
Persia  /Oppimishäiriöt  

   بچه ها در مدرسه چيست؟یرگيدعدم يا  ـ عللدانش آموزان (oppimishäiriöt) "یفراگيرالت اختال"

 مواجهه تیکالـبسياری از والدين اتباع خارجه وقتی اطالع پيدا می کنند که فرزندانشان در فراگيری دروس مدرسه با مش

 چون از طرفیموضوع به سادگی امکان پذير نيست؛  آنها درک و قبول اين برای.  به شدت ناراحت می شوند،شده اند

بيان می کنند، و از طرف ديگر اصطالحات حرفه آموزش و پرورش  ه مطالبشان را باـآموزگاران و کارکنان مدرس

 التاختال "مفهوم عبارتپس  .روزمره بچه ها در خانه مطابق معمول پيش می رودانجام کارهای پرورشی و امور 

 يادگيری خواندن، نوشتن و  در دانش آموز توانائیکمبود استعداد و" اختالل در فراگيری"چيست؟ منظور از " فراگيری

عدم  يا نداشتن دقت کافی مشکالت يادگيری ممکن است ناشی از کمبود قدرت تمرکز، اين.  استساير دروس مدرسه

 را جزء دسته ای  خارجهمشکالت فراگيری دروس رياضيات و زبان . باشدو امکانات آموزشی شرايط توانائی استفاده از

اختالل "ديگری بنام  از عبارت در رابطه با اين موضوع غالبًا .گيری رده بندی می کنندفراعمومی جداگانه از مشکالت 

 يادگيری  درانش آموزد  نواقص مادرزاداصـطالح از اين منظور ،داستفاده می شونيز  (lukihäiriö) "واد آموزیـس

س ـد؛ از جمله اينکه حـت دچار مشکالت ديگری نيز باشـ کودکی ممکن اس، عالوه بر اينها.خواندن و نوشتن است

ه او مانند ديگران نباشد يا برايش مشکل باشد که ـشنوائی و بينائی وی مانند بقيه کودکان کار نکند، واکنشهای حس المس

محيط جديد همچنين .  به تنهائی روی پای خودش راه برود ياه ووضعيت محيط اطرافش را درک و شناسائی کرد

  . ايجاد نمايد و آشفتگيهائیی ممکن است که برای کودکانی پريشانیانزندگ

 مطالعات و تحقيقاتی که در . کجا استسر چشمه اين مشکالت درآيا  پيش می آيد که اين سؤال برای بسياری از والدين

مغز عملکرد مربوط به " واد آموزیـاختالالت س"فته نشان می دهد که بيشترين علل سالهای اخير روی مغز صورت گر

مت از مغز که آن قس بعضی از کودکان در اين است که" اختالالت سواد آموزی" دليل ؛عبارت ديگربه . دمی شو

 يک چهارم از . دهدام انج به خوبی سـاير بچه ها کارش را، نمی تواندرا دارد شنيدن، بيان و درک کلمات اص بهختصا

 موجود دراز مردم به علت اختالالت % 5نزديک به . می باشند" اختالالت فراگيری" از یيک نوعمردم دچار تمام 

 ايشاتی که از دوقلو ها انجام شدهتحقيقات و آزم. ، نمی توانند خواندن را به خوبی فراگيرندشانابعصا  عملکردسيستم

 ايجاد  عوامل،حتی بعضی اوقات. تندـی هسمشکالت سواد آموزامل بزرگی در نشان می دهد که ژنهای موروثی ع

 می توان ابتالی مادر به از ميان اين عوامل. ندواد آموزی ممکن است قبل از پديد آمدن جنين بوجود آمده باشـاختالل س

 و افراط در استفاده از  و يا استعمال دخانياتاريون؛ يا مسموميت و عفونترخک يا سرخجه، انفلوانزا، ـبيماری س

ده در هنگام زايمان، يا نرسيدن  در بعضی مواقع صدمات وار. توسط هر کدام از والدين را نام برد،مشروبات الکلی

يبهای وارده به مغز يا حواس شخص ـهمچنين آس. د گردتاختالالاين قبيل ی برای اکسيژن الزم به نوزاد نيز می تواند علت

 می از علتهای ديگر مشکل سواد آموزی. دعث پديد آوردن مشکالت يادگيری شوز می توانند با ني مختلفدر اثر حوادث

فشار و اسی و حتی هيجان و ـ شنوائی و بينائی، مشکالت ناشی از آشفتگيهای روانی و احس حس موجود درتوان نواقص

  . عصبی را نيز نام برد"استرسهای"



در . مورد آزمايش و امتحان قرار گيرند روانشناسی هایتستبايد در دانشان  فرزنمتعجب می شوند که چراخيلی از والدين 

همچنين الزم است . برای والدين مربوطه دقيقًا توضيح داد  راچنين مواردی بهتر است که هدف و اهّميت اين آزمايشات

گاهی .  نمودريحـشان تش، و هم برای والدين هم برای خود بچه ها،که استعدادها و خصوصيات پسنديده بچه ها را نيز

در اين .  ديگری به انجام برسدهایه و الزم است تا تحقيقات و تستهای بيشتری در محلاين آزمايشات کافی نبودنتيجه 

