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چکيده

زمینـه :بـا رشـد دانـش و آگاهـی در مورد ضرورت فراهمسـازی برنامه درسـی عمومی بـرای افراد با نیازهـای ویژه ،طرح همگانـی یادگیری
بـه عنـوان یـک رویکـرد آموزشـی رایـج در آموزشوپرورش ویژه مطرح شـد .هـدف طرح همگانـی یادگیری ،کاهـش موانع بالقـوه یادگیری و
افزایـش فرصتهـای یادگیـری بـرای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویژه اسـت .طـرح همگانـی یادگیری با متناسبسـازی محیـط ،اسـتفاده از مواد و
وسـایل آموزشـی انعطافپذیـر ،ارایـه راهبردهـای آموزشـی متنـوع ،فراهمسـازی فرصتهای مشـارکت بـرای همـه دانشآمـوزان و فراهمکردن
شـرایط پاسـخدهی بـه روشهـای گوناگـون ،زمینه رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای بالقوه همـه دانشآموزان را فراهـم میکند.
نتیجهگیـری :پژوهشهـای گوناگـون ،طـرح همگانـی یادگیـری را نوعـی رویکـرد موثـر بـرای رفـع نیازهـای آموزشـی مشـترک همـه
دانشآمـوزان معرفـی میکننـد و معلمـان و متخصصـان را بـه تجدیدنظـر در ماهیت برنامه درسـی خود و اعمـال اصول این طرح دعـوت میکنند.
در ایـن مقالـه مـروری پـس از بیـان مقدمهای کوتـاه ،تعریف طرح همگانی یادگیری ارایه شـده ،سـپس تاریخچـه طرح همگانـی یادگیری آورده
شـده و پـس از آن اصـول طـرح همگانـی یادگیـری و کاربـرد آن در ایـران ارایـه شـده و در پایـان نتیجهگیری بیان شـده اسـت.
واژههای کلیدی :طرح همگانی یادگیری ،دانشآموزان با نیازهای ویژه

مقدمه

اجـرای قانـون هیـچ کودکـی نبایـد عقـب بمانـد 1و
قانـون آمـوزش افـراد بـا نیازهـای ویـژه 2بـه ابتـکارات
متعـددی در آمـوزش دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه
منجـر شـده اسـت( .)1درواقـع قوانیـن یادشـده باعـث
بهبـود مهارتهـا و تواناییهـای معلمـان آمـوزش
عمومـی بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و تواناییهـای
گوناگـون همـه دانشآمـوزان کالس درس خـود شـده
کـه ایـن امـر نیز بـه نوبـه خود بـه شـکوفایی اسـتعدادها
و تواناییهـای بالقـوه دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه
کمـک کـرده اسـت(.)2
در همیـن راسـتا ،تمرکـز بیشـتر بـر پیشـرفت همـه
دانشآمـوزان و ارزیابی مسـتمر پیشـرفت آنان براسـاس
مالکهـای موفقیـت در برنامـه درسـی آمـوزش
عمومـی ،شـرایطی فراهم کرده اسـت تـا دانشآموزانی
که پیشـرفت کافی ندارند ،بهتر و بیشـتر شناسـایی شـده
و بـه نیازهایشـان توجـه شـود .در هـر 2قانـون فـوق،
ارزیابـی مسـتمر یادگیـری براسـاس ضوابـط برنامـه
درسـی آمـوزش عمومـی در همـه پایههـای تحصیلـی
الزامـی اسـت و در صورت لزوم طبـق نیازهای انفرادی
* Email: ghemati@shirazu.ac.ir
)1. The No Child Left Behind Act (NCLB
)2. The Individuals with special needs Education Act (IDEA

