تعلیم و تربیت استثنایی

رویکرد آدلر  -درایکورس به اختالل خواندن

رویکرد آدلر  -درایکورس به اختالل خواندن
مرضیه غالمی /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی
سعید عباسی /کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،آموزگار کودکان استثنایی

صاحب یوسفی /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
چکیــده :یکــی از مســائلی کــه از دیربــاز تــا کنــون مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه ،اختــال یادگیــری اســت ،اصطــاح

اختــال یادگیــری را اولیــن بــار ســاموئل کــرک در ســال  1963بــرای توصیــف گروهــی از کــودکان کــه در تحــول زبــان ،گفتــار ،خوانــدن و

مهارتهــای ارتباطــی دچــار اختــال بودنــد ،پیشــنهاد کــرد و علــت ایــن اختاللهــا را آســیب مغــزی و بدکارکــردی مغــز میدانســت.
ل یادگیــری ،مشــکل یادگیــری نامیــده میشــود که ناشــی از
در رویکــرد آدلــر -درایکــورس بســیاری از وضعیــت هــای منتســب بــه اختــا 

عوامــل گوناگونــی ماننــد کمبــود دلگرمــی ،مشــکل آمــوزش مناســب ،نداشــتن احســاس تعلــق ،ضعــف در احســاس قابلیــت ،خودپنداره
ضعیــف ،عــدم همــکاری و ســبک زندگــی نامناســب ایجــاد میشــود .مقالــه حاضــر بــه بررســی هــر یــک از ایــن عوامــل بــر مشــکالت

یادگیــری میپــردازد .بدیــن منظــور مقالههــای مرتبــط بــا رویکــرد آدلــر -درایکــورس بــه مشــکالت خوانــدن در پایگاههــای اطالعاتــی

اســکوپوس ،اریــک ،پابمــد و موتــور جســتجوی گــوگل بــا اســتفاده از واژههــای کلیــدی اختــال خوانــدن و روانشناســی فــردی و واژههــای
مرتبــط جســتجو و بررســی شــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بهبــود احســاس تعلــق ،دلگرمــی ،احســاس قابلیــت ،بــه حســاب

آمــدن ،خودپنــداره و ســبک زندگــی دانشآمـ ِ
ل خوانــدن میتوانــد بــه پیشــرفت خوانــدن در ایــن دانشآمــوزان کمــک
ـوزان بــا مشــک 

کنــد.

واژههای کلیدی :رویکرد درایکورس و آدلر ،اختالل خواندن
انــواع مختلفــی از اختاللهــای یادگیــری وجــود دارد کــه

مقدمه

اغلــب آنهــا را بــه ســه دســته ناتوانــی خوانــدن ،ناتوانــی در

اختــال یادگیــری بــه اختــال یــا تاخیــر رشــدی در یــک

زبــان نوشــتاری و ناتوانــی در ریاضــی تقســیم میکننــد .ناتوانــی

نوشــتن یــا ریاضــی اشــاره دارد .ایــن مشــکالت منجــر بــه اختالل

مشــکالتی در شناســایی دقیــق و روان کلمــات ،هجــی کــردن

شــامل :فهم یــا اســتفاده از زبــان شــفاهی یــا نوشــتاری میشــود.

ناتوانــی در خوانــدن ،همچنیــن بــا مشــکالتی در فرایندهــای

یــا بیــش از یــک فراینــد گفتــار ،زبان،خوانــدن ،هجــی کــردن،
یــا کاســتی در یــک یــا بیــش از یــک فراینــد روانشــناختی پایــه

در خوانــدن ،یــک مشــکل عصبشــناختی اســت کــه توســط

ضعیــف و توانایــی رمزگشــایی ضعیــف مشــخص میشــود.

ایــن اختــال ،مشــکالت یادگیــری کــه در نتیجــه مشــکالت

شــناختی و ادراکــی ماننــد حافظــه کوتاهمــدت کالمــی ،نامیــدن

مشــکالت هیجانــی و یــا عوامــل محیطــی بــه وجــود مــی آینــد

بــا اختــال خوانــدن مشــکالتی از قبیــل بیشفعالــی ،مشــکالت

دیــداری یــا شــنیداری ،معلولیــت حرکتــی ،2کمتوانــی ذهنــی و

را در بــر نمیگیــرد .کــودک هنگامــی بهعنــوان کــودک دارای

اختــال یادگیــری شــناخته میشــود کــه -1 :مشــکالتی در فهــم

یــا اســتفاده از زبــان شــفاهی ،خوانــدن ،نوشــتن و ریاضیــات در

دوران رشــد (قبــل از ســن  16ســالگی) داشــته باشــد -2 ،امکانات

کافــی ،عالقــه و انگیــزه بــرای یادگیــری داشــته باشــد.

