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چکیــده :بســیاری از دانشآمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری و رفتــاری در یــک روال هــر روزه از آمــوزش عمومــی خــارج میشــوند.

اگرچــه در ایــن میــان صداهایــی مبنــیبــر آمــوزش ایــن دانشآمــوزان در همــان موقعیــت عمومــی (فراگیرســازی آموزشــی)در کنــار

همساالنشــان بــه گــوش میرســد ،امــا نحــوه حمایــت از نیازهــای رفتــاری و تحصیلــی ایــن دانشآمــوزان در قالــب فراگیرســازی

آموزشــی هنــوز مبهــم اســت .در ایــن مقالــه بــا مــروری کوتــاه بــر پیشــینه تجربــی پاســخ بــه مداخلــه ،بــه تشــریح علــل اصلــی ناکامـی

در فراگیرســازی آموزشــی و راهحلهــای عرضهشــده بــرای آن ،در منابــع اطالعاتــی پرداختــه شــده اســت .درواقــع رویکــرد پاســخ بــه

مداخلــه در منابــع اطالعاتــی بهعنــوان نقشـ ه راهــی بــرای اجــرای فراگیرســازی آموزشــی و رفــع موانــع پیـشروی آن بیــان شــده اســت.
بهطورکلــی ،پاســخ بــه مداخلــه میتوانــد بهعنــوان رویکــردی بــرای تســهیل فراگیرســازی دانشآمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری و
رفتــاری در ایــران بـهکار گرفتــه شــود.

واژههای کلیدی :فراگیرسازی ،پاسخ به مداخله ،مشکالت یادگیری و رفتاری
ی و آموزش
در شــرح وظایــف و مســئولیتهای آمــوزش عمومـ 

مقدمه

ویــژه؛  )3فقــدان زمــان یــا منابــع بــرای آمــوزش دانشآمــوزان

1یکــی از مهمتریــن مســألههای عمومیکــه بهتازگــی

توجــه دولتهــاي مختلــف را بــه خــود جلــب کــرده ،آمــوزش

دانشآمــوزان بــا نیازهــاي ویــژه و نیازهاي آموزشــی آنهاســت

بــا مشــکالت یادگیــری رفتــاری؛  )4برچســبزنی بیمــورد و
داغ ناتوانــی(.)2

در طــول دهــه گذشــته رویکــردی موســوم بــه پاســخ بــه

( .)1در ایــن میــان فراگیرســازی آموزشــی 2بهعنــوان رویکــردی

مداخلــه 4بــرای پیشــگیری و مداخلــه اولیــه ،بــا اقبال گســتردهای

گســتردهای از فعــاالن ایــن عرصــه بــه نظامهــای آموزشــی

پژوهشــی نشــان میدهــد کــهایــن رویکــرد در بیشینهســازی

اخالقــی بــه آمــوزش ایــن دانشآمــوزان از طــرف طیــف

در ایــاالت متحــده آمریــکا روب ـهرو شــده اســت .بررس ـیهای

کشــورهای مختلــف توصیــه شــده اســت .کشــور ایــران نیــز

نتایــج تحصیلــی و اجتماعــی بــرای همــه دانشآمــوزان

فراگیــر در میــان همــه مقاطــع تحصیلــی اســت .امــا در وضعیــت

بیــن ایــن دو مفهــوم اساســی در آمــوزش ویــژه بــر آن اســت تــا

اســت و در عمــل بــه مشــکل برخــورد کــرده اســت .از ای ـنرو

پیشــگیرانه خــود) میتوانــد بهعنــوان مکانیســمیدر جهــت

بهطــور رســمیملتــزم بــه تضمیــن کاربســت نظــام آمــوزش

ســودمندی فراوانــی داشــته اســت( .)3ایــن مقالــه بــا پیونــدزدن

موجــود ،فراگیرســازی آموزشــی بــا مشــکالت متعــددی روبهرو

نشــان دهــد کــه چگونــه پاســخ بــه مداخلــه (بــا توجــه به ســاختار

یکــی از نیازهــای آمــوزش ویــژه در کشــورمان بهرهگیــری

تحقــق فراگیرســازی بــهکاررود و حمایــت مــداوم دانشآمــوزان

از تجــارب دیگــر نظامهــای آموزشــی ،شــناخت موانــع ایــن
جنبــش و ارایــه راهکارهــای اساســی در ایــن زمینــه اســت.

ســازمان بهداشــت جهانــی 3چهــار عامــل را بهعنــوان موانــع

فراگیرســازی موفــق برشــمرده اســت کــه عبارتانــد از)1 :
فقــدان راهبردهــای روشــن اجرایی بــرای فراگیرســازی؛  )2ابهام

را درون موقعیــت آمــوزش عمومــیممکــنکنــد.

