greenspan & Wider, 2006, P. 16) لاشدتجرلیات اراشزیدتر می

کید، هززمان ده اماای کا فرد محرکی را اا یک ح  دریافت می: 1رمزیذاری دهیااا تجرلیات  2

این فرایید  د(Greenspan & Wieder, 2006, P. 15) ش دمیت ا می اهیجاای لا مغز تجرلا فیزیکی ه ه

-ها فعال ش د ه هززمان هیجانم ج  خ اهد شد ه ش ک دف اا سریق تزیز قاها شدن لین محرف

جزی  لا حض ر درفرد  کادرص رتی لا س ر از اا،ازایدد  را تجرلا زیاایتألملد، یا لذت های

قادر لا درف یفتار دییران اباشد، هزساالن تزایلی لا مراهده لا اه اد اهید داشتد در  هزساالن عادی

، هیجاای اا جی  عدم دال لر عدم تزایا اسرافیان هاییحرکتدیدن لا این حالت فرد آدددش 

ا شکستیی تجرلا خ اهد کردد این هیجان کا اریاایسم فرد آاا جزلا تیم ذهیی  را لدل ه محب لیت

   .(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63) خ اهد دادقرار  تأثیرزاهیگ ه یکسارچا تحت س ر ه

 
 های میدانی پژوهش

های تجرلی میتج اا دهلا دام رداسر  هایلح درخص ص هر یک اا در این پوهه،، پوههشیران 

های آاها ا طا یافتا ده پوهه، کادر این میان، اادد علزی داخا ه خارج کش ر استیاد از دههای پوهه،

فعلی  لستد را لا لررسی م اضعی لرای امکان خرهج افراد آدددش اا لنک ش، خ  آاهاعطفی شد تا 

 معط ف ازایید، لا استفاده اا رهیکرد کیفی لا شرح ایر ااجام شده است: 

ه د  «آم اان آدددشتعاملی در آم اش داا، -پ ی، استلزامات تح لی»عی ان  لادر پوهه، ادست، 

مید شده شی ایی ااتدا  شدادد ایرچا هرده م رد اا آم اش تلفی ی لهره دسیبا آسی  100افر لا لی، اا 

در رشتا دادااسزشکی  17شی ایی ت ااستا ل د لا معدل لاالتر اا  اما یکی اا افراد لدهن هسایا ت  یت ،ل داد

اسر درف مفاهیم ه س اد خ اادن در اداما تحصیا دهد ه دییری لا رغم ااجام عزا کاشت حلزهن اا 

تجرلا  یلااایرتر ل د ه لا رشتا ا اشی در هیرستان هدایت شده ل دد درف ه حد ده م طی تحصیلی پایین

-اادیی آاان اا سریق مصاحبا، تحلیا اسیاد ه مشاهده فیلم سال ستیلکا لا کاهش در  م ردمطالعاافراد 

حاکم لر الی های تعاملی هالدین  لدشیت ان رد کا راهبردهایاین ادعا را مطرح کهای م ج د ااجام شد، 

 لریفتاری ه ا شتاری ه هزچیین میزان تسلط آاان  را در درف الان م ردمطالعاه مراقبان، ت اازیدی افراد 

                                                 
1. dual coding of experience 
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 های هیجان کارکردی متفاهت از ده استدقاللیت

  لریدجزن ه کلر «هاهیتی یریدلیتعاملی در رهش ترل -های تح لیاستلزام»لا عی ان دهم پوهه،  در 

ضرهرت یافت کا افراد م رد اشاره لا رغم محرهمیت  جهتنیاااااتدا  شدادد پرداختن لا این پوهه، 

هاه لا پیشرفتی ااها شداد کا میدی اا رهش ترلیتی یریدلیاا ده ح  مهم شی ایی ه لییایی لا دلیا لهره

ش دد در این محس   می کیهستیلل، افراد آدددش در قرن چا ترینمهمیالی لا آن، دست هایاستلزام

ه لا  م ردمطالعاهای رهش ترلیتی م رد استفاده لرای افراد پوهه،، اسیاد م ج د لا هدف فهم استلزام

های این پوهه، در ص رت عدم امکان یافتا لر اساستحلیا شدد  (DIR)استفاده اا مضامین رهیکرد 

ح  المسا  لرای هرهد لا مغز ه لیداری  از اا، س رلان اا سایر ح اس آت ااستفاده اا یک ح ، می

های الاای کا در حالت معز ل ت سط ح  شی ایی قاللیت از اا، س رلادیده آق ای مرل   لا ح  آسی 

-های فرد مستلزم تسلط لر قاللیتلالفعا از دن ظرفیت است کا یدر حالاین ش د  استفاده از دد فعال می

های ایستی یاس  هیوییهای تعاملی کا مراهبرداا مرحلا اا رشد استد چیین تسلطی لا اتداذ های 

 شدد خ اهد سریمهاتیکی فرد لاشد، 

 «ریزی مجدد مغزقاللیت قال » تح ی اتی المبر مبیی لر یرهههای ، یافتای ص رت یرفتاهاپوهه،اا 

هج د ا ت صیف چرایی ه چی ایی تح الت ل ،س یکها اا ای لرخ ردار استد این یافتااا اهزیت هیوه

       آمده در لریدجزن ه کلر آاا جزلا امکان تکلّم پ  اا ده سال اادیی لدهن ح  شی ایی ه لییایی 

 تأثیرتحت است کا رشد ااسان را  (DIR)های مبتیی لر رهیکرد ید لیی،ؤم ،لاشدد اا س ی دییرمی

 د(Lomber, 2010) داادت سعا یافتیی میالی های تعاملی اسرافیان، تح لی ه 

 

 نیازهای افراد آ.د.ش جهت دستیابی به مشارکت معنادار

هاتیکی ه الی های تعاملی تفاهت  -ایااهای افراد آدددش اا ده میسر ایستی (DIR) رهیکرد لر اساس

 :لاشیدمیلا یکدییر داراد کا لا شرح ایر  یادیا

 :س )عوامل زیستی ژنتیکی(فردی ناشی از نقص در حوا هایتفاوت  1

 تا آاجاکاازایدد مح ق میرا است کا امکان دستیالی ااسان لا رشد  الزارهایی ترینمهمح اس اا  

اهزیت  د)(Coren et al., 2004, P. 2 ح اس هیچ است الشر لدهن مجز ع کیدمیادعا  1پ رهتای راس

ت را دریافت ه آن را لرای لیدار از دن سااد تا اسالعاح اس اا این جهت است کا ااسان را قادر می

