ستاره شجاعی* /استادیار بخش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز
علیضامن موالیی آرپناهی /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه شیراز
چکیده

زمینـه :برآوردهکـردن نیازهـای گوناگـون دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـرای شـکوفایی توانایـی آنهـا در آمـوزش فراگیر بسـیار مهم و

ضـروری اسـت .یکـی از راههـای پاسـخگویی بـه ایـن نیاز ،طراحـی کالس درس بـر پایه آموزش متمایز اسـت .آمـوزش متمایز بـه روش طراحی

منظـم برنامـه درسـی بـر پایـه نیازهـای متفـاوت و متنـوع دانشآمـوزان بـا نیازهای ویـژه برای به بیشـینه رسـاندن توانایـی یادگیری آنان اسـت.

نتیجهگیـری :در ایـن مقالـه مـروری پـس از بیـان مقدمـهای کوتـاه ،بـه تعریف و تاریخچـه آموزش متمایـز پرداختهشـده و در ادامـه اهمیت

و ضـرورت آمـوزش متمایـز ،عناصـر آمـوزش متمایـز ،موانـع و چالشهای آمـوزش متمایز و نقـش معلمان در موفقیـت آموزش متمایـز در ایران
ارایهشـده و در پایـان نتیجهگیـری صـورت گرفتهاسـت.

واژههای کلیدی :آموزش متمایز ،دانشآموزان ،نیازهای ویژه

مقدمه

توانایـی معلـم آمـوزش عمومـی بـرای مدیریـت موثر
کالس و برآوردهکـردن نیازهـای دانشآمـوزان بـا توانایی
مختلـف میتوانـد کیفیـت تجربـه آموزشـی را بـرای همه
دانشآمـوزان افزایـش دهـد ،ولی دانسـتن اینکـه چگونه
بیـن نیازهـای گسـترده آنهـا تمایـز قائـل شـوند ،مشـکل
اسـت( .)1نیازهـای یادگیـری متفـاوت دانشآمـوزان بـا
نیازهـای ویـژه باعـث میشـود آنهـا نیـاز بـه برنامههـای
متنـوع داشـته باشـند( .)2بـه سـخن دیگـر ،سـاختار،1
مـواد 2و محتـوای 3آموزشـی بایـد متناسـب بـا نیازهـای
ایـن دانشآمـوزان باشـد و توانایـی یادگیـری 4آنـان را
افزایشدهـد( .)3بنابرایـن معلمـان بـرای اصلاح 5آموزش
براسـاس نیازهـای دانشآمـوزان و ارزیابـی یادگیری آنها
نیـاز بـه برنامههـای متفـاوت دارنـد تـا بتواننـد بـه آنچـه
* Email: bahareman@shirazu.ac.ir
1. structure
2. Materials
3. content
4. potential of learning
5. Modification

دانشآمـوزان نیـاز دارنـد ،پاسـخگو باشـند(.)4
روش پژوهـش حاضـر توصیفـی و از نوع مـروری بود.
بر این اسـاس ،با بررسـی پیشـینه نظری و پژوهشی در مورد
آمـوزش متمایـز6؛ تعریـف ،تاریخچـه ،اصـول و کاربـرد
آمـوزش متمایـز ارایـه شـد .بـه ایـن منظـور پایگاههـای
علمـی الزویـر ،7ابسـکو ،8اشـپرینگر ،9پروکواسـت،10
اریـک ،11ایبوکـی ،12گیگاپدیـا13و گـوگل اسـکالر 14و بـا
واژه کلیـدی آموزش متمایـز بین سـالهای  1970تا 2016
مـورد جسـتوجو قـرار گرفـت و اطالعـات الزم در مورد
مبانـی نظـری و پژوهشـی آمـوزش متمایز گردآوریشـد.
منابع گوناگون گردآوریشـده ،مانند مقالههای پژوهشی،
کتـب ،نشـریات ،اسـناد و مـدارک ،سـایتهای معتبـر و
6. Differentiated instruction
7. Elsevier
8. EBSCO
9. Springer
10. ProQuest
11. ERIC
12. EBOOKEE
13. Gigapedia
14. Google Scholar
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نظریههـا؛ مـورد مقایسـه ،تحلیـل ،تفسـیر و اسـتنتاج قـرار
گرفتنـد کـه نتایـج آن بهصـورت مـروری در ادامـه قابـل
مشـاهده است.

