تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال
سیمین دخت بهرامی /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت /دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
بهروز کریمی /استادیار روانشناسی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

ن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف معرفــی راهبردهای آموزشــی بــرای بهبود
اختاللهــای یادگیــری را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از ایـ 

اختــال یادگیــری امــا در دانشآمــوزان انجــام شــد .آشــنایی معلمــان با چنیــن راهبردهایــی میتوانــد آنهــا را در جهت برطــرف کردن

موانــع ،مشــکالت و معضــات تح ّقــق اهــداف آموزشــی ایــن درس یــاری نماید .عوامــل ژنتیکــی ،فعالیت مغــز و اعصاب ،دشــواریهای

مربــوط بــه خــط فارســی ،عوامــل فرهنگــی و خانوادگــی ،عوامــل مربــوط بــه ضعــف در خوانــدن و عوامــل آموزشــی و تربیتــي مهمتریــن
عوامــل سببســاز اختــال یادگیــری امــا هســتند کــه میتــوان بــا کاربســت راهبردهایــی ماننــد یادیارهــا ،چندحســی ،ادراک و حافظــه،

آمــوزش مســتقیم ،آگاهــی واجشــناختی و آمــوزش ترکیبــی بــه بهبــود و کاهــش آنهــا کمــک کرد.
واژههای کلیدی :امال ،اختالل یادگیری ،سببشناسی ،راهبردهای آموزشی ،معلمان

مقدمه
اختــال امــا از شــایعترین انــواع اختــال یادگیــری اســت

( .)1برآوردهــا نشــان میدهــد کــه میــزان شــیوع اختــال امــا
در آمریــکا  28درصــد اســت ( 2و  .)3پژوهشــگران در ارزیابــی

 300دانشآمــوز دبســتانی دریافتنــد کــه بیــن  1/3تــا 2/7
درصــد از ایــن دانشآمــوزان اختــال دســتخط 4 ،درصــد

اختــال امــا و  1تــا  3درصــد از آنهــا نیــز اختــال انشــاء

داشــتند ( .)4در ايــران نيــز در چندیــن بررســي مختلــف ميــزان

شــيوع اختــال امــا بررســي شــده اســت .بــراي مثــال ،شــیوع
اختــال امــا در دانشآمــوزان ســوم و چهــارم دبســتانی شــهر

اهــواز  7درصــد ( ،)5شــهر تهــران  6درصــد ( )6و چهارمحــال و

بختیــاری  4/45درصــد ( )7گــزارش شــده اســت.

اهمیــت امــا در ایــن اســت کــه دانشآمــوز بــار معنــی

واژه هایــی کــه شــنیده اســت را بــدون کــم و کاســت بنویســد.

الفــاظ و واژههــا بایــد بهخوبــی مقصــود نویســنده را بیــان کننــد
ن جهــت اســت کــه
و بازگوکننــده مقاصــد و نیــت او باشــند .از ایـ 
از دیربــاز «امــا» را در مــدارس تدریــس میکردهانــد و بــرای

درســت نوشــتن قواعــدی بــه دســت آوردهانــد و کتابهایــی

در ایــن بــاره تدویــن کردهانــد ( .)8در ایــن زمینــه بایــد گفــت

کــه در برنامــه آموزشــی دوره دبســتان اهدافــی چــون آمــوزش

صــورت صحيــح نوشــتاری واژههــا و جملههــای زبــان فارســی،

تشــخيص اشــکاالت اماليــی دانشآمــوزان و رفــع آنهــا،

تمريــن آموختههــای نوشــتاری دانشآمــوزان در رونویســی
بــرای درس امــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .البتــه امــا

دانشآمــوزان را يــاری میکنــد تــا مهارتهــای خــود را
در زمينههایــی ماننــد گــوش دادن بــا دقــت ،تمرکــز و توجــه
داشــتن بــه گفتــار گوينــده (معلــم) ،آمادگــی الزم بــرای گــذر از

رونويســی (نوشــتن غيرفعــال) بــه جمله نويســی و انشــا (نوشــتن
فعــال) نیــز تقويــت نماينــد (.)9

بــا توجــه بــه شــیوع اختــال امــا و همچنیــن جایــگاه آن در

آموزشهــای مدرســهای و نیــز آثــاری کــه در دانشآمــوزان
دارد ،در ایــن مقالــه ضمــن سببشناســی آن ،بــه مهمتریــن

راهبردهــای آموزشــی جهــت بهبــود و کاهــش عالئــم چنیــن

اختاللــی پرداختــه میشــود.

یافته ها
 .1سببشناسی اختالل امال
سببشناســی اختاللهــای یادگیــری هنــوز کامــا مشــخص

نشــده اســت ( .)10ازایـنرو ،تعییــن دقیــق عواملــی كــه موجــب

میشــوند یــك دانشآمــوز بــا وجــود هوشبهــر متوســط بــه

بــاال و امكانــات آموزشــی مناســب قــادر بــه یادگیــر ی موضــوع
درســی خاصــی نباشــد ،امــری دشــوار اســت .بــا اینوجــود،
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چکیــده :یکــی از شــایعترین اختاللهــای یادگیــری در بیــن دانشآمــوزان ،اختــال امــاء میباشــد کــه یــک ســوم از تمــام

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

بهمنظــور تســهیل فهــم موضــوع عوامــل موثــر در اختــال و

شــده بــود ،نشــان داد در دانشآمــوزان عــادی و دانشآمــوزان

بایــد بــه ا یــن نكتــه توجــه داشــت كــه هیــچگاه یــك عامــل

شــده فعاليــت در نواحــی پاييــن گيجگاهــی برابــر اســت .پــس از

ل هــای امــا بــه تفكیــك بررســی میشــوند .همچنیــن،
مشــك 

شــود بلكــه تمــام عوامــل در تعامــل نزدیــك بــا هــم هســتند.
در ادامــه مهمتریــن عوامــل ایجــاد اختــال یادگیــری امــا،

همانگونــه کــه در نمــودار شــماره  1قابــل مشــاهده هســتند،
مــرور میشــوند:

آن ،در دانشآمــوزان دارای اختــال يادگيــری فعاليــت نواحــی

گيجگاهــی راســت بيشــتر اســت و در دانشآمــوزان عــادی

فعاليــت نواحــی گيجگاهــی چــپ بيشــتر اســت (.)16

 .3-1دشواریهای مربوط به خط فارسی
ماهیــت زبــان فارســی بهگون ـهای اســت کــه دشــواریهایی

نمودار - 1عوامل ایجاد کننده اختالل یادگیری امال

در نوشــتن ســراغ دانشآمــوز میآیــد و موجبــات اختــال
در امــا را فراهــم میســازد .در ادامــه در قالــب جــدول  1بــه

عوامل ایجاد کننده اختالل یادگیری امال

برخــی از آنهــا کــه در پژوهشهــا هــم مشــهود اســت ،اشــاره

عوامل ژنتیکی

فعالیت مغز و اعصاب

دشواری های مربوط به خط فارسی

عوامل فرهنگی و خانوادگی

عوامل آموزشی و تربیتی

عوامل مربوط به ضعف در خواندن

میشــود(:)17

جدول - 1دشواریهای رایج در خط فارسی

 .1-1عوامل ژنتیکی
در ارزیابــی میــزان تأثیــر عوامل ژنتیکــی در امــای واژههای

دشواری

مثال

برای بعضی از صداها بیش از یک عالمت وجود دارد.

