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های معلمان در مورد تدریس تفکیکی در مدارس چندفرهنگی دورۀ متوسطه در دیدگاه
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منظور برآورده ساختن نیازهای متنوع های تفکیکی بهمعلمان آفریقای جنوبی در خلق فعالیت :چکیده

های زیادی مواجه هستند. ناتوانی در تشخیص موانع یادگیرندگان در یاددهی و یادگیری اثربخش با چالش

های یادگیری و میزان آمادگی های تدریس و سنجش با شیوهدرسی و روش یادگیری و مطابقت برنامه

های معلمین مدارس ها هستند. این مطالعه به هدف پی بردن به دیدگاهیادگیرندگان ازجملۀ این چالش

مدرسه( با استفاده از  22نفر( در مورد اجرای آموزش تفکیکی در مدارس متوسطه دولتی ) 262متوسطه )

توانند به یادگیرندگان در هنگام نیاز می و کیفی انجام شد. نتایج نشان داد که معلمان همیشه نمیهای کروش

تنهایی کار کنند. عالوه بر و یا اجازه دهند تا به یاد دهند که چگونه مسائل را حل کنند هاآنکمک کنند، به 

یادگیرندگان در یک کالس، حجم زیاد  های گوناگونی مانند آموزش ناکافی معلمان، تعداد زیاداین، محدودیت

انضباط، کمبود منابع و عدم مشارکت والدین، آموزش زبان دوم، خدمات حمایتی ناکافی و کار، یادگیرندگان بی

های کند که برنامههای معلم محور وجود دارند. این مطالعه پیشنهاد میاقتصادی در روش-موانع اجتماعی

ای های تفکیکی باید در پیشرفت حرفههای ایجاد فعالیتی در مورد شیوههایای به صورت کارگاهمداخله

 معلمان در اولویت قرار گیرد.

های تفکیکی، چندفرهنگی، سطح آمادگی، تدریس و یادگیری، مدارس تدریس انطباقی، فعالیت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ها، سطوح آمادگی تحصیلی، بانچگونگی آموزش مؤثر به یادگیرندگانی که دارای استعدادها، ز

های گوناگونی اجتماعی، توانش و مهارت-ها، مذاهب، تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادیارزش

(. چاتایکا، مکنزی، اسوارت و 2002، 5هستند، موضوعی جهانی است )فاکس، ووس و گلدن هایز

پیشرفت تحصیلی  هایی که مانعکنند که یکی از چالشاستدالل می (2052) 2کلوفاس -الینر

یادگیرندگان آفریقای جنوبی است کمبود مهارت معلمان در منطبق کردن برنامه درسی است تا 

 گوناگون برآورده نماید. هایفرهنگبتواند نیازهای مختلف یادگیری جامعۀ یادگیرندگان را با 

برای همۀ کنند که یادگیری و تدریس اثربخش می تأکید( 2003) 9ویلیامز، الیویر و پاینار

های الزم را کسب بتوانند دانش، مهارت و توانایی هاآنیادگیرندگان به این دلیل مهم است که 

آمیز همکاری داشته کنند تا از لحاظ اقتصادی مثمرثمر باشند، با جوامع دمکراتیک و مسالمت

 و بتوانند بهزیستی فردی خود را ارتقا دهند. باشد، معیشت پایداری داشته باشد

 کهاین( آموزش تفکیکی یعنی 2001) 1( و تاملیسون2052) 4بر گفتۀ اسمیت و هامپرت بنا

برد تا با نیازهای فردی یادگیرندگان مطابقت داشته های آموزشی مختلفی را به کار میمعلم شیوه

که در یادگیری و تدریس  رودمیباشد و برای نیازهای فردی یادگیرندگان در کالس به کار 

-فراوانی روبرو هستند که نمی هایمحدودیت. با این حال، معلمان آفریقای جنوبی با دخالت دارد

گذارد نیازهای یادگیرندگان مختلف را در یادگیری و تدریس اثربخش بگنجانند. پژوهشی که 

های ( انجام شد نشان داد که معلمان دانش و مهارت2006) 6توسط انگلبرشت، اسوالد و فورلین

هایی که بتوانند تشخیص موانع یادگیرندگان و انطباق برنامه درسی با روش کافی در چگونگی

( 2006های درس برآورده سازد را ندارند. انگلبرشت )نیازهای یادگیرندگان مختلف را در کالس

کافی آموزش تفکیکی را  طوربهدرسی معلمان  هایبرنامهرسد کند که به نظر میبیان می

های تفکیکی ایجاد کنند. همچنین، توانند فعالیتبنابراین معلمان نمی ،دهدنمیقرار  موردتوجه
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دارند که مدارس مناطق کم درآمد و روستایی منابع کمی دارند ( اظهار می2054) 5بدات و سید

های آموزشی است که به و با یادگیری و تدریس ناکارآمد مواجه هستند و این برخالف سیاست

 کند.موزش اثربخش توجه مینیازهای یادگیرندگان در آ

آموزان در آفریقای جنوبی نتیجۀ آموزش ناکارآمد است که ساالنه بر تعداد ترک تحصیل دانش

درصد( از فراگیران  41نفر ) 5265622نفر از  162552فقط  2059. در سال شودمیآن افزوده 

یۀ دوازدهم شرکت کردند. کردند در امتحانات نهایی پا نامثبت 2002پایۀ اول ابتدایی که در سال 

شوند قبل از ورود به پایۀ دوازدهم ترک که فراگیرانی که در تحصیل موفق نمی دهدمیاین نشان 

مهارت نداشتن  کنند که( ادعا می2052ن )همکارا(. چاتالکا و 2059، 2کنند )اسپولتحصیل می

تلف یادگیری جامعۀ معلمان در منطبق کردن برنامۀ درسی برای برآورده نمودن نیازهای مخ

کند. براند، فوازا و چندفرهنگی یادگیرندگان، پیشرفت یادگیرندگان آفریقای جنوبی را مختل می

کنند تا معلمان بتوانند می تأکیدهای الزم ( بر لزوم تجهیز معلمان به مهارت2052) 9دالتون

ببرند تا از ترک تحصیل ای به کار را در مدارس حاشیه هاآنهای تفکیکی را خلق کنند و آموزش

های عمل آورد. هدف این پژوهش تعیین میزان به کارگیری آموزش یادگیرندگان ممانعت به

هایی به ویژه این مطالعه به دنبال ارائۀ پاسخای است. بهتفکیکی توسط معلمان در مدارس حاشیه

 سؤاالت زیر است:

 را با نیازهای یادگیرندگان های آموزش خود چگونه معلمان مدارس دوره متوسطه شیوه

 دهند؟انطباق می

 معلمان مدارس دوره متوسطه در مورد آموزش یادگیرندگان چیست؟ هایدیدگاه 

رود تا ها نشان داد که آموزش تفکیکی در مدارس دوره متوسطه آفریقای جنوبی به کار میداده

 قرار دهد. موردتوجهنیازهای متنوع یادگیرندگان را 
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 تفکیکیتعریف آموزش 

