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 تدریس گروهی 

  راهبرد آموزش به دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه در نظام آموزش فراگیر 
  کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی/ آناهیتا خضري: ترجمه و تنظیم/ دیوید میتچل : نویسنده 

  
  

  چکیده
سازي آموزش فراگیر رویکردي مبتنی بر عادي. ر نظام آموزش فراگیر استیکی از راهبردهاي آموزشی مؤثر به دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه د 1تدریس گروهی

در آموزش فراگیر دانش آموزان داراي نیازهـاي ویـژه در کـالس هـاي درس     .است و هدف آن آماده کردن فرد با نیازهاي ویژه براي زندگی مناسب در جامعه می باشد
در راهبرد آموزشی تدریس گروهی، گروهی . به عنوان تسهیل گر مشغول به تحصیل می شوند) رابط(معلم مرجع عادي در کنار سایر دانش آموزان با استفاده از خدمات 

در مقالـه حاضـر ضـمن    . از افراد با تخصص هاي متفاوت از طریق همکاري و ترکیب تخصص، به پیشرفت آموزشی دانش آموزان متناسب با نیاز آنان کمک می کننـد 
  .اشکال و مزایاي آن،  به مخاطرات استفاده از تدریس گروهی و نقش معلم در اجراي موفقیت آمیز آن پرداخته می شود توصیف این راهبرد آموزشی،

    تدریس گروهی ، دانش آموزان داراي نیازهاي ویژه ، عادي سازي ، آموزش فراگیر :  هاي کلیديواژه
  

    

  مقدمه
ژه بـه  آموزان داراي نیازهاي آموزشی ویـ در آموزش دانش

بخصـوص والـدین و متخصصـان نیـاز      ،همکاري افراد بسـیاري 
ویژه در نظام آموزش فراگیر دیده می شود که هاین امر ب. است

معلمان کالس به نحـو مطلـوبی بـا معلمـان آمـوزش اسـتثنایی،       
و  2ايفراحرفه /درمانگرها، متخصصان پزشکی، معلمان کمکی

نواز باشـید، عضـوي   بجاي اینکه تک .کنندالبته والدین کار می
  .عنوان معلم، باید رهبر ارکستر باشیداز ارکستر باشید و شما، به

 

  تعریف
ــر مشــورت گروهــی    ــاراتی نظی ــا عب ، 3تــدریس گروهــی ب

، خــدمات گروهـی یــا  5، آمــوزش کمکـی 4تـدریس مشـارکتی  
همکاري و ارتباط خوب بین . شودوحدت عمل نیز شناخته می

ی دانش آمـوزان کمـک   معلم و متخصصان به پیشرفت آموزش
آموز داراي نیازهـاي ویـژه اسـت    کرده و در مواردي که دانش

هــاي توانــد شـکل تــر و مـی برقـراري چنـین ارتبــاطی محسـوس   
تـدریس گروهـی بـر مبنـاي اینکـه بیشـتر       .مختلفی داشـته باشـد  

شناخت و آگاهی ما به لحاظ اجتماعی حاصل می شـود، قـرار   
-و بر خـود از دیگـران مـی   به این معنا، ما در محیط دور . دارد

  .آموزیم

  :اشکال تدریس گروهی
عنـوان تـدریس مشـارکتی    گاهی اوقات به :کمکیآموزش -1

دهـد  هاي آموزش فراگیر روي مـی شود و در موقعیتتعبیر می
که معلم کالس و معلم آموزش استثنایی، مهـارت و تخصـص   

آمــوزان خـود را بــراي برطـرف کــردن نیازهـاي تمــامی دانـش    
-هر دو، نقـش همکـاران برابـر را مـی     .کنندکیب میکالس تر

پذیرنـد و معمــوالً بـه ایــن معنـا نیســت کـه آموزگــار آمــوزش     
آمـوزان بـا نیازهـاي    استثنایی، مسوؤلیت منحصر بـه فـرد دانـش   