ســریع 3و آگاهــی واجشــناختی همــراه اســت( .)1دانــش آمــوزان

توجه ،مشــکالت حرکتــی ،مشــکالت ادراک دیداری ،مشــکالت

ادراک شــنیداری ،مشــکالت زبانــی ،مشــکالت رفتــاری هیجانی-

اجتماعــی ،مشــکالت جهتیابــی ،مشــکالت تحصیلــی ،کاســتی
شــناختی را دارنــد(.)2

بســیاری از رویکردهــای روانشــناختی تــاش کردهانــد

1- Email: Njffrd64@yahoo.com
2- motor handicaps

3- rapid naming
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طاهره نجفی فرد / 1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی

تعلیم و تربیت استثنایی

رویکرد آدلر  -درایکورس به اختالل خواندن

تبیینهــای دقیقــی دربــاره شــخصیت ارایــه دهنــد .یکــی از

آن را در بیــن عواملــی دیگــری ماننــد هــدف رفتــار ،موقعیــت در

روانشناســی فــردی در اوایــل قــرن بیســتم کار خــود را شــروع

معلــم و گــروه همســاالن ،کالس ،شــرایط فیزیکــی و موقعیــت

ِ
ایــن رویکردهــا روانشناســی
فــردی 1آلفــرد آدلــر 2اســت.

جامعــه بهصــورت منحصــر بــه فــرد تاکیــد میکنــد (.)3

روانشناســی فــردی تاریخچــهی گســتردهای در رشــد و

پیشــرفت افــراد ســن مدرســه دارد( .)4درایکــورس 3بیــان
میکنــد کــه مــا نگــران کودکانــی هســتیم کــه بــه اشــتباه برچســب
ناتوانــی یادگیــری خوردهانــد .ایــن کــودکان بهگونــهای رفتــار

میکننــد کــه انــگار اختــال در یادگیــری دارنــد؛ امــا همیــن

کــودکان وقتــی بهوســیله معلــم و همســاالن دلگــرم میشــوند

و مــورد احتــرام و دوســت داشــتن قــرار میگیرنــد؛ اعتمــاد
بــه نفــس خــود را بــاز مییابنــد و از یادگیــری لــذت میبرنــد.

بنابرایــن در مــورد اختاللهــای یادگیــری بهجــای تمرکــز بــر

جنبههــای فیزیکــی شکســت کــودک در یادگیــری بــه ناتوانــی

آمــوزش و تدریــس معلــم نیــز بایــد نگاهــی انداختــه شــود.

مــا معتقدیــم کــه ایــن کــودکان میتواننــد موفــق شــوند و ایــن
موفقیــت بــه معلــم بســتگی دارد کــه بتوانــد روشهــا و فنــون
مناســب را بــه کار گیــرد .وقتــی بــه نارســاییها بهعنــوان ناتوانــی

آمــوزش نگریســته شــود تــا ناتوانــی یادگیــری ،آن وقــت نظــام

آموزشــی مســئول موفقیــت یــا شکســت دانشآمــوز خواهــد
بــود( .)5بنابرایــن معلمــان و دانشآمــوزان بایــد مهارتهایــی

ماننــد همدلــی ،4خودتنظیمــی ،5تاکیــد بــر رفتارهــای معطــوف به

هــدف و مدیریــت خلقوخــو 6را در یادگیــری بداننــد(.)4

پژوهشهــای مختلــف ایــن موضــوع را مطــرح میکننــد کــه

نمیتــوان بــر عامــل خاصــی بهعنــوان عالمــت مطمئنــی کــه چــرا

کــودکان یــاد میگیرنــد یــا یــاد نمیگیرنــد تکیــه کــرد .اگــر کودکــی

ضعــف داشــته باشــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه او توانایــی نــدارد؛
بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ممکــن اســت کــودک از تواناییهــا

