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طاهر اصالنی* /کارشناس ارشد مشاوره /رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشآموزان اردبیل

چکیده

زمینه :درصد قابل توجهی از دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری هستند .دانشآموزانی که دارای مشکالت یادگیری هستند در معرض
مشکالت تحصیلی و سازشی متع دد قرار دارند و این مسئله والدین این دانشآموزان را هم تحتتاثیر آسیبهای روانشناختی قرار میدهد .این
پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش شناختی – رفتاری والدین در درمان مشکل دیکتهنویسی و تعلل در انجام تکالیف درسی دانشآموزان
انجام شد .پژوهش حاضر بهصورت آزمایشی و در قالب طرح تک آزمودنی ای-بی-ای اجرا شد و رفتارهای دانشآموز در مراحل پیش و پس
از درمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش :جامعه آماری پژوهش ،دانشآموزان دارای مشکل دیکتهنویسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل
آموزشوپرورش استان اردبیل در سال  1392بودند .نمونههاي پژوهش بهصورت تصادفی ساده از بین مراجعان مرکز مشاوره انتخاب شدند .از
آزمون ریون رنگی کودکان ،آزمون مازهای پروتئوس و جدول مشاهده رفتار برای ارزیابی و گردآوری دادهها استفاده شد.
یافتهها :پیگیری وضعیت دانشآموز از طریق مدرسه و خانواده و بررسی فراوانی و نمودار رفتارهای عملکرد او نشان داد که این روش در
درمان مشکل دیکتهنویسی و تعلل در انجام تکالیف درسی دانشآموز موثر بوده است.
نتیجهگیری :به کارگیری شیوه آموزش شناختی – رفتاری والدین در مراکز مشاوره میتواند در درمان مشکل دیکتهنویسی و مشکالت
تحصیلی و سازشی دانشآموزان موثر باشد.
واژههاي کلیدی :مشکل دیکتهنویسی ،تعلل در انجام تکالیف درسی ،آموزش شناختی  -رفتاری والدین

مقدمه

مشخصه مشکالت یادگیری 1درکودک و نوجوان
تناسب نداشتن پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن ،بیان
نوشتاری یا ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی فرد
است .این دانشآموزان ،دارای مشکالتی نظیر اختالل
در حافظه شنیداری و دیداری ،حفظ توجه ،بازداری
تکانهها ،هماهنگی حرکتی ،ادراک و تمییز شنیداری و
دیداری ،ضعف انگیزش ،ضعف در تعمیم و سازماندهی،
ضعف در حافظه فعال ،حواسپرتی ،ضعف در ادراک
نقش از زمینه ،پردازش اطالعات ،هماهنگی دیداری
– حرکتی ،سبک یادگیری و بیقراری و بیشفعالی
)1. Learning disabilities (LD
* Email: moshaver.ta.1387@gmail.com

