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  چكيده

 ها آن وضعيت كه است شده آغاز آموزاني دانش درباره گوناگوني هاي پژوهش و مطالعات اخير هاي سال در

 عقب يا باشد معلول جسماني نظر از كودكي اگر. دارد سؤال جاي معلمان و اوليا از بسياري براي مدرسه در

 اما.يابند مي آگاهي او مشكل به نسبت كودك زندگي اول هفته چند در والدين باشد داشته ذهني ماندگي

 كه مسئله اين به نسبت والدين و نيست همراه مهمي رويداد اب مدرسه از قبل هاي سال در يادگيري اختالل

 ابتدا والدين شود مي داده اطالع مدرسه مربيان وسيله به مشكل وقتي. كنند نمي شك دارد وجود مشكلي

 تحت. كنند مي   مراجعه دهد آرامش را ها آن كه جايي هر ويا مشاور يا و پزشك به سپس كنند، مي انكار

 خرد را او مداوم هاي شكست اما كنند عمل وجه بهترين به كنند مي سعي آموزان شدان شرايطي چنين

 هم مدرسه از پس و تعطيل روزهاي در احساسات اين شود، متالشي شخصيتش شود مي باعث و كرده

 مي تعيين ارزيابي هاي روش و نظري مباني تعاريف، به توجه با يادگيري اختالل شيوع ميزان.است نمايان

 دانش تعداد افزايش ميزان. است شده ارائه متفاوتي آمار مختلف هاي گزارش در نيز دليل همين شود،به

 آن اما بوده گوناگون بسيار يادگيري اختالالت فراواني است داشته متغيري سير يادگيري اختالالت با آموزان

 مي شناسايي يادگيري لاختال عنوان به كه آموزاني دانش تعداد كه است اين گفت توان مي يقيين به چه

    اينجانب  .است درصد سه تا يك نارسايي اين رخداد ميزان نظري، صورت به شود مي افزوده روز هر شوند

آموزگار پايه اول در ميان دانش آموزانم دانش آموزي با اختالالت يادگيري وجود داشت كه در  …… 

داشت با اينكه تالش خود را در درس هايش انجام نوشتن و  امالء مشكالت عمده اي داشت. او كه امير نام 
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. بنا بر اين بنده تصميم گرفتم اقدام پژوهي خود را در مي داد ولي باز هم دچار اختالالت يادگيري مي شد

  اين راستا تدوين نمايم. اميد است كه پژوهش فوق الذكر مورد قبول همگان قرار گيرد.

 

 

 

  مقدمه

 به منجر كه است آنان در يادگيري اختالالت وجود آموزان،    دانش در يليتحص موفقيت نبود عوامل از يكي

 ،»مانده عقب« هاي    برچسب. شود    مي آنها تحصيل ترك و نفس عزت و نفس به اعتماد كاهش تحصيلي، افت

 نظر از ناپذيري    جبران لطمات و دارد    بازمي تحصيل ادامه از را آنها آموزان    دانش قبيل اين به غيره و »تنبل«

  . كرد خواهد وارد كشور پرورش و آموزش نظام و خانواده و كودك به اقتصادي و رواني

 محسوب شكننده و خطر معرض در هاي    بچه جزو يادگيري، اختالالت به مبتال آموزان    دانش كه آنجا از

 نظام همچنين. باشد آنان براي فاعيد سپر يك و كند پشتيباني افراد اين از بايد پرورش و آموزش شوند،    مي

 عوارض و اختالالت اين به مبتاليان باالي آمار كاهش براي. كند مراقبت و حمايت آنان از بايد نيز اجتماعي

  . كنند پيدا آشنايي اختالالت اين با معلمان دارد ضرورت جانبي،

 اختالالت به مبتال كودكان: كنند    مي ريفتع چنين را يادگيري اختالالت هايي    تفاوت اندك با شناسان    روان

 و كردن درك گفتن، سخن خواندن، با رابطه در اساسي فرايند چند يا يك در كه هستند كساني يادگيري

 نقص بينايي، نقص ذهني، هاي    ماندگي    عقب از ناشي مشكالت اين كه شرطي به هستند اشكال داراي نوشتن

 اختالل قبيل از مختلف هاي    صورت به است ممكن اختالالت اين عالئم. دنباش فرهنگي نقائص يا و حركتي
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 Learning( واژه ترجمه يادگيري اختالالت. باشد كردن حساب يا و نوشتن تكلم، تفكر، به توجه در

disabilities (رد ها    نارسايي از اي    مجموعه به و است شده ترجمه نيز يادگيري هاي    ناتواني به كه است 

 ناشناخته مدرسه در رسمي آموزش زبان تا اغلب جسماني، هاي    نارسايي برخالف كه شود    مي اطالق يادگيري

 اوقات بيشتر معلمان، از برخي نداشتن شناخت علت به نيز مدرسه در آموز    دانش تحصيل دوران در. ماند    مي

 اشتباه ذهني ماندگي    عقب با بلكه شوند،    نمي داده تشخيص يادگيري خاص اختالالت عنوان به اختالالت اين

 رفع مربيان، و اوليا ميان ديدگاه اختالف ميان اين در. شود    مي فراهم كودك بر رواني فشار زمينه و گرفته