دادههــای ایــن پژوهــش از طریــق جس ـتوجوی نظاممنــد

در وبگاههــای مجــات علمــی -پژوهشــی از جملــه )1 :مجلــه

ناتوانیهــای یادگیــری؛ )2مجلــه آمــوزش ویــژه و جبرانــی5؛

1- Email: Ebrahimims@yahoo.com
2- Educational inclusion

4- Response to Intervention

3- World Health Organization

5- Remedial and Special Education
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 )3مجلــه آمــوزش ویــژه1؛ )4مجلــه بینالمللــی ناتوانــی2؛ )5

مجلــه بریتانیایــی آمــوزش ویــژه3؛ )6مجلــه اروپایــی کــودکان

بــا نیازهــای ویــژه 4بــه دســت آمــده اســت .واژههــای «پاســخ بــه

جدول - 1برخی پژوهشهای انجامگرفته در زمینه اثربخشی رویکرد
پژوهشگران /سال

متغیر
وابسته

پاسخ به مداخله()8
آزمودنیها

نتایــج

مشکل
خواندن

کالهون ،الاوتایبا،
سیهاک ،کینگ و
آوالوس2007 /5

مهارتهای
خواندن

76دانشآموز از کالس
اول  2زبانه

تفاوت معنیدار به نفع گروه
آموزش توسط همسال در
تسریع جزئیخوانی ،خواندن
کلمات بیمعنا و روانخوانی

ونزاک و وان/6
2008

مشکالت
خواندن

507
دانشآموز پایه اول از
25دبستان

 2گروه دریافتکننده مداخله
نسبت به گروه گواه پیشرفت
بیشتریداشتند.

سیمونز و همکاران/7
2008

مشکالت
خواندن

از پیش از دبستان تا پایه
سوم (مطالعه طولی)

دانشآموزان به مداخالت
اولیه پاسخ مثبت دادند.

میکننــد کــه معیارهــای طبقهبنــدی رســمییــک ناتوانــی ویــژه

بریانت و همکاران/8
2008

مشکالت
ریاضی

در دانشآموزان پایه اول
126
پیشرفت دیده شد ،اما در پایه
دانشآموز پایه اول و دوم
دوم مشاهده نشد.

رفتاری-هیجانــی) .بنابرایــن کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری یــا

رفتــاری خفیفتــر بهطــور معمــول خدمــات ویــژه دریافــت

اسکلتینگا،
وندرلجی،
استروکسما2009 /9

تشخیص
اختالل
خواندن

افزایــش فاصلــه بیــن ایــن کــودکان و همساالنشــان اســت .تــا

مداخلــه» و «فراگیرســازی آموزشــی» در ایــن منابــع اطالعاتــی

جســتوجو شــد .همچنیــن هــر کــدام از دو واژه فــوق بــا
اصطــاح «مشــکالت یادگیــری و رفتــاری» بهصــورت ترکیبــی
مــورد جســتوجو قــرار گرفــت.

مــروری بر پیشــینه نظــری و تجربی پاســخ
بــه مداخله
ش و پــرورش دانشآمــوزان
در رویکــرد ســنتی بــه آمــوز 

بــا نیــاز ویــژه ،دانشآمــوزان هنگامــیخدمــات ویــژه دریافــت
را بــرآورده کننــد (بــرای مثــال ناتوانــی یادگیــری یــا اختــال

نمیکننــد .متاســفانه فقــدان ایــن آمــوزش مکمــل باعــث
جایــی کــه ســرانجام باعــث برآوردهشــدن مالکهـای دریافــت

خدمــات ویــژه شــوند .آنچنــان کــهایــن فرآینــد چندیــن ســال

بــه طــول میانجامــد .ایــن الگــوی ســنتی بــه رویکــرد انتظــار
شکســت 5معــروف اســت (.)4

ایــده اصلــی پاســخ بــه مداخلــه شــامل  )1آمــوزش در چنــد

ســطح کــه مبتنیبــر شــواهد اســت؛  )2همــه دانشآمــوزان

هریس2010 /10

نمونه از جامعه معلمان،
احساس
مشاوران ،روانشناسان و
نیاز به
کارکنان اجرایی مدارس از
آموزش
الگوی پاسخ پیشدبستانی تا پایه /12
پژوهشزمینهیابی
به مداخله

نیاز به آموزش کاربرد پاسخ
به مداخله از طرف کارکنان
احساس میشود.

دلپرت ،دلپرت،
اولیویرا ،گرشام و
ونس2012 /11

مشکالت
یادگیری و
رفتاری

119دانشآموز ابتدایی

تفاوت معنیدار در بهبود
یادگیری و کاهش مشکالت
رفتاری

لی2012 /12

پاسخگویی
در مورد
کارایی الگو
از دید
تیمهای
اجرایی

 2175عضو تیم اجرایی
الگوی پاسخ به مداخله/
پژوهشزمینهیابی

پارکز 2011 /

شناسایی،
کاهش
تشخیص،
کاهش
ارجاع
دانشآموز
با نیازهای
ویژه

دانشآموزان با مشکالت
یادگیری

بهطــور منظــم بــرای مشــکالت یادگیــری و رفتــاری غربالگــری

میشــوند؛  )3پاســخ دانشآمــوز بــه آمــوزش بهطــور مکــرر

ارزیابــی میشــود؛  )4معلمــان برمبنــای اطالعــات ،تصمیمــات
آموزشــی را میگیرنــد .اگــر اطالعــات نشــان دهــد کــه نیــاز

بــه حمایــت آموزشــی بیشــتر اســت ،کــودکان بــه ســطح
باالتــری در الگــو حرکــت میکننــد .تــا جایــی کــه آمــوزش

بهطــور پیشرونــده شــدیدتر ،اختصاصیتــر و انفرادیتــر

میشــود( .)7در جــدول  1برخــی از پژوهشهــا در ارتبــاط بــا

اثربخشــیایــنرویکــردبــرمهارتهــایتحصیلــیآمــده اســت.