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

در مغز  ق ای خفتا ترینمهم «الان»دار است ه را عهده اق ای مرل س ساایفعالهای مغز ه ی اا ا رهنتقسز

د (Rebecca, Evers &  Spencer, 2011, P. 4)ش د  ایی فعال میاست کا در ااسان سالم ت سط ح  شی

فراییر  های ص تی جامی هیستره کی، ؛ ایرا دشا ، ح  شی ایی لا ت اازیدی الان محدهد ازیاما 

 هایتجرلاتا حدی کا حتی در دهران جیییی، اص ات جسزاای مادر لرای ااسان  (Afrooz, 2009)است 

کا ح  شی ایی در حالت را د اهیبره ر کارکردهایی (Kral et al., 2013, P. 3)ازایید را فراهم می مهزی

اا  اادعبارتاین سط ح د P.(Oyiborhoro, 2004 , (92 کیدیممشدک  1را در سا سطو داردمعز ل 

آسطو  ، سطو اسارتی صداهای محیطی ه یا لی ل هیکی لرای احساس ارتبا  لا محیطآ سطو التدایی

دار مسئ لیت رشد یفتار، ی ش دادن فعاالاا کا عهدهآ سطو ازادین  ه ایهشدار اشااایادییری میفعالاا/

 زیتزیالی، شیاسایی، اا سریق م قعیت هزچیین ح  شی ایید  اسات یفتاری استهای الاای، ارتبمهارت

 دکیدمیایفای ا ، تحرف ایز  یالی ههای جهتدر رشد مهارتصدا  یرییره، م قعیت ااعکاس ه یالی

را لا دابال خ اهد داشتد آدش لا هزا ا ع اا دست دادن  ییامدهایپآسی  در ح  شی ایی  

هایی اا جزلا کاه، ه ه دارای عالهم ه اشااا (Paul & Whitelaw, 2011, P. 4)  دششی ایی اسالق می

لاال یا غیرعادی شدن کارکرد استد اختالل در هدایت صدا لا حلزهن علت اصلی آسی  است ه لاع  

 & Moller, 2006, P. 201; Turkington)ش د صدا می ییذار زیتزآستااا شی ایی ه کاه،  رفتن

Sussman, 2003, P. 64)لیدی، شدت ه سن آدش، ع اما اصلی هستید کا حتی ایااها ه د ا ع، شکا

های حاصا اا آدش را در لین افراد آدددش متفاهت از ده استد در لررسی ایااهای آدش ه یا محدهدیت

های حساس متفاهتی لرای م رد ت جا قرار یرفتا کا پ  اا ت لد، دهره جهتاا آن درمان آن، سن فرد 

جزلا دهره حساس رشد شی ایی مرکزی  اا (Thomas & Johnson, 2008) شد کارکردی مغزر

(Sharma et al., 2002) یآم االاندهره ت ااایی  ه یا (Lynas, 2005)  معین شده استد 

آدش  «شدت»ازاید، میزان های متفاهت میعاملی کا تعاما فرد را لا دییران دچار چال، ترینمهم

  اسرات پاهل ه 1میزان شدت ده اردهیاه هج د دارد کا در جدهل آ لر اساسلیدی افراد ااستد لرای سب 

 اشاره (Roeser & Down, 2004, P. 43) ر ه داهن ه رها (Paul, & Whitelaw, 2011, P. 5)هایت اله 

ار های متفاهتی قرشدت آسی  در لااه لر اساس ، افراد 1جدهل آ اسالعات لر اساسشده استد ایرچا 

لا اعم  ،دییرعبارتلاهج د داردد  اسراتفاقهج د خ اهد آهرد، ا هایی کا لااد، اما در تعیین چال،یرفتا

                                                 
1. primitive & signal-warning /passive learning & symbolic  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Sue%20S.%20Spencer&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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دسیبا  26ش د کا سطو آدش فرد، لی، اا ، مشکا افراد جامعا هدف اا اماای شرهع میاین پوههشیران

-های یرههی مااید لح قعیتایجاد خ اهد شد ه فرد در م  «چال، ارتباسی»ا عی  ص رت نیالاشدد در 

است،  دیدهآسی لا شرح قسزتی اا سیستم شی ایی کا « ا ع»ش دد هزچیین، های کالسی دچار مشکا می

د اا این میسر آسی  لا سا دستا اات الی، حسی عصبی ه حسی (Turkington, 2003, P. 101) پرداادمی

ا عزا جراحی معز ل لرای لاایالی شی ایی ش د ه امکان استفاده اا هسایا کزک شی ایی ه یت سیم می

 دهددقرار می تأثیرفرد را تحت 

میزا  شدت بر اساسبندی آ.ش : طبقه1 جدول  

درجا آسی      

 شارحان

14-0  25-15  30-26  40-31  49-41  54-50  70-55  90-71 اللا لا 90   

ر ه داهنرها  عزیق شدید مت سط خفیف کم ارمال 

 عزیق شدید مت سط خفیف کم ارمال پاهل ه هایت 

 

   :های فردی ناشی از الگوهای تعاملیتفاوت (2

هایی اا جی  هاتیکی ااسان در معرض آسی  (DIR)رهیکرد  لر اساسشد،  چیااکا مالحسا

-تفاهت ه در اتیجات ااد م ج  لرها آدش ه تفاهت در تعدیا ه پردااش حسی ایستی قرار دارد کا می

ازاید کا لا مسیر رشد هزساالن هر چیز مسیر رشدی را مطالبا مید این آسی  لی، اا ش دهای فردی 

د ایرچا مسیر رشد این افراد لا ااجام (Greenspan & Wieder, 2006, P. 340) عادی متفاهت خ اهد ل د

ت ااد تعیین ش د، اما عزده ایااهای فرد لایستی اا مداخالتی اا جزلا استفاده اا هسایا ت  یت شی ایی می

ش اد ه میزان اثرلدشی سایر مداخالت ایز لا الی های تعاملی اسرافیان ی های تعاملی مرتفی سریق ال

هایی در افراد آدددش خ اهد شد کا در ده لستیی داردد لذا ا ع الی های تعاملی مراقبان میجر لا تفاهت

 م طی اماای متفاهت قالا لررسی استد 

 تأثیره تحت  یسالیش،ح لی رشد را تا حدهد های پایا تدر م طی اماای اهل، ک دف قاللیت

-می تجرلا  لاشد،می (Davis & Kean, 2005)اا ااتسارات ه لاهرهای هالدین  متأثرالی های تعاملی کا 

