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 چکیده

که  است یو هم زندگ بخشدیرونق و دوام م یاست که هم به زندگ یزندگ اییهو پا یهای اساساز مهارت یکی یادگیری

و  ترینیچیدهتا پ ینترییکه از ابتدا یافت توانیموجودی را نم یاشخص  یادر دن .آوردیم وجود را بـه یـادگیریضرورت 

 یقترو عم یشترب یادگیری انزیهر چه م .نباشد یادگیری یونرا مد خود یرفتارها و عملکردهای فردی و اجتماع ترینیتخصص

موثر  یطبه شرا ،مقاله یندر ا ،یادگیری موضوع تیه بـه اهمبا توج .کندیبـازی مؤثرتری نقش مـ یزندگ یطباشد در بهبود شرا

 یشگیریهای پو جنبه یادگیریکالت درمان مش ،ادگیرییتالل کودکان دارای اخ یندوال یفااز وظ یو برخ ادگیرییو مهـم در 

 . شده است اشاره از آن

 

 .وظایف والدین ،ناتوانی یادگیری ،دگیریعوامل موثر بر یا ،یادگیریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 یقینبه  .است یادگیریاستعداد خاص او در  ،انسان یهایژگیاست و از جمله و یدر زندگ یو اساس یایهمهارت پا یک یادگیری

عوامل  ینمهمترز ا یکیداشته و  یاو بستگ یادگیریبه وجود استعداد  ،سانفرهنگ انتمدن و  یو بقا یدایشتوان گفت که پیم

از افراد با وجود داشتن هوش  یشود که برخیمشاهده م یاما گاه .بوده است یادگیریبشر  یدر زندگ یاجتماع یهایشرفتپ

دچار  ،باشندیم یادگیریمهارت  ییهو پا که اساس یکالمیرو غ یمطالب کالم یمفهم و تنظ ،ینگهدار یینهدر زم ،یعیبهر طب

از  یمتعدد یهاینهزم یافراد یندرمان چن یبرا .دشویگفته م یادگیری یناتوان یفراد دارابه آنها اشوند؛ که یم یمشکالت

کودکان با  ینوالد یربازوجود از د ینوجود دارد؛ اما با ا . . .و  یکمک آموزش یلوسا ،یتیتقو یهاکالس ،جمله: معلمان مجرب

پژوهش  یندر ا  .اندهاثر را داشت یشترینبر روند بهبود فرزندانشان ب ارییرگذثأخدمات و ت یسازدر فراهم یادگیری یهایناتوان

و  ینوالد یفوظا یبه بررس یادگیری یاصطالح ناتوان یفتعر ینو عوامل موثر برآن و همچن یادگیریضمن پرداختن به مفهوم 

 . یمپردازیخود م یادگیری یفرزند مبتال به ناتوان یتود وضعبه منظور بهب یانمرب

 بحسا به هارتمها مهمتریناز  نوشتنو  ننداخو ،پایه تحصیلی یهارتمها نمیادر  کهاست  یلدل ینموضوع به ا ینا ابتخان

 کانیدکو یگرد طرفیز ا و هستند یکدیگر به مرتبطو  وریرـض ربسیا نوشتنو  ننداخو همرروز ندگیدر ز که نجاو از آ یندآمی

 یکتهو د نوشتن ،ننداخو لختالا سیربر به مقاله ینا ،نددار مشکل هم یکتهو د شتنون رد حتماالًا نددار ننداخودر  لختالا که

 . هددمی ارقر سیربر ردمو مینهز ینرا در ا یمفید مانیدر یهارهکارا و شیزموآ یهادهبررا همچنین ،دازدمیپر

 

 ییرگدیادر  مهمو  موثر یطاشر

 یاو  باشد ربهنجا  یاالب ای رابهنجاو  هوشی هربه یا ،نماید منا ثبت معینی سکالدر  دیشاگر گرا که میکنند رتصو ایهعد

 نشناساروان ماا .دبگیر دیا سانیآ بهآن درس را  به طومرب مطالب نداتویم دباش نشو دا لفض لهو ا مرفه ادهایخانو به متعلق

 .زدبیامو یچیز ندانمیتو باشد شتهادنرا  زمال گیدماآ شخصاً هگیرنددیا تا که ندایافتهدر نگوناگو یاتجربههو  مایشهاآز ثرا بر

 ایرز .ستاو پیشرو  پویا ورشپرو  زشموآ یک یپایهها تریندیبنیااز  یگیردیا ایبر دشاگر گیدماآ یا زمال یطاشر قعدر وا