123
دانشآموز هلندی پایه
دوم و سوم

تشخیص موفقیتآمیز اختالل
شدید خواندن

10

از نظر کادر اجرایی الگوی
پاسخ به مداخله به پیشرفت
شاخصهایموفقیت
دانشآموزان کمک میکند.

در هر 3مورد موفقیتآمیز
بود.

4- Linan-Thampson. S., Vaughn. S., Prater, K., & Cirino
5- Calhoon, M. Al Otaiba, S., Cihak, D., King, A., & Avalos
6- Wanzek, J., & Vaughn, S
7- Simmons, D. C
8- Bryant

10

|1397

6- Journal of Special Education

9- Scheltinga, Van der Leij & Struiksma

7- International Journal of Disability

10- Harris

1- British Journal of Special Education

11- Del Prette, Del Prette, De Oliveira, Gresham & Vance

2- European Journal of Special Needs Education

12- Lee

3- Wait-to-fail approach

13-Parks
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لینان-تامپسون،
4
وان ،پراتر و سیرینو
2006 /

103
دانشآموز
از 11مدرسه

عدمتغییر در وضعیت خواندن
دانشآموزان پایه دوم و تغییر
اندک در پایه اول

تعلیم و تربیت استثنایی

پاسخ به مداخله به عنوان نقش ه راه فراگیرسازی آموزشی

ترن ،سانچز ،ارالنو
و سوانسون2011 /1

مداخالت
خواندن

 13پژوهش /پژوهش
فراتحلیل

عملکرد رویکرد پاسخ به
مداخله موفقیتآمیز بود.

ره ،پدرون ،ترسولید
و لوکنجلی2014 /2

مشکالت
شدید،
متوسط
و خفیف
ریاضی

 54دانشآموز با 3سطح
از مشکالت

تفاوت معنیدار در پسآزمون
و مرحله پیگیری

یادگیــری در ســه گــروه مشــکالت خوانــدن ،امــا و ریاضــی

در قالــب طــرح تکآزمودنــی انجــام شــد ،نشــانگر آن بــود

برنامــه تدوینشــده بــرای دانشآموزانــی بــا ضعــف درســی
مناســب اســت(.)12

از جملــه مزایــای روش پاســخ بــه مداخلــه کــه میتوانــد در

دســتیابی بــه هــدف کاســتن از آمــار دانشآمــوزان بــا تشــخیص

پژوهــش مربــوط بــه پاســخ بــه مداخلــه در حیطــه

ناتوانــی یادگیــری و ارجــاع بــه آمــوزش اســتثنایی باشــد،

پژوهشه ـ ا دربــاره برنامــه حمایــت رفتــاری مثبــت در ســطح

آمــوزش برای همــه دانشآمــوزان در مخاطــره اما ناشــناختهای

متفــاوت اســت( .)9در نتیجــه مــا فقــط دو پژوهــش را کــه

بــه مداخلــه الگویــی ســودمند در جهــت تقویــت خواندن اســت،

میآوریــم .فایبــر بنکــس و همــکاران ،تاثیــرات مداخلــه ســطح

روش اســتفاده و آن را موثــر گــزارش کردهانــد(.)8

رفتــار اجتماعــی محــدود اســت ،در حالــی کــه حجــم زیــادی از

مدرســه اســت ،ریشــههای تاریخــی و رشــد دو رویکــرد

بهروشــنی پاســخ بــه مداخلــه را موردپرســش قــرار دادهانــد،
دو دانشآمــوزان در مخاطــره مشــکالت رفتــاری را ارزیابــی

کردنــد .چهــار نفــر از 10دانشآمــوز پیشــرفت مناســبی

داشــتند .شــش نفــر دیگــر ،مداخلــه ســطح 3را که بــا اســتفاده از
ارزیابــی کارکــردی رفتــار طراحــی شــده بــود ،دریافــت کردنــد.

هــر شــش دانشآمــوز مشکالتشــان کاهــش و مهارتهــای

تحصیلیشــان افزایــش پیــدا کــرد(.)10

در پژوهشــی کــه چنــی ،فلــور و تمپلتــون انجــام دادنــد،

دوســوم از  127کــودک در مخاطــره مشــکالت رفتــاری بــه
مداخلــه ســطح دو پاســخ دادنــد .مداخلــه ،شــیوع اختاللهــای

رفتاری-هیجانــی را بــه 50درصد کاهش داد .در مجموع شــواهد

نشــان میدهــد بهکارگیــری پاســخ بــه مداخلــه ،مهارتهــای

خوانــدن را افزایــش داده ،از ناتوانــی خوانــدن پیشــگیری کــرده،

ارجــاع و جایابــی در موقعیــت جــدا را کاهــش میدهــد .بــا

توجــه بــه پیشــینه پژوهشــی پاســخ بــه مداخلــه در حیطهه ـای

متناسـببودن بــا نیازهــای فــردی دانشآمــوزان و فراهمکــردن

اســت کــه هنــوز ناتوانــی آنهــا مشــخص نشــده اســت .پاســخ

همچنیــن گروهــی هــم بــرای تقویــت مهــارت ریاضیــات از ایــن

راهحل موانع مطرحشده سازمان بهداشت
جهانی برای فراگیرسازی
در مقدمــه بیــان شــد کــه از نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی

چهــار عامــل مانــع عمــده فراگیرســازی موفــق اســت کــه ادامــه

راهحــل موانــع مطرحشــده ،ارایــه شــده اســت.

