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چکیــده :بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مشــکالت یادگیــری در بیــن دانــش آمــوزان ایرانــی ،تشــخیص ،آمــوزش و توانبخشــی بهنگام

میتوانــد باعــث کاهــش مشــکالت و آســیبهای موجــود درراه آمــوزش و درمــان ایــن کــودکان شــود .بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش
آمــوزش در محقــق کــردن عدالــت آموزشــی در جامعــه ،یکــی از گروههایــی کــه در موفقیــت دانشآمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری از

جایــگاه مهــم و انکارناپذیــری برخوردارنــد ،معلمــان هســتند کــه میتــوان از آنهــا بهعنــوان معمــاران آموزشــی ایــن دانشآمــوزان نــام
بــرد .تشــخیص بهنــگام دانشآمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری بــه وســیله معلمــان مــدارس عــادی ،بــا توجــه بــه ســن طالیــی انجــام

مداخلههــای آموزشــی و توانبخشــی بهموقــع ،میتوانــد باعــث صرفهجویــی در وقــت ،هزینههــای آموزشــی و درمانــی و جلوگیــری

از برچســب خــوردن و تبعــات روانــی و اقتصــادی -اجتماعــی آن بــرای خانوادههــا و اجتماع شــود و از وخامت مشــکالت آنهــا و همبودی

پیــدا کــردن بــا ســایر اختاللهــا از جملــه اختاللهــای اضطرابــی ،خلقــی ،نقــص توجــه بیــش فعالــی و مشــکالت اجتماعــی -هیجانــی

پیشــگیری کــرد .از ایـنرو پژوهــش حاضــر بــا نگاهــی بــه مشــکالت یادگیــری و بــا معرفــی نقــش معلمــان در تشــخیص ایــن مشــکالت،
راهبردهایــی بــرای خانوادههــا ،پیشدبســتان و مــدارس معرفــی میکنــد.

واژههای کلیدی :مشکالت یادگیری ،معلمان ،دانش آموزان ،والدین ،مدرسه

مقدمه

پیرامــون تعریــف و تشــخیص مشــکالت یادگیــری توافــق وجود

نــدارد .در حــال حاضــر قســمت زیــادی از ایــن اختالفنظــر بــه

اختــال یادگیــری ویــژه نوعــی اختــال عصبی-تحولــی

تصویــب قانــون آمــوزش افــراد بــا ناتوانــی 1مرتبــط اســت .در

بهکارگیــری مهارتهــای تحصیلــی از جملــه ،روخوانــی دشــوار،

اجــازه اســتفاده از رویکــرد پاســخ بــه مداخلــه 2را برای تشــخیص

بــا منشــأ زیســتی اســت کــه شــامل مشــکل در یادگیــری و

ســال  2004بــا تصویــب ایــن قانــون مراکــز آموزشــی رســمی

کنــد و نادرســت کلمــات ،ناتوانــی در درک معنــی کلمــات،

کــودکان بــا احتمال مشــکالت یادگیــری جهت دریافــت آموزش

یادگیــری مفاهیــم و معانــی اعــداد و یــا محاســبات و اشــکال در

مداخلــه بــرای تشــخیص اختــال یادگیــری ویــژه بهجــای تکیــه

شــش مــاه ،بــا وجــود انجــام مداخــات درمانــی بایــد همچنــان

باعــث شــکلگیری شــکافهای نظــری متعــددی در بیــن

مشــکالت هجــی کــردن ،اشــکاالت بیــان نوشــتاری ،اشــکال در

ویــژه یافتنــد .درواقــع اجــازه اســتفاده از رویکــرد پاســخ بــه

اســتدالل ریاضــی اســت .ایــن مشــکالت بــرای مــدت حداقــل

و اعتمــاد بــه روش ســنتی ناهماهنگــی هوشبهــر و پیشــرفت

ادامــه داشــته باشــد .شــیوع ایــن اختــال در حــوزه خوانــدن،

صاحبنظــران ایــن حــوزه شــده اســت.

نوشــتن و ریاضیــات در فرهنگهــا و جوامــع مختلــف در
کــودکان دبســتانی حــدود  5تــا  15درصــد و در بیــن پســران
دو تــا ســه برابــر بیشــتر از دختــران گــزارششــده اســت (.)1

درواقــع اختــال یادگیــری ویــژه بــا ضعفهایــی در پیشــرفت

مهارتهــای تحصیلــی همــراه اســت .ایــن اختــال ماهیتــی

ناهمگــن دارد کــه ایــن ناهمگنــی در الگوهــای تحصیلــی ،قــوت و
ضعــف پــردازش اطالعــات ،همچنیــن در سیســتم طبقهبنــدی
اصلــی بهعنــوان اختاللهــای تحصیلــی ویــژه ماننــد خوانــدن،

نوشــتن و ریاضــی منعکــس میشــود ( .)2در بیــن پژوهشــگران

بــدون شــک بزرگتریــن منبــع اختالفنظــر بیــن

صاحبنظــران در حــوزه اختــال یادگیــری بــه جایــگاه بهــره
هوشــی در تشــخیص اختــال یادگیــری ویــژه مربــوط اســت

( .)3منتقــدان ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه آزمونهــای
هــوش در زمینــه تشــخیص مشــکالت یادگیــری از دقــت و
اعتبــار الزم برخــوردار نیســتند ( .)4در ایــن راســتا فرانســیس
1- Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEIA).
2- Response to Intervention

سال هفدهم ،شماره  ،5پیاپی 1396| 148

9

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

و همــکاران ( )2005معتقدنــد کــه گروههــای کــم پیشــرفت و

بالینــی و تجربــی توجــه ویــژه پژوهشــگران و صاحبنظــران

ناهمســان در بهــره هوشــی همپوشــانی باالیــی بــا یکدیگــر دارنــد

ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .درواقــع شناســایی

رفتــاری ،پاســخ بــه مداخلــه و دیگــر حوزههــا ،مشــکالت

بهعنــوان یــک هــدف تجربــی و بالینــی بــه دو دلیــل از اهمیــت

نارســاییها معتقدنــد کــه تشــخیص اختــال یادگیــری ویــژه

مطالعــات پیشــگیری باهدف شناســایی نشــانگرهای خطرآفرین

ن وجود
پاسـخدهی بــه مــدل پاســخ بــه مداخلــه باشــد ( .)5بــا ایـ 

هدایتکننــده مطالعــات طولــی بــا تمرکــز بــر مشــخص کــردن

کــه ایــن مســاله در زمینــه تمایــز در ویژگیهــای شــناختی،

مبتنــی بــر کــم پیشــرفتی معنــادار در حوزههــای تحصیلــی و

اختالفنظــر بیــن متخصصــان و صاحبنظــران ایــن حــوزه بــه

ویــژهای برخــوردار اســت .نخســت ،بهعنــوان هدایتکننــده

شــناختی اولیــه بــرای اختــال یادگیــری؛ دوم بهعنــوان

مســیرهای تحــول شــناختی غیرمعمــول بــرای اختــال یادگیــری

قــوت خــود باقــی اســت ،علیرغــم ایــن اختالفنظرهــا در

ویــژه ( .)9پیشــینه کاوی مبانــی نظــری موجــود نشــان میدهــد

در تشــخیص مشــکالت یادگیــری اجــازه اســتفاده از رویکــرد

وجــود دارنــد کــه عبارتانــد از مــدل ناهماهنگــی -ثبــات

حــال حاضــر  67درصــد از ایالتهــای آمریــکا ( 34ایالــت)

