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مقایسهی دقیقآموزی و آموزش مستقیم :دو روش مبتنی بر رویکرد
رفتارگرایی در اختالل یادگیری
حانیه محمداسمعیل بیگی /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز

چکیده
زمینــه :هــدف پژوهــش حاضــر مقایسـهی دو ِ
روش برخاســته از رویکــرد رفتارگرایــی ،دقیقآمــوزی و آمــوزش مســتقیم بــا تأکیــد بر

کاربــرد آنهــا در حــوزه اختــال یادگیــری بــود .بــرای ایــن کار بــا اســتفاده از روش مــرور سیســتماتیک در پایگاههــای اطالعاتــی Science

 Direct, ProQuest, PubMed, Google scholarبــا کلیــد واژههــای Learning disability, Learning disorder, Precision teaching, Direct instruction

منابــع علمــی مرتبــط جم ـعآوری شــد .پــس از جم ـعآوری منابــع ،روش دقیقآمــوزی و آمــوزش مســتقیم از جنبههــای تاریخچــه،
فراینــد و روش کار و شــواهد اثربخشــی بــا یکدیگــر مقایســه شــدند.

نتیجــه گیــری :نتایــج نشــان داد کــه ایــن دو روش بــا وجــود برخــورداری از یــک زمینـهی نظــری مشــترک از جنبههــای گوناگــون بــا

یکدیگــر تفــاوت دارنــد کــه ایــن تفاوتهــا در متــن مقالــه تشــریح شــدهاند.

واژههای کلیدی :اختالل یادگیری ،رویکرد رفتاری ،دقیق آموزی ،آموزش مستقیم

بــرای ســن موردنظــر اســت و یــا اینکــه شــرایط عملکــرد قابــل

مقدمه
اختــال یادگیــری در پنجمیــن ویرایــش کتــاب راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی 2بــا عنــوان اختــال
یادگیــری ویــژه 3در گــروه اختاللهــای عصبیرشــدی 4قــرار
داده شــده اســت .ایــن اختــال هنگامــی تشــخیص داده میشــود
کــه نارســاییهای ویــژهای در توانایــی فــرد بــرای دریافــت یــا
پــردازش اطالعــات بــه صــورت صحیــح و کارآمــد وجــود داشــته
باشــد .اختــال یادگیــری ویــژه نخســتین بــار در ســنین آمــوزش
رســمی ظاهــر میشــود و بــا مشــکالت مــداوم در یادگیــری

مهارتهــای تحصیلـ ِ
ـی پایــه نظیــر خوانــدن ،نوشــتن و ریاضیــات

بــروز میکنــد .عملکــرد فــرد در مهارتهــای تحصیلـ ِ
ـی مختــل
شــده بهطــور چشــمگیری پایینتــر از میانگیــن مــورد انتظــار
1- Email: h.pirzadi@ut.ac.ir

قبــول بــرای وی ،صرفــ ًا بــا تــاش فوقالعــاده زیــاد بــه دســت
مــی آیــد .مشــکالت افــراد بــا اختــال یادگیــری ویــژه در زمینــه
تحصیلــی ممکــن اســت بهصــورت خوانــدن بــا ســرعت کــم،
اشــتباه خوانــدن واژههــا ،مشــکل در درک مطلــب ،مشــکل در
هجــی کــردن ،مشــکل در بیــان نوشــتاری ،5مشــکل در تســلط
یافتــن بــر مفهــوم عــدد 6و واقعیتهــای عــدد 7و مشــکل در
اســتدالل ریاضــی بــروز کنــد (.)1
امــروزه معلمــان بــرای یافتــن مداخلههــای آموزشــی و
راهبردهــای یادگیــری کــه بــا نیازهــای دانشآمــوزان بــا اختــال
یادگیــری متناســب باشــد ،بــا چالشهایی جــدی روبهرو هســتند.
معلمــان بــرای کمــک بــه ایــن گــروه از دانشآمــوزان بایســتی
بــه مداخلههــای پژوهشمحــور دسترســی داشــته باشــند (.)2

)2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM5-

5- Written expression

3- Specific learning disorder

6- Number concept

4- Neurodevelopmental disorders

7- Number facts
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علمــی اثربخشــی مداخلههــای آموزشــی را آزمایــش کننــد.

بــر آمــوزش مهارتهــای تحصیلــی متمرکــز هســتند؛ امــا تحلیل

نتایــج ایــن پژوهشهــا بایــد در دســترس معلمــان قــرار گیــرد تــا

رفتــار کارکــردی و حمایــت رفتــاری مثبــت بــر تغییــر رفتــار

بتواننــد مفیدتریــن روشهــا را بــرای بهبــود پیشــرفت تحصیلــی

چالشبرانگیــز تأکیــد دارنــد .دو مــورد از شناختهشــدهترین

دانشآمــوزان انتخــاب کننــد .معلمــان بــدون دانســتن نتایــج

ِ
آموزشــی مبتنــی بــر رویکــرد رفتــاری کــه در
تکنولوژیهــای

پژوهشهــای تجربــی دربــاره رویکردهــای آموزشــی گوناگــون،

طــول چندیــن ده ـهی گذشــته در آمــوزش عــادی و ویــژه بــرای

پشــتوانه مناســبی در تدریــس نخواهنــد داشــت .بــدون آگاهــی

بهبــود پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان کاربردهای گســتردهای

از ایــن اطالعــات ممکــن اســت آنهــا از روشهــای آموزشــی

داشــتهاند ،آمــوزش مســتقیم و دقیقآمــوزی اســت ( .)4چندیــن

ناکارآمــد و غیراثربخــش اســتفاده کننــد ( .)3بنابرایــن ،شناســایی

دهــه پژوهــش و کاربـ ِ
ـرد ایــن دو روش نشــانگر اهمیــت آنهــا در

اثربخشتریــن مداخلههــای آموزشــی بــرای بهبــود مهــارت

آمــوزش مهــارت هــای پایــه بــه دانشآمــوزان اســت .بــا توجــه

خوانــدن و معرفــی ایــن روشهــا بــه معلمــان و مربیــان کمــک

بــه ایــن اهمیــت ،معلمــان و مربیــان نیازمنــد یادگیــری عمیقتــر

خواهــد کــرد تــا دانشآمــوزان در یادگیــری مهارتهــای

در مــورد روش آمــوزش مســتقیم و روش دقیقآمــوزی هســتند.