گیـرد و آموزگـار عـادي مسـوؤلیت سـایر      عهده مـی  ویژه را بر
 بلکه، به معناي توجـه کـردن بـه    .کنددانش آموزان را قبول می

-تخصص یکدیگر بـه منظـور مفیـد بـودن بـراي تمـامی دانـش       
توجــه بــه مــوارد ذیــل در اجــراي   .باشــدآمــوزان کــالس مــی

  :آمیز آموزش کمکی الزم استموفقیت
  حمایت فعال از سوي ریاست مدرسه -
 برنامه ریزي مناسب، منظم و مشترك در زمان -

توافق در مورد روش هـایی بـراي نحـوه برخـورد و کنتـرل       -
 آشوبگر یا تنبلی در کارها از سوي دانش آموزان رفتارهاي 

توافق بر ساختار و اهداف درس نظیر راهبردهاي آموزش و  -
 شیوه هاي ارزشیابی

 ارتباط روشن با والدین در مورد تمهیدات کمک آموزشی   -
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این یک مدل انتقال غیرمستقیم خدمات اسـت و  : 6مشورت  -2
کنـد جـز   ن کار نمیآموزادر آن مشاور به طور مستقیم با دانش

. دهـد گاهی یک راهبرد آموزشی را توضـیح مـی   از آن که هر
ماهیت ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه مشـاور یـا معلـم آمـوزش          

-به معلم کـالس در مـورد برنامـه   )یا سایر متخصصان( استثنایی
آموزان با نیازهاي ویژه دنبال کنند، توصـیه  هایی که باید دانش

لـم پاسـخگوي زمـان آموزشـی     هـر دو مع  .کنـد و راهنمایی می
خـارج از کـالس هسـتند و در مـورد انطبـاق برنامـه آموزشـی،        

آمـوزان  هاي مورد نیـاز ایـن گـروه از دانـش    آموزش و ارزیابی
اضـافی  معلم آموزش اسـتثنایی مـواد آموزشـی     .کنندبحث می

-را تدارك می بیند و به بهبود جو کـالس کمـک مـی   ) بیشتر(
لــم کــالس مســوؤلیت اصــلی را در تمــام ایــن مــوارد، مع .کنــد

  .برعهده دارد
به منظور تحقق این مـدل، معلـم آمـوزش اسـتثنایی بایـد بـا       
برنامه آموزشی که در کالس اجرا می شود به طور کامل آشـنا  
باشد و معلـم کـالس بایـد مسـوؤلیت اصـلی را بـراي آمـوزش        

  .تمامی دانش آموزان کالس برعهده گیرد
معلم کمکی یـا  : ايفراحرفه افراد /همکاري با معلم کمکی -3

اي، ساعات آموزش محدودتري دارند و بنـابراین  افراد فراحرفه
از ایـن   .مسوؤلیت کمتري نسبت به معلم کالس خواهند داشت

کننده این اسـت  گیري براي نقش آنها، نظر تعیینرو در تصمیم
تجربه هسـتند، امـا نبایـد     که اگرچه اکثر آنها بسیار شایسته و با

عنـوان یـک معلـم را داشـته     ا اجازه داد، نقشـی کامـل بـه   به آنه
   هـاي بعـدي   ریـزي کـار آنهـا و نظـارت    مسوؤلیت برنامه .باشند

 .عهده معلم استهب

ــت و     ــوالً حمای ــی معم ــم کمک ــلی معل ــدف اص ــه ه اگرچ
آموزان با نیازهاي آموزشـی ویـژه اسـت، امـا     پشتیبانی از دانش

آموزان نحصراً با این دانشلزوماً بدان معنا نیست که آنها باید م
هـایی از  تواند با گروهعنوان نمونه معلم کمکی میبه. کار کنند

آموز بـا نیازهـاي ویـژه یـا عـادي      آموزان که شامل دانشدانش
مهمترین مسأله این است که معلم کمکی نبایـد   .باشد کار کند

آموزان با نیازهاي ویژه را نسبت بـه حمایـت خـود بسـیار     دانش
  .کند بلکه، باید به آنها کمک کرده تا مستقل بار بیایند وابسته