و امکانــات بالقــوه خــود اســتفاده نمیکنــد .از دیــدگاه آدلــر
نمیتــوان تنبلــی را بهصــورت جــدا بررســی کــرد؛ بلکــه بایــد
1- Individual Psychology
2- Alfred Adler
3- Dreikurs
4- empathy
5- self-regulation
6- mood management
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اجتماعــی بررســی کــرد .هــر کــودک بایــد بهطــور جداگانــه مــورد
مطالعــه قــرار گیــرد تــا بتوانیــم دالیلــی کــه ســبب عــدم یادگیــری
او میشــود را کشــف کنیــم(.)6 ،5

در ایــن پژوهــش ســعی بــر ایــن شــده اســت کــه اختــال

خوانــدن از دیــدگاه آدلــر  -درایکــورس بررســی شــود .بنابرایــن،

بــه نقــش عواملــی ماننــد احســاس تعلــق ،دلگرمــی ،اعتمــاد
بــه نفــس ،ســبک زندگــی و خودپنــداره در مشــکالت خوانــدن

پرداختــه شــده اســت .در نتیجــه هــدف از ایــن پژوهــش بررســی
رویکــرد آدلــر -درایکــورس بــه مشــکالت خوانــدن بــود.

مشکالت خواندن براساس روانشناسی فردی
در ســالهای اخیــر بســیاری از افــراد ناموفــق بــه ویــژه

افــرادی کــه در خوانــدن ضعــف دارنــد ،بهعنــوان افــرادی کــه

دارای مشــکالت ادراکــی ،ناتوانــی یادگیــری ،زبانپریشــی،

ضایعــه مغــزی خفیــف ،خوانشپریشــی ،ناتوانیهــای
درونحســی و میانحســی ،ضعــف در درک شــنیداری ،مشــکل
در تصویرپــردازی دیــداری ،تحریفهــای دیــداری خــاص و

بســیاری از اختاللهــا شــبیه بــه اینهــا طبقهبنــدی میشــود.
خوشــبختانه دیــده میشــود کــه افــراد بســیاری نســبت

بــه ایــن رونــد معترضانــد .روشهــای آمــوزش ادراکــی و

هماهنگــی دیــداری -حرکتــی تاثیــر مســتقیمی بــر یادگیــری
خوانــدن ندارنــد .هــر از گاهــی روشهــای گوناگونــی بــا تعصــب و

قطعیــت ارائــه میشــوند کــه بــه نظــر میرســد مانــع از یافتــن

راه چــاره میشــود .تــا زمانــی کــه شــیوههای تدریــس بــا روشــی
کــه کــودکان خردســال در ســنین پاییــن مطالــب را میآموزنــد،

تطابــق پیــدا نکننــد ،تمــام فرضیــات در مــورد ناتوانیهــای
ب پایــه و توضیحــات عضــوی مشــابه دربــارهی
یادگیــری عصــ 
ایــن ناتوانیهــا همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و احتمــاال بــر
تعــداد و تنــوع آنهــا افــزوده خواهــد شــد .در روانشناســی فردی

نمیتــوان افــراد را بهصــورت قســمتهای جــدا از یکدیگــر در

نظــر گرفــت؛ بلکــه افــراد ارگانیزمهــای غیرقابل تقســیم هســتند.
در نظریــه آدلــر یــک دانشآمــوز نســبت بــه مدرســه احســاس

تعلــق میکنــد ،بنابرایــن نمیتوانــد خــارج از ایــن رفتارهــا در
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کــرد و بــر منحصــر بــه فــرد بــودن افــراد و رفتــار کــردن آنهــا در

خانــواده ،فضــا و ارزشهــای خانــواده ،پذیــرش کــودک بهوســیله

تعلیم و تربیت استثنایی

رویکرد آدلر  -درایکورس به اختالل خواندن

مدرســه رفتــار کنــد .او خــودش را براســاس ایــن ارتباطــات و

خودپنــداره و تاثیــر آن بر رفتــار یکی از نگرانیهای همیشــگی

احســاس تعلــق تنظیــم میکنــد .بهعبارتدیگــر ،احســاس

معلمــان و روانشناســان بــوده اســت .بســیاری از نظریههــا

بهطــور پیوســته بــه تالشــش ادامــه دهــد .بــه مــدارس توصیــه

خودپنــداره کــودک تاکیــد میکننــد .نظریههــای دیگــر بــر روابــط

کننــد .مــدارس بایــد بــه دانشآمــوزان بــرای ایجــاد ســبک

خواهــر و برادرهــا بــر خودپنــداره تاثیــر میگــذارد .خودپنــداره

تعلــق و ارتبــاط بــا دیگــران باعــث میشــود کــه دانشآمــوز

زندگــی درســت کــه موجــب رشــد عالقــه اجتماعــی میشــود،

بــرادر و خواهــری در خانــواده تاکیــد میکننــد کــه ترتیــب تولــد
یــک عامــل تعییــن کننــده دربــاره درک کــودک از جهــان اســت.