تحصیلــی عملکرد خوبی داشــته باشــند و از بســیاری از مشــکالت

هــر دوی ایــن روش هــا بــر مبنــای رویکــرد رفتــاری و از دل

قابــل پیشبینــی در ایــن حــوزه ،پیشــگیری شــود.

نظریههــای رفتارگرایــی برخاســتهاند .اگرچــه بیــن دقیقآمــوزی

در حــال حاضــر در زمینــه اختــال یادگیری یکــی از مهمترین
الگوهــای مفهومــی ،الگــوی رفتــاری اســت .در الگــوی رفتــاری
فــرض میشــود کــه مشــکالت یادگیری پیامــد آموزش نامناســب

و آمــوزش مســتقیم زمینــه نظــری مشــترک وجــود دارد ،امــا هــر
روش دارای ماهیــت و ســاختار متفاوتــی اســت کــه آن را بــا روش
دیگــر متفــاوت میســازد.

و غیراثربخــش اســت و روش اصــاح آن ،تغییــر ویژگیهــای

هــدف پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه بــا روش مــرور

تکالیــف ارائــه شــده ،ارائــه پیامدهــای محیطــی مناســب و

سیســتماتیک منابــع علمــی ،دو روش دقیقآمــوزی و آمــوزش

آمــوزش اثربخــش میباشــد ( .)3نظریهپــردازان ایــن رویکــرد

مســتقیم را از جنبههــای ســیر تاریخــی ،مراحــل و فراینــد کار

معتقدنــد كــه در آمــوزش بــه دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری

و شــواهد اثربخشــی بــا یکدیگــر مقایســه کنــد .بــه منظــور

بایــد بــر مهارتهــای ویــژه و كاربــردی تمركــز کــرد؛ چراکــه فــرد

دســتیابی بــه ایــن هــدف در پایگاههــای اطالعاتــی Science

بــرای داشــتن عملکــرد موفــق بــه كاربــرد ایــن مهارتهــا نیــاز

 Direct, ProQuest, PubMed, Google scholarبــا کلیــد واژههــای

دارد .بــر مبنــای رویکــرد رفتــاری برخــی روشهــا و مداخلههــای

Learning disability, Learning disorder, Precision teaching, Direct

آموزشــی طراحــی شــدهاند کــه بهطــور موفقیتآمیــزی بــرای

 instructionمقالههــا و کتابهــای علمــی معتبــر در ایــن حــوزه

افــراد بــا اختــال یادگیــری بــه کار رفتهانــد .مداخلههــای

جســتجو و جم ـعآوری شــد .همچنیــن از برخــی منابــع فارســی

رفتــاری بــر اصــول بنیــادی یادگیــری مبتنــی هســتند کــه بــر

مرتبــط بــا ایــن حــوزه نیــز اســتفاده شــد.

اســاس پژوهشهــای روانشناســی آزمایشــی 1تدویــن شــدهاند.
شناختهشــدهترین ایــن مداخلههــا و روشهــا شــامل :آمــوزش
مســتقیم ،2تحلیــل رفتــار کارکــردی ،3حمایــت رفتــاری مثبــت 4و
1- Experimental Psychology
2- Direct instruction
3- Applied Behavior Analysis
4- Positive Behavior Support
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یافته ها
پــس از جمــعآوری و تحلیــل منابــع بــه منظــور مقایســهی

روشهــای آمــوزش مســتقیم و دقیقآمــوزی ،چندیــن مبنــای

5- Precision teaching
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پژوهشــگران حــوزه اختــال یادگیــری باید بــا انجــام پژوهشهای

دقیقآمــوزی 5اســت .آمــوزش مســتقیم و دقیقآمــوزی عموم ـ ًا

مقایسهی دقیقآموزی و آموزش مستقیم :دو روش مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی در اختالل یادگیری

مقایســه ایجــاد کردیــم و ایــن دو روش را بــر اســاس آنها مقایســه

تعلیم و تربیت استثنایی

میدهــد .اصــل اساســی دقیقآمــوزی ایــن اســت کــه کــودک

کردیــم .مبنــای مقایســه بــر اســاس تاریخچــه و ماهیــت ،مراحــل

(یادگیرنــده) بهتــر از هــر کــس میدانــد .در دقیقآمــوزی

یــک از اینهــا را تشــریح خواهیــم کــرد.

یــک الگــوی قابــل پیشبینــی پاســخ میدهــد .همچنیــن ،اگــر

و فراینــد کار و شــواهد اثربخشـ ِ
ـی هــر روش بــود کــه در ادامــه هــر

فــرض بــر ایــن اســت کــه یادگیرنــده بــه متغیرهــای محیطــی در

تاریخچه و ماهیت دقیقآموزی
مبنــای نظــری دقیقآمــوزی از کارهــای اســکینر بهویــژه

در زمینــه تحلیــل آزمایشــی رفتــار نشــات گرفتــه اســت (.)5

عالقـهی اســکینر و شــاگردانش بــه بررســی تفاوتهــای فــردی
در یادگیــری ،پایههــای اولیـهی طراحــی دقیقآمــوزی را فراهــم

ســاخت .کارهــای اســکینر اساسـ ًا بــر رفتارهــای قابل مشــاهده و
آشــکار و نیــز بــر فراوانــی رفتــار در طــول زمــان متمرکــز بــود.