راهحــل مانــع نخســت) پاســخ بــه مداخلــه بهعنــوان

یــک برنامــه عمــل قــوی بــرای اجــرای فراگیرســازی :اگرچــه

فراگیرســازی بهروشــنی در برنامــه و اهــداف آموزشوپــرورش

قیــد شــده ،امــا راهبردهــا و الگوهایــی کــه میتواننــد ایــن مهــم
را محقــق ســازند ،هنــوز بــه روشــنی عرضــه نشــده اســت(.)13
یــک راه بــرای اجــرای فراگیرســازی ،الگــوی فراگیرســازی کامــل

اســت .در فراگیرســازی کامــل همــه دانشآمــوزان کل زمــان

آمــوزش را در برنامــه کالس عمومــیمیگذارنــد(.)14

خوانــدن ،ریاضــی و رفتارهــای اجتماعــی میتــوان مفیدبــودن

دســتکم دو مانــع بــرای اجــرای چنیــن الگویــی وجــود

در ایــران نیــز در پژوهشــی کــه امینآبــادی ،علیــزاده،

کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری و رفتــاری بــه حمایــت بیشــتری

آن در ایــن حیطههــ ا را نتیجــه گرفــت(.)11

ســعدیپور ،ابراهیمیقــوام و فرخــی بــا هــدف ارزیابــی

اثربخشــی برنامــه آموزشــی مبتنیبــر روش پاســخ بــه مداخلــه
1- Tran, Sanchez, Arellano & Swanson
2- Re, Pedron, Tressoldi & Lucangeli

دارد .نخســت ایــن کــه ،بــا توجــه بــه دانــش تجربــی جدیــد،

از آنچــه در کالس آمــوزش عمومــیدر دســترس اســت،

نیــاز دارنــد .در نتیجــه ،خدمــات خارجکــردن پارهوقــت
امکانپذیرتــر و موثرتــر از فراگیرســازی کامــل اســت( .)15دوم،

نتایــج پژوهشهــ ا بیانگــر آن اســت کــه معلمــان اغلــب ایــده
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پژوهشگران /سال

متغیر
وابسته

آزمودنیها

نتایــج

بــر کاهــش مشــکالت یادگیــری و شناســایی ناتوانیهــای

تعلیم و تربیت استثنایی

فراگیرســازی کامــل را پــس میزننــد .بــا ایــن وجــود ،آنهــا

نگــرش بهتــری بــه ســمت الگــوی متعادلشــده فراگیرســازی
نســبی دارنــد(.)16

خارجکــردن خدمــات بهصــورت انعطافپذیــر اســت کــه

راهحــل متعادلتــری اســت .پاســخ بــه مداخلــه ،الگویــی بــرای

اجــرای ایــن راهحــل متعادلتــر عرضــه میکنــد ،بنابرایــن

اجــرای آن آســانتر و ســریعتر از ایــد ه فراگیرســازی کامــل
اســت( 11و .)7

راهحــل مانــع دوم) پاســخ بــه مداخلــه میتوانــد منجــر

بــه همــکاری میــان معلمــان آمــوزش ویــژه و آمــوزش عمومــی

شــود :اغلــب درمانگــران نگرشهــای مثبتــی بهســمت
فراگیرســازی در دانشآمــوزان بــا ناتوانــی دارنــد( ،)17امــا
دربــاره افزایــش حجــم کار ،زمــان ،آمــوزش ،کارکنــان و مــواد

کــه هــر کــدام بــهنوبــه خــود میتوانــد بــا فرســودگی شــغلی

همــراه باشــد ،نگرانیهایــی وجــود دارد( .)18بســیاری بــر ایــن

باورنــد کــه جایابــی تماموقــت در کالسهـای آمــوزش عمومــی

ممکــن اســت تاثیــرات منفــی بــر دانشآمــوزان بــا و بــدون
نیازهــای ویــژه داشــته باشــد(.)17

یکــی از ضروریتریــن موضوعــات در فرآینــد فراگیرســازی

دربــاره تغییــرات در قوانیــن و شــرح وظایــف و ابهــام درمــورد

همــکاری و انســجام بیــن معلمــان آمــوزش ویــژه و عــادی

اســت( .)18همــکاری فقــط زمانــی مؤثــر اســت کــه هــر دو گــروه
در مســئولیته ا و قوانیــن بــه توافــق برســند ،امــا متاســفانه

نقــش معلــم آمــوزش ویــژه در فراگیرســازی هنــوز مبهم اســت.
یــک رویکــرد رایــج مورداســتفاده بــرای ایــن همــکاری ،رویکــرد
تدریــس همیــاری اســت( .)19در چنیــن رویکــردی معلــم

آمــوزش عــادی ،معلــم هدایتگــر اســت کــه مســئول آمــوزش
در همــه زمانهاســت ،در حالــی کــه نقــش معلــم آمــوزش