آمـوزش متمایـز ،طراحـی منظـم 1برنامـ ه درسـی
براسـاس نیازهـای متفـاوت و متنـوع دانشآمـوزان برای به
حداکثـر رسـاندن توانایی یادگیـری آنان اسـت( .)5به بیان
دیگـر آمـوزشمتمایز اجـرای منظم برنامه درسـی و ایجاد
تجـارب آموزشـی متناسـب بـا نیازهـای هـر دانشآمـوز
اسـت .در آمـوزش متمایـز ،تجـارب آموزشـی متناسـب
بـا نیازهـای هـر فـرد و بـا تاکیـد بـر نقـاط قـوت وی ارایـه
میشـود و اسـاس ایـن برنامـه دانشآموزمحور 3اسـت(.)3
فلسـفه آمـوزش متمایز این اسـت کـه بهتریـن و موثرترین
ش پایـه
آمـوزش بـر پایـه تفاوتهـا ،نیازهـا ،عالیـق و دانـ 
دانشآمـوزان ارایـه شـود( .)4همچنیـن آمـوزش متمایـز
براسـاس نیازهـای متفـاوت همـ ه دانشآمـوزان در کالس
درس طراحی و ایجاد میشـود( .)6تامیلسـون 4بیان میکند
کـه در کالس آمـوزش متمایـز الزم نیسـت دانشآمـوزان
خـود را بـا شـرایط مـدارس و کالس انطباقدهنـد ،بلکـه
مـدارس و کالس را بایـد بـا شـرایط دانشآمـوزان انطبـاق
ح پیشـرفت ،عالیق و سـبک
داد .بـا توجـه بـه اینکـه سـط 
یادگیـری دانشآمـوزان در کالس درس متفـاوت اسـت،
پـس بایـد آمـوزش هـم متفـاوت و متنـوع باشـد و توانایی
پاسـخگویی بـه نیازهـای متفـاوت دانشآموزان را داشـته
باشـد( .)7رویکـرد آمـوزش متمایـز ،رویکردی اسـت که
معلمـان در آن برنامـهدرسـی ،روشهـای آموزشـی ،منابع
آموزشـی و فعالیت آموزشـی دانشآمـوزان و محصوالت
یادگیـری را براسـاس نیازهـای گوناگـون هرکـدام از
دانشآمـوزان یـا گروههـای کوچـک دانشآمـوزان
پیشبینـی میکننـد و تالش دارنـد یادگیـری را در کالس
به بیشـترین حد ممکن برسـانند( .)8در آموزش متمایز باید
2

1. Systematically
2. Curriculum
3. student-directed
4. Tomillson

تاریخچه آموزش متمایز

آمـوزش متمایز رویکرد جدیـدی در آموزشوپرورش
نیسـت و ریشـههای آن بـه سـالهای آغازین بعـد از انقالب
اتحـاد جماهیر شـوروی برمیگـردد کـه آموزشوپرورش
عمومـی موظـف بـه ارایـه پروژههـای متفاوتـی بـرای
آموزشهـای متفـاوت در مدارس شـد تـا بتوانند افـرادی با
مهارتهـای متفـاوت را بـرای تامیـن کارگـران متخصـص
مـورد نیـاز کشـور پـرورش دهنـد و بـر اقتصـاد ملـی تاثیـر
بگذارنـد( .)10از حـدود سـال  1950ایـن واژه وارد متـون
آموزشوپـرورش شـد که در این سـیر تعابیـر و تعاریف آن
تکاملیافته و منعکسکننده اصول مربوط به فرآیند درک
و تطبیـق آموزش بـا نیازهای مختلف دانشآموزان اسـت و
ایـن تمایز نه فقط در فلسـفه بلکـه در عمل نیز میباشـد(.)3
در سـال  1997کاپلان 5از ایـن واژه بـرای برنامـه درسـی
آموزش تیزهوشـان 6اسـتفاده کرد و از اواخر دهه 1990وارد
بحثهـای کالس آموزشهـای عمومـی شـد(.)1
ضرورت و اهمیت آموزش متمایز