عالوه بر معلمان، بسیاري دیگر از : همکاري با متخصصان -4
با  .متخصصان نیز با دانش آموزان با نیازهاي ویژه ارتباط دارند

سـري  توجه به نوع نیاز آنها، شما، به عنوان معلم احتماالً با یک
تأمین اجتماعی، دادگستري هاي دولتی نظیر بهداشت، از بخش

هـاي مـدافع گـروه هـاي مختلـف نـاتوانی در ارتبـاط        و سازمان
این ارتباطات ممکن اسـت منجـر بـه تعـامالت شـما بـا        .هستید

ــر روان ــانی نظیـ ــان متخصصـ ــناس، پزشـــک، گفتاردرمـ ، گرشـ
، فیزیوتراپ، پلـیس، مـددکار اجتمـاعی، وکـال و     گز کاردرمان

با افراد صاحب نظر و داراي کار کردن .نمایندگان جامعه بشود
سوابق تخصصی که به طور چشمگیري با تخصص شما تفاوت 

 .دارند، چالش هاي اصلی را می تواند بوجود آورد

والـدین، شـریـک اصـلی در آمـوزش   : همکاري با والدین -5
والـدین کودکـان داراي نیازهـاي آموزشـی     . فرزندانشان هستند

بوط به فرزندان خود و هاي مر ویژه الزم است در تدوین برنامه
شـود دخالـت داده    درنتیجه تعیین خدماتی که به آنها ارائـه مـی  

  .شوند
دالیل بسیاري براي ایجاد و گسترش روابط اثربخش شـما،  

   آمـوزانی کـه بـه آنـان تـدریس      عنوان معلم با والـدین دانـش  به
ي آموزشی وجود ویژه کودکان داراي نیازهاي ویژهکنید بهمی

     :دارد
 الدین به احتمال زیاد تنهـا افـرادي هسـتند کـه در تمـامی      و

هاي مدرسه با آموزش و پرورش فرزندشان درگیر هستند، سال
بنــابراین شــاید عالقــه بیشــتري نســبت بــه یــادگیري فرزندشــان  
داشته باشند و پیامدهاي حاصـل از هرگونـه تصـمیم آموزشـی     

  . گذارد بیش از همه بر آنها تأثیر می
 ي نیازهـاي  فرزندشان و عوامل ایجادکننده والدین از رشد

توانند به طور آنها عموماً می. آموزشی ویژه ي وي آگاه هستند
انگیـزد و   کلی به معلم بگویند که چه چیزي فرزندشان را برمی

  . هاي آموزشی و مدیریتی بیشترین اثربخشی را دارند چه راهبرد
 بت کنند تا درك بیشـتري نسـ   والدین به معلمان کمک می

  . به برخی ابعاد رفتار فرزندشان بدست آورند
      کار کردن با والدین احتمـال ثبـات اهـداف رفتـاري را در

ها را براي  تقویـت رفتارهـاي مناسـب     خانه و مدرسه و فرصت
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هـاي موجـود    همچنین بر شمار تقویـت کننـده  . دهد افزایش می
 . افزاید می

        ــه ــبت ب ــتري نس ــال، درك بیش ــارکت فع ــا مش ــدین ب وال
حصـیالت فرزنـد خـود و بیــنش و اهـداف مدرسـه بـه دســت       ت

 . آورند می

      ارتباط منظم با والدین حـس مسـئولیت پـذیري معلمـان را
 . برد باال می

     اگر کودکان ببینند که والدین و معلمان آنهـا بـا یکـدیگر
ي اهمیت آمـوزش خـود   هاي مثبتی درباره همکاري دارند، پیام

  .  کنند دریافت  می
  :به شرح ذیل است وت همکاري والدینپنج سطح متفا

در ایـن مقـدماتی تـرین ســطح،    :  آغـاز آگـاهی دادن  :  1سـطح  
کند و به نوبـت بـراي   ها بااطالع می والدین را از برنامه ،مدرسه

