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چکیــده :تعامــل بــا همســاالن و حمایــت آنــان باعــث رشــد اجتماعــی افــراد بــا ناتوانــی میشــود و بــر بهبــود کیفیــت زندگــی آنهــا

در بلنــد مــدت تأثیــر مثبــت دارد .حمایــت همســاالن در افزایــش ســازگاری و افزایــش کیفیــت و کمیــت فرصــت مشــارکت در کالس

مؤثــر اســت .بــا ایــن وجــود ،دانشآمــوزان دارای ناتوانــی بــرای جلــب حمایــت همســاالن و پذیــرش توســط آنــان ،چالشهای بســیاری

ش فراگیــر بســیار مهــم و
ش فراگیــر تجربــه میکننــد .بنابرایــن اســتفاده از رویکــرد حمایــت همســاالن در نطــام آمــوز 
را در نطــام آمــوز 
ضــروری اســت .یافتههــای پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه حمایــت همســاالن باعــث رشــد مهارتهــای اجتماعــی ،افزایــش تعامــات
و شایســتگیهای اجتماعــی میشــود و دارای پیامدهــای مثبتــی از قبیــل کاهــش تعصبــات ،درک واقعیــات ،پذیــرش تفاوتهــا ،افزایــش

جامعهپذیــری و افزایــش تعامــات مثبــت بــا یکدیگــر بــرای دانشآمــوزان بــا و بــدون ناتوانــی اســت .در ایــن مقالــه پــس از مقدمـه،

تعریــف و اهمیــت حمایــت همســاالن آمــده و در ادامــه عوامــل تأثیرگــذار ،روشهــا و فنــون مؤثــر بــودن حمایــت همســاالن ،اصــول و

مبانــی حمایــت همســاالن ،مزایــای حمایــت همســاالن و موانــع و چالشهــای حمایــت همســاالن ارائــهشــده اســت.
واژههای کلیدی :حمایت همساالن ،دانشآموزان با ناتوانی ،آموزشفراگیر

ســازگاری عاطفــی و افزایــش کیفیــت و کمیــت فرصــت مشــارکت

مقدمه

در کالس درس میشــود ( .)4بــا ایــن وجــود ،دانشآمــوزان

بــه طورکلــی دانشآمــوزان بــا ناتوانــی نیــاز دارنــد تــا

دارای ناتوانــی بــرای جلــب حمایــت همســاالن و پذیــرش توســط

همساالنشــان گســترش دهنــد .ایــن موضــوع باعــث توجــه

میکننــد ( .)1بنابرایــن ضــروری اســت کــه معلمــان ،دســت انــدر

در محیــط آموزشــیای قــرار گیرنــد کــه روابــط خــود را بــا
بــه آموزشفراگیــر در یــک دهــه گذشــته شــده اســت (.)1
در واقــع ،امــروزه بســیاری از دانشآمــوزان دارای ناتوانــی

ش فراگیــر تجربــه
آنــان ،چالشهــای بســیاری را در نظــام آمــوز 

کاران مدرســه و والدیــن بــا مقولــه حمایت همســاالن آشــنا شــوند
تــا بتواننــد راهبردهــای مناســب را بــرای تقویــت آن در کالس

در محیطهــای فراگیرســازی 1از برنامــه کالس درس عمومــی

آموزشفراگیــر بــه کار ببرنــد.روش پژوهــش حاضــر توصیفــی و

مؤثــر آموزشــی و حمایــت باعــث ایجــاد فرصــت یادگیری بیشــتر

پژوهشــی تعریــف ،اهمیت حمایت همســاالن ،عوامــل تأثیرگذار،

خــود میشــود .همچنیــن تعامــات 3بیــن افــراد بــا ناتوانــی و

حمایــت همســاالن ،فوایــد و مزایــای حمایــت همســاالن و موانع و

اســتفاده میکننــد کــه در ایــن محیطهــا ایجــاد زمینــه 2و راهبــرد

بــرای دانشآمــوزان دارای ناتوانــی در کنــار همســاالن ســالم
ســالم در کالس آمــوزش عمومــی زمینــه ســاز رشــد اجتماعــی
افــراد دارای ناتوانــی میگــردد ( ،)2بــر بهبــود کیفیــت زندگــی

4

آنهــا در بلنــد مــدت 5تأثیــر مثبــت دارد ( )3و منجــر بــه افزایش

از نــوع مــروری بــود .بــر ایــن اســاس با بررســی پیشــینه نظــری و
روشهــا و فنــون مؤثــر بــودن حمایــت همســاالن ،اصــول و مبانــی
چالشهــای حمایــت همســاالن ارایــه شــد .بدیــن منظــور پایــگاه

هــای علمی الزویر ،6ابســکو ،7اشــپرینگر ،8پروکواســت ،9اریک،10
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علیضامن موالیی آرپناهی /کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

ایبوکــی ،1گیگاپدیــا 2و گــوگل اســکالر 3و بــا کلیــد واژه حمایــت

تــوان حمایــت همســاالن را نوعــی راهبــرد بــرای فراهــم ســازی

گرفــت و اطالعــات الزم در مــورد مبانــی نظــری و پژوهشــی

هــر دو گــروه افــراد ســالم و افــراد بــا ناتوانــی تعریــف کــرد (.)11

همســاالن بیــن ســالهای  1970تــا  2018مــورد جســتجو قــرار

شــده ،ماننــد مقالههــای پژوهشــی ،کتــب ،نشــریات ،اســناد و

مــدارک ،ســایتهای معتبــر و نظریههــا مــورد مقایســه ،تحلیــل،

تفســیر و اســتنتاج قــرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه صورت مــروری
در ادامــه آمــده اســت.