هستند( .)1با توجه به بررسیهای انجام یافته حدو د  4تا
 12درص د از دانشآموزان ،دارای مشکالت یادگیری
هستند( .)2دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری ،در
یک یا چن د درس ،با وجو د برخورداری از هوش طبیعی،
دارای مشکل هستن د و همین امر بیشتر والدین و معلمان
را دچار سردرگمی میکند .دانشآموزانی که در امور
روزمره ،کارهای شخصی و برخی از دروس خو د داراي
عملکر د مناسب و کامال طبیعی هستن د اما در برخی از
دروس خو د مشکالت جدی دارند ،در صورت شناسایی
نشدن و دریافت نکردن خدمات ویژه ،از چرخه آموزش
و رش د عقب خواهن د مان د و با برچسبهای نادرست
یدقت و بازیگوش مواجه خواهند
کمتوانذهنی ،تنبل ،ب 
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افزوده شده و مشکل عمیقتر و شدیدتر میشود.
از آنجا كه كودكان داراي ناتواني يادگيري قادر
نيستن د به معيارهاي عملكردي خود ،والدين و معلمان
برسند و شكستهاي مكرري دارند ،بیشتر وقتها در
برخورد با مشکل از رويكرد بياحتياطي -تكانشي يا
جهتگيري منفي استفاده ميكنند كه اين امر موجب
خودتحقيري ،سرزنش و شكست مكرر ميشود(.)12
والدین دانشآموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با
همتایان عادی خود الگوی دلبستگی ناایمن دارند ،از
سبکهای دفاعی روانآزرده و رشدنیافته در برخورد
با موقعیتهای استرسزا استفاده کرده و نشانههای
شدیدتری از اضطراب جدایی را در فرزندانشان
گزارش میکنند(.)13
فشار حاكم شده از بيرون بر والدين داراي كودك با
نیاز ویژه ،تحمل داشتن كودك را كم ميكن د و منجربه
بدرفتاري و پرخاشگري با اطرافيان خود ميشود .فشار
بيروني بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر سالمت فر د
تاثير ميگذارد(.)14
يده د خانوا دههايي كه
پژوهشهای مختلف نشان م 
فرزندان آنها به ناتواني يادگيري دچار هستند ،مشكالت
سازشي بيشتر نسبت به والدين عادي دارند .پژوهشها
يده د كه پدر و مادر كودكان با نیاز ویژه،
نشان م 
محدوديتهايي از قبيل بهداشت ،احساس محروميت و
سطوح بااليي از استرس و افسردگي را نسبت به والدين
كودكان عادي تجربه ميكنند( .)15والدين كودكان
داراي ناتواني يادگيري و نشانگان داون در مقايسه با
والدين كودكان عادي به جاي اين كه فكر خو د را به
مسايلي كه باعث بهبودي زندگي آنها ميشود ،معطوف
كنند ،به طور مداوم در ذهن خو د درگير مشكل فرزن د
خو د و مشكالت حاصل از حضور او در زندگيشان
هستن د و از بسياري از مسايل همچون سالمتي جسمي
و رواني خو د غافل شده و چه بسا ممكن است دارای
بيماريهاي مختلف به ويژه بيماريهاي رواني شوند .از
سوي ديگر ع دهاي از والدين از داشتن چنين فرزنداني
احساس شرمندگي كرده ،يا مبادرت به محدوديت
ارتباطات خو د با ديگران ميكنند(.)16
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ش د که میتوان د خودکارآمدی فر د را کاهش دهد(.)3
ط
پژوهشها نشان میدهد که از 10درصد مربو 
به شیوع مشکالت یادگیری در دانشآموزان ،حدود
4درصد آن مرتبط با امالنویسی است( .)4مهارت
دیکتهنویسی با توانایی جانشینکردن صحیح حروف
به جای صداها ،سروکار دارد .بسیاری از کودکان
با ناتوانی یادگیری در پیوند دادن میان صدا و نماد
یا شکل مربوط به آن مشکل دارند .آنان نمیتوانند
صداهایی را که میشنوند ،به حروف و کلمه تبدیل
کنند .این کودکان در حافظه شنیداری ،تشخیصی و
به کاربردن تعمیمهای رابطه صوت با امال برای هجی
کلمهها مشکل دارند.
این کودکان فاق د مهارتهای پایه هستند ،در
هجیکردن کلمهها به هیچ روشی متکی نیستن د و اغلب
به حدس و گمان متوسل میشوند( .)5برای مشکالت
یادگیری عوامل متع د د ژنتیکی ،علل قبل از تولد ،زمان
تول د و بع د از تولد ،علل زیستشناختی ،محیطی ،رشدی و
آموزشی بیان شده است .برخی از علل مشکل دیکتهنویسی
را میتوان چنین برشمرد )1 :ضعف آموزشی؛  )2دقت
پایین شنیداری یا دیداری؛  )3ضعف حافظه شنیداری یا
دیداری؛  )4نبودهماهنگی بین اندامها؛  )5نبودحساسیت
شنیداری یا دیداری( )6و (.)4
دانشآموزان داراي ناتوانيهاي يادگيري تاحدودی
نسبت به همساالن خود بیمیلی بیشتری بهخصوص در
زمينه فعاليتهاي تحصيلي نشان ميدهند( .)7آنها
نرخ باالتري از مشكالت و سازگاريهاي اجتماعي
و عاطفي را نسبت به كودكان عادي دارند( )9( ،)8و
( .)10از جمله اختاللهاي رفتاری که در دانشآموزان
دارای مشکل دیکتهنویسی مشاهده میشود ،بیمیلی
یا امتناع از رفتن به مدرسه ،مشکل در انجام تکالیف
درسی و عملکر د ضعیف تحصیلی است(.)11
این مسايل بهراحتی باعث تنش و ایجا د ناراحتی
بین والدین و فرزندان میشو د و حتی میتواند در
والدین به احساس بیکفایتی و ناتوانایی مدیریت امور
تحصیلی کودک منجر شود .در نتیجه به جای حل
مشکل ،بر فاصله روانی – عاطفی والدین و کودک
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وجود ناتواني یادگیري در دانشآموزان ،نوعی
تنیدگی را در والدین به وجو د میآورد که به همکاري
نداشتن آنها در رفع مشکالت فرزندانشان منجر
میشود .با ایجاد نگرش مناسب و دادن آگاهیهاي
الزم به والدین ،کودك فقط با ناتواني یادگیري دست
به گریبان است و دیگر دغدغه مسایل جنبی را ندارد
و چهبسا با کمک و حمایت خانواده بتواند موفقیتهاي
چشمگیري به دست آورد .در حالی که اگر خانوادهها
در مورد مشکل ناتوانی یادگیري فرزند خود ،بیاطالع
یا داراي نگرش منفی و غلط باشند ،کودك آنان از
هر طرف تحت فشار است و دارای مسایل حاشیهاي
ناتوانی (عزتنفس ،رشد اجتماعی ،خودپنداره و )...و
به تدریج مشکل بزرگی میشو د که براي حل آن ،وقت
و نیروي بسیاري باید صرف کرد(.)17
با آموزشهای مناسب ،سطح توقع والدين دانشآموزان
دارای ناتواني یادگیری متناسب با توانايي فرزندان تنظيم
شده و اين سطح آگاهي از توانايي كودك توسط اين
آموزش موجب پذيرش بدون قي د و شرط فرزندان
به وسيله والدين میشود .درواقع با آموزش رويكرد
دلگرمي ،والدين به نوعي آرامش دست مييابن د و با
تلفيق با رويكر د شناختي-رفتاري؛ توجه به افكار منفي،
سرزنش و تحقير كودكان كاهش ميياب د كه اين امر
باعث افزايش كارآمدي تحصيلي ،هيجاني و اجتماعي
ميشود(.)12
بر اساس نظريه آلبرت بندورا 1يادگيري؛ نتيجه عوامل
شخصي ،رفتاري و محيطي است .عوامل شخصي؛
باورها و نگرشهاي يادگيرندگان است كه بر يادگيري
و رفتار آنان تاثير ميگذارد .عوامل محيطي شامل
كيفيت آموزش ،بازخورد معلم ،دستيابي به اطالعات
و كمك كردن والدين و همساالن است .عوامل
رفتاري ،آثار عملكرد قبلي دانشآموز را دربرميگيرد.
جبرگرايي متقابل بندورا اظهار ميدار د كه هر يك از
اين عوامل ،بر 2عامل ديگر اثر ميگذارند( .)18بنابراین
مهارتهای نوشتن دانشآموزان و رفتارهای تحصیلی
آنها فقط به عوامل درونی و مهارتهای شخصیشان
محدود نمیشود و نبای د سهم عوامل محیطی را در این

