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در دانش  يریادگیاز اختالالت  ییمعلمان مقطع ابتدا یدانش و آگاه زانیمهدف از تحقیق حاضر بررسی 

اطالعات با مراجعه به مدارس و قرار دادن  يجمع آور بوده ویحاضر از نوع مقطع تحقیق. بود لیآموزان شهر اردب

در سطح شهر  ییشامل معلمان مقطع ابتداامعه آماري تحقیق حاضر ج .شدمعلمان انجام  اریها در اخت پرسشنامه

. نفر از معلمین مقطع ابتدایی در سطح شهر اردبیل انتخاب شدند 120حجم نمونه در تحقیق حاضر . بود لیاردب

هاي براي بررسی سوال . ي استفاده شدریادگیدانش معلمان در مورد اختالالت  یابیارزبراي این منظور از پرسشنامه 

میانگیننتایج آزمون تی نشان داد که . استفاده شد SPSS 21تحقیق از آزمون تی تک نمونه اي توسط نرم افزار 

مورد مطالعه کمتر از ارزش  نمونهمعلمان در  دانشکمتر از مورد انتظار است بطوریکه میانگین معلمان در دانش

 فهممیانگین. ه اختالالت یادگیري برخوردار هستندبدست آمد ومعلمان از دانش کمتري نسبت ب) 10(مورد نظر 

معلمان در جامعه مورد مطالعه کمتر از  فهمنمونه آماري کمتر از مقدار مورد انتظار بود بطوریکه میانگین معلمان در

میانگین. بدست آمد معلمان از فهم کمتري نسبت به اختاللت یادگیري برخوردار هستند )2.5(ارزش مورد نظر

معلمان کمتر از ارزش  تشخیصنمونه آماري کمتر از مقدار مورد انتظار بود بطوریکه میانگین معلمان در صتشخی

. بدست آمد و معلمان از تشخیص ضعیفتري نسبت به اختالالت یادگیري برخوردار هستند )2.5(مورد نظر 

از مورد انتظار بود بطوریکه میانگین نمونه آماري مورد مطالعهکمتر بکار بستن دانش معلمان درمیانگینهمچنین

بدست آمد ومعلمان در بکاربستن ) 2.5(بکار بستن دانش معلمان در جامعه مورد مطالعه کمتر از ارزش مورد نظر

براي دو گروه مستقل نشان داد که بین tآزموننتایج. دانش نسبت به اختالالت یادگیري داراي ضعف می باشند

نتایج ).P>135/0(و مرد از اختالالت یادگیري تفاوت معنی داري مشاهده نمی گردد  دانش و آگاهی معلمان زن

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین دانش و آگاهی معلمان از اختالالت یادگیري و میزان تحصیالت آنها 

نتایج آزمون . می باشداین رابطه مستقیم و ضعیف ) 279/0(با توجه به عدد پیرسون . رابطه معنی داري وجود دارد

همبستگی پیرسون نشان داد که بین دانش و آگاهی معلمان از اختالالت یادگیري و سابقه تدریس آنها رابطه معنی 

با توجه به آزمون آنوا .  این رابطه مستقیم و ضعیف می باشد) 192/0(با توجه به عدد پیرسون . داري وجود دارد

تفاوت معناداري آنها  یلیبا توجه به رشته تحص يریادگیلمان از اختالالت مع یدانش و آگاهمشاهده می شود که 

  ).p>968/0(ندارد 

  دانش آموزان  ي،ریادگیاختالالت  یی،مقطع ابتدا ،معلمان ی،آگاه ،دانش:يکلیدي ها واژه
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  مقدمه- 1-1