ایجـاد آینده خوب بـرای دانشآموزان ،بـا برنامهریزی
خـوب و پیشبینـی نیازهای آینده آنها شـروع میشـود و
چنین برنامهریزیای مسـتلزم توجه به سـطح متفاوت نیازها
و تواناییهـای آنـان اسـت( .)11بـا توجه به اینکه اسـتفاده
از محتـوای یکسـان در مـدارس نمیتوانـد پاسـخگوی
نیازهـای متفاوت همه دانشآموزان باشـد و آینده مطلوبی
را متناسـب با نقـاط قوت و ضعـف آنها فراهمکنـد(،)12
بنابرایـن نیـاز به آموزش متمایز بسـیار ضروری اسـت.
آمـوزش متمایـز نوعـی روش آموزشـی اسـت کـه
7
میتوانـد بـه بهبـود فرهنـگ آموزشـی و انطباقسـازی
نیازهـای فـردی و گروههای ناهمگن کوچـک در کالس
درس پاسـخگو باشـد( .)13درواقـع آمـوزش متمایز راهی
5. Kaplan
6. Gifted
7. Accommodation
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ش متمایز چیست؟
آموز 

معلمـان روشهای تدریس خود را بـرای آموزش و تعامل
بـا دانشآمـوزان تغییـر و انطبـاق دهنـد(.)9

سال هفدهم  -خرداد و تیر  -1396شماره -2پیاپی 145

عناصر آموزش متمایز

آمـوزش متمایـز ماهیتـی چنـد بعـدی و پیچیـده دارد و
1. . inclusive education
2. disability
3. General education

