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 چکیده

اما در این مسیر هموواره  ؛برای هر فرد و فراگیری است انکاریغیرقابلاساسی و  ، نیاززبان رسمی و مادری  خواندن و نوشتنِ

نوشوتن یکوی از رفع مشوکال  خوانودن و  پژوهش حاضر به  .شوندمییادگیری    ی پیش رویکه مانع  کندمیمشکالتی بروز  

 اسوت و یپژوهاقودامو از نوو   کیفوی پوژوهش ایون. اسوت گرفتهصوور بهار روستای کنوت دوم دبستان  آموزان پایۀدانش

و آوری هوای اطالعواتی جموعجوو در پایگواهوته با همکاران و جسومصاحبه با والدین، جلس  مشاهده،  طریق  از  ی آنهاداده

عودم آشونایی دقیوق بوا اختالال  خوانداری و نوشتاری، علل  نیترعمده های این پژوهش،بر اساس یافته  .استتنظیم شده  

انداختن حوروف یوا کلموه، عودم شتباه در هجی کردن و صدا کشی، جاا حروف فارسی، ناتوانی در ترکیب حروف با یکدیگر،

 دندانوۀ تووجهی در، بینفساعتمادبهنویسی، کاهش ونهصدا، وارهم کلما  شنیدن و نادرست نوشتن فعالیت در خانه، اشتباه

هوای مناسوب تن دیکته تشویی  داده شود. در مرحلوۀ بعود تکنیو کردن حروف و کلما  در نوشها و کمهکلما  و نقط

بوه آموز زان توانایی خواندن و نوشتن دانشمی که نتایج نشان داد مسه در طول سال تحصیلی ارائه شد وشنوایی، بینایی و ال

 میزان باالیی بهبود یافته است.
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 مقدمه .1

افوراد بوا هور  نیارتباط ب یکه موجب برقرار دیآیحساب مبه  یارتباط  ۀل یوس   یخود    یمعنا  نیترییزبان در ابتدا

موجوودا  و  گورید یارتبواط ۀل یبا وسو یزبان را تا حدود توان یاشت مبرد  نیکه مطابق ا  گرددیم  یو نژاد  تیقوم

 ها،شوهیافکوار، اند ان یوب ۀل یبلکوه وسو سوت؛ین یتبواطار ۀل یوس  یها فقط دانست؛ اما زبان انسان   کسان ی  وانا یح

 یزبوان اسوت و نوه نقوش ارتبواط ینقش زبان، نقش اطالع نیهست. ا زیها از جهان خارج نها و شناخت آن نگرش

 یریکارگو بوه یریادگیو ییتوانوا یگوریموجوود د چیذهن انسان است و هو یذات ،ییتوانا  نیبرداشت ا  نیآنکه در ا

زبوان  یریادگیوبور  یشناسان مبنوشناسان و روان از زبان  یضیضدونق یهاندارد. هرچند که گزارش  را  یزبان  نیچن

توسوط  بوارنیاول یانسوان( کوه بورا یان )بورابوودن زبو  یذات  یذکرشده است؛ اما بر اساس تئور  وانا یح  ۀل یوسبه

بوه معاصور باتوجه یایو. در دندزبوان انسوان را نودار یریادگیو ییتوانوا یگوریموجوود د چیمطرح شد، ه  یچامسک

 ...نژاد، قوم، موههب و  ی یرا تنها دارا یوضوح کشوربه توان ینم  گرید  شدن یجهان  دهیمتعدد و پد  یهامهاجر 

: 1391  ،ی)صوادق  باشوندیرو مروبوه  یچندفرهنگ  ۀدیبا پد  زین  یآموزش  یهامکان   ،ییفضا  نچنی  در  تبعبه.  دانست

26  .) 

وسعت و شرایط جغرافیایی سرزمین ایران از دیرباز موجب سکونت اقوام و قبایل نسبتاً گونواگون شوده اسوت.       

هوای سوو، هموواره اقووام و فرهن دهد که از هزاران سال پیش به اینشناسی و تارییی نشان میهای باستان یافته

که در هزارۀ پیش از میالد و قبل از ورود اقوام آریایی به این سرزمین، حداقل طوریاند. بهزیستهمیتلف در آن می

ها در دسوت اند که آگاهی چندانی از زبان و فرهن  آن کردهزمان در آن زندگی میهم  به طورسیزده قوم متفاو   

با تغییر و تحوالتی که در شرایط جغرافیایی و حدومرزهای ایون سورزمین بوه وجوود (.  95  :1394دالوری،  )  نیست

اما واقعیوت، همننوان  مرورزمان دستیوش تغییرا  شده است؛آمده است، طبعاً ترکیب فرهنگی و قومی آن نیز به

لفوی همنوون هوای میتکنود. حضوور وزنودگی قومیتفرهنگی در این سرزمین حکایت می  از وجود تنو  قومی و

و نیوز تکلوم بوه ( 32: 1391صوادقی، ) ها و لرها در کنار یکودیگرها، عربها، ترکمنها، کردها، بلوچها، ترکفارس