ضرورت و اهمیت حمایت همساالن
اگرچــه بســیاری از دانشآمــوزان بــا ناتوانــی خفیــف در

مــدارس عــادی و در کنــار همســاالن بــدون ناتوانــی درس

میخواننــد و زمینــه مناســب بــرای تعامــل اجتماعــی دارنــد امــا
براســاس پژوهشهــا تعامل بیــن آنها بســیار اندک اســت (.)12

مفهوم و تعریف حمایت همساالن
حمایــت همســاالن پاســخ و رویکــردی علمــی امیــدوار کننــده

بــرای فــرد بــا ناتوانــی جهت دسترســی بــه آمــوزش غنــی و ایجاد
فرصــت تعامــل اجتماعــی در کالس آموزشفراگیــر اســت (.)5

حمایــت همســاالن شــامل حمایــت از یــک یــا چنــد دانشآمــوز
بــا ناتوانــی توســط همســاالن بــدون ناتوانــی اســت .ایــن حمایــت
فقــط محــدود بــه حمایــت علمــی و آموزشــی درکالس آمــوزش

عمومــی نمیگــردد و شــامل ارائــه بازخــورد ،4پیشــنهاد ،انتقــاد،
تشــویق و ارائــه مــدل مناســب بــرای ارتبــاط بــا دیگــران اســت.

از ســوی دیگــر حمایــت همســاالن شــامل ارتبــاط و تعامــل

اجتماعــی متقابــل بــا دیگــران ،ایفــای نقــش در گروههــای
کوچــک ،رقابــت براســاس نقــاط قــوت دانشآمــوز ،حمایــت از

مداخلهرفتــاری 5و ایجــاد برنامــه آمــوزش مناســب اســت (.) 6

حمایــت ،پشــتیبانی و همراهــی همســاالن در کالس

آموزشفراگیــر یکــی از راهبردهــای ضــروری بــرای کمــک
بــه تعامــل و ارتبــاط بیــن دانشآمــوزان بــا ناتوانــی و ســالم

اســت ( )3و باعــث کاهــش حمایــت مســتقیم 6متخصصــان و

نزدیکــی بهتــر و بیشــتر دانشآمــوزان بــه یکدیگــر میشــود
( .)2نقــش حمایــت همســاالن در درازمــدت یــک حمایــت
مقــرون بــه صرفــه و پایــدار اســت و مــی توانــد زمینــه را بــرای
رشــد مهــارت در همســاالن ایجــاد کنــد و باعــث حــل بســیاری

از مشــکالت تحصیلــی و اجتماعــی شــود ( 13و  .)14از ســوی

دیگــر حمایــت همســاالن بــرای ایجــاد شــبکه هــای حمایــت
اجتماعــی الزم اســت؛ زیــرا شــبکه هــای حمایــت اجتماعــی

بــرای افزایــش قــدرت یادگیــری ،روابــط اجتماعــی جدیــد،7

افزایــش احســاس تعلــق و مقابلــه بــا اســترس الزم و ضــروری

هــدف از ایجــاد سیســتم حمایــت همســاالن بــرای

هســتند و باعــث رشــد مناســب و تســهیل موفقیــت آمیــز

و گســترش روابــط معنــادار بــرای آنهــا در زندگــی

شــبکههای اجتماعــی در افــراد بــا ناتوانــی و ســالم میشــود (.)13

افــراد بــا ناتوانــی ،بهبــود عملکــرد تحصیلــی و اجتماعــی
اســت ( .)7همچنیــن حمایــت همســاالن نوعــی راهبــرد

ابتــکاری و جــذاب بــرای کمــک بــه بــرآوردن نیازهــا و
شــکوفایی اســتعدادهای بالقــوه افــراد بــا ناتوانــی اســت (.)8

شــیوههای یادگیــری ،روابــط مثبــت همســاالن 8و ایجــاد
بــه طــور کلــی ،حمایــت همســاالن باعــث رشــد خــود

مراقبتــی ،حمایــت اجتماعــی و توســعه خــود مدیریتــی 9در افــراد

بــا ناتوانــی میشــود ( )15و یکــی از بهتریــن و معنادارتریــن

بــه ســخن دیگــر حمایــت همســاالن نوعــی منبــع قــوی بــرای

راههــا بــرای کســب مهارتهــای اجتماعــی و پیشــرفت اجتماعــی

حمایــت هرچــه زودتــر و پیــش از رســیدن بــه ســن ورود بــه

همســاالن بــرای کمــک بــه آینــده شــغلی و اســتخدامی افــراد

افــراد دارای ناتوانــی جهــت رســیدن بــه اســتقالل اســت کــه ایــن

اجتمــاع شــروع شــود ،بهتراســت ( .)10، 9بــه طــور خالصــه می
1- EBOOKEE
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در افــراد بــا ناتوانــی اســت ( 17و  .)18همچنیــن حمایــت

بــا ناتوانــی ضــروری و مهــم اســت ،زیــرا حمایــت همســاالن

باعــث هدایــت ،مدیریــت ،راهنمایــی و ارزیابــی دقیــق از

2- Gigapedi

6- direct support

3- Google Scholar

7- new social behaviors

4- feed back

8- positive peer relation

5- behavior intervention

9- self-management
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حمایــت همســاالن گــردآوری شــد .منابــع گوناگــون گــردآوری

حمایــت و ایجــاد الگــوی مؤثــر آمــوزش فــردی و اجتماعــی بیــن

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

مؤلفــه هــای عملکــرد شــغلی افــراد بــا ناتوانــی میگــردد (.)19
در ایــران در بحــث آموزشفراگیــر بیشــتر نگاههــا بــه ســوی

مســائل آموزشــی اســت و توجــه کمتــری بــه جنبههــای اجتماعــی
ســالم و نقــش همســاالن و حمایــت آنهــا از یکدیگــر شــده اســت
بنابرایــن ضرورت دارد ضمن آشــنایی معلمان آمــوزش وپرورش
ویــژه ،معلمــان آمــوزش وپــرورش عــادی و والدیــن بــا ایــن

برنامههــا ،نقــش بهتــر و مؤثرتــری در ایــن طــرح داشــتهباشــند.