ای گرایانهپذیر و کنشعنوان روش انعطاف( آموزش تفکیکی را به2001) 5تاملیسون و استریکلند

یابی به حداکثر رشد و پیشرفت یاری خواهد نمود. کنند که یادگیرندگان را در دستتعریف می

های یآموزش تفکیکی روشی برای آموزش و یادگیری است که برای آموزش یادگیرندگان با توانای

گیرد. هدف اصلی آموزش تفکیکی، بازشناسی، مختلف در یک کالس مورد استفاده قرار می

تشخیص و حمایت از یادگیرندگان برای بروز تمام استعدادهای بالقوۀ آنان است که با همسو 

های یادگیری صورت های زبانی، عالیق و شیوهکردن دانش قبلی متفاوت، سطوح آمادگی، اولویت

دارد که اهداف منطقی باید طوری ( اظهار می2004) 9براون -(. لورنس2002، 2د )هالپذیرمی

یابی به موفقیت تحصیلی های دستبرای یادگیرندگان طراحی شوند که هم مزایا و هم محدودیت

های یادگیری را مطابق با عالیق، نیمرخ یادگیری و نیازهای قرار دهد. معلم فعالیت موردتوجهرا 

کند. در آغاز درس، نتایجی که همۀ یادگیرندگان در پایان درس باید به گان طراحی مییادگیرند

تواند موارد زیر را تعدیل کند، شود. با در نظر گرفتن درس، معلم میوضوح بیان میآن برسند به

، فرآیند )راهکارهای (اصالح کند و متمایز کند: محتوا )آنچه که یادگیرندگان باید یاد بگیرند

-کنند که محتوا را یاد گرفتهوزش و یادگیری(، نتیجه )روشی که در آن یادگیرندگان ثابت میآم

های جامع، اند(، محیط یادگیری )آرایش و نظم فیزیکی موقعیت یادگیری که شامل محیط

اجتماعی: فراگیران باید احساس  -های عاطفیکوچک، بزرگ و غیر همسن است( و عواطف )عامل

(. 2005)تاملیسون،  (زم است برای مشارکت در موقعیت یادگیری دعوت شوندامنیت کنند و ال

سازد تا به نتایج درس با توجه به زمان خود و ها همۀ یادگیرندگان را قادر میاین تغییر و تعدیل

 سطح آمادگی خود برسند.

های مربوط به یادگیری های یادگیری کتاب محور، فعالیتبرخالف معلمین سنتی و روش

های تفکیکی تفکیکی، فراگیر محور هستند و یادگیرندگان مسئول یادگیری خود هستند. فعالیت

هایی انفرادی شوند که این سازد تا درگیر فعالیتاین امکان را برای یادگیرندگان فراهم می
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شود. فراگیران کمک بیشتری از ها ادغام میهای گروهی میان همکالسیها با فعالیتفعالیت

کنندۀ عنوان حلاز معلم به کهاینکنند تا مسئله را حل کنند، نه ها دریافت میمکالسیطرف ه

مسئله استفاده کنند. نقش معلم در کالس درس تفکیکی تسهیل نمودن یادگیری است نه انتقال 

 محتوای دانش.

 پیشینه پژوهش

قای جنوبی، از نظر ها در آفریهای متنوع و ادغام یادگیرندگان دارای ناتوانیافزایش کالس

طلبد که پیشرفت همۀ جانبه فرد را فراهم نماید فرهنگی آموزش سازگارپذیر و حساسی را می

 (2002، 5)اندرسن

اصل  کار آموزشی، پژوهشی و نظری دارد و در ها،اصول و مبانی آموزش تفکیکی ریشه در سال

کند که بیان می ZPD( قابل فهم است. ZPD) 9در نظریۀ ویگوتسکی 2«منطقه مجاور رشد»

های سبک های یادگیری با اولویتافتد که فعالیتیادگیری و تدریس اثربخش هنگامی اتفاق می

کند که یادگیرندگان می تأکید( 5326) یادگیری فراگیر مطابقت داشته باشد. بعالوه، ویگوتسکی

را در  هاآناشند و باید با استفاده از نتایجی آموزش داده شوند که دارای دشواری افزایشی ب

 ZPD دچار چالش نماید. برای پیشرفت در هاآنرسیدن به موفقیت باالتر از سطح توانایی کنونی 

، 4و یادگیری مستقل نیاز به معلم ماهر است که یادگیری افراد را تسهیل نماید )ریدل و دباغ

این ایده، نقش معلم ( با بسط دادن 2006) 1( و توبین و مک اینز2004براون ) -(. لورنس 5333

کنند: تشخیص و شناسایی نیازهای یادگیرندگان، را در کالس تفکیکی به این شرح بیان می

کمک به یادگیرندگان در یادگیری، درگیر نمودن یادگیرندگان از طریق ارتباط تعاملی، پشتیبانی 

ادگیرندگان و ارائۀ های بیشتر برای یمحتوای یادگیری برای یادگیرندگان، ارائه مثال 6)داربست(

راهکارهایی در مورد چگونگی یادگیری اثربخش، فراهم نمودن بازخورد سریع برای فراگیران تا 

را در هنگام حل مسئله و یا یادگیری مفهومی جدید در مسیر صحیح قرار دهد.  هاآنبتوانند 
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که ویگوتسکی استوار است  "5گرایی اجتماعیسازنده"همچنین آموزش تفکیکی بر مبنای نظریۀ 

که فرد یادگیرنده در درون  کنندمی تأکید( بر این اصل 5332) 2و بعد از آن ورش و تولوایست

. این نظریه یادگیری (2006، 9)سوبان بافت فرهنگی و اجتماعی خاصی باید آموزش ببیند

ای هگیرد که توسط گروهیادگیری تعاملی و مشارکتی اجتماعی در نظر می عنوانبهاثربخش را 

شود. ترکیب این نظریه با آموزش تفکیکی بر اهمیت همکاری یادگیرندگان تقویت و حمایت می

کند و همچنین بر می تأکیدهای کالسی های خود در انجام فعالیتیادگیرندگان با هم گروه

هایی در یادگیری سازنده روش عنوانبهاستفادۀ معلم از پرسشنامه، بازخورد، انعکاس و حمایت 

 (.2001کند )تاملیسون، می یدتأک

 4کند. در میسوری، مک آدامیسمطالعات بسیاری مزایای آموزش تفکیکی را تأیید می

( پیشرفت نمرات امتحانی یادگیرندگان ضعیف را بعد از اجرای آموزش تفکیکی گزارش 2005)

یاق بیشتری کرده است. یک پژوهش دیگر نشان داد که یادگیرندگان برای یادگیری، انگیزه و اشت

های تفکیکی بهبود کند که عالیق یادگیرندگان در فعالیت( یادآوری می1،2009نداشتند. )جانس

یافت. یک پژوهشی که در مورد یادگیرندگان دختر با استفاده از آموزش تفکیکی برای تدریس 

