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 مشکالت از های معلمانروایت تحلیل حاضر، پژوهش هدف
 و کیفی رویکرد که با  بود ابتدایی آموزان دورهدانش یادگیری

 استفاده با پژوهش این در .شد پژوهی انجامروایت از استفاده با
 ساختاریافتهنیمههای مصاحبه از پس هدفمند، گیرینمونه از
 رد ابتدایی مدرسه یک مرد و زن معلمان از نفر شش با

 به ،هاداده تحلیل. شد حاصل هاداده اشباع سوار،بیله شهرستان
 انتخابی انجام و محوری باز، ایمرحلهسه کدگذاری شکل
 مضمون سه معلمان، روایت عمیق ادراک و تحلیل در. گرفت
 انگیزش نداشتن یهازیرمضمون با فردی شامل عوامل اصلی

 با خانوادگی عوامل یادگیری؛ اختالالت و پیشرفت
 و والدین پایین اجتماعی-اقتصادی وضعیت یهازیرمضمون

 با ایمدرسه عوامل و هابچه با والدین ضعیف عاطفی روابط
 جو و ارزشیابیهای روش بودن ی نامتناسبهازیرمضمون

 در کهاین به توجه با. شدند شناسایی کالس درس نامطلوب
 موزان ازآدانش یادگیری مشکالت بر مؤثر عوامل پژوهش، این

 باید مشکل، نوع تناسب به گردید، آشکار های معلمانروایت
 و شناسایی. شود ارائه هاخانواده و معلمان به الزمهای آموزش

 مؤثری گام کودکان، در یادگیری مشکالت زودهنگام تشخیص
 .بود خواهد تحصیلی افت از پیشگیری در

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ناتوانی  دگیری،یا مشکالت پژوهی،روایت های کلیدی:واژه

 یادگیری

 
 

 

 13/30/1033تاریخ پذیرش: 

 
Abstract  
 
The purpose of this study was to analyze teachers' 
narratives of learning difficulties of elementary 
school students. This research was conducted with 
a qualitative approach and using the method of 
narrative research. First, 6 male and female 
teachers of an elementary school in Bilesvar city, 
who were chosen based on purposive sampling, 
sat a semi-structured interview until data 
saturation was obtained. The interviews were 
analyzed using thematic (categorical) analysis. In 
the deep analysis and perception of teachers' 
narrative, three main themes including individual 
factors with subtopics of ‘lack of motivation for 
progress’ and ‘learning disabilities’, family factors 
with the sub-themes of ‘low socio-economic 
status of parents’ and ‘poor emotional 
relationships between parents and children’ and 
school factors with the sub-themes of 
‘inappropriate assessment methods’ and 
‘unfavorable atmosphere in the classroom’ were 
identified. Due to the fact that in this study, the 
effective factors on the students’ learning 
problems were identified from the teachers' 
narratives, the necessary training should be 
provided to the teachers and families depending 
on the nature of the problem. Early detection of 
learning disabilities in children will be an 
effective step in preventing academic failure. 
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 مقدمه

شوند که در امر یادگیری آموزانی مشاهده میاز مسائل مبتال به آموزش و پرورش این است که دانش

و قادر نیستند به طور طبیعی به یادگیری بپردازند و به همین جهت همواره  دارای مشکالتی هستند

تر هستند. این موضوع درحالی است که بسیاری از افراد از افراد همسال خود در این زمینه عقب

            ح ــی در سطـهای ذهناییـوانـایر تـز سـظر هوشی و نیـادگیری از نـمبتال به مشکالت ی

آموزان منجر به افت تحصیلی، (. وجود مشکالت یادگیری در دانش1881راد، ند )قریشیایـمناسب

و غیره به این « تنبل»، «ماندهعقب»های شود. برچسبها میکاهش عزت نفس و ترک تحصیل آن

ناپذیری از نظر روانی و دارد و لطمات جبرانآموزان، آنها را از ادامه تحصیل باز میقبیل دانش

ی به کودک و خانواده و نظام آموزش و پرورش کشور وارد خواهد کرد. از آنجا که مشکالت اقتصاد

ها شود و باعث سرخوردگی و تحقیر آنآموزان مییادگیری مانع از شکوفایی استعدادهای دانش

گردد، شناسایی و تشخیص مشکالت یادگیری و اقدام در مورد درمان و رفع مشکل آنان امری می

 (.1831اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد )شفاهی و صالحی، ید مورد توجه دستاست که با

آموزان در طول فرایند یادگیری آنها نه تنها نیاز به آموزش شناسایی و غلبه بر مشکالت دانش

های معلمان است )ویجایا، رتناواتی، ستینینگرام و مدرن دارد، بلکه همچنین بخشی از مسئولیت

آموزان خود در یادگیری مطلع (. برای معلمان بسیار مهم است که از مشکالت دانش2113، 1ااویام

طور مؤثر توسعه و انجام دهند؛ این انتظار حاکی از آن است که های یادگیری را بهشوند تا فعالیت

ری، آموزان داشته باشند )نومعلمان باید شایستگی الزم را برای شناسایی مشکالت یادگیری دانش

(. مشکالت یادگیرى اکثراً در مرحله ورود به مدرسه و بعد از آن شناخته 2113، 2پرامانا و فاتماواتی

هایى را در سنین قبل از دبستان نیز در کودکان مشاهده شوند، هر چند که ممکن است نشانهمى

لت این شناسی اختالل یادگیری از دیدگاه پزشکی، ع(؛ در سبب1881کرد )نریمانی و رجبی، 

شود. هایی از قبیل آسیب و ضایعه مغزی نسبت داده میمشکالت به منشاء زیستی آن و زمینه

شناسان در این زمینه به جستجوی مواردی از قبیل مشکالت ادراکی، رفتار تکانشی، رفتار روان

ی را به اند. دانش مربوط به زبان، مشکالت یادگیرفعالی پرداختهوقفه، تکرار غیرارادی و بیشبی

ای نو در قلمرو مشکالت زبان مورد توجه قرار داده و در این خصوص به مواردی نظیر عنوان پدیده

اند. علوم آزمایشگاهی به جای پرداختن به علت نارساخوانی، اختالالت زبان بیانی و دریافتی پرداخته

ی معطوف داشته شناختی این اختالل، بیشترین تأکید خود را بر شرایط یادگیرو ریشه روان

 (. 1831)کیانی، اسدی و محمدی، است

شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت مورد امروزه اصطالح اختالل در یادگیری به وسیله روان

استفاده قرار گرفته است؛ درحالی که متخصصان پزشکی اختالل یادگیری را به مشکالت یادگیری 
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2. Nuari, Prahmana, & Fatmawati 
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دکان مبتال به مشکالت یادگیری، معموالٌ از لحاظ (؛ کو1831زاد و مرادیان، دهند )نورینسبت می

هوشی دارای مشکل نیستند، اما به دلیل نقص در مسیر پردازش اطالعات در مغزشان، عملکرد 

توان گفت ناتوانی یادگیری از تفاوت در مسیرهای دهند. به زبان ساده میذهنی پایینی را نشان می

ناتوانی یادگیری مشکالتی هستند که بر توانایی مغزی در شود. عصبی و ارتباط آنها در مغز ناشی می