س ر ا یذاری شده ه لاام «ت جا ه تیسیم»عی ان  لاکا  کا ک دف در قاللیت اهل رشدت ضیو لا این ازایدد 

های حسی قرار ااجامد، لالفاصلا لعد اا ت لد در م الا ااب هی اا محرفمیس ل ا ل یماهیسامعز ل تا 

را  یزیخ دتیسسااهکارهای  «ل دن ه هززماای یچید حس»ییردد در این مرحلا، ا ااد اا سریق اصا می

های مراقبان ایز لا ایجاد تحریک ،اا س ی دییر دازایدهای شدید اتداذ میلرای تحزا لرااییدتیی
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های را لرای کس  تجرلا اه چهره  آاج ا ه حالت جسزی آللی ه دفی ، عاسفی آا ااش ، هیجاایمیاس  

یذاری شده است، اام «هاجذ  شدن لا ااسان»عی ان  لاکا  یازاییدد در قاللیت لعدلد، یاری میلذت

یایی خ اهد میدی هززمان اا ح  شی ایی ه لیس ر معز ل مستلزم لهرها های مدتلف لرمزیشایی هیجان

سااد اا سریق ت جا از دن لا صداها آح  شی ایی  ه مشاهده چهره مراقبان آح  فرد را قادر می کا ل د

لییایی ، ع اسف دییران را درف ه میزان متفاهتی اا ت اازیدی تیسیم هیجان ه لرااییدتیی را کس  

یق لرقراری ارتبا  رفت ه لریشتی اا سر امستلزم کس  تجرل «ارتباسات دهسرفا» یعییازایدد قاللیت س م 

اامیده « ارتباسات حا مسئلا اجتزاعی هدفزید» کاازادی استد در قاللیت چهارم لا مراقبان لا ص رت پی،

ای اا ارتباسات ااجیره دهیساامانع اسف ه رفتار اقدام لا  دهیساامان، ک دف اا سریق ش دمی

عامالت در سطو پی، کالمی قرار دارد ه اا سریق ترکی  در این مرحلا ت ازایدددهسرفا ه حا مسئلا می

 ش دد ازادی اا خ د ه دییران میسر مییک ح  پی،

های فضایی دیداری، الاای ه حرکتی خاصی را تعیین از دد ت ان مهارتلرای هر مرحلا اا رشد می

یکسارچا اا تح ل را های تح لی رشد پشتیباای ه تص یری ها ک دف را لرای تسلط لر قاللیتاین مهارت

افراد آدددش در دریافت، تزیز ه  محدهدیت ،د لذا(Greenspan & Wieder, 2006, P. XV)ازاید اراها می

صدایی ی هااشارههای اهل تا چهارم رشد، مشکالتی را در درف ه پاسخ لا تعدیا ح  شی ایی در قاللیت

-ییری مطل   مهارتهیجاای ه امکان شکا ازاید ه م ج  ف دان تجرلا الام در مراحا رشدایجاد می

میدی اا ح  شی ایی قادر است ا ااد در ص رت عدم لهره ،حالدرعیند ش دمیهای ارتباسی ه رشد تفکر 

ازاید ه ه حاالت لدای  الراا  هااشارهها اا قبیا تا مرحلا چهارم ایاا خ د را اا سریق سایر ح اس ه مهارت

آمااید خیده مراقبان  ه یا ح  المسا آا ااش شدن  خ د را لا تعادل رسااده هزچیین اا سریق ح  لییایی 

مشکا جدی ک دف اا اماای  درهاقیازایدد ها ه هیجااات الام را در تعاما لا اسرافیان تجرلا ه قاللیت

 یایهتجرلایالید ه اا آدش فراادشان آیاهی می م،ه چهار  مش د کا هالدین در تجرلا قاللیت سشرهع می

لرها این اختالل، لاهرهای  میشأازاییدد کا پایا تجرلا قاللیت پیجم ه ششم هستید را دچار اختالل می

داراد ه لا اتداذ  (Hindley, 2005)ها ه ایااهای فرد آدددش ااص الی است کا مراقبان در م رد ظرفیت

ازایید ه م ج  میید تبدیا قیزت دهران ک دکی را لا یک تهدهای ذیالی های تعاملی اامیاس ، فرصت

های الان رایج در لین اکثریت جامعا لااداشتا ش دد ش د فرد آدددش اا ک ش، لرای تسلط لر قاللیتمی

ساای ازاید ه یا لین ت ااد ایدههای الاای اا این جهت تهدید ایست کا ک دف ازیقاللیت رعدم تسلط ل

للکا اا این جهت تهدید تل ی ،  (Hao et al., 2010; Piaget, 1971, P. 47)ها ارتبا  لرقرار کید،ایده
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ها لا عی ان یک اساس لرای تفکر خالق ه تدیلی ه معیا خ اهد شد کا ت اازیدی خلق ه استفاده اا ایده

ها کا مبیایی لرای میطق، آامای، هاقعیت، تفکر ه لدشیدن لا ازادها آقاللیت پیجم  ه یا پا ادن لین ایده

های قاللیت ،دییرلیانلاد آقاللیت ششم  در تعاما هیجاای لا اسرافیان کارلردی خ اهد شدد لاشقضاهت می

ه یا یذر اا  (Vygotsky, 1987)اجتزاعی  ها، اماای لرای صع د اا دارلستلین ایده پا ادنساای ه ایده

ای قادر لا حض ر در ههای الان محاهرخ اهد ل د کا فرد اا سریق تسلط لر قاللیت مؤثرمراحا لعدی رشد 

اراشی شده ه لا امکان ت فیق در حا مسئلا اجتزاعی، هیجااات مثبتی را لرای  دارجهت هی هاییفت

 هدایت کا اریاایسم تجرلا ازایدد

کا فرد لرای تجرلا قاللیت هفتم رشد لا حدهد سن آم اش لا ت جا لا ایی ،م طی اماای دهمدر 

هیویی عیاصر  ،ازاییدد لذای های تعاملی هزساالن ه مرلیان مشدک میرسد، مسیر رشد فرد را الرسزی می

های فردی ااشی اا الی های لرها تفاهت میشأت ااد ، میاست اح ه تعاما کییدهتعیینکا  لرااما درسی

 های م رد ایااکا رفی ایااها ه یا احصا شایستیی «هاهدف»اا:  اادعبارتاین عیاصر  ترینمهمتعاملی لاشدد 