 سیکه تدر نیکه با وجود ا میکنیمبرخورد  سیتدر انیر جرد یبا دانش آموزانیگاه

شاگردان کالس  گریچند درس از د ایکیبوده است، در  کسانیهمه کالس  يمعلمان برا

 يتصور نیاول نیهستند؟ متاسفانه ا یذهن افتادهشاگردان عقب  نیا ایآ. اند افتادهعقب 

که در  يزیچ. کندیمدان خطور گروه شاگر نیدر مورد ا لمانمع شتریاست که به ذهن ب

گروه دانش  نیدر ا یعیکننده است داشتن هوش طب رانیدانش آموزان ح نیمورد ا

 یسر در گم نیا. شودیمنیو والد انیمسئوالن، مرب یگمباعث سردر نیآموزان است و ا

کودکان  نیا یگاه شودیمسبب  نیو والد انیمسئوالن، مرب ییو نا آشنایتوام با نا آگاه

هوش  يبه خطا به مدارس دانش آموزان عقب افتاده فرستاده شوند که به علت برتر

به اجبار در مدارس  یگاه ایشوندیمیدچار مشکالت سازش و تطابق هینسبت به بق

مواجه  یدر پ یپ يها شکستکه دارند با  یخاص ییبمانندکه به علت نارسا یباق يعاد

 یضد اجتماع يبه رفتارها احتماالًو  گردندیمفر و متن زاریو از مدرسه و درس ب شوندیم

 یو عقب افتادگان درس یعقب افتادگان ذهن نیب یتفاوت نیبنابرا ؛کنندیمدایپ شیگرا

 يریادگیگروه از دانش آموزان وجود دارد را اختالالت  نیا يکه برا یوجوددارد و مشکل

مرز و بوم الزم است  نیدکان اکو تیو ترب میمسئوالن تعل يکه برا يزیچ. اند گذاردهنام 

.آنها است يبرا یشیکودکان و چاره اند نیگرفتن مشکل ا يجد

از  یو پزشکان به گروه خاص روانشناسان ان،یبه بعد توجه مرب 1950سال  از :خچهیتار

 عارضهگونه  چیه يدارا يو مغز یکودکان و آموزش آنان معطوف گشت که از نظر جسم

 يهاينابهنجاراوقات  یو گاه يریادگیژهیو يهایینارسادچار  یول ستندین یمشخص

ستین ریمتد اول امکان پذ يها روشهم با  ها آندرمان  معموالًو  باشندیميرفتار

نام  یتیتربو علوم یدر کتب روانشناس یمختلف يها واژهکودکان با  نیا يهایینارسا

  :زا اند عبارتها واژهنیا نیتر اولمتد . اند شدهيگذار

  3یعصب يها بیآس-23يمغز فیخف عاتیضا-12يمغز عاتیضا  - 1

                                               
1- Brain Damages
2- Minimal Brain Disfunctions
3- Neurological Impairments
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عوامل  يریگادیيهایینارسایاصل شهیرکه  نیاصطالحات مشهود است ا نیآنچه در ا

متخصصان . شده است جهموا يادیباانتقادات و اعتراضات ز کنیشمرده شده است ل یبدن

 یهستند ول يریادگیر اختالالت که دچا شوندیماز کودکان مواجه  ياریبا بس یآموزش

از . ابدی ینمها آندر  يمغز عاتیضا اییعصب ياز نا بهنجار یگونه عالمت چیه یعلم پزشک

 چیه یهستند ول يمغز شدهمشخص  عاتیهستند که دچار ضا يگریکودکان د یطرف

ا از اصطالحات ذکر شده اعتبار خود ر جیبه تدر نیابنابر. ندارند يریادگیدر  یلگونه اشکا

گونه کودکان که با  نیا يرا برا يریادگیژهیويهایینارسااکنون لقب . اند دادهدست 

دچار ... گفتن و  سخن ،نوشتن ،خواندن :مانند نهیچند زم ایکیوجود هوش بهنجار در 

 عهیضاکودکان دچار  نیچون ا. برندیمهستند به کار  يریادگیاشکاالت  اییناتوان

 نینتوانسته است متخصص ياشکاالت مغز هینظر ستند،ین یعصب ایيمغز شدهمشخص 

 دیپد نهیزم نیدر ا یمختلف اتیو نظر ها هیفرضنیبنابر ا. و قانع سازد یرشته را راض نیا

را در  يریادگیيهایینارسادهیکه پد تشده اس یسع ها هینظرنیتمام ا در .آمده است

  .ددهن حیبرخوردارند توض یکه از هوش معمول یکودکان

  بیان مسئله - 1-2

 ياگر بازتابها. رودیمن کننده رفتار انسان به شمار ییاز عوامل مهم و تع یکیيریادگی

زند  یکه از او سر م ییها تیفعالر رفتارها و ین سایقیانسان کنار گذارده شوند به  يفطر

، دگردیمب انسان ینص یمختلف يها وهیشاز طرق و  يریادگین یا. است يریادگیمحصول 

به . است یآموزش مؤسساتامروز حاصل تالش  ياز آن در انسانها یاما قسمت اعظم

ق یو از طر یلیتحص يانسان معاصر در طول سالها يریادگیاز  يادیگر، قسمت زیعبارت د

ارند ین مدارس چه بسیاما در هم. گرددیمدر مدارس صورت  یرسم یآموزش مؤسسات

از  یو قد و وزن آنان حاک یبوده و رشد جسمان برخوردار یعیطب يکه از ظاهر یکودکان

بوده  یعیباً در سطح طبیتقر ین عده از دانش آموزان از نظر هوشیا. بهنجار بودنشان است

 ياریخود يو مثل همساالن خود در خانه مهارتها کنندیمير کودکان بازیو همانند سا

و اخالق و  دهندیمانجام  یخوب را به گرددیمکه به آنان واگذار  ییالزم را داشته و کارها

 دیآیمش یخواندن، نوشتن و حساب کردن پ يپا یکن وقتیبرخوردارند، ل يرفتار عاد

چرا . کنندینمخود عمل  يهاییو متناسب با توانا دهندیمرا از خود نشان  يص آشکارینقا

  ).1382مرادي، (باشندیميریادگیيهایناتوانن کودکان مبتال به یکه ا
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 يها تیفعاليریادگی در ییها چالشکه  یبه دانش آموزان يادیتوجه ز اًریاخ

