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 دهکیچ

ز کهمر یدرسه ٔ  برنامهه ییت اجرایوضع یبررس»پژوهش حاضر تحت عنوان  

 یدرسه یبرنامههی گانه 9عناصر ه با توجه به یشهر اروم یریادگیاختالل 

ه  یاددهیه یهاتیفعالن، شامل هدف، محتوا، زمان، فضا، یالکس یفرانس

« یس، ابهزار آموزشهیتهدر یههاروش، یبنهدگروه ،یابیارزشه ،یریادگی

ل ز اخهتالکهمعلمهان مر ٔ  هیهکلق شهامل ین تحقیا ی. جامعه آمارباشدیم

 یلیز درسالتحصهکهن مریآموزش ا در حالدانش آموزان  ٔ  هیکلو  یریادگی

ز اخهتالل کهمعلهم مر 18. حجم گروه نمونه معلمان شامل باشندیم 91-90

ه که باشهدیمنفهر  5شامل  و حجم گروه نمونه دانش آموزان هم یریادگی

پژوهش از روش  نیدر اه کهدفمند انتخاب شدند  یریگنمونهروش  صورتبه

 یآورجمه ن پهژوهش از ابهزار یهاستفاده شهده اسهت. درا یفکیق یحقت

استفاده شده است و  کل اسناد و مداری، مشاهده، مصاحبه، تحلیاطالعات

و محقههق  یمحقهق هاشهم یهاپرسشنامهمصاحبه ومشاهدات از  سؤاالت یبرا

 و موردقبهولخود اسهتفاده نمهوده بودنهد  یهانامهانیدر پاه ک ینجف

بدست آمده  یهایریجه گیشده بود استفاده شده است. درنتد واق  یاسات

ز اخهتالل کمرا یآموزش یهادوره هکز نشان داده شد ین مطالعات نیاز ا

 ههاآنشتر از نقاط ضعف یز بکن مرایاثربخش است. نقاط قوت ا یریادگی

ده در یآموزش د یریادگیاختالل  یسه دانش آموزان دارای. درمقاباشدیم

آمهوزش  یریادگیه اخهتالل یبا دانش آموزان دارا یریادگیز اختالل کمر

داشهتند. درضهمن  یشهتریشهرفت بیده پیهده، دانش آموزان آموزش دیند

 یایهتبخش بودن حقهو  ومزایمناسب و به موق  به ابزار و رضا یدسترس

د بهه یهاسهتاندارد شهده و جد یصهیل تشخیز، وجود ابزارها و وساکمر

، متناسهب بهودن یز وصهندلیهنه،، منهور، ر یت باالیفکی، یافکزان یم

ز کهن مرایها یش بههره وریپاداشها با تالش ودقت پرسنل منجر به افزا

 خواهد شد.
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Abstract: 

 
 The study entitled "Assessment of executive curriculum of learning Urmia considering elements 9 the 

curriculum Francis Klein, including purpose, content, time, space, activities, teaching - learning, evaluation, 

grouping, teaching methods, tools education ". 

 The study population consisted of all the teachers and all the students are learning center training centers are 

Drsalthsyly 91-90. 

 Total sample consisted of 18 teachers, including teachers of students learning sample volume is 5 people to 

have a purposeful sampling. Qualitative research methods were used in this study. In this research, data 

collection, observation, interviews, document analysis documents are used. Band interview questions Vmshahdat 

questionnaire research scholars Najafi Hashemi, who had finished his letters had been classified and their use is 

acceptable.Thus making the results of these studies demonstrated that training is an effective learning center. 

Most of these centers are their strengths, weaknesses. Comparison of students with learning disabilities, trained 

at the center of learning with students with learning disabilities, untrained, trained students had higher 

achievement. Indeed timely and appropriate access rights Abzarvrzaytbkhsh of their advantages, standardized 

diagnostic tools optic adequately sweet, high quality, light, color, Vsndly table, the rewards commensurate with 

the effort to increase staff productivity, accuracy will be the centers. 
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 مقدمه:

شهتر یو مهدار  ب ههاخانوادهه امروزه مدنظر است و ک یاز مسائل یکی

ه دچهار ک یه شمار دانش آموزانک است یریادگیر آن هستند اختالل یدرگ

ن تفهاوت یدرصد گزارش شده است. ا 12تا  4ن یهستند، ب یریادگیاختالل 

ارائهه  یریادگیه یاصهطال  نهاتوان ه ازکاست  یفیبسته به تعر یآمار

درصهد را  نیتهرکمه کهم یرا مدنظر قرار دهه یفیاگر تعر ی. حتشودیم

بودجهه آمهوزش  یاتالف چهار درصد از رقم نجهوم یایرد، خود گویدربرگ

و اتالف بودجهه  یلیالت تنها به افت تحصکن نوع مشیشوراست. اکوپرورش 

ل خهود کیآمهوزان، تشه ر دانهشیهه سرزنش و تحقک، بلردیپذینمان یپا

ده و سالمت روانشان را بهه یاهش عزت نفس آنها انجامکف ویضع ٔ  پنداره

نهاموفق  یدفهاع یزمههایانکو چه بسا آنان را به م اندازدیممخاطره 

از دانش آموزان ومدرسه، بهه خانهه و خهانواده  التکن مشی. اکشاندیم

نهدو کپرا یم یزندگ یرادرهمه فضا یو اضطراب و ناخشنود دیگشایمراه 

جامعهه وارد  یه بهه بهداشهت روانهکهاست  یسخت بیآس ن همه،یحاصل ا

قبهل از ورود بهه دبسهتان قابهل  یریادگیهالت کاز مش یاری. بسشودیم

 ییل را شناسهاک، علهل مشهکانهد یبا صرف زمان توانیمو  اندیریشگیپ



ه ک یومدار ، درصورت یآمادگ یالسهاکو  کودکان مهد یرد. مربکودرمان 

انجهام داده  یارعملکه یر نظر فهرد مجربهیده و زیمات الزم را دیعلت

ند. اختالل ین گره را بگشایا یو در سطح مل یبه آسان توانندیمباشند 

ه در که کنهدیمت جلهوه یهبا اهم یآن به قدر یو برنامه درس یریادگی

زان یهص میتشهخ یان را بهراکهودکر وزارت آموزش و پرورش یاخ یسالها

د یهه باک دهدیمقرار  یابیه دبستان مورد آزمون و ارزورود ب یآمادگ

 ردیههگشههتر مههورد توجههه قههرار ین آزمههون بیههدر ا یریادگیههاخههتالل 

 (.7ص ، 1390،یزیتبر)