آموز بسیار شود یک دانشگذارد. این مشکالت باعث میدریافت، پردازش و ذخیره اطالعات تاثیر می

 (.1881، 1کندتر از فردی که این مشکل را ندارد، مطالب را یاد بگیرد )لرنر

ت یادگیری، عوامل مختلفی وجود دارد که براساس نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مشکال

اندازد و مشکالتی را در درک و فهم مطالب و انجام تکالیف آموزان را به مخاطره مییادگیری دانش

اجتماعی -های مختلف رابطه بین پایگاه اقتصادیکند. برای مثال، در پژوهشبرای آنها ایجاد می

آموزان نشان داده شده است )دادفر، بازدار، نشخانواده با مشکالت یادگیری یا افت تحصیلی دا

طور (. رفتار والدین با یکدیگر و تعامل آنها با کودک و به1832نصرالهی، عبدالحسینی و احمدی، 

کلی جو عاطفی خانواده به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رفتار و سازگاری کودک به شمار 

کند ممکن است از نظر بعیض و طردشدگی و ناامنی میرود. کودکی که در خانواده احساس تمی

شود که کودکان انگیزه یادگیری بهداشت روانی مورد تهدید قرار گیرد و این امر، به تدریج باعث می

کودک به مشکالت رفتاری و -های تربیتی ناکارآمد و تعامل نامناسب والدرا از دست دهند. سبک

(. در کالس درس غالباً 1831یکتا، پرند و درگاهی، کوهیشناختی منجر خواهد شد )شآسیب روان

دهند و جو روانی به خصوصی را در کالس پدید مجموعه عوامل متعددی دست به دست هم می

تر و توان گفت که نقش معلم در به وجود آوردن چنین فضایی به مراتب مهمآورند؛ اما میمی

کنند که جو حمایتی مدرسه و آموزشی ادعا می اندرکارانتر است. محققان و دستکنندهتعیین

آموزان تأثیر مثبت بگذارد )برکوئیتز، مور، آستور و تواند بر نتایج تحصیلی دانشکالس می

آموزان را بیشتر یادگیری دانش(. همچنین نبود انگیزه تحصیلی مشکالت 2111، 2بنیشتیبن

یادگیری دارد و موتور حرکت فرد برای  کند. انگیزش پیشرفت تحصیلی، نقش اساسی و مهمی درمی

 (.1831شود )عالئی، نریمانی و عالئی، رفتارهایی است که به یادگیری بهتر و مؤثرتر منجر می

(، نشان داد که بین 1831اللهی و دالور )آبادی، فرجدرتاج، زارعی، علی های پژوهشیافته

. نتایج پژوهش رضایی، یارمحمدیان و انگیزش پیشرفت و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد

های ها از شیوههای روانی کودکان نشان داد که بسیاری از خانواده(، پیرامون آسیب1831فرهادی )

ها تربیتی نامطلوب که منشأ ترس، عدم اعتماد، احساس نارضایتی، بدبینی و اضطراب در فرزندان آن

(، نشان داد که پیشرفت 2118کشاورزی و پاکی ) کنند. نتایج مطالعه رضایی،شود استفاده میمی

های آنها ارتباط زیادی دارد. بنابراین برای بهبود وضعیت آموزان با عملکرد خانوادهتحصیلی دانش

                                                           
1. Lerner 

2. Berkowitz, Moore, Astor & Benbenishty 
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ها مشخص شده است، های فرهنگی و آموزشی، که برای آنآموزان در برنامهآموزشی دانش

های رار گیرند. والدین همچنین باید نیازها و تواناییهای عملکرد خانواده باید در قلب توجه قبرنامه

(، 1832فرزندان خود را تشخیص دهند. بر طبق نتایج پژوهش کرمعلیان، جعفری و عبادی )

آموزان را بیشتر گیر بودن کار ارزشیابی توصیفی به دلیل تنوع ابزارها، مشکالت یادگیری دانشوقت

اند که فراوانی مشکالت ویژه (، در تحقیقی نشان داده1831و هاشمی ) گوزکرده است. بهاری قره

های تحصیلی مختلف، متفاوت است. با توجه به نتایج به دست آمده آموزان پایهیادگیری در دانش

آموزان پایه دوم دبستان است و این امر بیشترین میزان ابتال به مشکالت ویژه یادگیری در دانش

آموزان در این پایه هنوز به طور کامل به توانایی خواندن و نوشتن شاحتماالً به این علت است که دان

شود که در حین خواندن و نوشتن، با مشکالت و اند و همین امر باعث میتسلط پیدا نکرده

اشتباهات بیشتری مواجه شوند و به زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند کلمات را شناسایی و 

( 1831اهیم آن را درک نمایند. ابوالقاسمی، گلپور، نریمانی و قمری )رمزگشایی کنند و معانی و مف

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل مربوط به بافت زندگی کودکان نظیر درآمد والدین، 

سطح سواد آنان، فقر و میزان دسترسی به مواد آموزشی بروز مشکالت یادگیری را به عنوان 

اقتصادی به عنوان -دهند. در واقع، وضعیت اجتماعیتأثیر قرار می مشکالتی وابسته به محیط تحت

کننده در روابط بین عوامل زیستی و بروز اختالالت یادگیری نقش مهمی دارد. یک عامل تعدیل

عالوه، طبق این مدل، محل سکونت نیز به طور معناداری شیوع اختالالت یادگیری را در به

( برخی 1883خلق و شریفی )کند. در پژوهش خوشینی میبآموزان مقطع ابتدایی پیشدانش

آموزان را با نبود معلمان کیفی و عدم آشنایی معلمان و مدیران با اهداف، مشکالت یادگیری دانش

اند. های پرجمعیت مرتبط دانستهها و ابزارهای ارزشیابی توصیفی و عدم بازدهی در کالسویژگی

ویکردی نقادانه به بررسی شرایط فیزیکی و اجتماعی مدرسه، ( در پژوهشی با ر1888میرشمشیری )

های مختلف و نظام ارزشیابی های درسی، برنامه کالسی، سازماندهی و تلفیق بین درسکتاب

های رغم استعدادها و تفاوتآموزان علیپرداخته است. به بیان محقق، یکسان فرض کردن دانش

آموزان عدالت کند؛ اگر دانشارس را مخدوش میفرهنگی آنان، مفهوم عدالت آموزشی در مد

( در پژوهشی 1881اجتماعی را در متن و بطن مدرسه نیاموزند، در کجا خواهند آموخت؟ نریمانی )

تحت عنوان بررسی مشکالت خاص یادگیری در دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن در اردبیل دریافت 

آموزان دختر است. آموزان پسر بیشتر از دانشکه میزان شیوع مشکالت خاص یادگیری در دانش

آموزان مبتال به همچنین طبق نتایج پژوهش، اختالل کمبود توجه و تشخیص شنیداری دانش

 آموزان عادی بیشتر است. اختالل یادگیری در مقایسه با دانش

عملکرد ای با هدف بررسی ادراک و (، مطالعه2113ویجایا، رتناواتی، ستینینگرام و اویاما )

اند. نتایج نشان داد که معلمان آموزان انجام دادهمعلمان در مورد تشخیص مشکالت یادگیری دانش

پردازند. نتایج حاکی از آموزان در یادگیری ریاضیات نمیبه طور عمیق به شناسایی مشکالت دانش
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آموزان ر دانشهای معلمان به ویژه در تشخیص مشکالت فرایند تفکآن است که برای بهبود مهارت