ایــن رفتارهــا روی نمــودار ثبــت و در طــول زمــان پیگیــری

و بررســی میشــدند ( .)6در دیــدگاه رفتارگرایــی و بهویــژه

نظریــه اســکینر رفتــار ،پویــا 1و قابــل تغییــر اســت .هــدف

اساســی رفتارگــرا ایــن اســت تــا تعییــن کنــد آیــا محیــط موجــب
افزایــش یــا کاهــش رفتــار میشــود؟ (.)7

لیندزلــی کــه یکــی از شــاگردان اســکینر بــود عالقــه

داشــت تــا نظریــه اســکینر در زمینــه شرطیســازی عامــل را

بــه حوزههــای تحصیلــی و کالســی وارد کنــد .هــدف اساســی

لیندزلــی ایــن بــود تــا روشــی را بــرای نظارت بــر رفتــار تحصیلی

دانشآمــوزان طراحــی کنــد و همزمــان بــا آن یــک پروتــکل

بــرای تصمیمگیــری مبتنــی بــر دادههــا بــه معلمــان پیشــنهاد
دهــد .تالشهــای لیندزلــی در ایــن حــوزه موجــب شــد تــا
دقیقآمــوزی را بهعنــوان یــک تکنولــوژی آموزشــی جدیــد

معلــم ایــن اســت کــه متغیرهــای محیطــی را دســتکاری کنــد و
تغییــر بدهــد تــا بــه نتایــج دلخــواه برســد .ایــن جهتگیــری
اساســ ًا بــا برخــی رویکردهــای روانی-آموزشــی کــه شکســت

ِ
ناکامــی یادگیرنــده را بــه عوامــل درونــی و نــه روشهــای
و
آموزشــی نســبت میدهنــد ،در تضــاد اســت (.)8

هــدف نهایــی دقیقآمــوزی افزایــش فراوانــی پاســخهای

ِ
ســرعت
درســت یادگیرنــده اســت؛ بهگونــه ای کــه دقــت و

پاســخهای رفتــاری کــه دو مؤلفــهی کلیــدی در یادگیــری

مهارتهــای تحصیلــی پایــه هســتند ،افزایــش یابــد .پاسـخهای
ق آمــوزی
دانشآمــوز یــا واحــد هــای انــدازهگیــری در دقیــ 

ممکــن اســت واژههایــی کــه بــا صــدای بلنــد خوانــده میشــوند،
حــل مســالههای ریاضــی و یــا هــر پاســخ دیگــری کــه مســتلزم
روانــی اســت ،باشــد .دقیقآمــوزی ابــزاری آموزشــی اســت کــه

میتوانــد بــرای هــر موضــوع درســی ،در هــر پایــه تحصیلــی و بــا
هــر روش آموزشــی مورد اســتفاده قــرار گیــرد .دقیقآموزی یک

ابــزار اندازهگیــری را در اختیــار معلمــان و مربیــان قــرار میدهــد

تــا بتواننــد بــر پیشــرفت دانشآمــوزان و اطمینــان از اثربخــش

بــودن آمــوزش ،نظــارت مســتقیم و عینــی داشــته باشــند (.)9

مراحل و فرایند دقیقآموزی

بــرای نخســتین بــار در ســال  1964بــا هــدف کمــک بــه معلمان

دقیقآمــوزی ویژگیهایــی در خــود دارد کــه در آموزشهــای

فراینــد آمــوزش و ثبت عملکــرد یادگیرنــدگان معرفی کنــد (.)4

ویژگیهــا شــامل تعییــن اهــداف عینــی ،تــدارک جلســات تمریــن

بــرای تصمیمگیریهــای آموزشــی مؤثــر بــر مبنــای ارزیابــی

معمــول مــدارس از آنهــا اســتفاده چندانــی نمیشــود .ایــن

دقیقآمــوزی دارای مجموعـهای از تکنیکهــای تجربـ ِ
ـی نشــات

کوتاهمــدت ،اندازهگیــری منظــم عملکــرد ،نمایــش عملکــرد روی

امــکان را فراهــم میســازد تــا بداننــد کــه هــر روش و تکنیــک

از بازخوردهــای اصالحــی و تقویتــی و تصمیمگیــری آموزشــی

گرفتــه از علــوم رفتــاری اســت کــه بــرای معلمــان و مربیــان ایــن

نمــودار اســتاندارد ســرعت و بازخــورد دادن به یادگیرنده ،اســتفاده

آموزشــی در عمــل تــا چــه حــد در مــورد هــر یادگیرنــده جــواب

بــر مبنــای اطالعــات جمــعآوری شــده اســت ( .)10اهمیــت

1- fluid

دقیقآمــوزی ،شناســایی جنبههــای خاصــی از مهارتهایــی
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یادگیرنــده در جهــت رفتــار مطلــوب عمــل نمیکنــد ،مســئولیت

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی دقیقآموزی و آموزش مستقیم :دو روش مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی در اختالل یادگیری

اســت کــه دانشآمــوز در آنهــا عملکــرد پایینتــر از ســطح مــورد
انتظــار دارد و در یادگیــری آنهــا بــا شکســت رو بــه رو مــی شــود.

پــس از آن ،جلســات آمــوزش و تمریــن منظــم ،نظــارت بر ســطح
ِ
ـورداری
ســطح بهینــه یادگیــری تــدارک دیــده میشــود ( .)11برخـ
دقیقآمــوزی از چنیــن ویژگیهایــی کمــک میکنــد تــا آمــوزگار

و یادگیرنــده بتواننــد فراینــد یادگیــری را بــه نحــو بهینــه تســهیل

کننــد .دقیقآمــوزی بهطــور مشــخص بــه معلــم دیکتــه نمیکنــد
کــه چــه چیــزی را و چگونــه آمــوزش دهــد؛ بهجــای آن ابــزاری

را در اختیــار معلــم قــرار میدهــد کــه بــه کمــک آن میتوانــد

در مــورد اثربخشــی راهبردهــای آموزشــی تصمیمگیــری دقیقــی

داشــته باشــد.