دانشآمـوز ،اصالحـات یـا انطباقهایی انجام میشـود.
بـا آغـاز توجـه مـدارس بـه الـزام دسترسـی همـه
دانشآمـوزان بـه برنامـه درسـی آمـوزش عمومـی
آشـکار شـد کـه دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـرای
بهرهبـردن از فراگیرسـازی در کالس آمـوزش عمومـی
بـه مناسبسـازیهای ویژهای نیاز دارنـد .طرح همگانی
یادگیـری 3نوعـی رویکـرد انعطافپذیر اسـت که برای
بـرآوردن نیازهـای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه در
مدارس فراگیر ارایه شـده اسـت .این رویکـرد ،الگویی
انعطافپذیـر اسـت ،زیرا نتایـج هرگونه مداخلـه ،مورد
نظـارت یـا ارزیابـی قـرار میگیـرد و چنانچـه پیشـرفت
کافـی حاصـل نشـود ،تغییراتـی اعمـال میشـود(.)3
هـدف ایـن مقالـه مـروری ،معرفـی طـرح همگانـی
یادگیـری بـه عنـوان نوعـی رویکـرد معتبـر علمـی برای
بـرآوردن نیازهـای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه در
مـدارس فراگیـر اسـت.
روش پژوهـش حاضـر توصیفـی و از نـوع مـروری
بـود .بـر ایـن اسـاس بـا بررسـی پیشـینه نظـری و
پژوهشـی در مـورد طـرح همگانـی یادگیـری؛ تعریف،
تاریخچـه ،اصـول و کاربـرد طـرح همگانـی یادگیـری
ارایـه شـد .بـه ایـن منظـور پایگاههـای علمـی الزویـر،4
3. Universal Design for Learning
4. Elsevier
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طرح همگانی یادگیری چیست؟

طـرح همگانی یادگیری نوعـی رویکرد معتبر علمی
اسـت کـه شـیوههای ارایـه اطالعـات انعطافپذیـر،
شـیوههای پاسـخدهی و نشـان دادن دانش و مهارتهای
انعطافپذیـر و شـیوههای مشـارکت انعطافپذیـری
را بـرای دانشآمـوزان فراهـم میکنـد .افـزون بـر
مـوارد یادشـده ،موانـع آمـوزش را کاهـش میدهـد،
انطباقسـازی و حمایتهـای متناسـبی فراهـم میکنـد
و انتظـارات از پیشـرفت همـه دانشآموزان را در سـطح
باالیـی حفـظ میکنـد(.)4
طرح همگانی یادگیری

از رسانههای چندگانه و انعطافپذیر استفاده

میکند و با فراهمسازی شیوههای انعطافپذیر

ارایه اطالعات ،شیوههای انعطافپذیـــر پاسخدهی

برای دانشآمــــوزان و فرصتهای انعطافپذیــــر
مشارکت برای دانشآموزان ،یادگیری را برای
همه دانشآموزان تسهیل میکند

بـه سـخن دیگـر ،طـرح همگانـی یادگیـری یـک
چارچـوب انعطافپذیـر بـرای برنامههـای آموزشـی
فراهـم میکنـد کـه قابـل ارایـه بـه شـکلهای مختلـف
اسـت ،بـه طوری کـه ایـن محتوا بـرای دانشآمـوزان با
1. EBSCO
2. Springer
3. ProQuest
4. ERIC
5. EBOOKEE
6. Gigapedia
7. Google Scholar

پیشـینهها ،سـبکهای یادگیـری و تواناییهـای مختلف
متناسـب باشـد(.)5
طـرح همگانـی یادگیـری از رسـانههای چندگانـه و
انعطافپذیـر اسـتفاده میکند و با فراهمسـازی شـیوههای
انعطافپذیـر ارایـه اطالعـات ،شـیوههای انعطافپذیـر
پاسـخدهی برای دانشآمـوزان و فرصتهای انعطافپذیر
مشـارکت بـرای دانشآمـوزان ،یادگیـری را بـرای همه
دانشآمـوزان تسـهیل میکنـد(.)6
تاریخچه طرح همگانی یادگیری