معلمـان برای ایجاد پویایی در کالس درس متمایز باید همه
عناصر آموزش متمایز را مورد مالحظه قـرار دهند( 1و .)18
عناصـر آموزش متمایـز عبارتند از محتـوا ،مـواد ،مداخله یا
آمـوزش ،محیط ،مدیریـت و عوامل عاطفـی( 1و .)18
متمایزسـازی محتوا :در بحث محتـوا باید تالش معلم
برای متمایزسـازی مواردی همچون ارایه محتوای متناسب
بـا نیاز و بر اسـاس نقـاط قوت و سـطحآمادگی دانشآموز
باشـد( 15و  .)3از جملـه مـواردی کـه بـرای متمایزسـازی
محتوا باید مدنظر باشـد ،مهارتهای مطالعه اسـت که این
مهـارت برای دانشآموزان با نیاز ویژه نه تنها برای مدرسـه
بلکـه بـرای زندگـی روزمره نیـز مورد نیاز اسـت ،همچنین
آمـوزش راهبردهـای یادگیـری و مهارتهـای اجتماعـی
بـرای موفقیـت در مدرسـه ،جامعه و شـغل بسـیار ضروری
اسـت .افـزون بـر مـوارد بیانشـده ،مهارتهـای زندگـی
شـامل مهارتهـای اوقـات فراغـت ،مهارتهـای زندگی
روزمره ،بهداشـت و سلامت ،مهارتهای آمادگی شغلی
و ...در متناسبسـازی محتـوا بـرای دانشآمـوزان بـا نیـاز
ویـژه بایـد مورد تاکیـد قرار گیرنـد( 3و .)1
متمایزسـازی مواد و وسایل آموزشی :در متمایزسازی
مـواد و وسـایل آموزشـی بـرای دانشآمـوزان با نیـاز ویژه
بایـد متناسبسـازی در مـواد و مطالـب چاپـی و متنـی
و وسـایل غیرچاپـی شـامل نقشـهها ،تصاویـر ،ویدیوهـا،
عکسهـا و ...صـورت گیـرد تـا بتواننـد بـه نیازهـای ویـژه
دانشآمـوزان بـا نیـاز ویـژه پاسـخگو باشـند( 1و .)18
متمایزسـازی مداخلـه یا آمـوزش :برای متمایزسـازی
آمـوزش یـا مداخلـه بایـد شـیوههای آموزشـی ،راهبردهای
تدریـس و گروهبنـدی دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه ،بـا
نیازها و نقاط قوت و ضعف آنها متناسبسـازی شود(.)18
6
بـرای مثال معلمان باید تکالیف خانه ،4آزمـون 5و نمرهدهی
را براسـاس رویکردهـای معلممحـور ،7دانشآموزمحـور یا
همسـالمحور 8متمایزسـازی کـرده و بـه سـبک یادگیـری
دانشآموزان و شـرایط ویژه و منحصربهفـرد هر دانشآموز
4. Home work
5. Testing
6. Grading
7. Teacher-directed
8.Peer-directed
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برای پاسـخگویی به نیازهای گوناگون دانشآموزان است
که میتواند تنوع و گوناگونی در کالس درس ایجاد کند
و باعث ارزشهای متنوع و متفاوت در کالس بشـود(.)14
ایـن شـیوه در نظـام آمـوزش فراگیـر 1یـک راهحـل بـرای
پاسـخ بـه چالـش معلمـان در پاسـخگویی به نیازهـای همه
دانشآمـوزان اسـت( .)15همچنیـن این شـیوه راهـی برای
2
پاسـخگویی مناسـب بـه نیـاز دانشآمـوزان دارای ناتوانی
در کالسهـای آموزشـی عمومـی 3اسـت( .)14بنابرایـن
آمـوزش متمایـز بـه دنبال پاسـخ بـه نیازهـای دانشآموزان
متناسـب بـا نقـاط قـوت و ضعـف آنهاسـت( .)16بهطـور
یقیـن امـروزه کالس درس بایـد بیـش از هـر زمـان دیگـر
تنـوع داشـته باشـد و برنامـ ه درسـی ،مـواد و حمایـت بایـد
طـوری باشـد که هـر دانشآموز به سـهم خود بـه آموزش
باکیفیـت باال دسـت یابـد و آموزش متمایـز چنین فرصتی
را فراهـم میکنـد(.)8
امـروزه در ایران آگاهی از ایـن روش در آموزشوپرورش
ویژه و عمومی برای اجرای آموزش فراگیر ضروری اسـت
تا به معلمان در شناسـایی و پاسـخ به نیازهـای دانشآموزان
با نیازهای ویژه از قبیل دانشآموزان تیزهوش و بااسـتعداد،
دانشآمـوزان بـا آسـیب بینایـی ،دانشآمـوزان بـا آسـیب
شـنوایی ،دانشآمـوزان در مخاطـره و ...کمـک کننـد.
درواقـع ،رشـد همهجانبـه شـخصیت کـودکان بـا نیازهـای
ویـژه یکـی از اهـداف آموزشوپـرورش ویـژه بـرای
رسـاندن آنهـا بـه اسـتقالل نسـبی اجتماعـی و اقتصـادی
اسـت تـا این کـودکان بـه حداکثـر شـکوفایی تواناییها و
اسـتعدادهای خود برسـند( .)17در همین راستا بهکارگیری
آمـوزشمتمایـز یکـی از راههایـی اسـت کـه میتوانـد بـه
نظـام آموزشوپـرورش اسـتثنایی ایران برای رسـیدن به این
اهداف کمک کند و موفقیت معلمان را در پاسـخگویی به
نیازهـای دانشآموزان و دسـتیابی دانشآمـوزان به آموزش
متناسـب بـا توانایـی و نیازهای خـود را افزایـش دهد.
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توجه کننـد(.)1

موانع و چالشهای آموزش متمایز

آشـکار اسـت کـه آمـوزش متمایـز و انطبـاق کالس
درس بـا تفاوتهـا و نیازهای فـردی دانشآموزان در عمل
بـا موانـع و چالشهایـی روبـهرو اسـت( )8کـه در زیـر بـه
برخـی از ایـن موانـع اشـاره می شـود:
 )1در مـدارس راهنمایـی و دبیرسـتان بـه دلیـل حجـم
مطالـب و محتوای آموزشـی ،آموزش همزمـان و متفاوت
دانشآمـوزان مشـکل اسـت(.)5
 )2یکـی از مهمتریـن چالشهـای عمـده آمـوزش
متمایـز ،محدودیـت زمـان در کالس اسـت(.)8
 )3زیـاد بـودن تعـداد دانشآمـوزان کالس ،فشـردگی

