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پیشگفتار مؤلفین
دانشآموزان مبتال به مشکالت ویژه یادگیری بزرگتارین گاروه از داناش-
آموزان دارای نیازهای ویژه را تشکیل میدهند
این تعداد بسیار در گروه خود هم دارای تنوع هستند و هرکدام از آنها
در یکی از گروههای مشکالت ویژه یادگیری قرار میگیرند .و به طبا هار
گروه دارای خصوصایات خااص و منرصاربهفاردی مایباشاد کاه باعا
تشخیص آنها در بین سایر گروهها میشود و همچنین نکته قابل توجه که
کار تشخیص را از یک مشاهده ساده به یک کار تخصصی تبدیل مایکناد
این است که هرکدام از انواع مشکالت ویژه یادگیری عالوه بر خصوصایات
منرصربه فرد که گفته شد و دارند .در یک سری از نشانهها با گاروههاای
دیگر همپوشانی دارند و دارای خصوصیات مشترك هستند .و هماین امار
شناسایی این دانشآموزان درمدرسه گاه مشاکل و گااه باا اشاتباه هماراه
میسازد و در عین حال این مورد میتواند برای همکاران و مربیان مراکاز
مشکالت یادگیری هم بهعنوان یک چالش مرسوب شود.
خوشبختانه در زمینه تشخیص و شناسایی و معرفای اناواع مشاکالت
یادگیری کتابهای خوبی موجود است کتابهاایی کاه ترجماه از منااب
خارجی هستند و همچنین کتابهاای تاالیفی از اسااتید صااحر نظار و
همچنین همکاران و مربیان مراکاز کاه حاصال تیربیاات خودشاان هام
هست.

مقدمه 5 

تعدادی از آنها در گروه کتابهای کار قرار میگیرد ،اما چیازی کاه باعا
شد دغدغه و فکر نوشتن این کتاب را در ذهن ما اییاد کند ایان باود کاه در
اکثر کتابها موارد تشخیصی و یا درمانی و نشانهها یک جا و به طور مختصار
و مفید که به راحتی بشود به آن مراج کرد نبود .ما باه دنباال ارا اه چیازی
بودیم شبیه به یک  hand bookکه بتوانیم در آن مطالار و تیربیااتی کاه
در طی  16سال کار در مرکز مشاکالت یادگاایری جاای خالاایش را حا
میکردیم و نبود .به همکاران ارا ه بادهیم .یاک میموعاه کوتااه و مختصار و
طبقهبندی شده که به مربیان یک سرنخ بدهد یک تلنگر بارای باه یااد آوری
تیربههای ارزشمندشان باشد و همچنین بتواند بهعناوان یاک کتااب حااوی
مطالر ساده برای آموزگاران عالقمندی باشاد کاه خواهاان شناساایی دقیا
دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری در کالسهایشان هساتند .در انتهاا ماا
امیدواریم که این میموعه بتواند اهداف مورد نظر ما را در خود داشته باشاد و
انتظار مربی شاغل در مرکز مشکالت ویژه یادگیری را هم برآورده کناد .البتاه
ما اذعان داریم که این میموعه بینقص نیسات و کام و کاساتیهاایی شااید
داشته باشد و یا بعد از خواندن فکر کنید جاای بعیای مطالار در آن خاالی
است و به همین خاطر خوشرال خواهیم شد با بازخوردی کاه از شاما مای-
گیریم بتوانیم در چاپهای بعدی این نظرات سازنده را در کتاب منظور کنیم.
عبدالملکی – آرین
تابستان08

مقدمه 0 

مقدمه
دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری 1بر طب تعریفی که از آنها شده است ،با هوش
هستند.
آنها میتوانند با آموزش و برنامهریزی دقی  ،در یادگیری مؤف باشند .و همچناین باا
فراهم کردن پشتیبانی و حمایت های مورد نیاز و کمک باه آناان بارای شاناخت بهتارین
روش برای آموختن و سبک یادگیری ،میتوان مهارتهای زندگی را به آنان آموخت.
«هرچند که ناتوانایی های مربوط به یادگیری امری پیچیدهاست اما کمک کردن بارای
یادگیری بهتر ،خیلی پیچیده نیست .دانش آموزان مبتال به ناتوانایی یاادگیری هام مثال
بقیه دانش آموزان ح دریافت آموزش و نیز توان دستیابی به آن را دارا هستند .فقط باید
تالش کنیم تا از بین راههای مختلف آموزش بهترین و مناسر ترین راه را برای آنها پیادا
کنیم در نتییه این دانشآموزان هم میفهمند که میتوانند مطالر را یاد بگیرند و بارای
دستیابی به این مهارت توانمندی الزم را هم دارا هستند.
و شما مربیان عزیز نقاط قوت آنان را پیدا کنید و از همانیا برای توانبخشی و کمک به
یادگیری شان شروع به کار کنید .آنها باید بدانناد کاه درسات باه انادازهی نااتوانی هاا و
نیازهایشان ،توانمندیهایی هم دارند».