لی های با سطوح متفاوت در ایران انجام شد نشان داد که بر عملکرد تحصیواژگان در کالس

عالوه، پژوهشی که توسط موتومی (. به2052نیا و فرهادی، یادگیرندگان تأثیر مثبت دارد )علوی

( در کنیا انجام شد بیان داشت که آموزش تفکیکی موفقیت یادگیرندگان دوره 2054) 6و مبوگوآ

 چشمگیری افزایش داد. طوربهمتوسطه را در ریاضیات 

مزایای آموزش تفکیکی، تحقیقات در آفریقای  رغم نتایج مثبت مطالعات در موردعلی

پذیر و وقت اضافی برای درصد معلمان هرگز از برنامه درسی انعطاف 32جنوبی نشان داد که 

کنند )دِ ندرت استفاده میکنند و یا بهبرآورده نمودن نیازهای مختلف یادگیرندگان استفاده نمی
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6. Muthomi And Mbugua 
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بینند، آید نشان داد که معلمان آموزش نمیی(. دالیلی که از مطالعات به دست م2059، 5جاگر

( 2051) 2های تدریس تفکیکی را به کار ببندند. برنشتینخواهند که روشتوانند و یا نمینمی

-شوند و نمیشایسته تربیت نمی طوربهشوند، ضعیف کنترل می طوربهکند که معلمان اضافه می

های متنوع اثربخش در کالس طوربهتوانند توانند کالس درس را مدیریت کنند و همچنین نمی

 تدریس کنند.

-( این نظر را دارد که چالش2054) 9های تدریس سازگارپذیر، پنینگتندر حمایت از روش

با استفادۀ درست از فناوری برطرف نمود. با استفاده از  توانمیهای موجود در آموزش تفکیکی را 

توانند بر موانع یادگیری خود از وجود یادگیرندگان میم افزارینرمهای تنوع گسترده از برنامه

توانند بخش زیادی از محتوای درسی را های یادگیری تفکیکی غلبه کنند، میطریق انجام فعالیت

هر  کهاینمحتوای جدید را درک کنند. با توجه به  زمانهمو  در مدت محدود پوشش دهند

اند را ند آن یادگیرندگانی که با مشکل مواجهتوایادگیری سرعت خاص خود را دارد معلم می

حمایت کند. متأسفانه کمبود منابع در مدارس دولتی آفریقای جنوبی همیشه این امکان را برای 

کند تا از فناوری در تدریس سازگار پذیر استفاده کنند. مطالعات پیشین که معلمان فراهم نمی

 همکاران ( و ویلیامیز و2001) 4و کگوب توسط چشُلم، هودلی، واکیولو، بروکس، پرینسلو

های تفکیکی که معلمان همیشه مشتاق نیستند که فعالیت دهدمی( انجام شد نشان 2003)

انجام دهند چون از منابع کافی برخوردار نیستند، برای انجام محتوای زیادی در زمان محدود 

ز داشتن وقت اضافی برای را ا هاآنشوند که تحت فشار هستند، حجم کار اضافی متحمل می

کنند و آموزش های شلوغ تدریس میکنند، در کالسهای تفکیکی محروم میسازی فعالیتآماده

( و ردی، پرینسلو، 2059) بینند. عالوه بر این، اسپولکافی در تمرین معلمی سازگارپذیر نمی

مدارس دولتی  ( بافت اجتماعی2050) 1و جانز وان رنسبرگ نتشیتانگانی، مالتسان، جوآن

کنند: مدیریت ضعیف مدارس، حضور نداشتن در کالس، نظم گونه بیان میآفریقای جنوبی را این

زبان دوم،  عنوانبهو مشارکت نکردن والدین، تنوع فرهنگی و زبانی، آموزش زبان انگلیسی 

                                                 
1. De Jage 

2. Bernstein 

3. Pennington 

4. Chisholm, Hoadley, Wa Kivulu, Brookes, Prinsloo, And Kgobe 

5. Reddy, Prinsloo, Netshitangani, Moletsane, Juan, And Janse Van Rensburg 
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فاده (، خشونت، سوءاست5:92های شلوغ )های خواندن، نوشتن و محاسباتی محدود، کالسمهارت

درصد( مبتالی به  52جنسی، جرم، فقر، معلمین بدون صالحیت الزم، کمبود منابع، معلمین )

 (.HIVبیماری ایدز یا اچ آی وی )

کنند که آموزش گیرد که تحقیقات این اظهارات را تأیید میبنابراین محقق نتیجه می 

است. به همین دلیل، قرار دادن نیازهای متنوع یادگیرندگان مهم  موردتوجهتفکیکی برای 

برای استفاده از آموزش  های معلمان مدارس دوره متوسطهپژوهش حاضر به دنبال تبیین دیدگاه

 مختلف است. هایفرهنگهای متوسطه با تفکیکی در کالس

 شناسیروش

های معلمان متوسطه در مورد تدریس تفکیکی در های کیفی و کمی برای تعیین دیدگاهروش

ورد استفاده قرار گرفت. روش کمی شامل تکمیل داوطلبانۀ پرسشنامه توسط هایشان مکالس

مدرسۀ دوره متوسطه در مناطق شهری آفریقای جنوبی  22نفر( از  262معلمان دوره متوسطه )

بود. پژوهش فقط در مدارس دولتی انجام شد که معلمان هنوز با کارآموزی ناکافی، کمبود منابع 

(. چندین نفر 2001ران، همکاه معلم در کالس مواجه بودند )چیشولم و و نسبت زیاد یادگیرنده ب

فقیر هستند و  هاآنکنندگان در مصاحبه خاطرنشان کردند که یادگیرندگان مدارس از شرکت

توانستند که نیازهای اساسی فرزندان خود مثل مسکن و غذا اغلب بیکار بودند و نمی هاآنوالدین 

کنند مستعد تجربه کردن فشار رندگانی که در چنین شرایطی زندگی میرا برآورده سازند. یادگی

 تأثیر بگذارند. هاآنهایی هستند که ممکن است روی یادگیری عاطفی، عدم تمرکز و دیگر نشانه

های های کمی با استفاده از پرسشنامه بود که دیدگاهآوری دادهمرحلۀ اول شامل جمع

های درس تثبیت مورد استفاده از آموزش تفکیکی در کالس معلمان مدارس دوره متوسطه را در

 9(، ون دِ گریفت2003) 2( و پاینتا و هامر2059) 5کرد. بر اساس مطالعات پژوهشی دانیلسونمی

 عنوانبهای را در مورد تدریس تفکیکی اثربخش تدوین نمود که ( ابزاری مشاهده2002)

لورنز و وزن دِ  -عه استفاده شد. موالنا، هلمزچارچوبی برای طراحی پرسشنامه، در این مطال

                                                 
1. Danielson 

2. Pianta And Hamre 

3. Van De Grift 
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های آموزشی مشابه با ( این پرسشنامه را در کشورهایی آزمودند که چالش2054) 5گریفت

ای های خیلی حاشیهکردند )مانند جمهوری اسلواکی، بخشآفریقای جنوبی را تجربه می

پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل بنابراین برای پژوهشگر ثابت شد که این  اسکاتلند و کرواسی(؛

