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چکیده
هــدف ایــن مقالــه آن اســت تــا از طریــق شــیوههای مناســب یاددهــی و یادگیــری مناســب و هدفمنــد بــه معلمــان کمــک کنــد تــا

فراینــد یادگیــری دانشآمــوزان دیرآمــوز را تســهیل کننــد و ظرفیــت یادگیــری آن هــا ارتقــاء بخشــند .دانشآموز دیرآموز کســی اســت

کــه توانایــی یادگیــری مهارتهــای تحصیلــی ضــروری را دارد ولــی میــزان و عمــق یادگیــری وی نســبت بــه متوســط همساالنشــان کمتــر
اســت .یکــی از مشــکالت بزرگــی کــه مع ّلمــان بــا آن مواجــه هســتند ،نحــوهی تعامــل بــا دانشآمــوزان دیرآمــوز اســت .ایــن موضــوع
کــه مع ّلمــان از عهــدهی آمــوزش بــه دانشآمــوزان دیرآمــوز برآینــد و بتواننــد مطالــب درســی را بــه آن هــا آمــوزش دهنــد ،تکلیفــی

چالشبرانگیــز اســت .معلمــان بــا صبــر و حوصلــه و نیــز شــناخت ویژگــی هــای ایــن دانشآمــوزان مــی تواننــد بــه آنــان کمــک کننــد تــا

بهتــر از عهــدهی تکالیــف درســی خــود در منــزل و مدرســه برآینــد .متاســفانه برخــی معلمــان جهــت دســت یابــی بــه اهداف آموزشــی،
متوســل بــه تنبــه و روشهــای نامطلــوب دیگــری میشــوند .آن هــا تصــور بــر ایــن اســت کــه دانشآمــوزان دیرآمــوز ،دانشآمــوزان

ضعیفــی هســتند و بایــد بــه اجبــار بــه مدرســه فرســتادهشــوند امــا ایــن راه حــل مناســبی نیســت .یکــی از پیامدهــای ایــن اقــدام ،همــوار
کــردن مســیر بــرای اخــراج دانشآمــوز از مدرســه و ایجــاد نقطـهای تاریــک در زندگــی وی بــه عنــوان یــک دانشآمــوز قربانــی اســت.

اگــر معلمــان فرصــت مناســب مطالعــه و تفکــر در زمینـهی فعالیــت بــا ایــن دانشآمــوزان را بیابنــد بــه راه حــل مناســبی میرســند و از

عهــده آمــوزش و پــرورش آن هــا برخواهنــد آمــد .در ایــن مقالــه عــاوه بــر معرفــی دانــش آمــوزان دیرآمــوز و ویژگــی هــای آن ،بــه

ارزیابــی پویــا ،روش شناســایی دانشآمــوزان دیرآمــوز در کالس درس ،شــیوههای تدریــس بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان دیرآمــوز،

الگوهــای چندمنظــوره موفقیــت آمیــز بــرای همتدریســی در کالس درس و  30راهــکار بــرای بهبــود ظرفیــت یادگیــری دانشآمــوزان
دیرآمــوز پرداختــه مــی شــود

واژههای کلیدی :ظرفیت یادگیری ،شیوههای یاددهی و یادگیری ،دانشآموزان دیرآموز
دیرآمــوز 2گفتــه میشــود .جالــب اســت کــه بدانیــم در حــدود

مقدمه
بــه دانشآمــوزی دیرآمــوز گفتــه میشــود کــه توانایــی

ِ
پیشــرفت تحصیلــی در مدرســه عــادی را دارد ولــی کمتــر از
متوسـ ِ
ـط ســطح پایــه تحصیلــی خــود عمــل میکنــد .این کــودکان

در آزمونهــای هوشــی و پیشــرفت تحصیلــی ،نســبت بــه ســایر

همســاالنش نمــره پایینتــری کســب میکننــد امــا نمــره آن هــا
آنقــدر پاییــن نیســت کــه بــه آمــوزش ویــژه نیــاز داشــته باشــد

( .)1زیــرا تواناییهــای شــناختی آن هــا آن هــا ایــن کــودکان

نســبت بــه همساالنشــان کمتــر اســت ،بــه آن هــا فراگیــران

1- Email: m.ashori@edu.ui.ac.ir

 14تــا  18درصــد دانشآمــوزان در حــال تحصیــل ،دیرآمــوز

هســتند ( 2و .)3

یکــی از ویژگیهــای دانشآمــوزان دیرآمــوز ایــن اســت

کــه دامنــه هوشــی آن هــا گســترده اســت .بــه عبــارت دیگــر،

بهــره هوشــی آن هــا در زمانهــای متفــاوت یــا آزمایندههــای

هوشــی مختلــف ،بســیار متفــاوت و در دامنــه  70تــا  85گزارش
میشــود .ایــن مســاله حاکــی از عــدم تخصــص آزماینــده و

یــا نــاروا بــودن ابــزار تشــخیصی نیســت بلکــه بیانگــر پویایــی
زیــاد هــوش دانشآمــوزان آنهاســت ( .)1ایــن نکتــه بســیار
2-Slow learner
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محمد عاشوری / 1استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان

تعلیم و تربیت استثنایی
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مهمــی اســت کــه حاکــی از اهمیــت بســیار زیــاد ارزیابــی پویــا