در پژوهشی که ماریانی، حسنا، وانگید،  .، نیاز به حمایت بیشتری استهنگام یادگیری ریاضیات

آموزان ابتدایی پاکستان (، در ارتباط با مشکالت یادگیری دانش2118) 1چارتموستادی و واحه

ن مربوط به صالحیت آموزااند نتایج نشان داد که بیشترین درصد مشکالت یادگیری دانشانجام داده

های آموزان برای یادگیری علوم طبیعی، روشتوجهی و انگیزه ناکافی دانشپایه بود. علت آن کم

های کورتیال و های گروهی بود. نتایج پژوهشتوجهی والدین و تأثیر منفی رسانهتدریس نادرست، کم

دهد که در الت متحده نشان می، در ایا8(، در زمینه ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی2111) 2هوروویتز

آموزان کالس هشتم دانش ٪11آموزان کالس چهارم و دانش ٪13زمینه سواد خواندن و ریاضیات 

و  ٪11آموزان کالس چهارم مشکالت یادگیری خواندن دارند. مشکالت یادگیری ریاضیات در دانش

که مشکالت یادگیری  ها حاکی از آن استاست. این داده ٪11آموزان کالس هشتم، در دانش

(، در پژوهشی نشان داده که 2111) 1آموزان کالس چهارم تا هشتم نسبتاً باالست. کوبان کوچدانش

شغل و سطح که به طور کلی عواملی مانند سابقه تحصیلی والدین،  اجتماعی،-وضعیت اقتصادی

آموزانی ن است. یعنی دانشآموزاکننده خوبی برای پیشرفت دانشبینیگیرد، پیشدرآمد را در بر می

دهند. اجتماعی والدین آنان باالتر است، عملکرد تحصیلی بهتری را نشان می-که وضعیت اقتصادی

ها ( نشان داد که تکالیف و پروژه2111) 1رو و روساریونتایج پژوهش واله، رگوریو، نونز، رودریگز، پین

در صورتی مفید خواهد بود که متناسب با شرایط  آموزانهای دانشبه عنوان ابزار ارزشیابی از دانسته

کارگیری راهبرد یادگیری مبتنی بر پروژه باعث پیشرفت آموزان باشد. تصمیم معلم برای بهدانش

 (. 2121، 1شود )ابوبکار، مدوگو و ایدریسآموزان میتحصیلی دانش

صیلی بهتر و کسب موفقیت های بالقوه برای عملکرد تحدر بسیاری از کودکان و نوجوانان توانایی

آموزان دچار افت تحصیلی، توجهی از دانشقابل دهد هر ساله تعدادوجود دارد؛ اما آمارها نشان می

های اقتصادی خانواده، شوند و عالوه بر اتالف عمر خود و سرمایهمردودی و مشکالت ناشی از آن می

های (. در سال1838یف نراقی و نادری، سازند )سهای هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میخسارت

های زیادی در مورد کودکان مبتال به مشکالت یادگیری صورت گرفته اخیر هر چند که پژوهش

آموزان باعث هایی در مورد آنان وجود دارد. مشکالت یادگیری دانشاست؛ اما همچنان سردرگمی

نراقی و نادری، شود )سیفنوده میهای اقتصادی خاافت تحصیلی آنها شده و باعث اتالف سرمایه

ریزان آموزشی، مؤلفان کتب درسی، معلمان و والدین با مشکالت (. عدم آشنایی برنامه1838

ناپذیری بر کودکان وارد کند. لذا شناخت عوامل مؤثر بر تواند صدمات جبرانیادگیری چه بسا می

                                                           
1. Maryani, Husna, Wangid, Mustadi & Vahechart 
2. Cortiella & Horowitz 

3. NAEP (National Assessment of Educational Progress) 

4. Koban Koch 
5. Valle, Regueiro, Nunez, Rodriguez, Pineiro & Rosario 

6. Abubakar, Madugu, & Idris 
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وانی سعی در بررسی عوامل ایجاد رسد. مطالعات فرامشکالت یادگیری کودکان ضروری به نظر می

ها مبتنی بر مشکالت یادگیری و مشکالت ناشی از آن داشته است؛ با این حال غالب این پژوهش

نگر به مسائل یادگیری است. با توجه به شیوع مشکالت یادگیری شیوه کمّی بوده و فاقد نگاهی کل

تواند باعث کاهش مشکالت و میهنگام بخشی بهآموزان، تشخیص، آموزش و تواندر بین دانش

آسیب های موجود در راه آموزش و درمان این کودکان شود. در پژوهش حاضر تالش شده تا با 

نگرانه و مبتنی بر ادراک و روایت معلمان، مسائل و مشکالت یادگیری رویکردی کیفی، کل

براین پرسش اصلی پژوهش آموزان دوره ابتدایی مورد واکاوی قرار گرفته و بازنمایی شود. بنادانش

 آموزان ابتدایی، چیست؟های معلمان، مشکالت یادگیری دانشحاضر، این است که بر پایه روایت

 

 روش تحقیق

پژوهی انجام شد. نگارش این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد تحلیل روایی یا روایت

ها ا لغات، موضوعات و نوشتههای متنی است و بمقاالت به روش کیفی، متضمن گزارش داده

شود و از ضمیر اول کنندگان استفاده میهای مستقیم شرکتشود. اغلب از نقل قولمشخص می

شود. چنین صدایی منجر به اطمینان بیشتر شخص مفرد یا در اصطالح صدای فعال استفاده می

ر نگارش مورد توجه ها د(. در پژوهش حاضر سعی شد، این ویژگی1831شود )شفاهی و صالحی، می

گیری به صورت هدفمند انجام شد؛ به عبارت دیگر انتخاب معلمان مبتنی بر قرار گیرد. روش نمونه

بوده است و گروه  -اندیعنی معلمانی که تخصص الزم در زمینه موضوع مورد مطالعه را داشته-هدف 

ی قرار داشتند. در این شده به لحاظ آشنایی و تجربه آموزشی در وضعیت مناسبمعلمان مصاحبه

سوار مصاحبه تحقیق با شش نفر از معلمان زن و مرد یک مدرسه ابتدایی در شهرستان بیله

برداری به طور همزمان یافته انجام شد و اطالعات با روش مصاحبه تلفنی و یادداشتساختارنیمه

ها، ابتدا از فرایند مصاحبهدقیقه متغیر بود و در  11تا  81گردآوری شدند. دامنه زمانی مصاحبه از 

های گذشته در کالس ایشان عملکرد آموزانی که در حال حاضر و در سالمعلمان راجع به دانش

ها با استفاده از اند و دالیل عدم یادگیری آنها سؤال شد. روش تجزیه و تحلیل دادهمناسبی نداشته

( است؛ به این صورت که در 8311زاده، )عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخ 1تحلیل مضمون

های گردآوری شده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. آن کدگذاری داده

ار ـها در اختیاحبهـار قرار دادن متن مصـها، محقق با در اختیافتهـاربخشی به یـدر مسیر اعتب

های محقق از مصاحبه مام برداشتکنندگان با تشوندگان، سعی کرد تا دریابد آیا شرکتمصاحبه