ویــژه ،یــک نقــش کمکــی اســت .ایــن الگــو ایــن واقعیــت را

منعکــس میکنــد کــه بســیاری از معلمــان آمــوزش عمومــی

کالسشــان را بــه عنــوان قلمــرو شــخصی میانگارنــد .در چنیــن
شــرایطی آمــوزش متمایــز بــرای دانشآمــوزان بــا مشــکالت
یادگیــری و رفتــاری نمیتوانــد مؤثــر باشــد(.)19
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پاســخ بــه مداخلــه از رویکــرد همیــاری آموزشــی دیگــری

موســوم بــه «آمــوزش جانشــین» اســتفاده میکنــد .بدیــن
صــورت کــه ممکــن اســت یــک گــروه کوچــک از دانشآمــوزان

در یــک موقعیــت متفــاوت بــرای یــکدوره زمانــی محــدود
آمــوزش تخصصــی داده شــوند( .)19ایــن رویکــرد تدریــس

جانشــین بهوســیله پاســخ بــه مداخلــه نقــش هــر دو معلــم

ی مشــارکت و فراگیرســازی
آمــوزش ویــژه و آمــوزش عمومــ 
در بلندمــدت را مشــخص میکنــد( .)10درحالیکــه جزییــات

پاســخ بــه مداخلــه و مشــخصههای الگــو بهطــور آشــکاری از

یــک مدرســه بــه مدرســه دیگــر متفــاوت اســت ،ضروریتریــن

موضوعــات بــرای مســئوالن ،معلمــان آمــوزش عمومــیو
آمــوزش ویــژه بــه شــرح زیــر اســت:

مســئوالن و مدیــران مســئول ،تضمیــن منابــع بــرای اجــرای

پاســخ بــه مداخلــه هســتند .رهبــری آموزشــی قــوی بــرای

جلســات تیــم برنامهریــزی ،آمــوزش و ارزشــیابی ضــروری
اســت .مســئوالن بایــد زمــان کافــی بــرای آمــوزش جلســات

تــدارک ببیننــد .حجــم آمــوزش تیمهــای ویــژه یادشــده را

کاهــش دهنــد و معلمانــی عالقهمنــد بــه همــکاری در چارچــوب

پاســخ بــه مداخلــه را بـهکار بگیرنــد .بهتــر اســت که ایــن معلمان

نقشــی در بحثهــ ا و جلســات برنامهریــزی داشــته باشــند.

معلمــان آمــوزش عمومــیهنــوز اجــرای آمــوزش اصلــی

در کالسه ایشــان را عهــدهدار هســتند و آنهــا موظــف بــه

اســتفاده از راهبــرد و برنامــه درســی مبتنیبــر پژوهــش در
خوانــدن ،نوشــتن ،ریاضیــات و رفتــار اجتماعــی و اجــرای آنهــا

بهدرســتی و نیــز جم ـعآوری اطالعــات غربالگــری ســه بــار در

ســال تحصیلــی هســتند و همچنیــن معلمــان آمــوزش عمومــی

مســئول اجــرای ارزیابــی غربالگــری دادهه ـای پیشــرفت بــرای
همــه دانشآمــوزان و در پــی آن دانشآمــوزان در مخاطــره

هســتند.

معلمــان اتــاق مرجــع ،متخصصــان خوانــدن و معلمــان

آمــوزش عمومــیو ویــژه ،مســئول اجــرای مداخــات ســطح دو
بــرای دانشآمــوزان در مخاطرهانــد .آنهــا گروهه ـای کوچــک

بــا نیازهــای یادگیــری مشــابه را میســازند و مداخلههــای چنــد

روز در هفتــه را در اتــاق مرجــع اجــرا میکننــد .در اینجــا
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یــک رویکــرد متــوازن بیــن فراگیرســازی و جداســازی،

پاسخ به مداخله به عنوان نقش ه راه فراگیرسازی آموزشی

تعلیم و تربیت استثنایی

پاسخ به مداخله به عنوان نقش ه راه فراگیرسازی آموزشی

رویکــرد پروتــکل درمــان اســتاندارد بهتریــن انتخــاب اســت،

راهحــل مانــع چهــارم) پاســخ بــه مداخلــه از برچس ـبزنی

حــل مســئله نیســت( .)10بــرای تســهیل اجــرا ،مداخلــه ســطح

بــا ناتوانــی ،تبعیــض را در میــان آنهــا افزایــش میدهــد(.)22

زیــرا نیــازی بــه منابــع کمیــاب (زمــان و معلمــان) بــرای رویکرد

معلمــان آمــوزش ویــژه در تغییــر منظــم نقــش باتجربهانــد.

در رویکــرد آمــوزش ســنتی بیشــتر زمــان معلمان آمــوزش ویژه

بــه آمــوزش کالس خودشــان در کالسهــای ویــژه اختصــاص

مییابــد .در فراگیرسـ ِ
ـازی پاســخ بــه مداخلــه ،بیشــتر معلمــان

آمــوزش ویــژه در کالس خودشــان نیســتند .مســئولیت
اصلیشــان همــکاری ،مشــاوره ،ارزیابــی و مداخلــه در همــه

ســطوح اســت .آنهــا در تیمهــای خدماتــی مختلــف بــرای
مشــاورهدادن در اجــرای نظــارت ،تصمیمگیــری مبتنیبــر داده،

مداخلــه مبتنیبــر شــواهد و آمــوزش متمایــز حمایــت رفتــاری و
اجتماعــی و همــکاری حمایتمیکننــد(.)20