کا در آن « درهس دهیساامانمحت ا ه اح ه »ه  «های یاددهی یادییریرهش»ازاید، ییری میرا هدف

ت ااد کا می« اح ه اراشیالی» ،ش دمیمشدک تعاما فرد آدددش لا هزساالن ه مرلیان چی ایی 

اساای محیط ه یا کا لا جد «مکان» تیدراهادهد ه قرار  تأثیرفرد را تحت  خ د پیدارهجزلا اا  هاییهیجان

 خ اهد داشتد   متفاهتی لر رشد فرد تأثیرتلفیق افراد، 

 

 نقش زبا  در چرخۀ رشد

 ،(Chomsky, 2001, P. 3)یرایان، فطری(Skinner, 2005, P. 57)یرایان تعاما کا ت سط تداعی

ترین ه هریلرای درف ضر (Vygotsky, 1987)یرایان ه اجتزاعی (Piaget, 1971, P. 24) یرایانساااده

 ,Byram, 2009) لاشدمی «الان»مستلزم هج د الزاری لا اام  است رشد مطرح شده ع اما مؤثرترین

Zigler, 2007). یک  ماهیت الان ه اهزیت آن در دستیالی لا رشد، لا حدی پیچیده ه ضرهری است کا هر

 شدادد  ای اا هاقعیت آنتیها م فق لا تبیین ی شا اسرانصاح اا 

مدتلف، افراد آدددش لا دلیا عدم  پرداااناسریااا دیدیاه  ،ش دمی  مالحسا 2در جدهل آ چیااکا

ت ااید اا سریق ساختارهای یالی لا سط ح عالی رشد ایستید ه ازیهای الاای قادر لا دستقاللیت تسلط لر

در اادیی، مشارکت های خ د لرای ایجاد معیا لیان ایده قادر لا ،داا، لا هاقعیت دست یالیدد هزچیین

                 ن دلیا در لین هزساالن محب لیتی اداشتایه لا هز ایستیدهای اجتزاعی فعال در یفتزان

(Wolters et al., 2011) ه قادر لا جذ  رفتارهای م افق اجتزاعی (Celeste, 2012)  کا لرای کزک ه
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لا جای  ،اد اهید ل دد لذا (Eisenberg & Mussen, 1989, PP. 3,130)ش اد جل  اسر دییران قصد می

                                   هایی اا جی  احساس اات اایهای هیجاای ه اجتزاعی مثبت، آسی کس  قاللیت

(Mirzaee et al., 2011)، پایین  اف اعتزادلا(Percy & Smith et al., 2008) افسردیی ه (Theunisse, 

دهد، را قرار می تأثیرش د ه کا اریاایسم فرد را تحت می دتاییسااهمهای کا میجر لا رفتار (2011

آاان پیشرفت ضعیف ه  تا ش دمیتجرلا خ اهید کردد اتیجا این ا ع تجرلیات در محیط یادییری م ج  

 د(Kelly, 2003)    تر تجرلا کییدافت شدید در س اد خ اادن را در حد یک م طی تحصیلی پایین تیدراها
 

ماهیت و اهمیت زبا  در دستیابی به رشد درباره نظرا صاحبدیدگاه : 2ل دوج  

 اهمیت زبا  ماهیت زبا  شارحا 

 پدیدار از دن قاا ن  ذاتی ه پردااشی   1922، 1913ثرادایک آ

  اسکییر
ی تالی محیط کالمی، پدیده اجتزاع

هراثت ه هاتیک تأثیرلدهن   

ق ت  اییک رفتار اجتزاعی لا عی ان میااجی لر

 لدشیدن لا رفتار

 رشد داهزی اسام الاای ذاتی ه اایشی   چامسکی

ار داا،های ساختمبیای رشد میطق ه یافتن ریشا تک ییی آتکاملی ل دن مفاهیم  پیاهه  

محیط  اراها جهان درهای ه ت ااایی لرای تسلط لر ذاتی اجتزاعی    1983آ   

رای ساخت هاقعیتای لهسیلا اجتزاعی   2003، 1975هالیدی آ  

یالی لا سط ح عالی رشدهسیلا دست اجتزاعی  هیی تسکی  

 اجتزاعی    1981لاختین آ
ایجاد  های یفتزاای لرایپ یا ه فعال در ارتبا 

خ د جامعا، ساختن ه تغییر هایهدف معیا، تح ق  

 لرآهرده شدن ایااهای ارتباسی ااسان اجتزاعی  ه پر ه تامسس ن1 آ1980 

داراد، افراد  اسراتفاقخص ص ا ، کلیدی الان در دستیالی لا رشد در اسرانصاح اییکا اسر لا 

های اسراف را لا مدل ل اآاان قادر ایستید هز هستید؛ اا جزلا اییکادییری  2هاییآدددش دچار محدهدیت

ازایید می «اا حدخطای لسط لی، »های م ج د یا های محدهد خ د لیان ازایید، لذا اقدام لا لسط هاهههاهه

(Rescorla, 1980)های کارکردی، حذف لرخی اا هاهف لاها لا جهت محدهدیت در هاهه ،د هزچیین

 د (Roger & Brown, 1977)ساااد لا اح  التدایی آالان تلیرافی  می یییفتارهاپاره

لیاایر هایی اا تیها چیین محدهدیت )P., 1978Carroll , (213 3لیالر فرضیا اسبیت شیاختی

هاست، للکا ی یای درف محدهد آاان اا شیاخت اسبت لا محدهدیت افراد آدددش در استفاده اا هاهه

                                                 
1 . Hopper & Thompson 
2. overextension error & telegraphic speech  
3. linguistic relativity  
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های قاللیت»ت ااایی درف ه استفاده اا ایز  (DIR) در ح اه مفاهیم ااتزاعی استد در رهیکرد لا هیوه جهان

های های ذهیی کا هیجانچس  ایدهای اهزیت است کا اا تیها فرد را لا لردار جهت آن اا «الان کالمی

 & Greenspan)آهرد لرای اه فراهم میرا هایی للکا قاللیت ،ساادمدتلف را لا هزراه دارد آشیا می

Wieder, 2006, P. 30)د 

ساااد ه اا س ی امکان تعامالت هیجاای را میسر می س یکهای ذهیی اا کا ایدهت ضیو لا این  

اا مراحا رشد هستید کا میجر لا پیشرفت ت جا، تفکر، الان ه عزا خ اهید شد  یکدییر لییادی لرای هر 

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

ازاید، تجرلیات اراشزید محرهم می لرخیااسان را اا کس   ،ایرچا عدم هج د هریک اا ح اس