متن زیر اظهارات یك كودک دارای ناتوانی یادگیری است بعد از اینکه خدمات مناسب
را دریافت كرد.

 . 1کودکان ناتوان در یادگیری در یک یا چند فراگرد اساسی روانی در ارتباط با فهمیادن یاا کااربرد زباان شافاهی یاا کتبای
ناتوانی نشان می دهند تظاهرات این ناتوانی ممکن است به صورت اختالل در گوش دادن ،فکر کردن ،ساخن گفاتن ،خوانادن،
نوشتن هیی کردن یا حساب باشد .این اختالالت را نتییه شرایطی دانستهاند که شامل نقا ص ادراکی ،ضایعه مغازی ،اخاتالل
جزیی در کارکرد مغز ،نارساخوانی ،اختالل گویایی و غیره است ناتوانی یادگیری این کودکان از نوع مشکالتی نیست که بادایتا
مربوط به بینایی ،شنوایی ،یا نقا ص حرکتی ،عقر ماندگی ذهنی پریشانی عاطفی و یا کمبود امکانات مریطی باشد( .فریار –
رخشان ،1366 ،صاا  18تا )16

مقدمه 39 

«من هم به اندازهی هرک

دیگری باهوشم .فقط کارها را به روشی متفاوت انیام میدهم .قابال

فکر میکردم ،کودنام .فکر میکردم نمیتوانم کارها را درست انیام دهم ،اما فهمیادم کاه مان
کارها را فقط به روشی متفاوت انیام میدادم ،و پ

از فهمیدن این موضوع دیگر از آن خیالات

نمیکشم .من میتوانم به ابزارهای مناسر برای یادگیری بهتر دسترسی پیدا کنم و فرصتهاای
برابری را برای خودم اییاد کنم .انسایام و پیوساتگی آنچاه در ذهان دارم را باا نوشاتن افکاار
پراکندهام روی کاغذ اییاد میکنم .من میتوانم مثل سایر بچهها کارهایی را انیاام دهام ،فقاط
توانمندیهای من شبیه تواناییهایی آنها نیست.
فنااوریهاای کماک آموزشای ) (Assistive Technologyایان امکاان را باه مان مایدهاد تاا
توانمندیهایی شبیه سایر بچهها داشته باشم .پ

استفاده از این فناوریهاا یاک ناوع فریبکااری و

تظاهر (فریر دادن خود) نیست ،بلکه اییاد فرصتهای برابر با سایر دانش آموزان برای من مرساوب
میشود».


متن زیر اظهارات مادر یك كودک دارای مشکالت یادگیری است.

«وقتی در دوره پیش دبستان مربی کودکم به من گفت که :فرزند شما مشکل ویژه و خاصای در
یادگیری دارد ،بهبود روش یادگیری و پیدا کردن راه درست برای یادگیری از دغدغههای اصالی
من درمورد فرزندم شد دوست داشتم قبل از رفتن به مدرسه در مورد این مشکل و اختالل ویژه
بیشتر بدانم تا موثرترین کمک را به او بکنم .من کاودکم را مایدیادم و بااور داشاتم کاه او در
یادگیری ،ناتوان نیست .او فقط به صورتی متفاوت یاد خواهد گرفت من و معلم او باید توانمندی-
های او را میشناختیم و خودش را هم در جریان این توانمندیها میگذاشتیم .او باید باا کماک
نقاط قوتش بر مشکالتش غلبه میکرد».

مقدمه 33 

روش استفاده از مطالب
مطالب این کتاب به صورتی طراحی شده که میتواند به عنوان یک ابزار برای اندیشیدن دربارهی
نحوهی طراحی و چیدمان یک برنامه درمانی و آموزشی در پایان کار ارزیابی و مشخص شدن نقاط
قوت و /یا نیاز و ضعف دانشآموز باشد.

پیامهای اصلی


این مطالب فقط قسمتی از موارد مربوط به شناخت ناتوانیهای یادگیری است که در طراحی برنامهه
آموزشی و درمانی کمک کننده ،مورد استفاده قرار میگیرد.



این راهبردهای آموزشی برای همهی دانشآموزان مطلوب و برای برخی الزم هستند.



منابع کاربردی بسیاری را میتوانید در سایت زیر مشاهده و استفاده کنید:
https://bwwyrdsb.ca/services/student/Modules/LDModule/LD-Modules. aspx



منبع مطالب ارائه شده در این کتاب تحقیقات انجام شده تجربههای مولفین در این قسمت میباشد.