 های کمّی این مطالعه دارای روایی و پایایی الزم است.داده

تحقیق شروع شود صالحیت اخالقی و مجوز انجام پژوهش در مدارس انتخاب شده  کهاینقبل از 

ها به از ادارۀ آموزش و پرورش پایۀ گاتنگ حاصل شد. اهداف پژوهش برای همۀ شرکت کننده

کننده و معلمینی که نامه توسط همۀ مدیران مدارس شرکتح داده شد و فرم رضایتوضوح توضی

مشتاق به شرکت در پژوهش بودند امضاء شد. بعد از این روند، قرارهای مالقاتی با 

هایی را در پاسخ به هایی را تکمیل کنند که دادهکنندگان گذاشته شد تا پرسشنامهمشارکت

های تدریس خود را با چگونه معلمین مدارس متوسطه فعالیت "یند:اولین سؤال تحقیق تهیه نما

هایی را با استفاده از یک ها پاسخنامهکنندهمشارکت "دهند؟نیازهای یادگیرندگان تطبیق می

تکمیل کردند )پیوست الف( و بعد از تکمیل « مخالف»و « موافق»های معیار دوتایی با گزینه

شدۀ مدارس دوره نفر( انتخاب 20ای با معلمین )دقیقه 41تا  90 هاییها، مصاحبهپرسشنامه

مدرسه(. نظرات  20کردند )شده انجام شد که در مدارس دولتی تدریس میمتوسطه انتخاب

های معلمان مدارس دوره متوسطه در دیدگاه "معلمان در پاسخ به سؤال دوم تحقیق مهم بود:

ها تثبیت دانش معلمان در مورد تدریس حبهاهداف اصلی مصا "مورد آموزش افتراقی چیست؟

هایی است که آنان را از خلق و محدودیت کنندهایی که استفاده میتفکیکی، روش تدریس

 آنان پرسیده شد. ها ازدارد. سؤاالت زیر در طول مصاحبههای تفکیکی در کالس باز میفعالیت

 لطفاً نظر خود را در مورد تدریس تفکیکی بیان کنید؟ -5

کنید تا موانع یادگیری یادگیرندگان را در تدریس مؤثر کدام روش تدریس استفاده می از -2

 قرار دهید؟ موردتوجه

 هستند؟ اثرگذارهای تفکیکی در کالس شما هایی در اعمال فعالیتچه محدودیت -9

اساس موضوعات و تعداد وقوع  به این سؤاالت ضبط شدند، تجزیه و تحلیل شدند و بر پاسخ

بندی شدند. موضوعات اصلی که از عناوین مشخص شده نشأت گرفته شده بودند با مطالعات گروه

                                                 
1. Maulana, Helms-Lorenz, And Van De Grift 
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تحقیقی قبلی مقایسه شدند تا مشخص شود که تا چه اندازه آموزش تفکیکی در مدارس آفریقای 

 .شودمیجنوبی به کار برده 

 هابررسی و تحلیل داده 

 هاپرسشنامه

( تجزیه و 2930)نسخه  spssآماری با استفاده از نرم افزار  طوربهآوری شده های کمّی جمعداده

 اند.خالصه شده 5تحلیل شدند و در جدول 

 نتایج پرسشنامه معلمان -5جدول 

 موافق مخالف نفر( 262معلمان مدارس دوره متوسطه )

های خود عمل که یادگیرندگان این کالس مطابق با تواناییهنگامی

 را با کمک بیشتر حمایت کنم. هاآنارم تا گذکنند، وقت نمینمی

 نفر( 246) %35 نفر( 24) 3%

که یادگیرندگان به من نیاز توانم هنگامیکنم که نمیگاهی احساس می

 کمک کنم. هاآندارند به 

 نفر( 520) %61 نفر( 32) 91%

شوند از که یادگیرندگان این کالس مطالب درسی را متوجه نمیهنگامی

 کنم.استفاده میروشی دیگر 

 نفر( 243) %31 نفر( 59) 1%

های اگر یادگیرندگان محتوای درس را متوجه نشوند آن را به روش

 .دهممیدیگری توضیح 

 نفر( 214) %32 نفر( 6) 9%

 نفر( 566) %25 نفر( 26) %23 آیند یا نهم بگویم که آیا یادگیرندگان پا به پای من پیش میتوانمین

 %16 نفر( 550) %42 .دهممیمختلف حل مسئله را نشان  هایروش به یادگیرندگان

 نفر( 512)

که یادگیرندگان بتوانند  کنممییادگیری گوناگونی را خلق  هایفعالیت

 انتخاب کنند. هاآناز 

 نفر( 561) %69 نفر( 32) 92%

ها مجبورم یادگیرندگان را مرحله به مرحله هنگام اجرای فعالیت

 راهنمایی کنم.

 نفر( 206) %23 نفر( 11) 25%

توانم در این کالس به یادگیرندگان اجازه دهم تا به تنهایی کار من نمی

 کنند.

 نفر( 542) %16 نفر( 550) 44%
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 دهندهای مختلفی توضیح می: محتوا را به روشهاآنکه « موافق بودند»پاسخ دهندگان 

توانند محتوا را که یادگیرندگان میریطوکنند بههای مختلفی استفاده می(؛ از روش32%)

که (؛ مجبورند هنگامی%35گذارند )وقت می هاآن(؛ برای کمک و حمایت بیشتر %31بفهمند )

توانم ؛ نمی(%23کنند یادگیرندگان را مرحله به مرحله راهنمایی کنند )را اجرا می هافعالیت

-نمی کنممی( گاهی احساس %25یا نه )آیند بگویم که آیا یادگیرندگان پا به پای من پیش می

گوناگون آموزشی  هایفعالیت( %61شان کنم )توانم هنگامی که به من نیاز دارند کمک

( به %69انتخاب کنند ) هاآنند از بین توانمیکه یادگیرندگان  کنممی)یادگیری( خلق 

به یادگیرندگان این  توانم( نمی%16) دهممیهای مختلف حل مسئله را نشان یادگیرندگان روش

 (%16کالس اجازه دهم تا به تنهایی کار کنند )

نتیجه گرفت که معلمان شرکت کننده مطمئن نبودند که آیا به یادگیرندگان اجازه  توانمی

مخالف  %16موافق بودند و  %44های کالسی را خودشان انجام بدهند یا نه )بدهند تا فعالیت

دادند آموزان نشان میی جایگزینی را برای حل مسئله به دانشهابودند(، بعضی از معلمان روش

مخالف بودند(، اکثر  %42دادند )موافق بودند(، هرچند که برخی دیگر این کار را انجام نمی 16%)

( %61ند به همۀ یادگیرندگان در هنگام نیاز کمک کنند )توانمیمعلمان قبول داشتند که ن

 توانند.دند که میکردرصد احساس می 91که درحالی

 مصاحبه

 :شودمیهای کالمی و لفظ به لفظ به سؤاالت مصاحبه در زیر آورده پاسخ

 لطفاً نظر خود را در مورد تدریس تفکیکی بیان کنید؟ -5سؤال 

های مختلف. برای مطابقت روش تدریس خود و برای گنجاندن همۀ یادگیرندگان با سابقه

های عادی تفاوت دارند تا به دانش آموزان در روش تدریس هایی که بااستفاده از روش تدریس

 یادگیری کمک کنند.