 همیتا ترتیب به یطاشر ینا .ستا هگیرنددیا نیو روا بدنی بلوطم شدآن ر مهزال که ننددامی کیفیتیرا  گیدماآ نشناساروان

 :ندارقر ینا هب

 

 دیشاگر قتیو .ستا فدـه دیشوم یگیردیا به دانشاگر نگیختنابر موجب که یمؤثرو  یندبنیا یطاشراز  یکی :فهد .1

در  نمعلما .ددمیگر انچند دو او کوششو  مییابد یشافزا یگیردیا به اشعالقه ،ندابد خوبی بهدرس را  یک موختناز آ فهد

 ینا ایرز ؛برگزینندرا  مگا به مگاروش  یعنی ،نندابد نبادنر یپلهها مانندرا  تمد هتاوک یهافهد باید ورشپرو  زشموآ مرا

 بلندی هافهد به نسیددر راه ر نندابتو تا ستا زانموآنشدا ایبر هاینگیزا ،نهازودرس آ یاکامیابیه ظلحا به هافهد گونه

 . هندد جخر به یبیشتر یکوششها تمد

 

 پدید نماز ورمرو  تثورا ثرا بر که ستا نیو روا بدنی شدر یگرگونیهاد شتهر یک ،یعیبط شداز ر رمنظو :طبیعی شدر .2

 یا موختنآ نوعی ایبر هگیرنددیا هک ستآن ا بیانگر طبیعی شدر که نستدا باید ماا .اردند التیخدر آن د یگیردیاو  یدآمی

 . هدد منجارا ا خاصی رکا ندامیتو که ستا هسیدر نیو روا بدنی شداز ر جهآن در به ولیتئـمس لوقب
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 .مینماید هنگیزا دیجاان یشاابر ،دندازپریم کشفو  یگیردیا به دخو نکادکو که ایینجآ باشید شتهدا قتد :رضمتعا رفکاا .3

 دیجاا هنگیزو ا دهنبو جالباو  ایبر میکندوارد  زموآنشدا هندر ذ هشد یستهبندد رتصو بهرا  تطالعاا معلم که نجاییآ لیو

از  یکی الذ .دهد زشومآن آ سساا برو  بشناسدرا  دشاگری تهاـغبو ر عالئقو  یگیردیای سبکها باید معلما لذ .نمیکند

  .ستا هگیرنددیا ایبرال سو حطر ،هنگیزا دیجاا یهاراه

 

 مسائلو  مفاهیم ندامانی میتوز دفر یک .ستاو گذشته ربتجا تأثیرسیعی تحتو دحدر  ،دشاگر گیدماآ :گذشته ربتجا .4

 بررا  شیزموآ یفعالیتها باید ارههمو معلم .دباش رتبطماو  شناختی رساختا با ،جدید مسالهو  ممفهو که کندرا درك  جدید

 . نماید حیاطر نناآ شناختی ساخت با متناسب و دانشاگر گذشته ربتجا سساا

 

 ستا ممکن یطـمح .تسا یگیردایدر  موثر ربسیا ملاعوآن از  محیط و یگیردای موقعیت :یگیردیا محیطو  موقعیت .5

 همافر دفر ایبر یبهتر شیزموآ تاـمکانا هــهرچ تـسا یـطبیع . . . .و  شیزموآ اتزـتجهی ،اوه ،رنو دـمانن ،باشد فیزیکی

 دیجااو ا هندر ذ ،نباشددرك  قابل دشاگر ایبر محیطدر  دوـموج لـماعو هـمجموع رـگا .دمیگیر رتصو بهتر یگیردیا ،دشو

 وینیراز  عما ،یشزموآ تمکاناا لحا هر به .شتدا هدانخوآن را  حل ناییاتو دشاگر ،مساله دجوو رتصودر  یاو  دش هدانخو

و  هشگازموآو  تحصیل به نسبت نمربیاو  لدینوا شنگر ،ادهانوـخ دیقتصاو ا فرهنگی ،جتماعیا ضعو ،اتتجهیزو  نسانیا

 . باشد مؤثر داناگرش یگیرداـی تکمیو  تـکیفی بر نندامیتو ،یگرد محیطی عامل ارانهز

 

 .ستا شیزموآ یمحیطها ههنددتشکیل ملاعو مهمتریناز  ،معلم هیژو بهو  انینسا وینیر شک ونبد :معلم یسرتدروش  .6

 هدانخورا  زمال ییرآکا معلم دجوو ونبد اتتجهیزو  تاناکما ماا ؛نیست هپوشید دیفر یچه بر بمناس تمکاناو ا موقعیت تاثیر

 ،مینماید هیدنسامارا  شیزموآ تمکاناو ا محیط ،دازدمیپر یشزموآ یطمح مناسب تجهیز به تمکانااشناخت  با لمعم .شتدا