اصطلاح طـرح همگانـی توسـط رنالـد ال میـس 8به
عنوان روشـی بـرای طراحی همه محصـوالت و طراحی
محیـط پیرامـون بـه صورتـی زیبـا و قابـل اسـتفاده برای
همـه افـراد (از جملـه افـراد با نیازهـای ویـژه گوناگون)
صرفنظـر از سـن ،توانایـی یـا شـرایط زندگـی معرفـی
شـد .اصـول اصلـی طـراح همگانی کـه توسـط تیمی از
معمـاران ،طراحـان محصـول ،مهندسـان و پژوهشـگران
طراحـی محیطـی تدویـن شـد ،در ابتـدا بـر کاهـش
موثـر موانـع محیطـی و دسترسـی و اسـتفاده همـه افـراد
از جملـه افـراد بـا نیازهـای ویـژ ه گوناگـون از محیـط
فیزیکـی متمرکـز بـود( .)7بنابرایـن میتـوان گفـت که
ایـده طـرح همگانـی یادگیـری از معماری اقتباس شـده
اسـت .درواقـع براسـاس طـرح همگانـی ،معمـاران باید
فضـای فیزیکـی و محیطـیای را طراحـی کننـد که همه
افـراد (بـا تواناییهـا و ناتوانیهـای گوناگـون) بتواننـد
بـدون هیچگونـه مانـع و به آسـانی بـه همـه فضاهای آن
محیـط دسترسـی داشـته باشـند و از آن اسـتفاده کننـد.
بـه بیـان دیگـر ،ایـده اصلـی فعالیت ایـن مرکز اسـتفاده
تمـام افـراد جامعـه از همـه محصـوالت و محیطهـا،
بـدون در نظـر گرفتـن توانایـی یا شـرایط آنهاسـت .بر
ایـن اسـاس میتـوان گفـت طـرح همگانـی یادگیـری
یعنـی آموزشدهنـدگان و متولیـان آموزشوپـرورش
بایـد شـرایطی فراهـم کننـد کـه همـه دانشآمـوزان (با
تواناییهـا و ناتوانیهـای گوناگـون) بتواننـد از آموزش
متناسـب در محیطـی فراگیـر برخـوردار باشـند کـه همه
نیازهای آموزشـی آنها برآورده و همه استعدادهایشـان
شکوفا شـود(.)8
بهطورکلـی مولفههـای طـرح همگانـی کـه توسـط
8. Ronal L Mace
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ابسـکو ،1اشـپرینگر ،2پروکواسـت ،3اریـک ،4ایبوکی،5
گیگاپدیـا 6و گـوگل اسـکالر 7و بـا کلیـدواژه طـرح
همگانـی یادگیـری بیـن سـالهای  1970تـا  2016مورد
جسـتوجو قـرار گرفـت و اطالعـات الزم در مـورد
مبانـی نظـری و پژوهشـی طـرح همگانـی یادگیـری
گـردآوری شـد .منابـع گوناگـون گردآوریشـده مانند
مقالههای پژوهشـی ،کتب ،نشـریات ،اسـناد و مدارک،
سـایتهای معتبـر و نظریههـا ،مـورد مقایسـه ،تحلیـل،
تفسـیر و اسـتنتاج قـرار گرفت کـه نتایـج آن به صورت
مـروری در ادامـه قابـل مشـاهده اسـت.
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بـه طـور کلـی 3اصـل اساسـی در طـرح همگانـی
یادگیـری وجـود دارد کـه در زیـر بهطور خالصـه ارایه
شـده اسـت(:)10
 )1روشهـای چندگانـه ارایـه :1یعنـی اطالعـات
بـه شـکلهای گوناگـون ارایـه میشـود تـا نیازهـای
یادگیـری انفـرادی دانشآمـوزان بـرآورده شـود .ارایـه
مطالـب بـا اسـتفاده از انـواع راهبردهـای تدریـس بـرای
افزایـش موفقیـت دانشآموزانـی کـه بـه سـبکهای
مختلـف یادگیـری میآموزنـد ،اهمیـت بسـزایی
دارد .معلمـان و مربیانـی کـه بـا اسـتفاده از روشهـای
چندگانـه بـه ارایـه مطالـب میپردازنـد ،احتمـال اینکه
دانشآمـوزان بـه محتـوای اصلـی یـک موضـوع
دسـت پیـدا کننـد را افزایـش میدهنـد .بـرای مثـال
دسـتور کالمـی بـا فیلـم یـا نمایـش ترکیـب میشـود تا
بـه دانشآمـوز بـرای انجـام تکلیـف سـرنخ دهـد و او
را برانگیـزد .زمانـی کـه از روشهـای چندگانـه ارایـه
اطالعـات اسـتفاده میشـود ،روشهـای گوناگـون و
متفاوتـی بـرای کسـب اطالعـات در اختیـار دانشآموز
قـرار میگیـرد .معلمانـی کـه بـا اسـتفاده از روشهـای
چندگانـه ارایـه اطالعـات (بـرای مثال ارایـه اطالعات با
اسـتفاده از ترکیبـی از روشهـا مانند سـخنرانی ،نمایش