وضوح کنندگان توانستند مفهوم آموزش تفکیکی را بهآوری، همۀ شرکتشگفت طوربه

ها متفاوت بودند: از انطباق دادن روش تدریس خود تا استفاده از روش تعریف کنند. پاسخ

 کردن به یادگیری یادگیرندگان متفاوت بودند. های خاص یا متفاوت در کمکتدریس

کنید تا موانع یادگیری یادگیرندگان را در تدریس کدام روش تدریس استفاده می از -2سؤال 

 قرار دهید؟ موردتوجهمؤثر 
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 کارگروهی 

های کنم تا امکان شرکت فعال همۀ یادگیرندگان را در فعالیتمن از کارگروهی استفاده می

 کنم.کالسی فراهم 

تا فراگیران به  کنندمینفر( خاطرنشان کردند که از کارگروهی استفاده  54کنندگان )شرکت

دهد که معلمان یادگیرندگان را درگیر های فعال کالسی وادار کنند. این تلویحاً نشان میمشارکت

در کند که کارگروهی می تأکید( 2005نمایند. تاملینسون )های فراگیر محور میروش تدریس

-کند که با هم همکاری کنند و از همکه یادگیرندگان را قادر میآموزش تفکیکی مهم است چون

 های خود یاد بگیرند.گروه

 های دیداری و فناورینمونه 

ها و توضیحات در کالس من کارآیی خوبی دارند اما من مجبورم تجهیزات را از خانۀ تصاویر، فیلم

خواهد استفاده کنم. ها تا جایی که دلم میتوانم از این روشن نمیخودم به مدرسه بیاورم؛ بنابرای

کنند. حتی آن مند میهای مبتنی بر تکنولوژی یادگیرندگان را عالقهمن متوجه شدم که برنامه

توانم ف یادگیرندگانی که موانع یادگیری دارند در آن بخش از کار نمرات باالیی گرفتند. من نمی

استفاده کنم چون مدرسه همیشه پول ندارد که پول قبض برق را پرداخت از پروژکتور اورهد 

 هایم مشکل است.ریزی برای درسبرنامه ...کند. 

کنندگان خواستند که از تکنولوژی در تدریس استفاده کنند اما با فقط شش نفر از شرکت

ند. فناوری کمک یابی و استفاده از تجهیزات آموزشی در مدارس رو به رو بودمشکالتی در دست

های کند و همۀ یادگیرندگان را در فعالیتحمایتی مفیدی برای توضیحات دیداری ایجاد می

(. علی رغم مزایای فناوری، مسائل مالی در 2002کنند )هال، فعال درگیر می طوربهکالسی 

ی باز د معلمان را از به کارگیری ابزارهای تکنولوژی آموزشی در تدریس تفکیکتوانمیمدارس 

 دارد.

 اجرای میدانی

برند و هنگامی که به اجرا همۀ یادگیرندگان از مشاهدۀ چیزهای زندگی واقعی لذت می

 دهند.شوند به موضوع عالقه نشان میمیدانی برده می
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نفر( اظهار داشتند که از اجراهای میدانی برای برانگیختن عالیق  55کننده )چندین مشارکت

( بر تحریک 2001( و تاملیسون )2009ستفاده کردند. مطالعات جانسن )یادگیرندگان به موضوع ا

 کنند.می تأکیدعالیق یادگیرندگان در آموزش تفکیکی 

 روش کتاب درسی و سخنرانی سنتی

 هایفعالیت؛ من از شودمیکتاب درسی تجویز شده مطابق با برنامه درسی جدید گردآوری 

 .کنممیتکلیف خانه استفاده  موجود در کتاب درسی برای تکلیف کالسی و

 باید تدریس کنم. کتاب درسی همۀ آن چیزهایی را دارد که

 عنوانبهنفر( کتاب درسی را  56ها )ای تقریباً همۀ مشارکت کنندهنگران کننده طوربه

تصور کرد که معلمان  توانمیبنابراین  حساب آوردند؛ترین وسیلۀ آموزشی در آموزش بهمهم

های یادگیری ها با فعالیتهای معلم محور استفاده کنند. این پاسخد که از روشدهنترجیح می

اند )آندرسون، تفکیکی که یادگیرنده محور و یادگیرندگان مسئول یادگیری خود هستند در تقابل

 (.2009، همکاران، انگل برشت و 2002

 هستند؟ اثرگذار های تفکیکی در کالس شماهایی در اعمال فعالیتچه محدودیت -9سؤال 

 زمان محدود و حجم کار

های تفکیکی ممکن نیست. من وقت کافی ندارم تا به همۀ یادگیرندگان اجازه استفاده از فعالیت

-دهم که با سرعت خودکار کنند و دقت کافی ندارم تا مطمئن شوم که آیا همۀ یادگیرندگانم می

 در برنامۀ درسی خیلی زیاد است. توانند مطالب درسی را یاد بگیرند یا خیر. حجم مطالب

ها دقت نیاز دارد و من نه تجربۀ این کار را طراحی فعالیت برای استعدادهای مختلف ساعت

 ام.دارم و نه برای انجام این کار آموزش دیده

 شوم که یادگیرندگان مفاهیم را فهمیده باشند.کنم و مطمئن میمن تا حدی درس را تکرار می

های تفکیکی محدودیتی در آماده کردن و اجرا کردن فعالیت عنوانبهنبود زمان کافی 

کار را  هاآننفر( اظهار داشتند که  3کنندگان )شناخته شد. با این وجود، تعدادی از مشارکت

های تفکیکی نمایند که ممکن است موفق یادگیرندگان را درگیر فعالیت کهاینکنند تا تکرار می

ها نشان داد که حجم باالی کار (، پاسخ2001) همکارانهای چیشولم و نباشد. مطابق با یافته
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دیوارنگاری اضافی، معلمان  هایفعالیتمعلمان، تکمیل برنامه درسی در چارچوب زمانی خاص و 

 های تفکیکی محدود کرده است.را در خلق فعالیت

 های یادگیریشناسایی ناتوانی 

-رایم سخت است. فقط تا پایان سال است که از ناتوانیشناسایی موانع یادگیری یادگیرندگان ب

 شوم.های یادگیرندگانم آگاه می

 والدین باید در شناسایی موانع یادگیری یادگیرندگان در ابتدای سال به ما کمک کنند.