 صحیح طریق در را نناآ ،دانشاگر یناییهااتوو  عالیق ،هاادتعدـسا شناخت باآورد و می دجوو بهرا  مناسب شیزموآ موقعیت

 . دارد بستگی نیز معلم دعتقاو ا شندا به نقشی چنین لبتها ؛مینماید یتاهد یگیردیا

 

و  تثورا عاملدو  به شهو که ستداده ا ننشا مختلف یسیهاربر .ستا شهو ،یگیردیادر  مؤثر ملاعواز  یگرد یکی :شهو .7

 بهایی هیچ ثتورا بهو  ننددامی مؤثر یگیردایرا در  یطمح فقط نشناسااز روان  هیوهمه گر ینا با .تـسا بستهوا یطمح

   مهم زشومو آ یگیردیارا در  عاملدو  هر یگردهی وگر ماا .هنددنمی

 . هنددمی یبیشتر همیتا ثتورا به لیو ،ندرمیشما

 

 اسحو طریقز ا محرکی قتیو .تسا بمطال تـیافزباو  یگیردای لماعو ترینمهماز  یگرد یکی حافظه ،شهواز  پس: حافظه .8

 . دمیشو دهسپر تمددراز  به حافظه ،اررتکو توجه  ریای هبو  تدم هکوتا حافظه طریقاز  ،دوشیم عصبی هستگاوارد د
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 به مطالب حفظو  یگیردای انمیز که معنا ینا به .دارد هعهد بهرا  زیسارکاو  مؤثر ربسیا نقش توجه ،بکتسادر ا :توجه .9

  .دبو هداخو تردیاآن ز تیافزباو  یگیردای باشد بیشتر توجه هرچه .تـسا بستهوا توجه تشد جهدر

 

 یگیردیا تمشکال نمادر

 :میشوند تقسیم ستهدو د بر کالً ،مانیدر ظالحاز  دگیمان عقب عللو  یگیردیا تمشکال

 هوشی نقص مانند ناپذیرند نمادر که هاییآن -لفا

 ایسهرمد یا یخانگ ملاعو: مانند درک نامرا در نهاآ انمیتو که عللی -ب

 گرنهو  دگیر منجاا رتامهو  طحتیاا لکما با دبای که ستا ینا ،ییرگدیا تمشکال نمااز در بحثدر  توجه قابلو  مهم عموضو

 ؛دگیر منجاا نمتخصصا سیلهو به بایدو  اردندرا  رکا نیا الحیتص هرکسی ینابنابر .دمیشو علت بر مزیدداده و  سمعکو نتیجه

 مینهز ،وی شوه به توجه ونبد ،زموآنشدا هر که باشد هگاآ حقیقت ینا به که ستا معلمی ،یپیشگیردر  عامل مهمترین ایرز

 عضاو او یطاشر که باشد ینا دبای ورشپرو  زشموآ متخصصو  مدیر ،معلم فهد .سترا دارا نیاناتوو  نقصاز  نوعی به ریگرفتا

 پیشرفت هایشیمندزنیاو  تکاملو  نضج ،ناییهااتو حسب برو  یدعا انمیز به ندابتو ،زموآنشدا ره که دنآور همارف ریطورا 

 . کند

 

 لختالدارای ا نکادکو لدینوا ظایفو

 رخطو شما هنذ به که یچیز لیناو حتماالًا باشد هشدداده  خیصـتش یگیردیا لختالدارای ا شما دكکو چنانچه یگیردیا

 هداسرخورا از  مسائل ینا نکتادکو چگونه که ینو ا ستا . . .و  هاوژهپر ،یـعمل یهارکا ،تمتحاناا ،شب مشق -سهرمد میکند

 تامل لحظه یک با ؟یافت هداخو ستاش د هبالقوی ناییهااتو کثراحد به دكکو که دکر حاصل نطمیاا انمیتو چگونه .دنراگذ

 .ستا کاملو  دشا ندگیز یک شتندا مسلماً نکتادکو ایبر شما ستهاخو ماا ،ستا مهم تحصیلی موفقیت گرچها که مییابیددر

 لتالـخدارای ا شما دكکو گرا .ستا ترمهم وریمشا یا مانگردر ،وصیصخ معلم ،معلم هر تأثیراز  نکتادکو بر شما تاثیر

و  باال نفس به دعتماا کسبو او را در دهنمو دیجارا ا مهزال اتتغییر تمامی ندامیتو شما حمایتو  تشویق ،عشق ستا یگیردیا