بــرای کمــک بــه رشــد افــراد بــا ناتوانــی ،تعامــل مثبــت بیــن ایــن
افــراد بــا افــراد ســالم اســت کــه بایــد ایــن تعامــات بــه صــورت

عملــی و هــمکاری بــر پایــه رشــد مهارتهــای زندگــی 1شــکل

گیــرد ( .)2اگــر نحــوه تعامــل و پذیــرش همســاالن از یکدیگــر

مثبــت باشــد بــر اعتمــاد بــه نفــس ،مهــارت و مشــارکت افــراد بــا
ناتوانــی تأثیــر مطلــوب دارد ( .)22چنانچــه ایــن تعامــل منفــی،

باعــث ایجــاد نگــرش منفــی ،عــدم همــکاری ،ایجــاد چالــش،

موانــع و عــدم حمایــت از همســاالن بــا ناتوانــی میشــود (.)23
نکتــه مهــم اینکــه همســاالن بــدون ناتوانــی بایــد دربــاره

مؤلـــفه هــا و عوامل تأثیـــر گــذار بر حمایت
همساالن

تفاوتهــای فــردی همســاالن بــا ناتوانــی آگاهــی داشــته باشــند.

از مهمتریــن عوامــل و مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر نقــش

تفاوتهــای فــردی آنــان میگــردد و از ســوی دیگــر پذیــرش

• معلمــان و آمــوزش دهنــدگان :حمایــت همســاالن

رشــد عاطفی ،اجتماعی و شــناختی در هر دو گروه میشــود (.)21

زیــرا آگاهــی در ایــن زمینه ،باعث درک بهتــر و واقعیتر و پذیرش

حمایــت همســاالن میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

آنــان توســط همســاالن ســبب تقویــت روابــط ،ایجــاد دوســتی و

در محیــط فراگیرســازی شــده باعــث ایجــاد محیطــی نزدیــک

• ســایر کارکنــان مدرســه :ســایر کارکنــان مدرســه

بــه محیــط طبیعــی زندگــی بــرای افــراد بــا ناتوانــی میگــردد

نیــز نقــش مهــم و موثــری در جهــت حمایــت الزم توســط

در مــورد نحــوه کار مشــترک ،هــمکاری ،نحــوه شــروع مکالمــه

اولیــای مدرســه در طــول تحصیــل صــورت نگیــرد بــر زندگــی

و حمایــت مــداوم مربیــان و افــراد متخصــص در ایــن میســر

همســاالن در مدرســه دارنــد .زیــرا اگــر حمایــت الزم توســط

و ...بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا در موقعیتهــای اجتماعــی

پــس از تحصیــل تأثیــر مخــرب دارد .بنابریــن نیــاز اســت

و تنــوع نیازهــای دانشآمــوزان آشــنا باشــند و حمایــت

ناتوانــی و ایجــاد فضــای مثبــت و الزم در مدرســه بــرای تعامــل

تنظیــم و تعامــل بــا آنهــا را بــر ایــن اســاس شــکل دهنــد ،ایــن

اجتماعــی و رفتــاری آنهــا از یکدیگــر را فراهــم کننــد تــا در

عملکــرد موفقتــری داشــته باشــند .اگــر معلمــان بــا ویژگیهــا

مــدارس و مســئوالن آن جهــت آمــاده ســازی افــراد بــا و بــدون

همســاالن را براســاس ویژگیهــای فــردی و تنــوع نیازهــای آنــان

بــا یکدیگــر نقــش ایفــا کننــد و زمینــه الزم بــرای رشــد عاطفــی،

امــر باعــث تســهیل ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر میشــود (.)6

حمایــت از یکدیگــر و پذیــرش یکدیگــر موفــق عمــل کننــد(.)20

همچنیــن معلمــان در تســهیل و چگونگــی ایجــاد تعامــل بیــن
افــراد بــا ناتوانــی و ســالم و حــل چالــش تعامــل آنــان و ایجــاد

تعامــل و حمایــت آنــان از یکدیگــر نقــش ویــژه و مؤثــر دارنــد
( .)3بــه بیــان دیگــر ،دانــش ،انگیــزه و مهارتهــای ارتباطــی

معلمــان و مربیــان در حمایــت و پذیــرش دانشآمــوزان بــا

ناتوانــی از ســوی همساالنشــان بســیار مؤثــر اســت (.)20

• والدیــن :از عوامــل خارجــی دیگــر کــه تأثیــر مثبــت بــر

رشــد حمایــت همســاالن دارد ،والدیــن هــر دو گــروه افــراد بــا

ناتوانــی و افــراد ســالم اســت .والدیــن بــا هـمکاری تیــم آموزشــی

میتواننــد در گســترش روابــط بیــن دانشآمــوزان بــا ناتوانــی

و ســالم مفیــد و مؤثــر باشــند .همچنیــن والدیــن میتواننــد
همســاالن را بــرای همــکاری بــا یکدیگر(بــرای مثــال در بــازی

• خــود همســاالن :تصــورات غلــط ،منفــی و کلیشــهای از

بــا همدیگــر و یــا یادگیــری مشــارکتی و )...تشــویق و کمــک

محــدود شــدن فرصــت مشــارکت آنــان میشــود .بنابرایــن درک

کســانی هســتند کــه در ایجــاد روابــط دوســتی در بیــن کــودکان بــا

افــراد بــا ناتوانــی از ســوی همســاالن نســبت بــه ایــن افــراد ،باعث

کننــد ( .)7در واقــع میتــوان بیــان کــرد کــه والدیــن نخســتین

هــر چه بیشــتر و بهتر همســاالن از آنــان حمایــت و کاهش نگرش

ناتوانــی و ســالم مؤثــر هســتند و باعــث ایجــاد ســازگاری تحصیلــی

منفــی نســبت بــه آنــان مؤثــر اســت ( .)21یکــی از راههــای موثــر

1- Life Skills
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ایــن برنامــه همچــون رشــد اجتماعــی و تعامــل افــراد بــا ناتوانــی و