کمــک کننــد ( .)6کســی منکــر ایــن نیســت کــه ایــن کــودکان

کــودکان بهطــور عمــده براســاس درکشــان از یــک موقعیــت

بهعنــوان ناتوانــی خوانــدن هســتند ،هماننــد کودکانــی کــه دارای

و معلمــان شــکایت میکننــد کــه کــودکان آنگونــه کــه مــا در

ممکــن اســت آســیب مغــزی داشــته باشــند .کودکانــی کــه
آســیب مغــزی هســتند رفتــار نمیکننــد ،بیشفعالــی آنهــا در

اثــر آســیب مغــزی نیســت؛ بلکــه نوعــی مشــکل رفتــاری اســت

و میتوانــد از طریــق محدودیتهــای قاطــع امــا محبتآمیــز

متوقــف شــود یــا کاهــش یابــد .مــا بایــد قبــل از پذیرفتــن دالیــل
آسیبشــناختی در ارتبــاط بــا عــدم یادگیــری کــودک ،هشــیار و
مراقــب باشــیم .تصــورات عضــوی یــا فیزیولوژیکــی بــه نادیــده

گرفتــن عوامــل روانشــناختی مشــکالت خوانــدن منجــر میشــود

و معیارهــای اصالحــی نیــاز بــه درک تصــور کــودک و منطــق
شــخصی او دارد.

خــاص عمــل میکننــد حتــی اگــر درکشــان اشــتباه باشــد .والدیــن
کودکــی رفتــار میکردیــم رفتــار نمیکننــد .امــروزه مــدارس در

برخــورد بــا مشــکالت رفتــاری و تحصیلــی تخصــص یافتهانــد.
مشــکالت کــودکان ناشــی از درک اشــتباه آنهــا از جهــان

اســت .والدیــن و معلمــان از رفتارهــای مخــرب کــودکان پریشــان
میشــوند و پــدر و مــادر در برخــورد با مشــکالت کودک دلســرد

2

میشــوند .بــرای اینکــه بــر کــودک تاثیــر مثبتــی داشــته باشــید،
بایــد بدانیــد کــه وقتــی کــودک رفتــار نامناســبی دارد از لحــاظ

آسیبشناســی بیمــار نیســت .بلکــه فقــدان آمــوزش ،بینــش

و جهتگیــری درســت ســبب میشــود کــه نتوانــد راههــای

شــخصیت فــردی کــودک و نگــرش او در مــورد خوانــدن از

درســت ســودمندی 3را شناســایی کنــد .بهعبارتدیگــر کودکــی

دیگــران نیــز چنیــن مشــکالتی داشــته باشــند ،ولــی مشــکالت

خودپنــداره تحــت تاثیــر منطــق خصوص ـ 
ی 4کــودک اســت .بــه

درک دالیــل زیــر بنایــی مشــکل کــودک بایــد بــه میــزان رشــد

کمــک کنیــد مگــر او را بشناســید و درک کنیــد .عــدم درک کودک

روش تدریــس خوانــدن اهمیــت بیشــتری دارد .ممکــن اســت
فــرد فقــط مربــوط بــه خــودش هســت .از دیــد کلنگــر ،بــرای

کــه از عدمکفایــت بهســوی کســب کفایــت تــاش میکنــد.
گفتــه درایکــورس و همــکاران( )5شــما نمیتوانیــد بــه فرزندتــان