های میتلف های فارسی، ترکی، کردی، لری، ترکمنی، عربی، بلوچی، طالشی، تاتی، لکی، ارمنی و وجود لهجهزبان 

 (.147:  2008،  پارخ)  ها در ایران کنونی استها و فرهن قومیتها خود نمودی از وجود تنو   در برخی از زبان 

و بوا آشونایی انودک بوه  شان یمادرآموزان با تسلط به زبان قومی و تعداد زیادی از دانش  هرسالدر کشور ما        

واحودی کودک برخورد زبوانی   همهنیباااما از گهشته تاکنون نظام آموزشی ما  ؛  شوندیمزبان فارسی وارد دبستان  

، آمووزش زبوان ی کوه آموزاندانش (.78: 1388احتشامی و موسوی، داند )یم زبان یفارسداشته است و همه آنان را 

هوای یتواقعبوا  هواآن های زیوادی مواجهوه هسوتند. یشوهکل ها و یودئولوییا،  هامیالفتنیست با    هاآن زبان بومی  

ی هارسانههای فراگیری در تلویزیون، اخبار و یامپننین  تنها بیشی هستند و هم  هاآن متغیری در جوامع خود که  

هموواره در حوال حرکوت  هواآن در ی  حالت انتقال ثابت قورار دارنود.   آموزان دانش  نیااینترنتی مواجهه هستند.  

: 2000، 1فریور) یرنودگیمی متفواو  قورار هوازبان گاهی اوقا  رقیب( و ها )فرهن مداوم میان    به طورهستند و  

در مدرسه و همننین بعود از مدرسوه در جامعوه، در میوان  آموزدانشها فقط در طول ی  روز معمولی ینا  (.321

همیشه در حال تجربوه یو  سوفر مسوافرتی در  آموزان دانشافتند. این یماتفاق  شان خانوادهدوستان و در خانه با 

 (.88:  2019جانسون،  هستند )طی ی  روز واحد  

و  ترینکه شواخ  شودمی مشاهده آن، گوناگون  هایمؤلفه و عناصر مطالعه و تربیتی هایمنظا به نگاهی با       

آموزشوی  نظام آینده و حال هایبحران  و هاچالش با رویارویی برای بنیانی که است »معلم« آن، ممتازترین مؤلفه

 
1  . Freire 



                137                علی اکبر کمالی نهاد و...  / دوزبانه   آموزان دانش   در  نوشتن   و  خواندن   اختالالت   رفع   چگونگی   بر  تحلیلی 

در  کلیودی و حسواس قوشن توانودمی و مربی عنوان مدرسبه (. معلم102: 1385ی، پور شافع) شودمی محسوب

نمایود. در حوال حاضور  تربیوت جامعوه برای خالق و انسانی کارآمد نیروی تا آموزش کودکان دوزبانه داشته باشد

سونگین مأموریوت و رسوالت شوند؛ آنهاآموزان نگریسته نمیدهندۀ اطالعا  به دانشافراد انتقال عنوان بهمعلمان 

گوید: می ایحرفه کار توصیف در 1همر شوند.ای در نظر گرفته میراد حرفهاف عنوان بهمعلمان  دوش دارند. بر تری

 هواییفعالیوت بلکه شود، پرداخته آن  به معین روزهای و ساعت در تنها که هایی نیستندفعالیت آن  ای،حرفه کار

 گسترش یادگیری و هب که کنندمی تشویق و رندیگیدر برمرا  هاانسان  آمیزند،می در هاانسان  وجود که با هستند

 اندتوجهیب سازمانی هایسمت هستند، به کار مستمر انجام پی در ای(حرفه )افراد آنان  .بپردازند خود یهاییتوانا

 هایویژگی از درونی انضباط و خودانگیزی است. نفوذ معطوف قدر  و توانمندی دانش، افزایش به آنان  رویکرد و

 قائل خود کار برای که اهمیتی خاطربه بلکه ناظران، و سرپرستان  از ترس دلیل بهنه   افراد، این است. ایحرفه فرد

 هوایموقعیوت فردمنحصوربه هوایویژگوی دلیول به (211: 1376همر، ) دهندمی انجام درستیبه را هستند، کار

 لها شود،می مضاعف معلم، ویژهآموزشی، به نظام بالندگی و پویایی به توجه آن، تنو  و فردی هایتفاو  تربیتی،

 .شود تأکید معلم عمل بودن  ایهحرف خصلت بر باید

 رفتوهیپه یاهنجوار حرفوه  یوعنوان عمل« را به نیاست که »تفکر در ح  یاتیخصوص  یدارا  ،یامعلم حرفه       

 میتنظو رنودگان یادگی یهواهوا و واکونشتیهمواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک موقع یمعلم  نیاست. چن

کوه  ییهوااز شاخصه یکیاوست.  یعملکردها یاو، محور اصل   یهایریادگیدهد و  یکند. دانش خود را توسعه میم

عنوان معلمان بوه یعمل را برا دان یم دیامر با نیتحقق ا یپژوهش است. برا  ۀبودن معلم است، مؤلف  یاحرفه  نیمب

 رکوردن ی(. البته منظوور از معلوم پژوهشوگر، درگ54: 1377 ا،یفراهم نمود )گو  ت،یوتربمیامر تعل   یگردانندگان اصل 