فواصــل یــک دقیق ـهای انجــام میشــود .در مرحلــه پنجــم ،معلــم
و یادگیرنــده رونــد عملکــرد روی نمــودار را مــرور میکننــد و در

مــورد مداخلههــای ممکــن بــرای افزایــش عملکــرد ،تصمیمگیــری
میکننــد ( .)13بــر ایــن اســاس ،مراحــل دقیقآمــوزی بهطــور

خالصــه شــامل تعییــن اهــداف عملکــردی ،زمانبنــدی کــردن

یادگیــری و تمریــن عملکــرد ،شــمارش و ثبــت عملکــرد،
تصمیمگیــری و در صــورت نیــاز بازنگــری فراینــد آمــوزش و
یادگیــری اســت ( 5و .)14

هــدف اساســی دقیقآمــوزی ارزیابــی روانــی 1در مهارتهــای

مرتبــط بــا پیشــرفت تحصیلــی اســت .ایــن روش میتوانــد در
ترکیــب بــا هــر رویکــرد آموزشــی بــه کار رود ( .)15دقیقآمــوزی

دقیقآمــوزی را میتــوان در چهــار اصــل زیــر خالصــه کــرد:

مســتلزم ایــن اســت کــه دانشآمــوزان بهطــور مکــرر (معمــوال

تمریــن؛  .2اســتفاده از فراوانــی رفتــار بــرای اندازهگیــری عملکــرد

عملکــرد آنهــا ارزیابــی و نتایــج آن روی نمــودار نمایــش داده

بــر پیشــرفت یادگیرنــده؛  .4تصمیمگیــری بــر مبنــای چگونگــی

پاس ـخدهی 2اســت کــه از تقســیم فراوانــی رفتــار هــدف بــر مــدت

کــه یادگیرنــده روشهــای مناســب را بهتــر از هــر کــس میدانــد؛

دانشآمــوزان روی یــک نمــودار کــه نمــودار اســتاندارد ســرعت

 .1تمرکــز مســتقیم آمــوزش بــر عملکرد یــا رفتــار قابل مشــاهده و

روزانــه) در رابطــه بــا هــر موضــوع تحصیلــی تمریــن کننــد،

یادگیرنــده؛  .3اســتفاده از نمودار اســتاندارد ســرعت بــرای نظارت

شــود .واحــد اندازهگیــری مــورد اســتفاده در دقیقآمــوزی ،نــرخ

عملکــرد یادگیرنــده .اصــل آخــر نشــات گرفتــه از ایــن بــاور اســت
زیــرا یادگیرنــده بــا عملکــرد خــود به معلــم نشــان میدهد کــه کدام
روش مناســب اســت و موجب یادگیری بهینه میشــود ( 10و .)12
دقیقآمــوزی  5مرحلــه دارد .در مرحلــه اول ،معلــم هــدف

عینــی یادگیــری یــا آنچــه از یادگیرنــده انتظــار مــیرود انجــام
دهــد را تعریــف میکنــد .در مرحلــه دوم ،معلــم مــواد و فرایندهــا

یادگیــری را تنظیــم میکنــد و تمرینهایــی را بــرای رســیدن

بــه هــدف عینــی مشــخص میســازد .در مرحلــه ســوم ،معلــم

و یادگیرنــده بــا مشــارکت یکدیگــر عملکــرد دانشآمــوز را
زمانبنــدی و فراوانــی آن را محاســبه میکننــد .طــول مــدت

زمانبنــدی عمومــ ًا بیــن  1تــا  5دقیقــه اســت ،امــا در برخــی

مــوارد میتوانــد کمتــر از  10ثانیــه یــا بیشــتر از  15دقیقــه و باالتــر
از ایــن نیــز باشــد .مرحلــه چهــارم ،معلــم عملکــرد یادگیرنــده را
ثبــت و بــر روی نمــودار اســتاندارد ســرعت ،نمایــش میدهــد.
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زمــان انجــام آن رفتــار بــه دســت میآیــد .نــرخ پاســخهای
3

نــام دارد ،نمایــش داده میشــود ( .)16درصورتیکــه شــیب

دادههــای حاصــل از عملکــرد دانشآمــوز نشــانگر افزایــش روانــی

یــا ســرعت عملکــرد دانشآمــوز باشــد ،آمــوزش ادامــه مییابــد؛
امــا اگــر شــیب دادههــا همــوار یــا در حــال کاهــش باشــد ،معلــم

در فراینــد آمــوزش بازبینــی و تغییرهــای الزم را انجــام میدهــد

( .)17بنابرایــن ،نمایــش عملکــرد دانشآمــوز روی نمــودار بــا

هــدف تعدیــل آمــوزش انجــام میشــود کــه منعکسکننــده
مهمتریــن اصــل دقیقآمــوزی اســت .ایــن اصــل بیــان میکنــد
کــه یادگیرنــده بهتــر از هــر کــس میدانــد .بــه عبــارت دیگــر،

رفتــار دانشآمــوز بهتــر از هــر چیــز دیگــری میتوانــد بــه

مــا بگویــد کــه آیــا آمــوزش مؤثــر بــوده اســت یــا نــه؟ (.)18
1- fluency
2- rate of responding
3- Standard Celeration Chart
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پیشــرفت و انطبــاق آمــوزش بــا نتایــج ارزیابــی تــا رســیدن بــه

ترســیم عملکــرد روی نمــودار عمومــ ًا بهطــور روزانــه و در

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی دقیقآموزی و آموزش مستقیم :دو روش مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی در اختالل یادگیری

معلمــان بهطــور ســنتی عملکــرد دانشآمــوزان را ارزیابــی

دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری ممکــن اســت در یــک یــا

اســتنباطها را در مــورد عملکــرد دانشآمــوزان بــه دســت آورنــد؛

باشــند .طراحــی برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر دقیقآمــوزی بــرای