 تختالالاز ا عیانودارای ا که کانیدکو لدینوا ایبر هنماییهایرا یردر ز .نماید رییا یتفقمو به نسیدر ایبر یقو معز

 . ستا هشدآورده  لدینوا یتاهد ایبر نیز هاییرکاراه  ،تنکا یناز ا یک هر توضیح مهنگاو در  هیددگر ئهارا ،میباشند یگیردیا

 

 . کنید هنگا یگیردیا لختالا با اههمر ندگیز رگبز تصویر به

 مسئولیت .شتداد ـهاخو اههمر هـب دوـخ اـبرا  لتالـخا نـیا زـنی گسالیربه بز نسیدر تا یگیردیا لتالـخدارای ا دكکو یک

دك کو که حساسیو ا جتماعیا اربزا ئهارا شما ظیفهو بلکه .نیست نکتادکودر  یگیردیا لختالا اوایمد ،لدینوا انوـعن به شما

 لختالا نظیر یچالش بر غلبهو  نشد وبررو ،ندگیز طوالنی مسیردر  .میباشد ،دارد زنیا نهاآ به اتاطرـمخاز  روـعب ایبر

 . نماید شدر پذیرترفنعطاو ا تریقو تا مینماید رییا را شما دكکو ،یگیردیا
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 کنید گفتگو نکتادکو یگیردیا لختالا ردمودر  نستاو دو ادهخانو ءعضاا با

 رنظ به هگنا یا مشر سحساا نوعی حقیقتدر  که میکنند حفظراز  یک مانندرا  نکشادکو یگیردیا لختالا ،لدیناز وا برخی

 که کنند نگما یاو  هنشد دكکو لختالا هـمتوج ستا ممکن عموضو ینا نستندا ونبد نتاـسو دو ادهانوـخ ءعضاا .سدرمی

 وریا نکتادکو پیشرفتدر  نددرقا ،ندـباش باخبر شما مشکل یناز ا نناآ چنانچه .ستا فعالی یشـب یا تنبلی رچاد شما دكکو

 . باشند شما

 

 صحیح حساسیا داتعا تقویت

 نیز نکادکو .دـباش تهـشدا نیز صحیحی حساسیا داتعا تا کنید تشویقرا  دكکو نیدامیتو ،صحیح جسمانی داتعا بر وهعال

 نهاآ به یدکن عیـس .وندـش دـمیانا یگیردیا لختالاز ا ناشی یبا چالشها جههامو ثردر ا نگساالربز مانند ستا ممکن

 شگو حرفش بهدارد  صحبت دــقص نکتادکو که هنگامی .بدهید تشکس سحساا یا یمیدانا ،عصبانیت وزبر ایبر فرصتهایی

 حساساتشا با دکر هداخو کمک دكکو به ریکا چنین منجاا .دـنمای ازبررا ا حساساتشا که نمایید دیجاا محیطیو  کنید

 . نماید مدیریترا  دخو تحساسااو  دهرـکرا آرام  دشوـخ رچطو دربگی دیا حتماالًو ا دهکر اربرقر طاـتبار

 

 دیفر تحصیل برنامه

 .ستا دیفر برنامه تحصیلی یک دنوـنم لنبااو د هـب کمکراه  بهترین ،باشد یگیردیا لختالا نوعی رچاد شما دكکو چنانچه

 . نمایند حیاطررا  دكکو یهازنیا ابقـمط یلیتحص برنامه تا زدمیسا درقارا  سهرمد ءلیاو او لدینوا ،نمعلما برنامه ینا

 

 تیزهوشی و یگیردیا تختالالا

دارای  هشتباابه  ادستعدا باو  شتیزهو نکادکواز  برخی .هستند شباهو ربسیا یگیردیا لختالدارای ا نکادکواز  یصددر

و  جتماعیا یهامشخصه یا دهبو یگیردیا لختالدارای ا نهااز آ برخی تنها که حالیدر ،شوندمیداده  تشخیص یگیردیا لختالا

 ممکن شتههار سایردر  ،نددار مشکل شتهر یکدر  یگیردیا لختالدارای ا نکادکو ینکها با .هنددمی وزبرآن را  حساسیا یا

وی در  به ندامیتو عالیقش ءتقادر راه ار دكکو به نساندر رییا .باشید تهـشدا توجه نکتادکو قـعالی به .باشند عالی ستا

 . نماید کمک ضعفش طنقا تقویت

 

 دبستان توسط معلمان یشدر دوران پ یادگیریبهنگام مشکالت  یصتشخ

 ینمتخصصان و والد ،معلمان یزبینیتالش و ت یازمنددشوار و ن یکار یینپا یندر سن یادگیریمشکالت  یقدق ییچند شناساهر