نقش معلمان در موفقیت آموزش متمایز در ایران

اجـرای موفقیتآمیـز آمـوزش متمایـز بسـتگی بـه
نگـرش معلمـان دارد .معلمـان بهویـژه معلمـان تـازهکار
بـرای ایـن طـرح در معـرض خطرهـای ناخواسـته حرفهای
ماننـد اسـترس هسـتند ،بنابرایـن بایـد بـه آمـوزش منظـم و
توسـعه حرفـهای 3معلمـان بـرای موردمالحظـه قـراردادن
نیازهـای همـه دانشآمـوزان توجـه شـود تـا آنهـا توانایی
روزآمدکـردن و تغییـر متناسـب بـا نیـاز دانشآمـوزان در
درسهـا را داشـته باشـند(.)3
معلمـان در کالس آمـوزش متمایز نیاز بـه دانش کافی
دارنـد تـا بتواننـد یادگیـری متنـوع 4در کالس بـه وجـود
آورنـد .یکـی از راههایـی که معلمـان میتوانند بـه این نیاز
در کالس پاسـخ بدهنـد ،اسـتفاده از فنآوری اسـت(.)21
معلمـان بایـد در کالس آمـوزش متمایـز بـه نکاتـی از
جملـه تعریـف مناسـب از آمـوزش متمایـز ،فراهمسـازی
دسـتورعمل و راهنماییهـای روشـن ،ارتبـاط بـا والدیـن،
نقـش تشـویق و ایجـاد انگیـزه در دانشآمـوزان توجـه
کننـد(.)7
براسـاس پژوهـش سـاندروس 5معلمان بایـد بدانند که
آمـوزش متمایـز فراتـر از رویکـرد سـازماندهی آموزشـی
اسـت .آنهـا بایـد بداننـد کـه رویکـرد آمـوزش متمایـز،
رویکـردی اسـت کـه در آن معلمـان منابـع آموزشـی،
فعالیـت یادگیـری دانشآمـوزان و محصـوالت یادگیـری
را براسـاس نیازهـای گوناگـون دانشآمـوزان پیشبینـی
و تلاش میکننـد یادگیـری دانشآمـوزان را بـه بیشـترین
حد برسـانند( .)8معلمان برای موفقیـت در کالس آموزش
متمایـز بایـد در مـوارد زیـر دانش حرفهای مناسـب داشـته
1. . lack of skills
2. lack of motivation
3. Professional Development
4. Diverse learning
5. Saunders
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متمایزسـازی محیـط :در متمایزسـازی محیـط،
متمایزسـازی شـامل ابعاد فیزیکی کالس است که معلمان
بایـد آن را دسـتکاری کنند تا شـرایط یادگیـری را بهبود
دهنـد و مـواردی همچـون نشسـتن دانشآمـوز در جـای
مناسـب ،چیدمان وسایل کالس و دسترسـی دانشآموز به
وسـایل و تجهیـزات را موردمالحظـه قـرار دهنـد.
متمایزسـازی مدیریـت :در متمایزسـازی مدیریـت،
بایـد قوانیـن و انتظـارات از دانشآمـوزان بـا نیـاز ویـژه را
مشـخص و روشهایی را برای هدایت ،پویایی و پاسـخ به
نیازهـای دانشآمـوزان با نیاز ویـژه در کالس تعیین کرد و
فنـون اصالح رفتـار ،حمایت رفتاری مثبـت ،خودمدیریتی
رفتـار ،حفـظ و تعمیم رفتـار را بـرای دانشآمـوزان به کار
گرفت(.)1
متمایزسازی عاطفی :متمایزسـازی فردی -اجتماعی و
هیجانـی (عاطفـی) بسـیار مهم اسـت ،زیرا مشـکل عاطفی
دانشآموزان بر عملکردشـان در مدرسـه تاثیر منفـی دارد.
از ایـنرو بایـد معلمـان بدانند که چـه زمانـی دانشآموزان
را به سـاير متخصصاني كه براي حلكردن اين مشـكالت
آمـوزش دیدهانـد ،ارجاع دهند .صرفنظـر از این ،معلمان
بایـد بتواننـد برنامههای روزانه آموزشیشـان را متناسـب با
نوع و سـطح مشـکالت فردی و هیجانی این دانشآموزان
متمایزسازی کنند(.)1