میکننــد .نتایــج ایــن ارزیابیهــا بــه آنــان کمــک میکنــد تــا برخــی

آیــا دانشآمــوز ،یــک مهــارت عملکــردی مشــخص را یــاد گرفتــه
اســت و در آن مهــارت روان شــده اســت .برخــی معلمــان ممکــن
اســت در مــورد زمــان صــرف شــده بــرای ارزیابــی پیشــرفت

دانشآمــوزان نگرانــی داشــته باشــند .فرایندهــای دقیقآمــوزی

پیچیــده و زمانبــر نیســتند ( .)19ارزیابــی کوتــاه از عملکــرد
دانشآمــوزان بــرای نظــارت بــر پیشــرفت و تصمیمگیــری کافــی
اســت .ایــن ارزیابیهــا میتواننــد بــه کمتــر از یــک دقیقــه در روز

کاهــش یابنــد ( .)20دقیقآمــوزی امــکان ارزیابــی مــداوم عملکــرد
دانشآمــوزان را فراهــم میکنــد .ارزیابــی مــداوم عملکــرد روزانــه

و ترســیم آن روی نمــودار بــه معلــم امــکان میدهــد تــا در مــورد

اینکــه کــدام جنبــه از برنامــه آموزشــی نیازمنــد اصــاح و تعدیــل

اســت ،تصمیــم درســتی بگیــرد .ایجــاد هرگونــه تغییــر و تعدیــل
در برنامــه آموزشــی بــر اســاس اطالعــات جمــعآوری شــده از

عملکــرد دانشآمــوزان اســت (.)12

در دقیقآمــوزی تأکیــد بــر ایــن اســت کــه برنامــه آموزشــی

معلــم بــا کانالهــای یادگیــری 1هــر یــک از یادگیرنــدگان هماهنــگ

باشــد ( .)12اصطــاح کانالهــای یادگیــری در دقیقآمــوزی
توســط لیندزلــی بــرای توصیــف روش یادگیــری دانشآمــوزان

مطــرح شــده اســت .مثالهایــی از کانالهــای یادگیــری شــامل

مــوارد زیــر اســت :ببین/بگــو ،ببین/بنویــس ،گــوش کــن/
بنویــس .مثالــی از کانــال یادگیـ ِ
ـری ببین/بگــو ایــن اســت :حــرف

/پ /را ببیــن و نــام آن را بگــو ( .)21بــه مــرور زمــان و ه ـمگام بــا

پیشــرفت مهارتهــای یادگیرنــده میتــوان تکالیــف گســتردهتر

و متنوعتــری را بــه وی ارائــه کــرد .روشــی کــه دانشآمــوز از

طریــق آن یــاد میگیــرد بهعنــوان کانــال یادگیــری او در نظــر
گرفتــه میشــود .کانالهــای یادگیــری نشــانگر روشهــای مختلفــی
هســتند کــه دانشآمــوز میتوانــد از طریــق آنهــا یــاد بگیــرد.

دانشآمــوز بــا اختــال یادگیــری بایــد بــر اســاس مهارتهایــی

باشــد کــه دانشآمــوز قــادر اســت در آنها به تســلط برســد (.)22
مشــخص کــردن کانالهــای یادگیــری دو مزیــت دارد .اول

اینکــه روش یادگیــری دانشآمــوز بــرای یادگیــری هــر موضــوع

بهطــور دقیــق مشــخص میشــود و میتــوان آن را بهراحتــی

بــه دیگــران (ماننــد معلــم یــا والدیــن) انتقــال داد .دوم اینکــه بــا

تعییــن کانالهــای یادگیــری متوجــه میشــویم کــه بــرای آمــوزش

یــک مهــارت روشهــای گوناگونــی وجــود دارد ( .)12لیندزلــی بــر

ایــن بــاور بــود کــه رفتارهــا مســتقل هســتند .اینکــه دانشآمــوزی
در یــک مهــارت بــا اســتفاده از یــک کانــال یادگیــری خــاص بــه
تســلط رســیده اســت نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه در مهــارت

دیگــر هــم صرفنظــر از میــزان شــباهت بیــن مهارتهــا ،بــا

همــان کانــال یادگیــری بــه موفقیــت برســد (.)11

اثربخشیدقیقآموزی
از آنجــا کــه دقیقآمــوزی در مــورد هــر نــوع رفتــار قابــل

شمارشــی کاربرد دارد در توانبخشــی افــراد با نیازهای ویژه روشــی

مؤثــر و مفیــد بهحســاب میآیــد .بررســی ویژگیهــای ایــن روش

تدریــس نشــان میدهــد کــه بــا نیازهــای یادگیــری دانشآمــوزان
بــا مشــکالت یادگیــری هماهنگــی زیــادی دارد و اثربخشــی آن در

برخــی گروههــای افــراد بــا نیازهــای ویــژه ،از جملــه دانشآمــوزان

بــا اختــال یادگیــری ( 23و  ،)24نارســایی توجه/بیشفعالــی
( ،)25نارســاییهای رشــدی و هوشــی ( )26اختاللهــای

رفتــاری و هیجانــی ( )27اختاللهــای طیــف اوتیســم ( )19و

کــودکان بــا آســیبهای مغــزی )28( 2نشــان داده شــده اســت.
یکــی از موفقتریــن و گســتردهترین کاربردهــای دقیقآمــوزی

در پــروژه گریــت فالــز بــوده اســت .در ایــن پــروژه معلمــان طــی
3

یــک دوره چهــار ســاله بهطــور روزانــه از دقیقآمــوزی اســتفاده

1- brain injuries
4- learning channels

2- Great Falls
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درحالیکــه دقیقآمــوزی بــه ایــن پرســش پاســخ میدهــد کــه

چنــد مــورد از کانالهــای یادگیــری نارســایی و مشــکل داشــته

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی دقیقآموزی و آموزش مستقیم :دو روش مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی در اختالل یادگیری

کردنــد .دانشآموزانــی کــه دقیقآمــوزی دریافــت کــرده بودنــد

در مقایســه بــا ســایر دانشآمــوزان ،بــه میــزان  19تــا 40

رتبــه درصــدی در آزمــون مهارتهــای پایــه آیــووا 1پیشــرفت

پژوهشهــای متعــدد دیگــر نیــز نشــان داده شــده اســت.