1

اســت .ارزیابــی پویــا چرخــه آمــوزش ،آزمــون و آمــوزش

را بــه ارزیابــی از میــزان ظرفیــت یادگیــری 3میدهــد و ظرفیــت

ذهنــی ،قابــل تغییــر و بهبــود تلقــی میگــردد (بــه جــدول 1

مشــخص
نحــوه عملکــرد دانشآمــوز را بــا و بــدون حمایــت،
ّ

میتــوان تــا حــدودی قابــل افزایــش اســت (.)4

ارزیابــی پویــا را در حیــن فراینــد یادگیــری اجــرا میکننــد و

میســازند .منظــور ایــن اســت کــه نتایــج یــک آزمــون هوشــی

بــه ارزیابــی پویــا ،ظرفیــت هوشــی دانشآمــوزان دیرآمــوز

جدول  .1تفاوت ارزیابی ایستا و پویا

بیانگــر توانمندیهــای بالقــوه دانشآمــوزان دیرآمــوز نیســت

و تفــاوت آشــکاری بیــن توانمندیهــای بالقــوه و بالفعــل آن
هــا وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ،نتیجــه آزمــون نمیتوانــد
بیانگــر اســتعدادهای واقعــی ایــن افــراد باشــد .در آزمونهــای

رایــج هــوش بــه پاســخ یــا محصــول نمــره داده میشــود و بــه

عملکــرد یــا فراینــد پاسـخدهی کــه در ارزیابــی پویــا مهــم تلقــی

میگــردد ،توجــه نمیشــود؛ نتیجــه بــا معیارهــای حاصــل از
گــروه ســنی مقایســه میشــود و در ایــن روش ثابــت یــا ایســتا
فــرض بــر ایــن اســت کــه نمــره آزمودنــی نمایانگــر ظرفیــت
کامــل ذهنــی ،اطالعــات و مهارتهــای وی اســت.

ارزیابــی رایــج هــوش بــه دلیــل ایــن کــه آزماینــده

هیــچ تأثیــری بــر رونــد پاســخگویی آزمودنــی نــدارد ،فاقــد
پویایــی الزم اســت .در ایــن روش ،فقــط بخــش کوچکــی از

توانمندیهــای ذهنــی و شــناختی فــرد ارزیابــی میگــردد و بــه

ارزیابی ایستا

ارزیابی پویا

فاصله زیاد بین توان بالقوه
و بالفعل

کمترین فاصله بین توان
بالقوه و بالفعل

ارزیابی توان ذهنی بالفعل

ارزیابی توان ذهنی بالقوه

ارزیابینیاموختهها

ارزیابی آموختهها

ارزیابی ناتوانی یادگیری

هدف :دستیابی به ظرفیت
هوشی بالقوه کودکان

ارزیابی ظرفیت یادگیری

توجه به نتیجه و محصول

توجه به عملکرد و فرایند

فقط آزمون

پیشآزمون ،آموزش و
بازآزمایی

تغییرناپذیریظرفیت
هوشی

تغییرپذیری ظرفیت هوشی

ارزیابــی پویــا محدودیتهایــی نیــز دارد .روشهــای

رفتــار سازشــی کــه یکــی از مالکهــای اساســی بــرای مرزبنــدی

مبتنــی بــر ارزیابــی پویــا ،تعریفهــای متفاوتــی از هــوش ارائــه

کــودکان بایــد پویــا و مســتمر باشــد یعنــی عــاوه بــر توجــه بــه

تفــاوت دارنــد ،عــاوه بــر ایــن ،از آن جایــی کــه ارزیابــی پویــا در

از کــودک بــه عمــل آیــد ،ســپس آمــوزش الزم داده شــود و در

زمــان زیــادی دارد و روشهــای تعییــن قابلیــت اعتمــاد و روایــی

هوشــی اســت ،بیتوجهــی میشــود .ارزیابــی از تــوان ذهنــی

فرایندهــا ،ابتــدا یــک آزمــون مقدماتــی بــه عنــوان پیشآزمــون
نهایــت ،پسآزمــون اجــرا گــردد تــا تــوان ذهنــی واقعــی وی
مشــخص شــود .بــه عبــارت دیگــر ،آموختههــا ارزیابــی شــوند

میدهنــد و از لحــاظ مبانــی نظــری و روششــناختی بــا یکدیگــر
بیشــتر مــوارد بــه صــورت انفــرادی صــورت میگیــرد نیــاز بــه
آن دشــوار اســت .در پاســخ بــه ایــن دشــواریها ،میــزان ارزش

دســتیابی بــه بهتریــن نتیجــه حاصــل از آزمونهــای هوشــی،

نــه ایــن کــه نیاموختههــا مــاک قــرار گیرنــد .همچنــان کــه تــوان

میــزان ارزش و قضــاوت دربــاره تــوان ذهنــی واقعــی ،جایــگاه

زیــادی بیــن تــوان بالقــوه و بالفعــل آن هــا لحــاظ میگــردد بــا

اســت و ایــن جــواب بــه تخصــص و دوراندیشــی متخصصــان

ذهنــی دانشآمــوزان دیرآمــوز کمبــرآورد میشــود و فاصلــه
اســتفاده از ارزیابــی پویــا بــر اســاس قاعــده آزمــون ،آمــوزش و