مشکل بود  هاآنها بیان کردند که شناسایی همۀ نیازهای یادگیرندگان برای کنندههمۀ مشارکت

کمک کنند. سرعتی که در  هاآنشان به توانند در شناسایی موانع یادگیری فرزندانو والدین می

کنند ممکن است نتواند همۀ یادگیرندگان را در یادگیری کارآمد و سازنده آن معلمان تدریس می

هایی ( قبول دارند که یکی از چالش2006( و انگلبرشت )2052ران )همکاپوشش دهد. چاتایکا و 

شود ناتوانی معلمان در شناسایی رفت تحصیلی یادگیرندگان آفریقای جنوبی میکه مانع پیش

 نیازهای یادگیرندگان و مطابقت دادن برنامۀ درسی با آن نیازها است.

 کارآموزی ناکافی و نامناسب 

 ام.گونه کارآموزی برای شناسایی موانع یادگیری نگذراندهمن هیچ

 ام.های تفکیکی شرکت نکردهیتمن در هیچ کارگاهی در مورد خلق فعال

کافی  طوربهقادر نبودند و یا  هاآننفر( گفتند که  53تعداد زیادی مشارکت کنندگان )

توانستند اند که بتوانند موانع یادگیری را در کالس شناسایی کنند و همیشه نمیآموزش ندیده

را برآورده کنند. براند و  های مختلف را به کار ببرند تا نیازهای متنوع یادگیرندگانکه روش

های ( بر نیاز به تجهیز معلمان آفریقای جنوبی با مهارت2006( و انگلبرشت )2052) همکاران

 کنند.می تأکیدالزم برای خلق و به کار بردن آموزش تفکیکی مطابق با نیازهای یادگیرندگان 

 انضباط و رفتار یادگیرندگان

کنم رفتار مؤثر یادگیرندگان برم اما هنگامی که تالش میهای جدید را به کار میمن اغلب روش

گردم. مخصوصاً هنگامی های تدریس قدیمی خود باز میرا در طول تدریس کنترل کنم به روش

 دهم تا به صورت گروهی با همکالسان خود کار کنند.اجازه می هاآنکه به 
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رگروهی استفاده کردند. تعداد نفر( از کا 54ها )رغم اظهارات قبلی که مشارکت کنندهعلی

 هایفعالیتتوانند نفر( خاطر نشان کردند که همیشه نمی 56ها )بسیاری از مشارکت کننده

توانند انضباط و نظم کالس را برقرار که نمیهای گروهی را به کار گیرند چونجدید یا فعالیت

-ای جنوبی ضعیف مدیریت میکند که بسیاری از معلمان آفریق( ادعا می2051کنند. برنشتاین )

برقرار  مؤثر طوربهتوانند نظم و انضباط کالسی را شوند و نمینامناسب تربیت می طوربهشوند، 

 کنند.

 شلوغ هایکالس

نفر نیستند. حمایت و پشتیبانی از یادگیرندگان از طریق  40های من کمتر از از کالس یکهیچ

 مشکل است. های تفکیکی و همیاری بیشتر، خیلیفعالیت

و  کنند که حمایتاین نگران کننده است که همۀ مشارکت کنندگان پاسخ دادند که فکر می

های شلوغ مشکل پشتیبانی از همۀ یادگیرندگان در مورد مشکالت یادگیری به خاطر کالس

 هایفعالیتکه معلمان همیشه مشتاق خلق  کنندمی( بیان 2001) همکاراناست. چیشولم و 

منابع کافی ندارند، برای اجرای محتوای خیلی زیادی در مدتی محدود  کهچونستند تفکیکی نی

های شلوغ تدریس ، در کالسکنندمیتحت فشار هستند، حجم سنگینی از کارها را تحمل 

 آموزشی انطباقی )سازگار پذیر( ندارند. هایفعالیتکارآموزی مناسب در مورد  کنندمی

 کمبود منابع

پریشی، های یادگیری مختلفی در کالس دارند مثل خوانشدارم که ناتوانایی من یادگیرندگانی

توانیم همۀ نیازهای آنان را برطرف اما با توجه به کمبود منابع نمی آسیب بینایی و مانند آن؛

 کنیم.

 ما در مدرسه به مدت چند ماه در سال آب جاری، شستشو و برق نداریم.

مورد( منابع اصلی  55ها ذکر شد )رر در طول مصاحبهمک طوربهفقدان منابع در مدرسه 

تنها در محیط ناسالم یادگیری دخالت دارند بلکه ناکافی مثل برق و سرویس بهداشتی نه

تواند از عالوه، منابع آموزشی ناکافی میکند. بهیادگیری و آموزش را در مدرسه تضعیف می

مطالب آموزشی حمایتی  کهچونگیری کند های درسی جلوهای برنامهمشارکت فعال در فعالیت

 (.2001ن، ؛ چیشلوم و همکارا2054)بادات و سید،  بیشتری مورد نیاز است
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 یس زبان دومتدر

که در تحصیالت ناموفق آنان دخالت  شودبه اکثر یادگیرندگان من با زبان دوم آموزش داده می

های کالسی به خاطر در فعالیتهمیشه  کنندمیدارد. یادگیرندگانی که با زبان دوم صحبت 

 کنند.مشکالت کالمی خود مشارکت نمی

زبان  عنوانبهکنند که آموزش به زبان انگلیسی نفر( اغلب بیان می 51مشارکت کنندگان )

دوم در عملکرد تحصیلی ضعیف یادگیرندگان نقش مهمی دارد. آموزش زبان دوم و سوم منجر به 

اری از موارد با عملکرد تحصیلی ضعیف یادگیرندگان ارتباط که در بسی شودمیهای زبانی چالش

فعال در  طوربهشود که این یادگیرندگان (. اغلب دیده می2002، همکاراندارد )فاکس و 

شوند و همیشه به خاطر ناتوانی خود در برقراری ارتباط با زبان های کالسی درگیر نمیفعالیت

به  هاهمکالسیکنند. ارتباط مؤثر با قرار نمیهای خود ارتباط برانگلیسی با همکالسی

سازد تا را قادر می هاآنتا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و  کندمییادگیرندگان کمک 

نیا و فرهادی، ی خود ترکیب دانش خود را اصالح کنند )علویهاهمکالسیبا یادگیری مستقیم از 

2052.) 

 خدمات حمایتی ناکافی 

هایی برای حمایت از یادگیرندگان ویلچری ندارد که راحت به سرویس سهیل کنندهمدرسۀ ما ت

 در کالس کمک کند. هاآنبهداشتی بروند و یا به 

ای کافی، ( ما را از طریق تأمین درمانگران حرفهDBE) 5اداره آموزش و پرورش پایه

-گیرندگان دارای ناتوانیکند تا بتوانیم نیازهای یادهای پزشکی حمایت نمیروانشناسان و کمک

-های زمانی و مالی نمیقرار دهیم. یادگیرندگان به خاطر محدودیت موردتوجههای یادگیری را 

بینیم که این یادگیرندگان سرانجام های بیشتر به مراکز مراجعه کنند. ما میتوانند برای حمایت

نفر( اظهار داشتند  55ان )کنند. مشارکت کنندگقبل از رسیدن به پایه دوازدهم ترک تحصیل می

ها، صندلی که نیاز به حمایت بیشتر از جانب اداره آموزش و پرورش پایه به صورت تسهیل کننده

های بهداشتی ای، روانشناس و کمکهای حرفهچرخدار، خدمات حمل و نقل عمومی، درمانگری

                                                 
1. Department Of Basic Education (Dbe) 
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رای ناتوانی یادگیری را درمانی برای یادگیرندگان دارند تا بتوانند نیازهای یادگیرندگان دا –

قرار دهند. ساختارهای حمایتی نامناسب و ناکافی ممکن است به محرمیت فراگیران  موردتوجه

بیانجامد و باعث ترک تحصیل یادگیرندگان در سنین پایین شود چون نیازهای آنان در مدرسه 

-همخوانی دارد که می( 2052) همکارانها با دیدگاه براند و گیرد این یافتهقرار نمی موردتوجه

یابی به امکانات آموزشی ترین موانع یادگیری، ناتوانی یادگیرندگان در دستگوید که یکی از مهم

 موجود و دیگر خدمات است که در فرایند یادگیری دخالت دارند.