پژوهشوگران در  رونیواسوت. ازا «یپژوهمبلکه گسترش پژوهش از نو  »اقدا ست،ین یلممع یهادر امر پژوهش  یو

درس آمووزش زبوان  یپژوهشوگر و اسوتاد راهنموا  ،یاآموزگار حرفه  نیبا عناو  یعلم  یهمکار   یپژوهش در    نیا

در زبوان  یارو نوشوت یضوعف خوانودار یدارا یآمووزدوم دبستان با دانوش  یۀدر پا  یل یتحص  در آغاز سال  ،یفارس

و  یدر رفوع مشوکل خوانودار یسوع یپژوهوعمول و روش اقودام نیمواجه شدند و با استفاده از تفکر در ح  یفارس

 آموز داشتند. دانش ینوشتار

 بحث و بررسی .2

 پهیرد. صور  شناسی درستروش با که زمانی مگر؛ شودینم میسر علمی شناخت یا علم هایهدف به یابیدست

 تحقوق علموی های شناختهدف و گیردمی شکل پژوهش که است ی متناسب و مناسبهاروش یا روش اتیاذ با

پژوهی یکوی از در پژوهش است. اقدام  مورداستفادههای  ی یکی از روشپژوهاقدام(.  65:  1372یابد )ساروخانی،  می

شود که کارکنان، مسئوالن و متولیان آن بر بهبوود و ارتقوای در بستری انجام می  کیفی است که  های تحقیقشیوه

هووای جدیوود یعنووی تحقیووق از طریووق »همکوواری و پژوهووی جووزو پارادایمعملکوورد سووازمان تمرکووز دارنوود. اقوودام

پژوهی مبتنوی بور قدامتر به »تحقیق با مردم« عالقه دارد تا »تحقیق برای مردم«. امساعی« است که بیشتشری 

زمان اقوداماتی بورای هم صور بهتئوری تغییر اجتماعی بوده و تقریباً در هرجایی که مردم با مشکل مواجه شوند، 

توانود منجور بوه نتوایج رسد تغییر در برخی ابعواد میگیرد و یا در هر جا که به نظر میحل مشکل آنها صور  می

پژوهی ی  مداخله در مقیاس کوچو  و در شورایط جهوان واقعوی زیرا اقدام  استفاده است؛تری گردد، قابلمطلوب

با بیان  (.357: 2004کریپندروف، ) است و متعاقباً بررسی نتایج این مداخله است که در طیف وسیعی کاربرد دارد

 . شده است(، انجام 1389قاسمی پویا ) پژوهی از نظراین مطالب، پژوهش حاضر بر مبنای مراحل اقدام

 
1  . Hammer 



    1401تابستان /   27شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                                  138

 پژوهش روش .1-2

 پهیرد. صور  درست شناسیروش با که زمانی مگر؛ شودنمی میسر علمی شناخت یا علم هایهدف به یابیدست

 تحقوق علموی شناخت هایهدف و گیردمی شکل پژوهش که است ی متناسب و مناسبهاروش یا روش اتیاذ با

پژوهی یکوی از اقدام  است.  در پژوهش  رداستفادهمو  هایروشیکی از    یپژوهاقدام(.  65:  1372  )ساروخانی،  یابدمی

که کارکنان، مسئوالن و متولیان آن بر بهبوود و ارتقوای  شودمیدر بستری انجام   تحقیق کیفی است که  هایشیوه

جدیوود یعنووی تحقیووق از طریووق »همکوواری و  هووایپارادایم پژوهووی جووزوملکوورد سووازمان تمرکووز دارنوود. اقوودامع

پژوهی مبتنوی بور ارد تا »تحقیق برای مردم«. اقدامقه دعال  «مردما  تر به »تحقیق ببیش« است که  مساعیتشری 

اقوداماتی بورای  زمان هم صور به ند،وشه که مردم با مشکل مواج  هرجاییتئوری تغییر اجتماعی بوده و تقریباً در  

منجور بوه نتوایج  توانودمی تغییر در برخی ابعواد رسدمیو یا در هر جا که به نظر   گیردمیصور     آنها  حل مشکل

پژوهی ی  مداخله در مقیاس کوچو  و در شورایط جهوان واقعوی است؛ زیرا اقدام  استفادهقابل،  گردد  تریمطلوب

با بیان  (.357: 2004کریپندروف، ) داردو متعاقباً بررسی نتایج این مداخله است که در طیف وسیعی کاربرد  است

 . شده است، انجام (1389)قاسمی پویا   نظراز پژوهی  احل اقدام، پژوهش حاضر بر مبنای مراین مطالب

 لهمسأتوصیف وضعیت موجود و تشخیص  .2-2

است.  شدهانجامدر منطقه هیدوچ شهرستان سیب و سوران،   کنت  »بهار«  پسرانۀاول    دورۀاین پژوهش در دبستان  

کوالس بوا  2اول  پایوۀر این دبسوتان د. باشدیمعوامل اجرایی  تن 1آموزگار و   تن  6کالس و    6این مدرسه دارای  

کوه  اسوت آمووزدانش 32کوالس بوا   2سوم    و پایۀ  آموزدانش  30کالس با تعداد    2دوم    ، پایۀآموزدانش  33تعداد  

قورار نودارد و بوا وضوعیت مطلووبی  در رفاهی و آموزشی امکانا  ازنظرمدرسه مشغول یادگیری و آموزش هستند. 