ناهماهنگــی هوشبهــر  -پیشــرفت را دارنــد ( .)6ازایــنرو

کــه در زمینــه توانمندیهــا و ضعفهــای شــناختی ســه روش
2

( ،)8،10مــدل ناهماهنگــی -هماهنگــی )11(3و روش ارزیابــی

بــا توجــه بــه مشــکالت مدلهــای تشــخیصی ناهماهنگــی

جامــع .)12(4اگرچــه در مفهومســازی نظــری در ارتبــاط

صاحبنظــران ایــن حــوزه بــرای تشــخیص اختــال یادگیــری

تشــخیص اختــال یادگیــری ویــژه بیــن ســه روش الگــوی

هوشبهــر  -پیشــرفت و پاســخ بــه مداخلــه در ســالهای اخیــر

بیــن فرایندهــای شــناختی و پیشــرفت و همچنیــن در فراینــد

ویژهبــر مبنــای تحلیــل الگوهــای توانمندیهــا و ضعفهــای

توانمندیهــا و ضعفهــای شــناختی تفاوتهایــی وجــود

ضعفهــای شــناختی معتقدنــد کــه اختــاف بیــن هوشبهــر

ویــژه بهعنــوان پیشــرفت پایینتــر از حــد انتظــار نســبت

تواناییهــا و شایســتگیهای فــردی افــراد را در حوزههــای

شــناختی ویــژه توافــق نظــر وجــود دارد .افــزون بــر ایــن فالنــگان

شــناختی 1تأکیددارنــد( .)7طرفــداران رویکــرد توانمندیهــا و

و پیشــرفت تحصیلــی آنطــور کــه شایســته اســت نمیتوانــد
مختلــف نشــان دهــد ،درواقــع اســتدالل آنهــا ایــن اســت کــه

دارد ،بااینوجــود بیــن ســه روش در تعریــف اختــال یادگیــری

بــه تواناییهــای موجــود و ضعــف مربوطــه در تواناییهــای
و همــکاران ( )2010معتقدنــد کــه ایــن رویکردهــا نیازمند مؤلفه

الگــوی توانمندیهــا و ضعفهــای شــناختی بــرای تشــخیص

منحصربهفــرد و مهمــی هســتند کــه مبتنــی بــر یافتههــای

برخــوردار اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه بــرای تمایــز کــودکان بــا

تحصیلــی حاصــل از آن اســت ( .)7بدیــن معنــی کــه دادههــای

مشــکالت بالقــوه یادگیــری از دقــت و کارآمــدی بیشــتری
اختــال یادگیــری ویــژه از کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری

پژوهشــی در ارتبــاط بیــن تواناییهــای شــناختی و پیامدهــای

جمعآوریشــده بایــد نشــاندهنده حمایــت تجربــی معنــاداری

و دیرآمــوز میتــوان از آن اســتفاده و همچنیــن جهــت

بیــن نقصهــای شــناختی و تحصیلــی ویــژه بــرای افــراد باشــد.

شــناختی نیــز کاربــرد فراوانــی دارد (.)7،8

یادگیــری ویــژه امــری رایــج و موفقیتآمیــز محســوب میشــود

برنامهریــزی بــرای مداخلههــای مبتنــی بــر نقــص پــردازش
شــواهد پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه کــودکان بــا اختــال

یادگیــری ویــژه در حوزههــای شــناختی ،تحصیلــی ،ادراکــی-

حرکتــی ،زبانشــناختی و اجتماعــی -هیجانــی دچــار ضعفهــا
و مشــکالتی هســتند .درایــن میــان ،عوامــل شــناختی بــه دلیــل
نقــش محــوری و اهمیــت ویــژهای کــه در یادگیــری و کســب

موفقیتهــای تحصیلــی دارنــد در ســالهای اخیــر ازلحــاظ
)1- patterns of strengths and weaknesses (PSW
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در حــال حاضــر اســتفاده از ســه روش بــرای تشــخیص اختــال

(.)6

اختــال یادگیــری یکــی از معضــات جــدی آموزشــی

در عصــر مــدرن محســوب میشــود کــه تبعــات فــردی و
اجتماعــی زیــادی در پــی دارد .شکســت تحصیلــی ایــن گــروه

2- Discrepancy-Consistency Method (D- CM).
)3- Concordance-Discordance Method )C/DM
)4- the Cross-Battery Assessment Method (XBA
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زیــادی بــه همــراه دارد؛ درنتیجــه آنهــا بــرای رفــع ایــن

ضعفهــای شــناختی مرتبــط بــا اختــال یادگیــری ویــژه

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

از دانشآمــوزان بــدون شــک شکســت یــک فــرد محســوب

مشــکالت یادگیــری دانشآمــوز مربــوط بــه یــک حــوزه ویــژه

نمیشــود؛ بلکــه تبعــات ســنگین آن بــرای جامعــه تــا ســالها

اســت؟ دانشآمــوز در انجــام تکالیــف کالســی در منــزل چــه

کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری ،شناســایی ســریع آنهــا و

درس بــه چــه صــورت اســت؟ اگــر مشــکل رفتــاری وجــود

باقیمانــده و جبرانناپذیــر خواهــد بــود .بهتریــن اقــدام بــرای

بــرای آنهاســت .کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری بزرگتریــن

دارد تحــت چــه شــرایطی و بــا چــه پیامدهایــی اتفــاق میافتــد؟

عملکــرد دانشآمــوز در حوزههــای مختلــف زبــان بــه چــه

گــروه دریافتکننــده خدمــات ویــژه در ایــران و دیگــر
کشــورها محســوب میشــوند؛ ازایــنرو بــا توجــه بــه فراگیــر

صــورت اســت؟

بــودن مشــکالت یادگیــری در میــان دانــش آمــوزان تقریبــ ًا

تشــخیص بهنــگام مشــکالت یادگیــری در
دوران پیشدبســتان توســط معلمــان

مشــکالتآموزشــی-تحصیلــیآنهــاازنزدیــکآشــناهســتند.

هــر چنــد شناســایی دقیــق مشــکالت یادگیــری در ســنین

اکثــر معلمــان مــدارس عــادی بــا ایــن نــوع دانــش آمــوزان و
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش انکارناپذیــر آمــوزش در

محقــق کــردن عدالــت آموزشــی در جامعــه ،یکــی از گروههایــی

کــه از نقــش مهــم و انکارناپذیــری در موفقیــت دانشآمــوزان

بــا مشــکالت یادگیــری برخوردارنــد ،معلمــان مــدارس عــادی

هســتند کــه میتــوان از آنهــا بهعنــوان معمــاران آموزشــی ایــن
دانشآمــوزان یادکــرد .در واقــع از آنجــا کــه معلمــان در مواجهه
مســتقیم بــا مســائل آموزشــی و رفتــاری ایــن دانشآمــوزان
قــرار دارنــد ،میتواننــد در شناســایی ،ارجــاع و همچنیــن رونــد
درمــان آنــان نقــش مهــم و پررنگــی داشــته باشــند .از ای ـنرو

معلمــان الزم اســت در رابطــه بــا مشــکالت تحصیلــی و همچنین
نیازهــای ایــن گــروه از دانشآمــوزان دیــد درســت و مبتنــی بــر

واقعیــت داشــته باشــند تــا بتواننــد عملکــرد مناســبی در رابطــه

بــا آنهــا بــروز دهنــد .درواقــع شناســایی بهموقــع ،درمــان
و آمــوزش درســت ایــن دانشآمــوزان حاصــل تعامــل بیــن
خانــواده ،معلــم و درمانگــران آنــان خواهــد بــود .ازایـنرو عــدم