فیلمهـا ،اسـتفاده از رایانـه و اینترنت و غیـره) به تدریس
محتـوا میپردازنـد و مطالـب را بـه شـیوههای گوناگون
ارایـهمیدهنـد ،نیازهای دانشآمـوزان کالس را بهتر و
بیشـتر بـرآورده میکننـد .معلمـان میتواننـد روشهای
تدریـس خـود را بـرای دانشآمـوزان دارای سـطوح
شـناختی گوناگون ،نیازهای اجتماعی و حسـی مختلف
و سـبکهای یادگیـری متفـاوت متناسبسـازی کننـد.
 )2روشهـای چندگانـه مشـارکت :2برانگیختـن
دانشآمـوزان بـرای مشـارکت در فرآینـد یادگیـری
مسـتلزم ایـن اسـت کـه معلمـان فعالیتهـای آموزشـی
متنوعـی را در اختیـار دانشآمـوزان قـرار دهنـد .بـرای
مثـال دانشآمـوز بـرای انجـام پـروژه کالسـی حـق
انتخـاب داشـته باشـد کـه بـه تنهایـی کار کـرده یـا بـا
دانشآمـوز دیگـری همـکاری کنـد .ایـن اصـل عالیق
و انگیزههـای دانشآمـوزان را مـورد مالحظـه قـرار
1. Multiple Means of Representation
2. Multiple Means of Strategic Engagement
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معمـاران ،طراحـان ،مهندسـان و برنامهریـزان توسـعه
محیطـی پیشـنهاد شـده اسـت عبارتنـد از:
 )1قابـل اسـتفاده بـرای همـگان :طـرح بایـد قابـل
عرضـه و اسـتفاده بـرای افـراد مختلـف بـا تواناییهـای
گوناگـون باشـد .بـه ایـن معنا که باید توسـط همـه افراد
بـه طـور یکسـان و مشـابه مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد و
مانـع تمایـز قائـل شـدن یـا برچسـبزدن بـه افراد شـود.
 )2انعطـاف در کاربـرد :طـراح بایـد قابلیت اسـتفاده
بـرای طیـف وسـیعی از افراد بـا تواناییهـای گوناگون را
داشـته باشـد و افراد باید بتوانند متناسـب بـا نیازهای ویژه
خـود در روشهـای اسـتفاده از آن طـرح ،حـق انتخـاب
داشـته باشـند ،همچنیـن طـرح بایـد متناسـب بـا سـرعت
کاربـران قابلیـت سـازگاری و انطباق داشـته باشـد.
 )3اسـتفاده سـاده و مسـتقیم :صرفنظر از تجارب،
دانـش و مهارتهـای کاربـران ،اسـتفاده از طـرح بایـد
بـرای همـه افراد (بـا تواناییها و ناتوانیهـای گوناگون)
آسـان باشد.
 )4انتقـال موثـر اطالعـات :طراحـی بایـد بـدون در
نظـر گرفتـن محدودیتهـا یا شـرایط کاربـر ،اطالعات
الزم را بهصـورت موثـر بـه وی انتقـال دهـد .حـاالت
مختلـف تصویـری ،کالمـی و لمسـی بایـد مـورد توجه
بـوده و اطالعـات ضـروری تـا حـد امـکان در دسـترس
باشـد ،همچنیـن طرح باید به گونهای سـازماندهی شـود
کـه بـا فنـون و ابزاری که توسـط افـراد با نیازهـای ویژه
حسـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،منطبق باشـد.
 )5جبـران محدودیتهـا :این طرح باید مشـکالت
و موانـع را پیشبینـی و از بـروز آن مشـکالت و موانـع
پیشـگیری کنـد .شـرایط حفاظتکننده و هشـداردهنده
بایـد در بخشهـای مربوطـه پیشبینـی و نصـب شـود تا
در زمـان خطـرات و مشـکالت بتواند هشـدار بدهد.
 )6تلاش جسـمی محـدود :طـرح بایـد بتوانـد بـه
طـور کارآمـد و موثـر با کمتریـن میزان خسـتگی مورد
اسـتفاده قـرار بگیرد و نیـاز به تالش جسـمی به کمترین
حد رسـانده شـود.
 )7فضـای کافـی بـرای اسـتفاده :طـرح بایـد
فضـای کافـی بـرای اسـتفاده همـه کاربـران (بـا
تواناییهـا و ناتوانیهـای گوناگـون) از محیـط را در
نظـر بگیـرد(.)1
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مولفه های طرح همگانی یادگیری
 )1قابل استفاده برای همگان
 )2انعطاف در کاربرد
 )3استفاده ساده و مستقیم
 )4انتقال موثر اطالعات
 )5جبران محدودیتها
 )6تالش جسمی محدود
 )7فضای کافی برای استفاده