دوره لیو پژوهشگران از همان اوا انیمرب ن،یوالد. استدارند، متمرکز شده یآموزشگاه

خواندن و  يها مهارتيریادگی از دانش آموزان در یبرخ یشاهد سردرگم یدبستان شیپ

 جهت حوزه اختالل نی، به همشودیمداده  به آنها فیتکلنوشتن هستند که به عنوان

با . شودیماعمال  دیو جد میقديها دهیااز  یبیدارد و در آن ترک ژهیو یتیموقع يریادگی

آن در يها شهیرشده است،  ژهیوارد برنامه آموزش و یبه تازگحوزه نیوجود آن که ا

ذشته وجود داشته از گ یذهن یکم توانو به خصوص در ییآموزش استثنا يها حوزهریسا

). 1392، يعاشورجلیل آبکنار و (است 

او . ارائه شد 1كتوسط ساموئل کر 1963و  1962در سال يریادگیاصطالح اختالل 

 یاضیخواندن، نوشتن و محاسبات ريریادگیکه در تحول  یکودکان ياصطالح را برانیا

يها آموزشوزه برنامهرا وارد ح يریادگیداشتند به کار برد و اختالل يزیناچ شرفتیپ

روان  يندهایفرا،یشناختبر ابعاد عصبيریادگیاختالل  فیدر تعر كکر. کرد ژهیو

جلیل آبکنار و (است دکردهیتأک هايگذارو برون  يدرون فرديها تفاوت،یشناخت

  ).1392، يعاشور

 یدکدوران کو ياختالالت رفتار نیتر عیشاجزء LD(2(ي ریادگیيهایناتوانو اختالل 

داده  صیتشخ يمحدود زانیمشکالت به م نیا ه،یاول يها مراقبتاست که در سطح

اشکال، محاسبه و خواندن  دنیکش ،یزبان خارج يریادگیدر  یشامل ناتوانLD.شودیم

درصد  10تا  5شده است که درصد گزارش 10آن در مدارس  وعیکه ش شودیمو نوشتن 

از مشکالت روانی و روانپزشکی  LDکان مبتال به کود. ردیگی از کل کودکان را در برم

و اغلب در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و همین مشکالت . برندیمدیگري نیز رنج 

شودیمممکن است به احساس تنهایی، عزت نفس پایین و حتی افسردگی آنها منجر 

). 1394سالمت بخش و همکاران، (

 نیهمچن. رندیو غفلت معلم قرار گ یتوجهی ممکن است مورد بLDکودکان مبتال به 

 کهیطوربه ،شودیمتر میوخسن آنها  شیافزامعموالً با يریادگیکودکان در  نیا یناتوان

خود  یبود، صراحت و روشن صیتشخقابل یراحتبه شتریآموزان که پدانش نیمشکالت ا

در حالی که . کندیمتیسرا زین شانیلیتحصيها نهیزمریو به سا دهدیمدست را از

                                               
1- Samuel Kirk
2- Learning Disabilities
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در  تواندیمو ریشه یابی آن به ویژه در دوره دبستان و در دروس اصلی  LDشناخت نوع 

  ).2011، 1پیترز(باشد  مؤثررفع این اختالل 

که در درجه اول  يریادگی مشکالت: ردیگینمبررا در ریموارد ز يریادگیاختالل 

 ،یجانیهاختالالت ،یذهن یکم توان ،یتحرک يهاییناتوانا،ییو شنوا یینایب صینقا جهینت

مرکز ملی کودکان با ناتوانی (باشند  يبد اقتصاد تیوضع اییطیو مح یفقر فرهنگ

  ).2011، 2یادگیري

است، در  يمدرسه کار دشوارقبل از ورود به يها سالدر  يریادگیاختالل  صیتشخ

ان تا کالس دوماز دبست شیپ یدر فاصله زمان يریادگی موارد شروع اختالل شتریب

 یکالس اول دبستان نشانگر نوعاز شیاختالل، پ نیمعموالً شروع ا. شودیممشخص 

در عملکرد در ریتأخ ایو  دیجد میمفاه يریادگیدر  ریتأخایدر زبان  يرشد ریتأخ

ورود به مدرسه  لیدر اوا يریادگی شروع اختالل. است یدبستان شیبا همساالن پ سهیمقا

شناخت نوع اختالل .شودیممشخص  فیضع يریادگیو  نییپا يها نمرهمعموالً به شکل

در رفع  تواندیمیاصل يها درسدوره دبستان و در در ژهیآنها به و یابیشهیو ر يریادگی

  ).2016، 3فیگورا(باشد ياختالل کمک مؤثرنیا

و مصوبات  هاهیانیب زیذکر شده و نهاي یباال و تنوع اختالالت و ناتوان وعیش رغمی عل

جهت کمک ی از سوي دانشگاه ها و مراکز علم یهاي اندکپژوهشی الملل نیارگان هاي ب

 ژهیآموزش، به و ندیفرا یبه عناصر اصل ژهیومدارس عادي و خدمات یبه سازمان ده

شیهاي خونقشمعلم با استفاده از ).4،2017و همکاران اپدال(است  افتهی معلم، انجام

 زیو ن ريیادگی-یاددهیعیبد هايی خط مشجادیعناصر براي ا نیتر یاز اساس یکی

کودکان  نیبراي ا یهمگانبه اهداف آموزش دنیفضاي عادي مدارس جهت رساستفاده از

 یدسترس هستند مطور معمول درو دخالت ها که به ناتیسري تمر کی باشد و با یم

  ). 2018، 5و نوف بگلیري(کمک کردآموزاندانشنیتوان به و عادي شدن آموزش ا

دانش يو رفتار یلیتحصبا مسائل میمعلمان به صورت مستقحال با توجه به اینکه 

آموزان دانش نیارجاع و روند درمان ا ،ییدر شناسا يدیآموزان مواجه هستند و نقش کل

                                               
1- Peters
2- National center for children with Learning disability
3- Figueroa
4- Opdal et al
5- Beglieri & knopf