آگاهــی معلمــان در خصــوص مســائل آموزشــی ایــن دانــش

آمــوزان میتوانــد تأثیــر غیرقابلجبــران در آینــده و رونــد
آمــوزش ایــن دانشآمــوزان داشــته باشــد .ارزیابــی انجامشــده

توســط معلــم بــر اســاس اطالعاتــی اســت کــه خــود معلــم از

عملکــرد دانشآمــوز در کالس درس تهیهکــرده اســت .در

واقــع معلــم بــا توجــه بــه ســطح عملکــرد دانشآمــوز و اینکــه
دانشآمــوز ازنظــر تحصیلــی از همکالســیهایش عقبتــر
اســت یــا خیــر؟ آیــا دانشآمــوز در مواقعــی کــه آمــوزش
الزم را میبینــد بــاز هــم دچــار مشــکل یادگیــری اســت؟ آیــا
بــه درک درســتی از مشــکالت آنهــا خواهــد رســید؟ آیــا

پاییــن کاری دشــوار و نیازمنــد تــاش و تیزبینــی معلمــان،
متخصصــان و والدیــن اســت ،ولــی مســتندات پژوهشــی نشــان

میدهــد کــه میانگیــن رســیدن بــه نماگرهــای تحولــی ازجملــه
در مهارتهــای حرکتــی ،زبانشــناختی و اجتماعــی -هیجانــی
در کودکانــی کــه بهعنــوان اختــال یادگیــری تشــخیص داده

میشــوند نســبت بــه میانگیــن گــروه ســنی خــود دچــار تأخیــر
و در جاماندگــی اســت .در اینجــا نقــش معلمــان در تشــخیص

اولیــه مشــکالت یادگیــری بــا توجــه بــه نشــانگانی که در ســطوح

مختلــف زبــان ،آمــوزش ،حرکت و مهــارت اجتماعــی  -هیجانی
کــودک میبیننــد میتوانــد از بــروز مشــکالت بعــدی ایــن
افــراد جلوگیــری کنــد .در واقــع هــر چــه ســریعتر و بهموقــع

مشــکالت یادگیــری کــودک تشــخیص داده شــود بهتبع آن ســن

طالیــی آمــوزش و توانبخشــی نیــز از دســت نمـیرود و کــودک

میتوانــد از زندگــی بهتــر و باکیفیتتــری برخــوردار باشــد.

درواقــع تشــخیص بهنــگام مشــکالت یادگیــری از ســوی معلمان

عملــی امیدبخــش و مؤثــر اســت.

از آنجایــی کــه در ســنین قبــل از مدرســه ابــزار دقیــق و

پایــا بــرای تشــخیص درســت مشــکالت یادگیــری در دســترس

نیســت از ای ـنرو معلمــان خبــره و باتجربــه بــا تیزبینــی و دیــد
بــاز میتواننــد بــا توجــه بــه مــوارد زیــر در جهــت تشــخیص

بهنــگام کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری در پیشدبســتان اقــدام
کننــد کــه تشــخیص بهنــگام بــه مداخلــه بهموقــع منجــر خواهــد

شــد کــه ایــن مهــم میتوانــد از بــروز حجــم زیــادی از مشــکالت
تحصیلــی ،رفتــاری و اجتماعــی هیجانــی ایــن کــودکان در آینــده

جلوگیــری بــه عمــل آورد.
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مداخلــه بــه هنــگام اقدامــات درمانــی -توانبخشــی و آموزشــی

عملکــردی دارد؟ مشــکالت رفتــاری دانشآمــوز در کالس

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

• مشکالت در تلفظ درست کلمات
• تأخیر و در جاماندگی در گفتار متناسب با سن

• بهراحتی ناامید شدن و از دست دادن انگیزه و امید

• دشواری در یافتن کلمات مناسب در مواقع حرف زدن

• مشــکل در برقــراری ارتبــاط بــا همســاالن و طــرد از طــرف

مســیرهای ســاده و ابتدایــی بــرای بیــان

آنهــا و انــزوای کــودک

• خام حرکتی و مشکالت تعادل

• مشکل در درک سؤال و مفهوم جمالت دیگران

• هماهنگی حرکتی ضعیف و مشکالت ادراکی -حرکتی

• پاسخ نامناسب به سؤالها و موقعیتها

• مشــکل در حــرکات ظریــف و دس ـتکاری اشــیا کوچــک

• مشکالت در یادگیری کلمات جدید
• دشواری در خواندن کلمات
• دشواری در یادگیری اعداد و حروف الفبا
• آگاهــی واجشــناختی ضعیــف یــا عــدم وجــود آگاهــی

واجشــناختی

• ناتوانی در بیان حروف الفبا بهصورت روان
• ضعف و مشکل در ادراک صدا با حروف
• مشــکل در بازگویــی قصههــای کودکانــه و رعایــت توالــی

موجــود در آنهــا

• توجه پایدار ضعیف
• تــاش زیــاد بــرای فهمانــدن مفهــوم گفتــار خــود بــه

دیگــران

• دشواری در دنبال کردن جهتها
• مشــکل در ادراک حــاالت چهــره ،برقــراری تمــاس بــا

نــگاه ،اســتفاده از زبــان بــدن و ژسـتهای دیــداری و مشــکل در

ادراک موقعیتهــای اجتماعــی

• انجــام دادن کارهــای تکــراری و نداشــتن انگیــزه بــرای

شــروع فعالیتهــای جدیــد

• داشــتن رفتارهــای تکانــش گــری ،نقــص توجــه و بیــش

فعاالنــه

• تکرار مدام یک فکر و ناتوانی در کسب افکار جدید
• دشــواری در مدیریــت زمــان ،زود خســته شــدن و دســت

کشــیدن از انجــام فعالیــت

• تغییــرات ناگهانــی و ســریع در خلــق و انجــام بــازی بــه

صــورت انفــرادی

• زودرنجــی ،پرخاشــگری ،عصبانیــت شــدید و عــدم پیروی
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ازجملــه بســتن زیــپ شــلوار ،بنــد کفــش ،دکمــه لبــاس و ســایر

مهارتهــای خودیــاری

• مشــکالت حرکتــی درشــت ازجملــه لیلــی کــردن ،بــاال

رفتــن ،پریــدن ،دســت زدن

• مشــکالتی در اســتفاده از رنگهــا ،کشــیدن نقاشــی ،رســم

اشــیا ،ردیابــی یــا کپــی کــردن

• فراموشی در انجام تکالیف مدرسه و کارهای روزانه
• مشکل در زمینه توالی و ترتیب
• مشــکل در یادگیــری مفاهیــم اساســی ازجمله شــکل ،رنگ

و اندازه

چگونــه معلــم در کالس درس میتوانــد
بــه دانــش آمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری
کمــک کنــد؟
بــا توجــه بــه ایــن مســاله کــه مشــکالت یادگیــری دانــش

آمــوزان اکثــراً در مــدارس و در درجــه نخســت توســط معلمــان

عــادی تشــخیص داده میشــوند ازایـنرو معلمــان در قبــال نحوه
آمــوزش درســت و بــرآورده کــردن نیازهــای آموزشــی ایــن
دانــش آمــوزان وظیفــه خطیــر و مهمــی دارنــد .بــدون شــک

تشــخیص بهنــگام توســط معلمــان تنهــا در صورتــی میتوانــد
مفیــد و کارآمــد باشــد کــه بــه دنبــال آن برنامــه آموزشــی
کاربــردی و مبتنــی بــر نیــاز بــرای ایــن دانــش آمــوزان طراحــی و

در عمــل اجــرا شــود.