  . شود گرفتن اطالعات سؤال می
درایــن ســطح، والــدین در : هــا مشــارکت در فعالیــت:  2ســطح
بـراي مثـال   . شوند ه میها به میزان محدودي دخالت دادفعالیت

ممکن است از آنها براي حضور در کارهـاي مختلفـی دعـوت    
  .بشود

درایـن سـطح والـدین دعـوت     : گفتگـو و تبـادل نظـر   :  3سطح 
  .شوند تا نیازها و اهداف مدرسه یا کالس را بررسی کنند می

در ایـن سـطح از والـدین    : گیري مشارکت در تصمیم:  4سطح 
گیـري بـراي کودکشـان     ن تصـمیم در باره ي نظراتشان در زمـا 

ي آمـوزش  مثـالی از ایـن سـطح نشسـت برنامـه     . شود سئوال می
  . فردي است

این باالترین سطح است : مسوؤلیت داشتن براي عمل :  5سطح 
گیرنــد و در  کــه والــدین در مشــارکت بــا مدرســه تصــمیم مــی

هـاي برنامـه ي مدرسـه دخالـت داده     طراحی و ارزیـابی بخـش  
ــال خــ. شــوند مــی ــدین  مث وبی از ایــن ســطح دخالــت دادن وال

کودکان داراي نیازهـاي آموزشـی ویـژه در تـدوین و ارزیـابی      
مثال دیگر نقشی است کـه والـدین   . سیاست هاي مدرسه است

    .ممکن است به عنوان معلم براي فرزند خود ایفا کنند
ها خدمات پشـتیبانی  این گروه: 7هاي گسترده مدرسهگروه -6

-قعی را به دانش آموز و معلـم ارایـه مـی   متناسب و به معناي وا

دهند کـه فراینـد یـادگیري و آمـوزش را از طریـق شناسـایی و       
آموز، معلـم و مدرسـه حمایـت خواهـد     توجه به نیازهاي دانش

ها، حمایـت و تشـویق   یکی از راه هاي موفقیت این گروه .کرد
وظیفه  .باشدسابقه می ریاست مدرسه و دیگر رؤساي ارشد و با

هاي گسترده مدرسـه، گسـترش قـوانین و فرهنـگ     روهاصلی گ
سازي مدرسه در زمینه حمایـت از دانـش آمـوزان بـا نیازهـاي      
آموزشی ویژه است همانطوري که بر شناسایی و حمایت هـاي  

گـروه هـا نیـاز بـه رئـیس      .آموزان تأکیـد مـی کنـد   فردي دانش
متعهد، پیش برنده و ضبط کننده برنامه ها و تصمیمات دارند و 

منظور تسهیل برقراري ارتباط، جایی که در دسترس باشد از  به
  . فن آوري پیشرفته استفاده کنند

  
  مزایاي تدریس گروهی

  . داراي امکان خلق اقدام جمعی است -1
داراي امکان ایجاد فرصت براي شما، به عنوان معلم است  -2

تا شیوه هاي جدید توجه بـه موانـع یـادگیري را یـاد بگیریـد و      
بنابراین فاصـله و جـدایی   .، که از شما یاد بگیرندبراي همکاران

 .شغلی را کاهش می دهد که اغلب در آموزش روي می دهد

هماهنگی خدمات را براي دانش آموزان با نیازهـاي ویـژه    -3
یکی از مسـایلی کـه اغلـب والـدین را دلسـرد       .دهدافزایش می

کند ، پیچیدگی خـدمات و خصوصـیات فـردي اسـت کـه      می
 .آنها مذاکره کنند توقع دارند با

براي تحقق این مزایـا، شـما، بـه عنـوان معلـم بایـد مهـارت        
کارکردن عضوي از گروه را به عنوان بخشـی از آمـوزش فـرا    

اید مانند یـک متخصـص یگانـه، تنهـا     اگر عادت کرده .بگیرید
هـاي  کار کنید، ایـن گـام بزرگـی اسـت بـراي گسـترش شـیوه       