  . اندازد    مي تأخير به را اختالالت اين

  بيان مسئله

 سالم) مشكل داشتن صورت در حتي( را دخو كودكان تا دارند گرايش ناخودآگاه صورت به اوليا از برخي 

 اصرار و دهند    مي نشان مقاومت خود از است اختالل دچار آنان فرزند كه نكته اين پذيرش در و كنند تلقي

 كه اين از غافل. است ديگر عوامل يا معلم آموزشي شيوه از مشكل و ندارد مشكل كودكشان كه دارند

 يادگيري به قادر عادي كودكان تربيت و تعليم مرسوم ها    روش با هستند اختالالت اين دچار كه كودكاني

 عنوان به اشتباه به گاهي يادگيري ناتواني با آموزان    دانش متأسفانه،. دارند ويژه هاي    كمك به نياز و نيستند

 رفتار پيامدهاي در ديرآموز كودك فهم كه درحالي. شوند    مي گرفته درنظر) Show Learner( ديرآموز

 عمل نامناسب صورت به است ممكن هرچند يادگيري اختالل با آموز    دانش كه درحالي. است كم خود ناپخته

 باشد او رفتار راهنماي تواند    نمي فهم اين متأسفانه. است آگاه كامالً خود بدرفتاري پيامدهاي از ولي كند،

 وضع بهبود براي كه هايي    روش ولي است آهسته خيلي ديرآموز آموز    دانش پيشرفت مداخله، وجود با حتي

 برخي در هنجار به نزديك و مداوم هاي    پيشرفت است ممكن شود    مي برده بكار يادگيري ناتواني با آموز    دانش

  . آورد وجود    به تحصيلي هاي    زمينه از
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 و مشاهدات خورد    مي چشم به فراوان دگيرييا هاي    ناتواني به مبتال آموزان    دانش در اجتماعي سازشي مسائل

 آموزان    دانش اين كه دهند    مي نشان گرفته، صورت والدين و معلمان همساالن، از كه رفتاري هاي    بندي    درجه

 درسي هاي    توانايي به نسبت يادگيري هاي    ناتواني به مبتال آموزان    دانش. نيستند ديگران عالقه مورد چندان

 اين جاي به شود    مي ديده آنها در كه هايي    انگيزه و آيد    مي وجود به اي    انگيزه آنها در كمتر. هستند نااميد خود

 خود از بيشتري كوشش و كار اگر كه كنند تصديق توانند    نمي آنان. دارند خارجي جنبه باشد، دروني كه

 خويش هاي    ناتواني به را شكست كه دارند سعي آن جاي به. شد خواهد زيادتر هايشان    موفقيت دهند، نشان

 كه آورد    مي وجود به حالتي آنان در هايشان    شكست و ها    موفقيت علل درباره بدبيني حالت اين. دهند نسبت

 د،كن كوشش اندازه هر كند    مي فكر فرد كه است حالتي اين و گويند    مي اكتسابي درماندگي آن به اصطالحاً

  .آورد نخواهد بار به شكست جز اي    نتيجه باز

  يادگيري اختالالت تعريف

 در را يادگيري هاي نارسايي با كودكان زماني كه آيد مي بر چنين پيشينيان مطالعات و تحقيقات بررسي از

 مي مغزي خفيف مشكالت با كساني را آنان زماني و كردند مي بندي طبقه مغزي آسيب با كودكان رده

 ويژه هاي نارسايي با كودكان" اصطالح آنان براي زمينه دراين مطالعات ترين تازه در اما.داشتندپن

 قابل هستند تحصيلي يا رفتاري مشكالت از برخي دچار كه آموزاني دانش شمار.است شده گزيده"يادگيري

 از مورد چند اي يك در كه دارد اشاره كودكاني به يادگيري اختالل داراي كودكان اصطالح.است توجه

 و دارند اختالل نوشتاري يا گفتاري زبان از استفاده فهم و درك قبيل از شناختي روان اساسي فرآيندهاي

 كردن،خواندن،نوشتن،هجي كردن،صحبت شنيدن،فكر در ناتواني صورت به را خود است ممكن اختالل اين

 هاي ماندگي بينايي،شنوايي،عقب قبيل زا بنيادين هاي معلوليت بين.سازد نمايان رياضي محاسبات يا كردن

 12 تا 4 بين دارند خاص معناي به ياگيري اختالل كه آموزاني دانش آمار.شود نمي شامل را حركتي و ذهني

 بيشتراز مراتب به هستند يادگيري مشكالت برخي دچار كه افرادي شمار ترديد بي.است شده گزارش درصد
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 گاه و قديمي هاي روش از آنان مشكالت حل براي غالبا كودكان والدين و مدارس مربيان.باشد مي اين

 ندارد،بلكه دنبال به چنداني حاصل تنها فراوان،نه وقت و انرژي صرف بر عالوه كه گيرند مي كمك منسوخ

 دانش عالقه رفتن دست از و خستگي و والدين وعصبيت ياس،دلزدگي،سرخوردگي موجب است ممكن

  .داشت خواهد دنبال به را صيليتح افت ونهايتا شده آموزان

  اهميت وضوع

 معطوف آنان آموزش و كودكان از خاصي گروه به پزشكن و مربيان،روانشناسان بعد،توجه به 1950 سال از