 عدم مشارکت والدین

مدرسه  ایهفعالیتدانند و اکثر آنان در والدین معلمان را مسئول آموزش فرزندان خود می

 کنند.مشارکت نمی

کنند و همواره موانع یادگیری فرزندان خود را در آغاز سال تحصیلی با والدین مشارکت نمی

نفر( قبول دارند که مشارکت فعال والدین در  52گذارند. مشارکت کنندگان )ما در میان نمی

والدین هنوز هم آموزش فرزندانشان در پیشرفت تحصیلی آنان نقش محوری دارد. هرچند که 

دهنده هستند اما و آموزش کنندهکنندۀ اصلی از فرزندان هستند و معلمان فقط تسهیلمراقبت

های یادگیری گیرند. والدین همواره در گفتن ناتوانیبسیاری از والدین این نقش را نادیده می

رندگان با یادگیری د برای تطبیق یادگیتوانمیکنند که این فرزندان خود با معلمان همکاری نمی

 های تدریس جدید مهم باشد.آمیز مطالب درسی جدید و روشموفقیت

 اقتصادی -موانع اجتماعی

های اضافی برای کارگروهی و آموزش تفکیکی نداریم و ما بودجه کافی برای تکثیر فعالیت

توانیم از تصاویر گیر است بلکه نمیتنها وقتنویسیم. این کار نهها را روی تابلوی کالس میفعالیت

 کنند، استفاده کنیم.درس را جذاب می های آموزشی کهرنگی و فیلم

شان بیکار هستند و قادر به فراهم برند و والدینبسیاری از یادگیرندگان از فقر شدید رنج می

بینیم که یادگیرندگانی که در چنین نمودن نیازهای اساسی مانند مسکن و غذا نیستند. ما می

های یادگیری کنند مستعد تجربۀ فشار عاطفی، فقدان تمرکز و دیگر ناتوانیزندگی می شرایطی

 تأثیر بگذارد. هاآنهستند که ممکن است بر روی یادگیری 
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های کمبود امکانات برای های تفکیکی خلق کنند با چالشخواهند فعالیتکه میمعلمان هنگامی

ایل آموزشی دیگر مواجه هستند که در یادگیری و ها، تکنولوژی آموزشی و وسکپی کردن فعالیت

آیند که تدریس اثربخش کاربرد دارند. یادگیرندگان، گرسنه، خسته و بدون تمرکز به مدرسه می

 گذارد.روی یادگیری موفق تأثیر می

 های پژوهشیافته

آموزش تفکیکی برای تدریس اثربخش در مدارس چند فرهنگی آفریقای جنوبی برای جلوگیری 

شود. محور پژوهش، لزوم شناسایی و درک از محرومیت از آموزش یادگیرندگان مهم تلقی می

های درس مدارس هایی است که باعث اجرای ناکارآمد آموزش تفکیکی در کالسماهیت چالش

. اوالً هدف پژوهش این است تا نشان دهد که تا چه اندازه معلمان مدارس شودمیدوره متوسطه 

های کمّی نشان داد که برند. نتیجۀ اصلی تحلیل دادهدریس تفکیکی را به کار میدوره متوسطه ت

موافق بودند(؛ همیشه  %61معلمان قادر نبودند که به یادگیرندگان در هنگام نیاز کمک کنند )

موافق بودند(؛ و  %16های جدید حل مسئله را نشان دهند )توانستند به یادگیرندگان راهنمی

 %44کالسی را به تنهایی انجام دهند ) هایفعالیتبه یادگیرندگان اجازه دهند که توانستند نمی

هایی مرتبط های معلمان نسبت به محدودیتتواند با دیدگاهموافق بودند(. این نتایج احتماالً می

باشد که آنان در هنگام اجرای تدریس تفکیکی و کارآموزی ناکافی در آموزش تفکیکی تجربه 

 کنند.می

اثبات نمود که آموزش  (2 و 5های کیفی )سؤال ر مغایرت با نتایج باال، پاسخ به دادهد

کردند. های تدریس متنوع استفاده میاز روش هاآنتفکیکی از نظر معلمان مفهومی جدید نبود و 

های کمّی نشان داد که معلمان همیشه قادر نبودند که به یادگیرندگان در از سوی دیگر، داده

های گوناگون را برای کمک به یادگیرندگان خود در نیاز کمک کنند و نتوانستند که روش هنگام

تواند با این ها احتماالً میها و مصاحبههای پرسشنامهحل مسائل به کار گیرند. تفاوت در پاسخ

 توانستند انعکاسشدند و معلمان مینام تکمیل میها به صورت بیامر مرتبط باشد که پاسخنامه

ها، احتماالً افتد را نشان دهند. در مصاحبههایشان اتفاق میتری از آنچه در کالسدرست
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های کالسی خود را برای پژوهشگر خوب جلوه دهند و این خواستند فعالیتها میمشارکت کننده

 ها احتماالً همیشه انعکاس درستی نخواهند بود.پاسخ

کنند، وسایل کردند که از کار گروهی استفاده می ها اظهارکنندهها، مشارکتدر طول مصاحبه

گیرند و یادگیرندگان های مالی به کار میآموزشی و دیداری را به میزان کمی به خاطر محدودیت

رغم در یادگیری سازنده کمک کنند. علی هاآنکنند تا به را در کارهای میدانی جذاب درگیر می

های مالی در مدارس، معلمان را از به کارگیری دودیتمزایای تکنولوژی در کمک به معلمان، مح

بیان  هاآنهایی که دارد. در مغایرت با روشتکنولوژی آموزشی در اجرای آموزش تفکیکی باز می

تواند آموزش افتراقی را پشتیبانی کند( گروه بسیاری از معلمان کاربرد کتاب کردند )که می

های فراگیر های معلم محور با روشند. استفاده از روشروش آموزش ترجیح داد عنوانبهدرسی را 

-های مختلفی می(. محدودیت2001محور مرتبط با آموزش تفکیکی در تضاد است )تاملیسون 

 هاآنها نشان داد که های معلم محور دخالت داشته باشد. پاسختواند در استفادۀ معلمان از روش

های کارآموزی ناکافی در خلق ی را شناسایی کنند، دورههای یادگیرتوانستند ناتوانیهمواره نمی

انضباط، های شلوغ با یادگیرندگان بیو مجبور بودند در کالس کردندهای تفکیکی طی میفعالیت

تدریس کنند که با کمبود منابع و مشارکت نکردن والدین، آموزش زبان دوم، خدمات حمایتی 

( و موانع اجتماعی، اقتصادی فراگیران سروکار DBEه )ناکافی از طرف اداره آموزش و پرورش پای

 داشتند.