قومیتی همه بلووچ و زبوان موادری  ازلحاظمدرسه این آموزان . دانشاست رووبهر ضروری مشکالتی در تهیه وسایل

 .باشدیمنیز بلوچی    هاآن 

بوه  آمووزان دانشم که یکی از یدر کالس دوم، بعد از گهشت چند روز، متوجه شد  1399-1400  تحصیلیدر سال  

آموزگوار  کههنگامی.  کندنمیط برقرار  آموزان ارتبااز دانش  ی هیچنام محمد، در آخرین ردیف کالس نشسته و با  

و  از خوود نشوان نوداد العملویعکسهیچ  خود را به دوستانش معرفی کند،  بیاید و  او را به جلو کالس فراخواند، تا

، ولی بازهم جووابی داده نشود. روی لیست کالس اسم وی را صدا زد دوباره از . آموزگارشد و تدبر  این باعث تعجب

پوس از کموی  ان کرد. نهایتاً، وی جلو آمد و آموزگوارکه همسایه او نیز بود، او را متوجه جری  اشدستیبغلدوست  

، ماواشوارهیاتوا بوا  . پس توالش کوردو هم مشکل گفتاری دارد شنواستکمهم  محمدکه   صحبت با او، متوجه شد

ام و متین است که بسویار کوم پسری مهربان و آر و دوم پایۀ آموزدانشمحمد . برقرار کند  محمدارتباط مناسبی با  

و  ییشونواکممشکل او، عدم توانایی خواندن و نوشتن به علوت  اخالقی هیچ مشکلی ندارد. ازنظرو  کندمیصحبت  

باشود و  معلوم سوؤاال پاسیگوی  تواندمیو  کندمیمشکل گفتاری است. او در تمامی دروس تا حدی موفق عمل 

، نوشوتمیدچار مشکل بزرگی است. هور بوار کوه او اموال   امالنویسیو    ولی در خواندن، نوشتن  ؛فهمدمیدرس را  

بر آن شود  آموزگار ،هاآن این اتفاقا  و تکرار مکرر   درنتیجه.  دشمیاو درج    توصیف »نیاز به آموزش« بر روی برگۀ

 .که علت موضو  را بیابد

 (1 شماره  اطالعات )شواهد  گردآوری .2-3

 مشاهده. 1-3-2

و  توجوهبی در کوالس نسوبت بوه تودریسمحمود    آموزگار محمد متوجوه شودد بود که  اوایل سال تحصیلی جدی 

کوه دقیقواً  قوت در کارهوایش بوه ایون نتیجوه رسویدو د  آموزدانشوضعیت    درنظرگرفتنو با  است    شده  زهیانگیب
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م معلوم در ساعا  پایانی روز که ه  خصوصاً  شودیم  ترکم  صدای آموزگار  تنکه    شودمیاو زمانی بیشتر    توجهیبی

که وی بعضی   ابدییدرمگرفتن و تصحیح برگه وی    در هنگام امالمعلم  .  شوندیمدچار خستگی    آموزان دانشو هم  

 صحیح نیستند.  صور بهرا که نوشته    هاییآن از کلما  را اصالً ننوشته است و 

 تشکیل جلسه با همکاران. 2 -2-3

و او  را با مدیر مدرسه در میان گهاشتند  ن بود که مشکل او، ایکه برای رفع مشکل محمد انجام شداولین اقدامی   

بوود کوه  اشخانوادهنموده و گفت که شناخت چندانی از محمد و خانواده او ندارند، زیرا او اولین فرزند   تأسفابراز  

بوود. مودیر در جهوت کمو  بوه حول   دیرآمووزآموزان  انشجزء د  . در ضمن، محمدکردمیدر مدرسه حضور پیدا  

م کوه یدفترچوه، دیگور مطموئن شود مطالعۀ  با.  محمد، پیشنهاد داد که دفترچۀ سالمت او را مطالعه کنیم  مشکل

 وگوییگفوتم تا در مورد محمد، یبه مدیر پیشنهاد کرد  ،سالمت محمد  بعد از مطالعۀ دفترچۀ  .شنواستکممحمد  

مشوکال   درباره ایجلسهود و با تشکیل م. مدیر نیز در جریان امور مربوط به محمد بیبا سایر همکاران داشته باش

که در دفتور مدرسوه بوا حضوور آموزگواران محتورم و مودیر  ایجلسهموافقت کرد. در  هاآن محمد و چگونگی حل  

قرار دهند که همکواران   ان دارند در اختیارم  ایتجربهم اگر در این زمینه  یخواست  هاآن از    ،میارجمند دبستان داشت

باید خانواده او را متوجه و درگیور . است  ترعقبهوش نسبت به دیگران    ازنظرگفتند    مثالً؛  چندین نظر ارائه کردند