کار معلمـان و کمبـود منابـع از چالشهای دیگـر آموزش
متمایز اسـت(.)8
 )4کمبـود مهارتهـا 1وانگیزهنداشـتن 2معلمـان بـرای
آمـوزش متمایـز از موانـع آموزش متمایـز اسـت( 8و .)20
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1. Multiple sensory sources

)2. Universal Design for learning(UDL

نتیجهگیری

رویکـرد آمـوزش متمایـز شـیوهای مطلـوب بـرای
پاسـخگویی بـه نیازهای متفـاوت دانشآمـوزان در کالس
درس اسـت .از جملـه مزایـای رویکـرد آمـوزش متمایـز
میتـوان بـه توجـه بـه عالیـق ،اسـتعداد ،نقـاط قـوت و
نیازهـای دانشآمـوزان اشـاره کـرد .بهطورکلـی اگـر
رویکـرد آمـوزش متمایـز بهدرسـتی طراحـی و اجـرا و
منابـع الزم فراهم شـود ،میتوانـد برای همـ ه دانشآموزان
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باشـند(.)20
* معلمان باید شـناخت الزم از طراحی درس براسـاس
رویکرد آموزش متمایز داشـته باشـند.
* معلمـان بایـد از روش تدریـس متفـاوت بـرای
پاسـخگویی بـه نیازهـای دانشآمـوزان بـا تواناییهـای
گوناگـون اسـتفاده کننـد.
* معلمـان بایـد بـه دنبـال درک و تشـخیص بهتریـن
روش یادگیـری دانشآمـوزان باشـند و بداننـد اسـتفاده
از منابـع حسـی چندگانـه( 1حـواس 5گانـه) و گروهبنـدی
انعطافپذیـر از مهمتریـن راههـای افزایـش یادگیـری
هستند .
* معلمـان بـرای موفقیـت در کالس آمـوزش متمایـز
بایـد آگاهـی کافـی از بهتریـن موقعیت یادگیـری ،مطالعه
مسـتقل ،فعالیتهای یادگیری ،مشـکالت پایـه یادگیری،
مطالعـه گروهـی و اثـرات آنها بـر دانشآموزان را داشـته
باشند.
امـروزه در کشـور ایـران ،هـم در آموزشوپـرورش
عمومـی و هـم در آموزشوپـرورش ویـژه بـا تنوعـی از
دانشآمـوزان دارای نقـاط قوت و ضعف گوناگون ،زمینه
فرهنگـی متفـاوت و با نیازهای آموزشـی مختلـف روبهرو
هسـتیم کـه ضروری اسـت معلمـان ،هم از طریـق آموزش
در دانشـگاه فرهنگیـان و هـم آمـوزش ضمـن خدمـت ،از
رویکردهـا و روشهای آموزشـی پیشـرفته ماننـد آموزش
متمایـز آگاهشـوند تـا بتواننـد از ایـن رویکردهـا و روشها
برای پاسـخگویی به نیازهـای دانشآموزان اسـتفاده کنند.