زمینه نادیده گرفت ،گاهی ممکن است کار انفرادی
با کودک دارای ناتوانیهای یادگیری کافی نباشد،
در این راستا همکاری خانواده در بهبود خدمات،
یاریرسان خواهد بود.
با درک این نکته که والدین کودکان دارای
ناتوانیهای یادگیری ،بار تربیتی بیشتری بر دوش دارن د و
با بررسی تجربیات ویژه آنها ،ناشی از فقدان فر د مورد
انتظار ،میتوان برنامههای آموزشی را برای مدیریت
رفتاری مادران ترتیب داد(.)19
پژوهشهای متع ددی اثربخشی آموزش والدین را
در پیشگیری و درمان ناتوانيهای یادگیری و مشکالت
رفتاری دانشآموزان نشان میدهد .با آموزش والدين
و دادن اطالعات به آنها ميتوان فشار حاكم شده بر
خانوادهها به خاطر داشتن کودکان با ناتواني یادگیری
را کاهش داد .شيوههاي تركيبي متفاوتي از قبيل
آرامشآموزي ،همدلي و دلگرمي و تركيب آن با
رويكرد شناختي-رفتاري از قبيل مبارزه با افكار منفي
ميتوانند آدمي را ياري دهند با سازگاري بيشتر در برابر
فشار بيروني واكنش نشان دهند تا منجر به رفتارهاي
آني بدون برنامه و تكانشي نشود(.)14
آگاهی و آموزش والدین یکی از راههایی است
که براي پیشگیري از ناتوانیهاي یادگیري در کودکان
موثر است .برنامه آموزش والدين با رويكر د آدلري 2بر
كاهش تكانشگری و بهبود سازگاري اجتماعي فرزندان
آنها ( )12و در كاهش رفتارهاي مخرب كودكان
پرخاشگر موثراست ( .)20در پژوهش جامعي222 ،والد
به شيوه فوق مورد آموزش قرار گرفتند ،نتایج نشان
داد اين روش سبب كاهش معنيدار مشكالت رفتاري
كودكان با ناتواني يادگيري شده است( .)21همچنین
آموزش گروهي والدين مبتني بر رويكرد آدلري
ميتواند سبب افزايش ديد مثبت به خود ،حس تعلق
و خودكارآمدي تحصيلي در دانشآموزان با ناتواني
يادگيري شود( .)22این روش بر بهبود سبکهاي
مقابلهاي مادران کودکان داراي اختالل سلوك نیز موثر
بوده و کاهش نشانههاي اختالل سلوك با 95درصد
اطمینان تایید شده است(.)23
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آموزش 9هفتهاي مهارتهای زندگی خانوادگی ،با
هدف تغییر رفتار ،باعث بروز تغییرات مهم در والدین
براي موفقیت در کنترل رفتار کودکانشان شده که به
نوعی داراي ناسازگاري رفتاري بودهاند( .)24هنگامی
که به والدین آگاهی درستی از مشکالت کودكشان
داده میشود ،مادران سازوکارهاي مناسبی از خو د نشان
میدهن د تا بدون دخالت احساساتشان با فرزندان خو د
برخورد منطقی کنند(.)17
به نظر میرس د با تشکیل کالس آموزشی (با عناوین:
معرفی ویژگیهاي کودکان با ناتواني یادگیري و
چگونگی برخورد با آنان که بیشفعال هستند ،براي
جلوگیري از افکار منفی در مورد ناتوانی یادگیری
و )...براي مادرانی که داراي کودکان ناتواني یادگیری
هستند ،بتوان از تنیدگی آنها کاست(.)17
يكي دیگر از روشهای والدمحور در اصالح رفتار
كودكان ،درمان مبتني بر رابطه والد-كودك 1است
و بيانکننده اين فرض اساسي است كه از آنجا كه
والدين از ارتباط قوي با كودك برخوردارند ،آنچه
درمانگران درواقع فاقد آن هستند ،به احتمال زيا د اين
ارتباط طبيعي و ذاتي موجو د بين والد و كودك ،كليد
اثربخشي باال و نتايج پاياي درمان در روش آموزشي
مبتني بر رابطه والد-كودك است(.)25
روش پژوهش
درمانگران ،معلمان و سایر متخصصان رفتاری و
این پژوهش با روش آزمایشی و در قالب طرحهای
آموزشی برای تقویت رفتارهای تازه آموخته شده ،تکآزمودنی ای-بی-ای 2اجرا شده است .در این
پیگیری فعالیتها و مهارتهای تحصیلی و اجتماعی روش ،رفتار آزمودنی قبل از مداخله درمانی مور د
دانشآموزان به همکاری جدی والدین نیازمندند .ارزیابی قرار گرفته و فراوانی آن مشخص میشود،
والدین اگر از رفتارهای هدف آگاهی یابند ،با تشویق سپس روشهای اصالح رفتار و مداخله درمانی اعمال
آنها در منزل رشدشان را آسان خواهن د کرد(.)5
شده و دوباره رفتار مورد بررسی قرار میگیرد تا میزان
آموزش شناختی  -رفتاری شامل آموزش مهارتهایی تغییرات مشخص شود .ارزیابی سوم بعد از قطع درمان
است که والدین میتوانن د به گونهای موثر از آنها و با ایجاد یک فاصله بین جلسات و در این پژوهش بعد
برای مشاهده و ارزیابی دقیق رفتار کودک و تشویق از یک ماه انجام شده است.
او به یادگیری مهارتهای پایهای استفاده کنند .در
 جامعه آماری و نمونهگیریاین روش ،شیوه مشاهده رفتار به والدین آموزش داده
جامعه آماری پژوهش ،دانشآموزان دارای ناتواني
میشود .افزون بر آن ،افکار والدین در مور د رفتار و یادگیری بودن د که در سال  1392به مرکز مشاوره
عملکرد ،ناتوانيهای یادگیری و مشکل فعلی کودک و خدمات روانشناختی دانشآموزان اداره کل
شوپرورش استان اردبیل مراجعه کرده بودند .نمونه
مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناسایی خطاهایهای آموز 
1. Child-parent relation therapy