بــرای تغییــر موثــر ایــن نقشهــا  ،معلمــان آمــوزش ویــژه

بــه آمــوزش مــداوم در زمینــه فعالیته ـای مبتنیبــر شــواهد،
حــل مســئله ،تحلیــل اطالعــات و روششناســی پژوهشــی

تکآزمودنــی نیــاز دارنــد(.)10

راهحــل مانــع ســوم) پاســخ بــه مداخلــه در تخصیــص منابع

رفــع ابهــام میکنــد :در موقعیــت جداگانــه ،معلمــان آمــوزش
ویــژه ،آمــوزش را بــرای گــروه بزرگــی (کل یــک مدرســه) اجــرا

میکننــد .نقــش آنهــا در موقعیــت آمــوزش عمومــیاجــرای
پاســخ بــه مداخلــه شــامل آمــوزش گــروه کوچکی اســت کــه روی
مــواد درســی محدودتــری تمرکــز دارد (بــرای مثــال خوانــدن،

نوشــتن ،ریاضــی و رفتــار اجتماعــی) .منابــع میتواننــد بــه

بحــث پایانــی بــرای فراگیرســازی بهوســیله پاســخ بــه مداخل ـه
ایــن اســت که تشــخیص رســمیبــرای دانشآمــوزان بــه منظور
دریافــت خدمــات ضــروری مــورد نیــاز اســت و پاســخ بــه

مداخلــه میتوانــد تعــداد دانشآموزانــی را کــه نیــاز بــه ارزیابــی

تشــخیصی دارنــد ،کاهــش دهــد و بهطــور بالقــوه برچس ـبزنی

مخــرب را بــه کمتریــن حــد برســاند .در الگــوی ســنتی ،آموزش
ویــژه کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری و رفتــاری تنهــا هنگام ـی

واجــد خدمــات آمــوزش ویــژه میشــود کــه تشــخیص ناتوانــی
یادگیــری یــا اختــال رفتاری-هیجانــی بگیرنــد (الگــوی انتظــار

شکســت) .الگــوی ســنتی ،برچســب خدمــات آموزشــی
پرهزینــه را قانونــی میکنــد ،همچنیــن ایــن ایــده را کــه مشــکل

درون کــودک اســت ،بنــا مینهــد و از کیفیــت آمــوزش و محیــط

مدرســه تأکیدزدایــی میکنــد.

بــه همیــن دلیــل پاســخ بــه مداخلــه بــر خطــر بیــش از نقص

و بــر پیشــگیری پیــش از نقــص و مداخلــه تمرکــز دارد .بنابراین
ســازگارکردن پاســخ بــه مداخلــه میتوانــد آمــوزش ویــژه را از

قیــود تحمیلشــده بهوســیله سیســتم برچســبزنی قدیمــی
آزاد کنــد(.)22

محدودیتهای پاسخ به مداخله
بــا وجــود شــواهد تجربــی پاســخ بــه مداخلــه و منطــق آن

بهعنــوان الگویــی بــرای تســهیل آمــوزش دســتکم ســه
جنبــه را هنــوز بایــد در ذهــن داشــت .نخســت اینکــه پاســخ

بــه مداخلــه ممکــن اســت عــوارض جانبــی داشــته باشــد .اگــر

آســانی از جایابــی جداگانــه تماموقــت بــه موقعیت فراگیرســازی

دانشآمــوزان در مخاطــره ،خدمــات اضافــی را بیــرون کالس

پاســخ بــه مداخلــه ،مــدارس ویــژه و نــرخ مشــکالت یادگیــری و

کالس از زیــر بــار مســئولیت یادگیــری ایــن دانشآمــوزان ،و

در ســطح ســه میشــود( .)21از ایــنرو ،در حالــی کــه پاســخ

کننــد( .)23ایــن خطــر میتوانــد بــا قــراردادن مداخلههــای

نســبی انتقــال یابنــد .از ایــن گذشــته به علــت ماهیت پیشــگیرانه

عمومــیدریافــت کننــد ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه معلــم

رفتــاری کاهــش مییابــد و منجــر بــه خدمــات کمتــر ضــروری

بلکــه دانشآمــوزان آینــده بــا مشــکالت مشــابه ،شــانه خالــی

بــه مداخلــه ممکــن اســت منابــع بیشــتری را در طــول و مراحــل

ســطح دو در محیــط آمــوزش عمومــیدرحالیکــه آمــوزش

محقــق میشــود و تعــداد اندکــیاز دانشآمــوزان نیــاز بــه

یابــد .در ایــن حالــت معلمــان آمــوزش عمومــینمیتواننــد

اولیــه اجــرا درگیــر کنــد ،صرفهجویــی در هزینههــ ا ســرانجام

منابــع فشــرده در موقعیــت جداگانــه پیــدا میکننــد.

بــه وســیله معلمــان آمــوزش ویــژه اجــرا میشــود ،کاهــش

مسئولیتشــانرابــرایتــاشدانشآمــوزاننادیــدهبگیرنــد.
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دو بایــد بهخوبــی توســط تیــم مداخلــه تعریــف شــود.