 ويژه هاي نارسايي دچار نيستند،ولي مشخصي عارضه هيچگونه داراي مغزي و جسمي نظر از كه گشت

 امكان متداول هاي روش با آنان درمان نيز و باشند مي تاريرف هاي هنجاري نابه اوقات گاهي و يادگيري

 گذاري نام تربيتي علوم و روانشناسي كتابهاي در مختلف هاي واژه با كودكان اين هاي نارسايي.نيست پذير

  .عصبي هاي آسيب و مغزي خفيف ضايعات:از عبارتند ها واژه اين ترين متداولاست. .شده

 و اعتراضات است،با شده شمرده بدني يادگيري،عوامل هاي نارسايي اصلي هريش آنها در كه اصطالحات اين

 دچار كه شوند مي مواجه كودكان از بسياري با آموزشي متخصصان.است گشته مواجه زيادي انتقادات

 مغزي ضايعات يا عصبي هاي هنجاري نابه از عالمتي هيچگونه پزشكي علم ولي هستند يادگيري اختالالت

 ولي هستند مغزي شده مشخص ضايعات دچار كه هستند ديگير كودكان كه حالي شود،در نمي ديده آنها در

  .است داده دست از را خود اعتبار باال در شده ذكر اصطالحات بنابراين.ندارند يادگيري در مشكلي هيچگونه

 چند يا يك در رهنجا به هوش وجود با كه كودكان گونه اين براي را يادگيري ويژه هاي نارسايي لقب اكنون

 مي كار به هستند يادگيري اشكال يا ناتواني دچار...و رياضي گفتن،فهم خواندن،نوشتن،سخن:مانند زمينه

  .رود



 

راي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . ب

فقط پنج هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه با قيمت 

 www.asemankafinet.irكنيد.

٩ 

 

  موجود وضع توصيف

 تدريس هاي سال اكثر و بوده خدمت سابقه سال     داراي و       مدرك ،با   اول پايه آموزگار     اينجانب

  .ام بوده خدمت به شغولم دبستان اول پايه در را خود

 چهار و مستقل مدير يك و آموز دانش هشتاد     تحصيلي سال در دبستان اين در آموزان دانش كل تعداد

 مشغول آموز دانش نفر 23 با آموزگاري سمت به دبستان اين اول كالس در بنده كه باشد مي آموزگار نفر

  .ام شده تدريس

 در كه باشد مي پرورش و آموزش وزارت تخريب دست در هاي ندبستا از شمس دبستان است ذكر به الزم

       .باشد مي آموزشي امكانات كمترين داراي و شده ساخته 1350 سال

در ميان دانش آموزانم دانش آموزي با اختالالت يادگيري وجود داشت كه در نوشتن و  امالء مشكالت عمده 

را در درس هايش انجام مي داد ولي باز هم دچار  اي داشت. او كه امير نام داشت با اينكه تالش خود

سطح سواد اختالالت يادگيري مي شد و اين موضوع به تدريج به مسئله اي بغرنج براي او تبديل شده بود.

مادر امير ديپلم و پدرش ليسانس بود.داراي يك برادر بود كه برادرش باز همين مشكل را در سالهاي گذشته 

  داشته بود. 

  )1العات و تحليل داده ها (شواهدگردآوري اط

پس از مشورت با مدير و معلمان جلسه اي با حضور اولياء دانش آموز و دانش آموزان مشابه به صورت    

در آن جلسه نحوه برخورد با مسائل آموزشي و عاطفي را به فرزندان خود بيان كرده و جمعي برگزار كردم. 

انش آموزان مخصوصا دانش آموز نامبرده شده و در آخر امير را به بعد هم جلسه هاي خصوصي با اولياء اين د

  مركز اختالالت يادگيري شهرستان نهاوند معرفي كردم . او به صورت مداوم در اين جلسات شركت مي نمود. 
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مشخص شد داراي مشكل است. او در  كه از امير گرفتم  در ارزيابي حافظه شنيداري و توالي شنيداري 

اراكتري ها توقف داشت همچنين اعداد و كلمات را جابجا مي گفت نايج ارزيابي حافظه در مرحله پنج ك

  اما در آزمون وپمن كه براي ارزيابي حساسيت شنيداري گرفته شد مشكلي نداشت  جدول ذيل آمده است.

  جدول ارزيابي حافظه قبل از درمان                            

 نتيجه ارزيابي ست اعدادلي نتيجه ارزيابي ليست كلمات

 + + 3- 5 + + ماشين- توپ

 + + 6- 8 + + بابا -  عروسك

 + + + 9-7- 4 + + + مادر - كتاب -  فرش

 + + + 5-6- 8 + + + لباس - در - خانه

 + + + + 7-1-5- 2 + + + + دفتر - پنجره -  كيف - آدم

 + + + + 2-4-3- 9 + + + + ساعت -  المپ - تراش - خواهر

 - + + + +  3- 8-5-1- 6 -  - + + +  پرچم  -  فرش -  پيراهن - پتو -  درخت

 -  - + + +  5- 6-2-7- 4   المپ - پنجره - چرخ –كتاب  - اتاق

   2-7- 2-6-3- 8   اردك - شاخ - پسر - شام - ابر - آرد

   3-7-2-5-9- 3   زيپ  - پرده –امام  -  مداد -  آچار -  لب

  - پا –نماز  - بادام –تنور  –نام  - برادر

 چاي

  5 -1-3-6 -8-4 -9   

 - پلو - قرآن –گنجه  –خرس  –گاز  -  بازي

 داس

  8 -4-1-5-3-9 -2   
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گرفتم بعد از تحليل متوجه شدم كه خطاهاي اماليي او به ترتيب درصد  اميردر آزمون اماليي كه از           