2. A - A – B
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شناختی و باورهای نادرست آنها ،آموزشهای الزم
براي تغییر این افکار و همچنین شیوههای استفاده از
تقویت ،خاموشی و واکنش موثر به رفتارهای دانشآموز
به آنها داده میشود .در این صورت والدین میتوانند
در آموزش فرزندان با ناتوانی یادگیری خود در منزل
شرکت داشته باشند.
با آموزش مهارتهای الزم به والدین ،آنها از
رفتار کودک خویش و توانایی عملی او برای تغییر
آن رفتار درک بهتری به دست میآورند( .)5به همین
علت پژوهشگران مختلفی برای آموزش والدین در
جهت کمک به مهارتهای تحصیلی دانشآموزان،
دستورعملهایی را برای آنها تنظیم کردهاند .در
این روش درمانگر ارزیابیهای الزم را انجام داده و
برنامهریزیهای مناسب راتدارک میبیند و برای تداوم
آن در منزل ،والدین را راهنمایی میکند(.)26
با توجه به اهمیت نقش والدین در پیشگیری و درمان
مشکالت گوناگون فرزندان ،در این پژوهش این سوال
بررسی شده که آیا آموزش شناختی -رفتاری والدین
در درمان مشکل دیکتهنویسی و تعلل در انجام تکالیف
درسی دانشآموزان موثر است؟

اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری والدین در مشکل دیکتهنویسی  - ...طاهر اصالنی
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 -ابزار اندازهگیری

الف) آزمون ریون کودکان (رنگی) :ماتریسهای
استاندارد پیشرونده 1برای اندازهگیری توانایی افرا د در
ایجاد روابط ادراکی 2و استدالل قیاسی 3مستقل از زبان
و تحصیالت مدرسهای طراحی شده است .گویههای
این آزمون برای افرا د باالی 10سال شامل 60ماتریس یا
طرح است که در هر یک از آنها قسمتی حذف شده
و آزمودنی باید بخش حذفشده را از بین  6یا 8گزینه
ارايه شده در پایین صفحه پیداکند.
فرم رنگی این آزمون را در سال 1947ریون در
انگلستان ساخته که دارای 36تصویر و بیشتر آنها رنگی
است .این آزمون برای آزمایش هوش کودکان  5تا 11
سال و بزرگساالن کمتوانذهنی تهیه شده ( )27و روایی
آن از طریق شواهد همبستگی روایی سازه با اندازههای
دیگری که ظاهرا نشانگر همان سازه است و ضعیف
بودن رابطههای آن با اندازههایی که نشانگر سازههای
دیگر هستند ،هم همانندی سازهها و هم متمایزبودن
آنها را تایی د میکند(.)28
ب) آزمون مازهای پروتئوس :هنجاریابی و استاندارد
کردن آزمون هوشی ماز پروتئوس روی  999نفر از
دانشآموزان  8تا 11ساله که در دبستانهای دخترانه و
پسرانه شهرهای غرب مازندران به تحصیل اشتغال داشتند،
انجام شده است .به طور خالصه نتایج به دست آمده در
زیر بیان شده است:
)1آزمون مازپروتئوس برای تمامی گروههای پسران و
دختران  8تا 11ساله از روایی قابل قبول آماری برخوردار
یدار
است و در 2سطح  p <0/01و  p<0/001معن 
است ،به غیر از گروه پسران 10ساله که همبستگی به
دست آمده  0/1705است و فقط در سطح p <0/10