ا در ص رت ا ک در است ک (DIR) ید این اصا رهیکردؤم کلرچ ن لریدجزن ه اما هج د افرادی 

هایی تفاهت م ج  ایجادهای مسیر رشد عدم ت جا لا تفاهتمسیر رشد متفاهت خ اهد ل دد  ف طح اس، 

دیده شی ایی لا هزتایان ه های فردی افراد آسی تفاهت هد شددخ الین فرد آدددش لا هزساالن عادی 

   اشان داده شده استد2در شکا آ شانیعادهزساالن 

 

 
 

 شنوایی با همتایا  و همساال  عادیه دیدهای فردی افراد آسیبتفاوت :2شکل

 

 گیری شده در دیدگاه پیشنهادیمواضع هدف

 لاشدد های، میدر مسیر متیاس  لا ظرفیت اهآدددش مستلزم قرار یرفتن  فردرشد تح لی 

 الگوهای تعاملیناشی از های تفاوت

 عدم امکان استفاده اا ح  شی ایی :
 محیط در احساس 
  هادریافت هشدار ه اشااا هدر جذ  اص ات 
 یالی ه تحت تاثیر قرار یرفتن تحرف جهت در 

 غیر الاای ) در یادییری اص ات 

 

 

 های الان رایج ضعف شدید در قاللیت 
 های تح لی رشدآمیز قاللیتعدم تجرلا م ف یت 
 کارکردیهای هیجاای عدم تجرلا قاللیت 

  ها ه اختالالت هیجاایآسی 

 عدم امکان یادییری معیادار 

 ضعف شدید در درف س اد خ اادن 

های مدتلف اجتزاعی ه عدم امکان خ داتکایی دراادیی عدم مشارکت معیادار در فعالیت

 شدصی

الگوهای زیستی زنتیکیناشی از های تفاوت
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 شنوایی )آ.د.ش( هدیدفراد آسیبهای ا: ظرفیت3 شکل

های مشدک شده لرای افراد لا ت جا لا ظرفیت پوههشیران در این پوهه، لرای تعیین این مسیر

   لا تص یر کشیده شده استد4م اضعی را پیشیهاد از داد کا در شکا آجامعا هدف 

 
 ادی رشد یکپارچهگیری شده در الگوی پیشنه: مواضع هدف4شکل 

 

  یزبا  کالمهای فرد برای درک و استفاده معنادار از قابلیتتوانمندسازی 

های الان کالمی استد م ضی در دیدیاه پیشیهادی، تسلط افراد آدددش لا ت ااایی قاللیت ترینمهم

یلا لرای ترین هسهای جاری اا لا عی ان هدف غایی، للکا لا عی ان ضرهریاین م ضی لرخالف رهیکرد

، کیدمیتسهیا  را های هیجاای کارکردیامکان تح ق هدف اصلی مداخالت کا تسلط فرد لر قاللیت

 :لاشدهای ایر لرخ ردار ی اا هیوییلایستمیقاللیت الان کال  ییری شده استدهدف

 های عادی رایج لاشدد در لین اکثریت افراد جامعا در محیط  1

های ناشی از الگوهای تعاملی   ظرفیت
یکی   های ناشی از الگوهای زیستی ژنتظرفیت      

   
 میدی اا سایرح اس لاالخک لییاییامکان لهره 
 میدی اا الزارهای دییر شیاخت امکان لهره 

  عدم داشتن اختالل تح لی ه شی 
 ایقاللیت لال  ه یادییری الان محاهره 

  های ریزی مجدد ا رهنقدرت مغز لرای قال
 قسزت یفتاری ت سط سایر ح اس  

 

 

  ا لا دییرانایاا ک دف لا لرقراری تعام 

 مید لرای ااجام مداخالت لا دلیا هج د هالدییی عالقا
 آراه در داشتن فرااداای خ دکفا 

 هج د هسایا ت  یت شی ایی 

 هج د تجهیزات کامسی تری لرای اصالح یفتار 

 های جدید اسام آم اشی ییریجهت 
 

ساای محیط دهران ک دکی غیی
ی ه لرای م اجها لا تجرلیات هیجاا

های رشد:قاللیتتسلط لر   
 ت جا ه تیسیم 
  صزیزیت ه میا لا ارتبا 

  ارتباسات دهسرفا غیر کالمی 

  ارتباسات حا مسئلا اجتزاعی 

 ها خلق ه استفاده اا ایده 

  پا ادن لین ده یا چید ایده 

ای هکسب شایستگی
الزم جهت امکا  
مشارکت معنادار در 
فرایند توسعه و 
خوداتکایی 
کی در زیستی ژنتیجبرا  نقص  افرادآ.د.ش

 سیستم شنوایی  
 توانمند نمود  فرد برای
 درک و استفاده معنادار از

کالمیهای زبا قابلیت  

لط بر تسهیل امکا  تس
 های هیجانیقابلیت

 کارکردی

 ها ه آشیایی اهلیا ه مرلیان لا ظرفیت
 استلزامات رشد افراد آدددش

  های عیاصر ساای هیوییمتیاس
ها ه ایااهای رفیتدرسی لا ظلرااما

 افراد آدددش جهت امکان: 
 های پایاتجرلا مجدد قاللیت 
 های تفکر: تجرلا قاللیت 

ا اسبی، چیدعلیتی ه خ دارای  

 های مغز هدفزید از دن لااساای ا رهن 
  استفاده اا هسایا کزک شی اییدر ص رت امکان 

 لرای کزک لا تح ق سایر م اضی 

 های اا ماها،افزای، سطو خزااا لغات در لد 
  رفتار اسرافیانمدیریت از دن 
 لرای اصالح یفتارح  لییایی استفاده اا 
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متیاس  لا سن ه سطو هزساالن عادی در  ه دست ر الان هاهاههخزااا  وهلا هیهای الاای اا اسر قاللیت  2

سط ح اهلیا لرای ایجاد  اهای الاای الامچراکا تسلط لا این میزان اا قاللیت ؛های اا ماها لاشدلد،

 لاشیدد خالقیت ه تفکر می

هیجاای ه ت  یت لرقراری ارتبا   م ج ای  درف شده لاشد تا لا ص رت معیادار آاا تهی ه کلیشا  3

 ت ااایی فرد در استفاده اا الان ا شتاری ش دد

 & Greenspan)ها لا اسرافیان میسر ش دفهم لاشد، تا امکان لیان ایده یفتار فرد لرای دییران ایز قالا  4