غلط مربوط به 7بود كه در حافظه ديداري،حافظه شنيداري و دقت است.متن مورد نظر شامل صد كلمه 

غلط ديگر مربوط به نارسانويسي 4غلط مربوط به دقت و  4غلط مربوط به حافظه شنيداري، 5حافظه ديداري،

حافظه ي درصد بيست غلطي كه داشته است مربوط به  80و مشكالت آموزشي بود. مالحضه مي شود

  بوده است. ديداري ،حافظه ي شنيداري و دقت

  ل از درمانجدول ارزيابي امال قب

 درصد خطاهاي اماليي

 35 حافظه ديداري

 25 حافظه ي شنيداري

 20 دقت

 ادراك ديداري، حافظه شنيداري،حافظه ديداري ودقتبا جمع بندي نتايج حاصل مشخص شد كه او در         

ده داراي مشكل است. در انجام حركات ريز و درشت ناهماهنگ است و از رشد حركتي مناسب برخوردار نبو

  است.

  ارائه راه حلها

در دقت مشكل داشت در تحليل اماليش متوجه شدم نقطه و سركش و دندانه را اضافه يا كم مي  امير   

  گذارد.بنابراين براي تقويت دقت، توجه و تمركزش تمرينات زير را انجام دادم.

ا كه كپي آن بود مشخص مي تصويري را در اختيارش قرار مي دادم كه بايد او اختالفات با تصوير ديگر ر- 1

  كرد.
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كلماتي در اختيارش قرار مي دادم كه در دندانه يا نقطه يا سركش نقص داشتند واو بايد نقص ها را پيدا - 2

  مي كرد.

  روي كارتهايي واژه هايي را ناقص مي نوشتم و او بايد كامل مي كرد.- 3

  اشتم كه او بايد كامل مي كرد.متن هاي بي نقطه،بي سركش و بي تشديدي را در اختيارش مي گذ- 4

  از فرمي موسوم به بوردن استفاده كردم كه او بايد عالئم مورد نظر من را پيدا مي كرد.- 5

بازيهايي را هم اجرا كردم كه باعث نشاط و ايجاد عالقه در او مي  اميرعالوه بر موارد فوق براي تقويت دقت 

مت سبد و دارات بازيهايي بود كه براي اين منظور به شد.پرتاپ حلقه به سمت يك عروسك،پرتاپ توپ به س

منظور از ضعف حافظه شنوايي اين است كه دانش آموز واژه هايي را در ديكته نمي نويسد و      كار مي بردم.

مي نوشت.  "مارد"را  "مادر"نيز چنين بود عالوه بر آن او در توالي شنيداري نيز مشكل داشت مثالٌ  امير

  مشكالت روش هاي زير را به كار بردم. براي ترميم اين

دسته اي كلمه يا عدد مي گفتم و او مي بايست تكرار مي كرد. هر بار به تعداد كلمات و اعداد  اميربه  - 1

  اضافه مي كردم.

  مي گفتم و او بايد تكرار مي كرد. هر بار به تعدادجمله ها مي افزودم. اميرچند جمله را به  - 2

  ر مي دادم و او بايد دستورات را به ترتيب اجرا مي كرد. چند دستو اميربه  - 3

از قوطي هاي حبوبات استفاده كردم. بدين صورت كه تعدادي قوطي تدارك ديدم. داخل آنها مقداري  - 4

مي          قوطي هارا تكان مي داد تا صداهاي آنها را بشنود. صداهاي توليد شده را كه اميرحبوبات ريختم.
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ي بعد بايد پاسخ مي داد كه اين صدا مربوط به كدام ماده است ؟ مثال قوطي اي كه محتوي شنيد در مرحله 

  عدس بود با تكان دادن آن بايد عنوان مي كرد كه صداي توليد شده مربوط به عدس يا حبوبات ديگر است. 

  از صداهاي ضبط شده حيوانات، اشياء و كارهاي روزانه استفاده كردم.- 5

مشكل در حافظه ي ديداري زماني است كه كودك به خوبي قادر نيست تصوير حرف مورد نظر را به       

بايد  اميرمي نويسد. براي تقويت حافظه ي ديداري  "ستل"را به شكل  "سطل"خاطر بياورد؛ مثالً واژه ي 

جهت هاي مختلف  خوب ديدن را به او آموزش مي دادم .براي خوب ديدن بايد قادر مي بود چشمهايش را به

  اجرا كردم. اميربه راحتي حركت دهد. فعاليت هاي زير را براي تمرين خوب ديدن 

يك مداد را در وضعيت عمودي و دور از بدن او قرار مي دادم وقتي مداد را حركت مي دادم او با  - الف

  چشمهايش آن را تعقيب مي كرد.