با توجه به بررسیهای انجام شده و مشاهدات مربوط به
رفتارها و تعامالت مادر و کودک ،اطالعات جمعآوری
شده از طریق آزمونها و مصاحبه مشاورهای ،وضعیت
روانی – رفتاری مراجع و مشکالت موجو د مربوط به
آنها به شرح زیر بود:

)1. The stakdard progressive matrices (SPM
2. perceptual relations
3. reason by analogy

4. Checklist

توصیف وضعیت دانشآموز
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پژوهش ،دانشآموزی بو د که در پای ه اول ابتدایی مشغول
به تحصیل و براي مشکالت دیکتهنویسی و تعلل در انجام
تکالیف درسی به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
دانشآموزان ارجاع شده بود .انتخاب نمونه به صورت
تصادفی از بین مراجعان مرکز مشاوره انجام گرفت.

یدار است.
یعنی با  90درص د اطمینان معن 
 )2آزمون مازپروتئوس برای تمامی گروههای پسران
و دختران  8تا 11ساله از اعتبار و هماهنگی درونی
برخوردار که از لحاظ آماری به اثبات رسیده است.
 )3عملکر د دختران و پسران در آزمون مازپروتئوس
یکسان بوده است و در هر 4گروه پسران و دختران  8تا
یداری وجو د نداشت.
 11ساله از لحاظ آماری تفاوت معن 
 )4عملکر د گروه سنی مسنتر در تمامی سنین  8تا
11ساله برای هر 2گروه پسر و دختر بهتر ازگروه سنی
کمسنتر است و از لحاظ آماری در 2سطح  p <0/01و
یدار بوده است  ،به غیر از گروه دختران
 p <0/001معن 
11ساله در برابر دختران 10ساله که فقط در یک سطح
یدار بوده است(.)29
 p <0/05معن 
ج) فهرست وارسی( 4جدول مشاهده رفتار) :برای
بررسی و ارزیابی چگونگی انجام تکالیف داده شده
در خانه و تغییرات ایجادشده در رفتارها و عملکر د
دانشآموز و مادرش این فرآیندها روزانه در فهرست
وارسی (جدول مشاهده رفتار ،طراحی شده توسط
مشاور) به وسیله مادر ثبت میشد .روشهای متنوعی
برای مشاهده رفتار و عملکرد مراجع وجود دارد.
فهرست وارسی یا سیاهه ،یکی از این شیوههاست.
فهرست وارسی یک روش نظامدار برای گزارش
قضاوتهای مشاهدهگر یا مشاهدهگران است .با این
روش میتوان معلوم کرد که در عملکرد شخص مورد
سنجش ،ویژگیهای مورد نظر وجود دارد یا نه ،یا این
که عملی انجام گرفته است یا نه .در فهرست وارسی بو د
یا نبود یا کمیت ویژگی مورد نظر ثبت میشود(.)30
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 )1وضعیت درسی مراجع :وضعیت در دروس بخوانیم ،ریاضی و علوم = خیلی خوب
وضعیت امال در مدرسه :کامال نامطلوب (غیرقابل اصالح)

عالقهمند به درس و مدرسه

 )3رفتار ویژه مراجع در مرکز :عالقهمندی به سوالهای فکری و کار با جورچینها ،ارتباط اجتماعی مطلوب ،پاسخ مناسب به سوالهای مطرح

شده توسط مشاور و تحلیل مناسب سواالت

 )4روش مادر مراجع برای تمرین امال در منزل :تمرین امال در منزل با کتاب کار « دیکته شب» ،تمرین امالی روزانه ،امالگفتن در خانه توسط

مادر به صورت شمرده و با صدای بلند ،هجی کردن کلمات جدید و دشوار هنگام امال گفتن ،اصالح کلمات غلط توسط مادر هنگام امال گفتن،
نوشتن از روی کلماتی که دانشآموز مشکل داشته

 )5رابطه مراجع و مادرش در خانه :صرف وقت زیا د توسط مادر در طول روز برای رسیدگی به انجام تکالیف و تمرین امال و سایر درسها (میتوان
گفت کار اصلی او رسیدگی و پیگیری کارهای مراجع بو د و تقریبا کل وقت و انرژی خو د را صرف این کار می کرد)

 )6اظهارات و رفتار غالب مادر در جلسه مشاوره :اظهار نگرانی از احتمال وجود مشکالت ذهنی در کودک و ارجاع او به مدرسه کودکان

استثنایی ،اضطراب و ترس افراطی از مشکالت تحصیلی و رفتاری کودک ،تذکر و امر و نهی مداوم به او در مور د سریع جواب دادن ،درست