ذ ،ز ،ض ،ظ

بعضی حروف نماینده بیش از یک صدا هستند.

در دو ،مور ،وام ،جوشن

«و» اگر بعد از «خ» قرار بگیرد گاهی خوانده نمی شود.

خواندن ،خویش ،خواهر

مصوت های کوتاه َ( ِ ُ) معموال در خط منعکس نمیشوند
و به همین سبب ،بسیاری از واژه ها با امالی مشابه،
تلفظ و معنای متفاوت دارند.

برد :بَ َرد ،بُرد ،بَرد (سرما) ،بُ َرد

در خط فارسی غالبا یک حرف به دو یا چند صورت
نوشته می شود و این بستگی بهجایگاه آن حرف در
واژه دارد.

غالب حروف به چهار شکل:
اول ،وسط ،آخر ،تنها نوشته
می شوند.
حرکات یا
مصوت های
کوتاه َ( ِ ُ)

واقعــی ،ســاختگی و بیقاعــده نشــان داده شــده اســت کــه تاثیــر

امــا بــرای واژههــای واقعــی  ،0/76واژههــای ســاختگی 0/52

و واژههــای بیقاعــده  0/76اســت ( .)11همچنیــن مطالعــه
دوقلوهــای بزرگســالی کــه جداگانــه پــرورش یافتــه بودنــد نشــان
داده اســت کــه نقــش عوامــل وراثتــی در امــا  0/76اســت

مد ( ) روی
الف

آرد ،مآخذ

تشدید ( ّ )

عده ،پ ّله،
ّ
بقّالّ ،اره

˜

عالوه بر حروف ،در خط فارسی دشواری های دیگری
وجود دارد.

( .)12گزارشهــا حاکــی از آن بــود کــه نقــش وراثــت در اختــال

امــا بیشــتر از خوانــدن اســت ( .)13برخــی پژوهشهــا نقــش

تنوین ً( ٍ ٌ)

ٍ
بعباره
ظاهراً،
اُخری،
ٌ
مضاف الیه

سکون (ْ)

لب تشنه

یای کوتاه (ء)

وراثــت در اختــال امــا را  60تــا  70درصــد دانســتهاند (.)14

َپر ،پِرُ ،پر

خانۀ من
(خانه ی من)

 .2-1فعالیت مغز و اعصاب

 .4-1عوامل فرهنگی و خانوادگی

نارسانویســی بهعنــوان اختــال زبانــی در نظــر گرفتــه

تدویــن هــر برنامــه آموزشــی بایــد بــر اســاس شــرایط

اســت ( .)15نتايــج بررسـیهایی کــه بــا اســتفاده از تكنيكهــای

آسیبشــناس زبــان و گفتــار و متخصــص اختاللهــای یادگیــری

میشــود کــه از نابهنجاریهــای رشــد مغــزی ناشــی شــده
 EEGالكتروانســفالوگرافی) و ( MEGمگناتوانســفالوگرافی) انجــام
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بهتنهایــی نمیتوانــد ســبب اصلــی اختــال در یادگیــری امــا

دارای اختــال يادگيــری در آغــاز پــردازش واژههــای نوشــته

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

نــوع نگــرش دربــاره معلــم در خانــواده دانشآمــوزان را مدنظــر

و غیررســمی بــا هــم ( .)25همچنیــن بــرای آمــوزش امــا

آمــوزش را تــا حــد زیــادی تضعیــف نمایــد ( .)18همــکاری

دانشآمــوزان بــه یــک راهبــرد اثربخــش کاربــردی در آمــوزش

داشــته باشــند .عــدم توجــه بــه ایــن عوامــل میتوانــد اثــرات

میشــود (.)19

 .5.1عوامل مربوط به ضعف در خواندن
اختــال امــا اغلــب در كــودكان بــا مشــكل خوانــدن بهویــژه

تلفــظ صحیــح ارتبــاط دارد .بــه عبارتــی اختــال امــا در ایــن

كــودكان ممكــن اســت نخســتین بــار زمانــی كشــف شــود كــه

امــا نیــاز دارنــد ،دوم اینکــه نیــاز اســت امــا را بیشــتر تمریــن
كننــد (.)26

راهبردهــای آموزشــی بهبــود اختــال یادگیــری امــا ،بــه

شــش دســته کلــی تقســیم میشــوند کــه در نمــودار  2قابــل

مشــاهدهاند.

نمودار -2راهبردهای آموزشی جهت بهبود اختالل یادگیری امال

مشــكل خوانــدن ارزیابــی میشــود ( 21و  .)20ایــن دشــواری در

یاد یارها

گــروه بزرگســاالن هــم قابــل مشــاهده اســت ،بهطوریکــه آنــان
در زمینــه امــا اغلــب اوقــات واژههایــی را اشــتباه مینویســند

کــه نمیتواننــد درســت آنهــا را تلفــظ نماینــد .آنهــا معتقدنــد

چند حسی

کــه ضعــف در بازنماییهــای واجشــناختی در حافظــه ،موجــب

دشــواری تلفــظ بهنجــار واژه میشــود ،آن نیــز باعــث ضعــف

دانــش رابطــه حرف-صــدا میگــردد و ســرانجام موجــب نوشــتن

بــا امــا غلــط میشــود (.)22

راهبردهای

آموزشی جهت
ادراک و
حافظه

 .6.1عوامل آموزشی و تربیتی

بهبود اختالل

یادگیری امال

آموزش
ترکیبی
آگاهی

واج شناختی

آموزش
مستقیم

دانشآموزانــی کــه تــازه وارد مدرســه میشــوند اگــر در

یافتــن واجهــای متوالــی در واژه مشــكل داشــته باشــند قــادر بــه
کشــف اصــول الفبایــی نبــوده و نمیتواننــد روابــط صــدا و امــا

را کشــف نماینــد .بــدون آمــوزش و مداخلههــای ویــژه ،رشــد
مهــارت بازشناســی واژه در ایــن دانشآمــوزان آســیب خواهــد

دیــد ( .)23واقعیــت آن اســت کــه بســیاری از دانشآموزانــی

کــه برچســب اختــال یادگیــری میخورنــد اصــوال بــه دلیــل

تعامــات نامناســب بــا والدیــن و معلمــان ،کارآمــدی یادگیــری
خــود را از دســت میدهنــد(.)24

 .1-2یادیارها
همانطــور کــه میدانیــم بیشــترین فعالیتهــا در آمــوزش

واجهــا و حــروف در ســال اول دبســتان صــورت میگیــرد.
ی بــه دانشآموزان
معلمــان صداهــا را بــه همــراه شــکل نوشــتار 