 نفساعتمادبوهروحیوه و ، مناسب برایش تهیه کنیم یآموزشکم مطالب و وسایل ،  فرایند آموزش فرزندشان کنیم

  توانایی را به او بازگردانیم

 آموزدانشتشکیل جلسه با والدین    .3-3-2

م و روز بعد محمد همراه موادرش بوه یبرای والدین محمد ارسال کرد  اینامه  ،سالمت محمد  وندۀپس از بررسی پر

 فهرسوتیداشت. طبوق مشیصوا  و  ایسادهبسیار  سرووضع. مادر محمد، زنی با قد متوسط بود که ندمدرسه آمد

کوه  میدانسوتمیم و یاشوتداده بود، شناخت کمی از خانواده محمود دان قرارکه مدیر در هفته اول مهر در اختیارم

آغواز  گونوهاینم، سر صحبت را یکه با مادر محمد داشت وگوییگفتمادرش سواد خواندن و نوشتن دارد. سپس در 

در هنگوام  کوهطوریبهاسوت،  حورفکمتوجه نودارد، او بسویار آرام و   در کالس به سینان آموزگار  محمد»م:یکرد

خجوالتی اسوت، بسویار  محمدچنین صدای او را شنید. هم توان نمی خواندن متن درس یا توضیح در مورد تصاویر،

بوه  گونههمینمحمد نیز شده است« و مادر  نماانگشتحرکا  آرام و کند او هنگام خواندن و نوشتن که    ایگونهبه

غوم  هکدرحالی؟« مادرش  کندمیآیا او در منزل نیز چنین رفتار  یم: ». از مادرش پرسیددادمیگوش    ما  هایحرف

چوون پودر و پودربزرگش هوم  ؛شنواسوتکم محمدبود؛ لب به سین گشود و گفت: »  فراگرفتهرا    اشچهرهو اندوه  

« بوا شونیدن .هم آن ین را به ارث برده است  محمد، ینی هست که  محمدپدری    هستند. انگار در خانوادۀ  شنواکم

 محمودم، صرف کم  به پیشرفت تحصیلی یم هرچه در توان داریم و تصمیم گرفتیاین جمال ، بسیار غمگین شد

 .میکن

   مطالعه:.  4-3-2

م که عوامول یم و به این نتیجه رسیدیپرداختاطالعاتی  هایپایگاهیشتر به جستجو در  برای دسترسی به اطالعا  ب

 :باشندمی  اختالل در خواندن به شرح زیر

 ؛عدم آمادگی برای خواندن   -

 ؛عدم آمادگی برای خواندن   -

 ؛یستی ناکافینیروی ز  -

 ؛هاوایهمحدودیت در تلفظ    -

 ؛معلولیت فرهنگی و اجتماعی  -
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 ؛عوامل شیصیتی )مشکال  عاطفی و سازگاری(  -

 ؛عوامل اجتماعی  -

 ؛عوامل محیطی  -

 ؛شرایط نامساعد خانه  -

 ؛اشکال در درک موقعیت فضایی  -

 ؛عدم برتری جانبی  -

 .اختالل در قدر  حرکتی  -

 هادادهتجزیه، تحلیل و تفسیر  .2-4

 مشکال  محمد در خواندن و نوشتن عبار  بود از:

 ؛پدر محمد سوادیبیمادر و    سوادیکم -

 ؛دبستانیپیشآمادگی و  نگهراندن دورۀ -

 ؛و ریاضی عدم آشنایی کافی با مفاهیم اولیه آموزش در مواد درسی فارسی -

 ؛و خجالتی بودن   روییکم -

 ؛وی در خواندن و نوشتن هایفعالیتبودن محدود -

 ؛اولیه  صور بهعدم تسلط به زبان فارسی   -

 ؛لکنت زبان   -

 ؛دوستی در گروه همساالن و محیط کالسی به خاطر کم شنوایی نبود رابطۀ  -

 .ناآشنا بودن محیط آموزشی برای ستایش  -

ایون رونود باعوث  یم اداموۀمتوجوه شود  ،با توجه به گفتگوهای متعدد با والدین و همکواران و مطالعوا  گونواگون 

 .داردمیوا  را به ترک تحصیل  آموزدانش درنهایتکه    شودمی  آموزدانشتحصیلی  دگیمانعقب

 پشتیبان  نظریۀ .2-5

بور اسواس  زبانوان ینیبوه چ یخود تحوت عنووان »آمووزش وایگوان فارسو  ۀ( در مقال1395فر و همکاران )یقیصد

زبان آمووزان اسوت و  یمهم برا اریچالش بس  یوایگان  یریادگی: کندیم ان یزبان آموزان« ب یریادگی  یراهبردها

ها و اسوت کوه از سوب  ازیومناسب ن ۀویش اذاتی یاستفاده شود. برا  یمناسب  ۀویش  دیمشکل، با  نیمقابله با ا  یبرا

 . میآموز آگاه باشزبان  یریادگی یراهبردها

 یسویانودر کتاب خوود بوا نوام »نارس «،یسینو  کتهیحل مشکال  »اختالال  د  ی( معتقد است برا1392)  یزیتبر