( نشان داد، معلمان 2006( و انگل برشت )2052) همکارانگونه که تحقیق براند و همان

ها را تشخیص دهند و اند موانع یادگیری در کالسنشدههمواره قادر نیستند یا خوب تربیت

نیازهای گوناگون فراگیران به کار گیرند. عدم های تدریس متنوع را برای برطرف کردن روش

 مشارکت والدین هم در این چالش دخیل است.

های احتمالی فرزندشان با توانند در شناسایی ناتوانیکنند میوالدینی که مشارکت می

سازد تا فراگیران را در غلبۀ بر موانع یادگیری خود معلمان همکاری کنند که معلمان را قادر می

هایی دارند به خدمات حمایتی بیشتری نیاز دارند نند. با این حال یادگیرندگانی که ناتوانییاری ک

ای، ها، صندلی چرخدار، خدمات حمل و نقل عمومی، درمانگرهای حرفهاز جمله: تسهیل کننده

 های پژشکی که همیشه فراهم نیست.روانشناس و کمک
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شوند که به فقر مبتال غلب در مناطقی واقع میگونه که در باال بیان شد، مدارس دولتی اهمان

(. 2059؛ اسپول، 2050، همکارانشود )ردی و هستند که باعث آموزش و یادگیری ناکارآمد می

شوند، گرسنه هستند و تمرکز کافی بسیاری از یادگیرندگان با حالت خسته در کالس حاضر می

 کنند.اجه میندارند که یادگیرندگان را با خطر یادگیری ناموفق مو

کنند که گونه بیان می( مزیت آموزش تفکیکی را این2002) ( و هال2001تاملیسون )

-های یادگیری انفرادی درگیر هستند و به صورت گروهی همکاری مییادگیرندگان در فعالیت

 حال، در آفریقای جنوبی، آموزش و یادگیری ازگیرند. بااینهای خود یاد میگروهیکنند و از هم

د در ارتباط و توانمیگیرد. این امر طریق زبان دوم برای خیلی از یادگیرندگان صورت می

خوبی مطالب و توانند بهیادگیرندگان نمی کهچونها دخیل باشد؛ همکاری ناکارآمد با همکالسی

کنند تا برنامۀ درسی عالوه، معلمان با سرعت خود تدریس میاحساسات خود را بیان کنند. به

یادگیرندگان را درگیر  کهایندهند که کار خود را تکرار کنند تا د را کامل کنند و ترجیح میخو

( قبول دارند 2001) همکارانهای تفکیکی کنند که ممکن است ناموفق باشد. چیشولم و فعالیت

دیداری  هایفعالیتو  که حجم کاری معلمان، اجرای برنامه درسی در چارچوب زمانی خاص

به تدریس از کتاب درسی  هاآنکند. از این رو های تفکیکی محدود میرا در فعالیت هاآناضافی 

 آورند.روش اصلی آموزش روی می عنوانبه

خوبی از جزئیات آموزش تفکیکی اطالع به هاآنهرچند که همۀ معلمان بیان کردند که 

های مورد خلق فعالیتدر  هاآنداشتند اما بسیاری از مشارکت کنندگان اظهار داشتند که 

کار که به نتیجه گرفت که دانشجو معلمان و معلمان تازه توانمیتفکیکی آموزش ندیده بودند. 

 ای به صورت کارگاهی باید در اولویت باشد.های مداخلهآموزش مناسب نیاز دارند و برنامه

 گیرینتیجه

های شوند. برنامهربیت نمیمناسب ت طوربههای تفکیکی معلمان برای خلق و اجرای فعالیت

های ضمن خدمت در مورد چگونگی اجرای آموزش تفکیکی تربیت دانشجو معلمان و آموزش

عالوه معلمان برای گنجاندن همۀ نیازهای متنوع یادگیرندگان در یادگیری مؤثر ضروری است. به

دارد. یکی باز میهای تفکرا از خلق فعالیت هاآنهای گوناگونی مواجه هستند که با محدودیت
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نبود وقت کافی برای اجرای برنامۀ درسی شاید بزرگترین محدودیت باشد و غلبه بر آن در هنگام 

های آموزشی مبتنی بر فناوری اجرای آموزش تفکیکی حتی در مدارسی که توانایی اجرای فعالیت

ی دیگر ممکن های تفکیکی مثل هر فعالیت آموزشرا دارند مشکل است. هرچند که خلق فعالیت

آید. نویسنده بر این دست می بر باشد اما سرعت و روان بودن کار از طریق تجربه بهاست زمان

های تفکیکی شود نهایتاً زمان کمتری اعتقاد است که اگر زمان و آموزش مؤثر صرف خلق فعالیت

 شود.صرف تکرار محتوای آموزشی ناشی از آموزش غیر تفکیکی می

های آموزش ضمن خدمت برای معلمان در ی تعیین اینکه آیا کارگاهمطالعات بعدی برا

هایی که رغم چالشهای تفکیکی را علیتواند اجرای فعالیتمدارس دولتی مهم است یا خیر، می

ها فقط مدارس کنند را بهبود ببخشد. محدودیت این مطالعه این است که پاسختجربه می هاآن

 .دهدمیوبی را نشان دولتی دوره متوسطه آفریقای جن
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 پیوست الف
 

 موافق مخالف معلمان مدارس دوره متوسطه

-های خود عمل نمیهنگامی که یادگیرندگان این کالس مطابق با توانایی

 را با کمک بیشتر حمایت کنم. هاآنگذارم تا کنند، وقت نمی

  

توانم هنگامی که یادگیرندگان به من نیاز کنم که نمییگاهی احساس م

 کمک کنم. هاآندارند به 

  

شوند از هنگامی که یادگیرندگان این کالس مطالب درسی را متوجه نمی

 کنم.روشی دیگر استفاده می

  

دیگری  هایروشاگر یادگیرندگان محتوای درس را متوجه نشوند آن را به 

 .دهممیتوضیح 

  

   آیند یا نهم بگویم که آیا یادگیرندگان پا به پای من پیش میتوانمین

   .دهممیمختلف حل مسئله را نشان  هایروشبه یادگیرندگان 

که یادگیرندگان بتوانند از  کنممییادگیری گوناگونی را خلق  هایفعالیت

 انتخاب کنند. هاآن

  

ها راهنمایی اجرای فعالیتمجبورم یادگیرندگان را مرحله به مرحله هنگام 

 کنم.

  

توانم در این کالس به یادگیرندگان اجازه دهم تا به تنهایی کار من نمی

 کنند.

  

 