یــاد میدهنــد ،امــا گاهــی صــورت نوشــتاری یــک کلمــه یــا
حــرف از صــورت گفتــاری آن متفــاوت اســت ،ماننــد خواهــر،

خورشــید ،خواهــش و یــا حروفــی ماننــد (س ،ص ،ث) از ای ـن

 .2راهبردهــای آموزشــی جهــت بهبــود
اختــال یادگیــری امــا

گونهانــد کــه قاعــده خاصــی هــم بــرای تشــخیص وجــود نــدارد

آمــوزش بــرای دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری بایــد

تلفــظ نمیشــود (حــروف غیرملفــوظ) و دانشآمــوز فقــط از راه

و یــا کلماتــی ماننــد النــه ،دانــه و پرنــده و  ...کــه (ه) آخــر آنهــا

بــر چنــد نکتــه اصلــی تاکیــد كنــد( :الــف) تاکیــد بــر پیشــگیری و

شــنیدن بایــد تشــخیص دهــد کــه (ه) آخــر کلمــه ملفــوظ اســت

(ج) رعایــت اعتــدال در پرداختــن بــه معنــا ،فراینــد و شــکل در

یادگیــری آنهــا بــرای دانشآمــوز و یاددهــی آنهــا بــرای

مداخلــه( ،ب) در نظــر گرفتــن نیازهــای ویــژه هــر دانشآمــوز،

یــا غیرملفــوظ .اینهــا همــان اســتثناءهای زبــان هســتند کــه

نوشــتن و ســرانجام (د) اســتفاده از دو شــیوه آمــوزش رســمی

معلــم بســیار مشــکل اســت زیــرا بــرای دانشآمــوز کالس اول
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والدیــن بــا دانشآمــوز بــه پیشــرفت وضعیــت امــا منجــر

دو اقــدام مرتبــط بــا هــم ضــروري اســت :نخســت اینکــه

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

قابــل درک نیســت کــه بهعنــوان مثــال چــرا کلمــه خــواب را بــه

آمــده کــه تحریــک حــواس بــه طــرق مختلــف بــه تقویــت

ایــن صــورت مینویســند امــا بهصــورت خــاب تلفــظ میکننــد

یادگیــری میانجامــد و تاکیــد ایــن راهبــرد بــر تحریــک حــس

نقــش مهمــی دارد میتــوان از ابزارهــای کمکــی حافظــه جهــت

اســت .ایــن راهبــرد معمــو ً
ال بــا لمــس و ردگیــری انگشــتی و

( .)27بــا توجــه بــه اینکــه حافظــه در هــر جنبــه از یادگیــری

حرکــت ،المســه در کنــار مســیرهای حســی بینائــی و شــنوایی

عملکــرد حافظــه میشــود و هــم بــرای دانشآمــوزان جــذاب

میخواهــد بــا انگشــت آن کلمــه را از ابتــدا تــا انتهــا ردگیــری

مثــال یادیارهــای دیــداری و شــنیداری کــه هــم موجــب تقویــت

معلــم کلمــه را بــزرگ و خوانــا روی کاغــذ نوشــته و از دانشآمــوز

اســت ( .)28اســتفاده از یادیارهــا هــم موجــب آســان شــدن

کنــد .بــرای افزایــش احســاس لمســی و عضالنــی در تمرینهای

بیشــتری را در زمــان طوالنیتــری در ذهــن جــای داد ،در واقــع

اســتفاده کــرد ( .)30مراحــل پنجگانــه شــرح داده شــده در

مطالــب خــاص تقویــت میشــود ( .)29بــرای آمــوزش امــاء

مســیرهای حــس بینایــی ،شــنوایی ،حرکتــی و المســه را بــکار

نگهــداری مطالــب در ذهــن میشــود و هــم میتــوان مطالــب

بهوســیله یادیارهــا ،توانایــی دانشآمــوزان در بــه یــادآوری
بــا اســتفاده از یادیارهــا ،شــکل کلــی کلمــه همــراه با یــک تصویر،
داســتان یــا بــا اســتفاده از یــک شــکل خــاص بــه دانشآمــوزان

ارائــه میشــود ،بهعنــوان مثــال بــرای آمــوزش کلمــه طنــاب از

ردگیــری میتــوان از خــاک رس ،ماســه ،یــا رنــگ و  ...هــم

جــدول  2بهمنزلــه یــک روش چنــد حســی کــه میتوانــد
انــدازد (.)27

جدول -2مراحل پنجگانه مؤثر در تقویت مسیرهای حواس بینایی
شنوایی ،حرکتی و المسه

دانشآمــوز خواســته میشــود تــا بــه تصویــری نــگاه کنــد کــه

مرحله

نحوه کاربست

طنــاب آویــزان شــده اســت و یــا در آمــوزش کلمــه حیــاط ،ایــن

فهم معنا و ادای کلمه

به دانش آموز بگویید با دقت به کلمه نگاه کرده ،تلفظ درست
آن را گفته و آن را در جمله بکار برد.

تصور کلمه

از دانش آموز بخواهید بعد از دیدن کلمه آن را خوانده ،تعداد
بخش های آن را شمرده و بخش به بخش کلمه را بخواند،
بعد کلمه را بهطور شفاهی به زبان آورده و شکل کلمه را در هوا
ترسیم کرده و کلمه را با استفاده از انگشت خود ردگیری کند.

بازخوانی

از دانش آموز بخواهید بعد از دیدن کلمه چشمان خود را بسته
و شکل آن را در ذهن مجسم کند ،بعد کلمه را بهطور شفاهی
هجی کند و چشمانش را بازکرده و گفته های خود را با اصل کلمه
مطابقت دهد.

کلمــه طنــاب نوشــته شــده اســت و از دســته حــرف (ط) یــک
کلمــه را بــزرگ نوشــته و در داخــل حــرف (ط) آدمکهــای

کوچــک رســم کــرده کــه در حال بــازی کــردن هســتند و در مورد

آمــوزش کلمــه حــوض ،دانشآمــوزان کلمــه را بــه شــکل کلــی
در دفتــر خــود یــا روی تختــه نوشــته آنــگاه در قســمت خالــی

حــرف (ض) حوضــی را نقاشــی کــرده و در آن آب و ماهــی

کشــیدند ،اینهــا نمون ـهای از یادیارهــای تصویــری اســت ،امــا
در مــورد یادیارهــای شــنیداری بیشــتر از شــعر یــا داســتانهای

کوتــاه اســتفاده میشــود بهعنــوان مثــال بــرای آمــوزش کلمــه

نوشتن کلمه

دانش آموز باید با کمک حافظه خود کلمه را بدون خطا بنویسد،
بعد کلمه نوشته شده را با اصل آن مطابقت داده تا ببیند درست
نوشته است یا خیر ،شکل حروف را نیز مطابقت می دهد که
متوجه خوانا بودن آنها شود.