 )3روشهـای چندگانه بیان :1یعنـی به دانشآموزان
فرصـت داده شـود کـه دانـش خـود را بـه شـیوههای
گوناگـون نشـان دهنـد .روشهـای پاسـخدهی و نشـان
دادن اطالعـات میتوانـد بهصـورت شـنیداری (گـزارش
شـفاهی) ،دیداری (گزارش نوشـتاری) ،المسهای-جنبشی
(نمایـش عروسـکی یـا تئاتـر) یـا بـا اسـتفاده از فـنآوری
(ضبطکـردن یا سـاخت یک وبسـایت) باشـد .برخی از
دانشآمـوزان ممکـن اسـت انگیـزهای بـرای مطالعـه به
منظـور آمادگـی در یـک آزمـون را نداشـته باشـند ،در
عـوض آنها مایل باشـند برای نشـان دادن میـزان دانش
و یادگیـری خـود در رابطـه بـا یـک موضـوع درسـی به
ارایـه یک محتوای چندرسـانهای در وبسـایت کالس
بپردازنـد .بـا اسـتفاده از روشهـای چندگانـه بیـان،
فرصتهـای متعـددی برای نشـان دادن میـزان یادگیری
در اختیـار دانشآمـوز قـرار داده میشـود .بـرای مثـال
1. Multiple Means Expression