معلمــان مــدارس عــادی میتواننــد بــا رعایــت راهبردهــای

پــی آینــد ،گامهــای امیدبخــش و پرثمــری در جهــت رســیدن به
عدالــت آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری

بردارند.
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• اهــداف آموزشــی را در گامهــای کوچــک تقســیم و بــه

نقــش تقویــت و دادن بازخوردهــای الزم در آمــوزش کــودکان بــا

مشــکالت یادگیــری توجــه کننــد.

آمــوزان بهعنــوان بخــش طبیعــی از فراینــد یادگیــری محســوب
شو د .

آنهــا شــرح دهیــد.

• بهصــورت عملــی و گامبــهگام نحــوه انجــام تکالیــف را

بــرای دانــش آمــوزان شــرح داده و بــا سرمشــق دهــی نســبت

بــه نهادینــه کــردن مطلــب در آنهــا تــاش کنــد.

• وقتــی دانــش آمــوزان در کالس درس خوانــدن را شــروع

• معلــم بایــد تــاش کنــد برنامههــای آموزشــی قابــل

میکننــد معلــم بایــد از درک و فهــم آنهــا اطمینــان حاصــل کند

فراهــم کــرده و در صــورت تغییــر در روال برنامههــا بــه آنهــا

• میــزان تقویتکنندههــای بیرونــی را کاهــش و بــر تقویــت

• بــا فراهــم کــردن تمرینهــای آرامســازی در کالس درس

• رفتارهــای دانــش آمــوزان ،بــه پیامدهــای رفتــاری ارتبــاط

پیشبینــی و معمــول در کالس درس بــرای ایــن دانــش آمــوزان
اطالعرســانی کنــد.

میتــوان ســطح اضطــراب و تنــش ایــن دانــش آمــوزان را
کاهــش و بــه آمــوزش درســت آنهــا کمــک کــرد.

• تشــویق دانــش آمــوزان بــرای برداشــتن گامهــای کوچکــی

کــه میتوانــد آنهــا را بــرای رســیدن بــه هــدف آموزشــی

بزرگتــر و آنچــه از آن هــراس دارنــد ،کمــک نمایــد.

• هدایــت دانــش آمــوزان بطــوری کــه در مواقــع احســاس

اضطــراب و تنــش از همســاالن یــا معلــم خــود کمــک بگیرنــد.

• تجســم ســازی وقایــع مثبــت ،ایجــاد ســناریوهای

واقعبینانــه ،ارتبــاط بــا احســاس و هیجانهــای خــود میتوانــد
در جهــت کاهــش اضطــراب در ایــن دانــش آمــوزان موثــر باشــد.
• ارایــه برنامههــای روزانــه بهصــورت گامبــهگام و انجــام

راهنماییهــای الزم بــه دانــش آمــوز میتوانــد مؤثــر باشــد.

• مشــاهده دقیــق رفتارهــای کــودک در موقعیتهــای

مختلــف توســط معلمــان باتجربــه و ســنجش مهارتهــای
پیشتحصیلــی ،روش مناســبی بــرای شناســایی مراحــل اولیــه

مشــکالت یادگیــری اســت.

• زمانــی کــه معلمــان بتواننــد بــه نیازهای آموزشــی کــودکان

بهموقــع پاســخ دهنــد ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن دانــش

آمــوزان پیآیندهــای آموزشــی مثبــت و امیدبخشــی را در
بلندمــدت تجربــه کننــد.

• معلــم میتوانــد بــرای آمــوزش کارآمــد از ضبــط کننــده

صــدا اســتفاده کنــد.

• مطالــب آموزشــی در کالس در راســتای زندگــی واقعــی

و در صــورت لــزوم کمکهــای الزم را ارائــه دهــد.

عملکــرد دانشآمــوز تمرکــز کننــد.
داده شــوند.

• دانش آموزان را دلگرم کنند.
• دربــاره وظایــف تحصیلــی و فعالیتهــای اجتماعــی کــه

دانشآمــوز در آنهــا موفقیــت را تجربــه میکنــد ،بیشــتر

بحــث کننــد.

• در مــورد اینکــه شکســت در زندگــی امــری اجتنابناپذیــر

اســت ولــی مهــم تــاش بعــد از شکســت بــرای رســیدن بــه
موفقیــت اســت را مــورد بحــث قــرار دهیــد.

• دانــش آمــوزان را دلگــرم کنیــد کــه مســئولیت شکسـتها

و موفقیتهــای خــود را بپذیرنــد.

• ســعی کنیــد تکالیفــی کــه بــه دانشآمــوز میدهیــد

متناســب بــا ســطح تواناییهــای شــناختی او باشــد بهطوریکــه

نــه بســیار ســاده کــه تــاش نکنــد و نــه خیلــی دشــوار کــه باعــث
شکســت او شــده و ناکامــی و ســرخوردگی بــه همــراه بیــاورد.

• یــک معلــم خــوب و کار بلــد بهگون ـهای ســطح انتظــارات

از دانشآمــوز را تنظیــم میکنــد کــه بــا ســطح تواناییهــای او

تناســب داشــته باشــد.

• در صــورت درک نکــردن موضــوع هرگــز آنهــا را تحقیــر

نکنیــد و بــا کــودکان دیگــر مقایســه نکنیــد.

• دانش آموزان را به انجام کارگروهی تشویق کنید.
• در صــورت لــزوم از وســایل کمکآموزشــی بــرای رفــع

مشــکالت دانــش آمــوزان اســتفاده کنیــد.

• معلــم میتوانــد از یــک ضبطصــوت بــرای آمــوزش
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• ایجــاد محیــط فعــال یادگیــری کــه در آن اشــتباهات دانــش

کــودکان باشــد و در مــورد کاربــرد مطالــب در زندگــی بــرای

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

دســتورالعملها و قواعــد بــه کــودک اســتفاده کنــد .در ایــن

یادگیــری مطالــب آموزشــی را درک میکننــد نــه اینکــه از روی

بــا اســتفاده از یــک گوشــی بــدون مزاحمــت بــرای دیگر کــودکان

بــا توجــه بــه راهبردهــای مطرحشــده در مورد نقــش کلیدی

• قبــل از شــروع مطلــب جدیــد کلمــات کلیــدی را بــر صفحه

بهنــگام و بهتبــع آن آمــوزش کارآمــد و مبتنــی بــر نیازهــای

هســتید بــه آنهــا مراجعــه کنیــد .بــا ایــن روش دانــش آمــوزان

ضــروری کــه میتــوان مطــرح کــرد ایــن اســت کــه آیــا معلمــان

صــورت کــودک بهجــای نوشــتن و مشــکالت موجــود میتوانــد

بغلدســتی خــود فقــط کپــی کننــد.

تختهســیاه نوشــته و همانطــور کــه در حــال حــرف زدن

آموزشــی دانــش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری ،پرسشــی

میتوانــد ارتبــاط بیــن کلمــات و صــدای آنهــا را یــاد بگیرنــد.
زمانــی کــه شــروع بــه خوانــدن میکننــد اســتفاده از تشــویق

کــردن کمککننــده اســت.

• برجســته کــردن اطالعــات مهــم در تکالیــف بــرای دانــش

آمــوزان کمککننــده اســت .چــون کتابهــای درســی شــامل
بســیاری از اطالعــات اســت کــه ایــن مســاله بــرای دانــش

آمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری گیجکننــده اســت.