خصـص خـود را بـا    جدید نحوه عمل که در آن مسـوؤلیت و ت 
در آن موقع  .افراد حرفه اي دیگر در سایر رشته ها تقسیم کنید

. شودمسایل محرمانه و شخصی به عمومی و همگانی تبدیل می
بــه ایــن معنــا، آنچــه زمــانی در کــار حرفــه اي شــما پوشــیده و  
غیرآشکار بوده اکنون براي دیگـران آشـکار و توصـیف شـده     

دیگران را می پذیریـد   هنگامی که خصوصیات و نظرات.است
بــا اینهمــه تــدریس  ظــاهراً اســتقالل شــما کــاهش یافتــه اســت،
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گروهی براي شما و دانش آموزان با نیازهاي ویژه مفید خواهد 
  .بود
  

  نقش معلم در تدریس گروهی
شما به عنوان معلم باید براي گسترش تمهیدات گروهی و 

ته تدریس گروهی موفقیـت آمیـز  عوامـل زیـر را در نظـر داشـ      
  :باشید

  .اهداف روشن و مشترك براي ایجاد همکاري تعیین کنید  -
نقش هاي مربوط به خود را تعریف کنید و مسوؤلیت ها را  -

مشخص کنید، اما مسوؤلیت مشترك را براي تصـمیم گیـري و   
 .پیامدهاي آن ها بپذیرید

رویکرد حل مسأله را انتخاب کنید با این هدف که همه در  -
 .مشکل و راه حل آن دخیل هستندتمهیدات گروهی حل 

فضایی از اعتماد و احترام متقابل بـراي مهـارت و تخصـص     -
 .یکدیگر بوجود آورید

 .براي یادگیري از دیگران مشتاق باشید -

 .گذاري کنیدگیري و هدفاي توافق عمومی تصمیمبر مبن -

بپرسید و جویا شوید و بازخورد عینی و مستقیم بـه دیگـران    -
 یز و بی طرفانه نشان دهیددر حالت غیرتهدیدآم

 .به نظرات دیگران و دستاورد هاي آنان اعتبار بدهید -

ها درنظر بگیریـد و  روشی را براي برطرف کردن کشمکش -
ــا م هــاي بهتــر اســت کشــمکش.هــارت مــدیریت کنیــدآن را ب

هـا دوري  احتمالی را پـیش بینـی کنیـد و تـا حـد ممکـن از آن      
تناب اسـت یـا حتـی    توان گفت که مخالفت قابل اجنمی .کنید

 .باید از آن اجتناب کرد

جلســات دوره اي بــراي بررســی پیشــرفت در تمهیــدات      -
 .گروهی ترتیب دهید

  
  مخاطرات

خطرات اصلی در اجراي موفقیت آمیز تدریس گروهی بـه  
  :شرح زیر خالصه می شود

 دشواري در گرد هم آوردن شرکت کنندگان اصلی گروه -

ته هـاي تخصصـی و   دشواري در برقراري ارتبـاط میـان رشـ    -
 تطبیق طیفی از تئوري ها و  ویژگی ها 

 فقدان اهداف روشن براي همکاري -

 فقدان حمایت از سوي مدیران و رؤسا -

 فقدان آموزش و تعلیم الزم -

  
  نتیجه گیري

آمـوزان بـا   رویکردهاي گروهـی بـراي آمـوزش بـه دانـش     
-هاي آموزشی سراسر جهان تحقـق یافتـه  نیازهاي ویژه در نظام

رچه ابعاد زیادي از همکاري و کار گروهی هنوز تحـت  اگ. اند
بررسی هستند امـا شـواهد تجربـی کـافی در حمایـت از فلسـفه       

  .  زیربنایی براي اجراي آن وجود دارد
  

  : زیرنویس ها 
1-  collaborative teaching 

2- paraprofessional/teacher aides 

3- collaborative consultation 

4- cooperative teaching 

5- co – teaching 

6- consultation 

7- school – wide teams 

  
  :منبع

MITCHEL D.(2008). What Really Works in Special and Inclusive Education.pp:60-66 
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  هاي مرتبط مروري بر مقاله
  