دهنده ها انجام گرفت که نتایج نشانکنندهاند یا خیر. این اقدام در قالب وارسی مجدد مشارکتموافق

 ها بود.اعتبار باالی یافته

 

                                                           
1. Thematic analysis 
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 هایافته

ها و مقایسه کدهای مضمون اولیه به دست آمد که پس از ترکیب آن 28در مرحله کدگذاری باز 

های نداشتن انگیزش پیشرفت، له دوم که همان کدگذاری محوری است، مقولهمشترک در مرح

ها، اجتماعی پایین والدین، کمبود روابط عاطفی والدین با بچه-اختالالت یادگیری، وضعیت اقتصادی

های ارزشیابی و جو نامطلوب کالس استخراج شد. در مرحله آخر نیز طبق نامتناسب بودن روش

ای استخراج شدند. آموزی(، خانوادگی و مدرسهخابی، سه عامل فردی )دانشفرایند کدگذاری انت

دهد که در ادامه به تشریح ( مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی را نشان می1جدول )

 شود. آن پرداخته می
 گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابیمراحل سه (1)جدول 

 معلمان( هایمصادیق )روایت کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 انتخابی

نداشتن هدف و 

 انگیزه

آموزانم نداشتن یکی از دالیل مشکالت یادگیری دانش 

ها نسبت به هدف و انگیزه پیشرفت است. برخی بچه

 تفاوتند. درس و یادگیری بی

ت
رف

یش
ش پ

یز
نگ

ن ا
شت

دا
ن

 

عوامل 

فردی یا 

 آموزیدانش

نداشتن عالقه برای 

 یادگیری

ه نظرم شاگردان این مدرسه مشکل استعداد تحصیلی ب 

ای برای یادگیری از خود ها عالقهو هوش ندارند. آن

 دهند. نشان نمی

اعتماد به نفس 

 پایین

-ها از اعتماد به نفس پایین و کمبود انگیزه رنج میآن 

برند که دالیل این کمبود به نوع شغل و سطح سواد 

 شه. بوط میوالدین و دیگر عوامل هم مر

انجام ندادن 

 تکالیف

-برای این که ما بتوانیم انگیزه انجام تکالیف را در بچه 

ها تکالیف ها بیشتر کنیم یه روش این است که به آن

 ها برآیند. مناسبی بدیم تا از عهده حل آن

عدم آشنایی با 

 اختالالت یادگیری

دان ها آشنایی کافی با این نوع اختالالت شاگرمعلم 

هایی که با مشکالت و اختالالت یادگیری ندارند و بچه

شناسند و در نتیجه ممکنه ها را تنبل میاند آنهمراه

شاگردی که اختالل یادگیری داشته باشه نتنها 

 شناسایی نشه بلکه مشکالت آن بیشتر هم بشه. 

ی
یر

دگ
 یا

ت
الال

خت
ا

 

اختالل جسمی و 

 روانی

روخوانی متن کتاب آموزانی که مشکل مثالً دانش 

درسی را دارند در حقیقت ممکنه این مشکل ناشی از 

یه نوع اختالل جسمی و روانی باشه و معلم علت این 

اختالل را درست تشخیص نده و در ادامه مشکل 

 شاگرد بیشتر بشه. 
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 گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی( مراحل سه1جدول )ادامه 

 های معلمان(مصادیق )روایت کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 انتخابی

مشکل در 

 ریاضیات و

 روخوانی

های های ابتدایی در کالسبسیاری از معلمان دوره 

شوند که در یک یا آموزانی رو به رو میخود با دانش

چند زمینه مانند صحبت کردن، روخوانی، امالنویسی و 

 یا ریاضیات مشکل دارند. 

 

عوامل 

فردی یا 

 آموزیدانش
فعالی هم به توجهی ـ بیشمشکالتی مانند کم  اختالل بیش فعالی

گذارد و های گوناگونی بر زندگی کودک اثر میروش

ها در یادگیری دچار مشکل شوند، به باعث میشه بچه

آموزان از یک نارسایی مغزی رنج سد این دانشنظر می

 برند. می

سواد ناکافی 

 والدین

آموزان سواد کافی ندارند و این انشوالدین بیشتر د 

شود و موجب عدم درک وظایف مدرسه توسط آنان می

 آورد. هاشون به وجود میمشکالتی برای تحصیل بچه

ی
اد

ص
اقت

ت 
عی

وض
-

ن
دی

وال
ف 

عی
 ض

ی
ماع

جت
ا

عوامل  

 خانوادگی

بیکاری والدین و 

یا نداشتن شغل 

 مناسب

-ثر آنآموزان شغل مناسب ندارند. اکاولیای اکثر دانش 

شوند و برای تأمین ها به موقع در خونه حاضر نمی

 کنند. هزینه زندگی مسافرکشی می

بهداشت و تغذیه 

 نامناسب

آموزان امکانات بهداشتی و تغذیه مناسب برخی دانش 

ها اغلب کمتر با مدرسه و معلم خود ندارند و والدین آن

 در ارتباطند. 

کمبود امکانات و 

پرجمعیت بودن 

 انوادهخ

آموزان از امکانات زندگی مناسب خانواده برخی دانش 

آموزانم در خانه اتاق برخوردار نیستند و بیشتر دانش

 اختصاصی برای درس خواندن و مطالعه ندارند. 

های پدر کشمکش

 و مادر

آموزان این مدرسه از سالمت رسد دانشبه نظر می 

عاطفی قوی  روان کاملی برخوردار نیستن، آن ها رابطه

ها والدین با والدین خودشان ندارند، در برخی خانواده

 اند. باهم اختالف دارند یا بطورکلی ازهم جدا شده

ده
نوا

خا
ب 

لو
مط

 نا
ی

طف
 عا

جو
 

نبود محبت و 

 گرمی در خانه

بسیاری از کودکان مدرسه که مشکالت یادگیری  

دارند، مضطرب، نامطمئن و بی اختیار و سرکش 

کنه این رفتارها با ناپایداری دریافت هستند که مم

حس محبت و گرمی و پذیرش در منزل و محیط 

 مدرسه پیوند داشته باشه. 
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 گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی( مراحل سه1جدول )ادامه 

 های معلمان(مصادیق )روایت کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 انتخابی

عدم مشارکت 

 انوالدین با فرزند

آموزان مشارکت خوبی با فرزندان والدین بیشتر دانش 

 خود ندارند. 

 

عوامل 

کنند و جو والدین به فرزند خوب کمتر محبت می  کمبود محبت خانوادگی

 آورند. عاطفی مثبتی را برای خانواده خود به وجود نمی

های لیستچک

 فراوان

ها ها و فرملیستکارهای غیرضروی مانند پرکردن چک 

ها کمکی ها به یادگیری بچهزیاد شده، اما انجام این کار

 کنه. نمی

ش
رو

ن 
ود

ب ب
اس

تن
نام

ی
یاب

زش
 ار

ی
ها

 

عوامل 

 ایمدرسه

زمانبر بودن 

 هاتکمیل فرم

بره و از سوی عالوه بر اینکه ارزشیابی توصیفی زمان 

آموزان و والدین جدی گرفته نمی شه، فقط دانش

 ده است. زحمات معلما رو بیشتر کر

تفاوتی شاگردان بی

 به ارزشیابی

خیالند تفاوت و بیهاشون بیها نسبت ارزشیابیبچه 

 چون درک صحیحی از نتیجه ارزشیابی ندارند. 