نشستن و مودب بودن ،صحبت در مورد کارهای منفی کودک همراه با کمی بزرگنمایی افراطی و غیرعادی نشان دادن آنها (او خیلی شلوغ
است ،اصال دقت ندارد ،اصال توجه نمیکند ،همیشه با خودش بازی میکند و ،)...اظهارنظرنکردن در مورد رفتارها و خصوصیات مثبت مراجع
و سرزنش پیدرپی کودک

 )7خطاهای شناختی مادر در مورد مشکل مراجع :حساسیت زیاد به درس و نمرههای کودک؛ بزرگنمایی رفتارهای منفی ،اشتباهات و اشکاالت

کودک ،نادیده گرفتن کارهای مثبت و تالشهای کودک برای موفقیت و عادی و غیرمهم جلوه دادن ویژگیهای مثبت او ،نسبت دادن ضعف

عملکرد کودک به توانایی ذهنی و احساس ناتوانی در رفتار موثر با کودک

 )8شکایتهای عمده مادر :ناراحتی از ضعف شدید کودک در امال ،تاخیر مراجع در انجام تکالیف ،بیتوجهی به تکالیفش ،بازیگوشی و گاهی

اذیت کردن بچههای دیگر ،پرخاشگری و رفتارهای نامناسب در خانه؛ ترس از وجود مشکالت ذهنی در کودک و احتمال اخراج او از مدارس

عادی

 )9تشخیص و شرح مشکل:

الف) انواع مشکالت در دیکتهنویسی 1- :غلطهای ناشی از بیدقتی  2-غلطهای مربوط به ضعف حافظه دیداری  3-غلطهای آموزشی

ب) عوامل محیطی موثر در مشکل دیکتهنویسی:

 تمرین امال با روش نامناسب در منزل که منجر به کاهش دقت و توجه در دانشآموز شده بود.ج) عوامل موثر در تعلل در انجام تکالیف درسی:

 -انتظارات زیا د مادر در مورد درسها و تکالیف

 -فیلترینگ منفی و استنباطهای دلبخواهی مادر در مورد کودک

 استفاده نکردن از تقویت مثبت توسط مادر برای انجام بهموقع تکالیف -جدی نبودن مادر در نظارت و پیگیری انجام تکالیف کودک

 -استفاده زیاد از سرزنش و مقایسه کودک با دیگر دانشآموزان
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 )2توانایی ذهنی مراجع :نمره آزمون ریون رنگی کودکان ،124 :نمره آزمون مازهای پروتئوس121 :

66

روش اجرا

اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری والدین در مشکل دیکتهنویسی  - ...طاهر اصالنی

اقدامات و راهکارهای اجراشده با رویکرد آموزش
شناختی – رفتاری والدین

با توجه به بررسی انجام شده ،اقداماتی که در طول
جلسههای درمان برای حل مشکل به کار گرفته شد ،به
شرح زیر است:

الف) مصاحبه مشاورهای برای ارزیابی وضعیت مراجع ،مشکالت موجود و علل آن

جلسه اول

جلسه دوم

ب) اجرای آزمون هوشی ریون رنگی کودکان و آزمون مازهای پروتئوس
ج) آموزش روش تخصصی کار با کودک برای درمان مشکل دیکتهنویسی (با روش الگویی)
د) تبیین اهداف و روش «تکمیل جدول مشاهده رفتار مادر و کودک»
ه) تبیین علل مشکل ،نقش مادر و افکار و رفتار او در تداوم مشکل و مواردی که باید تغییر یابد
 آموزش تمرکززدایی از مشکل :تذکرندادن مکرر رفتارهای منفی و ضعفهای درسی ،خودداری از سرزنشمکرر
 آموزش به کارگیری شیوههای تقویت :تایید و تشویق رفتارهای مثبت مراجع و انجام تمرینات ،بازخورد پیشرفتهاو تالشهای کودک در دیکتهنویسی و انجام تکالیف درسی ،صحبت در خانواده در مورد پیشرفت کودک
 از دادن قول و وعده در برابر انجام تکالیف خودداری کن د اما زمانی که مراجع برای انجام تکالیفش اقدام کرد،حتما او را مورد تشویق و توجه قرار دهد.

ارزیابی برنامه و میزان بهبود مشکل دیکتهنویسی
تمرین تصحیح غلطهای امالیی با روش «نگاه کن ،دقت کن و سپس بنویس» ،براي تقویت حافظه دیداری
آموزش استفاده از خاموشسازی و محروم کردن برای کاهش رفتارهای منفی مرتبط با انجام تکالیف در منزل،
جلسه سوم خودداری از برچسب زدن منفی مثل «بی دقت ،تنبل ،بازیگوش و»...
تداوم بازخورد پیشرفت تحصیلی و بهبود رفتاری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم
ثبت شروع و پایان به موقع تکالیف درسی توسط دانشآموز در«جدول مشاهده رفتار»
خودداری از سرزنش و توبیخ مکرر
 آموزش تمرین پیشرفته امال با روش «امالی تصحیصی» ادامه تمرینات قبلی در منزلجلسه چهارم  -ادامه رفتار تقویتکننده و خودداری از امر و نهی غیرضروری
 ادامه گزارشدهی مثبت در مورد پیشرفت کودک -تکمیل جدول مشاهده رفتار