  رعكس در هوا رسم كند.مي بايست با نوك مداد دايره اي از چپ به راست ب -ب

  يك توپ آويزان در كالس را كه به چپ وراست مي رود با چشم و بدون حركت سر تعقيب كند.-ج

اين تمرينات چون خسته كننده بودند به همراه تمرينات ديگر انجام مي شد و زمان كمي به آن اختصاص 

  م دادم.مي دادم اما به منظور ترميم حافظه ي ديداري تمرينهاي زير را انجا

مي          نشان مي دادم سپس پنهان مي كردم و او بايد بازگو اميراشياء ،تصاوير،حروف و كلماتي را به  - 1

كرد.گاهي اشياء را جابجا مي كردم و او مي بايستي شيء جابجا شده را حدس مي زد. تعدادي تصوير در 

و مي خواستم كه بگويد چه تصاويري را مقابل چشمان او رديف مي كردم ، سپس با پوشاندن آن تصاوير از ا

ديده است؟ در اينجا الزم بود حتما ترتيب رعايت شود. در مرحله ي بعدي از او مي خواستم رويش را 
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برگرداند، آن وقت ترتيب تصاوير رديف شده را به هم مي زدم و از او مي خواستم كه بگويد جاي كدام تصوير 

  عوض شده است؟ 

  ستفاده كردم.از كارتهاي پومين ا- 2

  را تشويق مي كردم در هوا بنويسد. امير- 3

ليستهايي از كلمات هم خانواده،غيرمرتبط،خوراكي و اشياء در اختيارش قرار مي دادم.او بعد از چند ثانيه - 4

توجه و تمركز روي آنها بايستي پشت به ليست نامها را مي گفت.با تمرينهاي مكرر او قادر مي شد تعدادي 

  كلمات هر ليست را به ذهن بسپارد.بيشتري از 

قرار مي دادم و بعد از پنهان كردن او مي بايست جزئيات تصوير را بازگو  اميرتصويري را در معرض ديد - 5

  مي كرد.

از بازي با چوب كبريتها استفاده كردم، بدين گونه كه تعدادي تصوير در اختيار او قرار مي دادم و از او  - 6

از چوب كبريتها اشكالي را كه در صفحه مي بيند درست كند. در مرحله ي بعد  مي خواستم با استفاده

اشكال در مقابل ديد او قرار نداشت و او بايد با استفاده از حافظه ي خود تالش مي كرد و شكلها را دوباره 

  مي ساخت.

هاي رنگي از روي كادرهاي رنگي تدارك ديده شده روي زمين حركت مي كرد سپس با كمك كارت امير- 7

  كه در اختيارش مي گذاشتم الگوي زمين را كپي مي كرد.

  روش كار من به اشكال زير بود: اميربه منظور تقويت ادراك ديداري       
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جعبه اي كه اشياء مختلفي درون آن قرار داده مي شد تدارك ديدم. ابتدا هر شيء را مي ديد سپس  - 1

رحله بعد او با دست كردن در جعبه و برداشتن هر وسيله لمس مي كرد آنگاه درون جعبه مي گذاشت در م

  بدون ديدن بايد نامش را مي گفت يا گاهي شيء مورد نظر من را بايد از جعبه بيرون مي آورد.

بينايي تمرينهايي همچون ترسيم خطوط و منحني -ماريان فراستيك در كتاب آزمون پيشرفته ي ادراكي- 2

چون كتاب مورد نظر در اختيار نبود تنها از نمونه هاي فتوكپي كه در  و زاويه دار ارائه كرده است اما

  دسترس بود استفاده كردم.

  الگو برداري از تصاوير به كمك چوب كبريت - 3

  استفاده از پازل - 4

نشان ميدادم به مي گفتم بدون اينكه جهت ديدش را عوض كند  اميركلمه اي را در وسط يك سطر به  - 5

  نيز بگويد يا اشياي پيرامون را نام ببرد. كلمات پيرامون را

) استفاده نمودم در اين روش دانش آموز حروف را ترسيم Multisensoryاز روش چند حسي فرنالد( - 6

جنبشي)به آن نگاه مي كند(ديداري)حروف را با صداي بلند مي خواند(صوتي)و آنچه را مي - مي كند(المسه

(ديداري،شنيداري،جنبشي،المسه VAKTاين روش تكنيك گويد مي شنود(شنيداري)به اين دليل به

) به گفته ي دكتر تبريزي روش چند حسي براي اصالح ديكته 1381اي)گفته مي شود.(هاميل و باتل

  مناسب است چون واژه مي تواند از چندين كانال حسي وارد ادراك دانش آموز شود.
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  گرد آوري شواهد دو

در منزل  اميرعاليتهاي امالييش ديده مي شد به گفته ي مادرش بعد از بيست جلسه. پيشرفت در ف     

  احساس مسئوليت مي كند و اعتماد به نفسش بيشتر شده است. به درس و مدرسه عالقمند است

در زمينه حافظه شنيداري و دقت به نحو مناسبي تقويت شده و در زمينه ادراك هم  اميرمالحضه مي شد 