ه کشد یم یانکودکفقط شامل  یین اواخر، آموزش وپرورش استثنایتا هم 

، عقهب ییا شنوای یینایص بیرنقاینظ یبه علل یریادگیالت آنها در کمش

، فله  یجانید هی، اختالالت شدیازبانی یالمک یهاتیمعلول، یذهن یماندگ

، مؤسسهات. شهدیممربوط  یجسم یاز فقدان سالمت یالت ناشکر مشیا سایو 

ان کودکن دسته یآموزش وپرورش ا یژه برایو یالسهاکو  ییمدار  استثنا

 یالتیه. هراشهدندیم یبودنهد، سهازمانده یواضهح یتهایه دچارمعلولک

ب یان تصهوکهودکن یها یص و طبقه بندیتشخ یبرا یقواعد خاصن و یقوان

آموزش و پرورش  یرا برا یدرس یهابرنامهاز  یامجموعهو مدار   کردیم

. کردنههدیمل یههمکمتفههاوت بوجههودآورده و ت ین گروههههایهها ٔ  جداگانههه

نها و یناشهنوا، ناب ی، ولگرفتندینماد ی یزیه در مدار  چک یانکودک

افهت یدر یاژهیهوچ نهوع خهدمات یبودنهد، ههن یذهنه ٔ  مانهدها عقب ی

ن نشده بهود. بهه یآنها تدو یبرا یابرنامهچ نوع یرا هی، زکردندینم

ن، متخصصان آمهوزش یل مفرط والدیت و اصرار و تماین موقعیعلت وجودا

ه در کهان هسهتند کهودکاز  یص دادند، تعهدادقابل تههوجهیوپرورش تشخ

امهل بهنجهار کزبهان، ت ح ازیدرسهت و صهح ٔ  اسهتفادهلم، کت یریادگی

 (تههیکردن )دکه یا خواندن، نوشتن، هجهیو  ییوشنوا یینایات بکادرا

ان زبهان را کهودکن یهاز ا یر هسهتند. بعضهیردن دچارتهاخکومحاسبه 

آنچهه را  تواننهدینمازآنهها  یسهتند، بعضههیناشنوان یوله فهمندینم

 تواننهد از یگرنمهید یستند و بعضهینا نیناب ینند ولک کدر نندیبیم

 یه دچارعقب مانهدگک ینند، درحالک یریادگیآموزش  یعاد یق روشهایطر

 یههایناتوان»ان امروزه تحت عنهوان کودکن گروه از یستند. این یذهن

 (.4 ص ،1377، چالفانت،کرک) رندیگ یقرارم «خاص یریادگی

مطهر  شهده  یریادگیه یهایناتوان ٔ  درباره یف گوناگونینون تعارکتا 

 یسهتم عصهبیس یارکبا ههم توافهق دارنهدد بهد ریه در عناصر زکاست 

ل در ک، مشیوتفاوت در پردازش روانشناخت ینامناسب رشد ی، الگویزکمر



فهرد و  ٔ  بهالقوهشهرفت وتهوان ین سهطح پیل، اختالف بهیوتحص یریادگی

 (.27ص ، 1389اوند،کاکو یاحد) گریدت نبود علل یدرنها

م ین تعلیو متخصص روانشناسان ٔ  لهیوسبه  یریادگیدر  ییاصطال  نارسا 

اخهتالل  کیه متخصصان پزشیکدر حال ردیگیمت مورد استفاده قرار یوترب

بهر طبهق  مهثالا (. 2000به نقل از گرتهزمن،) دهندیمح یرا ترج یریادگی

ه که دههدیم یرو ی( اختالل زمان1994ا )یکان امرکف انجمن روانپزشیتعر

ر خواندن، حساب د یاستاندارد فرد یفرد براسا  آزمونها یشرفت درسیپ

از سهطح مهورد انتظهار  ترنییپا یریان بطور چشمگیا بیردن، نوشتن ک

 (.9ص ، 1384دوار، یامباشد ) یا هوشیو  ی، درسیسن

مختلهف بهدن  یال درنهواحکه بهروز اشهکه یردکعمل 7به  یدرمتون علم 

ر اشاره شهده اسهت یبصورت ز شودیم یریادگیژه در یو ییمنجربه نارسا

 -5خوانهدن،  -4ردن، کهصحبت  -3ردن، کفکر -2ردن، کوش گ -1ه شاملد ک

 (.12ص  همان منب ،کردن )حساب  -7ردن، ک یهج -6نوشتن، 

ردد که یم بنهدیبزرگ تقسه ٔ  طبقهبه دو  توانیمرا  یریادگی یهااختالل 

عبارتند ازد نقهص  یرشد یریادگی یعمده اختاللها ی. اجزایو درس یرشد

 یتههکحر – کههیادرا یهایینارسهها، یاهحافظهه یهههااختالل، کتوجههه وادرا

ز عبارتنهد ازد یهن یدرس یریادگی یهااختالل .یر و زبانکف یواختاللها

، 1384همان منب ، )ردن کردن، نوشتن وحساب ک یخواندن، هج یهایینارسا

 (.4ص 

 یوجهود دارد وله یریادگیه یههایدر مهورد ناتوان یف گوناگونیتعار 

ف عبارتند ین تعریا ٔ  عمدهم یت، مفاهف فدرال اسیف، تعرین تعریاملترک

ال در ک، اشیاساس یند روانشناختیفرا یکش از یا بی یکال در کازد اش

 یل ناشهکردن و گوش دادن، نبود مشهکات، صحبت یاضینوشتن، خواندن، ر

 یوفرهنگه یطهیت محیومحروم یذهن یوعقب ماندگ ی، رفتاریحس مسائلاز 

 (.23ص ، 1389اوند،کاکو یاحد)