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

آنــان بــا یکدیگــر و شــکل گیــری روابــط عمیــق و پایــدار بیــن

آنهــا میشــوند کــه ایــن در کیفیــت دوســتیها ،پایــداری آن،

احساســات مثبــت 1و میــزان ســازگاری آنهــا مؤثــر اســت (.)17

• حمایــت بایــد بــه صــورت حمایــت رفتــاری

مثبــت و فعــال باشــد و منجــر بــه برقــراری تعامــل

مثبــت بیــن افــراد بــا ناتوانــی و ســالم شــود (.)24
• بــرای تاثیــر حمایــت همســاالن نیــاز بــه راهکارهــا و

مهارتهــای متفــاوت اســت و آمــوزش بایــد بــه صــورت تجربــی
یــا بــه ســخن دیگــر ،آمــوزش از آمــوزش عملــی باشــد (.)25
• بــرای مؤثربــودن حمایــت همســاالن بایــد ارتبــاط قــوی

بیــن فعالیتهــای بازخــوردی 2برقــرار شــود کــه ایــن باعــث
تغییــر نگــرش 3و توســعه مهارتهــای بیــن فــردی 4میشــود.

• بهتــر اســت کــه حمایــت و تعامــل همســاالن توســط تیــم

آموزشــی 5طراحی شــود کــه این تیم شــامل معلم آمــوزش ویژه،6

معلــم آمــوزش عمومــی 7و متخصصــان زبــان و گفتــار 8میباشــد و

بایــد بــا هــم در طراحی و اجــرای برنامه هـمکاری کننــد ( 3و .)17
• بهتــر اســت حمایــت همســاالن طــوری طراحــی شــود کــه بر

رشــد مهارتهــای اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی هــر دو گــروه

مؤثــر و در راســتای تأکیــد بــر رشــد ایــن مهارتهــا باشــد (.)3
• بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش حمایــت همســاالن در

بهبــود ارتباطــات اجتماعــی افــراد بــا ناتوانــی بایــد ترویــج
دوســتی معنــیدار از طــرق ایجــاد شــبکههای اجتماعــی

9

بیــن دانشآمــوزان بــا ناتوانــی و ســالم صــورت گیــرد (.)7
• بایــد همســاالن شایســتگی شــخصی و نیازهــای افــراد بــا

افزایــش عملکــرد فردی 14آنهــا را مورد حمایت قــرار دهند (.)7

• حمایــت همســاالن نبایــد فقــط محــدود بــه محیــط مدرســه

و آمــوزش باشــد بلکــه ایــن حمایــت بایــد بخشــی از محیــط
طبیعــی و زندگــی واقعــی افــراد بــا ناتوانــی را نیــز دربرگیــرد و ایــن
حمایــت بــه محیــط واقعــی و زندگــی واقعــی تعمیــم پیدا کنــد (.)7

• حمایــت همســاالن تحــت تأثیــر فرهنــگ ،تاریــخ،

ی زیســتی و روان فــرد ،رشــد اجتماعــی و قــدرت
حالتهــا 
ســازگاری او قــرار دارد کــه ایــن عوامــل بایــد در طراحــی و

اجــرای برنامــه حمایــت همســاالن نقــش داشــته باشــد (.)26
• حمایــت همســاالن یکــی از مؤثرتریــن راهبردهــا

در طــرح هــای آموزشفراگیــر ماننــد طــرح همگانــی

یادگیــری 15اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود (.)27
• حمایــت همســاالن بایــد بــا آگاهــی از نیازهــای کــودکان

بــا ناتوانــی و براســاس تمایــل بــرای پیــدا کــردن راهــی جهــت

توجــه و پاســخگویی بــه نیازهــای آنــان باشــد ( 24و .)27
• یادگیــری و اســتفاده از فنــاوری کمکــی 16توســط افــراد بــا

ناتوانــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا همســاالن و جلــب حمایــت

آنهــا بســیار مهــم اســت و بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد (.)15
• عالیــق ،زمینــه و تجربههــای مشــترک میتوانــد

در دوســتیها راهگشــا باشــد و حمایــت همســاالن

در ورزش ،موســیقی و دیگــر ســرگرمیها بــرای

هــر دو گــروه منافــع مشــترک ایجــاد میکنــد (.)28

اصول و مبانی حمایت همساالن
حمایــت همســاالن بایــد بــر اصــول و مبانــی زیــر اســتوار باشــد

(.)11

• احتــرام :17احتــرام افــراد بــه یکدیگــر و پذیــرش واقعــی و

بــدون قیــد شــرط یکدیگــر بایــد از اصــول اساســی و اولیــه حمایت
1- positive feeling
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2- reflective activity

10- individual life

3- changing attitudes

11- work

4- interpersonal skill

12- learning

5- educational team

13- interest

6- special educator

14- enhance individual functioning

7- general educator

)15- universal design for learning (UDL

8- paraprofessional of speech language

16- assistive technology

9- social networks

17- respect
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روش هــا و فنــون مؤثــر بــودن حمایــت
همســاالن

ناتوانــی ماننــد زندگــی فــردی ،10کار ،11یادگیــری ،12عالیــق 13و

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

آمــوزشفراگیــر بســیار مهــم اســت و باعث بهبــود یادگیری ،رشــد

همســاالن از همدیگــر باشــد.
• مســئولیت مشــترک :1قبــول مســئولیت و پذیــرش

اینکــه هــردو گــروه بــا ناتوانــی و بــدون ناتوانــی ،بــرای انجــام

هــر کســی بایــد مســئولیت خــودش را بــه خوبــی انجــام دهــد.
• توافــق دوجانبــه :2هــر دو گــروه بایــد بــرای انجــام