هیجانــی ،جســمی و اجتماعــی او توجــه شــود .معلــم بــدون

د فرزنــد اســت .بیشــتر
یکــی از فاجعههــای معاصــر در روابــط والـ 

بــر ناتوانــیاش نخواهــد بــود .متأســفانه بســیاری از معلمهــا

کــودک نامناســب رفتــار میکنــد ،ندارنــد .آنهــا هــدف و علــت

کــودک و رشــد شــخصیت او رابطــه وجــود دارد و معلمانــی هــم

رفتــاری کــودکان ســهیم هســتند مخصوصــا در ناتوانیهــای

داشــتن چنیــن درکــی قــادر بــه کمــک بــه کــودک بــرای غلبــه

نمیتواننــد درک کننــد یــا بپذیرنــد کــه بیــن عــدم یادگیــری
کــه ایــن نظریــه را پذیرفتــه انــد در فهمانــدن آن بــه والدیــن کــه

پــدر و مادرهــا کوچکتریــن اندیشــهای دربــاره اینکــه چــرا

ایــن رفتارهــا را نادیــده میگیرنــد .معلمــان هــم در مشــکالت

یادگیــری و بخصــوص خوانــدن کــه کــودکان بــا ناتوانــی یادگیــری

معمــوال منبع مشــکل کــودک هســتند ،مشــکالت بســیاری دارند

خودپنــداره پایینــی دارنــد و در کالس درس اختــال بیشــتر بــه

بــه کــودک میشــود و حتــی ممکــن اســت او را تنبیــه کننــد(.)5

و مفیــد بــودن یکــی از روشهــای رشــد دادن کــودک اســت،

و ایــن عــدم درک توســط والدیــن و معلمــان باعــث فشــار بیشــتر

خودپنداره 1و مشکالت خواندن

وجــود میآورنــد( .)7تاکیــد بــر توانایــی کــودک بــرای مشــارکت

2- discouraged
3- constructive
1- Self-concept

4- Private logic
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میشــود کــه بــه دانشآمــوزان احتــرام بگذارنــد و او را درک

بــر رشــد دوران کودکــی و تاثیــرات والدیــن بــر شــکلگیری

تعلیم و تربیت استثنایی

رویکرد آدلر  -درایکورس به اختالل خواندن

معلــم بایــد ســعی کنــد کــه کــودک در کالســش موفقیــت و تعلــق

مناســب اســت .کودکانــی کــه بــه آمــوزش ویــژه نیــاز دارنــد

آمــوزش ویــژه داد بلکــه بایــد کــودک در هــر کالســی احســاس

کمبودهــای آموزشــی و اجتماعــی نداشــتند .معلــم نقــش مــادر

را احســاس کنــد ،ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه آنهــا نبایــد

قــادر بــه ایجــاد چنیــن رابط ـهای در خانوادهشــان نبودنــد وگرنــه

و موثرتریــن برنامــه آموزشــی را بــرای ایــن کــودکان فراهــم

ســعی کنــد مــادر را درگیــر نظــارت بــر تالشهــای خوانــدن

معلــم کالس عــادی بایــد بــا یکدیگــر همــکاری کننــد تــا بهتریــن
کننــد( ،)5در نتیجــه زمانــی کــه معلــم کــودکان را دلگــرم میکنــد

و احســاس تعلــق میکننــد ،خودپنــداره و منطــق شــخصی فــرد

تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد و مشــکالت یادگیــری آنهــا کاهــش
پیــدا میکنــد.

کنیــم ،برابــری ،ســبب ایجــاد احتــرام متقابــل در محیــط میشــود

و دلگرمــی ،2خالقیــت ،3اعتمــاد بــه نفــس 4و توانایــی بــرای

همــکاری را بــه وجــود مــیآورد .آمــوزش مــا را قــادر میکنــد

اطالعــات و مهارتهایمــان را از ذهنیــت 5بــه عمــل 6تبدیــل کنیم
و همــه ایــن مــوارد ســبب بــروز عالقــه اجتماعــی میشــوند(.)8

معلــم بایــد بهجــای اینکــه کــودک را مشــغول تمرینهــای

خســتهکننده خوانــدن بکنــد ،از معیارهــای اصالحــی کــه ماهیــت

روانشــناختی دارنــد اســتفاده کنــد .ســه مــورد از معیارهــای در
زیــر بیــان شــده اســت:

 .1معلــم نمیتوانــد ارزشهــای غلطــی را کــه کودک براســاس

آنهــا عمــل میکنــد ماننــد فکــر غلــط مقایســه دایمــی خــودش
بــا دیگــران یــا بیشــتر در فکــر موفــق شــدن تــا یادگیــر بــودن،

ایــن بلندپروازیهــای منحــرف معمــوال موجــب میشــوند کــه
کــودک تصــور کنــد شکســت خــورده اســت ،معلــم میتوانــد و
بایــد درک کــودک را از زندگــی اجتماعــی ارتقــا دهــد ،ایــن امــر

میتوانــد از طریــق بحــث گروهــی یــا فــردی محقــق شــود چــون
اکثــر دانشآمــوزان در کالسهــای جبرانــی کمبودهــای مشــابهی
در نظــام ارزشیشــان دارنــد.