خستگی معلم در 

 ارزشیابی

بره و از سوی عالوه بر اینکه ارزشیابی توصیفی زمان 

آموزان و والدین جدی گرفته نمی شه، فقط دانش

 معلما رو بیشتر کرده است.  زحمات

نامناسب بودن 

وضعیت ظاهر 

 معلم و کالس

مشاهده میشه که وضعیت فیزیکی و ظاهری معلم،  

همچنین صدای معلم، در ایجاد جو عاطفی مطلوب در 

 باشه. کالس اثرگذار می

س
کال

در 
ب 

لو
مط

 نا
جو

 

های نبود فعالیت

دوستانه و 

 همکارانه

آموزان در و دانش و همچنین مشارکت معلمان 

هایی که به صورت دوستانه و یادگیری درس و فعالیت

شود باعث ایجاد جو مثبت عاطفی همکارانه انجام می

ها کمتر گردد که متأسفانه در کالسدر کالس می

 های تدریس هستیم. شاهد اینگونه فعالیت

جو و قوانین 

 انضباطی خشک

بین باشه و وشمعلمی که عادتاً با نشاط، خندان و خ 

های فراگیرندگان خود را درک نماید ها و تواناییقابلیت

و به آن اعتقاد داشته باشه، این طرز نگرش و برخورد او 

به طور مستقیم بر وضعیت روانی کالس تأثیری مثبت 

بر جای خواهد گذاشت. اینگونه رفتارها ممکن است در 

 های ما جدی گرفته نشه. کالس
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 دی( عوامل فر1

های پنهانی که در آموزان از علتهای دانشبسیاری از مسائل مربوط به یادگیری و نابهنجاری

ها موجب بهبود کیفیت آموزش و پرورش شود. شناخت تفاوتهای فردی نهفته است ناشی میتفاوت

های معلمان مدرسه در ارتباط با عوامل شود. روایتآموزان میو کاهش مشکالت یادگیری دانش

 آموزان اشاره دارند.فردی، به دو مقوله کمبود انگیزش و اختالالت یادگیری دانش

 ( نداشتن انگیزش پیشرفت1-1

در ارتباط با این موضوع، روایت معلم پایه چهارم از دالیل مشکالت یادگیری و راهکارهای افزایش 

نم نداشتن هدف و انگیزه آموزایکی از دالیل مشکالت یادگیری دانش»انگیزه پیشرفت اینگونه بود: 
تفاوتند. برای این که ما بتوانیم انگیزه ها نسبت به درس و یادگیری بیپیشرفت است. برخی بچه

ها تکالیف مناسبی بدیم تا از عهده ها بیشتر کنیم یه روش این است که به آنانجام تکلیف را در بچه
  «.کلیف در نظر بگیریمهای فردی را در ارائه تها برآیند، همچنین تفاوتحل آن

آموزان اشاره کرده معلم پایه ششم به اهمیت انگیزش پیشرفت و به دالیل کمبود انگیزه در دانش

اند که ها دریافتهشناسان در پژوهشتا آنجایی من اطالع دارم روان»و اینگونه روایت کرده است: 
از درجه هوش شاگردان نقش انگیزش در مسائل یادگیری و پیشرفت تحصیلی خیلی مؤثرتر 

ای برای ها عالقهآن هستش. به نظرم شاگردان این مدرسه مشکل استعداد تحصیلی و هوش ندارند.
-ها از اعتماد به نفس پایین و کمبود انگیزه رنج میدهند و همچنین آنیادگیری از خود نشان نمی

  «.شهوامل هم مربوط میبرند که دالیل این کمبود به نوع شغل و سطح سواد والدین و دیگر ع

 ( اختالالت یادگیری1-2

آموزان شود و دانشآموزان میطور کلی اختالالت یادگیری باعث ایجاد مشکالت یادگیری در دانشبه

های معلمان مدرسه، عوامل متعددی که دارد. در این پژوهش، در روایترا از ادامه تحصیل باز می

آموزان گردد بازنمایی شده است. به شکست تحصیلی دانش شود اختالالت یادگیری منجرباعث می

ها آشنایی کافی با معلم»آموزانی این بود که روایت معلم پایه اول از برچسب زدن به چنین دانش
ها را اند آنهایی که با مشکالت و اختالالت یادگیری همراهاین نوع اختالالت شاگردان ندارند و بچه

یجه ممکنه شاگردی که اختالل یادگیری داشته باشه نتنها شناسایی نشه شناسند و در نتتنبل می
آموزانی که مشکل روخوانی متن کتاب درسی را دارند بلکه مشکالت آن بیشتر هم بشه. مثالً دانش

در حقیقت ممکنه این مشکل ناشی از یه نوع اختالل جسمی و روانی باشه و معلم علت این اختالل 
  «.در ادامه مشکل شاگرد بیشتر بشه را درست تشخیص نده و

های یادگیری شاگردان را با عملکرد مغز آنان در ارتباط دانسته است و معلم پایه ششم، ناتوانی

آموزانی رو به رو های خود با دانشهای ابتدایی در کالسبسیاری از معلمان دوره»گفته است: 
وخوانی، امالنویسی و یا ریاضیات مشکل شوند که در یک یا چند زمینه مانند صحبت کردن، رمی

های گوناگونی بر زندگی کودک اثر فعالی هم به روشتوجهی ـ بیشدارند و مشکالتی مانند کم
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آموزان از یک سد این دانشها در یادگیری دچار مشکل شوند، به نظر میگذارد و باعث میشه بچهمی
  «.برندنارسایی مغزی رنج می

 ( عوامل خانوادگی2

اجتماعی والدین و جو عاطفی نامطلوب خانواده را -روایی، معلمان فقر اقتصادیدر این پژوهش

 اند.آموزان دانستهترین عامل مرتبط با مشکالت یادگیری دانشمهم

 اجتماعی ضعیف والدین -( وضعیت اقتصادی2-1

آموزان روایت نشاجتماعی خانواده دا-در این پژوهش، معلمان مدرسه ابتدایی از وضعیت اقتصادی

آموزان از خانواده برخی دانش»گونه روایت کرده است: ها را ایناند. معلم پایه سوم فقر خانوادهکرده
آموزانم در خانه اتاق اختصاصی برای درس امکانات زندگی مناسب برخوردار نیستند و بیشتر دانش

آموزان شغل مناسب ندارند. اکثر دانشاولیای »گفت: . معلم پایه چهارم می«خواندن و مطالعه ندارند
. معلم «کنندشوند و برای تأمین هزینه زندگی مسافرکشی میها به موقع در خونه حاضر نمیاکثر آن

ها آموزان امکانات بهداشتی و تغذیه مناسب ندارند و والدین آنبرخی دانش» گفت:پایه ششم می
آموزان والدین بیشتر دانش»گفت: پایه دوم می . معلم«اغلب کمتر با مدرسه و معلم در ارتباطند

شود و مشکالتی برای سواد کافی ندارند و این موجب عدم درک وظایف مدرسه توسط آنان می
والدین باید نسبت به پایه » گفت:. معلم پایه پنجم می«آوردهاشون به وجود میتحصیل بچه