  است. تقريباٌ وضعيت بهتري كسب كرده

  جدول ارزيابي حافظه بعد از درمان                              

 نتيجه ارزيابي ليست اعداد نتيجه ارزيابي ليست كلمات

 + + 3- 5 + + ماشين- توپ

 + + 6- 8 + + بابا -  عروسك

 + + + 9-7- 4 + + + مادر - كتاب -  فرش

 + + + 5-6- 8 + + + لباس - در - خانه

 + + + + 7-1-5- 2 + + + + دفتر - رهپنج -  كيف - آدم

 + + + + 2-4-3- 9 + + + + ساعت -  المپ - تراش - خواهر

 + + + + + 3- 8-5-1- 6 + + + + + پرچم  -  فرش -  پيراهن - پتو -  درخت

 + + + + + 5- 6-2-7- 4 + + + + + المپ - پنجره - چرخ –كتاب  - اتاق

 + + + + + + 2-7- 2-6-3- 8 + + + + + + اردك - شاخ - پسر - شام - ابر - آرد

 + + + + + + 3-7-2-5-9- 3 -+ + + + + +  زيپ  - پرده –امام  -  مداد -  آچار -  لب

 - -+ + + + +  9- 4-8- 6-3-1- 5 -+ + + + + +   - پا –نماز  - بادام –تنور  –نام  - برادر
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 چاي

 - پلو - قرآن –گنجه  –خرس  –گاز  -  بازي

 داس

  8 -4-1-5-3-9 -2   

  جدول مقايسه ي غلطهاي اماليي قبل و بعد از درمان 

 بعد از درمان قبل از درمان غلطهاي اماليي

 كلمه اي100غلط از يك متن2 كلمه اي100غلط از يك متن7 حافظه ديداري

 كلمه اي100غلط از يك متن1 كلمه اي100غلط از يك متن5 حافظه ي شنيداري

 كلمه اي100ط از يك متنغل2 كلمه اي100غلط از يك كتن4 دقت

 پيشرفت خوبي داشته است. اميربا مقايسه ي بين تعداد غلطهاي اماليي قبل و بعد از درمان متوجه شدم  
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  نتيجه گيري

دانش آموزي بود كه با احساس مسئوليت به موقع به مركز اختالالت ارجاع داده شد او با مشكالتي  امير     

هاي ديگري در اميرو هيچ نقشي در بوجود آوردنشان نداشت.اما فراموش نكنيم مقابله كرد كه خود ا

كالسهاي ما وجود دارند كه اگر به موقع شناسايي نشوند و كاري برايشان صورت نگيرد چه بسا آرام آرام از 

درس و معلم و مدرسه گريزان شوند و نهايتاٌ ترك تحصيل كنند يا ممكن است افرادي بار بيايند كه 

از آن جهت براي  93رخورده شوند و نتوانند در آينده افرادي موفق براي جامعه ي خود شوند.ارديبهشتس

با دسته اي گل نزدم آمدو من مزد يكسال  اميرمن بگونه ي ديگر رقم خورد كه در يكي از روزهاي آن ديدم، 

 اميرزحماتم به بار نشست و تالشم را در نگاه سرشار از قدر شناسيش نظاره كردم وامروز خرسندم بگويم: 

توانست طعم موفقيت را بچشد.عده اي معتقدند[ اختالل يادگيري قابل درمان نيست] اما من تغيير و 

را ديدم. شايد بتوان روزي ديدگاه آن صاحب نظران را به چالش كشيد.من كوچك ترين  اميربهبودي 

مي كردم. از كند بودن يادگيريش نا شكيبا  سر مي زد، مقدمه پيشرفت ديگري تلقي اميرپيشرفت را كه از 

در تمام مراحل كار تشويق جزء الينفك     نمي شدم و به خاطر عملكرد ضعيفش بازخواستش نمي كردم. 

جذاب كنم. از تمرينات يكنواخت و خسته كننده پرهيز مي  اميركارم بود و سعي مي كردم محيط را براي 

به دقت يا حافظه ديداري و هماهنگي را انجام مي دادم چون مي كردم. در هر جلسه چند فعاليت مربوط 

موجب خستگي و زدگي مي شود. با مشورت با ساير همكاران راهنمايي    دانستم انجام فعاليتهاي يكنواخت
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برقرار كنم و  اميركار مي بردم. در فرايند درمان سعي مي كردم رابطه ي حسنه بين خود و   هاي آنان را به

در  اميرمرحله اي كه  جريان كار و موفقيت ها و شكست هايش قرار دهم . درمان را از پايين ترين او را در 

آزمون ناموفق بوده آغاز مي كردم و از آسان به مشكل كار مي كردم تا مهمترين نكته كه باالبردن خودپنداره 

دادم .فعاليت هاي يك مرحله را  ي او بود تقويت كنم. بيشتر برنامه هاي درماني را به صورت بازي ارائه مي

 به اتمام مي رساندم سپس وارد فعاليت هاي مراحل بعد مي شدم.