ِ
تحصیلــی پایــه
هــدف اولیــه ایــن روش آمــوزش مهارتهــای

مبتنــی بــر تحلیــل منطقــی مفاهیــم ،مــواد و فرایندهــای آموزشــی
بــه دانشآمــوزان بــود .اولیــن برنامــه آمــوزش مســتقیم در
اوایــل نیمــه دوم قــرن بیســتم از ســوی انجمــن تحقیقــات علمــی

3

پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد کــه دقیقآمــوزی در

آمــوزش مهارتهــای پایــه از قبیــل خوانــدن و ریاضیــات بــه
دانشآمــوزان ســنین ابتدایــی اثربخــش بــوده اســت .روبرتــز

و نرویــچ ( )29در یــک پژوهــش نیمهآزمایشــی اثربخشــی
دقیقآمــوزی بــر مهــارت خوانــدن واژه و خودپنــداره تحصیلــی در

 77دانشآمــوز بــا مشــکالت خوانــدن را بررســی کردنــد .نتایــج
نشــان داد دقیقآمــوزی بــر پیشــرفت مهــارت خوانــدن واژههــا در
دانشآمــوزان تأثیــر دارد و موجــب افزایــش خودپنــداره تحصیلــی

آنــان شــده اســت .در پژوهشــی کــه ســلفریج و کاســتویکز ()24

بــر روی چهــار کــودک بــا اختــال یادگیــری ویــژه انجــام دادنــد،

مشــخص شــد کــه دقیــق آمــوزی باعــث بهبــود عملکــرد خوانــدن

معرفــی شــد .ایــن برنامــه ،برنام ـهای کام ـ ً
ا ســازمان یافتــه بــود
کــه پژوهشهــای بعــدی اثربخشــی آن را تأییــد کردنــد .روش

آموزشــی اولیــه انگلمــن بــا تدریــس مهارتهــای تحصیلــی پایــه
شــروع میشــد کــه هــدف آن یادگیــری مفاهیــم خــاص و یادگیــری
مهــارت خوانــدن در یــک رویکــرد منطقــی بــود .او ســپس ایــن
رویکــرد را بــا آزمایــش مــواد آموزشــی و فرایندهای مورد اســتفاده
خــودش دنبــال کــرد (.)31
انگلمــن در ســال  1960بــه یــک کودکســتان واقــع در دانشــگاه
ایلینویــز کــه کودکســتان بریتــر انگلمــن نــام داشــت وارد شــد .او
در ایــن کودکســتان برنام ـهای را اجــرا کــرد کــه روی کودکانــی کــه
مشــکالت یادگیــری داشــتند تاثیــر قابــل مالحظــهای گذاشــت

و کاهــش خطاهــای خوانــدن در ایــن دانشآمــوزان شــده اســت.

( .)32انگلمــن و دســتیارش ســپس در پــروژه «پیگیــری مــداوم»4

ارزیابیهــای دقیقآمــوزی همگــی اثربخشــی ایــن روش را در

شــرکت کردنــد .هــدف پــروژه پیگیــری مــداوم شناســایی

یادگیــری مهارتهــای جدیــد و خــاص در برنامههــای مختلــف،
بــا کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری نشــان داده اســت ( .)28بــر

اســاس پیشــینه پژوهشــی میتــوان گفــت کــه دقیقآمــوزی
بهعنــوان یــک ابــزار ارزیابــی مؤثــر در بهبــود آمــوزش بــرای
دانشآمــوزان بــا ناتوانــی و نیــز دانشآمــوزان عــادی بــه کار رفتــه

اســت .همچنیــن ،پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه دقیقآمــوزی

در شناســایی دانشآمــوزان در معــرض خطــر مشــکالت

یادگیــری ،نظــارت بــر پیشــرفت یادگیــری دانشآمــوزان و
ارزیابــی مشــکالت آنــان در یادگیــری مهارتهــای تحصیلــی،

بهگونــه مؤثــری بــه کار رفتــه اســت (.)30

برنامههــای تدریــس اثربخــش بــرای دانشآمــوزان در معــرض
خطــر شکســت بــود کــه در عمــل موفقیتهــای چشــمگیری
بهدســت آورد ( .)33رویکــرد انگلمــن بــه آمــوزش بــا همــکاری
وســلی بکــر در دانشــگاه ایلینویــز بــا اصــول تحلیــل رفتــار

6

5

ترکیــب شــد و ســاختار روش آموزش مســتقیم را شــکل داد .از آن
پــس پژوهشهــای بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــد و پشــتوانه
پژوهشــی گســتردهای را در طــول چندیــن دهه گذشــته بــرای روش
آمــوزش مســتقیم فراهــم آوردنــد (.)31

مراحل و فرایند آموزش مستقیم
آمــوزش مســتقیم یــک روش ســازمان یافتــه و معلــم محــور

تاریخچه و ماهیت آموزش مستقیم

اســت کــه بــرای آمــوزش مدرس ـهای بهویــژه خوانــدن و ریاضــی

روش آمــوزش مســتقیم بــرای نخســتین بــار توســط انگلمــن

2

2- Scientific Rsearches Association
3- follow through
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3- Iowa Test of Basic Skills

4- Wesley Becker

1- Engelmann

5- behavior analysis
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نشــان دادنــد( .)20کاربــرد موفقیتآمیــز دقیقآمــوزی در

و همكارانــش از دانشــگاه ایلینویــز در دهــه  1960معرفــی شــد.