بازآزمایــی میتــوان ایــن فاصلــه را بــه حداقــل رســاند .فقــط در
ایــن صــورت ،ارزیابــی از میــزان ناتوانــی یادگیــری 2جــای خــود

آموزشــی ،جایــگاه اجتماعــی و نگــرش بــه یــک انســان مطــرح
کارآزمــوده در پاســخ بــه ارزش -هزینــه ارزیابــی پویــا در برابــر

ارزیابــی رایــج مربــوط میگــردد .بنابرایــن ،بهتــر اســت مبنــای
کار بــر نحــوه و ارزش اســتفاده از نتایــج آزمــون و میــزان اثــر بــر

سرنوشــت آزمودنــی بنــا شــود (.)4

1-Dynamic assessment
2-Learning disability
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مجــدد (در صــورت نیــاز) را پیگیــری میکنــد .مع ّلمــان،
ّ

مراجعــه شــود) .بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کــه بــا توجــه

دانشآموزان دیرآموز :ارزیابی پویا ،ویژگیها ،شناسایی ،شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری

تعلیم و تربیت استثنایی

برخــاف بــاور رایــج ،تعــداد دانشآمــوزان دیرآمــوز در

آن هــا فعالیتهــای خــارج از کالس درس و غیرتحصیلــی را بــه

نامیــده میشــود نمیتوانــد از طریــق منابــع آموزشــی ،کتابهــا

هــا وجــود نــدارد .ایــن دانشآمــوزان قبــل از شــروع رســمی

اســت در حــد متوســطی یــاد بگیــرد .ایــن دانشآمــوزان بــه

کــه مســتلزم خوانــدن ،نوشــتن و عملیــات ریاضــی نیســت را بــه

کالسهــای عــادی ،کــم نیســت .دانشآمــوزی کــه دیرآمــوز

ـرر ،آمــوزش اصالحــی ،مــواد
آمــوزش جبرانــی ،بازخــورد مکـ ّ

مدرســه قــادر هســتند وظایــف و کارهــای روزمــره مفیــدی را

خوبــی انجــام دهنــد .بــه هــر حــال ،امــروزه بــر یادگیــری اتفاقــی

آموزشــی قابــل تغییــر و انعطافپذیــر و وابســته بــه شــرایط،

کمتــر و بــر آمادگــی تحصیلــی بیشــتر تاکیــد میشــود .بنابرایــن،

دیرآمــوز در یکــی از دو جایگاههــای آموزشــی زیــر جایابــی

دارنــد تــا فرصتهــای مناســبی بــرای آن هــا در ایــن دنیــای

نیــاز دارنــد تــا یادگیــری حاصــل شــود .معمــو ً
ال دانشآمــوزان

میشــوند:

 -1کالســی کــه اکثریــت دانشآمــوزان آن در حــد متوســط

و حــدود  20درصــد آن هــا دیرآمــوز هســتند.

 -2کالســی کــه مخصــوص دانشآمــوزان دیرآمــوز طراحــی

شــده است.

اگــر در کالسهــای عــادی یــا ویــژه بــا دانشآمــوزان

دیرآمــوز مواجــه شــویم فــوری احســاس میکنیــم کــه آن هــا

در یادگیــری بــا چالــش مواجــه هســتند .بارزتریــن ویژگــی آن

هــا نســبت بــه ســایر همساالنشــان ،دامنــه توجــه محــدود آنــان
فعــال نگــه داشــتن چنیــن دانشآموزانــی و ترغیــب
اســتّ .

آن هــا بــه فراینــد یادگیــری مســتلزم تنــوع و انعطافپذیــری

بیشــتر در شــیوههای آموزشــی (مســتقیم ،غیرمســتقیم)،
شــرایط آموزشــی (مشــارکتی ،مقایســهای) و مــواد آموزشــی

محرکهــای
(فیلمهــا ،کتابهــای کار ،بازیهــای مشــارکتی و ّ
ی بخشــی از درس
ع و پراکندگــ 
آموزشــی) اســت .ایــن تنــو 
شــما نیســت بلکــه حاکــی از پراکندگــی زیــاد در میــان ایــن

دانشآمــوزان اســت کــه در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح،

باعــث از هــم گســیختگی آمــوزش میشــود .ســایر ویژگیهــای

قابــل توجــه دانشآمــوزان دیرآمــوز عبــارت انــد از :ضعــف در

مهارتهــای اساســی (خوانــدن ،نوشــتن و ریاضیات) ،دشــواری

در درک مفاهیــم انتزاعــی ،عــدم تمرکــز ،فعالیتهــای تحصیلــی

نامنظــم و بیدقتــی.

ایــن دانشآمــوزان بــرای پیشــرفت کــردن بــه کمــک نیــاز
تغییرپذیــر فراهــم شــود.

بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان دیرآمــوز بــه منظــور

انجــام تکالیــف تحصیلــی بــه دو روش عمــل میشــود :روش

اول ایــن اســت کــه بــه آن هــا بــرای تکمیــل تکالیــف تحصیلــی
زمــان بیشــتری داده شــود و والدیــن بــا توجــه بــه آموزشهــای

کالســی ،درسهایــی را کــه در مدرســه آمــوزش داده میشــود

را تمریــن و تکمیــل کننــد .روش دوم کــه روش بهتــری اســت
ایــن اســت کــه دانشآمــوزان دیرآمــوز تشــویق و برانگیختــه

شــوند .زیــرا معمــوال انگیــزه پایینــی دارنــد یــا بیانگیــزه
هســتند .بــرای ایــن کار ،خانــواده میتوانــد بــا او در برنامههایــی

ماننــد تکالیــف عملکــردی و مهارتمحــور یــا انجــام یــک
بــازی آموزشــی مشــارکت کنــد .عــاوه بــر ایــن میتــوان
مهارتهــای تحصیلــی و اجتماعــی چنیــن دانشآموزانــی را بــا

روشهایــی ماننــد مدلســازی ویدئویــی یــا خودمدلــی ویدئویــی

تقویــت کــرد .راهــکار دیگــر ،اســتفاده از انــواع تقویــت کنندههــا

بــرای برانگیختــن ایــن دانشآمــوزان اســت .آن چــه بــه نظــر

میرســد مهمتــر باشــد مدیریــت نحــوه تقویــت بــه منظــور
افزایــش انگیــزه اســت .در ایــن راســتا ضــرورت دارد کــه بــه

اصــول فوریــت و تناســب تقویــت کننــده توجــه شــود .نکتــه ایــن
اســت کــه بایــد بــه مــرور زمــان ،تقویتکنندههــا تــا حــدی
بــا تاخیــر ارائــه شــوند کــه دانشآمــوز صبــر و اهمیــت انتظــار
بــرای پــاداش را یــاد بگیــرد و بــه مرحلــه انگیــزش درونــی

مبتنــی بــر ارزش یادگیــری دســت یابــد .نکتــه مهــم دیگــر،

معلمــان در آمــوزش بــه دانشآمــوزان دیرآمــوز بــا

وضعیــت تغذیــه و خــواب دانشآمــوزان اســت .ایــن مســاله

ایــن کــه بــه راحتــی از عهــده تکالیــف تحصیلــی برنمیآینــد ولــی

دیرآمــوز بــه طــور خــاص اهمیــت مییابــد .بــرای مثــال ،هــر

چالشهــای بزرگــی مواجــه میشــوند .ایــن دانشآمــوزان بــا

در طبقــه دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه هــم قــرار نمیگیرنــد،

در دانشآمــوزان عــادی بــه صــورت عــام و در دانشآمــوزان

دانشآمــوزی بــه صبحانــه کامــل نیــاز دارد ،اهمیــت صبحانــه
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و مــواد یادگیــری کــه بــرای دانشآمــوزان عــادی طراحــی شــده

خوبــی انجــام میدهنــد و شــواهدی از مشــکالت پزشــکی در آن

تعلیم و تربیت استثنایی

دانشآموزان دیرآموز :ارزیابی پویا ،ویژگیها ،شناسایی ،شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری

در دانشآمــوزان دیرآمــوز دوچنــدان اســت .هــر پژوهشــی

کــه در ایــن حــوزه انجــام میشــود بــه کیفیــت صبحانــه و خــواب
مناســب بــه عنــوان دو روش بهبــود عملکــرد دانشآمــوزان

زبــان ســاده آمــوزش دهنــد ،بــه دنبــال منابــع ســادهتر از

منابــع درســی موجــود باشــند و بــه یادگیــری مطالب کاربــردی و

مهارتمحــو ر اهمیــت بیشــتری بدهنــد .بایــد بــه خاطــر داشــته
باشــیم کــه جایــگاه آموزشــی ایــن دانشآمــوزان در کالسهــای

آمــوزش ویــژه یــا مــدارس ویــژه نیســت ولــی ایــدهآل ایــن

اســت کــه معلمــان بــه هنــگام تعامــل بــا آن هــا در جســتجوی

نقــاط ضعفشــان باشــند و ایــن مــوارد را تقویــت کننــد در حالــی
قوتشــان میپردازنــد .خــوب
کــه بــه برجســته ســاختن نقــاط ّ

اســت کــه بدانیــم دانشآمــوزان دیرآمــوز در همــه مــدارس و
حتــی دانشــگاهها وجــود دارنــد (.)1

ویژگیهای دانشآموزان دیرآموز
دانشآمــوزان دیرآمــوز از لحــاظ ظاهــری بــا دانشآمــوزان

عــادی تفاوتــی ندارنــد و ماننــد دانشآمــوزان عــادی در مدارس

معمولــی یــا جایــی کــه بــه نیازهــای دانشآمــوزان عــادی

توجــه میشــود ،پذیرفتــه میشــوند .دور از انتظــار نیســت

کــه دانشآمــوزان دیرآمــوز در برنامــه آموزشــی مــدارس

عــادی بــا مشــکالت قابــل توجهــی مواجــه شــوند ،مگــر ایــن
کــه تحــت نظــارت و راهنمایــی ویــژه قــرار گیرنــد و جهتگیــری

برنامــه درســی آن هــا بــه ســمت فعالیتهــای کاربــردی
و واقعــی زندگــی روزمــره باشــد .اگــر بــرای دانشآمــوزان
دیرآمــوز شــرایطی فراهــم گــردد تــا بــا گامهــای آهســتهتری
پیشــرفت کننــد و دروس بــر اســاس ظرفیــت یادگیریشــان

