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چكيده
هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتواناییهای یادگیری با احساستعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در پایه اول دبستان بود.
بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد  44معلم انتخاب شدند .به ازای هر معلم 4 ،دانشآموز از کالس همان معلم انتخاب شد (حجم نمونه دانشآموزان
 224نفر) .برای سنجش میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانایی های یادگیری از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه از پرسشنامه
سنجش مسولیت پذیری دانشآموزان استفاده شد .بین میزان آگاهی معلمان و احساس تعلق دانشآموزان نسبت به مدرسه رابطه معنی داری مشاهده نشد (.)p >5/54
بین میزان عملکرد تحصیلی دانشآموزان و آگاهی معلمان به ناتوانی های یادگیری رابطه معنی داری مشاهده شد ( p <5/54و  .)p <5/51در تمام مواد درسی
دانشآموزان معلمان دارای آگاهی مطلوب در مقایسه با دانشآموزان معلمان فاقد آگاهی مطلوب ،از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند .بین نمرات عملکرد تحصیلی
(خواندن ،نوشتن ،امالء و ریاضیات) و میزان آگاهی معلمان ،همبستگی مثبت و معنی دار ( )p <5/54مشاهده شد .تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر میزان آگاهی معلمان
توانایی پیش بینی کنندگی متغیرهای عملکرد تحصیلی را دارا است.
کليد واژگان :آموزگاران ،یادگیری ،اول دبستان

مقدمه

میدهد .یکی از ویژگی های مشترک بین افرادی که در

ناتواناییهای یادگیری 1اصطالحی کلی است که به گروه

یادگیری ناتوانند ،حوزه های نابرابر تواناییهاست .یعنی

نامتجانسی از اختالل ها اطالق میشود که به شکل

نوعی ضعف در دامنه ی توانایی ها ،برای نمونه کودکی که

مشکالت عمده ،در فراگیری و به کارگیری توانایی های

دچار نارسا خوانی 2است در خواندن ،نوشتن و هجی کردن

گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،استدالل یا

مشکل دارد اما در علوم و ریاضی بسیار تواناست (تبریزی،

محاسبات ریاضی آشکار میشوند .ناتوانی یادگیری نوعی

.)1931

اختالل در سیستم عصبی مرکزی است که یک یا چند فرایند

ناتوانایی های یادگیری نباید با مشکالت یادگیری اشتباه

روانی اصلی در یادگیری یا حرف زدن یا نوشتن را تحت

گرفته شوند .مشکالت یادگیری عمدتا ناشی از اشکاالت

تاثیر قرار میدهد .ناتوانی ممکن است خودش را در یک

دیداری ،9شنیداری یا حرکتی ،عقب ماندگی ذهنی،4

توانایی ناقص در شنیدن ،اندیشیدن ،حرف زدن ،خواندن،

اختالالت عاطفی ،5شرایط نامساعد اقتصادی ،فرهنگی و

هجی کردن یا محاسبات ریاضی بروز دهد (افروز.)1931 ،

محیطی است .در حالی که همانطور که گفته شد ناتوانی

هر فرد دچار ناتوانی یادگیری یک فرد منحصر به فرد است

های یادگیری حاصل اختالل در سیستم عصبی مرکزی

و ترکیب و سطوح مختلفی از مشکالت و سختیها را نشان

است .حداقل  211هزار دانشآموز ناتوان در یادگیری در

1 . Learning Disability
2 . Dyslexic
3 . Difficulties

4 . Mental Retardation
5 . Emotional Disorders
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جمعیت مدرسه ای جامعه ایران وجود دارد که به کمکهای

به اعتقاد جک 4و همکاران آگاهی مدیران و معلمان نسبت

جدی تخصصی روان شناسان و آموزش و پرورش ویژه

به ویژگی ها و شرایط این دسته از دانشآموزان میتواند از

نیاز دارند.تا آنان را در ترمیم یا بازپروری مشکل یادگیری

بروز مشکالت بعدی آنها جلوگیری کند .اما برخوردهای

شان ،یاری دهند.