• بــا برجســته کــردن قســمتهای مهــم درســی ،دانشآمــوز

بهطــور خــودکار بــدون توجــه بــه مســائل غیرضــروری میتوانــد

بــه اهــداف آموزشــی تعیینشــده دســت پیــدا کند.

• بــرای دانــش آمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری ازجملــه

نارســاخوانی ،هدایــت کارهــای روزانــه در جهــت فعالیتهــای

زندگــی آنهــا میتوانــد بســیار اثربخــش باشــد .همچنیــن نظــم

و ســاختار بــرای یادگیــری ایــن کــودکان دو مؤلفه مهم محســوب

میشــود.

مــدارس عــادی در کشــور ایــران از دانــش ،نگــرش و عملکــرد

مناســبی نســبت بــه نیازهــای آموزشــی ایــن دانــش آمــوزان
برخوردارنــد؟

نگرش معلمان و مشکالت یادگیری
یکــی از موانــع جــدی درراه موفقیــت دانــش آمــوزان بــا

مشــکالت یادگیــری نگــرش منفــی معلمــان بــه آنهاســت.
نگــرش معلمــان نســبت بــه دانــش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه
و آمــوزش فراگیــر در ســالهای اخیــر بــا تمرکــز برافزایــش

پیامدهــای تحصیلــی و تجــارب مثبــت مدرســه توجــه زیــادی
را بــه خــود اختصــاص داده اســت ( .)13مســتندات پژوهشــی

قویـ ًا از ارتبــاط بیــن دانــش و نگــرش معلمــان و رفتارهــای آنها
در کالس درس دانــش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه حکایــت دارد

( .)14شــواهد پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه وقتــی معلــم از

دانــش پاییــن و بهتبــع آن نگــرش منفــی نســبت بــه آمــوزش
دانــش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه یــا آمــوزش فراگیــر برخــوردار

• اســتفاده از بــازی و ســرگرمی بــرای آمــوزش کــودکان بــا

باشــد ایــن مســاله اغلــب منجــر بــه انطبــاق و ســازگاری پاییــن

• اســتفاده از وســایل کمکآموزشــی ازجملــه تبدیلکننــده

پاییــن دانــش آمــوزان بــا معلولیــت توســط همســاالن آنهــا

دیجیتــال ،تبلــت و لپتــاپ ،چــک کننــده الکترونیکــی بــرای

عملکــرد معلمــان میتوانــد بــه نگــرش مثبــت و ســازنده

مشــکالت یادگیــری میتوانــد مؤثــر واقــع شــود.

متــن بــه گفتــار ،تبدیلکننــده صــوت بــه نوشــتار ،ضبطصــوت
هجــی کــردن ،نرمافــزار پیشبینــی کننــده کلمــه ،موتــور
جســتجوی دیــداری ،نرمافــزار ویــژه خوانــدن و نوشــتن،

نرمافزارهــای آموزشــی و منابــع و کتابهــای الکترونیکــی
میتوانــد تأثیــرات مثبــت و کارآمــدی بــر کمیــت و کیفیــت
یادگیــری دانــش آمــوزان داشــته باشــد.

• کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری را در کنــار همســاالن

عــادی خــود کــه تــوان ه ـمکاری و یاددهــی بــه آنهــا را دارنــد
قــرار دهیــد ولــی مراقــب باشــید کــه کــودکان بــا مشــکالت
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در کالس درس و همچنیــن تــا ب آوری ضعیــف و پذیــرش

خواهــد شــد ( .)15 ،14درواقــع افزایــش ســطح دانــش و

در آنهــا منجــر شــده کــه از پیامدهــای مثبــت ایــن مســاله

پذیــرش توســط همســاالن و کاهــش رفتارهــای مخــرب ایــن
دانــش آمــوزان در کالس درس اســت ( .)16در تبییــن ایــن

موضــوع میتــوان چنیــن گفــت کــه بــرای رســیدن بــه پیشــرفت
تحصیلــی مناســب در مســائل آموزشــی و کســب تجــارب مثبت
در مدرســه بــرای دانــش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه ضــروری

اســت کــه معلــم از نگــرش مثبــت و ســازنده نســبت بــه آنهــا

و نیازهــای آموزشیشــان برخــوردار باشــد .تشــخیص عالئــم و
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بــه هــر میــزان کــه الزم باشــد مطالــب موجــود را گــوش دهــد.

و غیرقابلانــکار معلمــان مــدارس عــادی در نحــوه تشــخیص

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

مدیریــت اختاللهــای عصــب روانشــناختی ازجملــه اختــال

اســت ( .)17مبانــی نظــری موجــود در زمینــه مشــارکت

یادگیــری ویــژه در بیــن معلمــان و متخصصــان بحثبرانگیــز

والدیــن و کاربردهــای عملــی تعامــل والدیــن بــا مــدارس بــر

مــورد مدیریــت تخصصــی و هیجانــی مســاله ،میتوانــد دشــوار

و اســلوواچک )1994( 3اســتوار اســت ( .)18ایــن نظریهپــردازان

و دشــوار اســت ( .)15فراینــد تشــخیص و تصمیمگیــری در

پیشــنهاد کردنــد کــه مشــارکت آموزشــی شــامل ارتبــاط والدین-

فرصتهــا ،اســترس بــاال بــرای کــودک و والدیــن ،بحــث

معلمــان و همچنیــن مشــارکت در فعالیتهــای مدرســه و

میتوانــد باعــث واکنشهــای شــدید هیجانــی و ناکامــی شــود.

اصلــی و تأثیرگــذار در تحــول دانــش آمــوزان شــامل خانــواده،

بدنامــی و تبعــات اجتماعــی و فــردی آن ،گوشــهگیری و طــرد

خانــه اســت .بــر اســاس مــدل اپســتین ( )1987ســه عامــل

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه ایــن مســائل میتوانــد تأثیــرات

مدرســه و جامعــه اســت .در ایــن مــدل مشــارکت والدین شــامل

یادگیــری ویــژه داشــته و بهتبــع آن اثــر مســتقیم بــر رفتــار آنها

تصمیمگیــری و هــمکاری بــا جامعــه اســت (.)17

معنــاداری بــر نگــرش معلمــان دانــش آمــوزان بــا اختــال

در کالس درس بــا ایــن دانــش آمــوزان بــه همــراه داشــته باشــد

( .)15تشــخیص و مدیریــت اختــال یادگیــری میتوانــد بــرای

متخصصــان آموزشــی و در مقیــاس گســتردهتر جامعــه موضــوع
چالشبرانگیــزی محســوب شــود و بــه همیــن ترتیــب میتوانــد
منبــع نگــرش منفــی و مثبــت فــردی و حرف ـهای باشــد .همــه

ایــن مســائل توانایــی تأثیــر بــر رفتــار معلمــان دانــش آمــوزان با
مشــکالت یادگیــری در کالس درس را خواهنــد داشــت (.)15

تأثیــر ارتبــاط بیــن خانــه و مدرســه :نقــش
والدین
یکــی دیگــر از گروههایــی کــه نقــش مهــم و انکارناپذیــری

در تشــخیص ،درمــان و آمــوزش دانــش آمــوزان بــا مشــکالت

یادگیــری دارنــد ،والدیــن آنهــا هســتند .در واقــع والدیــن

بهعنــوان کســانی کــه بیشــترین وقــت را بــا فرزنــد خــود

میگذراننــد اگــر از دانــش و آگاهــی الزم در زمینــه مشــکالت و
نیازهــای فرزندشــان برخــوردار باشــند و توســط معلمــان و تیــم