متناسبســازی شــود ،میتواننــد بــا آســودگی خاطــر بیشــتری
در مــدارس عــادی ادامــه تحصیــل دهنــد و بــه درجــات

متوســطی از موفقیــت تحصیلــی دســت یابنــد (.)1

دانشآمــوزان دیرآمــوز نمیتواننــد مطالــب پیچیــده را

یــاد بگیرنــد .آن هــا معمــو ً
ال مضطــرب هســتند ،عــزت نفــس
پاییــن و مهارتهــای توجهــی ضعیفــی دارنــد ،در انتقــال

آموختههــا بــه شــرایط عمــل یــا موقعیتهــای عملــی زندگــی
روزمــره مشــکل دارنــد ،ایــن دانشآمــوزان در حــال حاضــر

زندگــی میکننــد یعنــی آیندهنگــر نیســتند و اهــداف بلندمدتــی
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دانشآمــوزان دیرآمــوز نمیتواننــد پــا بــه پــای

دانشآمــوزان عــادی پیشــرفت کننــد و قــادر نیســتند هم ـهی

چیزهایــی را کــه از دانشآمــوزان عــادی انتظــار مــیرود یــاد

بگیرنــد .در حقیقــت ،دانشآمــوزان دیرآمــوز در مدتــی کــه

در مدرســه هســتند بــر محتــوای دروس تســلط پیــدا نمیکننــد.

دانشآمــوزان دیرآمــوز نمیتواننــد در حــد پیشــرفتهای بــه

تحصیــل بپردازنــد ،حتــی اگــر هــر گونــه راهنمایــی و تســهیالت
آموزشــی در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد .دانشآمــوزان
دیرآمــوز ،حافظــه ضعیفــی دارنــد .دامنــه توجهشــان کوتــاه

اســت و نمیتواننــد در مــدت زمانــی طوالنــی بــر یــک موضــوع
تمرکــز کننــد« .ســالیوان» ویژگیهــای دانشآمــوزان دیرآمــوز
را در دوازده مــورد خالصــه کــرده اســت کــه عبــارت انــد از:
 -1دامنه توجه و تمرکز کوتاه
 -2زمان واکنش ُکند
 -3توانمندی محدود در هدایت خود
 -4توانایــی محــدود نســبت بــه مفاهیــم انتزاعــی و تعمیــم

آموختههــا

ُ -5کندی در درک ارتباط بین کلمهها و جملهها
 -6شکســت در ســازماندهی عناصــر آشــنا بــرای یادگیــری

اطالعــات جدیــد

 -7عــادت بــه یادگیــری بســیار آهســته و فرامــوش کــردن

بســیار ســریع (دیــر یــاد گرفتــن و زود فرامــوش کــردن)
 -8توجه بسیار جزئی

 -9ناتوانــی در تشــخیص و اجــرای گامهــای مهارتهــا یــا

اســتانداردها

 -10عدم ابتکار و خالقیت
 -11ناتوانی در تحلیل ،حل مساله و تفکر انتقادی
 -12عــدم توانایــی اســتفاده از فرایندهــای تفکــر ســطح باالتر

(.)1

کــودکان و نوجوانــان دیرآمــوز ،هــوش مــرزی دارنــد یعنــی

بهــره هوشــی آن هــا کمتــر از  85و بیشــتر از  70اســت .بــا این که
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توجــه دارد .بایــد معلمــان و والدیــن بداننــد درسهــا را بــه

ندارنــد ( 2و .)3

تعلیم و تربیت استثنایی

دانشآموزان دیرآموز :ارزیابی پویا ،ویژگیها ،شناسایی ،شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری

عملکــرد یادگیرنــدگان دیرآمــوز در بخشهــای آمــوزش عــادی

اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوز میشــود و ظرفیــت یادگیــری او

واجــد شــرایط خدمــات آمــوزش ویــژه شناســایی نمیشــوند.

شــیوههای تدریــس بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان

ضعیــف اســت یــا بــا شکســت مواجــه میشــوند ولــی بــه عنــوان

مداخلــه منجــر بــه افزایش دسترســی بــه حمایتهــای تحصیلی
میشــود .ضــرورت دارد کــه از ایــن رویکــرد بــرای جبــران
ضعــف تحصیلــی دانشآمــوزان دیرآمــوز اســتفاده شــود (.)5

شناسایی دانشآموزان دیرآموز در کالس درس
ضــرورت دارد کــه دانشآمــوزان دیرآمــوز بهطــور

زودهنــگام و در ســنین  2تــا  6ســالگی شناســایی شــوند .معلمان

و والدیــن میتواننــد کــودک دیرآمــوز را از طریــق مشــاهده

دقیــق شناســایی کننــد .آن هــا بــه ســادگی میتواننــد برخــی

از نشــانههای دیرآمــوزی را تشــخیص دهنــد .ایــن نشــانهها
عبــارت انــد از:

 -1نارسایی در گفتار
 -2مشکل در تحول زبان (جمالت ازهمگسیخته)
 -3خزانه لغات محدود
 -4تواناییهای کالمی ضعیف
 -5رفتار نامناسب یا نامتناسب با سن
 -6استفاده از جملههای کوتاه و دستور و زبان نادرست
 -7اشتباه در هجی کردن
 -8ضعف تعامل با سایر کودکان
 -9صحبت نامربوط در حین تدریس معلم
 -10مشکل در خواندن
 -11عالئق محدود
ُ -12کندی در پاسخ دادن یا تصمیمگیری
اگــر دانشآمــوزی بــا توجــه بــه نشــانههای فــوق ،دیرآمــوز

شناســایی شــد ،بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد تــا نقــاط ضعــف

وی مشــخص گــردد و راهبردهایــی مناســب بــه منظــور غلبــه بر

ضعفهایــش طراحــی و اجــرا شــود .خــوب اســت کــه بدانیــم،

تاکیــد بــر ناتوانیهــا و ضعفهــا ســبب کاهــش عــزت نفــس و

دیرآمــوز

از روشهــای مختلفــی بــرای تدریــس بــه دانشآمــوزان

دیرآمــوز اســتفاده میشــود کــه دو روش مهــم آن عبــارت انــد از:
تدریــس جبرانــی :ایــن روش یــک رویکــرد آموزشــی

اســت کــه معلــم ،محتــوای درس را قبــل از ایــن کــه ضعفهــا

یــا نارســاییهای اساســی در دانشآمــوز بــروز کنــد ،اصــاح

یــا تغییــر میدهــد .در تدریــس جبرانــی ،محتــوای درس

بهطــور مجــدد ســازماندهی میشــود ،از تغییــرات و اصالحــات
اســتفاده میشــود (بــه عنــوان مثــال ،اســتفاده از تصاویر بــه جای

عبــارات) و بــر اســتفاده از منابــع و فعالیتهــای یادگیری تکمیلی

تاکیــد میشــود (بــه عنــوان مثــال ،تغییــر مــکان یادگیــری
و شبیهســازی آمــوزش ،بحثهــای گروهــی و یادگیــری
مشــارکتی) .ایــن روش تدریــس شــامل تغییــر تکنیکهــای
آموزشــی از جملــه اســتفاده از نشــانگرهای دیــداری در محتــوا

از طریــق ابزارهــای انعطافپذیــر آموزشــی (فیلمهــا ،تصاویــر

و توضیحــات) یــا تغییــر شــکل در آمــوزش (آمــوزش محتــوای

بــر اســاس ســرعت یادگیــری هــر فــرد ،شبیهســازی محتــوا و

کتابهــای کار تجربــه محــور) میشــود.

تدریــس اصالحــی :ایــن روش ،یــک رویکــرد

ِ
آمــوزش
جایگزیــن بــرای معلــم کالس عــادی بــه منظــور
دانشآمــوزان دیرآمــوز اســت .تدریــس اصالحــی یعنــی

اســتفاده از فعالیتهــا ،تکنیکهــا و شــیوههایی بــرای حــذف
ضعفهــای رایــج دانشآمــوزان دیرآمــوز از جملــه نارســایی

در مهارتهــای اساســی ریاضــی یــا حــذف آن هــا از طریــق
آمــوزش مجــدد محتوایــی کــه قبــ ً
ا یــاد نگرفتــه اســت .در

ایــن روش تدریــس ،محیــط آموزشــی تغییــر نمیکنــد بلکــه از

تکنیکهــای آموزشــی رایــج از جملــه تفکــر و تمریــن اســتفاده

میشــود (.)1

در برخــی کالسهــا کــه تعــداد دانشآمــوزان دیرآمــوز

ّقیتآمیــز چندمنظــوره بــرای
زیــاد اســت از الگوهــای موف ّ
همتدریســی اســتفاده میشــود کــه شــکلهای مختلفــی دارد
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تغییــر در الگوهــای آمــوزش ویــژه از جملــه رویکــرد پاســخ بــه

را کاهــش میدهــد (.)1

تعلیم و تربیت استثنایی

دانشآموزان دیرآموز :ارزیابی پویا ،ویژگیها ،شناسایی ،شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری

( .)6در ادامــه ،پنــج الگــوی اساســی همتدریســی توضیــح داده

شــده اســت کــه فرصتهایــی را بــرایمع ّلمــان همتدریــس
و دانشآمــوزان دیرآمــوز فراهــم میکنــد .از ایــن روشهــا

 -1تدریــس ،نظــارت :در ایــن الگــو ،یــک مع ّلــم

مســئول آمــوزش و مع ّلــم دیگــر مســئول نظــارت اســت.

ماننــد خودنظارتــی اســتفاده میکنــد.

 -5تدریــس گروهــی :مع ّلمــان در تدریــس گروهــی

بــه صــورت متنــاوب یــا همزمــان بــه کل کالس آمــوزش
ـور
میدهنــد .در ایــن الگــو ،هــر دو مع ّلــم میتواننــد مراقــب تصـ ّ

توجهــی و حواسپرتــی دانشآمــوزان
غلــط ،ســردرگمی ،بی ّ

ایــن الگــو بــه مع ّلــم ناظــر اجــازه میدهــد تــا دانشآمــوزان

باشــند .عــاوه بــر ایــن ،هــر دو مع ّلــم همتدریــس میتواننــد

توجــه فــردی
بــر دانشآمــوز را عالمتگــذاری نمایــد ،بــه ّ

لحــاظ رفــع نیازهــای همــه دانشآمــوزان همــکاری داشــته

بــیاراده و تکلیفگریــز را مشــاهده کنــد ،فرمهــای نظــارت

الیتهــا مشــارکت کننــد
دانشآمــوز بازخــورد بدهــد تــا در ّ
فع ّ
و تقویتکنندههــا یــا پیامدهــا را بــر اســاس فراوانــی ارائــه دهــد.