از  نوان یاز افوراد گرفتوه شوود. بعود از اطم  یو کلو  یآزمون هوش جزئو   ی  دیآموزان در درس امال«، ابتدا بادانش

 ادداشوتی یو ۀکتویدفتور د یرا از رو  وزان آمومتعدد دانش  یهاکتهیاشتباها  د  دیآموز، بابودن هوش دانشیعاد

مثالً ممکون اسوت  ستند؛یسنخ ن  یاز  کتهید یهاه تمام غلطک میابییکار درم نی. با امیابیها را بو علت آن   میکن

 ۀبودن دقوت، ضوعف در حافظو یناکاف ،یدارید یتوال ۀحافظ ،یسینووارونه ،یدارید زیاز مشکل در تم  یناش  یبعض

 باشند.  یداریشن  تیسحسا ایو  یدارید

پرداختوه  آمووزان سوردگی دانوشو اف گیریگوشوهبه بررسی علول که    پژوهیاقدام  ( در پژوهشی1382)  نژادحبیب

ه افسوردگی بوه خواطر مسویر علوتو نیوز   آموزان به خاطر عارضه جسمیدانش  گیریگوشه  علت  نشان داد  ،است

 .آیدمیوجوددادن یکی یا هر دو والدین بهشدن یا کمبود محبت و یا ازدست
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 «وزان در کوالس اول ابتوداییآمو»بررسی علل بودخطی دانوشبا عنوان  پژوهی  اقدام( در پژوهشی  1382)  افکاری

گورفتن موداد و دسوتدرست در حین نوشتن و نحوه بهعوامل تابش صحیح نور، فاصله چشم تا دفتر، طرز نشستن 

 .داندمیاز عوامل زیبایی خط در نوشتن    نوک آن 

ممکن  داردمیبیان   «بررسی علل ناتوانی در خواندن و نوشتن»پژوهی با عنوان  در پژوهشی اقدام(  1388)  یاغنی 

»نوم« مشواهده کنود.  صور بهببیند؛ مثالً »من« را  سروته صور به، بعضی از حروف را دارمشکل  آموزدانشاست  

نباشد و یوا نتوانود حوروف مشوابه را بیوانود و  ،قادر به تشیی  کلماتی که قبالً دیده است  آموزدانشامکان دارد  

اشتباه بگیرد. حتی ممکن است در خوانودن  باهمو... را  «ظ»را با  «ط»، «غ»با را  « »بنویسد؛ مثالً حروفی مانند 

، دچوار اشوتباه شوود. اسوتفاده از «ب، پ و  »صووتی مجواور یکدیگرنود، ماننود   ازلحواظو نوشتن آواهوایی کوه  

 .ها استروشخواندن، یکی از بهترین  برای تقویت بلندخوانی و صحیح  صو ضبط

برای تقویت مهار  خواندن و نوشوتن در کودکوان، همواهنگی  گیردمییجه پژوهی نتی  اقدام( در 1387)  شکری

برای تقویت مهوار  خوانودن  توانندمیاما آننه والدین  ؛رسدمینظررسانه ضروری بهو    مدرسه،  خانهالزم بین نهاد  

الفبوایی(،   هایبازیاسوباباز: نوشتن حروف یا کلما  )بازی کوردن بوا    ندعبارت  ،و نوشتن فرزندانشان انجام دهند

 .زیرنویستلویزیونی با   هایبرنامهو تماشای   خوانیکتاب

زحمت بیشتر و   باکمی  گیردمیدر پژوهش خود در رابطه با علل ضعف خواندن و نوشتن نتیجه    (1383)  مجیدی 

با سوایر  پیشرفت کند و  روزروزبه  تواندمی  آموزدانشمناسب،    هایوقتجبرانی و تقویتی در    هایکالسبا گهاشتن  

 بشود.  سطحهمخود،    هایکالسیهم

اقودام بوه   شودهآوریجمعاز نظرا  سوایرین و اطالعوا   با توجه به تحقیقا  و مطالعا  گوناگون و کم  گرفتن  

واضوح  طوربوهآموزان و اولیوای مدرسوه را یم و وظایف والدین و دانشباشند، نمود اجراقابلکه   هاییحلراهانتیاب  

 به شرح زیر است: موردنظرم. مراحل  یضیح دادتو  هرکدامبرای 

 ؛گوش، خلق و بینی جهت بررسی میزان ناشنوایی  پزش ارجا  محمد به  -

برای رفع مشکال  روحوی و  هاییحلراهیافتن جهت بررسی سالمت روانی و    شناسروان ارجا  محمد به   -

 ؛روانی وی

 ؛آموزدانشتن ستعویض محل نش -

 ؛زرن آموزان  وی با دانش بندیگروه -

 ؛زبان فارسی  هایمصو تنظیم جدولی از ترکیب صامت و   -

 ؛در خانه آموزدانشکردن با اجبار وی به کارو    آموزدانشو مصو  به ولی   آموزش کار با جدول صامت -

 ؛سازیجملهو   سازیکلمهتصویری برای آموزش صدای اول و آخر کلما ،   هایورقه  کارگیریبه -