  .دبه توافق والدين دانش آموز دارصورت، اجرای تحقيقات و آزمايشات بيشتر احتياج 

يکی از . و پرورش کودک نارسائيهائی وجود داردرشد در بعضی وقتها در کودکستان يا مهد کودک مالحظه می شود که 

  ها می توان بروز مشکالتی را در امر آموزش اين بچه، به اين امر که با وقوفاست فوائد پی بردن به اين نارسائيها اين

قاط ضعف ات الزم برای تقويت نتمرينات و تعليمالت پيش بينی شده می توان برای رفع مشک. در مدرسه پيش بينی نمود

 مناسب با ، در صورت لزوم او را به کالسیورود به مدرسهنگام در هبعدًا، شروع کرد و در همان کودکستان کودک را 

اتکاء به قدرت   وارده به خطر آسيب اين دانش آموز را از، می توانبه اين ترتيب. هوش و استعداد خودش هدايت نمود

آموزش دروس که در کند می  اين دانش آموز مشاهده وقتی که، مصون نگاه داشت؛ چون در غير اين صورت شنفس

، احتماًال برايش تجربه تلخی خواهد بود که موجب کاهش اعتماد به نفس وی مدرسه همانند بقيه شاگردان پيشرفت ندارد

  . می گردد

 یدر کالسهای مخصوصبايد او گيری تشخيص داده شده و ان اختالالت فراـدر فرزندش از اينکه ،بعضی از والدين

موجب عدم موفقيت فرزندشان در زندگانی وند که مبادا اين موضوع ـيدی می شت و نگرانی شدـوحش، دچار ندآموزش ببي

 که برای چنين دانش ، مدرسهی اصرار دارند که او را در کالسهای معمولیشود؛ و به همين دليل با پافشاری زياد

  به اطالع آنهاچنين والدينیبرای رفع نگرانی ت که ـاساين بهتر . ثبت نام نمايند بسيار سخت و طاقت فرسا استی آموز

د پس از ن حتی می توانت؛ به اين معنی که آنهای نيسانمانعی برای تحصيل چنين دانش آموزاختالالت فراگيری رسانيد که 

ببعد، در  ميالدی 2001سال پائيز از قانونًا، . دنوـشئل ا هم ن ديپلم اخذ مدرک، بهت نهائی دبيرستاناگذراندن امتحان

به اين شرح که اگر شرکت کننده ای، به دليل . به مسأله اختالالت فراگيری توجه شده استبرگزاری امتحانات نهائی 

راهم ا را برای وی فشته باشد، بايد آنه دا"خصوصیت مشرايط و امکانا"ه امتحان احتياج به ـساختالل فراگيری، در جل

به موجب تصويب  نيز رفع نشود، "خصوص مشرايط و امکانات" اگر مشکل شرکت کننده با فراهم آوردن حتی. آورد

به اين شرکت کننده در يک ماده درسی  هيأت برگزاری امتحانات نهائی آموزش و پرورش می تواندنامه های مربوطه، 

 شرايط و بـبرای کس . دهندان را به حد نصاب قبولی افزايشره يک امتح يعنی نم:حق استفاده از تک ماده را بدهد

 در جلسه امتحانات نهائی، شرکت کننده بايد يک گواهی کتبی دال بر اختالل فراگيری و درجه شدت امکانات مخصوص

شک يک پز از  ديگرآن را از يک روانشناس، دبير دانش آموزان مخصوص يا تراپيست تکلم؛ و يک گواهی کتبی

حق استفاده از . متخصص اعصاب کودکان، پزشک متخصص اعصاب يا پزشک متخصص تکلم را اخذ و ارائه دهد

 تالل فراگيری آنها از درجه شديد يارکت کنندگانی تعلق می گيرد که درجه اخـ به ش"شرايط و امکانات مخصوص"

  .متوسط باشد



 به هيچ وجه به اگر کودکی دچار اختالل فراگيری است،مود که در خاتمه بايد به تمام والدين اتباع خارجه خاطر نشان ن

  هم اين افراد،ابعصاتم روانی و سيس در نمودار عملکرد . و يا احمق باشـد تنبل، شرير و بدذاتاين معنی نيست که او

 ،ف فنالندیاز ميان چنين اشخاصی می توان مثًال آرشيتکت معرو. نقاط ضعف و هم توانائيهای شگرفی مشاهده شده است

 به جای ،در واقع.  را نام برد(Albert Einstein) "آلبرت اينشتن" ،مند فيزيکـ و دانش(Alvar Aalto) "لتوآآلوار "

افراد به روش خاص خودشان قدرت فراگيری اين  ئيم که بگوين استاينکه واژه اختالل فراگيری را بکار ببريم، بهتر ا

 اين برای اينکه.  خود به خود رفع می شودد کودکـت زمان و رش با گذشـ، از اختالالت فراگيرییبخش. می باشد

 هر مه را که معالجات و مراقبتهای الزتـد، بهتر اسگردننطرد و از طرف جامعه نشـده کودکان دچار مشکالت انزوا 

  .دچه زودتر شروع کر

  :ز مآخذ زير استفاده نموده استلب فوق اا برای نوشتن مط،)Sirkku Suikkanen" (سيرّکو سويّکانن"نگارنده، 
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