زبان  ،یحرکت یهااز جمله در مهارت یتحول یبه نماگرها یدنرس یانگینکه م دهدینشان م یمستندات پژوهش یول ،است

 یگروه سن یانگینشوند نسبت به میداده م یصتشخ یادگیریعنوان اختالل  هکه ب یدر کودکان ییجانه - یجتماعو ا یشناخت

که در  یبا توجه به نشانگان یادگیریمشکالت  یهاول یصنقش معلمان در تشخ ینجادر ا .است یو در جاماندگ یرخود دچار تأخ

افراد  ینا یتواند از بروز مشکالت بعد یم ینندب یکودك م یجانیه - یحرکت و مهارت اجتماع ،آموزش ،انح مختلف زبسطو

آموزش  ییداده شود به تبع آن سن طال یصکودك تشخ یادگیریتر و به موقع مشکالت یعچه سردر واقع هر .یدکن یریجلوگ
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م نگابه یصدر واقع تشخ .برخوردار باشد یتریفیتبهتر و باک یگاز زندتواند یم رود و کودكیاز دست نم یزن یو توان بخش

 . و مؤثر است یدبخشام یمعلمان عمل یاز سو یادگیریمشکالت 

رو  یناز ا نیست در دسترس یادگیریدرست مشکالت  یصتشخ یبرا یاو پا یققبل از مدرسه ابزار دق ینکه در سن ییاز آن جا

گام کودکان با مشکالت هنب یصدر جهت تشخ یرتوانند با توجه به موارد زیباز م یدو د ینییزبمعلمان خبره و باتجربه با ت

تواند از بروز یمهم م ینبهنگام به مداخله به موقع منجر خواهد شد که ا یصدبستان اقدام کنند که تشخ یشدر پ یادگیری

 . به عمل آورد یریجلوگ یندهآ کودکان در ینا یجانیه یو اجتماع یررفتا ،یلیاز مشکالت تحص یادیحجم ز

 مشکالت در تلفظ درست کلمات 

 در گفتار متناسب با سن یو در جاماندگ ریتأخ 

 کلمات مناسب در مواقع حرف زدن یافتندر  یدشوار 

  یدکلمات جد یادگیریمشکالت در 

 در خواندن کلمات یدشوار 

 اعداد و حروف الفبا یادگیریدر  یدشوار 

 یواج شناخت یعدم وجود آگاه یا یفضع یشناختواج یآگاه 

 ت روانحروف الفبا به صور یاندر ب یناتوان 

 ضعف و مشکل در ادراك صدا با حروف 

 هاموجود در آن یتوال یتکودکانه و رعا یهاقصه ییمشکل در بازگو 

 یفضع یدارپا متوجه 

 یگرانفهماندن مفهوم گفتار خود به د یبرا یادتالش ز 

 هادر دنبال کردن جهت یدشوار 

 فعاالنه یشنقص توجه و ب ،یگرتکانش ین رفتارهاشتدا 

  در کسب افکار جدید یفکر و ناتوان کیتکرار مدام 

 یتاز انجام فعال یدنزود خسته شدن و دست کش ،زمان یریتدر مد یدشوار 

 یبه صورت انفراد یدر خلق و انجام باز یعو سر یناگهان ییراتتغ 

 بزرگساالن یگراز دستورات معلم و دوی ریو عدم پ یدشد یتعصبان ،یپرخاشگر ،یزودرنج 

 یدو ام یزهدادن انگاز دست شدن و  یدناام یبه راحت 

 کودك یها و انزواارتباط با همساالن و طرد از طرف آن یدر برقرار مشکل 

 و مشکالت تعادل یخام حرکت 

 یحرکت -یو مشکالت ادراک یفضع یحرکت یاهنگهم 

 دست زدن ،یدنپر ،باال رفتن ،کردن یل یدرشت از جمله ل یمشکالت حرکت 

 کردن یکپ یا یابیرد ،یارسم اش ، ینقاش یدنکش ،هادر استفاده از رنگ یمشکالت 
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 کمک کند؟ یادگیریتواند به دانش آموزان با مشکالت  یچگونه معلم در کالس درس م

 یصتشخ یتوسط معلمان عادآموزان اکثرآ در مدارس و در درجه نخست دانش یادگیریمساله که مشکالت  ینتوجه به ا با

و  یرخط فهیآموزان وظدانش یمنا یآموزش یازهایو برآورده کردن ننحوه آموزش درست  رو معلمان در قبالینشوند از ایداده م

 . عمل اجرا شود ی درو کارآمد باشد که به دنبال آن برنامه آموزش مفید بدون شک .دارند یمهم

 یبه عدالت آموزش یدندر جهت رس یو پرثمر یدبخشام یهاگام ،یندآ یپ یراهبردها یتتوانند با رعایم یمدارس عاد معلمان

 . بردارند یادگیریدانش آموزان با مشکالت  یبرا

 الزم در آموزش کودکان با مشکالت  یو دادن بازخوردها یتو به نقش تقو یمکوچک تقس یهارا در گام یاهداف آموزش

 . توجه کنند یادگیری

 محسوب شود یادگیری ینداز فرا یعیآموزان به عنوان بخش طبکه در آن اشتباهات دانش یادگیریال فع یطمح یجادا . 