نا مناسب در برخی از مدارس از سوی معلمان ،مدیران و

برای کودکان مدرسه رو و والدین آنها موفقیت در تحصیل

دیگر کارکنان ،شرایط نامناسبی را برای دانشآموزان به

یک ارزش واال محسوب میشود .حتی خود نظام مدرسه و

وجود میآورد و تاثیر آن سالها در زندگی آنها باقی

به طور کل آموزش و پرورش نیز از موفقیت و اقدامات

خواهد ماند .هال 5معتقد است که معلمان و دیگر کارکنان

معطوف به افزایش آن حمایت میکند .ولی در برخی موارد

مدارس ،قبل از به کارگیری در مدارس ابتدایی ،باید در

دانشآموز با شکست مواجه میشود و این سوال به ذهن

زمینهی دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری در حد لزوم

خطور میکند که چرا و به چه دلیل این شرایط ،وقتی که

آموزش ببینند .زیرا در این صورت میتوانند به راحتی این

است وخیمتر میشود(ماسن1

گونه دانشآموزان را شناسایی کنند وآموزش های ویژه رادر

کودک دارای ناتوانی یادگیری

و همکاران1332 ،؛ ترجمه یاسایی ،1939 ،ص.)932

مورد آنان به اجرا بگذارند (به نقل از تبریزی.)1931 ،

دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری معموالً انگیزش و

مجدفر( )1931در مطالعات خود گزارش داد که دو عامل

پشتکار کمتری در تکالیف تحصیلی نشان میدهند.

کم بودن اطالعات مدیران ،معلمان و مسئوالن آموزشی از

پژوهشها به طور مکرر نشان داده اند که دانشآموزان

ویژگیهای کودکان با ناتوانی یادگیری و عدم آگاهی اولیای

دارای ناتوانی یادگیری نسبت به همساالن طبیعیشان،

دانشآموزان از مهمترین موانع تشخیص و درمان بیماری

اسنادهای 2متفاوتی از موفقیت و شکست دارند .و این

در این دسته از کودکان است .بارکلی 1و همکاران معتقدند

اسنادها با عملکردشان در کالس درس تداخل میکند.

هر قدر مدیران و معلمان از ناتوانیهای یادگیری

دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری باید در موقعیت هایی

دانشآموزان آگاهی بیشتری داشته باشند در شناسایی آن ها

قرار بگیرند که بتوانند موفقیت تحصیلی را تجربه

موفقتر عمل میکنند و همین امر منجر به مداخالت درمانی

کنند(آرنولد ،1331 ،ص.)2

شده ،در نتیجه از کند شدن جریان یادگیری سایر

ایونس 9و همکارانش معتقدند زمانی میتوان به پیشرفت

دانشآموزان کالس ،جلوگیری و مانع افت تحصیلی

این گونه دانشآموزان اعتقاد داشت که همهی افرادی که در

میگردد (به نقل از هاالهان و کافمن.)1931 ،

ارتباط با آنها هستند نسبت به ویژگی های یادگیری و

مطالعات و پژوهشهای انجام شده ارتباط نزدیکی را بین

رفتاری آنها آگاهی داشته باشند .والدین ،اطرافیان ،معلمان،

شکست تحصیلی ،ترک تحصیل ،بزهکاری 1و ناتوانی

مدیران و کلیه کارکنان مدارس باید آموزش های الزم را در

یادگیری بیان میدارند و اهمیت موضوع را در اقدامات به

این زمینه داشته باشند زیرا اگر در سالهای اولیه مدرسه

موقع و پیشگیرانه پیشنهاد میکنند .متاسفانه همه ساله صدها

بتوان با شیوه های آموزشی مناسب این دانشآموزان ،به

نفر از کودکانی که نارسایی های آموزشی دارند ،به علت

آنها آموزش داد میتوان به پیشرفت تحصیلی آنان امیدوار

عدم دسترسی به کمکهای مناسب و به علت این که مسائل

بود (به نقل از شکوهی یکتا و پرند.)1933 ،

آموزشی آن ها به خوبی شناخته نشده ،تحت درمان الزم

5. Hall
6. Barkley
7 . Crime

1. Musson et al.
2 . Attribution
3. Evans
4.Jack
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قرار نمیگیرند و این امر راه را برای فرار از مدرسه ،ترک

نتایج پژوهش جلیلی ( )1913بیانگر این است که 45/3

تحصیل و ورود به دنیای بزهکاری باز میکند.