مهارتیابی

دانش آموز روی کلمه را میپوشاند ،بعد می نویسد ،اگر درست
بود برای بار دوم و سوم نوشتن آن کلمه را تمرین می کند.

خواهــر ،میتــوان ایــن داســتان را نقــل کــرد :روزی (خ) و (ا)

میخواســتند بــه میهمانــی برونــد خواهــر آنهــا (و) گفــت :مــن
هــم میآیــم ،آنهــا بــه او گفتنــد :بــه شــرطی تــو را بــا خودمــان

میبریــم کــه وســط مــا باشــی امــا هیــچ صدایــی نداشــته باشــی و
او قبــول کــرد ،بنابرایــن در کلمــه خواهــر («خ» و «ا») صــدا دارنــد

امــا (و) خیــر (.)28

 .1-3-2ادراک بینایی

 .2-2چند حسی
راهبــرد چنــد حســی 1یادگیــری بــر ایــن اســاس بــه وجــود
1- Multi sensory instruction
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 .3-2ادراک و حافظه
ادراک بینائــی نقــش مهمــی در یادگیــری تحصیلــی بــازی

میکنــد و یکــی از مهارتهــای مهــم در حــوزه بینایــی ،تمیــز
بینایــی اســت یعنــی توانایــی دانشآمــوز در ادراک ریزهکاریهــا
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یادگیــری بهتــر امــای کلمــات بیقاعــده اســتفاده کــرد ،بهعنوان

آمــوزش حــروف و کلمــات ســروکار دارد .بهعنــوان مثــال،

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

و جزییــات کلمــهای کــه بــه خاطــر ســپرده اســت .بهعنــوان

اســت میباشــد .وجــوه مختلــف ادراک شــنوایی شــامل :تمیــز

(ک و گ) .در جــدول  3راهبردهایــی جهــت حــل مشــکل امــا

شــنودی اســت .در جــدول  4راهبردهایــی جهت تقویــت ادراک

جدول -3راهبردهایی جهت حل مشکل امالء دانشآموزان در حیطه ادراک بینایی

جدول -4راهبردهایی جهت تقویت ادراک شنوایی

مثــال :پــی بــردن بــه تفــاوت جزیــی بیــن دو حــرف (ح و خ) یــا

تشخیص یک چیز از زمینه
محیطی آن

مــی تــوان یــک نقاشــی بــه دانــش آمــوز داد
کــه یــک تصویــر خــاص در آن پنهــان شــده
باشــد و از او میخواهیــم تصویرموردنظــر
را پیــدا کنــد و یــا یــک صفحــه از کتــاب
درســی دانــش آمــوز را انتخــاب کــرده و از
وی میخواهیــم دور حــرف خاصــی کــه مــا
تعییــن مــی کنیــم خــط بکشــد.

توانایی بازشناسی یک شکل
ناقص

طــرح هــای ناقصــی از حیوانــات در اختیــار
دانــش آمــوز قــرار داده و از او میخواهیــم
کــه آنهــا را کامــل کنــد مثــا مرغــی
کــه یــک پــا نــدارد و یــا حــروف الفبــا را
بهصــورت ناقــص روییــک صفحــه نوشــته و
از دانــش آمــوز میخواهیــم آنهــا را کامــل
کنــد.

هماهنگی دیداری حرکتی

هماهنگ کردن دید با حرکت
دست

حروفــی را بــه شــکل نقطهچیــن در اختیــار
دانــش آمــوز قــرار داده و از او میخواهیــم
کــه نقطهچیــن هــا را کامــل کنــد ،اشــکال
هندســی بــه شــکل نقطهچیــن در اختیــار
دانــش آمــوز قــرار داده و از او میخواهیــم
کــه آنهــا را کامــل کنــد.

حافظه توالی دیداری

راهبرد

توانایی تشخیص چیزی از چیز
دیگر :تشخیص (س) از (ش)
یا (ک) از (گ)( .توجه به نقطه
ها و سرکش ها و)...

کارت هایــی تهیهکــرده و ســمت راســت هــر
کارت یــک حــرف از حــروف الفبــا را نوشــته
و در ســمت چــپ کارت مجموعــه ای از چند
حــرف الفبــا را مــی نویســیم کــه حــروف
ســمت راســت نیــز در بیــن آنهــا قــرار
دارد .بعــد از دانــش آمــوز میخواهیــم کــه
از بیــن حــروف ســتون ســمت چــپ ،حــرف
نوشــته شــده در ســمت راســت را پیــدا کنــد.

توانایی به یادآوردن آنچه
دیدهایم به همان ترتیبی که
1
بوده است

یــک کارت بــه دانــش آمــوز نشــان داده
کــه حــاوی  3کلمــه اســت ،بعــد از چنــد
ثانیــه دیــدن ،کارت را مخفــی کــرده و از او
میخواهیــم کلمــات را بــا همــان ترتیــب
بیــان کنــد.

توانایی در تمییز دیداری

توضیح راهبرد

نحوه کاربست

ادراک نقش از زمینه
اکمال دیداری

 .2-3-2ادراک بینایی
اختــال در ادراک شــنوایی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه

اســت و منظــور از ادراک شــنوایی ،شــنیدن نیســت بلکــه
ناتوانــی در ادراک ،بازشناســی و تفســیر آنچــه شــنیده شــده

 .1دانش آموزانی که اختالل امالء دارند مثال کلمه مادر را مارد می نویسند در این مهارت مشکل دارند.

شــنوایی ارائــه شــده اســت.

مرحله

نحوه کاربست

ش دادن به اصوات

چشمان دانش آموز را بسته و از او بخواهید که با دقت به
صداهای پیرامون خود گوش دهد و تشخیص دهد که هر صدا
مربوط به چیست.

صدای ضبط شده

صداهای مختلف مثل هواپیما -قطار -حیوانات و  ...را ضبط
کرده و از دانش آموز میخواهیم که با گوش دادن آنها را
تشخیص دهد.

اصواتی که خود معلم
ایجاد می کند

چشمان دانش آموز را بسته و صداهایی مثل ضربه زدن به
شیشه ،انداختن یک سکه و  )...را تولید کرده و از دانش آموز
میخواهیم صداها را تشخیص دهد.

صداهای مربوط به
خوردنی ها

از دانش آموز میخواهیم به صداهای انواع خوردنی ها توجه کند
مثل صدای شکستن تخمه یا جویدن خیار و هویج.

صدای به هم زدن
چیزهای سخت

انواعی از چیزهای سخت مثل لوبیا ،برنج ،ماکارونی ،ماسه و
 ...را درون ظرفی ریخته (که درون آن دیده نشود) ظرف را
تکان داده و از دانش آموز میخواهیم تشخیص دهد چه چیزی
درون آن است.

 .3-3-2حافظه
حافظــه و ادراک الزم و ملــزوم یکدیگرنــد ،حافظــه آدمــی

وابســته بــه دادههایــی اســت کــه قبــا دریافــت و ادراک شــده

اســت و همینطــور شــامل توانایــی ذخیرهســازی و یــادآوری

آنچــه قبــ ً
ا احســاس و ادراک شــده اســت نیــز میباشــد.