توانبخشــی در جریــان درمــان و آمــوزش آنهــا قــرار گیرنــد،

بــدون شــک حضــور فعــال آنهــا میتوانــد نویدبخــش افقــی
روشــن بــرای فرزندانشــان بهحســاب آیــد .مشــارکت خانــواده

بــا پیامدهــای مثبــت و امیدبخشــی بــرای کــودکان ازجملــه
دســتیابی بــه مهارتهــای آمادگــی در مدرســه ،رفتارهــای
مثبــت و ســازنده از طــرف کــودک ،افزایــش حضــور در مدرســه

و مشــارکت در فعالیتهــای مدرســه ،تکمیــل و انجــام دادن

تکالیــف مدرســه ،بــاال رفتــن مهارتهــای اجتماعــی و احســاس
لــذت از محیــط مدرســه و فعالیتهــای آموزشــی آن همــراه

حــاالت :ارتبــاط ،فعالیتهــای داوطلبانــه ،یادگیــری در منــزل،
براســاس مــدل گرولنیــک و اســلوواچک ( )1994مشــارکت

والدیــن میتوانــد در ســه ســطح رفتــاری ،شــناختی  -عقالنــی

و فــردی اتفــاق بیافتــد .مشــارکت رفتــاری شــامل تعامــل و

مشــارکت در فعالیتهــای خانــه و مدرســه ماننــد حضــور در

همایشهــا و انجمنهــای والدیــن -معلمــان ،کمــک بــه کارهــای
منــزل و پرســش از کــودک در مــورد فعالیتهــای مدرســه

اســت .فعالیتهــای شــناختی -عقالنــی شــامل :کارهایــی اســت

کــه والدیــن در زمینــه فعالیتهــای فکــری و ذهنــی بــا کــودک
خــود از جملــه (رفتــن بــه کتابخانــه ،خوانــدن داســتان ،حــل

جورچیــن و بازیهــای فکــری) انجــام میدهنــد .مشــارکت

فــردی شــامل :میــزان آگاهــی والدیــن در مــورد تحصیــات
فرزندشــان را شــامل میشــود (.)17

در نهایــت مــدل کامــر ( )1980بــر ایــن بــاور اســت کــه

موفقیــت کــودکان بــه ماهیــت روابــط ایجادشــده بیــن خانــواده
و مدرســه بســتگی دارد .اصــول اساســی ایــن مــدل شــامل،

نگــرش مناســب نســبت بــه حــل مســاله ،تصمیمگیــری از
طریــق اجمــاع و مشــارکت و همیــاری اســت .بــر اســاس ایــن
مــدل ایجــاد و حفــظ رابطــه مثبت بیــن دانــش آمــوزان ،خانواده

آنهــا و کارکنــان مدرســه میتوانــد فضــای مدرســه را تغییــر و

منجــر بــه نتایــج مثبــت در یادگیــری دانــش آمــوزان شــود (.)19
مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه کفــه تــرازوی

هــمکاری بیــن معلمــان -والدیــن بــه ســود معلمــان ســنگینی
1- Epstein
2- Comer
3- Grolnick and Slowiaczek
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و احساســی باشــد ،درواقــع بحــث ناامیــدی و از دســت رفتــن

مبنــای کارهــای اپســتین ،)1987(1کامــر )1980( 2و گرولنیــک

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

میکنــد ( .)20کرویــن نشــان داد کــه تعامــل بیــن والدیــن

بــرای درگیــری و مشــارکت در فعالیتهــای آموزشــی کــودک

فعالیتهــای آموزشــی اســت از ایــنرو قســمت زیــادی از

مهارتهــای معلمــان ،ویژگیهــای مدرســه ،وضعیــت

و معلمــان بهطورمعمــول حــول مســائل ارزیابــی و گــزارش

از ســمت معلمــان بــه والدیــن اســت .درواقــع ایــن ارتبــاط کــه

اقتصــادی -اجتماعــی ،وضعیــت تأهــل ،باورهــای والدیــن درباره

اهمیــت نقــش آمــوزش) را شــامل نمیشــود ولــی بااینوجــود

بیشــتر کمــی نگــر (فــرآورده محــور) اســت بــه دلیــل عــدم توجه

یــک طــرح مشــخص و تعاملی بــرای مطالعــه و تصمیمگیــری در

قرارگرفتــه اســت کــه بهطورکلــی امــکان آگاهــی والدیــن از

فرزنــد خــود را ارائــه میدهــد ( .)22گریــن و همــکاران ()2007

بــه فراینــد و جزئیــات پیشــرفت دانــش آمــوزان موردانتقــاد

تجــارب آموزشــی فرزنــدان خــود در کالس درس را فراهــم

نمیکنــد .کرویــن تأکیــد دارد کــه بهجــای آن والدیــن بایــد در
جریــان جزئیــات مســائل آموزشــی فرزنــد خــود قــرار گرفتــه و

معلمــان بایــد والدیــن را در مــورد تجــارب یادگیــری فرزنــدان

خــود مطلــع کننــد (.)17

مدل مشارکت والدین
هــوور -دمپســی و ســاندلر( )2005بــا اســتفاده از یــک

تعریــف چندبعــدی از مشــارکت والدیــن یــک مــدل نظــری
مناســب در ایــن مــورد ارائــه دادهانــد.

ایــن مــدل در پنــج ســطح سازماندهیشــده اســت کــه

جنبههــای مختلــف مشــارکت و درگیــری والدیــن را توصیــف

میکنــد .دو ســطح نخســت از ایــن مــدل شــامل انگیزههــای
روانشــناختی تأثیرگــذار بــر تصمیمگیــری والدیــن بــرای درگیــر
شــدن در آمــوزش فرزنــدان خــود و نــوع رفتارهــای مشــارکتی

کــه والدیــن میتوانــد در آن شــرکت کننــد را شــامل میشــود.
در ســطح یــک ،ســه دســته از تأثیــرات انگیزشــی پیشــنهاد

شــده اســت کــه شــامل :باورهــای انگیزشــی والدیــن ،ادراک

والدیــن از دعوتنامههــا و ادراک والدیــن از متغیرهــای

اســترسآور زندگــی اســت.

در ســطح دوم ،چهــار نــوع ســطح مشــارکت والدیــن از جمله

درگیــری و مشــارکت در فعالیتهــای مدرســه ،درگیــری و
مشــارکت در فعالیتهــای خانــه ،ارتبــاط بــا ارزشهــا ،اهــداف،

شــکل  .1مــدل فراینــد مشــارکت والدیــن برگرفتــه از هوور -دمپســی و ســاندلر

()2005
سطح 5

پیشرفت دانش آموزان
سطح 4
ویژگیهای دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت
خودکارآمدی
تحصیلی

انگیزه درونی برای
یادگیری

راهبردهای
خودتنظیمی
یادگیری و استفاده
از آنها

خودکارآمدی
اجتماعی برای
ارتباط با معلمان

سطح 3
نقش واسطهای ادراک کودک بر ساز و کار والدین
الگو گزینی

تشویق

آموزش

تقویت

سطح2
ساز و کار والدین برای مشارکت و درگیری
الگو گزینی

تشویق

آموزش

تقویت

سطح1
شکلهای مشارکت والدین
مشارکت در
مدرسه

ارتباط بین والدین،
معلمان و مدرسه

انگیزه فردی

مشارکت و درگیری
در خانه

دعوت به همکاری

فرهنگ خانواده

زمان و انرژی

دانش و مهارتها

دعوت ویژه دانشآموز
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دانــش آمــوزان ابتدایــی و متوســطه محســوب میشــود (.)23