درصد آموزگاران دارای اطالعات کم و  54/2درصد دارای

هال گرن )1351( 1در یک پژوهش وسیع که در بین خانواده

اطالعاتی در حد متوسط در زمینه ناتوانی های یادگیری

هایی در کشور سوئد انجام داده بود ،کشف کرد که میزان

هستند .ضمناً بین میزان آگاهی و شناخت آموزگاران دارای

شیوع اختاللهای خواندن ،نوشتن و هجی کردن در میان

مدرک تحصیلی مختلف ( کاردانی – کارشناسی و باالتر)

فامیلهای نزدیک و بخصوص کسانی که به عنوان

از اختالالت یادگیری تفاوت معنا داری وجود ندارد .انجام

دیسلکسیک( 2یا نارسایی در خواندن ) شناخته شده بودند،

آزمون تعقیبی توکی روشن کرد تفاوت بین میزان آگاهی و

بیشتر است.بنابراین شواهدی وجود دارد که نارسایی در

شناخت آموزگاران دارای مدرک کارشناسی و دیپلم از

خواندن جنبه ارثی دارد.

ناتوانی های یادگیری معنا دار است.

تورگسن )1332( 9و دیگران نشان داده اند که کودکان مبتال

نتایج مطالعه عبدی و بهشتی( )1939به شرح زیر میباشد:

به اختالل های یادگیری دچار یک نوع شیوه یادگیری خود

 -1دانش کلی گروه معلمان از ناتوانایی های یادگیری در

انگیخته میباشند ،یعنی این که قبل از این که فکر کنند ،به

نقطه درصدی  42قرار دارد .یعنی آگاهی معلمان مقطع

عمل میپردازند .تورگسن این خود انگیختگی 4را به نقصی

ابتدایی از ناتوانایی های یادگیری دانشآموزان  53درصد با

که در شیوه های شناختی 5و جانشین سازی کودک وجود

وضعیت مطلوب فاصله دارد -2 .در بررسی تفاوت آگاهی

دارد ،نسبت داد.اگر این فرضیه درست باشد ،در آن صورت

معلمان زن ومرد دوره ابتدایی تفاوت معنا داری وجود دارد.

آموزش دادن شیوه های یادگیری به کودکان از اهمیت

به این معنی که آگاهی معلمان زن درباره شناسایی ،طبقه

برخوردار است (کرک وگاالگر؛ ترجمه جوادیان.)1932 ،

بندی و میزان آگاهی کلی از ناتوانایی های یادگیری به طور

یافته های پژوهش فتاحی ( )1931حاکی از این هستند که

معنا داری بیشتراز معلمان مرد است.

معلمان تا حدی براساس این باور دست به اسنادهای علمی
و واکنش به کودکان و دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری

روش پژوهش

می زنندکه (الف) این دانشآموزان دوباره شکست خواهد

در پژوهش حاضر جامعه مورد بررسی عبارت بود از کلیه

خورد (ب) آنان مستوجب تأسف بیشتر و خشم کمتر

معلمان مرد و زن پایه اول دبستان و دانشآموزان آنها ،که

هستند و (ج) به آنان باید پاداش بیشتر و تنبیه کمتری نسبت

در سال تحصیلی  1931-31در شهرستان رشتخوار مشغول

به همتایان بدون ناتوانی یادگیری داد تا شاید از این طریق

به تحصیل بوده اند .در پژوهش حاضر محور اصلی نمونه

انگیزش 1خودشان رابرای انجام کارها و تکالیف حفظ و

گیری ،معلمان بوده و دانشآموزان بر مبنای آنها انتخاب

ترویج دهند.

شده اند .برای انتخاب معلمان از روش نمونه گیری تصادفی

یافته های شریف ،نصرآبادی و سپنتا ( )1935در زمینه رابطه

استفاده شد .به این ترتیب که  45معلم انتخاب شدند که 11

بین شناخت مدیران از ناتوانی در خواندن و پیشرفت

درصد آنها مرد و  41درصد نیز زن بودند .پس از انتخاب

تحصیلی نشان داد که همبستگی معنا داری بین آن ها وجود

تصادفی معلمان به ازای هر معلم 5 ،دانشآموز از کالس

دارد .و در این زمینه مدیران به  49درصد سوالها پاسخ

همان معلم به صورت تصادفی انتخاب شدند .به این ترتیب

صحیح داده اند که این کمترین میزان آگاهی مدیران نسبت

حجم نمونه دانشآموزان  225نفر به دست آمد.