فعالیتهــا بــا هــم توافــق و چگونگــی چارچــوب ایــن حمایــت

را مشــخص کننــد .ایــن حمایــت مــی توانــد شــامل گروههــای
خــود حمایتــی ،3گروههــا حمایتاینترنتــی ،4گروههــای حمایــت
شــغلی ،5گروههــای حمایــت همســاالن 6و ..باشــد (.)11

• رشــد مهارتهــای زندگــی :شناســایی مهارتهــای

ضــروری بــرای زندگــی آینــده افــراد هــر دو گــروه از جملــه

مهارتهــای تفریحــی ،اوقــات فراغــت و مهارتهــای زندگــی

بایــد از اصــول اولیــه برنامــه حمایــت همســاالن باشــد (.)2

• رشــد تعامــل اجتماعــی و فعالیــت گروهــی:

حمایــت همســاالن بایــد منجــر بــه رشــد و گســترش
مهارتهــای اجتماعــی شــود کــه میتوانــد بــه صــورت

مختلــف از جملــه بــه اشــتراک گــذاری مــواد و وســایل
آموزشــی کالس ،کمــک بــه شــرکت در فعالیــت گروهــی ،7بــه

اشــتراک گذاشــتن یادداشــتهای 8همســاالن بــا یکدیگــر،
توضیــح مفاهیــم 9و ایجــاد تعامــل 10صــورت گیــرد (.)29

• رعایــت مالحظــات اخالقــی :رعایت مالحظــات اخالقی

بــرای افــراد بــا ناتوانــی؛ مثــل رعایــت حریــم شــخصی ،رازداری،

ل حمایــت
عــدم ســو اســتفاده جســمی و جنســی و ...بایــد از اصــو 
همســاالن باشــد (.)29

ســازگاری و رشــد مهارتهــای کارکــردی میشــود ( .)5از جملــه

مهمتریــن پیامدهــای مثبــت حمایــت همســاالن عبارتانــد از:

• حمایــت همســاالن باعــث میشــود ســطوح متفــاوت از

یادگیــری عملــی ،11هیجانــی ،اجتماعــی و شــناختی و یــا ترکیبــی از

آنهــا همــراه بــا تســهیل یادگیــری در شــرایط واقعــی بــرای افــراد

فراهــم شــود (.)14

• حمایــت همســاالن ضمــن تأکیــد بــر تحصیــل همراه بــا تجربه

کــردن بــه صــورت عملــی باعــث تعامــل بــا همســاالن و الگوســازی
مهارتهــای اجتماعــی و تقویــت دانــش 12میشــود (.)29

• حمایــت همســاالن باعــث همــکاری و تعامــل مثبــت بیــن

آنــان ،افزایــش یادگیــری مشــارکتی ،ایجــاد بافــت طبیعــی،13

بهبــود مهارتهــای عملــی ارتباطــی ،تقویــت شایســتگی اجتماعــی
و رشــد روابــط میشــود (.)29

• حمایــت همســاالن بــر رشــد زبــان و مهارتهــای نوشــتاری

و حــل مســائل اجتماعــی 14دانشآمــوزان بــا ناتوانــی مؤثــر اســت
( 4و .)16

• حمایــت همســاالن باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و

احســاس ارزشــمندی ،افزایــش تجربــه و پذیــرش و کمــک بــه حل
مشــکالت افــراد بــا ناتوانــی میشــود (.)30

• حمایت همســاالن نقش معنیدار و مؤثری در رشــد اجتماعی

هــر دو گروه دارد و باعث رشــد روابطاجتماعی 15و احســاس تعلق

16

بــه جامعــه ،افزایــش احســاس امنیــت و پــرورش مهارتهــای

تفکــر انتقــادی 17در هــر دو گــروه بــا ناتوانــی و ســالم میشــود (.)27

فواید و مزایای حمایت همساالن

• حمایــت همســاالن بــر رشــد رفتــاری افــراد و افزایــش نگرش

پژوهشهــا نشــانگر آن اســت کــه حمایــت همســاالن در
1- joint responsibility
2- mutual agreement

مثبــت افــراد بــه زندگی به ویــژه افراد بــا ناتوانــی مؤثر اســت (.)29
• بهبــود زندگــی اجتماعــی افــراد بــا ناتوانــی و ســالم از فوایــد

دیگــر حمایــت همســاالن اســت (.)29

3- self-help groups
4- Internet support group

11- practical learning

5- peer support employs

12- Reinforcing acknowledging

6- peer support group

13- natural context

7- group activities

14- Solving social issues

8- sharing notes

15- communication

9- explaining concepts

16- sense of belonging

10- prompting interactions

17- critical thinking skill
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کارهــا و فعالیتهــا یــک ســری مســئولیت هــا دارنــد و نیــز

مهارتهــای اجتماعــی ،گســترش دوســتی بــا همســاالن ،افزایــش

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

• حمایــت همســاالن بــر افزایــش کیفیــت آموزشــی افــراد بــا

ناتوانــی مؤثــر بــوده و یکــی از بهتریــن و معنیدارتریــن راههــا بــرای
کســب پیشــرفت اجتماعــی اســت (.)17

و ایجــاد تغییــرات در محیــط مشــکل اســت .بنابرایــن همــکاری

مدرســه ،والدیــن ،معلمــان و همســاالن ضــروری میباشــد (.)34
• ایجــاد هماهنگــی بیــن والدیــن ،همســاالن ،مدرســه و ســایر