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

 

های   ی یای ا ، ه اهزیت الان در چرخا رشد استد لا این ت ضیو کا تسلط لر قاللیت5شکا آ

پایا رشد هیجاای کارکردی اماای میسر خ اهد شد کا فرد لا رشد ت جا، تفکر، الان ه عزا قادر لا جذ  

های پایا میجر للیترفتار م افق اجتزاعی شده ه تعامالت هیجاای را تجرلا ازاید ه اا س ی دییر تسلط لر قا

 د(Greenspan & Lewis, 2005, P. 23-24)لا رشد الان، ت جا ه تفکر خ اهد شد 

 
 های زبانی رایج  در چرخه رشد: نقش تسلط بر قابلیت5شکل 

 
 های زبانی   استفاده از سایر حواس برای امکا  تسلط بر قابلیت

 لاع س ر معز ل این هظیفا ا فا دریافت اص ات را لا عهده دارد ه لح  شی ایی هظی ااآاجاکا

-ش د، تص ر لر این است کا آدش، فرد را اا تسلط لا قاللیتدرف یفتار دییران ه یا اصالح یفتار فرد می

الزارها ه  ،هاشر یکی اا  تیهاح  شی ایی  اما هاقعیت این است کا ،ازایدهای الان کالمی محرهم می

های مرتبط قدرتسایر در ص رت محرهمیت اا آن، امکان لیداری  ه ش دمیتل ی کس  اسالعات مبادی 

میسر خ اهد شدد ت فیق  ایر ح اس اا جزلا لییایی ه المساهای الاای  اا سریق ساهفتا در ذهن آمااید قاللیت

داشتن ح  لییایی ه ا هاه لرای ت اازید از دن لریدجزن لا لرقراری ارتبا  لا دییران در عینیریدلی

 تسلط لر
ا های پایقاللیت   

ر، رشد ت جا، تفک
 الان ه عزا

تعامالت امکان 
 هیجاای  

 زلی،تغییر در رفتار ع
 ،لهداشت رهاای

 خ دآیاهی، ه ددد  
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کا ه ش مبیی لر این  2011آادعای یاردار چیین ه هز (Gridley Howe, 2013, PP. 1-15)شی ایی 

 لاشدد می ف قید امکان تح ق م ضی ؤم ایکال لا درف شی ایی آه اا ح  شی ایی  فرد هالستا است، م

ادعای این هزس  لا  «ها رهنریزی مجدد اامکان قال » لا عی ان المبر تح ی اتی یرهههای یافتا

لا جای ح  شی ایی اا سایر  از دن قسزت ا احی هرتیکا ه لرهکات ان لرای فعال است کا می پوهه،

-های دهد، اماای کا یک ح  قالا استفاده اباشد، ا رهناز دد این ت ان لا فرد امکان میاستفاده  ح اس

لا  دش داا هدر رفتن آن جل ییری   درهاقیش د  ه  لکار یرفتامرل   لا هزان قسزت  ت سط ح اس دییر 

      «لا لرقراری ارتبا  لا دییران ایاا مبرم ک دف» ت جا لا چیین قاللیتی ه هزچیین در اسر یرفتن

(Herman & Morgan, 2011; Moore, 2009)،  ا احی  ش دمیم ج  استفاده هدفزید اا ح  لییایی

ا لا دلیا عدم تحریک ح  شی ایی لرای عزلکردهای فهم الان ه هرتیکا ه لرهکا در ل پ ییجیاهی آک

سری کا لرای های یکی اا میاسق لییایی آدر ل پ پ ت الی یفتاری استفاده اد اهید شد  ت سط ا رهن

حرکتی  لرای عزلکردهای فهم الان ه ت الی  -ش د  ه یا المسا آدر قشر حسیت  یت لییایی استفاده می

 استاست کا مدعی  (DIR)ها هزس  لا اص ل لییادین مدل د این یافتا(Lomber, 2010)یفتاری فعال ش اد 

یالی های خ د، امکان دستفرد استثیایی لا ایااهای هیوه، درص رت قرار یرفتن در مسیر میاس  لا هیویی

اده اا در الی ی پیشیهادی، استف. (Greenspan & Wieder, 2006, P. 340) لا رشد سالم را خ اهد داشت

افزارهای کامسی تری لا عی ان رهشی لرای اصالح یفتار فرد کا مستلزم استفاده اا ح  لییایی لا جای ارم

 دش دمیشی ایی است، ت صیا 
 

 محیط دورا  کودکی  یسازیغنبر نقش والدین برای مدیریت اثربخش و  تأکید

ترین امان ااجام مداخالت ییت فیق اادف افراد جامعا هدف در هضعیت کی ای لیاایر اتالف سال

اادد ییری از دهح ق م اضعی است کا رهیکردهای جاری آن را هدفتلا دلیا تالش هالدین لرای 

هالدین لا ااجام آامای، ه خطاهای رایج لرای تجرلا استفاده اا   لیشتردر هضعیت فعلی هقت  ،دییرلیانلا

ه  ساعتاکیدر جلسات یفتار درماای شرکت  آمدهایهرفتهای آن، هزییا تأمینهسایا ت  یت شی ایی ه 

در دیدیاه پیشیهادی، ا ، هالدین لرای تح ق م اضی در این الی  متفاهت د یالدمیاختصاص  مااید آن

رشد ه چی ایی ت فیق در تح ق آن  هایاستلزامخ اهد ل د ه الام است در جلسات ه لا هدف آیاهی اا 

ضرهری است  جهتااآندیریت صحیو تعاما اسرافیان لا فرد آدددش شرکت ازاییدد ا ، هالدین لرای م

مزکن است مداخالت پزشکی ه یا یفتاردرماای، تعاما اامیاس  اسرافیان  مؤثرترینکا در ص رت ااجام 

  .(Shalian et al,. 2013) ازایداثر آن را میتفی ه یا حداقا کزراگ 
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های مرل   کا ک دف ش، مرحلا اا قاللیتشاما اا مرحلا است  (DIR)مراحا رشد در رهیکرد 

الی ی تعاملی هالدین تجرلا خ اهد از دد  تأثیره لا س ر معز ل تحت  «های پایاقاللیت»عی ان  لالا آن را 

ها مستلزم اثرلد، ل دن تجرلیات کس  شده در این مراحا است لایستی لا یی این قاللیتاکار ااآاجاکا

های حا مسئلا اجتزاعی جهت امکان فرد را لرای تسلط لا مهارت ساای ش د کا اا تیهااح ی غیی