مطمح نظهر  یردن اجزا وعناصر برنامه درسکمشخص  یدرس ٔ  نامهبردرطر   

نارهم، کن عناصهریهنحوه قرارگهرفتن ا یدرس یزیاست، اما دربرنامه ر

ه کهرده است کرا مطر   یگانه ا 9ن عناصر یالکس یه فرانسک موردنظراست

 – یریادگیه، یاددهیه یراهبردهها -یموادآموزش -محتوا –شاملد اهداف 

م هفهت عنصهر یهه دارکه یطیو بنا به شرا است یابیارزش –فضا  –زمان 

 یاگونهاز آنها به  یکم ودرمورد هریدان یم یاساس یرادر برنامه درس

 (.15، ص 1389محسن پور، ) میریگیمم یتصم یضرور



ه وجهود دارنهد که ین، عناصهریالکس یگانه فرانس 9با توجه به عناصر  

عبهارت از  یدرسه ٔ  همهاد یهک یه منظور از محتواک عبارتندازد محتواد

ات، یهافته و اندوخته شهده، اصهطالحات، اطالعهات، واقعیدانش سازمان 

ل یومسها هادهیهپد، ههامیتعم، میمفاه ،هاروشن، اصول، یق، قوانیحقا

 یگهر منظهور از محتهوایبه عبهارت د؛ است یدرس ٔ  مادهمربوط به همان 

ره یهغ د، اصول ومسهائلیق خاص، عقایعبارت است ازد حقا یبرنامه درس

تهوب و کم ینهوع محتهوا 2و شهامل  شهودیمدر  خاص گنجانده  یکه در ک

 (.117 ص ،1389واجارگاه،  یفتحباشد )یم یشفاه

در  دیآیمان یصحبت به م یریادگیه از انواع اختالالت کق ین تحقیدر ا 

صهورت  ییهایبررسه یریادگیهزاختالالت کمرا یدرس ٔ  برنامهواق  در مورد 

 یآموزشه یه در برنامهه درسهکهن یالکاندازه عناصر ه تا چه ک ردیگیم

 یین پژوهشههایبنهابرا؛ ردیگ یز مد نظر قرارمکن مرایمطر  است در ا

شهرفت یبهبهود وپ یز بهراکهن مرایها یدرس یهابرنامه ینه بررسیدرزم

 رسدیمبه نظر  یالزم وضرور یریادگیز اختالل کدانش آموزان مرا یلیتحص

 ین ضهرورتیجامعه عمل پوشاندن بهه چنه یز درراستایه پژوهش حاضر نک

 .ردیگیمصورت 

 ق:یروش تحق

 یدرپژوهش حاضر برا .باشدیم یفکیق از نوع ین نوع تحقیروش انجام ا 

موجود  یتخصص یتابهاکو یریادگیز اختالل کنان مرکارکاز  یتوسعه آگاه

ز ومقاله کموجود در آن مر ییاجرا یهانامهن ییز واسناد وآکدرآن مر

مورد  موضوع ن پژوهش استفاده شده است.یقات مشابه با ایهاوتحق

 نه انجام شدهین زمیه دراک یق مطالعاتیقرار گرفته واز طر یبررس

 9حاضراز درپژوهش  بدست آمده است. یدرمورد موضوع مورد بررس یاطالعات

با  یدرس ٔ  برنامه ییت اجرایوضع هاپرسشن یه دراکپرسش استفاده شده 

بدست آمده  یهادادهه ک شودیمموردسنجش واق   نیعنصرکال 9توجه به 

در پژوهش انجام شده  سنجش عناصرفو  پاسخگو باشد یبررس یبتواند برا

 یاسناد ووبررس یق مشاهده ومصاحبه وبررسیز محقق اطالعات را از طرین

ن موردبدست یدرا یتخصص یهاکتاب ٔ  ومطالعه دانش آموزان یهاپرونده

ساخته  یقت متن پژوهشیآنها رانوشته ودرحق یشمتن پژوه یکآورده ودر

 است.