 .2اســاس تالشهــای آموزشــی موثــر روابــط بیــن فــردی
1- Empathy
2-Encouragement
3- creativity
4- self-confidence
5- mindset
6- action
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 .3معلــم بایــد ایــن فــرض را کنــار بگــذارد کــه میتوانــد

بــا مشــاهده مشــکل کــودک در خوانــدن هــر نتیجــهای دربــاره

کــودکان را در ایــن رابطــه کمتــر از حــد واقعــی بــرآورد میکننــد.

همدلــی 1مــا را قــادر میکنــد کــه احســاس دیگــران را درک

|1396

کــودک کنــد ایــن توافــق ثمربخــش خواهــد بــود.

توانایــی خوانــدن او بگیــرد .در حــال حاضــر اکثــر معلمهــا توانایــی

راهبرد های اصالحی در مشکالت خواندن
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کــرد تــا ایــن الگوهــای غلــط را شناســایی و اصــاح کنــد .اگــر معلم

 .4وقتــی مقاومت کــودکان در برابر خواندن برداشــته میشــود

و بعــد از اینکــه خودپنــداره آنهــا تغییــر میکنــد در زمــان کوتاهی
یــاد میگیرنــد کــه چــه طــور بخواننــد .همچنیــن معلــم بایــد بدانــد
چگونــه تصــورات غلــط کــودک را از نــو جهتدهــی کنــد و چگونــه

از گــروه بــرای دلگرمــی او اســتفاده کند.

مشکالت خواندن و سبک زندگی
رشــته روانشناســی و بهطــور خــاص روانشناســی فــردی

ابزارهایــی بــرای بررســی عوامــل موثــر بــر توانایــی خوانــدن
فراهــم کــرده اســت .ســبک زندگــی بــه وجــود آورنــده رفتــار فرد

اســت و عاملــی اســت کــه در رفتارهــای خوانــدن و خوانــدن بهتــر
موثــر اســت .تفاوتهایــی کــه بیــن خواننــدگان خــوب و ضعیــف
وجــود دارد :خوانــدن ،یادگیــری خوانــدن ،یــاد نگرفتــن خوانــدن

رفتارهایــی هســتند کــه بهوســیله ســبک زندگــی فــرد مشــخص

میشــود .ســبک زندگــی روشــی اســت کــه فــرد موقعیــت و جــای
خــود را در جهــان درک میکنــد .ایــن یــک چهارچــوب شــناختی

کــه بــرای مقابــه بــا وظایــف و تقاضاهــای زندگــی انتخــاب شــده

اســت .اگرچــه تظاهــرات ســبک زندگــی ماننــد رفتارهــا ممکــن
اســت نامرتبــط بــه نظــر برســند ولــی روانشناســی فــردی بیــان

میکنــد کــه آنهــا مطابــق بــا دیــدگاه فــرد بــه خــودش ،جهانــش
اســت و ایــن دیــدگاه فــرد باعــث میشــود کــه یــک منطــق وی

را گســترش بدهــد و براســاس آن عمــل کنــد .منطــق خصوصــی
افــراد در ســنین کودکــی ،زمانــی کــه افــراد شــروع بــه تعامــل بــا

جنبههــای مختلــف محیــط میکننــد ،شــکل میگیــرد .افــراد

از طریــق منطــق خصوصــی بــه اهدافشــان شــکل میدهنــد و
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تعلــق بــه آن کالس داشــته باشــد ،هــم معلــم آمــوزش ویــژه و هم

و پــدر و دیگــر صاحبــان قــدرت را بــرای کــودک بــازی خواهــد

تعلیم و تربیت استثنایی
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ایــن اهــداف رفتارشــان را توضیــح میدهــد .از آنجایــی کــه

آنهــا احســاس بدبختــی ،خودترحمــی ،2ســرافکندگی 3میکننــد

زندگــی فــرد باشــد.