بهعنــوان مثــال یــک نجــار زبــری ســنبادهای کــه دیــروز اســتفاده
کــرده را االن میتوانــد حــس کنــد .دانشآمــوزان دارای اختــال

دیکتــه نویســی در یــادآوری صداهــا ،شــکلها ،کلمــات ،جهــات

و  ...مکــرراً دچــار مشــکل میشــوند .حافظــه در هــر جنبــه از

یادگیــری نقشــی حیاتــی دارد؛ بنابرایــن میتــوان از راهبردهــای
شــنیداری و دیــداری حافظــه جهــت تقویــت حافظــه دیــداری و

شــنیداری ایــن دانشآمــوزان و بالطبــع ارتقــاء یادگیــری آنــان

در درس امــا بهــره بــرد ( .)30در جــدول  5نمونههایــی از

راهبردهایــی کــه جهــت تقویــت جنبههــای مختلــف حافظــه

میتــوان اســتفاده کــرد ،ذکــر شــدهانــد.
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دانشآمــوزان در حیطــه ادراک بینائــی پیشــنهاد میشــود.

شــنودی ،حافظــه شــنیداری ،توالــی شــنودی و ترکیــب یــا پیوند

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

جدول - 5راهبردهایی جهت تقویت جنبههای دیداری و شنیداری حافظه

کدام کلمه

چنــد کارت کــه روی هــر کــدام یــک کلمــه نوشــته شــده اســت
را در مقابــل دانــش آمــوز ردیــف کــرده و بــه او یــک دقیقــه
اجــازه میدهیــم کــه کلمــات را بخوانــد بــه یــاد بســپرد ،بعــد از
او میخواهیــم کــه چشــم هــای خــود را ببنــدد و یــک کارت
را از ردیــف خــارج کــرده و دوبــاره کارت هــای باقیمانــده را
مرتــب کــرده ســپس میخواهیــم کــه چشــمان خــود را بــاز
کــرده و کارت برداشــته شــده را شناســایی کنــد :تابســتان  -مداد
دانــش آمــوز -بــاران .ایــن فعالیــت را بــا جابجایــی هــای مکــرر
چنــد بــار تکــرار کــرده در صــورت آمادگــی دانــش آمــوزان
میتــوان بــرای تــاش بیشــتر تعــداد کارت هــای حــاوی کلمــات
را بیشــتر کــرد.

حرف های پاک شده

کلمـهای را انتخــاب کرده و آن را درشــت روی تخته نوشــته و از
دانــش آمــوز میخواهیــم کــه کلمــه را بخوانــد و در هــوا بنویســد
ســپس از او میخواهیــم چشــم هایــش را ببنــدد یــک حــرف
از حــروف کلمــه را پــاک کــرده و از وی میخواهیــم چشــمانش
را بازکــرده و حــرف پــاک شــده را بنویســد و دوبــاره کلمــه را
بخوانــد .ایــن فعالیــت را بــا کلمــات گوناگــون مــی تــوان تکــرار
کــرد ،ایــن فعالیــت روش خوبــی اســت بــرای یادگیــری و
تقویــت الگــوی ترتیبــی امــای کلمــات.

به یاد آوردن کلمات

دو دســته کارت از کلماتــی کــه تشــخیص آنهــا از یکدیگــر
کمــی مشــکل اســت تهیــه کنیــد ماننــد (اســتان  -دســتان-
بســتان -سیســتان) ،یــک دســته را در اختیــار دانــش آمــوز و
دســته دیگــر را نــزد خــود نگــه داریــد ســپس یــک کارت را
بــه دانــش آمــوز نشــان دهیــد و از او بخواهیــد ایــن کارت را از
مجموعــه کارت هــای خــودش پیــدا کنــد( .مثــا کارت بســتان
را پیــدا کنــد).

بازی نام ها

در ایــن بــازی دانــش آمــوز بایــد از مهــارت تمرکــز بــرای تکرار
اطالعــات داده شــده توســط بازیکــن قبلــی و اضافــه کــردن
اطالعــات خــود اســتفاده کنــد و بــازی تــا زمانــی کــه بازیکنــی
اشــتباه نکــرده باشــد ادامــه دارد.

حلقه حیوانات
یک بازی حافظه با نام
حیوانات

ابتــدا معلــم نــام یــک حیــوان را مــی گویــد بهعنــوان مثــال
خرگــوش و بعــد از دانــش آمــوز مــی خواهــد نــام حیوانــی را
بگویــد کــه بــا آخریــن حرفــی کــه شــنیده اســت شــروع مــی
شــود مثــا شــتر و بــه همیــن ترتیــب ادامــه مــی دهیــم .البتــه
ایــن بــازی را مــی تــوان بــا اســم خوراکــی هــا یــا شــهرها و ...
هــم بــازی کــرد.

کلمه های همآوا

تعــدادی کلمــه ه ـمآوا در اختیــار دانــش آمــوز قــرار داده و از
دانــش آمــوز میخواهیــم دور حــروف مشــترک دایــره بکشــد
(مثــال مــوش  -گــوش -دوش)

و تجربیــات قبلــی دانشآمــوز ،ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن

مطالــب جدیــد بــا دانــش قبلــی دانشآمــوز ،البتــه بــا هدایــت
معلــم ،شــرح دادن اهــداف آموزشــی و انتظاراتــی کــه در پایــان

آمــوزش از آنهــا داریــم را شــامل میشــود.

ب) ارائــه مطلــب :بــا توضیحاتــی دقیــق و کامــل و بیانــی

روشــن مطالــب را بهطــور مســتقیم در اختیــار دانشآمــوز قــرار

میدهیــم.

ج) تمریــن دادن :فراهــم آوردن فرصتــی بــرای

دانشآمــوز تــا آنچــه را کــه شــنیده اســت عمــا تجربــه
کنــد(.)31

در ادامــه مثالــی بــرای ایــن نــوع تدریــس زده میشــود.