• حمایت همســاالن باعث افزایش امیــداوری در افراد با ناتوانی

• یکــی دیگــر از چالــش هــای برنامــه حمایــت همســاالن ایــن

بــا ناتوانــی و ســالم میشــود (.)10

و ایجــاد فرهنــگ حمایــت از آنهــا در جامعــه میشــود ( 11و .)19
• حمایــت همســاالن باعــث رشــد مهــارت هــای حــل مســئله،

رشــد فــردی ،رشــد مهارت هــای شــغلی و بهبــود روابط شــغلی در
آینــده و زمینهســاز روحیــه همــکاری در افــراد بــا ناتوانــی و بــدون
ناتوانــی میشــود ( 11و .)19

• حمایــت همســاالن در توســعه روابــط اجتماعی مفیــد ،تعامل

عاطفــیمتقابــل و شــکلگیری روابــط پایــدار در موقعیتهــای

مختلــف مؤثــر اســت ( 31و )32

اســت مشــکل باشــد کــه نیــاز بــه برنامهریــزی دقیــق دارد (.)34
اســت کــه تأثیرگــذاری ایــن برنامــه زمانبــر اســت و همســاالن

بایــد مــدت زمــان زیــادی بــا یکدیگــر تجربــه کاری داشــته باشــند
تــا تأثیــر همســاالن نمــود پیــدا کنــد (.)11

• عملکــرد و مهارتهــای شــناختی 5پاییــن افــراد بــا ناتوانــی

ممکــن اســت تأثیــر منفــی بــر حمایــت همســاالن داشــته باشــد و
باعــث بازخــورد منفــی و آســیب پذیــری آنهــا شــود (.)10

• یکــی از موانــع حمایــت همســاالن نداشــتن تجربــه مشــترک

و مشــابه اســت کــه بیشــتر بــه علــت عــدم حضــور دانشآمــوزان

بــا ناتوانــی در کالس عمومــی ،نداشــتن فعالیــت فــوق برنامــه

چالش های حمایت همساالن
بــا وجــود مزایــای بســیار زیــاد رویکــرد حمایــت همســاالن

و تــاش متخصصــان و سیاســت گــذاران بــرای ارائــه حمایــت

همســاالن ،ایــن رویکــرد بــا چالشهایــی نیــز مواجــه اســت کــه از

مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

6مشــترک اســت (.)28

کاربردهــای عملــی حمایــت همســاالن در
آمــوزش وپــرورش اســتثنایی ایــران
• حمایــت همســاالن بــرای ســازگاری بهتــر همــه دانشآموزان

• ممکــن اســت بــا توجــه بــه شــرایط افــراد بــا ناتوانــی ،بعضــی

از همســاالن ســالم اقــدام بــه قلــدری نســبت بــه آنهــا کننــد کــه
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش ،بایــد رفتــار مشکلســاز آنــان را

بــا ناتوانــی مشــغول بــه تحصیــل در آمــوزشفراگیر و طــرح تلفیقی
کاربــرد دارد و مــی توانــد در ســازگاری و کســب موفقیــت آنــان

مؤثــر باشــد.

محــدود و رفتارهــای قابــل قبــول را جایگزیــن رفتــار مشکلســاز

• یکــی از کاربردهــای حمایــت همســاالن ایــن اســت کــه بــا

• بســیاری از افــراد بــا ناتوانــی خفیــف 1ممکن اســت مشــکالتی

بــا نقــش مثبــت حمایــت همســاالن در رشــد اجتماعــی و تحصیلــی

در آنهــا نمــود (.)23

توجــه بــه آشــنایی معلمــان رابــط آمــوزش و پــرورش اســتثنایی،

در حــوزه ارتباطــات اجتماعــی ،2ســازگاری ســطح پاییــن ،مشــکل

در قضــاوت ،3پریشــانی 4و اضطــراب نســبت بــه همســاالن بــدون

ناتوانــی داشــته باشــند کــه بــر ســازگاری آنهــا تأثیــر مخــرب دارد
(.)33

• ایجــاد پذیــرش دانشآمــوزان بــا ناتوانــی توســط همســاالن
1- mild disabilities
2- Social interactions

24

|1396

سال هفدهم ،شماره  ،6پیاپی 149

دانشآمــوزان بــا ناتوانــی در محیــط آمــوزش و پــرورش
عمومــی ،میتواننــد حمایــت همســاالن را بــه عنــوان یکــی از

اهــداف آموزشــی در برنامــه هــای آموزشــی خــود بــه کار گیرنــد.
بــه عنــوان مثــال بــرای فعالیــت گروهــی مشــترک در کارهــای

تحصیلــی و فــوق برنامــه بــرای هــر دو گــروه برنامهریــزی نماینــد.
• امــروزه یکــی از مشــکالت دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه

مســئله عــدم اشــتغال و عــدم توانایــی حفظ شــغل اســت که بخشــی

3- adjustment problems

5- cognitive tasks

4- compared

6- extracurricular activities
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• حمایــت همســاالن باعــث افزایــش خودپذیــری دانشآموزان

منابــع بــرای فراهــم کــردن حمایــت همســاالن تــا حــدودی ممکــن

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

از آن ناشــی از ناتوانــی آنــان در برقــراری ارتبــاط و عــدم حمایــت

افــراد بــا نیازهــای بــه ویــژه دانــش آمــوزان دارای طیــف هوشــی،

همســاالن اســت کــه با آمــوزش حمایــت همســاالن و گنجانــدن آن

یعنــی تیزهوشــان و افــراد کم تــوان ذهنــی و همچنیــن دانشآموزان

دوره هــای متوســطه پیشحرفـهای و متوســط ه حرفـهای بــا کار در

در آمــوزش و پــرورش عمومــی قابــل اســتفاده اســت .بــرای مثــال

در برنامههــای آمــوزش شــغلی در دوران تحصیــل بــه ویــژه در

برقــراری ارتبــاط و جــذب حمایــت همســاالن در بزرگســالی

کمــک نمــود .بــرای مثــال آمــوزش شــغلی در مراکــز فنــی حرفهای
همــراه همســاالن عــادی و ...