 آموزان را کاهش و به  دانش ینتوان سطح اضطراب و تنش ایدر کالس درس م یسازآرام یهاینبا فراهم کردن تمر

 . آموزش درست آنها کمک کرد

 کاهش  در جهت یدتوان یخود م یهایجانارتباط با احساس و ه ،ینانهبقعوا یوهایسنار یجادا ،مثبت یعوقا سازیتجسم

 . آموزان موثر باشددانش یناضطراب در ا

 آموزش کار آمد از ضبط کننده صدا استفاده کند یتواند برا یمعلم م . 

 آنها شرح  یرابس یکودکان باشد و در مورد کاربرد مطالب در زندگی واقع یزندگ یدر کالس در راستا یمطالب آموزش

 . یدده

 کردن  ینهنسبت به نهاد یآموزان شرح داده و با سرمشق دهدانش یرا برا یفالو گام به گام نحوه انجام تک یبه صورت عمل

 . مطلب در آنها تالش کند

 عملکرد دانش آموز تمرکز کنند یترا کاهش و بر تقو یرونیب یهاکننده یتتقو یزانم . 

 ارتباط داده شوند یرفتار یامدهایپبه  ،دانش آموزان یرفتارها 

 دانش آموزان را دلگرم کنند.  

 بحث کنند یشترب ،کندیرا تجربه م یتوفقآموز در آنها مکه دانش یاجتماع یتهایو فعال یلیتحص یفدرباره وظا . 

 است  یتوفقبه م یدنرس یمهم تالش بعد از شکست برا یول ،است یرناپذاجتناب یامر یکه شکست در زندگ یندر مورد ا

 . یدرا مورد بحث قرار ده

 یرندخود را بپذ یهایتها و موفقشکست یتکه مسئول یددانش آموزان را دلگرم کن . 

 ساده  یارکه نه بس یاو باشد به طور یشناخت یهاییمتناسب با سطح توانا یددهیآموز مکه به دانش یفیتکال یدکن یسع

 . یاوردبه همراه ب یو سرخوردگ یت او شده و ناکامدشوار که باعث شکس یلیکه تالش نکند و نه خ

 او تناسب  یهاییکند که با سطح توانایم یمآموز را تنظسطح انتظارات از دانش یاب و کار بلد به گونهمعلم خو دیسک

 . داشته باشد

 یدنکن یسهمقا یگرو با کودکان د یدنکن یردر صورت درك نکردن موضوع هرگز آنها را تحق . 

 یدکن یقتشو یوزان را به انجام کارگروهآمدانش . 

 یدآموزان استفاده کنرفع مشکالت دانش یبرا یکمک آموزش لیدر صورت لزوم از وسا . 
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 از  یاریشامل بس یدرس یهاچون کتاب ،آموزان کمک کننده استدانش یبرا یفبرجسته کردن اطالعات مهم در تکال

 . کننده است یجگ یادگیریبا مشکالت آموزان دانش یمساله برا یناطالعات است که ا

 تواند به اهداف یم یرورض یرآموز به طور خودکار بدون توجه به مسائل غدانش ،یهم درسم یهاکردن قسمتبا برجسته

 . کند یداشده دست پ یینتع یآموزش

 یها مآن یزندگ هاییتلروزانه در جهت فعا یکارها یتهدا ،یاز جمله نارساخوان یادگیریآموزان با مشکالت دانش یبرا 

 . شودیکودکان دو مؤلفه مهم محسوب م ینا یادگیری یو ساختار برانظم  ینهمچن ،اثربخش باشد یارتواند بس

 تواند مؤثر واقع شودیم یادگیریآموزش کودکان با مشکالت  یبرا یو سرگرم یاستفاده از باز . 