غیرضــروری اجتنــاب میکنــد :برچسـبزدن بــه دانشآمــوزان

تعلیم و تربیت استثنایی

پاسخ به مداخله به عنوان نقش ه راه فراگیرسازی آموزشی

پیامــد جانبــی دیگــر اینکــه ممکــن اســت معلمــان و والدیــن

کمتوانذهنــی ارجــاع داده شــود .بــه ایــن ترتیــب بســیاری

و از طریــق پیشــرفت کــم و بازخــورد مثبــت حداقلــی بــه منبــع

چــون مشــکالت واجشــناختی ناشــی از دو زبانگــی ،عدمدریافت

روی اثربخشــی و تصمیمگیــری مبتنیبــر داده ،تمرکــز کــرده

بــه مداخلــهایــن اســت کــه همــه کــودکان ســطح آموزش ـیای
کــه مــورد نیــاز آنهاســت ،دریافــت میکننــد .درواقــع تــاش

میشــود تــا بــا مشــاهده نخســتین نشــانه ،دانشآمــوزان در

برنامــه درســی حمایــت اضافــی دریافــت کننــد کـ ه ایــن در تضاد
کامــل بــا الگــوی انتظــار شکســت اســت.

دوم ایــن کــه ،مــا هنــوز نمیدانیــم کــهآیــا پاســخ بــه

آمــوزش کافــی و ضــروری پیــش از دبســتان ،فقــر فرهنگــی و

اقتصــادی مرتبــط باشــد ،بــه آســانی برچســب ناتوانــی یادگیری
خــورده و بــه علــت محدودیــت پذیــرش ایــن مراکــز ،ایــن

کــودکان و والدیــن آنهــا تــا مدتــی ســرگردان بماننــد .بــه ایــن

ترتیــب نبــود یــک برنامــه مکملــی کــه دانشآمــوزان بتواننــد
پیــش از ارجــاع در آن شــرکت داده شــوند و آمــوزش مناســب

استانداردشــده را دریافــت کننــد ،ضــروری مینمایــد .وجــود

چنیــن برنام ـهای در عیــن اینکــه از ســردرگمی و ازدس ـتدادن

مداخلــه بــه فضــای بهتــری در کالس و فراگیرســازی اجتماعــی

زمــان بیشــتری جلوگیــری بــه عمــل مـیآورد ،بهوســیله کاهش

دربــاره اثربخشــی پاســخ بــه مداخلــه و مداخلههــای ســطحبندی

مــواردی کــه شــدت مشکالتشــان بیشــتر اســت ،باقــی بماند و

بهتــر دانشآمــوزان منجــر میشــود؟ درواقــع تاکنــون پژوهشــی

شــده روی فراگیرســازی اجتماعــی ،موفقیــت اجتماعــی و
خودپنــداره دانشآمــوزان انجــام نگرفتــه اســت.

مــوارد برچســب باعــث میشــود امکانــات بیشــتری بــرای
توزیــع مناســب و متعادلــی از خدمــات آموزشــی صورتگیــرد.
در مــورد آمــوزش فراگیــر کــودکان بــا آســیبهای

ســوم ایــن کــه ،ســهولت ،امکانســنجی و اثربخشــی پاســخ

بینایــی ،شــنوایی و جســمی-حرکتی نیــز توزیــع نامناســب در

در کشــورمان موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت .روشــن اســت

خدمــات آموزشــی (معلــم رابــط) بایــد براســاس نیــاز واقعــی

بــه مداخلــه بهعنــوان الگویــی بــرای تســهیل فراگیرســازی هنــوز

ارایــه خدمــات از مهمتریــن مشــکالت اســت .دریافــت

کــه هنــوز شــواهد تجربــی الزم در ایــن زمینــه موجــود نیســت.

دانشآمــوز صورتبگیــرد و صــرف وجــود مشــکالت حســی-

کاربــرد الگــوی پاســخ بــه مداخلــه بــرای
آمــوزش ویــژه در ایــران

خدمــات نیســت .تخصیــص یــک معلــم رابــط بــر ایــن اســاس

در نظــام آموزشــی کنونــی کشــور مــان چنــان چــه

میشــود .از ســوی دیگــر ،براســاس تجربــه نگارنــده هــر ســاله

عقبماندگــی تحصیلــی باشــد ،بــه مراکــز ناتوانیهــای یادگیــری

علــت کمبــود نیــروی انســانی از دریافــت ایــن خدمــات محــروم

دانشآمــوزی فقــط برحســب ارزیابیهــای معلــم دچــار
ارجــاع داده میشــود یــا اگــر در یکــی از دســتههای آســیبهای

بینایــی ،شــنوایی یــا جســمی-حرکتی قــرار بگیــرد ،واجــد
دریافــت خدمــات آمــوزش ویــژه از نــوع معلــم رابــط میشــود.
درمــورد مراکــز ناتوانیهــای یادگیــری برحســب الگــوی

هوشبهــر -پیشــرفت ،دانشآمــوزی کــه دارای مشــخصههای
ایــن الگــو باشــد ،پذیــرش میشــود و موردمداخلــه قــرار
میگیــرد و چنانچــه فاقــد ایــن مشــخصهها باشــد ،بــدون

هیــچ برنامــهای بــرای حــل مشــکل دوبــاره بــه مدرســه

بازگردانــده میشــود یــا ممکــن اســت بــه مــدارس ویــژه کــودکان
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حرکتــی نشــاندهند ه وابســتهبودن دانشآمــوز بــه دریافــت

موجــب بههــدر رفتــن و نیــز فرســودگی شــغلی نیــروی انســانی
تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان بــا آســیب حســی-حرکتی بــه