تعلیم و تربیت استثنایی
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بازخوردهــای فــوری تأکیــد دارد .در ایــن روش ارائــهی دروس

مســتلزم توجــه دقیــق بــه تمامــی جنبههــای تدریــس اســت .ارائــه

بهصــورت زنجیــرهوار و بــا گامهــای کوچــک میباشــد کــه

تدریــس موثر مســتلزم توجه بــه مجموعـهای از جزئیــات در مورد

بهخوبــی توســط معلمــان آمــوزش داده میشــود (.)34

طراحــی ،ســازماندهی و ارائــه آمــوزش میباشــد .درصورتیکــه

یکــی از هدفهــای عمــده آمــوزش مســتقیم بــه حداکثــر
رســاندن زمــان یادگیــری تحصیلــی اســت .بــه مــدت زمانــی کــه
دانشآمــوزان در کالس درس صــرف تکالیــف درســی میکننــد،
زمــان یادگیــری تحصیلــی 1میگوینــد .یادگیــری نیــاز بــه زمــان
دارد .بنــا بــه نظــر پیــروان آمــوزش مســتقیم هرچــه دانشآمــوزان
زمــان یادگیــری تحصیلــی بیشــتری صــرف کننــد بــه همان نســبت

یکــی از جنبههــای آمــوزش بهخوبــی انجــام نگیــرد ،حتــی کیفیــت
بــاالی جنبههــای دیگــر هــم ممکــن اســت ایــن ضعــف را جبــران
نکنــد ( .)35در آمــوزش مســتقیم ســه مؤلفــه اصلــی وجــود دارد.
ایــن ســه مؤلفــه منجــر میشــوند تــا آمــوزش مســتقیم بــه هــدف
خــود کــه تدریــس مؤثــر و کارآمــد بــه همــه دانشآمــوزان اســت،
نائــل آیــد.

بیشــتر میآموزنــد .فــرض اساســی آمــوزش مســتقیم ایــن اســت

در طراحــی برنامــه آمــوزش مســتقیم مــواد و برنامه درســی در

کــه بهتریــن راه افزایــش زمــان یادگیــری ایجــاد یــک محیــط کامــا

گامهــای کوچــک تنظیــم و بــا اولیــن پیشنیازهــا شــروع میشــود.

ســازمان یافتــه و مبتنــی بــر یادگیــری اســت ( .)35بنابرایــن،

اهــداف بهصــورت اهــداف رفتــاری توصیــف و تعییــن میشــوند

در آمــوزش مســتقیم معلمــان بایســتی مــدت زمــان کافــی را بــه

بهطوریکــه بهراحتــی قابــل اندازهگیــری باشــند .بــه یادگیرنــده

هــر تکلیــف اختصــاص دهنــد ،ســپس مطمئــن شــوند کــه ایــن

فرصــت داده میشــود تــا بیــن آنچــه قبــا یــاد گرفتــه اســت و

زمــان بهطــور مؤثــر و کارآمــد بــه کارگرفتــه میشــود و در طــی

آنچــه جدیــدا یــاد میگیــرد ،ارتبــاط برقــرار کنــد .افــزون بــر

آن دانشآمــوزان بــا تکالیــف و فعالیتهــای یادگیــری درگیــر

ایــن ،بــه یادگیرنــده فرصــت داده میشــود تــا بهطــور مســتقل بــه

هســتند .ایــن امــر احتمــال موفقیــت و پیشــرفت دانشآمــوزان را

تمریــن بپــردازد و پــس از هــر تمریــن بازخــورد فــوری بــه عملکرد

افزایــش میدهــد.

او داده میشــود (.)31

تكنیكهــای تدریــس آمــوزش مســتقیم شــامل مــوارد
زیــر اســت :فراهــم كــردن تعاملهــای فــراوان بیــن معلــم و
دانشآمــوز ،ارزیابــی و نظــارت بــر مــدت زمــان موردنیــاز بــرای
ق و تحســین ،مــرور و تمریــن
انجــام هــر تكلیــف ،ارائــه تشــوی 
دروس قبلــی پیــش از آمــوزش .مؤلفههــای اصلــی آمــوزش
مســتقیم از نظریههــای رفتارگرایــی برخاســتهاند .ایــن عناصــر
شــامل :تعریــف دقیــق اهــداف رفتــاری ،اندازهگیــری مــداوم
عملکــرد دانشآمــوز ،اســتفاده منظــم از بازخــورد و تقویــت و
ســازماندهی دقیــق محتــوای آمــوزش اســت (.)32

اثربخشی آموزش مستقیم
کاربــرد دیــدگاه رفتــاری در کالس درس عمومــ ًا بــه روش
آمــوزش مســتقیم معطــوف اســت .تأثیر مثبــت آموزش مســتقیم
بــر پیشــرفت تحصیلــی ،عزتنفــس و رشــد تواناییهــای حــل
مســأله در گروههــای مختلــف دانشآمــوزان موجــب شــده تــا
طــی چندیــن دهــهی گذشــته ایــن روش حمایتهــای پژوهشــی
گســتردهای را بهدســت بیــاورد ( .)32برنامههــای آمــوزش
مســتقیم بهطــور موفقیتآمیــزی بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف
اوتیســم ( ،)36صــرع ( )37و دانــش آمــوزان در معــرض خطــر

هــدف آمــوزش مســتقیم تدریــس مؤثــر و کارآمــد اســت

شکســت تحصیلــی ( )38اجــرا شــده اســت .یافتههــای پژوهشــی

بهگونـهای کــه تمامــی دانشآمــوزان در کمتریــن زمــان ممکــن یــاد

نتایــج امیدبخشــی را در اســتفاده از ایــن روش ،بهویــژه در کار بــا

بگیرنــد .بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف از هرگونــه راهبــرد و

افــراد بــا مشــکالت یادگیــری گــزارش کردهانــد (.)31
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مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــر تکــرار و تمریــن و ارائــه