به مولفه ناتوانی یادگیری است.
4 . Selfarousal
5 . Cognitive methods
6 . Motivation

1 . Hallgren
2 . Dyslexic
3 . Torgesen
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برای جمع آوری داده ها و اطالعات الزم ،از پرسشنامه

( 24/4درصد) و کمتر از  5سال ( 11/3درصد)  ،با میانگین

محقق ساخته و نمرات امتحانی دانشآموزان بهره گرفته

 19/14و انحراف استاندارد  1/11بوده است .همچنین

شده است .برای سنجش میزان آگاهی آموزگاران از

بیشترین سابقه تدریس معلمان در پایه اول ابتدایی به ترتیب

ناتوانایی های یادگیری دانشآموزان از پرسشنامه محقق

اولویت  :کمتر از  5سال ( 55/1درصد) 5 ،تا  3سال (24/4

ساخته و برای سنجش احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه

درصد) و  3تا  12سال (15/1درصد) با میانگین  5/11و

از پرسشنامه سنجش مسولیت پذیری دانشآموزان (آزمون

انحراف استاندارد  4/111بوده است.

یار پویا) استفاده شد .همچنین برای عملکرد تحصیلی

از لحاظ میزان آگاهی معلمان از ناتوانی های یادگیری55/1 ،

دانشآموزان نیز از نمرات منتخب چند ماده درسی

درصد از معلمان در حد نامطلوب و  44/4درصد در حد

(خواندن ،نوشتن ،ریاضیات ،امالء) استفاده شده است.

مطلوب بوده است .به گونهای که افرادی که نمره شان بین

پرسش نامه احساس تعلق دانش آموزان که بر روی 225

 19تا  41/1( 11درصد) ،سپس افردی که نمره شان بین 3

نفر اجرا شده ،از نظر پایایی مورد بررسی قرار گرفت و

تا  99/9( 12درصد) و بعد از آن افردی که نمره شان بین

بعضی از سواالت (شماره  24 ،14 ،19 ،12 ،1و  )21به

 11تا  21( 21درصد) با میانگین  14/14و انحراف استاندارد

دلیل همبستگی ضعیف با نمره کل مقیاس کنار گذاشته شد.

 2/32بوده است.

آلفای کرانباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر  1/33به

در توصیف نمرات دانشآموزان بیشترین فراوانی نمرات

دست آمد.

احساس تعلق به ترتیب 31 :تا  24( 35درصد) 11 ،تا 31
( 11/4درصد) و  31تا  11( 31درصد) و با میانگین 39/33

پرسش نامه سنجش آگاهي آموزگاران

و انحراف استاندارد  3/12بوده است .بیشترین فراوانی

برای تعیین ضریب تمیز سواالت پرسش نامه سنجش

نمرات خواندن به ترتیب اولویت 11 :تا  31/3( 21درصد)،

آگاهی آموزگاران  ،پاسخ نامه ها به دو گروه قوی و ضعیف

 19تا  14/2( 11درصد) و  3تا  9/1( 12درصد) و با میانگین

تقسم شدند.تعداد افراد گروه قوی  21نفر و تعداد افراد

 13/12و انحراف استاندارد  2/19بوده است .بیشترین

گروه ضعیف نیز  21نفر شدند .در ادامه ضریب تمیز

فراوانی نمرات نوشتن به ترتیب اولویت  11 :تا 13/1( 21

سواالت محاسبه گردید و سواالت 21 ،13 ،11 ،5 ،4 ،2

درصد) 19 ،تا  15/1( 11درصد) و  3تا  9/1( 12درصد)

و 21به دلیل ضریب تمیز پایین کنار گذاشته شدند.

و با میانگین  11/3و انحراف استاندارد  2/39بوده است .در
امال نیز بیشترین فراوانی نمرات به ترتیب اولویت 11 :تا

یافته ها

 13/1( 21درصد) 19 ،تا  12/3( 11درصد) و  3تا 4/4( 12

بررسی گروه نمونه نشان داد  11درصد از معلمان مرد (21

درصد) و با میانگین  11/43و انحراف استاندارد  9/95بوده

نفر) و  41درصد زن ( 13نفر) بوده اند .رشته تحصیلی 31

است .در ریاضیات نیز بیشترین فراوانی نمرات به ترتیب

درصد آنها آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش استثنایی

اولویت 11 :تا  11( 21درصد) 19 ،تا  13/1( 11درصد) و

بوده و حدود  59درصد آنها لیسانس و  42درصد فوق

 3تا  2/1( 12درصد) و با میانگین  11/59و انحراف

دیپلم داشتند .بیشترین سابقه تدریس معلمان در دبستان به

استاندارد  2/31بوده است.