بهطــور هماهنــگ در ارائــه محتــوا و راهبردهــای یادگیــری بــه
باشند.

در همــه الگوهــا مع ّلمــان همتدریــس دربــاره آموزشهایــی

 -2تدریــس ایســتگاهی:مع ّلمــان در ایــن الگــو ،محتوا را

کــه واضــح هســتند و بــه شــکل مطلوبــی بــه دانشآمــوزان ارائــه

هــر مع ّلــم یکــی از دو بخــش تدریــس را در ایســتگاهی بــه یــک

همچنیــن ،مع ّلمــان همتدریــس میتواننــد بــرای پیشبینــی

بــه دو بخــش و دانشآمــوزان را بــه ســه گــروه تقســیم میکننــد.
گــروه کوچــک از دانشآمــوزان تدریــس مینمایــد و گــروه ســوم

میشــود ،بحــث میکننــد و ارزیابــی بهتــری انجــام میدهنــد.

بهتــر نقــاط ضعــف ایــن دانشآمــوزان بــه ویــژه در طــول

بهطــور مســتقل کار میکنــد .گروههــای دانشآمــوزی بیــن

زمانهــای انتقــال ،در امــور روزمــره یــا تکلیفهــای پیچیــده

توجــه و یادگیــری بهتــر دانشآمــوزان ،محتــوا را بــه واحدهــای

مع ّلمــان ایــن انعطافپذیــری را فراهــم میکنــد تــا نحــوه ارائــه

ایســتگاهها چرخــش دارنــد .مع ّلمــان میتواننــد بــرای جلــب

همــکاری داشــته باشــند .الگوهــای متفــاوت همتدریســی بــرای

کوچکتــری خــرد کننــد .هــر مع ّلــم میتوانــد بــا گــروه کوچکــی

آمــوزش و هدفهــای مع ّلمــان و نیازهــای دانشآمــوزان

یادگیریشــان اطمینــان یابــد .ایــن الگــو بــه دانشآمــوزان

بــه اســتفاده از یــک الگــو و برونگــذاری ســایر الگوهــا عــادت

توجــه آن هــا بــه درس و
از دانشآمــوزان کار کنــد و از ّ

دیرآمــوز بــا هــم ســازگار شــوند .متأســفانه مع ّلمــان همتدریــس

کمــک میکنــد تــا آســانتر بــا هــم کار کننــد و تقویتکنندههــا

فعالــی در آمــوزش یــا
میکننــد .یعنــی یــک مع ّلــم مشــارکت ّ

 -3تدریــس مــوازی :دو مع ّلــم در تدریــس مــوازی،

توجهــی دانشآمــوز منجــر میشــود .الگوهــای
مع ّلــم و بی ّ

و پیامدهــای بیشــتری را فراهــم مینمایــد.

کالس را بــه دو گــروه تقســیم میکننــد و محتــوای مشــابهی را
بــه گــروه کوچکتــری از دانشآمــوزان تدریــس مینماینــد.

ایــن الگــو ،فرصتهــای یکســانی را ماننــد تدریــس ایســتگاهی

فراهــم میکنــد و اصــاح نحــوه آمــوزش بــا محتــوای یکســان را

بــرای تحقّــق نیازهــای دانشآمــوز امکانپذیــر میســازد.

 -4تدریــس جایگزیــن :در ایــن الگــو ،یــک مع ّلــم

آمــوزش محتــوا در گــروه بزرگــی از دانشآمــوزان و مع ّلــم
دیگــر آمــوزش جبرانــی یــا تکمیلــی در گــروه کوچــک را بــر

عهــده دارد .مع ّلــم گــروه کوچــک میتوانــد نحــوه ارائــه محتــوا را
اصــاح کنــد ،نحــوه ارائــه پیامدهــا یــا پاداشهــا را کنتــرل نمایــد

و نظــارت و مشــاهده نزدیکــی بــر دانشآمــوزان داشــته باشــد.
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برنامهریــزی نــدارد .ایــن عــدم مشــارکت بــه بیعالقگــی
همتدریســی متناســب بــا نیازهــای آموزشــی توســعه مییابنــد.