 یجیتالضبط صوت د ،کننده صوت به نوشتار یلتبد ،ن به گفتارمت کنندهیلاز جمله تبد یکمک آموزش یلاستفاده از وسا 

نرم  ،یدارید یموتور جستجو ،کننده کلمه ینیب یشافزار پنرم ،کردن یهج یبرا یکیرونچک کننده الکت ،لت و لپ تاپ تب ،

و  یتبر کم یآمدمثبت و کار ثیراتتواند تأیم یکیالکترون یو منابع و کتابها یآموزش ینرم افزارها ،خواندن و نوشتن یژهافزار و

 . اشددانش آموزان داشته ب یادگیری یفیتک

 یول یدبه آنها را دارند قرار ده یاددهیو  یخود که توان همکار یرا در کنار همساالن عاد یادگیریبا مشکالت  کودکان 

 یخود فقط کپ یبغل دست یکه از رو ینکنند نه ا یرا درك م یمطالب آموزش یادگیری که کودکان با مشکالت یدمراقب باش

بهنگام  یصدر نحوه تشخ یقابل انکار معلمان مدارس عاد یرو غ یدیلر مورد نقش کمطرح شده د یتوجه به راهبردها با ندنک

توان مطرح یکه م یضرور یپرسش ،یادگیریآموزان با اختالل دانش یآموزش یازهایبر ن یآمد و مبتنو به تبع آن آموزش کار

 ینا یآموزش یازهاینسبت به ن یمناسب نگرش و عملکرد ،از دانش یرانا شوردر ک یمعلمان مدارس عاد یاآ است که ینکرد ا

 آموزان برخوردارند؟دانش

 

 یادگیریمعلمان و مشکالت  نگرش

آنهاست نگرش معلمان نسبت به معلمان به  ینگرش منف یادگیریآموزان با مشکالت دانش یتدر راه موفق یاز موانع جد یکی

و تجارب مثبت مدرسه  یلیتحص یامدهایپ یشبا تمرکز بر افزا یراخ یهادر سال یرو آموزش فراگ یژهو یازهایآموزان با ندانش

 Vaz S, Wilson N, Falkmer M, Sim A, Scott M, Cordier R, et) .را به خود اختصاص داده است یادیتوجه ز

al. 2015).  

 یژهو یازهایا نآموزان بآنها در کالس درس دانش یانش و نگرش معلمان و رفتارهاد یناز ارتباط ب یفو یمستندات پژوهش

  .(Avramidis E, Norwich B, 2002) .دارد یتحکا

نسبت به آموزش دانش آموزان با  یو به تبع آن نگرش منف یینمعلم از دانش پا یاز آن است که وقت یحاک یشواهد پژوهش

 ینچنر کالس درس و همد یینپا ینجر به انطباق و سازگارمساله اغلب م ینخوردار باشد ابر یرفراگ وزشبا آم یژهو یازهاین

 Avramidis E, Norwich B)توسط همساالن آنها خواهد شد  یتآموزان با معلولدانش یینپا یرشو پذ یفضع یآورتاب

& Mulholland S, Cumming TM 2016).  

 ینمثبت ا هاییامدسازنده در آنها منجر شده که از پتواند به نگرش مثبت و یمعملکرد معلمان  سطح دانش و یشدر واقع افزا

 Avramidis E, Bayliss) .آموزان در کالس درس استدانش ینمخرب ا یتوسط همساالن و کاهش رفتارها یرشمساله پذ

P, Burden R. 2000).  
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و کسب تجارب  شیمناسب در مسائل آموز یلیصتح یشرفتبه پ یدنرس یگفت که برا ینتوان چنیموضوع م ینا ییندر تب

 یازهایها و ناست که معلم از نگرش مثبت و سازنده نسبت به آن یضرور یژهو یازهایآموزان با نانشد یمثبت در مدرسه برا

 یندر ب یژهو یادگیریاز جمله اختالل  یشناختعصب روان یهااختالل یریتمد عالئم و یصتشخ .شان برخوردار باشدیآموزش

 . (Mulholland S, Cumming TM 2016) .و دشوار است یزمعلمان و متخصصان بحث برانگ

در واقع بحث  ،باشد یتواند دشوار و احساسیم ،مساله یجانیو ه یتخصص یریتدر مورد مد یریگیمو تصم یصتشخ آیندفر 

و  یریگگوشه ،آن یو فرد یتبعات اجتماع و یبحث بدنام ،ینکودك و والد یبرا باالاسترس  ،هاو از دست رفتن فرصت یدیناام

 یراتتواند تأثیمسائل م یناز آن است که ا یشواهد حاک .شود یو ناکام یجانیه یدشد یهاواکنشتواند باعث یطرد م

درس  بر رفتار آنها در کالس یماثر مستق آنداشته و به تبع  یژهو یادگیریآموزان با اختالل بسر نگرش معلمان دانش یمعنادار

 . (Mulholland S, Cumming TM 2016) .آموزان به همراه داشته باشددانش ینبا ا

 یزیتر جامعه موضوع چالش برانگگسترده یاسو در مق یمتخصصان آموزش یتواند برایم یادگیریاختالل  یریتو مد یصتشخ 

بر  یرتأث ییمسائل توانا ینهمه ا .باشد یا رفهو ح یو مثبت فرد یمنفتواند منبع نگرش یم یبترت ینمحسوب شود و به هم

 Mulholland S, Cumming TM) .در کالس درس را خواهند داشت یادگیریوزان با مشکالت آمرفتار معلمان دانش

2016) . 