ترتیب اولویت  3تا  12سال ( 91/1درصد)  11 ،تا  21سال
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جدول  .1توزيع فراواني نمرات ميزان آگاهي آموزگار از ناتواني هاي يادگيري
میانگین

میانه

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

14/14

14

2/32

3

21

متغیرهای مربوط به دانش آموزان عبارت بود از احساس تعلق به مدرسه و نمرات پیشرفت تحصیلی ایشان که در جدول ذیل گزارش شده است؛

جدول .2توزيع فراواني نمرات احساس تعلق دانش آموزان
میانگین

میانه

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

احساس تعلق به مدرسه

39/33

34

3/12

19

113

خواندن

13/12

13

2/14

1

21

نوشتن

11/3

13

2/39

1

21

امالء

11/43

13

9/91

1

21

ریاضیات

11/59

13

2/31

1

21

جدول .3همبستگي آگاهي معلمان با متغيرهاي تحقيق
نوع عملکرد تحصیلی

ضریب همبستگی پیرسون

احساس تعلق دانش آموزان – میزان آگاهی معلمان

- 1/112

1/231

خواندن -میزان آگاهی معلمان

* 1/145

1/123

نوشتن  -میزان آگاهی معلمان

** 1/139

1/111

امالء  -میزان آگاهی معلمان

** 1/113

1/111

ریاضیات  -میزان آگاهی معلمان

* 1/153

1/111

** همبستگی در سطح  1/11معنادار است.

سطح معناداری

لیسا
نس

* همبستگی در سطح  1/15معنادار است.

جدول .4نتايج تحليل رگرسيون پيش بيني متغيرهاي تحقيق توسط آگاهي معلمان
B

SE

Radj

R2

df

P

خواندن

1/191

1/153

1/111

1/121

1

1/123

نوشتن

1/113

1/111

1/123

1/199

1

1/111

امالء

1/135

1/112

1/123

1/192

1

1/111

ریاضیات

1/154

1/114

1/121

1/125

1

1/111

جدول  .5نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان دو گروه مورد بررسی
نوع عملکرد تحصیلی

خواندن

نوشتن
امالء
ریاضیات

گروه معلمان

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آگاهی نامطلوب

121

11/13

2/113

آگاهی مطلوب

115

13/42

2/145

آگاهی نامطلوب

121

11/92

2/391

آگاهی مطلوب

115

13/95

2/121

آگاهی نامطلوب

121

11/31

9/199

آگاهی مطلوب

115

13/24

2/391

آگاهی نامطلوب

121

11/13

9/113

آگاهی مطلوب

115

13/15

2/349

00

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

-2/143

229

1/142

-2/113

229

1/111

-9/251

229

1/111

-2/411

229

1/115

ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه /پاکدامن و طالبی

جهت بررسی ارتباط بین میزان آگاهی معلمان به ناتوانی

نسبت به ناتوانایی های یادگیری ،در مقایسه با دانشآموزان

های یادگیری و احساس تعلق و عملکرد تحصیلی دانش

معلمان فاقد آگاهی مطلوب ،از عملکرد تحصیلی بهتری

آموزان نسبت به مدرسه از آزمون ضریب همبستگی

برخوردارند.

بنابر این آگاهی مطلوب معلمان نسبت به

پیرسون استفاده شد.

ناتوانایی های یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،با توجه به

آنها تاثیر دارد و در نتیجه بین این دو متغیر رابطه معناداری

اینکه سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون بیشتر از

حکم فرما است.

 1/15است ،می توان گفت که بین نمرات احساس تعلق
دانشآموزان و میزان آگاهی معلمان ارتباط معناداری وجود

بحث و نتيجه گيری

ندارد .همچنین بین میزان آگاهی معلمان و عملکرد های

به اعتقاد پژوهشگران و همانگونه که نتایج این تحقیق نشان

خواندن ،نوشتن ،امالء و ریاضیات ارتباط معنی دار وجود

داد آگاهی مدیران و معلمان نسبت به ویژگی ها و شرایط

دارد.

این دسته از دانشآموزان میتواند از بروز مشکالت بعدی

جهت بررسی نقش متغیر آگاهی معلمان در پیش بینی

آنها جلوگیری کند .اما برخوردهای نامناسب در برخی از

عملکردهای تحصیلی از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

مدارس از سوی معلمان ،مدیران و دیگر کارکنان ،شرایط

ضرایب پیش بینی معادله رگرسیون بدین قرار به دست آمد:

نامناسبی را برای دانشآموزان به وجود میآورد و تاثیر آن

نتایج نشان داد با توجه به ( df = 1 ، P = 1/123و 4/31

سالها در زندگی آنها باقی خواهد ماند.