 جامعه و نمونه آماری



 1ه یهآماری ما شامل دانهش آمهوزان مرکهزاختالل یهادگیری ناح ٔ  جامعه

ه که باشهدیمدانش آموز  195کال  و  13به تعداد  هیشهر اروم 2ه یوناح

و نمونه تحقیق حاضر شامل تمامی  باشدیم آموزدانش  15 یهر معلم دارا

 .باشدیمجامعه مورد بررسی 

 یریروش نمونه گ

به  یگاه که باشدیمهدفمند  یریاز نوع نمونه گ یریقت نمونه گیدرحق 

 یما از نهوع آگهاه حجم نمونه .ندیگو یز مین یقضاوت یریآن نمونه گ

دانش آموز  5 و شودیمانتخاب  باشد ینفرم 40تا  4ن یه اغلب بکدهنده 

اخهتالل  یه داراکه ین دانهش امهوزانیازبه نمونه. شودیمدرنظرگرفته 

به طهور هدفمنهد  باشدیم یاضیاختالل خواندن ور یو دارا امال یریادگی

 یداریوشن یدارید ٔ  درحافظه از آنها ضعف یبعض لکه مشک شودیمانتخاب 

 باشدیمز کودقت وتمر کو ادرا

 :هاداده یابزار گرد اور 

از روش مشهاهده وحضهور  ههاداده یگهردآور یدر پژوهش انجام شده برا

نان کارکان ویو مصاحبه از مرب یریادگیز اختالل کمر یآموزش یاالسهکدر

 یههاید یوسه یتخصصه یتابهاکو مطالعه  یریادگیز اختالل کموجود درمر

 یریادگیهز اخهتالل کموجود درمر کواسناد ومدار مورد استفاده یآموزش

ن شهده یهیتع یمهیترم یروشههاو ن دانش آموزان یا یهاپرونده یوبررس

 ز استفاده شده است.کن مریان این دانش آموزان توسط مربیا یبرا

 ق:یتحق ییایوپا ییروا

ق، دو پژوهشگر مشاهدات یتحق ییروادن به یرس یدر پژوهش حاضر برا 

ق یتحق ییایدن به پایرس یبرا .انددادهرا در زمانهای مختلف انجام 

ه با هم انجام داد یموازمصاحبه را بصورت جداگانه اما  دو پژوهشگر

ن یدر ا. اندنمودهسه یق را باهم مقایبدست آمده تحق یافته هایوبعد

 یه ایل درونمایق تحلیتحق ، از نوعیفکیق یپژوهش از روش تحق

 ٔ  مصاحبهده است. مدت یماه بطول انجام 2و به مدت  استفاده شده است

مه یصاحبه نت داشت، واز میبه موقع یز بستگیز نکن مریانجام شده درا

استفاده شد.  هادادهدن به اشباع یرس یوبدون ساختار برا یساختار

ا یستن هرمتن، مضمون کن بار مطالعه شده وبا شیمتن هرمصاحبه چند

دار  یل دهنده معنکیتش ین واحدهایترکوچکه ها به عنوان یدرونما

 ییش روایوافزا یابیارز یشدند. برا یوطبقه بند یدبندکاستخراج، 

است، از  یفکیق یدرتحق هاافتهی یام علمکه معادل با استحک ییایوپا



 نیتأم یاستفاده شده است. برا1 وباکلن وکنیل یشنهادیپ یروشها

ومستمر استفاده شد.  یدائم یری، از روش درگهادادهت یاعتبار ومقبول

 یریادگیز اختالل کماه درارتباط با خود مرا 2ق درطول یه تحقیکبطور

 ق درین از تلفیهمچن د.یاز آنها بدست آ یبهتر کدر صورت گرفت تا

استفاده شد. از روش  هاداده یجم  آور یان ومناب  براکروش، زمان، م

ه محقق کن آنچه یسه بیمقا یز برایعضو ن یابیپاسخگو وارز ییروا

 یریادگیز اختالل که منظور معلمان مرکبرداشت نموده با آنچه 

آنها  یاصالح یستفاده از نظرهاز اینندگان بودونکت کرمشاریوسا

 استفاده شد.

 