 

 یادگیریدانش آموزان با اختالل  ینمعلم و والد یهمکار یبرا ییراهبردها

 (یتحول یهاکردن گره یراه رفتن و ط ،یآموزآموزان )سن زباننشدا یکسب اطالعات تحول یمنبع برا ینبهتر ینوالد 

 . هستند

 موجود از جمله  یهایبآس ،خانواده یتسطح حما ،ینرابطه والد ،خانواده یعاطف یتکسب اطالعات الزم در مورد وضع

 . یزانمرگ عز ،طالق

 که ممکن  یمسائل یگرو د یبآس ،یماریب ،ییشنوا ،یناییب یتاز جمله وضع آموزو سالمت دانش یپزشک یتاز وضع یآگاه

 . باشند یلآموز دخدانش یادگیریکالت است در به وجود آمدن مش

  آموزاندانش یژهادراك خانواده از نقاط قوت و ضعف و . 

 یهاآموزش یافتو در یزبان مادرآموزش به  ،دبستان یشآموز از جمله گذراندن دوره پدانش یقبل یهافرصت از یآگاه 

 . از مدرسه خارج

 یرفتار با عملکرد اجتماع ،یتبه موفق یابیآن بر دست یاحتمال یرأثآموز و تدانش یو زبان یفرهنگ ینهزم یشاز پ یآگاه - 

 . یجانیه

 گذراندیم ییبه چه کارها یشترکه اوقات فراغت خودش را ب ینآموز و امورد عالقه دانش یهایتاز فعال یآگاه . 

 یم یگراناو با د یادگیریکه رفتار کودکشان مانع  یدر صورت ،کودك خود شرکت کنند یانفرادبرنامه آموزش  یهدر ته-

 . او مشارکت داشته باشد یبرا یامداخله یها و راهبردهایتحما یزیردر برنامه ،شود

 را داشته باشد و اصالح آن مشارکت الزم یابیارز ،یهدر ته ،کودك یبرا یبرنامه مداخله رفتار یافتبه در یازدر صورت ن . 

 و داستان اصالح کنند یباز ،قصه یقکودکان خود را از طر ینوشتار یهااهآموزش الزم داده شود که اشتب یدبا ینبه والد . 

 از فرزند خود داشته باشند یتبر واقع یانتظار مشخص و مبتن یدبا ینوالد . 

  یدتر پاسخ او را بدهیعرچه سکودك خود مطرح کرد هر یرامونرا پ یمورد یناز والد یکیاگر . 
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 فرزندشان مشخص کنند یرامونپ یهایمشان را در تصممشارکت یزانخودشان م یداجازه ده ینبه والد . 

 دهید جلسات شرکت یو اجرا یزیررا در برنامه والدین . 

 یلیو متن را خ یدنک یخوددار یچیدهو پ یاز به کار بردن اصطالحات آموزش یدفرستیم یادداشتی ینوالد یکه برا یزمان 

 . یسیدساده بنو

 آن باخبر باشند یجاز نتا یدو اجازه ده یدگذار یاندر م ینخود را با والد یهاییابو ارزش یهاامتحان یجنتا . 

 ها هم دارد به اطالع آن یخوب هرگاه فرزندشان عملکرد ،یریدتماس نگ ینکه کودك مشکل دارد با والد یفقط زمان

 . یدبرسان

 . خانه و مدرسه به وجود آورد ینب یکیتوان ارتباط نزدیچگونه م یدها بپرسو از آن یدمشورت کن ینبا والد
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Abstract 

Learning is one of the basic skills of life that both thrives and sustains life and life that creates the necessity of 

learning. In the world, a person or creature cannot be found that does not owe its personal and social behaviors 

and practices to learning from the most basic to the most complex and specialized . 

The more and deeper learning, the more effective it plays a role in improving living conditions. Considering the 

importance of learning, in this paper, effective and important conditions in learning and some of the duties of 

parents of children with learning disorder, treatment of learning problems and aspects of preventing it have been 

mentioned . 
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