تحصیــل همــراه یکدیگــر ،آمــوزش همســال بــه همســال ،فعالیــت
در گروههــای کوچــک ،انجــام فعالیــت در کارهــای عملــی و کارگاهی

از راهکارهــای مناســب و کاربــردی آن اســت.

• از حمایــت همســاالن مــی تــوان در زمینــه ورزش و تربیــت

• از برنامــه حمایــت همســاالن میتــوان بــرای حــل چالشــهای

بدنــی دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه و رشــد مهارتهــای

خانــواده هــا بــرای پذیــرش دانشآمــوزان هــر دو گــروه در کنــار

متناســب بــا تواناییهــای خــود بــه رقابــت َســالم ورزشــی

بیــن افــراد بــا ناتوانــی و بــدون ناتوانــی و حــل مشــکل مقاومــت
هــم اســتفاده کــرد .بــرای ایــن کار میتــوان از جلســات آمــوزش

خانوادههــا بــرای آگاهســازی والدیــن بهــره بــرد.

• یکــی از کاربردهــای حمایت همســاالن ایجاد روابط دوســتی و

اســتحکام شــبکههای دوســتی اجتماعــی بیــن دانشآموزان ســالم و
ناتــوان بــه ویــژه بــرای دانشآمــوزان آســیب دیده حســی مشــغول

اجتماعــی و ارتباطــی آنــان اســتفاده کــرد ،بــه طوریکــه بتواننــد

بــا همســاالن بــدون ناتوانــی خــود بپردازنــد .بــرای مثــال در

محیطهــای ورزشــی افــراد بــا ناتوانــی همــراه همســاالن ســالم

فعالیــت جســمی و فیزیکی داشــته باشــند .همچنیــن در محیطهای
تفریحــی همــراه و در کنــار هــم بــه تفریــح بپردازنــد.

• حمایــت مثبــت همســاالن مــی تواننــد بــه دس ـتاندرکاران

بــه تحصیــل در آمــوزش عمومــی و افزایــش پذیــرش آنــان توســط

حــوزه تعلیــم و تربیــت بــه خصوص مســئوالن آمــوزش و پــرورش

برگــزاری اردوهــای مشــترک بــرای ایــن منظور مناســب میباشــد.

نمایــد .مــی تــوان از طریــق رســانههای عمومــی فرهنــگ پذیــرش

دانشآمــوزان عــادی اســت کــه انجــام فعالیتهــای پرورشــی و

• از برنامــه حمایــت همســاالن میتــوان جهــت رشــد همــه

جانبــه شــناختی ،عاطفــی ،اجتماعــی و مهارتهــای زندگــی در

محیــط مدرســه و بیــرون از مدرســه بــرای همــه گروههــای بــا
ناتوانــی اســتفاده کــرد.

• اگــر گروههــای بــا ناتوانــی شــدید ماننــد افــراد دارای معلولیت

شــدید و افــراد دارای مشــکل جســمی در مدرســه و جامعــه مــورد

پذیــرش همســاالن قرارگیرنــد ،ایــن امــر در رشــد شــناختی،

اجتماعــی ،عاطفــی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس آنهــا مؤثــر اســت.
• از حمایــت همســاالن میتــوان بــرای تغییــر نگــرش جامعــه،

دس ـتاندرکاران تعلیــم و تربیــت و خانــواده هــا نســبت بــه افــراد

بــا نیازهــای ویــژه اســتفاده کــرد و نگــرش مثبــت نســبت بــه افــراد
بــا نیازهــای ویــژه ایجــاد کــرد و بــرای پذیــرش اجتماعــی و رفــع

نیازهــای آنــان تــاش نمــود.

• حمایــت همســاالن بــه عنــوان یــک برنامــه آموزشــی بــرای

کمــک بــه رشــد هیجانــی ،اجتماعــی و شــناختی تمــام گروههــای

اســتثنایی در اجــرای هرچــه بهتــر طــرح آموزشفراگیــر کمــک
و حمایــت از افــراد بــا ناتوانــی را در جامعــه گســترش داد کــه ایــن

خــود در اجــرای بهتــر آمــوزش فراگیــر کمــک خواهــد کــرد.
• حمایــت همســاالن باعــث افزایــش درک عمومــی جامعــه از

مشــکالت افــراد دارای نیــاز ویــژه مــی شــود و باعــث برخــورداری

افــراد دارای نیازهــای ویــژه از حمایــت جامعــه در برابــر

آســیبهای اجتماعــی ماننــد اعتیــاد ،ســوء اســتفاده جســمی و
جنســی ،اســتعمار ،اســتثمار و ...مــی گــردد .ســازمانهایی ماننــد

بهزیســتی بــا ه ـمکاری آمــوزش و پــرورش میتواننــد بــا تدویــن
برنامههایــی بــرای حمایــت و درک مســائل افــراد بــا ناتوانــی بــرای
دانشآمــوزان در مــدارس بــه درک و حمایــت عمومــی جامعــه از

آنهــا کمــک کننــد.