7 مقدمه و هدف

کودکان داشته باشند تا بتوانند عملکرد  نینسبت به ای درست دیدارند، الزم است د

خانواده، نیکودکان حاصل تعامل ب نیدرواقع، درمان ا. ر رابطه با آن بروز دهندد یحیصح

خصوص، نگرش نادرست و گاه  نیمعلمان در ا یناآگاه. معلم و درمانگر آنها خواهد بود

 ریتأث تواندیم،يماریب نیبه انسبت یاز عدم آگاه ینادرست ناش يخصمانه و رفتارها

. )1394سالمت بخش و همکاران، (کودکان رقم زند نیا را در سرنوشت یجبران رقابلیغ

از  ینیاختالالت الزم است ابتدا تخمنیمعلمان در درمان ا یآگاه تیبا توجه به اهم

سؤال  نیلذا مطالعه حاضر جهت پاسخ به ا م،یداشته باش نهیزم نیآنها در ا یآگاه زانیم

 يهایژگیوایاست که آ يورنکته ضر نیعالوه دانستن ابه. اجرا شده استو یطراح

دو  نیآنها درباره ابا دانش التیو سطح تحص سیسابقه تدر ت،یسن، جنس ریمعلمان نظ

دانش میزان یهدف بررسرو با شیپپژوهش نیبنابرا. ریخ ایدارند  يا رابطهاختالل 

انجام خواهد  لیموزان شهر اردبآدر دانش  يریادگیاز اختالالت  ییومعلمان مقطع ابتدا

  .گرفت

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - 1-3

از مشکالت به  یگروه. کنندیمرا مختل  يریادگیوجود دارند که  ياریعوامل بس

گر به خاطر ید ی، گروه...)و  یی، شنوایینایمانند ضعف ب(یجسم يهایناتوانخاطر 

 که باشدیمن بودن هوش کودك ییگر به سبب پاید يا پارهو  یو عاطف يرفتار مسائل

به آن  ين تا حدودیکودك و مصاحبه با والد يخچه فردیتار یآموزگار با مشاهده و بررس

ت یص و درمان اهمیتشخ یدگیچیل پیبه دل يریادگیيهایان ناتوانین میدر ا. بردیمیپ

از دانش  یده شده است که بعضیشن ییدارند و بارها از زبان معلمان مقطع ابتدا یفراوان

رغم یا خواندن و علیکته، امالء، حساب یدر د یداشتن ضعف خاص لیآموزان تنها به دل

در  یپ يمناسب و به علت شکستها یو روان یجسم يهاییو توانا یعیداشتن هوش طب

  . اند کردهشه با مدرسه وداع یهم يبرا شوندیمل با آن مواجه ینه تحصیکه در زم یپ

آموزان دانش يو رفتار یلیتحصبا مسائل میکه معلمان به صورت مستق ییاز آنجا

آموزان دارند، دانش نیارجاع و روند درمان ا ،ییدر شناسا يدیمواجه هستند و نقش کل

در  یحیکودکان داشته باشند تا بتوانند عملکرد صح نینسبت به ای درست دیالزم است د

معلم و خانواده، نیکودکان حاصل تعامل ب نیدرواقع، درمان ا. رابطه با آن بروز دهند

  . درمانگر آنها خواهد بود
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درصد و  5/17) 1388(نجفی  طبق گزارش رانیاختالالت رفتاري در ا وعیش زانیم

اسالمیه  طبق گزارش. باشدی درصد م3/20تا ) 1388(براساس پژوهش غباري بناب 

شهر تهران داراي اختالالت رفتاري یی سوم از دانش آموزان دوره ابتدا کی) 1387(

1اسنو و همکاران. درصد می باشد 4/22) 1387(زارش شجاعی گ هستند و براساس

) 2016(2ونیدرصد و ل 10براي دختران درصد و 15را براي پسران  زانیم نیا) 2015(

گزارش می ) 2016(3و کالهوم میس. درصد گزارش کرده اند 18درصد تا  7/6آن را از 

از این رو  .دن مشکل دارنددرصد از دانش آموزان ناتوان در یادگیري خوان 80کند که 

.تحقیق بر روي چنین دانش آموزان ضروري به نظر می رسد

  اهداف تحقیق - 1-4

  هدف اصلی -1- 1-4

بر دانش آموزان  يریادگیاز اختالالت  ییدانش معلمان مقطع ابتدا زانیم یبررس.1

  لیشهر اردب

  اهداف فرعی -2- 1-4

  لینش آموزان شهر اردبدا يریادگیاختالالت معلمان از دانش  میزانیبررس.1

لیدانش آموزان شهر اردب يریادگیاختالالت معلمان از فهممیزانیبررس.2

لیدانش آموزان شهر اردب يریادگیاختالالت معلمان از تشخیصمیزانیبررس.3

دانش آموزان شهر  معلمان از اختالالت یادگیريبکار بستن دانشمیزانیبررس.4

لیاردب

  سؤاالت تحقیق - 1-5

  پرسش اصلی پژوهش -1- 1-5

                                               
1- Snow et al
2- Lyon
3- Mayes & Calhoun
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بر دانش  يریادگیاز اختالالت  ییمعلمان مقطع ابتدا یدانش و آگاه زانیم.1

  چگونه است؟لیآموزان شهر اردب

  فرعی پژوهش يها پرسش-2- 1-5

  ؟چگونه استلیدانش آموزان شهر اردب يریادگیاختالالت دانش معلمان از میزان.1

  ؟چگونه استلیموزان شهر اردبدانش آ يریادگیاختالالت  معلمان از فهممیزان.2

چگونه لیدانش آموزان شهر اردب يریادگیاختالالت  معلمان ازمیزان تشخیص.3

؟است

لیدانش آموزان شهر اردب يریادگیاختالالت  معلمان ازمیزان بکار بستن دانش.4

؟چگونه است

متفاوت است؟ يریادگیمرد از اختالالت معلمان زن و یگاهآ دانش و اآی.5

رابطه  التیتحص زانیمو يریادگیمعلمان از اختالالت  یگاهآ دانش ونیب اآی.6

؟وجود دارد

رابطه وجود  سیو سابقه تدر يریادگیمعلمان از اختالالت  یگاهآ دانش و نیب اآی.7

دارد؟

نها آیلیتوجه به رشته تحصبا يریادگیمعلمان از اختالالت  یگاهآ و دانشاآی.8

متفاوت است؟
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و عملیاتیمفهومی تعاریف  - 1-6