  

  يادگيري ويژه هاي ناتواني در رايج مشكالت

                                                    نويسي نارسا

 در مشكالتي يادگيري ختاللا به مبتال آموزان دانش اكثريت.  است نوشتن در مشكل معني به واژه اين

 از است عبارت كه گيريد مي قرار كلي طبقه سه در آموزان دانش در نوشتن مشكالت.دارند نوشتن با ارتباط

  .انشاء مشكالت و نويسشي ديكته مشكالتد ، خط دست مشكالت:

 دررابطه را ياديز نسبتا مشكالت يا دارند نويسي آهسته به نياز ، نويسي صحيح منظور به آموزان دانش اين 

 مي آهسته كه هنگامي افراد اين معموال. كنند مي تجربه غيره و گذاري نقطه كردن، هجي هاي مكانيسم با

 را خود افكار رشته ،جزئيات نوشتن هنگام قلم دادن فشار و نوشتن آهسته با و دارند مشكالتي نيز نويسند

  .دهند مي دست از هستند آن نوشتن صدد در كه
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  اضيري مشكالت

 رشد تحول خالل در ضمني طور به درمدرسه رسمي آموزش از پس معموال خود يادگيري اينكه باوجود

 دشواريي با آن با مرتبط روابط و عدد مفهوم فهم در ابتدا همان از كودكان از برخي شود، مي آغاز كودك

 عملكرد واقع در.  اشندب داشته خوبي پيشرفت دروس ساير در است ممكن كه حالي در.  هستند روبرو هايي

 مي وضوع به را رياضي كودكان برخي.  نيست آنها شناختي توان و هوشي بهره با متناسب حوزه اين در آنها

 اند ديده كه را آنچه توانند نمي كودكان تر وخيم حالت در و نيستند كاغذ و قلم با آن بيان به قادر اما فهمند

  . كنند تفسير دباش منطقي آنها براي كه چيزي عنوان به

 وجود:  برشمرد چنين رياضيات حيطه در آموزان دانش اين مشكالت مهمترين  توان مي كلي طور به

 جمع ، تفريق ، تقسيم ضرب،( محاسباتي ،مهارت اعداد مكاني ارزش عدد، مفهوم اندازه و شكل در مشكالتي

  . مسئله حل و ساعت خواندن ، پول و زمان مفهوم) 

  خواني نارسا

 خود تحصيالت دوران طول تمام در و كنند مي آغاز زودتر، گاهي ،و اول كالس در را خواندن معموال كانكود

 ويژه مشكالت از نوع ترين شده شناخته خواندن مشكل. كند مي پيدا ادامه خواندن به وابستگي اين

 صد در 70 تا 60 كهدهد مي نشان تحقيقات.  نامند مي نارساخواني را حالت اين متخصصان.  است يادگيري

 خواندن هنكام كودكان از گروه اين.  اند بوده خواندن ناتواني داراي ؛ دارند مشكل يادگيري در كه كودكاني

  بعضي خواندن هنگام اينكه جمله از شوند مي مرتكب را خطاهايي

 به و ندارد وجود كه دهند مي قرار متن الي به ال در را اي كلمه اوقات گاهي و كنند مي حذف را كلمات

 مي لغت به لغت و كندي به كودكان بعضي.  اندازند مي جا را بخوانند توانند نمي كه لغاتي از بسياري ويژه
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 آموزگاران.باشند نداشته مطلب درك و داشته اندكي توجه خوانند مي كه لغاتي به است ممكن يا و خوانند

 به نمايند اداره را آنها خواندن آموزان، دانش از يك ره نياز ي اندازه به ندارندتا كافي وقت كالس، در معموال

  دارند فرزندشان خواندن برنامه تقويت در مهمي نقش والدين دليل همين

  اجتماعي مشكالت

 و يادگيري واختالالت دشواري ترميم در بسزايي اهميت از يادگيري ناتواني داراي كودكان اجتماعي رشد

 مشابه آنها همه در كه يادگيري ناتواني كودكان عاطفي اجتماعي مشكالت. است برخوردار آنان تحصيلي

 اتكا ، خود از نادرست ،ارزيابي ازحد بيش تحرك ؛ توجه فراخناي كمي شديد، پرتي حواس: از عبارتند است

  .ديگران با قوي رابطه نداشتن  و اضطراب ، شخصيتي مسائل ، گيري گوشه ، ديگران به

  مشكل امالء دانش آموزان ناشي از  اختالالت رفتاري راهكار هايي براي غلبه بر 

 انواع اختالالت ديكته نويسي و راههاي درمان  

 راهكارهاي درماني مثال نوع اختالل رديف

 نارسانويسي 1

رستم و سراب به 

  جاي

 رستم و سهراب

  وضعيت نشستن كودك و رعايت فاصله صحيح باشد . -

  .نحوه ي قلم بدست گرفتن صحيح باشد  -

مهارتهاي دست ورزي مانند : خميربازي ، مچاله كردن كاغذ ، پيچ و مهره ،  -

  قفل و كليد ، قيچي كردن ، خط خطي كردن

 بازي نقطه چين ، داخل خطوط موازي نوشتن يا خط كشيدن -
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 وارونه نويسي 2

  به جاي بابا

 به جاي ديد

  تن آگاهي ، اعضاي بدن خود را نام ببرد . -

  يا عروسكي كه اعضاي بدنش جدا و وصل مي شود بازي با آدمك  -

روبروي مربي مي ايستد و هر عضوي را مربي حركت داد او همان عضو را  -

  حركت دهد .

 بازيهاي نقطه چين -

 قرينه نويسي 3

  به جاي بابا

 به جاي رفت

 حافظه ديداري 4

منزور به جاي 

  منظور

  هيله به جاي حيله

 سبر به جاي صبر

، تصوير تركيبي) تصويرها را   (دو تصوير ساده ، سه تصوير ساده تصوير خواني -

به مدت چند لحظه نشان داده سپس مخفي مي كنيم و از آن تصوير سوال مي 

  كنيم .