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 16:29 +0430 on Sunday June 16th 2019

روشها و تمرینهایی که در اینجا توضیح داده شده
است ،به مدت 6جلسه با مراجع در مرکز مشاوره و در
خانه (توسط مادر مراجع) تمرین شد .در این جلسهها
روشهای صحیح آموزش و تمرین امال (به صورت
الگویی) ،شیوههای تقویت حافظه دیداری و دقت
شنیداری ،شیوههای تقویت رفتار مثبت ،تمرکززدایی
از مشکل ،به کارگیری موثر فنون خاموشسازی و
محرومیت برای کاهش رفتار منفی اثرگذار در مشکالت
موجو د آموزش داده شد .در طی این جلسهها خطاهای
شناختی ،افکار و عملکر د ناکارآم د مادر در مورد

کودک و مشکل در دیکتهنویسی ،شناسایی ش د و تغییر
یافت .فعالیتهای الزم هر هفته در مرکز مشاوره آموزش
داده ش د تا در خانه تمرین شود ،سپس در جلسه بع د مورد
بررسی قرار گرفته و با توجه به پیشرفت یا عدم پیشرفت
دانشآموز ،در برنامه هفته بع د تغییرات الزم اعمال شد.
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جلسه ششم

جلسه پیگیری :جلسه پیگیری براي تثبیت تغییرات و آموزشها ،بعد از یک ماه برگزار شد.
بررسی تمرینات و نمونه کارهایی که مراجع در طول یک ماه گذشته انجام دادند ،نشان می دهد تقریبا دیگر مشکل
دیکتهنویسی و تعلل در انجام تکالیف درسی پایان یافته است و اغلب دیکتههای در مدرسه و خانه بدون غلط است
(نمودار.)1

نمودار شماره  .1میانگین نمره دیکته دانشآموز

نمودار شماره  .2مقایسه تعداد روزهایی که تکالیف

(پیش ،حین و پس از درمان)

بهموقع انجام یافته

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺮه

پیگیري

قطع درمان

حین درمان

قبل از

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

مشاوره

نمودار شماره  .4مقایسه فراوانی امر و نهی مادر در مورد

نمودار شماره  .3مقایسه رفتار توجهآمیز مادر

تکالیف درسی و رفتار دانشآموز
8

8
7

7

6

6

5

5

4
فراوانﻲ رفتار توجه آمیز

4

3
2
1
0

فراوانﻲ امر و نهﻲ مادر

3
2
1
0
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جلسه پنجم
(با فاصله
دو هفته)

 ارزیابی پیشرفت برنامه و ادامه راهکارهای قبلی: مادر هرگونه رفتاری را که نشانه عالقهمندی دانشآموز به انجام تکالیف درسی است ،مور د توجه و تشویق قراردهد و منتظر انجام کامل تکالیف برای تشویق نباشد.
« -جدول مشاهده رفتار» با دقت و با توجه به زمان انجام فعالیتها تکمیل شود.
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یافتههای پژوهش

اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری والدین در مشکل دیکتهنویسی  - ...طاهر اصالنی

بحث و نتیجهگیری

از آنجا كه كودكان داراي ناتواني يادگيري قادر
نيستند به معيارهاي عملكردي خود ،والدين و معلمان
برسند و شكستهاي مكرري را تجربه میکنند ،وقتی
تالشهای دانشآموز با ناتواني یادگیری منجربه حل
مشکل و تجربه موفقیت و پیشرفت نمیشو د در نتیجه
احساس ناتوانی و ناامیدی از رسیدن به موفقیت و
عملکرد مناسب در او ایجاد میشود و این چرخه
ادامه مییابد( .)12از طرفی وجود ناتواني یادگیري در
دانشآموزان ،نوعی تنیدگی را در والدین نیز به وجود
می آورد که به همکاري نکردن آنها در رفع مشکالت
فرزندانشان منجر میشود .اگر خانوادهها در مورد
مشکل ناتوانی یادگیري فرزند خود ،بیاطالع یا داراي
نگرش منفی و غلط باشند ،کودك آنان ،هم از طرف
والدین و هم به خاطر مشکالت مربوط به اختالل تحت
فشار قرار میگیرد و دارای مسایل حاشیهاي ناتوانی
(عزتنفس ،رش د اجتماعی ،خودپنداره و )...شده و به
تدریج مشکل عمدهای میشو د که براي حل آن ،وقت و
نیروي بسیاري باید صرف کرد( .)17آگاهی و آموزش
والدین یکی از راههایی است که براي پیشگیري از
ناتوانیهاي یادگیري در کودکان موثر است .با آموزش
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بررسی مقایسهای ارزیابیهای انجام شده پیش
از مشاوره و هنگام درمان نشان میدهد عملکر د
دانشآموز در دیکتهنویسی و انجام تکالیف درسی
تفاوت محسوسی داشته ،البته افزون بر عملکرد
دانشآموز ،رفتار مادر او تغییر مطلوبی داشته است.
تغییرات ایجادشده در نمودارهای زیر بررسی و مقایسه
شده است:
با توجه به دادههای نمودار شماره ( ،)1میانگین نمره
دیکتهنویسی دانشآموز پس از مشاوره و بع د از قطع
درمان افزایش قابل توجهی یافته است .در دوره پیگیری
نیز نهتنها افت نمره مشاهده نشده ،بلکه با توجه به ادامه
فرآیند درمان توسط مادر ،فرآیند بهبودی همچنان ادامه
یافته است.
یده د که پیش از
اطالعات نمودار شماره  2نشان م 
مشاوره تقریبا مراجع هر روز در انجام تکالیف با تاخیر و
مشکل روبهرو بوده ولی بع د از مشاوره در بیشتر روزهای
هفته او تکالیف خو د را بهموقع انجام داده است.
نمودار شماره( )3مربوط به تغییرات رفتاری مادر
دانشآموز است .پیش از مشاوره تقریبا تمام موارد
مثبت دانشآموز از طرف مادر نادیده گرفته شده
بود .بع د از مشاوره این رون د اصالح شده و رفتارهای
توجهآمیز ،بیان نقاط قوت و توجه مثبت او افزایش پیدا
کرده است.
بر اساس دادههای نمودار شماره( ،)4میزان امر و
نهیهای مادر ،از 7روز در طول هفته (امر و نهی در تمام
روزهای هفته) به کمتر از 4روز در هفته کاهش یافته
و در ادامه جلسههای رفتار سرزنشآمیز ،این کاهش
تداوم یافته است.
با توجه به دادههای نمودار شماره ( ،)1میانگین نمره
دیکتهنویسی دانشآموز پس از مشاوره و بع د از قطع
درمان افزایش قابل توجهی یافته است .در دوره پیگیری
نیز نهتنها افت نمره مشاهده نشده ،بلکه با توجه به ادامه
فرآین د درمان توسط مادر ،فرآیند بهبودی همچنان ادامه
یافته است.
یده د که پیش از
اطالعات نمودار شماره  2نشان م 