میتـوان بـه دانشآمـوز فرصـت داد به جـای دادن فقط
یـک آزمـون جامـع مـداد و کاغـذی در پایـان دوره ،با
انجـام پروژههـای چندرسـانهای یـا ارایـه مقالـه ،میـزان
یادگیـری و دانـش خـود را نشـان دهـد.
اصـول طـرح همگانـی یادگیـری گزینههـای متنـوع
یادگیـری و روشهـای مختلـف ارزیابـی را بـرای
دانشآمـوزان فراهـم میکنـد .طـرح همگانـی یادگیـری،
معلمـان و مربیـان را بـرای تجدیدنظـر در ماهیـت برنامه
درسـی خـود بـه چالـش میکشـد و آنهـا را بـرای
انعطافپذیـری در ارایـه دانش با محـور قرار دادن اصل
«تنـوع» و گوناگونـی دانشآموزان آمـاده میکند(.)11
کاربرد طرح همگانی یادگیری در ایران

از الگـوی طـرح همگانـی یادگیـری میتـوان بـرای
بـرآوردن نیازهـای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه
در 4حیطـه فضاهـای فیزیکـی ،فـنآوری اطالعـات،
آمـوزش و خدمـات مـورد نیـاز بـه شـرح زیـر اسـتفاده
کر د .
فضاهـای فیزیکی :طـرح همگانی میتوانـد فضاهای
فیزیکـی را برای دانشآموزان بـا نیازهای ویژه راحتتر،
دسـترسپذیرتر و کاربردیتـر کنـد .برای مثال اسـتفاده
از درهایـی کـه بـه طور اتوماتیک باز و بسـته میشـوند،
بـاز و بستهشـدن پنجرههـا بـا اسـتفاده از سیسـتم کنتـرل
از راه دور ،خاموش و روشنشـدن وسـایل گرمایشـی و
سرمایشـی کالس و مدرسـه با اسـتفاده از سیستم کنترل
از راه دور ،تختههـا و وایتبردهـای انعطافپذیـر
بـا اسـتفاده از سیسـتم کنتـرل از راه دور ،فراهمسـازی
تجهیـزات و امکانـات انطباقسازیشـده در کالس
درس و ...
فـنآوری اطالعـات :براسـاس الگـوی طـرح
همگانـی ،فـنآوری اطالعـات بایـد بهگونـهای طراحی
شـود کـه برای همـگان (از جمله افراد بـا نیازهای ویژه)
قابـل اسـتفاده باشـد .از ایـنرو ،همه وسـایل و ابزارهای
نمایشـگر و بـرونداد مرتبـط با فنآوری ،همه وسـایل و
ابزارهـای کنترلکننـده و درونداد مرتبـط بـا فـنآوری
و همـه نرمافزارهـا بایـد بـه نوعـی طراحـی شـوند کـه
دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بتوانند بهراحتـی و مثل
سـایر افـراد از فـنآوری اسـتفاده کنند.
آموزش :از نظر آموزشـی طـرح همگانی یادگیری،
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میدهـد و روشهـای گوناگونـی را بـرای یادگیـری
در اختیـار دانشآمـوزان قـرار میدهـد .ایـن اصـل
فرصتهـای زیـادی را بـرای تعامـل دانشآمـوز بـا
محتـوا فراهـم میکند .بـرای مثال دانشآمـوزی ممکن
اسـت سـخنرانی را بـه عنـوان ابـزار اصلـی یادگیـری
خـود در نظـر بگیـرد و دانشآمـوز دیگـری بحـث در
مـورد محتـوا را انتخـاب کند ،همچنین تماشـای ویدیو،
خوانـدن مطالـب یـک پایـگاه اطلاع رسـانی و بحـث
کالسـی بـا همسـاالن از دیگـر روشهایی اسـت که در
اختیـار دانشآمـوز قـرار میگیـرد.
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نتیجهگیری