• حمایــت همســاالن در آمــوزشفراگیــر باعــث تعامــل پایــدار

و ارائــه فرصــت تعاملــی بیــن هــر دو گــروه افــراد بــا و بــدون ناتوانی

میشــود و انجــام بهتــر کارهــای آموزشــی و موفقیــت آمیــز بــودن

ایــن طــرح را تضمیــن مــی کنــد.
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محیــط واقعــی و همــراه همســاالن ســالم میتــوان بــه آنــان جهــت

آســیب دیــده حســی و ســایر افــراد بــا ناتوانــی مشــغول بــه تحصیل

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش حمایت همساالن از دانشآموزان با ناتوانی در آموزشفراگیر

عمومــی مــورد حمایــت همســاالن قــرار گیرنــد کمتــر در معــرض

نتیجه گیری

خطــر طــرد و انــزوای اجتماعــی قــرار دارنــد و رشــد مهارتهــای

بایــد برنامــه حمایــت همســاالن را در اولویــت کار خود قــرار دهند

( .)35بســیاری پژوهشگــران بــر ایــن باورنــد کــه ارائــه خدمــات

توســط بزرگســاالن در طــرح فراگیرســازی همیشــه بهتریــن و

واقعیتریــن پیشــیبانی نیســت ،بنابرایــن ،ایــن پژوهشگــران

تأکیــد بــر حمایــت همســاالن دارنــد ( .)30حمایــت همســاالن به
عنــوان یــک الگــوی اجتماعــی بایــد بــا توجــه بــه نیازهــا افــراد بــا

ناتوانــی و مبتنــی بــر آگاهــی باشــد (.)24

تعامــل پایــدار ،فعــال و ارائــه فرصــت تعاملــی و فرهنــگ

بــرای موفقیــت آمیــز بــودن حمایــت همســاالن و مؤثــر

بــودن نقــش ایــن حمایــت ،نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط مؤثــر،

درک نقــش و مســئولیت مشــترک ،برنامهریــزی ،احســاس

مســئولیت و نظــارت مــداوم بــرای حمایــت همســاالن از یکدیگــر
وجــود دارد تــا افــراد بــا ناتوانــی بــه حداکثــر توانایــی خــود در

سیســتم آموزشــی و اجتماعــی دســت یابنــد و افــراد ســالم نیــز

از پیامدهــای مثبــت ایــن حمایــت بهرمنــد شــوند ( .)38البتــه
بایــد یــادآوری شــود کــه برخــی از مســائل مثــل تبعیــض ،فقــر،

محرومیــت اجتماعــی ،میــزان دسترســی بــه امکانــات ،عوامــل

هــمکاری همســاالن بــا ناتوانــی و ســالم از اثــرات حمایــت

فرهنگــی و قومــی بــر حمایــت همســاالن مؤثــر هســتند .همچنین

1باعــث رشــد خصیصههــای اجتماعــی ،افزایــش تعامــات

و هدایــت ،راهنمایــی و ارزیابــی دقیــق آنهــا از برنامــه همســاالن

همســاالن اســت ( 17و  .)32عضویــت در گــروه همســاالن
اجتماعــی و شایســتگیهای اجتماعــی میشــود و بــرای هــر دو

گــروه بــا ناتوانــی و ســالم دارای پیامدهــای مثبــت از جملــه کاهــش
تعصبــات ،درک واقعیتهــا ،پذیــرش تفاوتهــا ،افزایــش
جامعــه پذیــری و افزایــش تعامــات مثبت و مســتقیم بــا یکدیگر

اســت ( 34و .)35

گرفتــن بازخــورد از همســاالن ،کمــک بــه بهبــود عملکــرد و

کمــک بــه یکدیگــر از جملههــای فایــده هــای دیگــر ایــن رویکــرد
بــرای هــر دو گــروه میباشــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد

(37؛ .)39حمایــت همســاالن نقــش مهمــی در زمینهســازی

تعامــات بیــن افــراد بــا و بــدون ناتوانــی ایفــا میکنــد و بــرای

توســعه روابــط اجتماعــی مفیــد اســت ،زیــرا حمایــت اجتماعــی
باعــث شــکلگیری تعامــات اجتماعــی موفــق و تکــرار ایــن
روابــط مــی گــردد ( .)40 ،39حمایــت همســاالن ســبب تغییــر

نگــرش دانشآمــوزان و جامعــه نســبت بــه افــراد بــا ناتوانــی

میشــود و بــرای دسترســی آنــان بــه منابــع جامعــه ،نگهــداری
روابــط ،ارتبــاط خانوادگــی ،تعامــل بــا دوســتان و اعضــای جامعه،

رشــد حــس تعلــق ،تعامــل بیــن فــردی و مشــارکت اجتماعــی
ش در ایــن زمینــه نشــان میدهــد میــزان
مفیــد اســت .پژوهــ 
پذیــرش همســاالن بــر میــزان طــرد و انــزوای اجتماعــی افــراد
دارای ناتوانــی مؤثــر اســت و افــرادی کــه در کالس آمــوزش
1- peer group
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میــزان پیشــتبانی والدیــن ،معلمــان ،کارکنان مدرســه و همســاالن
در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت ایــن طرح تأثیرگــذار هســتند (24؛
19؛.)42

بــا توجــه بــه مطالــب و مبانی علمــی ،پژوهشــی و نظــری بیان

شــده مــی تــوان گفــت کــه در آمــوزش و پــرورش ویــژه ایــران در

بخــش آمــوزشفراگیــر و طــرح تلفیقــی نیاز بــه آمــوزش معلمان
و آشــنایی آنــان بــا ایــن راهبــرد آموزشــی وجــود دارد تــا بتــوان

نقــش حمایــت همســاالن را در رشــد علمــی ،آموزشــی و بــه ویژه
رشــد مهــارت هــای اجتماعــی و مهارتهــای زندگــی در افــراد

بــا ناتوانــی را در قالــب طــرح آمــوزشفراگیــر و طــرح تلفیقــی
افزایــش داد .بــرای دســتیابی بــه اهــداف فــوق بایــد دانــش و

آگاهــی والدیــن ،معلمــان ،کارکنــان مــدارس ،دانشآمــوزان بــا
ناتوانــی و ســالم در رابطــه بــا رویکرد حمایــت همســاالن و مزایای

آن افزایــش یابــد و بــا فرهنــگ ســازی و ایجــاد زمینــه مناســب

زیــر ســاخت علمــی ،فرهنگــی و فیزیکــی الزم بــرای اجــرای
برنامــه حمایــت همســاالن در مــدارس فراهــم شــود.
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