 ل اطالعات:یه وتحلیتجز یهاوهیش

ل یهه وتحلیهروش تجز از ،هادادهل یه وتحلیپژوهش حاضردرروش تجز در 

ه یهتجز یبهرا .استفاده شده است یفیل توصیه و تحلیاز نوع تجز یفکی

 -2 هاداده یسازمانده -1د اندکردهشنهاد یمرحله راپ 5 هادادهل یوتحل

  یهانهواع توز یسهتجو بهراج -4 هاهیفرضآزمون  -3 هاداده یطبقه بند

ن مراحهل یاز ا هادادهل یه وتحلیتجز یه براکنوشتن گزارش  -5 هاداده

 (.99ص ، 1385هومن،شود )یماستفاده 

 هاحالق درقالب شر  یتحق  ینتا ،یفکیق ی  تحقیروش گزارش نتا در و 

ل درصهدها، کزبهه شهیواعهدادوارقام ن دشهویمان یهب یفیوگزارش توصه

 .شوندیمونمودارها گزارش  هایفراوان

 :یریجه گیبحث ونت 

ان درمورد یکومل یپژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط نادر 

ل کرار در بهبود مشکن وتیوتمر یاشاخه یابرنامهسه روش آموزش یمقا

 باشدیم ییچهارم ابتدا ٔ  هیپادانش آموزان  یاضیر یریادگی ٔ  ژهیو

ه، گروه تحت کن بودیا ن پژوهشیازا   بدست آمد هیدارد. نتا ییهمسو

ن یتمر یآموزش ینسبت به گروهها یرد بهترکعمل یخط یابرنامهآموزش 

 یابرنامهقت استفاده از روش آموزش ینترل دارد. درحقکرار وگروه کوت

ل کمش یاربا دانش آموزان داراک یمناسب برا یهاروشتوانداز  یم یخط

ن دانش یا ی  ومتداول برایرا یهابرنامهباشد، نسبت به  یاضیر

 یخط یابرنامهن پژوهش، درآموزش یآموزان موثراست. باتوجه به ا

از دانش آموزان براسا   یکوهر شودیمدرنظر گرفته  یفرد یتفاوتها
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. کنندیم یراط یخط یابرنامهخود هرمرحله از آموزش  یفرد یهاییتوانا