، یک سااه تح لی است میسر (DIR)یاری ازاید، للکا امکان ت سعا ه ش فرد کا در رهیکرد  ییخ داتکا

است کا فرد را لرای امکان  یهایتجرلاهای حا مسئلا اجتزاعی مستلزم کس  تسلط فرد لا مهارت ش دد

 Greenspan)های لعدی رشد آماده ازاید های یادییری ه امکان تجرلا قاللیتمحیط تعامالت هیجاای در

& Wieder, 2006, PP.1-42)های ساای محیط لرای تح ق چیین قاللیتی ایاامید آیاهی اا قاللیتد غیی

فیان لا حد م رد اسر، الام است رفتار اسرا الاای ه رفتاری هزساالن است کا هالدین لرای رساادن ک دف

 را مدیریت ازاییدد

هایی کا الام است هالدین اا آن آیاهی داشتا ه لرای لا فعلیت درآهردن آن، اا جزلا ظرفیت

مجدد مغز است کا قطی ارتبا  یفتاری لا  ریزیایی الام را اتداذ ازایید، م هبت اثرلدشی قال هراهبرد

هالدین لایستی لا  ،م هبت خ اهد شدد لذا م ج  هدر رفتن این اهای ک دف ه یا پاسخ لا ایااهای اشاره

آیاهی داشتا ه  ماهااا هایدر لد، خزااا لغات متیاس  لا سن ه لا هیوه های الاای م رد ایاا فردقاللیت

معط ف م رد اسر  طوک دف لا لرقراری ارتبا  کالمی ه در س هادار از دنلا  تزامی ک ش، خ د را

ای لا فرد عطا خ اهد کرد ه م ج  خ اهد شد امکان الان قدرت هیوه  1959آ لا اعم پیاهه ازایید؛ ایرا

ریزی مجدد مغز، های رشد کا ایاامید تعاما هیجاای است مح ق ش دد لا ت جا لا ت ان قال تجرلا قاللیت

ش د کا میجر لا اتالف هقت لرای تح ق م اضی م رد لح  در ص رتی ت صیا می ااجام کاشت حلزهن

 .(Shalian et al., 2013)اش د 

 

  های پایه هیجا  کارکردیهیجانی معنادار جهت تسلط بر قابلیت هایتجربه

تح ل »های شیاختی، الاای، عاسفی ه شدصیتی در درهن مراحا ت ااایی، (DIR)رهیکرد لر اساس

ییرد شکا می تعاما پ یای العاد ایستی، رهاای ه اجتزاعی ااسان، تأثیرتحت ه  «هیجاای کارکردی

(AminYazdi, 2012). های هیجاای کارکردی کا تح ل آن در دهران ک دکی ه ا ج اای این قاللیت

 احداقا جاذل در ص رت داشتن هاتجرلاترین پذیرد، اا این جهت هیجاای خ اهد ل د کا سادهص رت می

        را قادر کا آاها ک دف  ش ادمیلا این دلیا  کارکردی اامیده  ،هستیدد هزچیینکس  هیجاای، قالا 

                              کییدها را رهبری قاللیتدییر ساااد تا لا جهان اسرافشان تعاما داشتا لاشید ه می
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(Greenspan & Wieder, 2006)اختالالت هیجاای آمااید اضطرا ، افسردیی، پرخاشیری،  ،رهاااین د

د، اش تبا  ه جذ  رفتارهای م افق اجتزاعی حاصا میهس اس  کا لا دلیا عدم ت اازیدی در لرقراری ار

 ه در کا ساخت معیا هاحرکت ه ح اسشاما م ج  اختالل در کا اریاایسم ااسان اا جزلا تیم ذهیی 

  .(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63)ش د می

 اایسکا لرای ت اازید کیدمیت صیا  (DIR)شیاسی هزس  لا رهیکرد های علم عص یافتا

های هیجاای ه اجتزاعی آاان را پرهرش دهیمد های هاقعی اادیی لایستی کفایتیادییرادیان در م قعیت

ه لا ارتباسی کا لا حافسا ه ت جا دارد، یادییراده را  استاین پرهرش لا عزلیات قشری عالی مغز مرتبط 

ت  یت  ،لذا .(Noori, 2012) ازایدهای میاس  آماده میلرای عزا مست ا، فعال، خلق ه اجرای لرااما

اماای میسر خ اهد شد کا اا  اف اعتزادلاافزای،  ه خ د پیدارههای هیجاای اا جزلا اصالح کفایت

ها لا حداقا لرسد ه اا لییی ش اد ه حض ر فرد در این محیطهای آااردهیده لرای فرد پی،محیط ،س یک

های عادی ه یادییری معیادار، لا تسلط لر محیط لرای امکان حض ر در اه تأجرااعطاف ه  ،س ی دییر

 های رشد  ه هیجااات اثرلد، اا جزلا هزدلی افزای، یالددهای الان رایج، تجرلا قاللیتقاللیت

افراد م فق آدددش  لیاایر این است کا آاان پ  اا درف تفاهت خ د لا دییران ا لررسی تجرل

المی پافشاری از ده ه لا پرخاشیری شدید لر م ضی خ د مبیی لر التدا در م الا اصرار لا لرقراری ارتبا  ک

ازاییدد این اختالالت هیجاای ابایستی اا جی  عدم قرار یرفتن در محیط می تأکیدلرقراری تعاما لا اشاره 

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

 د(shalian et al., 2013, 2014) خ اهد ل د
 

 های یادگیریو فرصت هاتجربهفراهم نمود  زمینه درک و یادگیری معنادار 

های یادییری، تح ق ده اصا الزامی استد لرای امکان تح ق درف ه یادییری معیادار در محیط

آاها را در محیط  دهای پایا تسلط یافتا ه قادر لاشادست فرد قبا اا هرهد لا مدرسا لایستی لا قاللیت

               های پایا ه هزچیینمحیطی غیی در مدرسا لرای تجرلا مجدد  قاللیت ،یادییری لکار لیددد آایاه

  لرای اه فراهم ش د ا یخ د اراهای مراحا هفتم تا اهم رشد آتفکر چید علیتی، اسبی ه قاللیت

(Greenspan & Greenspan, 2009, P. 63) لا دالیا  های پایاامکان تجرلا مجدد قاللیتد فراهم از دن

 ایر ضرهرت دارد: 

قادر لا لرقراری ارتبا  کالمی  هرچیدماهیت ارتبا  در خاا اده اا جی  مراقبت است ه ک دف   1