تکنیــک ویــژهای اســتفاده میشــود .دســتیابی بــه ایــن هــدف
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آمــوزش مســتقیم بــود کــه  16ســال طــول کشــید .در ایــن پژوهش

پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری انــدازه اثــر

رویکــرد آمــوزش مســتقیم بــا  5رویکــرد دیگــر کــه بــر اســاس

باالیــی دارنــد .دقیقآمــوزی و آمــوزش مســتقیم دو مداخلــهی

تجربــه -زبــان ،مراحــل یادگیــری پیــاژه ،نظریــه رشــد کــودک،

مبتنــی بــر رویکــرد رفتــاری اســت کــه بــه خاطــر دارا بــودن

یادگیــری اکتشــافی و آمــوزش بــاز 1بودنــد ،مقایســه شــد .تنهــا

برخــی ویژگیهــا و اصــول میتواننــد کاربردهــای اثربخــش و

در رویکــرد آمــوزش مســتقیم بــود کــه دانشآمــوزان عملکــرد

مفیــدی بــرای دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری داشــته باشــند.

مطلــوب و پایــداری در مهارتهــای پایــه و مهارتهــای شــناختی
و عاطفــی بهدســت آوردنــد ( 31و  .)32آلبرتیــن ،ماینــر و زیگلــر
( )39بــا مــرور  45پژوهــش دربــاره اثربخشــی آمــوزش مســتقیم
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه برنامــه آمــوزش مســتقیم تــا 0/90
موجــب بهبــود عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان بــا اختــال
یادگیــری میشــود .اســکاگ ،تــارور و وســتون ( )40در موسســه
پژوهشــی ویسکانســین طــی گزارشــی اعــام کردنــد کــه در شــش
مدرس ـهای کــه از آمــوزش مســتقیم اســتفاده کردهانــد ،عــاوه بــر
پیشــرفت تحصیلــی مطلــوب در دانشآمــوزان ،مدیــران و معلمان
مــدارس نیــز بــا اشــتیاق بیشــتری از ایــن روش اســتقبال کردهانــد.
وان و لینان-تامســون ( )41معتقدنــد کــه علــت اثربخشــی روش
آمــوزش مســتقیم در کار بــا افــراد بــا اختــال یادگیــری بــه ســه
عنصـ ِ
ـر طراحــی برنامــه ،ســازماندهی آمــوزش و تعامــل مناســب
آموزگار-یادگیرنــده مربــوط اســت .بنابرایــن طــی چندیــن دهـهی
گذشــته آمــوزش مســتقیم پشــتوانه پژوهشــی گســتردهای را در کار
بــا گروههــای مختلــف دانشآمــوزان بهدســت آمــده اســت کــه
همگــی نشــانگر اثربخشــی ایــن روش هســتند.

بــا توجــه بــه برخــورداری روش آمــوزش مســتقیم و
دقیقآمــوزی از برخــی ویژگیهــای برجســته میتــوان از ایــن
دو روش در ترکیــب بــا یکدیگــر نیــز اســتفاده کــرد .آمــوزش
مســتقیم یــک تکنولــوژی اثربخــش در یادگیــری و اکتســاب
مهارتهــای پایــه بهحســاب میآیــد؛ درحالیکــه دقیقآمــوزی
یــک ابــزار قدرتمنــد بــرای افزایــش ســرعت انجــام عملکــرد و
ایجــاد روانــی در مهارتهــای پایــه ،ارزیابــی مبتنــی بــر مــاک
و تصمیمگیــری موثــر آموزشــی محســوب میشــود .معلمــان
میتواننــد از آمــوزش مســتقیم در مراحــل اولیــه آمــوزش
مفاهیــم و مهارتهــای پایــه اســتفاده کننــد و ســپس در گامهــای

ِ
ســرعت انجــام عملکــرد و روانــی
بعــدی بــه منظــور افزایــش

در یادگیــری ایــن مهارتهــا از دقیقآمــوزی بهــره ببرنــد.
آمــوزش مســتقیم و دقیقآمــوزی طــی چندیــن دهــهی
ِ
تجربــی غنــی
گذشــته در دیگــر کشــورها پشــتوانههای نظــری و
و گســتردهای را بهدســت آوردهانــد .معلمــان و متخصصــان
بالینــی میتواننــد بــا تکیــه بــر نتایــج پژوهشهــای گوناگــون
در زمینــهی بــه کارگیــری آمــوزش مســتقیم و دقیقآمــوزی
در کار بــا گروههــای مختلــف دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه

بحث و نتیجه گیری

بــه موفقیتهــای بیشــتری در آمــوزش و توانبخشــی کــودکان

دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری از نظــر پیشــرفت تحصیلی

دســت یابنــد .اســتفاده از ایــن روشهــا در کالسهــای درس و

در مقایســه بــا همســاالن خــود عملکــرد ضعیفتــری دارنــد و

ِ
بخشــی افــراد بــا نیازهــای ویــژه در
کلینیکهــا و مراکــز توان

شــکاف پیشــرفت بیــن آنــان و همساالنشــان مشــهود اســت .بــر

ایــران مســتلزم انجــام پژوهشهــای علمــی و آزمایــش نتایــج

همیــن اســاس ایــن گــروه از دانشآمــوزان بــه روشهــای آموزشــی

آن اســت کــه بــه پژوهشــگران ایــن حــوزه پیشــنهاد میشــود تــا

نیــاز دارنــد کــه اثربخشــی و کارآیــی باالیــی داشــته باشــد .نتایــج

در گام بعــدی امــکان بهکارگیــری ایــن روشهــا در فعالیتهــای
آموزشــی و بالینــی بهطــور گســتردهتری فراهــم گــردد.

1- open education
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پــروژه پیگیــری مــداوم اولیــن پژوهــش در مــورد اثربخشــی

پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه مداخلههــای رفتــاری در بهبــود

تعلیم و تربیت استثنایی
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