دعوت ویژه مدرسه

عواملــی کــه بهطــور بالقــوه میتواننــد بــر تصمیمهــای والدیــن

ادراکشــده بهتریــن پیشبینــی کننــده مشــارکت والدیــن بــرای

ارتباط باارزشها،
اهداف ،انتظارات،
آرزوها و غیره

بافت زندگی
دعوت عمومی مدرسه

در واقــع مــدل هــوور -دمپســی و ســندلر ( )2005تمامــی

نشــان دادنــد کــه خودکارآمــدی ،نقشآفرینــی و زمــان و انــرژی

کارآمدی والدین

خانــواده و مدرســه مشخصشــده اســت (.)21

کارآمــدی مــدل هوور -دمپســی و ســاندلر را تائید کردنــد ،آنها

نقشآفرینی والدین در
فعالیتهای آموزشی فرزند خود

انتظــارات و آرزوهــا بــرای یادگیــری دانــش آمــوزان و ارتباطات

مــورد مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای آموزشــی مربــوط بــه

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 23:57 +0330 on Saturday October 20th 2018

ایــن ارتبــاط شــامل ارائــه اطالعــات آموزشــی دانــش آمــوزان

خــود تأثیرگــذار باشــند ازجملــه (ویژگیهــای خــاص کــودک،

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

مشــارکت والدیــن دانــش آمــوزان بــا
نیازهــای ویــژه
ارتبــاط بیــن میــزان مشــارکت خانــواده و پیامدهــای مثبــت

گذشــته از ســوی پژوهشــگران مختلــف موردتوجــه قرارگرفتــه
اســت .بــا توجــه بــه مزایــای مشــارکت و ارتباطــات والــد -

معلــم ،پژوهــش گــران در حــوزه آمــوزش ویــژه نیــز بــه اهمیــت
ایــن مســاله واقــف بــوده و در ســالهای گذشــته در ایــن زمینــه

تالشهــای امیدبخشــی داشــتهاند ( .)25 ،24در ایــن راســتا
روگــرس ،واینــر ،مارتــون و تانیــک )2009( 1بــا اســتفاده از

مــدل هــوور -دمپســی و ســاندلر ( )2005مشــارکت مبتنــی بــر
خانــه را در والدیــن کــودکان بــا و بــدون اختــال نقــص توجــه-

بیــش فعالــی مــورد بررســی قــرار دادنــد .تفــاوت معنــاداری در

رفتارهــای مشــارکتی مــادران دو گــروه گــزارش نشــد .همچنیــن
نتایــج نشــان داد کــه والدیــن کــودکان بــا اختــال نقــص توجــه-

بیــش فعالــی ،زمــان و انــرژی کمتــری صــرف درگیــری در

فعالیتهــای آموزشــی کــودک نمــوده و از خودکارآمــدی
پایینتــری برخــوردار بــوده انــد کــه ایــن مســاله باعــث میشــد

کــه آنهــا بیشــتر از معلــم تقاضــای کمــک و همیــاری داشــته

باشــند ( .)26همچنیــن فیشــمن و نیکرســون )2015( 2از ایــن
مــدل بــرای تحلیــل مشــارکت و درگیری والدیــن دانــش آموزان

دریافتکننــده خدمــات آمــوزش ویــژه اســتفاده کردنــد.

آنهــا نشــان دادنــد کــه میــزان مشــارکت و درگیــری والدیــن

در فعالیتهــای مربــوط بــه کــودک خــود وقتیکــه آنهــا

دعوتنامــه یــا درخواســتی رســمی مبنــی بــر ورود بــه مشــارکت
در فعالیتهــای فرزندشــان از ســوی مدرســه دریافــت کردنــد

بهطــور چشــمگیری افزایــش یافــت ( .)22آنهــا نشــان دادنــد
کــه عامــل کلیــدی درراه همــکاری بیــن والدیــن و مدرســه

تقاضــای معلمــان از والدیــن بــرای ورود بــه بحــث مســائل

آموزشــی فرزنــد خــود اســت .بارنــز )2016( 3نیــز با اســتفاده از

مــدل هــوور -دمپســی و ســاندلر کیفیــت رابطــه بیــن والــد -معلم
را در والدیــن کــودکان بــا نیازهــای ویــژه موردبررســی قــرارداد.

نتایــج حاکــی از آن بــود کــه خودکارآمــدی والدیــن و دعــوت بــه

همــکاری در فعالیتهــای آموزشــی مربــوط بــه فرزنــد خــود از

ســوی معلمــان بهطــور معنــاداری بــر حــس همــکاری والدیــن

بــرای پیوســتن بــه فعالیتهــای مدرســه تأثیرگــذار اســت.
از ســوی دیگــر نتایــج نشــان داد کــه نیمــرخ یادگیــری دانــش

آمــوزان ،احســاس مســئولیتپذیری و پیوســتن والدیــن آنهــا

بــه فعالیتهــای مدرســه را پیشبینــی نکــرد .در واقــع نیمــرخ

یادگیــری دانــش آمــوزان توانایــی پیشبینــی تنهــا پنــج درصــد
از واریانــس همــکاری والــد -معلــم را داشــت ( .)17والدیــن

میتواننــد بــا حضــور فعــال و مســئولیت مدارانــه در جریــان

آمــوزش فرزنــد خــود ،دریافــت حمایتهــای الزم از طــرف
مدرســه و معلــم در مــورد انجــام وظایــف و کاربــرد عملــی

راهبردهــا ،انجــام هماهنگیهــای الزم بــا معلــم در صــورت

بحــث در مــورد مســائل مختلــف کــودک خــود ،حرکــت در

جهــت تکمیــل نقش معلــم در آمــوزش فرزند خــود ،اســتفاده از

راهبردهــای حــل مســاله فعــال بــرای مقابلــه بــا مســائل موجــود
در ارزیابــی ،آمــوزش و خدمــات توانبخشــی بــرای فرزنــد
خــود نقــش فعــال و کارآمــدی داشــته باشــند.

اختــال یادگیــری تنهــا فــرد مبتــا را درگیــر نمیکنــد ،بلکــه

زنجیــرهای از گرفتاریهــای خانوادگــی و اجتماعــی را نیــز بــه
دنبــال دارد و اثــرات مخربــی بــر رونــد زندگــی والدیــن و مراقبان

آنهــا بــر جــای خواهــد گذاشــت .وقتیکــه کودکــی تشــخیص
اختــال یادگیــری دریافــت کننــد حائــز اهمیــت اســت کــه بیــن
معلــم و والدیــن کــودک رابطــهای مناســبی برقــرار شــود و بــا

تبــادل اطالعــات الزم از طــرف والدیــن و معلــم نســبت بــه حــل
مشــکالت موجــود اقــدام گــردد .در حقیقــت رابط ـهای کــه بــر

اســاس مســئولیتپذیری و مشــخص بــودن نقــش والــد -معلــم
برقــرار باشــد ،میتوانــد بیشــترین کارایــی را بــرای کمــک بــه
کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری در برداشــته باشــد .والدیــن بــا

قــرار دادن اطالعــات مهــم تحولــی فرزنــد خــود در اختیــار معلم
و دیگــر اعضــا گــروه توانبخشــی میتواننــد گرههــای پیچیــده

درمــان و آمــوزش کــودک خــود را بازکــرده و معلــم نیــز بــا در
اختیــار قــرار دادن نتایــج ارزیابیهــا و نحــوه آمــوزش والدیــن را

در جریــان پیشــرفت و نحــوه آمــوزش فرزندشــان قــرار دهــد.