مشاوره تقریبا مراجع هر روز در انجام تکالیف با تاخیر و
مشکل روبهرو بوده ولی بع د از مشاوره در بیشتر روزهای
هفته او تکالیف خو د را بهموقع انجام داده است.
نمودار شماره( )3مربوط به تغییرات رفتاری مادر
دانشآموز است .پیش از مشاوره تقریبا تمام موار د
مثبت دانشآموز از طرف مادر نادیده گرفته شده
بود .بعد از مشاوره این روند اصالح شده و رفتارهای
توجهآمیز ،بیان نقاط قوت و توجه مثبت او افزایش پیدا
کرده است.
بر اساس دادههای نمودار شماره( ،)4میزان امر و
نهیهای مادر ،از 7روز در طول هفته (امر و نهی در تمام
روزهای هفته) به کمتر از 4روز در هفته کاهش یافته
و در ادامه جلسههای رفتار سرزنشآمیز ،این کاهش
تداوم یافته است.
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محروميت و سطوح بااليي از استرس و افسردگي را
نسبت به والدين كودكان عادي تجربه ميكنند()15
در نتیجه آنها نیاز به خدمات حمایتی و آموزشهای
متع ددی دارند ،با دریافت آموزشهای مناسب سطح
توقع والدين متناسب با توانايي فرزندان تنظيم شده و اين
سطح آگاهي موجب پذیرش بدون قيد شرط فرزندان
و بهبود تعامالت والد -فرزندی میشود .این آموزشها
همچنین با تغییر نگرش و باورهای معیوب والدين ،برای
آنها نیز نوعي آرامش ،کاهش اضطراب و استرس را به
همراه دارد .نتیجه نهایی مداخلههای شناختي -رفتاری،
کاهش سرزنش ،تحقير كودكان و افزايش كارآمدي
تحصيلي ،هيجاني و اجتماعي دانشآموزان است(.)12
در این پژوهش ،روش آموزش شناختی – رفتاری
والدین ،ناتواني یادگیری و تعلل در انجام تکالیف
درسی دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت .در
این روش به جای کار با مراجع در مرکز ،والدین
آموزشهای الزم را دریافت کرده و در خانه با مراجع
شدهنده
انجام دادهاند .مشاور در این شیوه نقش آموز 
و ناظر را برعهده داشت و در مقابل والدین نقش فعالی
را در درمان و حل مشکل برعهده گرفتهاند .نتیجه
قابل توجه این روش ،افزون بر درمان در کمترین
زمان ،تداوم تغییرات مطلوب بعد از ترک درمان است
(نمودار .)1مطلب دیگر این که به موازات ایجاد تغییر
در عملکر د دانشآموز ،والدین نیز در فرآین د تغییر و
مدیریت رفتار قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش نشان داد برای درمان سریع ،موثر
و پایدار دانشآموزان میتوان از مشارکت و همراهی
خانواده استفاده کرد .این مشارکت و همکاری ،فرآیند
تغییر را تسهیل و تغییرات رفتاری پایداری ایجاد خواهد
کرد .پیشنهاد میشود مراکز مشاوره دانشآموزان
و مراکز درمان ناتوانيهای یادگیری از مشارکت و
آموزش والدین در فرآین د درمان استفاده کنند.
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