تعامل وبازخورد  یه داراک ییانه وبرنامه هایق رایدرآموزش از طر

 یخط یابرنامهقت آموزش یدانش اموزان جالب تراست. درحق یباشند، برا

 یریادگین یر درحیت فراگیوفعال یل داشتن بازخورد فوریبه دل

 یریادگی یبرا مؤثرروش  یکبه عنوان  یفرد یوبادرنظر گرفتن تفاوتها

 یریادگی یطهایه، درمحک شودیم  باعث ین نتای. اشدبایم یاضیر

ه به ک درنظر گرفته شود یاچندرسانه یآموزش یطهایمح یهایطراح

آن با پژوهش  ییوهمسو .دینمایم یادیز کمکدانش آموزان  یریادگی

ز ین یریادگیز اختالل کمر یدرس ٔ  برنامهه در کل است ین دلیحاضر به ا

 یاستفاده از ابزارها وبا گرفته شود.درنظر  یفرد ید تفاوتهایبا

 پژوهش ل بود.یدخ یریادگیدربهبود اختالل  توانیمز یمتنوع ن یآموزش

بررسی میزان آگاهی معلمان ابتدایی ه درموردک یقیحاضر باتحق

 1388درسال  راوشی ( توسطاستثناییآموزان )ازاختالالت یادگیری دردانش 

ن صورت است یه بدست آمده به اک یجیدارد. نتا ییشده است همسو انجام

 یریادگیاران مداخله گر در امر اختالل کا ودست اندریه معلمان واولک

 یآموزش یهابرنامه ینند ومهارت الزم را دراجرایالزم رابب یآموزشها

ن نوع اختالالت یمختص ا یآموزش یه فضاهاکنیداشته باشند. ودوم ا

پژوهش  در موثرباشد. یریادگیرف  اختالل  یه براکده شود ید کتدار

ن مدنظر بوده یالکجز عناصر  یآموزش یمعلم وفضا آموزشز روش یحاضر ن

 یین همسویشیق پی  تحقیه با نتاکت جلوه داده شده است یاست وبا اهم

 ٔ  لهیوس یریارگکب ریتأثه باعنوان ک یقیدارد. پژوهش حاضر باتحق

 انجام شده ان نارسا خوانکودکخواندن  یاهش خطاهاکنا دریس یآموزش

اول تا سوم از مدار   یهاهیپادانش آموز نارسا خوان از  30ه تعداد ک

 ییشناسا یز با استفاده از فهرست نارساخوانیشهر تبر ییابتدا

خواندن  یصیوآزمون تشخ سلرکاز آنها آزمون و بعد دارد. ییشدندهمسو

 یدبه طور انفرا یاقهیدق 45 ٔ  جلسه 13 یماه ط 3بعد حدود  گرفته شده

 نا تحت آموزش خواندن قرار گرفتند.یس یآموزش ٔ  لهیوسبا استفاده از 

 یآموزش ٔ  لهیوسه کن است یانگر ایبدست آمده از پژوهش حاضر ب یجینتا

است.  مؤثران کودکن یاختالل خواندن ا ینا در رف  نارساخوانیس

هرچه  یریادگیز اختالل که مراکباعث شود  تواندیمن پژوهش یا ٔ  جهیونت

رند وآن یار گکدانش اموزان ب یریادگیله رادر اختالالت ین وسیر اشتیب

ه پژوهش حاضر به کنیل اید بدانند. به دلیل مفکن مشیرا در رف  ا

د دارد کیگانه تا 9عناصر از  یعنصر ابزار آموزش یریارگکت بیاهم



  پژوهش انجام شده همسو است. پژوهش حاضر با یپژوهش حاضر با نتا

در دانش  یریادگیوع وعلل اختالالت یش یدرمورد بررس پژوهش انجام شده

دارد. درپژوهش انجام  ییهمسو لیاستان اردب ییآموزان دوره ابتدا

در  یریادگیز اختالل که مراکل بود کن شی  بدست آمده به ایشده نتا

شتر از نقاط ضعف یز بکن مرین اختالل موثرند. نقاظ قوت ایبهبود ا

مجهز ومعلمان متخصص وعدم  یآموزش یاز است واگر ابزارهکن مریا

ز کانات مرکگرامیوتر ودیامپک، یز وصندلیت نور، رن،، میفکی

ونامتناسب بودن پاداشها با تالش ودقت پرسنل رابه عنوان نقاط ضعف 

  بدست آمده با ی. نتااندکرده مطر  یریادگیزه یالت وکز مشکمرا

ز کدرابن مر یرسد ٔ  برنامهت عناصر یبراهم ی  پژوهش حاضر مبنینتا

 یت بهتریرد وضعیط اگر عناصر مورد توجه قرار گین شرایوبا ا باشدیم

 ش خواهد آمد.یپ

 :هادادهل یه وتحلیتجز

انجام  یریادگیز اختالل کمعلم مر 18 ازه ک یامصاحبهبعداز  

ده شد، یپرس یسواالت یریادگیزاختالل کمر یدرس ٔ  شددرموردبرنامه

ان یانه؟ مربین مورد دارند یدرا یمدون ٔ  برنامه هاآنه کنیدرموردا

 ندارند. یمدون ٔ  برنامهه کزپاسخ دادند ین مدرسه نیرایمد یحت

رارف  اختالل دانش آموزان  یریادگیز اختالل کت معلمان هدف مریثرکا 

 هاآنبه امر آموزش دانش اموزان ورساندن  کمکانها و یشرفت تحصیلیوپ

دانش  ٔ  همه یبرا یلکن هدف یوا ردندکان یب یبه حد دانش آموزان عاد

ن یشتر هدف ایه انجام شد، بک یز بود. درمشاهده اکن مریآموزان ا

 مباحث را دربرداشت.