بینیم این است شند، اما آنچه ما اینجا میتحصیلی و عناوین دروس فرزندشان اطالع کافی داشته با
کنیم که اکثر والدین از وضعیت درسی فرزندشون اطالعی ندارند یا کمتر اطالع دارند. ما سعی می

من با بیشتر »گفت: . معلم پایه اول می«هاستکه تعامل با اولیا را بیشتر کنیم چون این به نفع بچه
ها سواد کافی برای آموزش و کنم؛ متأسفانه اولیای بچهرار میآموزان ارتباط تلفنی برقاولیای دانش

. با توجه به «شون برآیندتربیت بچه ها ندارند و آنها قادر نیستن از پس مشکالت تربیت و درسی بچه

ویژه در روش ها بههای معلمان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده در نظام ارزشروایت

 گذارد.ندان تأثیر میتربیت و تحصیل فرز

 ( جو عاطفی نامطلوب خانواده2-2

به نظر »کند: گونه روایت میکودک معلم پایه اول این-در این پژوهش در ارتباط با روابط والد
آموزان این مدرسه از سالمت روان کاملی برخوردار نیستن، آن ها رابطه عاطفی قوی با رسد دانشمی

. اندها والدین باهم اختالف دارند یا بطورکلی ازهم جدا شدهی خانوادهوالدین خودشان ندارند، در برخ

ها به آموزان مشارکت خوبی با فرزندان خود ندارند. آنوالدین بیشتر دانشگفت: معلم پایه ششم می
  «.آورندکنند و جو عاطفی مثبتی را برای خانواده خود به وجود نمیفرزند خوب کمتر محبت می

ها و همچنین روابط اجتماعی ر معلمان مدرسه، وقتی روابط عاطفی والدین با بچهبه باور بیشت

کند و چنین کودکی از سالمتی مناسبی بین افراد خانواده برقرار باشد کودک احساس امنیت می

روانی و پختگی عاطفی و رشد اجتماعی بهتری برخوردار خواهد شد که طبعاً در سازگاری او با 
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کننده دارد. در ارتباط با روابط عاطفی و پیشرفت تحصیلی وی تأثیر تعیین مدرسه و یادگیری

بسیاری از کودکان مدرسه که »گفت: آموزان، همچنین معلم پایه سوم میهای دانشخانواده
مشکالت یادگیری دارند، مضطرب، نامطمئن و بی اختیار و سرکش هستند که ممکنه این رفتارها با 

 . «محبت و گرمی و پذیرش در منزل و محیط مدرسه پیوند داشته باشهناپایداری دریافت حس 

 ای ( علل مدرسه8

تواند نقش خود را به طور سازنده و یا بعضاً سزایی دارد و میمدرسه در رشد و تحول کودک سهم به

ن توان به نامتناسب بودای میهای معلمان از عوامل مدرسهبه شکل مخرب ایفا کند. بر اساس روایت

 های ارزشیابی و جو نامطلوب کالس درس اشاره نمود.روش

 های ارزشیابیبودن روش( نامتناسب8-1

های چند نفر از معلمان تر با ادراک معلمان نسبت به این موضوع، دیدگاهبرای برقراری ارتباط شفاف

 گونه آورده شده است:کننده، در قالبی روایتمشارکت

توجهی مسئوالن طرح ارزشیابی نماید که نشانگر کماشاره میای معلم پایه سوم، به نکته

عالوه بر اینکه »سازی پیش از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی است. به گفته او: توصیفی به فرهنگ
آموزان و والدین جدی گرفته نمی شه، فقط زحمات بره و از سوی دانشارزشیابی توصیفی زمان

«. آموزان رو بهتر نکرده استاین روش ارزشیابی یادگیری دانش معلما رو بیشتر کرده است. همچنین
ها بچه»گفت: آموزانش، میمعلم پایه پنجم نیز ضمن ابراز تأسف از ضعف شدید برخی از دانش

خیالند چون درک صحیحی از نتیجه ارزشیابی ندارند چند تا تفاوت و بیهاشون بینسبت ارزشیابی
ها را دیدم، جالب بود شان ضعیف اند؛ اما وقتی کارنامه سال قبلی آنهایموز دارم که در درسدانش

  «.شون، خوب و خیلی خوب بودکه ارزشیابی

های شونده تأیید نمودند به نحوی که معلمان پایهاین مسئله را چندین نفر از معلمان مصاحبه

و نوشتن صحیح  آموزان در امالءسوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان، از ضعف برخی از دانش

های اول و دوم یک عامل به وجود آورنده ترین کلمات فارسی ناراضی بودند. معلمان پایهساده

گیر در ارزشیابی توصیفی های غیرضروی و وقتمشکالت یادگیری شاگردان را انجام فعالیت

تواند بخشی از آموزان دانستند. در این زمینه توجه به نکات اشاره شده توسط این معلمان، میدانش

کارهای غیرضروی مانند »شده را روایت نماید. معلم پایه اول بر این باور است که: واقعیت ادراک
کنه و ها کمکی نمیها به یادگیری بچهها زیاد شده، اما انجام این کارها و فرملیستپرکردن چک

بر توجه به حجم باال و زمان معلم پایه دوم نیز با «.فقط زحمات و دردسرای معلمو زیاد کرده است

ای اشاره ها، به نکتهویژه عدم باور به ارزشمندی آنها و بهبودن کارهای مربوط به تکمیل فرم

زیادتر  هاها و تکمیل فرماز وقتی ارزشیابی توصیفی در مدارس جا افتاده است، کاغذ بازی» کند: می
ها وقت ها پر بشه و تکمیل فرمهر یک از بچههای توصیفی باید برای شده، تعداد زیادی از فرم

  «.گیرهزیادی از کالس رو می
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 ( جو نامطلوب در کالس8-2

های معلمان و در این پژوهش، معلمان مدرسه به تأثیرات وضعیت فیزیکی کالس و ویژگی

موفقیت اند که در های دوستانه اشاره کردهآموزان؛ مانند مشارکت در یادگیری و انجام فعالیتدانش

گونه است: آموزان نقش دارند. روایت معلم پایه ششم از این موضوع بدینیا شکست تحصیلی دانش

مشاهده میشه که وضعیت فیزیکی و ظاهری معلم، همچنین صدای معلم، در ایجاد جو عاطفی »
آموزان در یادگیری درس و باشه و همچنین مشارکت معلمان و دانشمطلوب در کالس اثرگذار می

شود باعث ایجاد جو مثبت عاطفی در کالس هایی که به صورت دوستانه و همکارانه انجام میفعالیت
 . «های تدریس و آموزش هستیمها کمتر شاهد اینگونه فعالیتگردد که متأسفانه در کالسمی

نوع برخورد و انتظارات معلم از نتایج عملکرد آموزشی هم در تعیین کیفیت جو عاطفی حاکم بر 

آموز بر یادگیری آنها اثر دارد و منجر به ایجاد کالس حائز اهمیت است. رفتار عاطفی معلم با دانش

شود. معلم پایه سوم آموز و پرورش روابط دوستانه در کالس و مدرسه مینفس دانشحس عزت

های توانایی ها وبین باشه و قابلیتمعلمی که عادتاً با نشاط، خندان و خوش»کند: گونه روایت میاین
فراگیرندگان خود را درک نماید و به آن اعتقاد داشته باشه، این طرز نگرش و برخورد او به طور 
مستقیم بر وضعیت روانی کالس تأثیری مثبت بر جای خواهد گذاشت. اینگونه رفتارها ممکن است 