=  )Fمدل معنی دار شده و آگاهی معلمان توانایی پیش بینی

بررسی ارتباط بین میزان عملکرد تحصیلی دانشآموزان و

عملکرد خواندن دانش آموزان را دارد .همچنین با توجه به

آگاهی معلمان به ناتوانی های یادگیری نشان داد رابطه معنی

( df = 1 ، P = 1/111و  )F = 1/12مدل معنی دار شده و

داری وجود دارد ( p <1/15و  .)p <1/11به گونه ای که

آگاهی معلمان توانایی پیش بینی عملکرد نوشتن دانش

در تمام مواد درسی (خواندن ،نوشتن ،امالء و ریاضیات)

آموزان را دارد .با توجه به ( df = 1 ، P = 1/111و 1/91

دانشآموزان معلمان دارای آگاهی مطلوب نسبت به

=  )Fمدل معنی دار شده و آگاهی معلمان توانایی پیش بینی

ناتوانایی های یادگیری ،در مقایسه با دانشآموزان معلمان

عملکرد امالء دانش آموزان را دارد .با توجه به (= 1/111

فاقد آگاهی مطلوب ،از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار

 df = 1 ، Pو  )F = 5/13مدل معنی دار شده و آگاهی

بودهاند .همچنین بین نمرات عملکرد تحصیلی (خواندن،

معلمان توانایی پیش بینی عملکرد ریاضیات دانش آموزان

نوشتن ،امالء و ریاضیات) و میزان آگاهی معلمان آنها،

را دارد.

همبستگی مثبت و در حد بسیار پایین (به ترتیب ،1/145

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،با توجه به

 )1/153 ،1/113 ،1/139و معنی دار ( p <1/15و <1/11

اینکه سطح معناداری آزمون  tکمتر از  1/11و  1/15است،

 )pمشاهده شده است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد

با اطمینان  35و  33درصد می توان گفت که بین میانگین

متغیر میزان آگاهی معلمان توانایی پیش بینی متغیرهای

نمرات عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوگروه مورد بررسی

عملکرد تحصیلی را دارا است.

(معلمان دارای آگاهی مطلوب و معلمان فاقد آگاهی

یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های پیشین

مطلوب) ،تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس و با

همخوانی دارد .نتایج پژوهش جلیلی( )1913با عنوان

توجه به میانگین نمرات عملکرد تحصیلی دانشآموزان دو

بررسی میزان آگاهی شناخت آموزگاران از ناتوانیهای

گروه باید گفت در تمام مواد درسی (خواندن ،نوشتن ،امالء

یادگیری  ،در شهر بیرجند» نشان می دهد که  45/3درصد

و ریاضیات) دانشآموزان معلمان دارای آگاهی مطلوب

آموزگاران دارای اطالعات کم و  54/2درصد دارای
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.0

اطالعاتی در حد متوسط در زمینه ناتوانی های یادگیری
هستند .پژوهش عبدی و

بهشتی( )1939که با

با توجه به اینکه پرسشنامه ادراک افراد از

واقعیت را میسنجد  ،بنابراین نباید این احتمال را نادیده

عنوان«بررسی میزان آگاهی معلمان دبستانی از ناتوانی های

گرفت که چنین ادراکی کامالً با واقعیت منطبق نباشد.

یادگیری دانشآموزان در شهرستانهای استان تهران » انجام

.1

شده ،بیانگر آن است که دانش کلی گروه معلمان از

نبودن برخی معلمان که البته بسیار ناچیز بوده و حدود 1

ناتوانایی های یادگیری در نقطه درصدی  42قرار دارد.

الی  3نفر بودند.

پژوهش فتاحی اندبیل( )1931با عنوان تأثیر سطح آگاهی

.1

معلم از ناتوانایی های یادگیری بر نحوه پسخوراند به بازده

پژوهش موجب اهمیت ندادن آنها به نتایج و یافته های

تحصیلی و واکنش های هیجانی به دانشآموزان دارای

تحقیق شده به گونهای که ممکن است در پاسخ به پرسش-

ناتوانی یادگیری ،بیان کننده چگونگی تاثیر میزان آگاهی

ها دقت الزم را به عمل نیاورده باشند.