ه کان نمودند یثر معلمان درمصاحبات خود بکا یآموزش یدرمورد محتوا

. درمشاهدات انجام شده شودینمداده  آموزش یاآمادهخاص  یچ محتوایه

 یوهر از گاه یمدار  عاد ییابتدا ٔ  هیپا یتابهاکه فقط کده شد ید

 یبصر کمبود دقت وادراکرف   یبرا یادفترچهه بصورت ک یابزارآموزش

ن یز ایمشاهدات انجام شده ن .شودیمره وجود دارد آموزش داده یوغ

ده شد یز پرسکن مریه از معلمان اک ی. درسوالانگر بود.ی  را بینتا

لش ی، دلشوندیموزش قرار داده مورد آم ییابتدا یتابهاکشتر یچرا ب

ان یدانش آموزان ب یشرفت درسیاز پ یمورد مدار  عاد یرا انتظارات ب

 ه داشتند.ین امر گالیز از ایان نینمودند. خود مرب

به عمل آمد،  یصیتشخ یسلر وآزمونهاکه از دانش آموز تست وکنیبعدازا

ن یا یرو. از شودیمدانش آموز نوشته  یتوسط معلم برا یطر  درمان



 یبرا یریادگی – یاددهی یهاتیفعال طر  درمان ونوع اختالل دانش آموز،

توسط  یریادگی – یاددهی یهاتیفعال. شودیمده ید کدانش آموز تدار

ن یا یه آموزشهاک یقت فرقیدرحق .ردیگیمال  صورت کمعلم وشاگرددر

مواد ز عالوه برکن مریه دراکن است یدارند ا یالسک یز با آموزشهاکمر

ز با دانش آموزان ین یندیالت فراکنه مشیر شده درزمکذ یدرس

ز اختالل کدرمر یریادگی – یاددهی یهاتیفعال .ردیگیمصورت  ییتهایفعال

ونوع اختالالت دانش آموز  ییابتدا ٔ  هیپا یتابهاکبا توجه به  یریادگی

 .ردیگیمصورت 

مشخص  یه روشهاه چک ده شدیپرس سؤالس از معلمان یتدر یهاروشدرمورد 

نفراز  16برند.  یارمکن دانش آموزان بیس به ایتدر یبرا یاموزش

مانده از معلمان روش ینفرباق 2ه کردندکان یمعلمان روش فرنالد راب

ه ک) ییاجرا ٔ  نامهن ییدرآ یان نمودند. ولینا وفرنالد راباهم بیس

ن آ یروش فرنالد رابه عنوان روش آموزش باشدیم (کل سند ومداریتحل

ه کنیه انجام شد با وجود اک ین نموده بودند. درمشاهداتیز تدوکمر

ز موجود بود تنها روش آموزش فرنالد کنادرآن مریل روش سیوسا

مانده بود  ینادست نخورده باقیس یآموزش یبردند وابزارها یارمکراب

ز آورده شده بود کبه آن مر داا یجدن ابزار یا قبالا ه ک ید زمانیه شاک

ه درمصاحبه ک ی. روش بازگرفتینمصورت  یااستفادهاالن  یول شدیمار ک

متر مورد ک، ردیگیمرده بودند مورد استفاده قرار کان اشاره یمرب

 بود. ییابتدا ٔ  هیپا یتابهاکتفا به کشتر ایوب گرفتیماستفاده قرار 

متر کبود  یشتر آموزش به صورت انفرادیه بکنیل ایبه دل یتکمشار روش

ه یسطح وپا یکه دو دانش آموز دریکوزمان گرفتیم مورد استفاده

 یوتر برایامپکو یآموزش یهاکارتشتراز ینفراز معلمان ب 13بودند. 

. کردندیمتفا کتاب اکشتر به یه بیبق ی، ولکردندیمآموزش استفاده 

ت معلم ینترل و هداکه با کشتر دانش آموز محور بود یروش آموزش ب

 .گرفتیمصورت 

 ٔ  ساختهادست ی، شودیمه یز به دو صورت تهکن مریا یوزشآم یابزارها

 یداریخر ان(کودک یرکانون پرورش فک) رونیبا از یخود معلمان است و

متر از کز معلمان کن مریدراا یآموزش یگردندبا وجود ابزارها یم

ه کبودند  یسانکمعلمان  نیدرب ..نمودندیمن ابزارها استفاده یاا

متر که کبودند  یسانک هاآنن یودرب دادندیمت یشتر به ابزار اهمیب

 .دادندیمابزار را مورد استفاده قرار 



ه کنیه درمورد مدت زمان آموزش بدست آمده عبارت بود از اک یجینتا

 زکن مریا معلمان .باشدینماد متناسب یز یمدت زمان آموزش

ز به ین یمبود زمان مواجه بودند. دانش آموزانکخودبا یدرآموزشها

به مشاهدات ومصاحبات  توجه با .ماندندیممبود زمان درنوبت ک لیدل

  بدست آمده یز نتاکن مریا یْآموزش یانجام شده درمورد فضاها

ر بودن یبودن ونورگ یاز لحاظ انفراد یآموزش یه فضاکنیعبارتست از ا

انجام  یفپوش مناسب براکفقط از لحاظ سروصداونداشتن  باشدیمخوب 

   بدست آمدهیبه نتا باتوجه مناسب نبودند. کتحرفعال وپر یآموزشها

 یل آموزش انفرادیز به دلکن مریاز مشاهدات ومصاحبات انجام شده درا

اگر دونفر  یطیوفقط تحت شرا ردیگینمز صورت کن مریدرا یگروهبند اصالا 

وجود داشته باشند بصورت  دانش آموز همسان از لحاظ شدت اختالل

  بدست آمد ه از مصاحبات یتوجه به نتا با .نندیبیم آموزش یتکمشار

ز از همان ابتدا با کن مریها درایابیومشاهدات انجام شده ارزش

ن انجام آموزش یح در .شودیمشروع  یصیتشخ یانجام تستها وآزمونها
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شد،  یارشناسهکان نامه یرمانشاه. پاکران ودانش آموزان شهر یدگاه دبید ار

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا یتیوعلوم ترب یروانشناس ٔ  دانشکده
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