  :اختالالت یادگیري مفهومی تعریف

است که  یروانشناختهیپا ندیچند فرا ایکیاختالل در  یبه معن ريیادگاختالل ی

و به صورت نقص در ردیگ یبرمنوشتاري را در ایگفتاري استفاده از زبان ایدرك و فهم 

انجام محاسبات  اینوشتن، امالء گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، ییتوانا

  .)1392جلیل آبکنار و عاشوري، (شود یظاهر م یاضیر

اسـت   برخاسـته  یآموزان و خدمت به دانش صیبه تشخ ازیاز ن يریادگیاصطالح اختالل 

حـال   نیو در عـ  شـوند یخـود بـا شکسـت مواجـه مـ      یدرسـ  يطور مداوم در کارها که به

و قد  یدارند، رشد جسم یعیطب يظاهر. گنجندینم ییکودکان استثنا یدرچهارچوب سن

 یاسـت، بـه خـوب    يعـاد  شیهوش انها کمـاب . از بهنجار بودن آنان است یشان حاک و وزن

ارتباط بر قـرار   نیریو مثل همساالن خود با سا يکودکان باز ریمانند سا کنند،یصحبت م

ذار بـه آنـان واگـ    نیرا کـه والـد   ییالزم را دارنـد و کارهـا   يهـا ياریزیدرخانه ن. کنندیم

 ياطالعات بـرا  يانداز انیبه جر يالزم برا ییتوانا کنیل. دهندیانجام م یبه خوب کنندیم

آمـوزان،   دانـش  نیـ ا یپس با توجه به مشخصات کل. نوشتن را ندارند ژهیکردن و به و انیب

قـرار داد و گفـت    يریادگیـ به نام دانش آموزان اخـتالل   يدیها را در گروه جد آن توانیم

یشفاه انکه به درك کردن با استفاده از زب یروان ندیچند فرا ایکیموزان در دانش آ نیا

کامـل   ییبه شکل عدم توانا تواندیاختالل م نیاختالل دارند که ا شود،یمربوط م یکتب ای

 یاضـ یانجـام محاسـبات ر   ایکردن  یدر گوش کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هج

  .ظاهر شود

 ینقص جزئ ،يمغز يهایدگید بیآس ،یادراک يها تیمعلول چون یطیاصطالح شرا نیا

آن دسته از دانش آموزان را کـه   فیتعر نیا. ردیگیرا در بر م یشیپر در کار مغز، و خوانش

 ایـ یذهنـ  یعقـب مانـدگ   نیهمچنـ  ،یحرکتـ  ایيداریشن ،يدارید يها تیمعلول لیبه دل

انـد، شـامل    دچار شـده  يریگادیبه مشکالت  ياقتصاداییفرهنگ ،یطیمح يها تیمحروم

  .شودینم

. ستیمترادف ن يرآموزید اییچون خواندن جبران ییها با اصطالح يریادگیيهایناتوان

يهایکه به شدت دچار ناتوان کندیم ادییاز کودکان و نوجوانان ژهیطور و به فیتعر نیا

 يا ژهیزش وآمو ازمندیمشکل ن نیدانش آموزان مبتال به ا. هستند یبخصوص يریادگی
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سر و  يرعادیغ یتیفیو با ک رمعمولیمخصوص، غ ينهایبا تمر دیبا زنظر امهستند که بنابر

است که اکثر کودکان از آن  یو منظم یآموزش يها وهیامر جدا از ش نیکار داشته باشند ا

یدار جبران ناتوان است که عهده نیا نهیزم نیکارشناسان در ا فهیوظ. کنندیاستفاده م

  .کوچک باشند يهااگروهیيانفرادبه خصوص کودك به صورت آموزش  يریادگی

  :تعریف عملیاتی اختالالت یادگیري

معلمان در مورد دانش  یابیارزاست که فرد در پرسشنامه اي اختالالت یادگیري نمره 

  .ي بدست می آورندریادگیاختالالت 

  :دانش و آگاهیتعریف مفهومی 

 صیتشخکردن، فیتعر،ادآوردنیبه حفظ کردن، يبراریفراگ یتوانائی آگاهدانش و 

و اصطالحات ارائه  طی، اصول، شرانی، قوانقیحقا رینظ يا ژهیاطالعات و یشناسائ ایدادن 

  .)2015باستیبل، (باشدی روند آموزش م یشده در ط

  :دانش و آگاهیتعریف عملیاتی 

بدست  دانش معلمان یابیارزاختالالت یادگیري نمره اي است که فرد در پرسشنامه 

  .می آورد
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  پژوهشو پیشینه یمبان-2