میتوانیــم بــا کمــی خالقیــت کار آمــوزش را شــروع کنیــم و

بــا تصویــری زیبــا از یــک اســتخر وارد کالس شــده و آن را
روی تختــه نصــب کــرده و بعــد از ســام و احوالپرســی بــا

دانشآمــوزان ،درس را بــا مــرور مختصــری بــر آموختههــای

جلســات قبــل شــروع میکنیــم .بهعنــوان مثــال چنــد کلمــه

یــا حــروف آموختــه شــده قبلــی را روی تختــه نوشــته و از
دانشآمــوزان میخواهیــم بــا صــدای بلنــد بخواننــد و یــا

آنهــا را روی تختــه بنویســند و یــا میتــوان یــک امــای

کوتــاه از آنچــه قبــا یــاد گرفتهانــد بگوییــم .بعــد از اینکــه
اطمینــان حاصــل شــد مطالــب قبلــی را خــوب یــاد گرفتهانــد،
در مــورد جلســه آموزشــی امــروز صحبــت میکنیــم و اهــداف
آموزشــی مدنظــر خــود را بــه زبانــی ســاده بــرای دانشآمــوزان

میگوییــم ،بهعنــوان مثــال ،امــروز میخواهیــم یــک نشــانه

 .4-2آموزش مستقیم
رویکــرد آموزشــی معلــم محــور از قدیمیتریــن رویکردهــای

آموزشــی و درعینحــال پرکاربردتریــن رویکرد آموزشــی در تمام

دنیاســت .هــدف ایــن رویکــرد آموزشــی ،آمــوزش مهارتهــای
اساســی و پایــه ماننــد خوانــدن و نوشــتن بــه دانشآموزانــی

اســت کــه دارای ســطح پایینتــری از دانــش و اطالعــات هســتند

یــا مشــکالتی در یادگیــری دارنــد و یــا خردســال هســتند .یکــی
از راهبردهــای اصلــی ایــن رویکــرد ،راهبــرد آمــوزش مســتقیم

اســت ( )8کــه از ســه مرحلــه تشــکیل شــده اســت.
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جدیــد یــاد بگیریــم کــه چهــار شــکل دارد و کارتهای آموزشــی

کــه هــر کــدام حاوی یــک شــکل از چهار شــکل این نشــانه اســت
را بــه تختــه چســبانده تــا در معــرض دیــد دانشآمــوزان قــرار

بگیــرد .همچنیــن میتــوان بیــن مطالــب ارتبــاط برقــرار کــرد،

بهعنــوان مثــال میگوییــم نشــانه قبلــی کــه یــاد گرفتیــم (آ ا) بــود

و دو شــکل داشــت ولــی ایــن نشــانه چهــار شــکل دارد و بــا زبانی

ســاده آنچــه را کــه در پایــان آمــوزش از آنهــا انتظــار داریــم

را میگوییــم .مثــ ً
ا انتظــار داریــم صــدای ایــن نشــانه را یــاد

بگیرنــد ،بعــد از معلــم تلفــظ کننــد ،آن را بــا نشــانههای دیگــری

کــه قبــا یــاد گرفتهانــد ترکیــب کننــد و کلمــه بســازند .در
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مرحله

نحوه کاربست

الــف) جهتدهــی :ایــن مرحلــه فعــال کــردن دانــش

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

مرحلــه بعــد میتــوان آمــوزش را بــا یــک نمایــش یــا پانتومیــم
و یــا هــر فعالیــت خالقانــه دیگــری کــه مرتبط بــا موضــوع درس
اســت و توســط دانشآمــوز و بــا هدایــت و نظــارت معلــم اجــرا
نشــانه و بــا توجــه بــه تصویــری کــه ابتــدا بــا خــود بــه کالس

آوردیــم موضــوع نمایــش مــا میتوانــد گرمــی هــوا باشــد و بعــد
از اجــرا ،دیگــر دانشآمــوزان تشــخیص میدهنــد کــه مفهــوم

پانتومیــم چــه بــود و بــرای گرمــی هــوا راهکارهایــی بهصــورت

فــردی یــا گروهــی ارائــه میدهنــد مث ـ ً
ا بــه اســتخر میرویــم،

آببــازی میکنیــم .تــا ایــن جــا همــه کارهایــی کــه انجــام شــد
جهــت ایجــاد آمادگــی ذهنــی در دانشآمــوزان بــود ،بعــد از

دانشآمــوزان میخواهیــم کــه کتابهــای درســی خــود را بــاز

کــرده و در مــورد تصاویــر مرتبــط بــا این نشــانه صحبــت میکنیم

و همینطــور میتــوان کارتهــای نشــانه را بیــن دانشآمــوزان
توزیــع کــرد و یــا کارت کلماتــی کــه ایــن نشــانه در آنهــا بــه کار

بســته و دیگــر فعالیتهــای اینچنینــی .بعــد کــه بــا شــکل نشــانه

و صــدای آن آشــنا شــدند ترکیــب کــردن را شــروع کــرده و آن

را بــا نشــانههای قبلــی کــه آموختنــد ،ترکیــب میکنیــم ،مثــا،
ترکیــب ایــن نشــانه بــا نشــانه (ب -ن  -و )...و از دانشآمــوز

میخواهیــم کــه ترکیبهایــی در دفتــر مشــق ،روی تختــه و یــا بــا
خمیربــازی و  ...انجــام دهــد و یــا تعــدادی کلمــه کــه ایــن نشــانه
را دارنــد بــه دانشآمــوز داده و از او میخواهیــم کــه نشــانهها را

جــدا کــرده و تعــداد نشــانههای هــر کلمــه را بنویســد و دور نشــانه

مربوطــه خــط بکشــد .همانطــور کــه میبینیــد در تمــام مراحــل
آمــوزش ،معلــم در حــال ارائه مطالــب جدید در گامهــای کوچک
و مشــارکت دادن دانشآمــوزان در آمــوزش اســت و بعــد از هــر

گام تمرینهایــی بــه آنــان داده میشــود کــه ابتــدا تحــت نظــارت

مســتقیم معلــم اســت جهــت رفــع مشــکالت دانشآمــوز در
درک مطلــب و تســلط هــر چــه بیشــتر او در مطالــب جدیــد.

البتــه کمکــم ایــن حمایــت و نظــارت کــم میشــود و مســئولیت
بیشــتری بــه دانشآمــوز داده میشــود ،مثــ ً
ا دیکتــه گفتــن

دانشآمــوزان بــه یکدیگــر و یــا تصحیــح کــردن دیکتــه همدیگــر

و معلــم از دور نظــارت کــرده و بــه ســوالهای دانشآمــوزان

پاســخ میدهــد .در پایــان آمــوزش میتــوان بــا گفتــن یــک

دیکتــه ،میــزان یادگیــری آنهــا را ارزیابــی کــرد و تمرینهایــی
در منــزل در ارتبــاط بــا مطالــب جدیــد و قدیــم داده شــود کــه

کنــد و کامـ ً
ا بــر مطلــب مســلط شــود.

 .5-2آگاهی واجشناختی
آگاهــی واجشــناختی 1بــه معنــی فهــم و درک کلــی از صداهای

زبــان شــامل ریتــم صــدا ،ترکیــب کــردن اصــوات بــا هــم بخــش

کــردن واژههــا ،حــذف کــردن و جایگزینــی واژههــا ،یادگیــری

هجاهــا و واجهاســت .رشــد مهارتهــای آگاهــی واجشــناختی

دانشآمــوزان ،آگاهانــه از طریــق شــنیدن صــدای واژههــا صورت

میگیــرد نــه ایــن کــه آنهــا چگونــه نوشــته میشــوند ،بــا ایــن

وجــود مهارتهــای آگاهــی واجشــناختی ،پایـهای اجتنابناپذیــر
و اساســی بــرای کســب مهارتهــای امــا و خوانــدن اســت و

ایــن مهــارت بــدون آمــوزش رشــد نمیکنــد ( .)32چنــد نکتــه
کلــی کــه بایــد در آمــوزش آگاهــی واجشــناختی رعایــت کــرد

عبارتانــد از:

الــف) آمــوزش بــا تکالیــف ســاده شــروع شــده و بــه ســمت

تکالیــف پیچیدهتــر مــیرود.