1- Rogers,Wiener,Marton & Tannock
2- Fishman and Nickerson
3- Burns
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مدرســه بــرای کــودکان بــا نیازهــای ویــژه در طــول دو دهــه

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

راهبردهایــی بــرای هــمکاری معلــم و
والدیــندانــشآمــوزانبــااختــالیادگیــری
• والدیــن بهتریــن منبــع بــرای کســب اطالعــات تحولــی

گرههــای تحولــی) هســتند.

• کســب اطالعــات الزم در مــورد وضعیــت عاطفــی خانواده،

رابطــه والدیــن ،ســطح حمایــت خانــواده ،آســیبهای موجــود

ازجملــه طــاق ،مــرگ عزیــزان.

• آگاهــی از وضعیــت پزشــکی و ســامت دانشآمــوز

ازجملــه وضعیــت بینایــی ،شــنوایی ،بیمــاری ،آســیب و دیگــر

مســائلی کــه ممکــن اســت در بــه وجــود آمــدن مشــکالت

یادگیــری دانشآمــوز دخیــل باشــند.

• ادراک خانــواده از نقــاط قــوت و ضعــف ویــژه دانــش

آمــوزان.

• آگاهــی از فرصتهــای قبلــی دانشآمــوز ازجملــه

گذرانــدن دوره پیشدبســتان ،آمــوزش بــه زبــان مــادری و

دریافــت آموزشهــای خــارج از مدرســه.

• آگاهــی از پیشزمینــه فرهنگــی و زبانــی دانشآمــوز

و تأثیــر احتمالــی آن بــر دســتیابی بــه موفقیــت ،رفتــار یــا

عملکــرد اجتماعــی  -هیجانــی.

• آگاهــی از فعالیتهــای موردعالقــه دانشآمــوز و اینکــه

اوقــات فراغــت خــودش را بیشــتر بــه چهکارهایــی میگذرانــد.
• در تهیــه برنامــه آمــوزش انفــرادی کــودک خــود شــرکت

کننــد .درصورتیکــه رفتــار کودکشــان مانــع یادگیــری او بــا

دیگــران میشــود ،در برنامهریــزی حمایتهــا و راهبردهــای
مداخلــهای بــرای او مشــارکت داشــته باشــد.

• در صــورت نیــاز بــه دریافــت برنامــه مداخلــ ه رفتــاری

بــرای کــودک ،در تهیــه ،ارزیابــی و اصــاح آن مشــارکت الزم

را داشــته باشــد.

• بــه والدیــن بایــد آمــوزش الزم داده شــود کــه اشــتباههای

نوشــتاری کــودکان خــود را از طریــق قصــه ،بــازی و داســتان

اصــاح کننــد.

• بــه والدیــن بایــد آمــوزش داد کــه اشــتباههای کــودکان

خــود را بهصــورت مســتقیم اصــاح نکننــد کــه ایــن مســئله
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رفتــن انگیــزه در او شــود.

• والدیــن بایــد انتظــار مشــخص و مبتنــی بــر واقعیــت از

فرزنــد خــود داشــته باشــند.

• آمــوزش والدیــن بــه فرزنــد خــود بایــد در راســتای روش

آموزشــی معلــم در مدرســه و هماهنــگ بــا معلــم باشــد.

• معلمــان بایــد در مــورد اینکــه والدیــن چگونــه میتواننــد

در تکالیــف کمــک کننــد بهصــورت کتبــی یــا حضــوری از والدین

نظــر بخواهند.

• معلمــان بایــد بهصــورت شــفاف و کتبــ ًا در مــورد نحــوه

پیشــرفت دانــش آمــوزان در مدرســه بــه والدیــن آنهــا

اطالعرســانی کــرده و نظــر والدیــن را در ایــن مــورد بخواهنــد.

• اجــازه دهیــد والدیــن از رونــد رشــد و پیشــرفت

فرزندانشــانهمــوارهآگاهواطالعــاتبــهروزداشــتهباشــند.
• بــه والدیــن یــک کپــی از کارهــای کــودک ،تکالیفــش،

امتحانــات و غیــره بدهیــد تــا بتواننــد فرزندشــان را در منــزل

ازنظــر تحصیلــی حمایــت کننــد.

• از دانــش ،آگاهــی و تجربــه والدیــن پیرامــون فرزندشــان

اســتفاده کنیــد و درصورتیکــه کــودک در مدرســه مشــکل دارد،

از آنهــا در ایــن مــورد مشــاوره و کمــک بخواهیــد.

• اگــر یکــی از والدیــن مــوردی را پیرامــون کــودک خــود

مطــرح کــرد هرچــه ســریعتر پاســخ او را بدهیــد.

• بــه والدیــن اجــازه دهیــد خودشــان میــزان مشارکتشــان

را در تصمیمهــای پیرامــون فرزندشــان مشــخص کننــد.

• والدیــن را در برنامهریــزی و اجــرای جلســات شــرکت

دهیــد.

• زمانــی کــه بــرای والدیــن یادداشــتی میفرســتید از بــه کار

بــردن اصطالحــات آموزشــی و پیچیــده خــودداری کنیــد و متــن
را خیلــی ســاده بنویســید.

• نتایــج امتحانهــای و ارزشــیابیهای خــود را بــا والدیــن در

میــان گذاریــد و اجــازه دهیــد از نتایــج آن باخبر باشــند.

• بــرای والدیــن اطالعاتــی فراهــم کنیــد مثـ ً
ا دفترچـهای که

حــاوی اطالعاتــی در مــورد برنامــه درســی و نــکات مهم کالســی

باشــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از آن بــه فرزندشــان کمــک کننــد.
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دانــش آمــوزان (ســن زبانآمــوزی ،راه رفتــن و طــی کــردن

میتوانــد باعــث کاهــش اعتمادبهنفــس کــودک و از دســت

نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکالت یادگیری دانش آموزان :راهبردهایی برای خانواده ،پیشدبستان و مدرسه

همچنیــن بداننــد اگــر ســؤال یــا شــکایتی داشــتند بایــد بــه چــه
کســی مراجعــه نمایند.

• فقــط زمانــی کــه کــودک مشــکل دارد بــا والدیــن تمــاس

آنهــا برســانید.

• بــا والدیــن مشــورت کنیــد و از آنهــا بپرســید چگونــه

میتــوان ارتبــاط نزدیکــی بیــن خانــه و مدرســه بــه وجــود آورد.

نتیجه گیری
بــدون شــک شکســت تحصیلــی یــک دانشآمــوز فقــط

شکســت یــک فــرد محســوب نمیشــود؛ بلکــه عواقــب ســنگین
آن بــرای خانوادههــا و جامعــه تــا ســالها باقــی خواهــد مانــد
و امــری جبرانناپذیــر اســت .از ایــنرو توجــه بــه مشــکالت

یادگیــری دانــش آمــوزان در ایــران بایــد از مقطــع پیشدبســتان

موردتوجــه جــدی مســئوالن قــرار گیــرد .در واقــع بحــث

تشــخیص ،آمــوزش و توانبخشــی بهموقــع بــرای کــودکان بــا

کــردن ازجملــه بــا اختاللهــای اضطرابــی ،خلقــی ،نقــص توجــه

بیــش فعالــی و مشــکالت اجتماعــی -هیجانــی جلوگیــری بــه
عمــل آورد.
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