کنیم نیز در اد میهایی که ما برای کالس ایجهای ما جدی گرفته نشه. همچنین نوع جاذبهدر کالس
طبعی و استفاده از شوخی و مزاح این خصوص از اهمیت خاصی برخورداره ...، به عنوان مثال شوخ

 . «تر کنهتواند فضای مطلوبی را برای آموزش فراهم آورده و یادگیری را آسانمی

 

 گیریبحث و نتیجه

ای مهمی است که بخش عمدهآموزان و بررسی عوامل مؤثر در آن، موضوع مشکالت یادگیری دانش

شناسی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، پژوهش های علوم تربیتی و رواناز پژوهش

های معلمان آموزان دوره ابتدایی بر اساس روایتحاضر با هدف بررسی مشکالت یادگیری دانش

ه ابتدایی در سه طبقه آموزان دورهای پژوهش، مشکالت یادگیری دانشصورت گرفت. بر طبق یافته

ای قرار گرفت. در بحث عوامل فردی یا یا مضمون اصلی؛ یعنی عوامل فردی، خانوادگی و مدرسه

های آموزان و اختالالت یادگیری آنان از روایتهای فقدان انگیزش پیشرفت دانشآموزی، مقولهدانش

آموزان را عامل پیشرفت دانش معلمان، به طور برجسته آشکار گردید. بیشتر معلمان کمبود انگیزه

افت تحصیلی و مشکالت یادگیری آنان بیان کردند و معتقد بودند که با ارائه تکالیف متناسب و 

توان انگیزه آنان را برای یادگیری افزایش داد. این نتایج مطابق با آموزان میبازخورد مؤثر به دانش

آبادی، ( و درتاج، زارعی، علی2118چارت )احهپژوهش ماریانی، حسنا، وانگید، موستادی و و یافته

( است که نقش و اهمیت انگیزه پیشرفت در موفقیت تحصیلی را نشان 1831اللهی و دالور )فرج

طور کلی اختالالت یادگیری باعث ایجاد اند. مقوله دیگر این طبقه اختالالت یادگیری بود. بهداده
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آموزانی که در یادگیری دچار ه روایت معلمان، دانششود. بآموزان میمشکالت یادگیری در دانش

برند که این نتیجه با نتایج رسد آنان از یک نارسایی مغزی رنج میشوند، به نظر میمشکل می

( همخوان است. برخی 1881( و نریمانی )1881(، لرنر )1831و هاشمی ) گوزمطالعات بهاری قره

معلمان با این نوع اختالالت، مشکالت یادگیری  اند که عدم آشناییمعلمان هم روایت کرده

اجتماعی -های وضعیت اقتصادیآموزان را بیشتر کرده است. در بحث عوامل خانوادگی، مقولهدانش

های معلمان بازنمایی شد. به روایت برخی ها از روایتپایین و کمبود روابط عاطفی والدین با بچه

مناسب و سواد کافی ندارند و این مساله موجب عدم درک آموزان شغل معلمان والدین بیشتر دانش

آورد. مشابه این یافته، در آموزان به وجود میوظایف مدرسه شده و مشکالتی برای تحصیل دانش

(، دادفر، بازدار، نصرالهی، عبدالحسینی و 1831ابوالقاسمی، گلپور، نریمانی و قمری ) پژوهش

آموزان جتماعی خانواده با مشکالت یادگیری دانش-ی( رابطه بین وضعیت اقتصاد1832احمدی)

نشان داده شده است. در ارتباط با عوامل خانوادگی مؤثر بر مشکالت یادگیری، برخی معلمان روایت 

ها جو عاطفی آموزان مشارکت خوبی با فرزندان خود ندارند. آناند که والدین بیشتر دانشنموده

یکتا، های پژوهش شکوهیآورند که این نتایج نیز با یافتهد نمیمثبتی را برای فرزندان خود به وجو

ای مؤثر بر مشکالت یادگیری ( همسو است. در بررسی عوامل مدرسه1831پرند و درگاهی )

های های ارزشیابی و جو نامطلوب در کالس، از روایتآموزان، دو مقوله نامتناسب بودن روشدانش

دن کار ارزشیابی توصیفی به دلیل تنوع ابزارها، بیشترین موردی گیر بومعلمان آشکار گردید. وقت

رو اند و این یافته نیز با نتایج پژوهش واله، رگوریو، نونز، رودریگز، پینهست که معلمان روایت کرده

ها و تکالیف ( همخوان است. بررسی پروژه1832( و کرمعلیان، جعفری و عبادی )2111و روساریو )

شاهده رفتار آنها در حین آموزش و یادگیری به عنوان راهکار سنجش و ارزشیابی آموزان و مدانش

آموزان متناسب باشد. به باور معلمان نگرش و در صورتی اثربخش خواهد بود که با شرایط دانش

برخورد عاطفی معلم به طور مستقیم بر وضعیت و جو روانی کالس تأثیری مثبت بر جای خواهد 

ها استفاده نه رفتارها ممکن است از طرف معلمان جدی گرفته نشود. به عقیده آنگوگذاشت؛ اما این

توان فضای مطلوبی را در کالس فراهم آورد و باعث افزایش مشارکت شاگردان از شوخی و مزاح می

های رضایی، کشاورزی و های معلمان با یافتهای در روایتهای کالس شد. چنین یافتهدر فعالیت

 ( همخوان است.2111( و برکوئیتز، مور، آستور و بن بنیشتی )2118پاکی )

اند از آموزان تأثیر داشتهدر این پژوهش برخی از عوامل که در ایجاد مشکالت یادگیری دانش

ها های الزم به معلمان و خانوادههای معلمان شناسایی شد. به تناسب نوع مشکل باید آموزشروایت

گیری یص زودهنگام مشکالت یادگیری در کودکان، گام مؤثری در پیشارائه شود. شناسایی و تشخ

آموزان، مدارس و از افت تحصیلی است. به منظور آشنایی با مشکالت و اختالالت یادگیری دانش

ها ارائه دهند تا از ادامه هایی را برای آموزش معلمان و خانوادهادارات آموزش و پرورش باید فرصت

آموزان پیشگیری گردد. معلمان دبستانی باید از عالئم اولیه اختالالت ه دانشهای احتمالی بآسیب
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یادگیری خاص آگاهی داشته باشند تا بین کودکانی که به طور معمول در حال رشد هستند و 

کودکانی که در معرض خطر اختالالت یادگیری خاص هستند، تفاوت قائل شوند )بالیکچی و ملک 

م است که معلمان و مددکاران اجتماعی با مدیران مدارس همکاری داشته (. بسیار مه2121، 1اغلو

اجتماعی تدارک ببینند تا فرصت -هایی را برای کودکان دارای مشکالت اقتصادیباشند و برنامه

یادگیری با کیفیت و برخورد یکسان در مدارس برای آنها فراهم شود. آموزش والدین در مورد 

ها در آموزش فرزندان، بهبود آموزش و یادگیری، توسعه مداوم آن نیازهای فرزندان و مشارکت

تواند کمبود یک فضای یادگیری خوب در خانه را ای معلمان و افزایش منابع یادگیری میحرفه

 جبران کند.