هـدف آمـوزش فراگیر ،فراهمسـازی محیط مطلوب
بـرای دسترسـی دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـه
فرصتهـای برابـر بـا همسـاالن عـادی و مشـارکت
کامـل در همـه زمینههاسـت .براسـاس قانـون آمـوزش
افـراد بـا ناتوانیهـا ،دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه
حـق دارنـد بـه برنامـه درسـی عمومـی دسترسـی
داشـته باشـند و در برنامـهدرسـی عمومـی مشـارکت و
پیشـرفت کننـد .درواقـع از نظـر قانـون آموزش افـراد با
ناتوانیهـا ،دسترسـی بـه برنامـه درسـی عمومـی یعنـی
دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه نیـز از همـان برنامـه
درسـی دانشآمـوزان عـادی برخوردار شـوند .رویکرد
دسترسـی بـه برنامـهدرسـی عمومی بـر این اصـل تاکید
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فرصتهـای یادگیـری دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه
را بـا اسـتفاده از انطباقسـازیهایی از قبیـل روشهـای
چندگانـه ارایه (یعنی اطالعات به شـکلهای گوناگونی
ارایهشـود تـا نیازهای یادگیـری انفـرادی دانشآموزان
بـا نیازهـای ویـژه بـرآورده شـود) ،روشهـای چندگانه
مشـارکت (یعنی معلمـان فعالیتهای آموزشـی متنوعی
را در اختیـار دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویژه قـراردهند
تـا دانشآمـوزان بـرای مشـارکت در فرآینـد یادگیـری
برانگیختـه شـوند) و روشهـای چندگانـه بیـان (یعنی به
دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه فرصـت دادهشـود کـه
دانـش خـود را بـه شـیوههای گوناگون نشـان دهنـد) به
بیشـترین حد میرسـاند.
خدمـات مـورد نیـاز :طـرح همگانـی میتوانـد
خدمـات مـورد نیـاز دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه از
قبیـل مراکـز کامپیوتـر ،کتابخانههـا ،پذیـرش ،ثبتنـام،
کمکهـای مالـی ،مشـاوره ،خدمـات شـغلی ،مسـکن،
مراکـز آموزشـی و یادگیری و سـازمانها و انجمنهای
دانشآمـوزی را بـرای آنهـا قابـل دسـترس و اسـتفاده
کنـد .با اسـتفاده از طـرح همگانی یادگیری و دسترسـی
آسـان دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـه خدمـات
یـاد شـده ،همـه ایـن دانشآمـوزان میتوانند تسـهیالت
موردنیـاز خـود را دریافـت کنند و به منابـع الکترونیکی
و مواد و وسـایل آموزشـی دسترسـی داشـته باشـند و در
رویدادهـا و فعالیتهـای گوناگـون علمـی -آموزشـی
مشـارکت کنند.