ب) تمرینهــای منظــم روزانــه ،هــر روز بــه مــدت  15الــی

 20دقیقــه ادامــه داشــته باشــد.

ج) در آمــوزش آگاهــی واجشــناختی هــم بــه فعالیتهــای

تحلیلــی توجــه شــود و هــم بــه فعالیتهــای ترکیبــی و هــر
دو اهمیــت زیــادی در یادگیــری خوانــدن و امــاء دارنــد .در

فعالیتهــای تحلیلــی دانشآمــوز صــدای منفــرد درون واژههــا را

شناســایی میکنــد بهعنــوان مثــال :نخســتین صــدا در واژه مــادر

کــدام اســت؟ و در فعالیتهــای ترکیبــی تعــدادی واج جداگانــه بــه
دانشآمــوز میدهنــد و دانشآمــوز بــا ترکیــب نمــودن آنهــا

واژه موردنظــر را میســازد ،بــرای مثــال بــا ترکیــب واجهــای (ب
 -د  -ا) چــه واژهای ســاخته میشــود؟

د) نخســتین هــدف آگاهــی واجشــناختی ایــن اســت کــه بــه

کــود ک کمــک کنــد بــه واجهــای منفــرد درون واژههــا توجــه کند،
پــس الزم اســت معلــم بهآرامــی صحبــت کنــد و بهدقــت و

بهدرســتی صــدای واژههــا را تلفــظ کنــد ( .)33در جــدول  6بــه

راهبردهایــی جهــت آگاهــی بــه واجهــا یــا صداهــای حروف اشــاره
مــی شــود.

1- Phonological Awairness

سال هفدهم ،شماره  ،5پیاپی 1396| 148

33

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 0:10 +0330 on Sunday October 21st 2018

میشــود شــروع کــرد .بهعنــوان مثــال در مــورد آمــوزش ایــن

دانشآمــوز بهطــور مســتقل آنچــه را آموختــه اســت تمریــن

تعلیم و تربیت استثنایی

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

جدول - 6راهبردهایی جهت آگاهی به واجها یا صداهای حروف

ایــن باشــد کــه دانشآمــوز بعــد از خوانــدن کلمــه ناقــص توســط
معلــم ،کارت حــرف موردنظــر را نشــان دهــد و یــا بــا اضافــه

مرحله

نحوه کاربست

صامت های اول کلمات

بــا گفتــن کلمــه مــرد از دانــش آمــوز میخواهیــم بگویــد کــدام
یــک از کلمــات (دوچرخــه  -مگــس  -نردبــام) مثــل کلمــه اول
شــروع مــی شــود؟ یــا از دانــش آمــوز میخواهیــم تمــام کلماتــی
را کــه بــا حــرف (ت) شــروع مــی شــود را از داخــل یــک صفحــه
روزنامــه پیــدا کنــد و یــا فهرســتی از کلمــات بــه دانــش آمــوز
مــی دهیــم مثــل (پــدر  -پهلــو  -پــارو  -پــول -تــوت) و از دانــش
آمــوز میخواهیــم کلمــه ناجــور را پیــدا کنــد.

ساخت چیستان های
همقافیه

ایــن چیســتان را بــه دانــش آمــوز مــی گوییــم؛ بــرگ بــرگ مــی
خــوری و نامــش (.........کاهوســت) بعــد بــرای راهنمایــی به
او مــی گوییــم هــم آهنــگ بــا آهوســت.

آگاهی از کلمات هموزن

از دانــش آمــوز میخواهیــم بــه مجموعــه هــای  3تایــی از
کلمــات گــوش دهــد و کلمــات مــوزون را پیــدا کنــد .بهعنــوان
مثــال( :مــوش -لــب -گــوش) یــا (دســت -دهــان -زبــان).

جابجایی حروف

از دانــش آمــوز میخواهیــم کــه اولیــن حــرف یــک کلمــه را بــا
آخریــن حــرف کلمــه دیگــر جابجــا کــرده و ترکیــب جدیــدی
بســازد مثــال :حــرف اول (غــاز) را برداریــد و بهجــای حــرف
انتهایــی (بــاد) بگذاریــد و در آن گــردش کنیــد (بــاغ).

مثــال (کوهســتان  -دنیــا  -ایــران و  ).....و در تمرینــی دیگــر

گوش دادن به تلفظ
کلماتچندهجایی

دانش آموز باید به تلفظ کلمات چندهجایی گوش دهد و بخش
ها را تعیین کند بهعنوان مثال( :خستگی| خس ِ
-ت -گی)

حــروف را در اختیــار دانشآمــوزان قــرار داده ،هــر دانشآمــوز

آمــوزش ترکیبــی بــه همــه مفاهیــم و فنونــی گفتــه میشــود

کــه در دو راهبــرد آمــوزش مســتقیم و آگاهــی واجشــناختی بــه

کار گرفتــه شــدهاند .ایــن روش ضمــن اینکــه آگاهــی از ســاختار
گفتــاری واژه را آمــوزش میدهــد بــه آمــوزش مســتقیم اصــول

الفبایــی ،یعنــی فهــم اینکــه صــدای گفتــاری بــا حــروف الفبایــی
در امــای واژه ارتبــاط دارنــد ،نیــز میپــردازد .برنامــه آمــوزش

ترکیبــی بهصــورت متنــاوب تدویــن شــده اســت؛ یعنــی یــک
جلســه فنــون آمــوزش مســتقیم و جلســه بعــد فنــون آگاهــی

واجشــناختی تدریــس میشــود ( .)34بــرای هــر جلســه برنامــه
آمــوزش ترکیبــی بایــد اهــداف آموزشــی ،محتــوای آموزشــی

مدنظــر معلــم اســت ،حــروف ایــن کلمــه بهصــورت جــدا از هــم

روی کارتهایی نوشــته شــده اســت ،یکی از کارتهای حــروف را

برداشــته و بقیــه کارتهــا را بــا ترتیــب درســت جلــو دانشآمــوز
قــرار میدهیــم و دانشآمــوز بایــد بعــد از خوانــدن کلمــه توســط

معلــم حــرف جــا افتــاده را پیــدا کــرده و بــه کلمــه ناقــص اضافــه

کنــد و آن را بخوانــد .آ  -ا د  -ا ن.