آموزان باشد که از دانشامروزه مدارس به شکلی از سنجش پیشرفت تحصیلی نیازمند می 

های اساسی در شرایط واقعی و نند که نیازمند کاربرد دانش و مهارتبخواهد به تکالیفی عمل ک

های (. بنابراین به جای اینکه معلمان صرفاً به پر کردن فرم1883اصیل زندگی باشند )رستگار، 

های بر اقدام نمایند به انجام ارزشیابی عملکرد، مشاهده آگاهانه و انجام پروژهارزشیابی زمان

بپردازد. در ادبیات  -سازدآمیز و رشد فرد آگاه میم را از فرایند موفقیتکه معل-آموزی دانش

آموزان مفید است، اما این نیز درست رسد که انجام تکالیف همیشه برای دانشآموزشی به نظر می

شود؛ بلکه به چگونگی مشارکت است که رمز موفقیت در مدرسه به میزان انجام تکالیف مربوط نمی

ر انجام تکالیف بستگی دارد. برقراری جو عاطفی مثبت در مدرسه و تشویق درونی و آموزان ددانش

های مهمی هستند که باعث می شود شاگردان برای کاری که اختصاص داده شده پاداش، انگیزاننده

آموز و معلم، انگیزه و عالقه پیدا کنند. روابط مبتنی بر محبّت، احترام و اعتماد متقابل میان دانش

های خود را کند تا بتوانند مسائل، مشکالت و استرسآموزان فراهم میت مناسبی را برای دانشفرص

ها برخوردار شوند. آن های سازندههای عاطفی و راهنماییبا معلمان در میان بگذارند و از حمایت

یر آموزان تأثدخالت والدین در پیشبرد اهداف مدرسه عامل مهمی است که بر رشد کلی دانش

گذارد. بنابراین، مدرسه باید والدین را تشویق کند تا آنان برای بهبود وضعیت تربیتی و تحصیلی می

 روز شوند.فرزندشان به

آموزان به صورت مشارکتی و دوستانه یاد بگیرند و کارکنان به برای مدارس مهم است که دانش

اک بگذارند. بنابراین، معلمان باید صورت همکارانه کار کنند و دانش و مهارت خودشان را به اشتر

آموزان را کاهش دهند. برای هایی را در مدرسه انجام دهند تا مشکالت یادگیری دانشچنین تمرین

ریزی متمرکز بر عملکرد خانواده باید به طور خاص در آموزان، برنامهبهبود وضعیت آموزشی دانش

جه قرار گیرد. با توجه به ضعف بسیاری از آموزان مورد توهای آموزشی و فرهنگی دانشبرنامه

شود که آموزان در روخوانی متن کتاب و درک معانی لغات در دروس مختلف، پیشنهاد میدانش

-معلمان بخشی از زمان هر جلسه را به روخوانی متن درس اختصاص دهند. همچنین پیشنهاد می

                                                           
1 . Balikci & Melekoglu 
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کردن محیط آموزشی و نحوه تعامل  های تربیتی مناسب و غنیشود که نظام آموزشی با انجام روش

 آموزان را کاهش دهند. و مدیریت کالسی معلمان، مشکالت یادگیری دانش

 

 منابع

(، بررسی رابطه باورهای فراشناختی 1831ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی محمد و قمری حسین )

 مطالعات تربیتی و روانشناسی،مجله آموزان دارای اضطراب امتحان، مختل با موفقیت تحصیلی دانش

8(11 ،)1-21. 

آموزان (، بررسی میزان شیوع مشکالت ویژه یادگیری در دانش1832بهاری قره گوز، علی و هاشمی، تورج )

 .18-28(، 8) 1 های یادگیری،مجله ناتوانیمقطع ابتدایی استان آذربایجان شرقی. 

تایج ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در گزارش ن(. 1883پاشا )خلق، ایرج و شریفی، حسنخوش
 ، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.برخی از مناطق آموزش کشور

(، بررسی عوامل 1832دادفر، رضا؛ بازدار، فاطمه؛ نصرالهی، عباس؛ عبدالحسینی، امیر و احمدی، وحید )

(، 1)21، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالممجله علمی آموزان، خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانش

221-281. 

فصلنامه (، 1831آبادی، خدیجه؛ فرج اللهی، مهران و دالور، علی )درتاج، فریبا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ علی
 .21-1(، 81)11، های آموزشیپژوهش در نظام

 ی تربیت.، تهران: انتشارات منادارزشیابی در خدمت آموزش(، 1883رستگار، طاهره )

(. اثربخشی آموزش مبتنی بر مهرورزی 2118رضائی اشیانی، ایران؛ یارمحمدیان، احمد؛ فرهادی، هادی. )

شناختی/تحوّلی. دبستانی دارای اختالالت یادگیری عصب روانمادران بر مشکالت رفتاری کودکان پیش

 . 82-11(: 2) 8پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. 

های های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روشنارسایی(، 1838نادری، عزت اهلل )نراقی، مریم و سیف
 تهران، ارسباران.بازپروری، 

آموزان (، بازنمایی تجربه زیسته آموزگاران از مشکالت یادگیری دانش1831شفاهی، راضیه و صالحی، کیوان )

-113(، 1)8، ی کاربردی روانشناختیفصلنامه پژوهش هاابتدایی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی، 

188. 

محور: تأثیر بر های پیشگیرانه خانواده(، مداخله1831یکتا، محسن؛ پرند، اکرم و درگاهی، محبوبه )شکوهی

 .18ـ  11(، 2) 8، فصلنامه سالمت روانی کودکهای تربیتی والدین، کودک و روش-روابط والد

(، تحلیل مضمون و 1831زاده، محمد )یهی، ابوالحسن و شیخعابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فق

مجله اندیشه های کیفی، شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده
 .138-111(، 11)2، مدیریت راهبردی
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پیشرفت در میان (. مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه 1831عالئی، رقیه؛ نریمانی، محمد و عالئی، سارا )

 . 111-81(، 8)1 های یادگیری،مجله ناتوانیآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. دانش

های مقابله با آموزی و افت تحصیلی در مدارس و راه(، بررسی علل پدیده کم1881راد، فخرالسادات )قریشی

 .81-82(، 1)18 مجله تربیت،آن؛ 

(، بررسی مشکالت اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از 1832حسین ) کرمعلیان، حسن؛ جعفری، رضا و عبادی،

 .32-18(، 2)8، مجله رویکردهای نوین آموزشیدیدگاه معلمان و مدیران. 

(، بررسی عوامل موثر بر اختالالت یادگیری در بین 1831کیانی، احمدرضا؛ اسدی، مسعود و محمدی، علی )

 .121-111(، 1)1، های یادگیریه ناتوانیمجلآموزان دوره ابتدایی استان قزوین، دانش

های یادگیری: نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. ترجمه عصمت ناتوانی(، 1881لرنر، ژانت دبلیو )
 تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.دانش، 

ه به (، افسانه تعلیم وتربیت: مطالعه موردی یک مدرس1888میرشمشیری، مرجان و مهرمحمدی، محمود )

 .81-1(، 8)8، فصلنامه نوآوری های آموزشی روش خبرگی و نقادی تربیتی،
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