  خوانندگان گرامی 
ي داخلی بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مطـالبی را در خصـوص         یهنشر 40شاید افراد اندکی مطلع باشند که در حال حاضر بیش از 

هایی با موضوعات مختلف پزشـکی،   مایه خوشحالی است که تعداد نشریات متعددي در قالب مقاله. رسانند کودکان استثنایی به چاپ می
داختـه و میـل بـه اطـالع از آنهـا را در      بخشی و آموزشی، به موضوع کودکـان بـا نیازهـاي ویـژه پر     شناسی، مشاوره، مددکاري، توان روان

اند، با این حال باید پذیرفت که علی رغم اشتیاق فراوان عالقمندان به اطـالع   ي علمی بیش از گذشته افزایش داده عالقمندان به این حوزه
  . ها دست یابند مقالهشود که عالقمندان نتوانند به نحو مقتضی به اصل  از مطالب مندرج در این نشریات، عوامل متعددي سبب می

اي را بـه درج   ي تعلیم و تربیت استثنایی به منظور پاسخگویی به این نیاز خوانندگان خود تصـمیم دارد در هـر شـماره ، صـفحه     نشریه
امیـد اسـت   . هاي علمی اختصاص دهد تا به سـهم خـود گـام کـوچکی در ایـن راسـتا برداشـته باشـد         هاي مفید سایر نشریه ي مقاله خالصه

ي پیشنهادهاي مفید خود، مـا را در دسـتیابی بـه اهـداف      مند سازند و با ارایه نندگان گرامی ما را از نظریات خود در این خصوص بهرهخوا
  . جدیدمان یاري رسانند

 

رخ حافظه کودکان عادي با کودکان دچار مقایسه نیم
 ریاضی و روخوانی  هاي یادگیري در امال ،ناتوانی

  
ه در دهــه هــاي اخیــر مــورد توجــه یکــی از مســایلی کــ

  .پژوهشگران قرار گرفته ناتوانی هاي یادگیري است
اخـتالل  : اندهاي یادگیري این گونه تعریف شدهناتوانی

شـناختی پایـه کـه در فهـم یـا         در یک یا چنـد فرآینـد روان  
  .کارگیري زبان، صحبت کردن و نوشتن دخالت دارندبه

ن، اخــتالل در هــاي مهــم ایــن کودکــایکـی از ویژگــی 
مثالً، نقص در حافظه کوتـاه مـدت و   (کارکردهاي حافظه 

حافظه کاري و نقص خفیف در رمزگردانی و راهبردهـاي  
است و به همین دلیـل نیـز در مـورد    ) شناختی و فراشناختی

  .حافظه این کودکان تحقیقات بسیاري شده است

آنچه از مجموعـه تحقیقـات خـارج از ایـران بـه دسـت       
اسـت کـه احتمـاالً کودکـان دچـار نـاتوانی در       آید این می

یادگیري، از نظر کارکردهاي حافظه ، بـا کودکـان عـادي    
. تحقیقات داخلی در این حوزه معدود اسـت . تفاوت دارند

ر پژوهشی د) 1381( براي مثال، رمضانی و فرضی گلفزانی
حافظه کوتاه مدت دانش آموزان دچـار نـاتوانی یـادگیري    

نتــایج . عــادي را مقایسـه کردنـد   ریاضـی و دانـش آمـوزان   
آمــوزان حســاب نارســا در بیــانگر کــارکرد ضــعیف دانــش

بسیاري از پژوهش هاي دیگر هم نشـان  . آزمون حافظه بود
داده اند که بـین نـاتوانی هـاي یـادگیري و حافظـه ارتبـاط       

؛ احدي 1379سیف نراقی و نادري، (معناداري وجود دارد 
ر ، مولـوي، عریضـی   ؛ عابدي، ملک پـو 1383و کاکاوند ، 

  ).1387سامانی و امیري، 
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