  مبانی نظري تحقیق- 2-1

  اختالالت یادگیري انواع -1- 2-1

  اختالل یادگیري خواندن - 1-1- 2-1

نوعی اختالل یادگیري است که در آن کودك به رغم داشتن دید، هوش و گویایی 

  .طبیعی قادر به خواندن نیست

ل با تقص قابل مالحضه در پیدایش مهارتهاي شناختی کلمات، فهم مطالب این اختال

خوانده شده، مشخص است که با عقب ماندگی ذهنی و آموزش ناکاافی قابل توجیه نیست 

این تشخیص فقط باید . باشدینمو ناشی از معایب بینایی و شنوایی و اختالالت عصبی 

به طور جدي در پیشرفت تحصیلی یا فعالیتهاي زمانی مورد استفاده قرار گیرد که اختالل 

  .)1،2010و همکاران نلسون(به مهارتهاي خواندن تداخل نماید روزانه مربوط

هاي تشخیص اختالل خواندن مالك-1- 1-1- 2-1

براساس اجراي انفرادي  –صحیح خواندن یا درك مطلب  –پیشرفت خواندن  - 1

گیري شده و میزان آموزش  ویمی، هوش اندازهآزمونهاي استاندارد شده با توجه به سن تق

  .اي پایینتر از سطح مورد انتظار است به طور قابل مالحظه   فرد،

اي  اي در پیشرفت تحصیلی یا فعالیتهاي روزانه اختالل موجود به طور قابل مالحظه - 2

  .کند که مستلزم مهارت خواندن است تداخل می

ن بیش از آن است که معموالً همراه در صورت وجود نقص حسی، مشکالت خواند - 3

  .شود آن نقص مشاهده می

  

                                               
1- Nelson et al
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  اختالل یادگیري نوشتن- 1-2- 2-1

این افراد بیشتر از نظر مکانیکی با مشکل روبرو بوده و اشکالی در شناسایی کلمات و 

 .نوشتن آنها صحیح نیست کنندیمکپی  يا نوشتهحروف ندارند اینان حتی وقتی از روي 

  .سندیونیمآرام  اریبس

نمی  تاًینهااغلب غلط است و  يهايگذارنقظه .فراوان دارند يا کتهیداشکاالت 

  .توانندعقاید خود را به صورت نوشتاري بیان کنند

% 10تا  3که در  شودیمشیوع اختالل یادگیري امال معلوم نیست ولی تخمین زده 

علیزاده (لوم نیستوجود داشته باشد ونسبت ابتالي دختر و پسر مع يا مدرسهکودکان 

  .)1389فرد،

عالیم اختالل خواندن-1- 1-2- 2-1

 این کودکان ممکن است در یک یا چند مهارت مربوط به خواندن مشکل داشته باشند،

به معرفی مشکالت این کودکان براي درك بهتر دانشجویان  ییها نمونهاینجا با ارائه  در

    :میپردازیم

 داندینم: مثال. ردیگینمل نوشتاري حروف را یاد شک: ناتوانی در باز شناسی حروف

  .داندینمولی صداي آنرا ) سین(داندیمچیست؟ یا اسم آن را ) س(شکل 

برخی حروف را که تا حدي شبیه به هم هستند، اشتباه : ناتوانی در تمیزدیداري حروف

  .ردیگیماشتباه ، ع و ح را با یکدیگر )ر(را با ) د(، )ر(را با ) ز(مثال . دهدیمتشخیص

آنها را ترکیب  تواندینمولی  شناسدیمناتوانی در ترکیب حروف، حروف را به تنهایی 

بخواند  تواندینمرا  )باد(یولخواندیمب، ا، د را تک تک : مثال. کرده و یک کل بسازد

  .حروف آنها را ترکیب کند و کل را تشخیص دهد تواندینمیعنی 

را  )آمدند(: مثال. کندیمرا حذف  ها فعلاضافه یا آخر  حروف معموالً: حذف کردن

  .خواندیم) آمدن(

در واقع در خواندن کلمات مشکلی ندارد و لیکن در خواندن حروف و یا : کلی خوانی

ولی حروف و یا  خواندیمآبادان را : مثال. شوندیمبخشی از یک کلمه با مشکل روبرو 

به عبارتی ممکن است کل . پیدا کند و بخواند تواندینمبه تنهایی در آن     آنرا يها بخش

  .کلمه را به عنوان یک شکل حفظ کرده باشد
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را به  )حتی گاهی روان خوانی متن(خواندن برخی از کودکان توانایی : درك مطلب

مربوط به متن مطالعه شده را نیستند یا  سؤاالتخوبی دارند ولیکن قادر به پاسخ دادن به 

که این مشکل ممکن است ناشی از ضعف در  کنندینمدرك  خوانندیمه را به عبارتی آنچ

  .شناخت روابط اجزاي متن به دلیل مشکالت دستور زبان باشد

علت   .ولی سرعت خواندن خیلی پایین است خواندیمجمله یا متن را : سرعت خواندن

یل بی توجهی، مسایلی مانند گم کردن خط و کلمات به دل تواندیمسرعت پایین خواندن 

  .باشد... جزئی خوانی و 

از خرده مهارتهاي  يا دسته   واج شناختی يها مهارت: واج شناختی يها مهارت

که خود . شنیداري هستند که به نوعی با زبان به ویژه با آوا شناسی آمیخته شده است

 بخش :باشدیم.... ، تقطیع و یصداکش ،بیترک ،هیتجز از جمله تکمیل، ییها مهارتشامل 

، گاهی بخش میک ند ولی توانایی شمارش داندینمگاهی کودك بخش کردن را : کردن

: مثال. را به طور جداگانه ندارد ها بخشو در مواردي نیز توانایی نامیدن . بخشها را ندارد