افت اولیه نمونه تعیین شده به دلیل در دسترس

نوع نگرش نامناسب برخی معلمان به تحقیق و

معلمان بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان است که به
صورت پسخوراند به بازده تحصیلی و واکنش های هیجانی

گزارش هر پژوهشی به امید ادامه یافتن راه تحقیق و

به دانشآموزان بروز میکند .شریف ،نصرآبادی و سپنتا

پژوهش در مورد آن موضوع و بهره برداری کاربردی از

( )1935نیز دریافته اند که بین شناخت مدیران از ناتوانی

یافته های آن  ،نگارش و به جامعه پژوهش گران و دست

های ویژه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

اندرکاران مرتبط با موضوع  ،ارائه میشود بنابراین الزمه

همبستگی معنی داری وجود دارد .شایان ذکر است که

هر گزارش پیشنهادهایی است که این امور را تسهیل کند.

پژوهش حاضر میزان آگاهی مدیران نسبت به ناتوانی های

در این بخش نیز پیشنهادهایی در دو بخش برای استفاده

ویژه یادگیری را به تفکیک متغیرهای متعددی بررسی نموده

پژوهش گران و دست اندرکاران امر آموزش کودکان و

از جمله میتوان به سطح آگاهی مدیران از اختالالت زبان

مسئولین آموزش و پرورش ارائه شده است.

نوشتاری ،زبان گفتاری ،ناتوانی در خواندن ،و ناتوانی در

یافته های هر پژوهش و تجربیات پژوهش گر ،موضوعات

حساب اشاره کرد که در تمام موارد رابطه معنی داری بین

جدیدی را در ذهن وی تداعی میکند که در گزارش

سطوح آگاهی مدیران و عملکرد دانشآموزان مشاهده شده

پژوهش ،در مورد آنها به دیگران پیشنهاد می شود.

است.

پیشنهادهای پژوهشی که بر اساس محدودیت ها و تجارب
پژوهشگر نگارش می یابد  ،راه را برای پژوهش های آتی

محدودیت های پژوهش
محدود بودن جامعه آماری به معلمان و
.0

ارائه شده است :

دانشآموزان شهرستان رشتخوار  ،تعمیم نتایج را به سایر

 .0سعی شود پژوهش مشابهی با تاکید بیشتر بر حیطه

شهرها با محدودیت مواجه ساخته است.

های مختلف آگاهی معلمان انجام گردد تا اهمیت سطوح

.1

هموار سازد .در این پژوهش نیز پیشنهادهایی به شرح زیر

محدود بودن ابزار سنجش به پرسشنامه می تواند

مختلف آگاهی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان بیش از

کاربرد گسترده ی یافته ها را با محدودیت مواجه سازد .به

این روشن شود.

تعبیر دیگر کاربرد یافته ها با احتیاط بیشتری باید مورد نظر

 .1در صورت امکان  ،با برنامه ریزی های مناسب و

قرار گیرد.

اتخاذ تدابیر تشویقی ( که قطعا بار مالی نیز دارد ) از افت
اولیه و ثانویه نمونه آماری پیشگیری شود و از این طریق
روایی بیرونی و درونی پژوهش ارتقاء یابد.
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 .1مناسب به نظر میرسد تا در پژوهشی به تبیین اثر

 ساموئل ،کرک و ارویل جانسون . )1911( .آموزش و پرورش

بخشی سایر آگاهی های معلمان در عملکرد تحصیلی

کودکان عقب مانده ذهنی( .ترجمه مجید مهدیزاده) .مشهد :انتشارات
به نشر.

دانشآموزان پرداخته شود.

 ساموئل ای،کرک و جیمز جی،گاالگر .)1932( .آموزش و پرورش

 .1در دوره های ضمن خدمت ،آموزش ویژگی ها و

کودکان استثنایی( .ترجمه مجتبی جوادیان) .مشهد :آستان قدس

نشانگان اختالالت یادگیری تشریح گردد تا از این رهگذر

رضوی.

سطح آگاهی معلمان افزایش یابد.

 سلیمان پورمقدم ،حسین .)1931( .کودکان دیر آموز .مشهد :فرا
انگیزش.

منابع

 سیف ،سوسن .)1915( .ناتوانی های یادگیری .تهران :انتشارات

 افروز ،غالمعلی .)1931( .اختالالت یادگیری .تهران :پیام نور.

نورکاظم.

 باری ای ،مک نامارا و فرانسیس جی ،مک نامارا .)1931( .کلیدهای

 سیف نراقی ،مریم و نادری ،عزت اهلل .)1933( .اختالالت یادگیری.

پرورش کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه( .ترجمه فریبا مقدم).

تهران :انتشارات ارسباران.

تهران :کتابهای دانه.