ایــن کار را میتــوان بــا کلمــات دیگــر تکــرار کــرد بهعنــوان

پنــج کلمــه را بهصــورت ناقــص روی تختــه نوشــته و کارتهــای
بعــد از خوانــدن کلمــه توســط معلــم کارت حــرف موردنظــر را
پیــدا کــرده و پــای تختــه آمــده و آن حــرف را بــه کلمــه اضافــه

میکنــد بهعنــوان مثــال کلمــه داســتان را بــه ایــن صــورت روی
تختــه مینویســیم (د ا س -ا ن) .بعــد از تمریــن کــردن میتــوان
یادگیــری دانشآمــوزان را مــورد ارزیابــی قــرار داد بــرای مثــال
کلمــه آبگینــه را بــه شــکل آبگیــن در اختیــار دانشآمــوز قــرار

میدهیــم و از او میخواهیــم بــا توجــه بــه تلفــظ کلمه توســط معلم
حــرف تکمیلــی آن را از بیــن حــروف دیگــر پیــدا کــرده و اضافــه
کنــد و در انتهــا تمرینهایــی بــه دانشآمــوز بــرای انجــام دادن در
منــزل داده میشــود .بهعنــوان مثــال ،پنــج کلمــه را بهصــورت

ناقــص در اختیــار او قــرار داده تــا حــروف مربوطه را بــه آن اضافه

کنــد (مثــا خــواه ،-دوســتا ،-آر-مــش-،د رســه ،آ -ان ،ســر -ه).

موردنیــاز و تکالیفــی جهــت دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب

ایــن قســمت بــه مثالــی از آگاهــی واجشــناختی در روش

تکالیفــی را بــرای منــزل در نظــر گرفــت و همچنیــن میتــوان از

کلمههــای ســه هجایــی اســت .هــدف کلــی کــه در ذهــن معلــم

را تــدارک دیــد و در هــر جلســه زمانــی را بــرای ارزشــیابی و

ترکیبــی اشــاره میشــود .موضــوع ایــن آمــوزش تجزیــه هجــا در

تقویتکنندههایــی نظیــر تشــویق کــردن و یــا دادن اســتیکرهای

اســت ایــن اســت کــه دانشآمــوز حــروف الفبــا را بشناســد.

اســتفاده کــرد ( .)8در ادامــه مثالــی از آمــوزش مســتقیم در روش

دانشآمــوز هجــای خاصــی را در کلمــه درســت نشــان دهــد،

آفریــن و ماننــد آن جهــت ایجــاد انگیــزه و عالقــه در دانشآمــوز

اهــداف جزئــی در ایــن بخــش از آمــوزش ترکیبــی :انتظــار داریــم

ترکیبــی بیــان میشــود .موضــوع ایــن آمــوزش تکمیــل کلمــات با

دانشآمــوز تمــام هجاهــای کلمــه را تجزیــه کنــد و همینطــور

ایــن اســت کــه دانشآمــوز حــروف الفبــا را بشناســد امــا اهــداف

دارد را مشــخص کنــد .چنــد کلمه ســه هجایــی روی تخته نوشــته

حــروف موردنظــر اســت .هــدف کلــی کــه در ذهــن معلــم اســت

جزئــی کــه در ایــن بخــش از آمــوزش مدنظــر اســت میتوانــد

34
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کــردن حــرف موردنظــر کلمــه را کامــل کنــد؛ مثــا کلمــه آزادگان

راهبردهای آموزشی برای بهبود اختالل یادگیری امال

میکنــد( :گــزارش ُ
گ -زاِ -رش) .بــرای هــر دانشآمــوز چنــد

تعلیم و تربیت استثنایی

یادگیــری بهتــر امــای کلمــات بیقاعــده را فراهــم مینماینــد

کلمــه ســه هجایــی خوانــده میشــود و از او میخواهیــم هــرگاه

( .)28راهبــرد چنــد حســی نیــز تبحــر خاصــی میطلبــد کــه

(س) را در کلمـهای شــنیدی دســتت
مثــال  :1هــرگاه هجــای َ

درصورتیکــه در تجــارب یادگیــری خــود بیشــتر از یــک حس را

هجــای خاصــی را در کلم ـهای شــنید دســتش را بــاال ببــرد.

مثــال  :2هــرگاه هجــای مــا را در کلمـهای شــنیدی دســتت را

بــاال ببــر( :مشــترک -راهنمــا -گالویز).

بعــد از تمریــن کــردن یــک ارزیابــی از میــزان یادگیــری

درگیــر کنــد ،بیشــتر میآمــوزد ( ،)36راهبــرد ادراک و حافظــه

صرفـ ًا در مــوارد آموزشــی بــا واحدهــای کوچــک کارســاز اســت

( .)37آمــوزش مســتقیم نیــز هنگامــی بیشــترین اثــر را خواهــد

داشــت کــه تکالیــف بــا توالــی منظــم و دقیــق ،از ســاده به دشــوار
و قــدم بــه قــدم طراحــی شــده باشــند ( .)38اســتفاده از راهبــرد

دانشآمــوزان بــه همیــن ترتیــب بــه عمــل میآوریــم ،بهعنــوان

آگاهــی واجشــناختی نیــز نیــاز بــه معلمانــی دارد که بر ســاختمان

ســه هجایــی نوشــته و از او میخواهیــم کــه هجاهــای آن کلمــه را

ِ
دیگــر
و هــر ســطح ســاختار خــاص خــود را دارد .مالحظــهی

مثــال ،دانشآمــوزان را تکتــک کنــار تختــه بــرده و یــک کلمــه

زبــان آگاه باشــند؛ چــرا کــه زبــان دارای ســطوح مختلفــی اســت

تفکیــک کنــد و در پایــان جلســه آموزشــی چنــد کلمه ســه هجایی

موردنیــاز معلــم در اســتفاده از ایــن راهبــرد ،آگاهــی و وقــوف

هجاهــای آن را جداگانــه بنویســد و در جلســه بعــد بــا خــود بــه

دانســتن اینکــه یــک کلمــه از چنــد هجــا درســت شــده و یــا

بــه دانشآمــوز داده میشــود تــا در منــزل بــه کمــک والدیــن
کالس آورد (پریشــان -پــرورش  -آموختــن و .)....

بحث و نتیجه گیری
امــا بهعنــوان یکــی از دروس زمینهســـاز بـــرا ی درسهای

دیگــر ،نیــاز بــه کســب تواناییهـــا ی الزم دارد .دقّـــت ،توجـــه

و حافظـــه دیـــدار ی و شـــنیداری ســالم و قــو ی همچنیــن ارائــه
مطالـــب گفتـــه شـــده از طریـــق مع ّلم بـــا شـیوههـــا ی جــ ّ
ـذاب

مـیتوانـــد دانشآمــوز را در جهـــت کســب موفقیت در نوشــتار

صحیح و درســت یار ی نماید .دانســـتن مشــــکالت آموزشـــی
در درس امــــا و عوامــل شــشگانه سببســاز آن کــه در

بــر ســاختمان آوایــی و واجــی و هجایــی کلمــات اســت؛ یعنــی

اولیــن آوای آن چیســت ( .)39در نهایــت اســتفاده از راهبــرد

ترکیبــی میطلبــد کــه معلــم هــم در راهبــرد مســتقیم و هــم در
راهبــرد آگاهــی واجشــناختی متخصــص باشــد.
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