 تواندیم، در هر یک از موارد گفته شده دام، بخش دوم بابخش اول ) ب بخش(بادام 

  .مشکل داشته باشد

  اختالل یادگیري حساب - 1-3- 2-1

کودکان مبتال به مشکالت حساب، اغلب دچار مسائل متفاوتی هستند که این مسائل 

و این  شوندیمو با درجات متفاوتی جلوه گر . به طور یکنواخت بر یکدیگر همپوشی دارند

تناظر یک بر یک، و اعداد، ها مجموعهتشخیص شکل، اندازه و  يها نهیزممشکالت در 

  .باشدیم... مردن ارزش پول و ش

از جمعیت کلی ممکن است به این اختالل مبتال % 6که  دهندیممطالعات جدید نشان 

نلسون و (باشدیم1به  4پسران مبتال به اختالل حساب به دختران مبتال  نسبت .باشند

  .)2010همکاران، 

اما عمل  گذارندیمت ، اگر چه عالئم را درسکنندیمچنین افرادي وقتی جمع یا تفریق 

مشکل اصلی . ندینمایمگاهی نیز اعداد را موقع محاسبه حذف . کنندیماصلی را فراموش 

است که مشغول  يا محاسبهچنین افرادي ناتوانی در حفظ توجه متوالی نسبت به عمل و 

  .)1389علیزاده فرد،(به آن هستند
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تشخیص اختالل یادگیري يها مالك- 1-4- 2-1

بیان نوشتاري فرد که به کمک    مربوط به خواندن، ریاضی و يها تمهار: الف

استاندارد شده فردي تعیین شده است با در نظر گرفتن سن تقویمی، هوش  يها آزمون

از  تر نییپايا مالحظهاندازه گیري شده و تحصیالت متناسب با سن فرد به میزان قابل 

  .حد انتظار است

روزمره زندگی که مستلزم  يها تیفعالل یا اختالل در مالك الف در تحصی: ب

  .گذاردیمریتأثخواندن، نوشتن و ریاضیات است بطور چشمگیري  يها مهارت

 معموالًیادگیري  يها مهارتاگر یک نقیصه حسی وجود داشته باشد، مشکالت در : ج

  .شودیمبر مشکالت همراه نقیصه اضافه 

  نظریه غلبه طرفی مغز- 2-2

دو نیمکره توسط جسم  نیا راست و چپ تشکیل شده است، مکرهینمغز انسان از دو 

که دو نیمکره از  شودیمسبب  يا نهیپجسم  وجود .اند شدهبه هم وصل  يا نهیپ

براي  ها تیفعالدر مغز، سازمان  .)1،2011لتساک(یکدیگر آگاه باشد يها تیفعال

توسط دو نیمکره  از کارها مثل دیدن و شنیدن یبعض .رفتارهاي مختلف متفاوت است

پیچیده  يها صیتشخراست بیشتر در کنترل ساخت و ایجاد  مکرهین .شودیمکنترل 

ادراکی نظیر موسیقی و رمزهاي ریاضی  يهایآگاهغیر کالمی و  يندهایفرادیداري و 

سواالتی هم  .)2،2010نرمیل(کالمی نقش دارد يها مهارتدرحالیکه نیمکره چپ مغز در 

کالمی در کودکان  يها مهارتدو نیمکره مغز براي یادگیري  يهاییاناتودر مورد تساوي 

رشد  دربارهغلبه طرفی یک نیمکره مغز بر نیمکره دیگر براي مطالعه  ها مدت .مطرح است

این عقیده  بر ).2009(3اورتون .کردیمزبان و تحصیل دانش بسیار مهم و اساسی جلوه 

 هایینارسااو بر این بود که  فرض ر غلبه کند،بود که یک طرف از مغز باید بر طرف دیگ

  .شودیمو غیره در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد  خواندن ،نوشتن درتکلم،

  

                                               
1- Castel
2- Milner
3- Everton
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  نظریه شناخت گرایان- 2-3

طرفی را نادیده  غلبههینظرbruner-piaget-wernerبرونر  ،اژهیپ افرادي چون ورنر،

رشد غیر  یعنی.دیآیمیر کالمی بوجود رشد کالمی بعد از رشد غ کنندیمگرفته و ادعا 

معتقدند اگر ارتباط و توازون رشد عادي کالمی و  و .کالمی زیر بناي رشد کالمی است

دارد آن سمتی که بهتر رشد کرده براي حل مسائل به  احتمال غیر کالمی به هم بریزد،

ناتوان در این نظریه این است که این کودکان  دییتأاز دالئل  یکی.کار گرفته شود

ي انجام تکالیف مدرسه بهره گیرندغیر کالمی خود برا يهاییتوانایادگیري سعی دارند از 

  .)2011،لتساک(

  نظریه روانکاوي- 2-4

 .پردازدیماین دیدگاه به برسی احساساتی که کودکان ناتوان در یادگیري دارند 

خود "من"صبی سالم این نظریه معتقدند کودك طبیعی با عملکردهاي نظام ع طرفداران

يها کنشبا ناتوانی یادگیري داراي  کودك .بخشدیمرا گسترش می دهدو تکامل 

احساس ناکامی او در به انجام رساندن وظایفش به يها تالشناقص است و اغلب "من"