بهویـژه بـرای گروههای مختلـف دانشآموزان بـا نیازهای
ویـژه مانند تیزهوشـان ،دانشآموزان 2زبانـه ،دانشآموزان
کمتوانذهنـی ،دانشآمـوزان دارای ناتوانـی یادگیـری
و ...بـه کار گرفتـه شـود( 22و  .)1آمـوزش متمایـز مبتنیبر
همـکاری ،کار در گروههـای کوچک و نیاز دانشآموزان
طراحـی میشـود و ضـروری اسـت کالس ،محتـوا و
مداخلههـا بـا شـرایط یادشـده انطبـاق داده شـود(.)23
یکـی از مـواردی که در آموزش متمایز به رشـد مثبت
تحصیلـی و افزایـش خودمراقبتـی افـراد بـا نیازهـای ویـژه
کمک میکند ،اسـتفاده از فنآوری اسـت( .)24براسـاس
رویکـرد آمـوزش متمایـز ،معلمـان بایـد بـا اسـتفاده از
فـنآوری ،آمـوزش و محیط را با نیازهـای دانشآموزان با
نیازهـای ویژه تطبیـق دهند و روشهـای انعطافپذیر برای
مداخلـه و ارایـه خدمـات بـه آنهـا را در نظر بگیرنـد(.)25
هسـته اصلـی آمـوزش متمایـز ،آمـوزش دانشآمـوزان بـا
روشهای گوناگون اسـت .درواقـع آموزش متمایز ،روش
یکسـان را برای همـه دانشآموزان مفیـد نمیداند .بنابراین
براساس این رویکرد معلمان باید کالس را طوری طراحی
کننـد که پاسـخگوی نیازهـای همـه دانشآمـوزان بهویژه
دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه باشـند .آمـوزش و محیـط
متمایـز بـرای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه میتوانـد
مبتنیبر طرح همگانی یادگیری 2باشد( .)26طرح همگانی
یادگیری ،نوعی رویکرد معتبر علمی اسـت که شـیوههای
ارایـه اطالعـات انعطافپذیـر ،شـیوههای پاسـخدهی و
نشـاندادن دانـش و مهارتهـای انعطافپذیر و شـیوههای
مشـارکت انعطافپذیـری را بـرای دانشآمـوزان فراهـم
میکنـد .افـزون بـر مـوارد یادشـده ،موانـع آمـوزش را
کاهشمیدهـد ،انطباقسـازی و حمایتهـای متناسـبی
فراهممیکنـد و انتظـارات از پیشـرفت همـه دانشآموزان
را در سـطح باالیـی حفـظمیکنـد(.)27
آمـوزش متمایـز بـا پذیرفتـن تفـاوت بینفـردی و
درونفـردی دانشآموزان و پاسـخگویی بـه نیازهای آنها
باعـث افزایـش عزتنفـس و اعتمادبهنفس آنها میشـود
و یادگیـری را افزایشمیدهد( .)28فلسـفه آموزش متمایز

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 2:48 +0330 on Wednesday October 23rd 2019

 علیضامن موالیی آرپناهی/  ستاره شجاعی/ آموزش متمایز برای دانشآموزان با نیازهای ویژه

 یک اندازه،اسـت با مشـکالتی از قبیل محدودیت زمـان
 آگاهینداشـتن معلمان از،موثرنبـودن برای همـه دروس
) کـه5( کمبـود منابـع و غیـره مواجـه باشـد،ایـن روش
بـا دانشافزایـی معلمـان و گنجانـدن رویکـرد آمـوزش
متمایـز در دورههـای آموزشـی آنهـا میتـوان زمینـه
اجـرای موفقیتآمیـز ایـن روش را در کالس آمـوزش
عمومـی و نظـام آمـوزش فراگیـر فراهـم کـرد کـه ایـن
 متخصصـان و، متولیـان،کار نیـاز بـه آگاهـی مسـئوالن
.)20(دسـتاندرکاران تعلیموتربیـت دارد
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 آمـوزش و شـیوهآموزشـی را بـا،ایـن اسـت کـه معلمـان
.)29(نیازهـای دانشآمـوزان انطباقدهنـد
،بـرای طراحـی برنامـه آمـوزش متمایـز بایـد عالیـق
 دانشآمـوزان و1 سـطح رشـد ذهنـی،سـبک یادگیـری
نیازهـای انفـرادی آنهـا شناسـایی شـود تـا اسـتانداردها
و اهـداف براسـاس آنهـا تعییـن شـوند و سـپس انطبـاق
و متناسبسـازهای الزم در عناصـر آمـوزش متمایـز
.)30(صـورت گیـرد تـا نیازهـای فـوق بـرآورده شـود
شـایان ذکـر اسـت کـه اجـرای آمـوزش متمایـز ممکـن
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