 ؛خواندن و نوشتن ۀلمه برای بهتر کردن نحوتنظیم جدول جداسازی صدا در ک -

 .مقوایی برای یافتن حرف سمت راست در حروف سمت چپ هایکار تنظیم  -

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن .2-6

، مشواهده شود کوه تنهوا اسوتفاده از امکانوا  پزشوکی و هواآن   وتحلیلتجزیهو    شدهآوریجمعاطالعا     مطالعه  با

کوافی   محمدپزشکی، برای درمان مشکل    هاهزینهبهبود وضعیت مالی برای پرداخت  و یا تالش برای    گفتاردرمانی

شوده و تصومیم گورفتم هور چوه در تووان دارم صورف  کاربهدسوت هاییطرحلها در مواردی در پی اجرای   نیست؛

عا  ، عالوه بر سواعا  درسوی، در سواترمطلوبچنین جهت کسب نتیجه بکنم و هم  محمد  نفساعتمادبهبردن  باال

بیوانم. در برخی مووارد نیوز او موتن درس را جهوت تمورین   محمدرا با    هادرسمتن یکی از    هرروزنیز    غیردرسی

نوامبرده، تصواویر بوزر   آمووزدانش کوردممی. برای تقویت و پرورش مهار  خواندن، سوعی خواندمیبیشتر برایم 
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بود، برایم بیوانود و موضوو   شدهخواندهآموزان نشیس شده و چند بار توسط سایر داکتاب بیوانیم را که قبالً تدر

خوانودن بوه کوار  هوایمهار از   ی کودام،  هواآن   وتاه توضیح دهود و بگویود کوه درجمال  ک  صور بهتصاویر را  

در مواردی، مهار  و   هرکدامو    شدندمیتقسیم    نفریپنج  هایگروهآموزان به  اوقا ، دانشاست. بیشتر    شدهگرفته

و  شودمیانجوام  خوانیلبنمایشی و با استفاده از روش    صور بهکه این کار بیشتر    دادندمیود را نشان  توانایی خ

... و در آخور مانند خواندن، نوشوتن و هایفعالیت.  دادندمیاز آنان را انجام    شدهخواسته، فعالیت  هاگروهاز    هرکدام

کورده و  بنودیجمعرا  هواآن بیشوتر، عملکورد  هوایلیتفعابه انجام   هاآن آموزان و ترغیب  نیز جهت تشویق دانش

بسوزایی در  تأثیر. این اقدام، شدمیآموزان ابالغ و نتایج آن اقداما  به دانش  شدهانجاماقداما  الزم در این مرحله  

 به روخوانی متن درس داشت و نیز میزان بازدهی بیشتری نسبت به سوایر اقوداما  بوه ارمغوان   مندیعالقهمیزان  

 .آوردیم

 شودهحاصلبا مشکل گفتاری بوود، پیشورفت خووبی   شنواکم  آموزدانشنیز که ی     محمددر وضعیت درسی  

را بیشوتر از  محمودم و یبود آموزان دانش، همیشه در حال نظار  بر فعالیت هافعالیتنیز در حین اجرای    است. ما

 .میکردمیقبل تشویق  
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 خبوری در او، گیریگوشوهم کوه دیگور از کسوالت و یآمده بود، احساس کردوجودبه محمد لی که در روحیۀاز تحو

خوبی برقورار کورده بوود. بورخالف  ماهنگی خوبی داشت و با آنان رابطۀو ه  فکریهمنیست. با دوستانش در گروه  

یبواتر از قبول شوده بودنود. تکوالیف ز هایشنوشتهروزهای اول، از محل نشستن خود راضی بود و دفاتر او مرتب و 

. نسبت به کارهای محوول شدمیو به همین دلیل، تشویق  دادمیانجام   خوبیبهخود را با نظار  و کنترل مادرش  

آموزشوی  هوایبازیو در منزل با مادرش همکواری خووبی داشوت؛ حتوی از  کردمی شده به او، احساس مسئولیت

-در وایه خوبیبوه، شودمیارائوه  ماندگیعقبرای پیشرفت درسی و جبران « که بخمیربازیمانند »میز شنی« و »

هور دو  محمود. تکالیف بردمیو از پیشرفت خود بسیار له    کردمیاستفاده    سازیجملهت حروف و  آموزی، شناخ

به آن زبان چنین او به تکلم به زبان فارسی و رساندن پیام . همشدمی  الزم نوشته  بازخوردهایل و  کنتر  باری روز  

و او در یوادگیری، پیشورفت  کوردمیبود که برای رسیدن بوه آب، توالش  ایتشنهمانند انسان   ؛شده بود  مندعالقه

چشمگیر داشت. عالقه او به نوشتن با ارائه تمرینا  مداوم و کم و نیز دریافت جوایزه و تشوویق کالموی در کوالس 

خوود را بوه چنود غلوط جزئوی  هوایغلط و تعوداد خواندمیبلند    بود. متن درس را با صدای  یافتهافزایش  مراتببه

در کالس  محمد. کردمیبه فارسی بیان  خوبیبهو منظورش را  دادمیبا زبان فارسی جواب   سؤاال رسانده بود. به  