مختلف چنین کودکی به جاي پرورش عزت نفس و  يها تیفعال .شودیمتبدیل 

و این کودك دچار خود پنداره منفی  انجامدیم"خود"به نکوهش  "من"ارزشمندي 

  ).1389علیزاده فرد، (شودیم

  نظریه کوتاهی دامنه توجه- 2-5

طرفداران این نظربه معتقدند کودکان ناتوان در یادگیري دچار اشکال در تمرکز و 

به بعد تحقیقات بسیاري در این مورد انجام شده  1950از سال  و .توجه و دقت هستند

) 2005(1سار .مورد برسی قرار دهند تريجدد متخصصان، این نظریه را که باعث ش

یک نقص ذهنی وجود دارد که بیشتر کودکان ناتوان در  رسدیمنظر  به :سدینویم

و توجه بر مطالب مورد بحث  دقت و آن عدم توانایی در تمرکز، اند مواجهیادگیري با آن 

دچار رایند رشد دقت و توجه طبیعی،که این کودکان در ف ردیگیمنتیجه  يو .است

طرفداران این نظریه معتقدند که کودکان با نارساییهاي ویژه . اند شدهیا وقفه  ریتأخ

                                               
1- Rass
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با توجه به اینکه نظریه برادنت در مورد . اند دقتیادگیري دچار اشکال در تمرکز توجه و 

یاري در این به بعد تحقیقات بس 1950کوتاهی دامنه توجه جدید نیست از حدود سال 

مورد انجام شده و سبب گشته است که متخصصان در رشته روانشناسی و آموزش و 

،لتساک(دهندیمپرورش کودکان استثنایی این نظریه را جدیتر مورد بررسی قرار 

2011(.

که یک نقص ذهنی وجود دارد که بیشتر کودکانی که دچار نارساییهاي  رسدیمبه نظر 

و آن عدم توانایی در تمرکز دقت و توجه بر مطلب  اند مواجهبا آن یادگیري هستند    ویژه

که کودکانی که داراي نارساییهاي ویژه  ردیگیمچنین نتیجه  رأس. مورد بحث است

یا وقفه شده  ریتأخیادگیري هستند فرایند رشد آنها در کسب دقت و توجه طبیعی دچار 

  ).1389علیزاده فرد، (است

لگویی قابل استفاده براي آموزش کودکان استثنایی پیشنهاد سنف کوشش کرده است ا

که چهار فعالیت با هم بر آن  کندیماو توجه را به یک پرده تلویزیون تشبیه . کرده است

  :این چهار فعالیت عبارتند از. شودیمنشان داده 

و بازخوردي که از سیستم حرکتی به ما  ها پاسخ- 2تجزیه و تحلیل مطالب حسی  -1

نظیر  رسدیماحساساتی که از طرف حسهاي بغیر از حواس پنجگانه به ما  - 3. رسدیم

  .تفکر - 4ضربان قلب

اما بعضی . همیشه وجود داردند و در کارند که این چهار نوع محرك داردیمابراز  وي

. گردندیمدر حالی که برخی دیگر ضبط  شوندینمضبط  اند افتادهاز آنها که روي پرده 

و به آنها معنی  میکنیمبدان معنی است که ما یک سري از محرکها را انتخاب این 

مانند آن است که شیی را  باًیتقراین عقیده . میریگیمو سري دیگر را نادیده  میبخشیم

در این صورت توجه ما را . بخواهیم از طریق ذره بین یا میکروسکوپ به دقت نگاه کنیم

این . تا جاییکه ممکن است کل شیی را از یاد ببریم کندیمبیشتر جزئیات آن شیی جلب 

نظریه با مشاهدات ما از کودکانی که دچار نارساییهاي ویژه یادگیري هستند بخوبی 

سازگار است زیرا بعضی از این کودکان مقدار زیادي از وقت یا انرژي خود را صرف بصدا 

ه وجود کلی خود کلمه را از ک يا گونهبه  کنندیمدر آوردن حروف مختلف در یک کلمه 

  ).1389علیزاده فرد، (برندیمیاد 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the level of knowledge and 

knowledge of elementary school teachers in learning disabilities in Ardabil city 
students. The present study was a cross-sectional study and data collection was done 
by referring to schools and placing questionnaires at the teachers' disposal. The 
statistical population of the study included elementary school teachers in the city of 
Ardebil. Sample size In this research, 120 elementary school teachers were selected in 
the city of Ardebil. For this purpose, teachers' knowledge assessment questionnaire 
was used for learning disorders. To investigate the research questions, single-sample 
t-test was used by SPSS 21 software. The results of t-test showed that the teachers' 
average knowledge is less than expected, so that the average teacher's knowledge in 
the statistical sample was lower than the desired value (10) and the teachers have less 
knowledge than learning disabilities. The average of teachers 'perceptions in the 
statistical sample was less than the expected value, so that the average teachers' 
understanding in the studied society was lower than the desired value (2.5). Teachers 
have less understanding of learning disabilities. The average teacher's discretion in the 
statistical sample was lower than the expected value, as the average teacher's 
recognition was lower than the desired value (2.5), and teachers have a weaker 
perception of learning disabilities. Also, the average of applying teachers 'knowledge 
in the sample was less than expected, so that the average application of teachers' 
knowledge in the study population was less than the desired value (2.5), and the 
teachers have weakness in applying knowledge to learning disorders. The results of t-
test for two independent groups showed that there was no significant difference 
between knowledge and knowledge of male and female teachers about learning 
disorder (P <0.05). The results of Pearson correlation test showed that there is a 
significant relationship between learning disabilities and their educational level 
between teachers' knowledge and knowledge. According to Pearson number (0.279), 
this relationship is direct and weak. Pearson correlation test showed that there is a 
significant relationship between teachers' knowledge and knowledge about learning 
disabilities and their teaching experience. According to Pearson number (192/0), this 
relationship is direct and weak. According to the ANOVA test, there is no significant 
difference between teachers' knowledge of learning disorder and their field of study (p 
<0/006).

Keywords: Knowledge, Awareness, Teachers, Students, Learning Disorders, 
Primary.
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