 شاطریان ،محبوبه  . )1931(.کار درمانی برای کودکان کم توان

 باری ای ،مک نامارا ،و فرانسیس جی ،مک نامارا.)1933( .

ذهنی ،تهران:دانژه .

کلیدهای برخورد با ناتوانی یادگیری( .ترجمه ترانه بهبهانی) .تهران:

 شریفی در آمدی ،پرویز  . )1935(.دیدگاه ها ،ارزیابی مواد و

کتاب های دانه.

راهبردها در آموزش و پرورش کودکان عقب مانده  .اصفهان :

 بامشاد ،محمدمهدی .)31-31( .راهنمای آموزش والدین و مربیان.

انتشارات سپاهان .
 شکوهی یکتا ،محسن؛ و پرند ،اکرم .)1933( .روان شناسی

مشهد  :انتشارات گل نشر.
 تبریزی ،مصطفی .)1911( .درمان اختالالت ریاضی .تهران:

وآموزش کودکان استثنایی .تهران :طبیب ،چاپ اول.

فراروان.

 جلیلی ،فرخ رو .)1931( .بررسی میزان آگاهی و شناخت

 تبریزی ،مصطفی .)1931( .درمان اختالالت خواندن .تهران:

آموزگارا ن از ناتوانایی های یادگیری در شهر بیرجند .تعلیم و تربیت

فراروان.

استثنایی .فروردین و اردیبهشت.31

 تبریزی ،مصطفی. )1911( .درمان اختالالت دیکته نویسی .تهران:

 فتاحی اندبیل ،اعظم .)1931( .تاثیر سطح آگاهی معلم از ناتوانایی

فراروان.

های یادگیری بر نحوه پسخوراند به بازده تحصیلی و واکنش های

 تبریزی ،نرگس .)1931( .همه میتونن زرنگ باشن .تهران:

هیجانی به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری .فصلنامه اندیشه های

فراروان.

تازه در علوم تربیتی .سال سوم شماره اول.

 تنکابنی ،غزاله احمدی .)1935( .راهبردهای موفق ارائه تکلیف

 شریف ،سید مصطفی ،نصرآبادی ،حسنعلی وسپنتا ،ماندانا.

برای معلمان و والدین دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری .تعلیم و

( .)1935رابطه بین آگاهی مدیران از ناتوانی های ویژه یادگیری

تربیت استثنایی .شماره .53

باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی .دو ماهنامه

 جرالد واالس ،جیمز مک االفلین .)1911( .ناتوانی یادگیری و

علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد ،سال،35شماره .13
 سلحشور ،ماندانا .)1932( .الفبای بهداشت روانی کودکان در

مفاهیم آن( .ترجمه تقی منشی طوسی) .مشهد :آستان قدس رضوی.
 دالور ،علی .)1932( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی

مدرسه .مجله پیوند .سال  .1932شماره ،231ص 42تا. 45
 عبدی ،بهشته .)1939( .بررسی میزان آگاهی از ناتوانایی های

و اجتماعی .تهران :انتشارات رشد.
 دهقان بنادکی ،مریم .)1933( .شناخت و درمان مشکالت رفتاری

یادگیری معلمان ابتدایی شهرستانهای استان تهران .شورای تحقیقات

کودکان .انتشارات جمال.

آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران.

 رینر،کی؛ و پوال چاک ،ای .)1913( .روانشناسی خواندن (ترجمه

 فریار ،اکبر ،رخشان ،فریدون .)1919( .ناتوانی های یادگیری.

مجدالدین کیوانی) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

تبریز :نشر میترا.

 ساروخانی ،باقر .)1939( .روش های تحقیق در علوم اجتماعی.

 فکوری ،مهسا .)1931( .ناتوانی های یادگیری از دیدگاه پیاژه.

تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تهران :انتشارات رشد.
 کارولین اس ،شرودر و بتی ان ،گوردون .)1934( .سنجش و درمان
مشکالت دوران کودکی( .ترجمه؛ مهرداد فیروزبخت) .تهران :دانژه.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between teachers' knowledge of learning disabilities
andstudents' sense of belong toschool and academic performance Using a sample of 45, for each teacher five
students were selected from the same class (size student sample was 225). The results showed there in no
significant relationship between teachers' knowledge and sense of attachement. Between the academic
performance of students and teachers knowledge about learning disabilities there is a significant relationship.
Regression analysis showed that teachers' knowledge has the ability to predict academic performance of students.
Key words: teachers', learning, first grade
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