کاربــرد نظریــه آدلــر -درایکــورس بــرای
اختــال خوانــدن در ایــران

زندگــی اســت ،رشــد توانایــی خوانــدن بایــد منطبــق بــا ســبک

سبک زندگی خوانندگان خوب

رویکــرد غالــب در ایــران نســبت بــه اختــال خواندن بیشــتر

خواننــدگان خــوب دارای ســبک زندگــی مثبــت هســتند و

توجــه بر نقــص در حافظه ،ادراک دیداری و شــنیداری ،شــناخت

ایــن افــراد دارای احســاس کفایــت و شایســتگی هســتند و باثبــات

ایــن عوامــل در درجــه نخســت مــورد توجــه نیســتند و بــه

موفقیــت اســت .بســیاری از ایــن افــراد مــی داننــد کــه چــه طــور

حســاب آمــدن ،ســبک زندگــی ،خودپنــداره پرداختــه میشــود.

ایــن نــوع ســبک زندگــی نشــاندهنده یــک فــرد موفــق اســت.

و فراشــناخت اســت؛ درحالیکــه در دیــدگاه آدلــر -درایکــورس

عمــل میکننــد .انگیــزه ایــن افــراد بــه ســمت بــه دســت آوردن

عواملــی ماننــد دلگرمــی ،احســاس تعلــق ،احســاس قابلیــت ،بــه

کار کننــد و موفــق شــوند .خواننــدگان خــوب خودفرمــا 1هســتند،

بنابرایــن ،میتــوان در ایــران نیــز آموزشهایــی در رابطــه بــا

بــه ایــن معنــی کــه آنهــا خوشبیــن هســتند ،انســانی عمــل

چگونگــی دلگــرم کــردن دانشآمــوزان ،ایجــاد احســاس تعلــق،

هســتند .آنهــا تمایــل دارنــد خطرهــای واقعــی را تجربــه کننــد

بدهیــم و متعاقــب بــا آن پیشــرفت دانشآمــوزان را بهبــود

ویژگیهــای ایــن افــراد ایــن اســت کــه آنهــا تمایــل بــه دوســتی

دارد اســتفاده از ایــن راهکارهــا باعــث میشــود از بــه وجــود

میکننــد ،بالــغ هســتند ،اعتمــاد بــه نفــس دارنــد و مســتقل

ســبک زندگــی و خودپنــداره مناســب بــه معلمــان و والدیــن

و عالقــه کمــی بــه کنتــرل کــردن دیگــران دارنــد .یکــی دیگــر از

بخشــیم و از آنجایــی کــه ایــن راهکارهــا بیشــتر جنبه پیشــگیری

بــا دیگــران دارنــد ،بدیــن معنــی کــه ایــن افــراد عالقــه بســیاری

آمــدنمشــکالتحادتــروهزینههــایســنگینجلوگیــریشــود.

آنهــا بهراحتــی ارتبــاط اجتماعــی محترمانــه را براســاس درک

نتیجه گیری

بــه بــودن بــا دیگــران بهجــای فاصلــه گرفتــن از آنهــا دارنــد،

متقابــل و تعهــد ،تقســیم وظایــف و وابســتگی نزدیــک و هویــت
بــدون مالکیــت رشــد میدهنــد.

سبک زندگی در خوانندگان ضعیف
خواننــدگان ضعیــف ،خــود را بهعنــوان افــراد کــم پیشــرفت

از دیــدگاه روانشناســی فــردی همــه انســانها بــا توانایــی و

عالقــه بــه ارتبــاط بــا دیگــران متولــد میشــوند امــا آنهــا بایــد
روشهــای مثبــت نــه منفــی را بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن یــاد