میماننــد .الگــوی پاســخ بــه مداخلــه میتوانــد بهعنــوان
راهحلــی بــرای ایــن وضعیــت مورداســتفاده قــرار گیرد .براســاس

الگــوی پاســخ بــه مداخلــه میتــوان برنامــه اســتانداردی

بــرای دانشآمــوزان در هــر یــک از دســتههای آســیبهای
حســی-حرکتی طراحــی کــرد و دانشآموزانــی را کــه بــا دریافــت

م رابــط بینیــاز میشــوند ،از
ایــن برنامههــا از وجــود معلــ 

آمــوزش تلفیقــی خــارج کــرده ،و دانشآموزانــی کــه بــه
برنامــه اســتاندارد شــده پاســخ مناســب نــداد ه و مشــکالت

شــدیدتری داشــتهاند ،بــه ســطح دوم مداخلــه وارد کــرد.
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اســترس دانشآمــوزان بــدل شــود( .)24یکــی از فوایــد پاســخ

از دانشآموزانــی کــه ممکــن اســت مشکالتشــان بــه عللــی

پاسخ به مداخله به عنوان نقش ه راه فراگیرسازی آموزشی

بحث و نتیجه گیری
سامانبخشــیدن بــه ارایــه خدمــات آموزشــی در بخــش

نیــروی انســانی؛  )2برنامهریــزی بــرای توزیــع بهتــر خدمــات
آموزشــی .روش نخســت ،موضــوع بحــث ایــن مقالــه و در حوزه
اختیــارات فعــاالن ایــن حــوزه و سیســتم آموزشــی نیســت ،امــا

روش دوم؛ یعنــی برنامهریــزی بهتــر بــرای توزیــع و تخصیــص

ارایــه خدمــات آموزشــی را میتــوان پیگیــری و مدیریــت
کــرد .پاســخ بــه مداخلــه درواقــع ایــن راهحــل را نشــانه مـیرود

و در چارچــوب ایــن راهحــل بهعنــوان یــک روش پیشــگیرانه

مدنظــر متخصصــان عرصــه آمــوزش ویــژه قــرار گرفتــه اســت.
پاســخ بــه مداخلــه یــک الگــوی چنــد ســطحی بــرای

شناســایی اولیــه و حمایــت از دانشآمــوزان بــا نیازهــای
یادگیــری و رفتــاری اســت .فرآینــد پاســخ بــه مداخلــه بــا

آمــوزش کیفیــت بــاال و غربالگــری کلــی همــه دانشآمــوزان

شــروع میشــود .مداخلههایــی کــه بــرای یادگیرنــدگان جهــت

تســریع در نــرخ یادگیــری آنهــا فراهــم آورده میشــوند ،بــا

افزایــش ســطوح شــدیدتر میشــوند .خدمــات بهوســیله

گروهــی از کارکنــان از قبیــل معلمــان آمــوزش عمومــی،

معلمــان آمــوزش ویــژه و متخصصــان ،طراحــی و اجــرا
میشــود .پیشــرفت انفــرادی دانشآمــوزان از نزدیــک

موردنظــارت قــرار میگیــرد و بــر پایــه آن تصمیمــات آموزشــی
دربــار ه شــدت و طــول مداخلههــا گرفتــه خواهــد شــد.

بــه بــاور نگارنــده علت عمــده تجربــه عدمموفقیــت در طرح

فراگیرســازی کشــورمان بــه نبــود برنامـهای مشــخص کــه بتــوان
در قالــب آن توزیــع مناســب و درخــوری را بــه اقتضــای امکانات

موجــود و شــرایط دانشآمــوزان فراهــم آورد ،بازمیگــردد.
در عیــن کارآمــدی پاســخ بــه مداخلــه ،بــه محدودیتهــای

آن نیــز بایــد توجــه داشــت .مهمتریــن مســئله در پاســخ

بــه مداخلــه نیــاز بــه تربیــت نیــروی کارآمــد در زمینــه
غربالگــری ،انجــام مداخلــه و ارزشــیابی اســت .اگرچــه تربیــت

نیــرو نیازمنــد صــرف هزینــه بــرای نظــام آموزشــی اســت ،امــا

ی چندجانبــه بــرای همــگان بــه
در آینــده منافعــی را بهگونــها 
ارمغــان خواهــد آورد ،همچنیــن تــا حــد زیــادی از فرســودگی

شــغلی نیروهــا ناشــی از ســردرگمی وظایــف (بهخصــوص

در حیطــه آمــوزش تلفیقــی و فراگیــر) خواهــد کاســت.
در مجمــوع ایــن الگــو میتوانــد بــه ســاماندهی ارایــه

خدمــات آمــوزش ویــژه در کشــورمان کمــک کــرده و مــا را از

ســردرگمی در اهــداف در ایــن حیطــه برهانــد .متخصصــان

آموزشــی میتواننــد بــا طراحــی آموزشــی مناســب ،ایــن الگــو را

بــا نیازهــا و ویژگیهــای آمــوزش ویــژه کشــورمان منطبــق کننــد

تــا پیشــگیری ،کاهــش تشــخیصهای غیرضــروری ،بازدهــی
بیشــتر منابــع انســانی و مالــی در ایــن حــوزه را شــاهد باشــیم.
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