وسايل روي ميز را نگاه كن چشمها را ببند ، جاي چند وسيله عوض كنيم .  -

  چشمها را باز كن و بگو چه چيزهايي جابجا شده است .

  جورچين بازي  -

 بازي با كارت كلمات مانند تصويرخواني .  -

 تميز ديداري 5

  دوز به جاي زود

  جانه به جاي خانه

  بتر به جاي تبر

 زور به جاي روز

 -ص-ي-غ-ع-خ- چ- ج-ح ج

 درويش –كوشش  –دانش  –رانش  –سازش  دانش

  نمونه حرف يا كلمه سمت راست را در سمت چپ بيابيد .    - 
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  ف زير حرف (و) را پيدا كن . از بين حرو  -

تصوير در آن پنهان شده است تصور   در نقاشي يا تصويريهايي كه يك يا چند -

  مورد نظر را پيدا كند . 

كارتهايي كه واژه ها يا كلمات بصورت سايه روشن و يا ناقص نوشته شده را     -

  بازشناسي كند .

 تكميل شكل يا نقاشي و بازيهاي نقطه چين  -

6 
سيت حسا

 شنيداري

مسباك به جاي 

  مسواك

  رفتن به جاي رفتند

دمبال به جاي 

  دنبال

جا انداختن كلمات 

  يا جمالت

   

گفتن امال از سوي معلم بصورت تن آهسته و آرام و با يكبار گفتن بصورت  -

  جمله ادا كند .

  نوار با صداهاي مختلف گوش كند و بگويد چه صداهايي مي شنود . -  

  ي قوطي ها حدس بزند درون آن چيست ؟با شنيدن صدا    -

  بازي در گوشي گفتن كه از نظر اول شروع و ادامه يابد . -

  بازي تلفن نخي  -

 در واقع بايد گوش ( شنيداري ) بچه ها را فعال كنيم . -

  دقت نيز مفيد است . تمرينهاي تقويت ديداري براي پرورش -ننهفته به جاي  بي دقتي 7
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  نهفته

  كندم به جاي گندم

عسبل به جاي 

 عسل

  تصويرهاي مشابه اختالفهاي جزيي را پيدا كنند .  -

     كارت كلماتي كه نقطه يادندانه يا حرف اضافي دارند تا آن را بيابند . -

8 
مشكالت 

 آموزشي

كتابه من به جاي 

  كتاب من

  كبرا به جاي كبري

 شوده به جاي شده

و تمرين و تكرار الزم بنمايد  معلم آموزش مربوط به هر قسمت را درست انجام -

 .  

  در هر درس كلمات ( كليد واژه ها ) مهم را روي مقوا نوشته و -

  در كالس بچسباند تا در معرض ديد هميشگي باشد .   

در زمان گفتن امال ( آموزشي ) هر نكته فني امال مربوط به هر دانش آموز را  -

  گوشزد نموده تا از غلط نويسي آن جلوگيري شود . 

ميتوان در زنگ آموزشي امال يكبار متن امال را روي تخته  -

 نوشته تا همه ببينند سپس پاك كرده و امال گفته شود . 

  توصيه هايي در مورد زير نويسي هاي معلم در ديكته ها

 زيرنويس مناسب ( اميداوار كننده ) زير نويس نامناسب ( نااميد كننده )

  غلط نوشتي  4باز هم  -

  تر دقت كنبيش   -

  كلمه درست نوشتي  36آفرين ،    -

  بيا با بازي هايي دقتمان را زيادتر كنيم    -
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  خيلي بد خط است . خط بهتر بنويس   -

  بيشتر سعي كن     -

 بار بنويس  5از هر غلط    -

  باز هم مي تواني با خط بهتر بنويسي    -

  به خاطر پيشرفتهايت اين گل را از من بپذير    -

ردن داخل كارت بنويس و با يكبار نگاه كردن يكبار ديگر با نگاه ك -

 بنويس حتما موفق مي شوي . 

  

  راهنماي تكميل فرم ليست اختالالت ديكته نويسي  

اين فرم براي هر دانش آموزي كه دچار اختالل در ديكته نويسي مي باشد تكميل مي گردد . براي تكميل     

دانش آموزان را بررسي كنيم و غلط هايي كه داشته را داخل فرم در و استفاده از اين فرم بايد ده ديكته 

ستون مربوط به آن بنويسيم . البته منظور خود كلمه اي كه غلط نوشته شده را مي نويسيم نه شكل صحيح 

آن را .پس از تكميل فرم هر ستون را جداگانه در پائين ورقه جمع زده و تعداد آن را مي نويسيم . هر كجا 

شترين فراواني ( غلط ) را داشته است درمان را از آن جا مطابق راهكارهاي پيشنهادي شروع مي كنيم كه بي

. البته در نظر داشته باشيد كه راهكارهاي پيشنهادي از طريق اجراي بازيها و مسابقاتي است كه براي بچه ها 

  بهره گرفت جذاب و دلنشين مي باشد كه در زمان ( زنگ ) آموزش امال ميتوان از آن 
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