تخصــص خــود در
بایــد هــر دو مع ّلــم بــه نحــوی متناســب بــا ّ
آمــوزش مشــارکت داشــته باشــند ( 7و .)8

 30راهــکار بــرای بهبــود ظرفیــت یادگیــری دان ـش

آمــوزان دیرآمــوز

راهکارهــای زیــادی بــرای بهبــود ظرفیــت یادگیــری

دانشآمــوزان دیرآمــوز وجــود دارد ،در ادامــه بــه  30راهــکار
اصلــی اشــاره شــده اســت:

 -1تشویق حتی برای پیشرفت اندک
 -2مشــخص کــردن هــدف و تعییــن جــدول زمانــی بــرای
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میتــوان در کالسهــای عــادی ،ویــژه و فراگیــر اســتفاده کــرد:

همچنیــن ،مع ّلــم گــروه کوچــک در آمــوزش از راهبردهایــی

تعلیم و تربیت استثنایی

دانشآموزان دیرآموز :ارزیابی پویا ،ویژگیها ،شناسایی ،شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری

دســتیابی بــه آنهــا
 -3ارائــه نــکات مفیــد و اساســی بــرای بــه حافظــه ســپردن

مطالــب

 -27پــل زدن بــه آموختههــای دانشآمــوزان از طریــق

آزمونهــای مــداوم

 -28عدم جداسازی دانشآموزان

 -5استفاده از شیوه خواندن برای خود

ِ
کنجکاوی دانشآموزان (.)1
 -30تقویت

 -6سوال کردن تمرینی از خود
 -7راهنمایی ویژه برای خارج از مدرسه
 -8مکان نشستن دانشآموزان در کالس

بحث و نتیجه گیری
یادگیــری فراینــدی پیچیــده ولــی ضــروری اســت کــه هــر

فــردی در گســتره عمــر ،یعنــی از لحظ ـ ه تولــد تــا واپســین دم

 -9آمــوزش بــرای مهارتهــای شــنیدن ،صحبت کــردن،

حیــات آن را پیگیــری میکنــد ( .)7مشــکل ایــن اســت کــه

 -10پیگیــری مشــکالت جســمی یــا ذهنــی احتمالــی

انعطافناپذیــر ســازگار کننــد .برخــی کــودکان نمیتواننــد فقــط

خوانــدن و نوشــتن
دانشآمــوزان

 -11ایجاد اعتماد نسبت به حوزههای مورد عالقه
 -12تحلیل روانشناختی و حل مشکالت
 -13راهنمایی کردن و هدایت دانشآموزان
 -14رفتار دوستانه با دانشآموزان
 -15اســتفاده از تکالیــف کاربــردی و مهارتمحــور جایگزین

و متنــوع بــه جــای تکالیف ســنتی

 -16جلسههای آموزشی فشرده
 -17تهیه کتابهای ضروری
 -18استفاده از تکنیکهای خواندن
 -19وسایل کمکی دیداری -شنیداری
 -20ارتباط با والدین
 -21انتظارات به جا و مناسب
 -22تحلیل عملکرد دانشآموزان
 -23هدایت بحثهای گروهی
 -24برنامه درسی مناسب
 -25ایجاد محیط امن
 -26فراموش نکردن اصول آموزش و آموزش اصولی

همــه کــودکان نمیتواننــد خــود را بــا ســبکهای یادگیــری
بــا رویکردهــای انعطافناپذیــر و دارای ســرعت بــاال کــه بــا

تدریــس ســنتی مشــخص میشــوند ،کنــار بیاینــد .بــه همیــن
دلیــل ،فاصلــه زیــادی بیــن توانایــی بالقــوه و ســطح عملکــرد یــا
توانایــی بالفعــل ایــن کــودکان ایجــاد میشــود کــه از آن هــا بــه

عنــوان دیرآمــوز یــاد میشــود ( .)1معلمــان میتواننــد از طریــق

شــیوههای تدریــس توســعهیافته و چندمنظــوره ،فرصتهــای

حمایتــی بیشــتری را بــرای دانشآمــوزان بــا ســبکهای

یادگیــری متفــاوت فراهــم کننــد تــا ظرفیــت یادگیــری را بهبــود

بخشــند ( .)8برخــی متخصصــان پیشــنهاد کردهانــد کــه بایــد

معلمــان ،ســبکهای یادگیــری دانشآمــوزان و شــیوههای
تدریــس را بشناســند و ســپس روشهــای تدریــس متفاوتــی را

بــر اســاس ترجیحــات یادگیــری یادگیرنــدگان بــه کار بندنــد.

بــا ایــن کــه بیشــتر متخصصــان حــوزه آمــوزش و پــرورش

اعتقــاد دارنــد کــه همتاســازی ســبک یادگیــری دانشآمــوز بــا

شــیوه تدریــس معلــم ســبب افزایــش یادگیــری ،تســلط بیشــتر
بــر درس ،کســب نمــره باالتــر در آزمونهــای پایانــی ،ارتقــاء

پایــه کالســی و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتر میشــود ولــی

برخــی متخصصــان ایــن امــر را تائیــد نمیکننــد .بنابرایــن در
زمینــه شناســایی ســبکهای یادگیــری ،شــیوههای تدریــس،
همتاســازی ایــن دو و موفقیتهــای تحصیلــی دانشآمــوزان بــه

پژوهشهــای بیشــتری نیــاز اســت .در ایــن مقالــه بــه تفــاوت

ارزیابــی ایســتا و پویــا ،ویژگیهــای دانشآمــوزان دیرآمــوز،
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 -4اهمیت دادن به کالس و دانشآموزان

 -29با محبت رفتار کردن

 شیوههای تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری، شناسایی، ویژگیها، ارزیابی پویا:دانشآموزان دیرآموز
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