های یادییری این ارتبا  اا جی  در محیط کایدرحاللا اازها کشیده اد اهد شدد  یس رجدلااباشد، 
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لرای جذ  رفتارهای م افق اجتزاعی اا جزلا هزدلی، هزکاری،  رقالت است ه لایستی فرد

                 های ارتباسی استخ دکارآمدی، تالش ازاید کا این مهم مستلزم تسلط لا ت ااایی

(Eisenberg & Mussen, 1989, PP. 3-130)د  

در دهران  ،دییرلیانلاتد ها در دهران قبا ه لعد اا هرهد لا مدرسا متفاهت اسمسیر یذر اا این قاللیت  2

ا ل دلاشدهای رشد، ایرلیایی لرای امکان هرهد لا مرحلا لعد میک دکی، تسلط لر هر یک اا قاللیت

کا ح اس اه را لا شدت تحریک  ییردهایی قرار میسفا پ  اا ت لد تحت فشار محرف ،س ر از اا

د ه سس  لا تجرلا کیتجرلا می ،استازاییدد لذا ک دف التدا مرحلا اهل را کا ت جا ه تیسیم می

ها یالدد محرفها دست میمراحا مدتلف لا مرحلا پی، کالمی ه سس  ایده ساای ه لرچس  ایده

اا تجرلا  لایستمیلرای پذیرش در جزی هزساالن فرد در لده هرهد لا مدرسا اا جیسی هستید کا 

فرد لا  ص رت نیادر غیر  لهره لییرددا  های چهارم تا ششم دهران ک دکی لرای لرقراری ارتبقاللیت

 خ اهد از ددتری را اسبت لا محیط خاا اده تجرلا های هیجاای جدیاازها کشیده شده ه آسی 

هج د مسیری متفاهت  ایاامیدهای هفتم تا اهم چیین ضرهرت تجرلا قاللیته هز ذکرشدهدالیا 

یر متفاهت اا لا جداساای محیط آم اشی آاان در آم اش افراد آدددش اسبت لا افراد عادی استد این مس

ه اا لا  ،(Unesco, 2003)کااکی لا عی ان دهره سیاه ل   یرفتا اا مدارس عادی،کا لا اعم مک

شده میسر  یساامتیاس  لرااما درسیعی ان تلفی ی، للکا لا سراحی  لاهای عادی آاان در کالس یدهیجا

 خ اهد شدد 

لر  اکی نهمآم اان آکا لیدی داا،تح ل در دستا ایاامید س یکاا  ،لرااما درسیساای متیاس 

تح ل در ایاه ت لیدی لا امر ترلیت  ،ش د  ه اا س ی دییرهای سیی ااجام مید ه یا یرههیتاریخ ت ل اساس

-هیویی کااح یلا .(Robinson, 2010)لاشد می ، هری صیعتی استهای لهرهاا مدل متأثر اکی نهمآکا 

سطو تسلط افراد  لت ااد ه اراشیالی  دهیساامان، مکان، امان، هاتجرلاآهدف، محت ا ه  عیاصر آنای ه

ساای تجرلیات آاان، های پایا شیاسایی از ده ه ضزن یکسانقاللیته  های الان کالمیآدددش را در قاللیت

                      ام لالفعا ازایدهای الهای افراد را لرای امکان یادییری معیادار ه کس  شایستییظرفیت
(Shalian et al., 2013, 2014)د 

 

 جهینت

آن عدم امکان  پیامد ترینمهملست فعلی کا اراها الی یی لدیا لرای خرهج افراد آدددش اا لن

د لاشدمیپوهه، های اجتزاعی یزارش شده، هدف اصلی این خ داتکایی ه مشارکت معیادار در فعالیت
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مستلزم استفاده اا الزار اسری میاسبی ل د تا ضزن امکان هاکاهی علا عدم کفایت  ادشدهی تح ق هدف

کا لا جهت  (DIR)عزلی رشد را میسر ازایدد لا این جهت رهیکرد  هایاستلزامرهیکردهای رایج، پ ی، 

ه پایان دادن  تح لی هایاستلزام، الزار میاسبی لرای پ ی، شیاختیرهانجامعیت اسبت لا سایر رهیکردهای 

 افراد آدددش اراها از ده است، ااتدا  شدد  لدشیت انهای متفاهت در ییریلا جهت

کا  ای یاد از دادلا مثالا یزشده (DIR)اا مفرهضات لییادین رهیکرد  پوههشیران در این پوهه،

ن هاکاهی علا چییساای تجرلا ایستا آاان را در لیست سال اادیی لا فرااد آدددش ه همامکان مفه م

، لرای تعیین اساس نیلر ا  میسر از ده استد  رت یرفتای صهاپوهه، لا استیادهای افراد آدددش آچال،

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

هاه ه یریدلی هایاسریاادی، آشیایی لا ییری شدد در اراها الی ی پیشیهعی ان الی ی رشد یکسارچا هدف

 رهیز دهای مفید لرای تعیین م اضی در الی ی پیشیهادی ل دد  میشأچیین ا د الی های جاری، هز

 تأثیرها ه ایااهای افراد آدددش را داشتا است، الی ی پیشیهادی کا سعی در درف عزیق ظرفیت

حد  اسبت لاهالدین لا تغییر لاهر  س یک اا ،درهاقیتد متفاهتی لر اسام خاا اده ه اسام آم اشی خ اهد داش

مطالبات آاان لا عی ان  ،اا س ی دییرایجاد خ اهد شدد مسئ لیت متفاهتی در قبال آاان ، رشد فرااد آدددش

 دد ل افعان اسام آم اشی متفاهت اا هضعیت فعلی خ اهد ذی

ی یی مسئ لین در اسام سطو پاسخم ج  ارت اء  ها ه ایااهای افراد آدددشظرفیتآیاهی اا 

میدی اا کالس ه استفاده اا خدمات آم اشی خ اهد شدد در این ص رت س الای از دن مدت امان لهره

ی یی اسام آم اشی ه لرقراری عدالت ترلیتی لرای افراد آدددش رایج معلزان رالط کا لا عی ان رهش پاسخ

ییری شده در الی ی پیشیهادی ح ق م اضی هدفیاس  لرای تجای خ د را لا ایجاد محیطی م است،

های پایا ه اعطای های افراد جامعا هدف در قاللیتخ اهد دادد الی یی کا درصدد است تا لا رفی کاستی

 لست فعلی را فراهم ازایددهای الام، امکان خرهج آاان اا لنشایستیی
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