 . همه عواملی کوه موانع از پیشورفت اودیدندمیاهالی مدرسه  بود که درخشش نور او را همۀ  شدهتبدیلبه چراغی  

نیز از تحولی که در او به وجود آمده بوود، بوه  بودند. ما نابودشده، کردندمیو سرعت یادگیری او را کمتر   شدندمی

 م.یوجد آمده بود
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ل و ، سسوتی، بودخطی، کنود بوودن او در مراحوگیریگوشوه، رویویکم، ن رفتن عواملی مانند خجالتی بوودن از بی

، منجور بوه افوزایش سوؤاال در روخوانی و پاسخ بوه    محمدخواندن و نوشتن و باالتر رفتن تن صدای    هایفعالیت

در  محمودبرای او عادی شده بود. مشوارکت   محمدشنوایی و لکنت زبان  بود. مشکل کم  شدهمحمد    نفساعتمادبه

برقورار کنود.  هایشکالسویهم بارا  ایصمیمانهی و ارتباط عاطف توانستمیبود و او دیگر   یافتهافزایشکار گروهی  

او  و انگیزه و عالقوۀ کردمیکردن تالش شده بود، برای پیشرفت ترفعالپس از انجام این اقداما ،    محمدچنین  هم

گیری مداوم مدیر و نیز سایر همکاران برای حل و پی  محمدنیز از پیشرفت    بود. ما  یافتهافزایشنسبت به یادگیری  

 .میبردمی، له  محمدشکل  م
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هوای مانودگاری را  در در این دنیای پر هیاهو برای اینکه بتوانیم به کودکانمان راه درست را نشان دهویم و عواد 

ها پرورش دهیم، نیاز است که والدین و مربیان دست به دست هوم داده و راهکارهوای مناسوب را مودنظر قورار آن 

هوای متنوو  بوه آنهوا هایی که با مطالعوا  میتلوف و بررسویحلی شد با استفاده از راهدهند. در این پژوهش سع

آموز در زمینۀ اختالال  خوانداری و نوشتاری زبان فارسی گوامی برداشوته یافته شده، برای حل مشکل دانشدست

 شود. نتایجی که پس از اجرای این طرح حاصل شد، به شرح زیر است:

 مند شد؛تن زبان فارسی عالقهمحمد به خواندن و نوش -

 ای با همساالن خود برقرار کرد؛روابط عاطفی و دوستانه -

 داد؛تکالیف را در منزل انجام می -

 سازی و تشیی  صداها مهار  پیدا کرد؛در روخوانی و کلمه -

 اضطراب کالسی محمد از بین رفت؛ -

 همکاران مدرسه و والدین محمد از پیشرفت چشمگیرش خوشحال بودند. -

آمووزان را رصود کننود و در صوور  بوروز مشوکل، بوه موزگاران و مسئوالن مدرسۀ ابتدایی باید رفتوار دانوشآ

تشیی  به موقع با راهکارهای مناسب به رفوع آن بپردازنود. در ایون قسومت چنود پیشونهاد بورای حول معضول 

 آموزان ارائه می شود:اختالال  خوانداری و نوشتاری دانش

های او در خواندن و نوشتن و برقراری ت و عالقه در محمد، نسبت به یادگیری، تمام ناتوانیبا ایجاد انگیزه، رغب

هوای آموزشوی از قبیول های آموزش نوین مانند بازیروابط عاطفی و دوستانه با گروه همساالن با استفاده از روش

هوای مکمل آموزشی از طریوق آزمون های ها با استفاده از فعالیتآمیزی حروف و نشانهمیز شنی و خمیربازی، رن 

ها پایان و نیز ترکیب صوامتآغاز و همسازی، تشیی  صداهای هممداوم و پرثمر در تصویرخوانی، روخوانی و کلمه

 ها، انجام تکالیف فردی در منزل، تشویق کالمی در کالس و اهدای جایزه در جمع همکاران حل شدند.و مصو 

های یادگیری )جهوت کارآمودکردن نحووۀ آموزان دارای ناتوانیحل مشکل دانش الف( پیشنهادهایی برای کم  به

 یادگیری(:

 فهم و اختصاصی معین کنید؛تکالیف را قابل -

 اصطالحا  و تغییرا  الزم را در تکالیف فراهم آورید؛ -

 های مطالعه را آموزش دهید؛مهار  -

 از برنامۀ زمانی در هنگام انجام تکالیف استفاده کنید؛ -

 اط بین خانه و مدرسه را تقویت کنید؛ارتب -

آموزان، از مشاورین متیص  در ایون امور برای رفع مشکال  عاطفی، جسمانی، تربیتی و آموزشی دانش -

 کم  بگیرید؛

 کودکان را از گهراندن دورۀ آموزشی محروم نکنید؛   -

ه از بهتوورین خصوووم مصوواحبهای روزانووه بهنامه و یادداشووتهووای مشوواهده و پرسووشاسووتفاده از روش  -

آمووزان، های گردآوری اطالعا  بورای حول مشوکال  و افوزایش عالقوه و انگیوزۀ تحصویلی دانوشروش

 باشد.خصوم در کالس اول میبه
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