بگیرنــد .همچنیــن ســبک زندگــی کــه منحصــر بــه فــرد اســت،

پذیرفتهانــد .ســبک زندگــی خواننــدگان ضعیــف شکســت

از طریــق مشــاهده دیگــران و واکنــش آنهــا بــه افــراد دیگــر و

خــورده ،نشــاندهنده افــرادی اســت کــه نقــش افــراد نامناســب

کــودک از خــودش ،دیگــران و جهانــش شــکل میگیــرد .رفتــار

خــورده ،قربانــی و طغیانگــر اســت .ســبک زندگــی شکســت

موقعیتهــای مختلــف زندگــی شــکل میگیــرد .در نتیجــه درک

را بــازی میکننــد ،افــرادی کــه نمیتواننــد هیــچ کاری را

کــودک از طریــق ایــن ادراکهــا و نتیجهگیریهــا رشــد میکنــد

خواســتههای دیگــران اهمیــت نمیدهنــد و مثــل افــراد ناشــنوا

برخــی از ایــن نتیجهگیریهــا و ادراکهــا دربــاره زندگــی و

بهدرســتی انجــام دهنــد .افــراد دارای ســبک زندگــی طغیانگــر بــه
رفتــار میکننــد .ســبک زندگــی قربانــی بدیــن معنــی اســت کــه
ایــن افــراد موقعیتهایــی تنظیــم میکننــد کــه آنهــا را آزار

میدهــد و آنهــا در ایــن موقعیتهــا احســاس ناامنــی میکننــد.

زیــرا کــودک ایــن ادراکهــا را درســت و واقعــی میدانــد.

روابــط اشــتباه اســت( .)9براســاس نظریــه آدلــر ،نیازهــای مهــم
شــامل :احســاس ارتبــاط بــا دیگــران ،احســاس بــه حســاب
آمــدن ،احســاس شایســتگی و دلگرمــی اســت کــه کــودک بــرای

رســیدن بــه آنهــا تــاش و «حرکــت روانشــناختی» میکنــد.
2- self-pity

1- Self- governor

3- resignation
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در روانشناســی فــردی رفتارهــا بهطــور کلــی منطبــق بــا ســبک

و به دنبال جستجوی دلسوزی از طرف دیگران هستند(.)3

تعلیم و تربیت استثنایی
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کودکانــی کــه احســاس تعلــق دارنــد ،احســاس امنیــت و همــکاری

ایمــان و اطمینــان بــه فــرد و تواناییهایــش ،تصدیــق عمــل،

جداشــدگی میکنــد و رفتارهــای توجهــی منفــی نشــان میدهــد

اســتفاده نماینــد ( .)11بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهش پیشــنهاد

میکننــد .وقتــی کــودک احســاس تعلــق نمیکنــد ،احســاس

میشــود آموزشهایــی در زمینــه چگونگــی دلگــرم کــردن و

مســئولیت پذیــری فاصلــه مــی گیــرد .یکــی دیگــر از نیازهــای

ایجــاد احســاس تعلــق دانشآمــوزان بــا مشــکالت خوانــدن بــه

میکنــد میتوانــد خودکنترلــی نشــان دهــد .کودکــی کــه احســاس

در زمینــه چگونگــی دلگــرم کــردن و ایجــاد احســاس تعلــق

مهــم احســاس قابلیــت 1اســت .کودکــی کــه احســاس قابلیــت

قابلیــت دارد مســئولیتپذیر اســت و قــادر اســت مســئولیت
رفتــارش را قبــول کنــد .کــودکان هــم چنیــن نیــاز بــه حســاب

آمــدن 2دارنــد .کودکانــی کــه احســاس میکننــد بــه حســاب

میآینــد معتقدنــد کــه میتواننــد تغییــر ایجــاد کننــد .کــودکان

اگــر بــه حســاب نیاینــد ،احســاس کهتــری و آزار و اذیــت میکنند
و در واکنــش بــه ایــن احســاس بــه دیگــران آســیب میزننــد.
آخریــن نیــاز دلگرمــی اســت .کودکــی کــه دلگرمــی دارد بــرای

مواجهــه بــا زندگــی و مشــکالت زندگــی مشــتاق اســت .کودکــی

کــه دلگــرم اســت تــاش میکنــد ،حتــی اگــر مطمئــن نباشــد کــه

موفــق میشــود .کودکانــی کــه دلگرمــی دارنــد مشــتاق هســتند
کــه موقعیتهــای چالشبرانگیــز را حــل کننــد .کودکــی کــه
دلگرمــی نــدارد احســاس عــدم توانمنــدی میکنــد .معلمــان و

معلمــان داده شــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود آموزشهایــی
فرزنــدان بــه والدیــن داده شــود .از محدودیتهــای ایــن پژوهش

میتــوان بــه کمبــود پژوهــش در زمینــه مشــکالت خوانــدن بــا

رویکــرد روانشناســی فردنگــر اشــاره کــرد.
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زیــرا احســاس میکنــد بخشــی از گــروه نیســت و درنتیجــه از
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