میکنـد کـه همـه دانشآمـوزان (بـا نیازهـای ویـژه و
عـادی) بایـد فرصـت یادگیـری برنامـهدرسـی عمومـی
در حیطههـای گوناکـون (خوانـدن ،ریاضـی ،علـوم و
مطالعـات اجتماعـی) را داشـته باشـند.
بـا آغـاز توجـه مـدارس بـه الـزام دسترسـی همـه
دانشآمـوزان بـه برنامـه درسـی آمـوزش عمومـی،
آشـکار شـد کـه برخـی از دانشآمـوزان بـرای
بهرهبـردن از فراگیرسـازی در کالس آمـوزش عمومـی
بـه متناسبسـازیهای معینـی نیـاز دارنـد .فراهـم کردن
چنیـن فرصتـی مسـتلزم انعطافپذیـری و انطباقسـازی
در روشهـای ارایـه اطالعـات بـه دانشآمـوزان،
روشهـای مشـارکت دانشآمـوزان و روشهـای
ارزیابـی از دانشآمـوزان اسـت ،بـه گونـهای کـه همـه
دانشآمـوزان بتواننـد متناسـب بـا عالیـق ،نیازهـا و
توانمندیهـای خود یـاد بگیرند و پیشـرفت کنند .چنین
رویکـردی بـرای آمـوزش و ارزیابـی را طـرح همگانی
یادگیـری مینامنـد .طـرح همگانـی یادگیـری نوعـی
رویکـرد انعطافپذیـر ارتقـای سیسـتم مدرسـه اسـت
کـه بـه پیشـرفت کالس آمـوزش عمومـی در طراحـی
روشهـای ارزیابـی و راهبردهـای تدریـس درجهـت
انطبـاق بـا دامنـه گسـتردهای از تواناییهـا و ترجیحـات
فـردی دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویژه کمـک میکند.
در طـرح همگانـی یادگیـری تلاش میشـود بـرای
بـرآوردن نیازهـای همـه دانشآمـوزان (بـا و بـدون
ناتوانـی) ،اطالعـات بـه روشهـای گوناگـون ارایـه
شـود و در صـورت ضـرورت همزمـان از راهبردهـای
گوناگونـی بـرای ارایـه اطالعـات بهـره گرفتـه شـود.
همچنیـن تلاش میشـود بـرای جلـب مشـارکت
یادگیرنـده ،فعالیتهـای گوناگـون و متنوعـی طراحـی
شـود تـا دانشآمـوزان بتوانند بـا توجه به عالیـق ،نیازها
و توانمندیشـان فعالیتهـا را انتخـاب و مشـارکت
کننـد .افـزون بـر مـوارد یادشـده در طـرح همگانـی
یادگیـری بـه دانشآمـوزان فرصـت داده میشـود تـا
دانـش و آموختههـای خـود را بـا شـیوههای متناسـب با
عالیـق ،نیازهـا و توانمندیشـان نشـان دهنـد.
بنابرایـن میتـوان گفـت یکـی از مالحظههـای
اساسـی بـرای کمک بـه دانشآمـوزان با نیازهـای ویژه
بـرای موفقیـت در آمـوزش فراگیـر ،اسـتفاده از اصـول
طـرح همگانـی یادگیـری اسـت .درواقع طـرح همگانی
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 معلمـان و، درواقـع ایـن طـرح.دانشآمـوزان اسـت
مربیـان را به تجدیدنظر در ماهیت برنامه درسـی خود
فرامیخوانـد و آنهـا را بـه سـمت انعطافپذیـری
بـرای خدمـت بـه جمعیـت پرتنـوع دانشآمـوزان
 بـه همیـن دلیـل پژوهشـگران بایـد به،سـوق میدهـد
توسـعه و افزایـش اعتبـار اصـول و راهبردهـای طـرح
همگانـی یادگیـری بپردازنـد و آن را در اختیـار نظام
،آموزشوپـرورش فراگیـر قـرار دهنـد تـا مـدارس
معلمـان و مربیـان بتواننـد بـه بهتریـن شـکل ممکـن
نیازهـای دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه را در نظـام
آمـوزش فراگیـر بـرآورده کـرده و بـه شـکوفایی
.اسـتعدادها و توانمندیهـای آنهـا کمـک کننـد

یادگیـری میتوانـد از طریـق فراهمسـازی همزمـان
حمایـت از یادگیـری و کاهـش موانـع برنامـه درسـی
آمـوزش عمومـی (ضمـن حفـظ اسـتانداردهای بـاالی
پیشـرفت بـرای همـه دانشآمـوزان) تلاش و کوشـش
معلمـان و مربیـان بـرای آمـوزش و حمایـت بهتـر از
 ایـن.دانشآمـوزان بـا نیازهـای ویـژه را تسـهیل کنـد
 الگویـی انعطافپذیـر و مسألهگشـا توصیـف،رویکـرد
 مـورد نظارت، زیـرا نتایج هرگونـه مداخله،شـده اسـت
یـا ارزیابـی قـرار میگیـرد و چنانچـه پیشـرفت کافـی
 بر این اسـاس. تغییراتـی اعمال میشـود،حاصـل نشـود
میتـوان بیـان کـرد کـه طـرح همگانـی یادگیـری
نوعـی رویکـرد امیدبخـش بـرای رفـع نیازهـای همـه
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