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 تقدیر و تشکر

ریغ استاد گرانقدرجناب آقای با تشکر و سپاس بی کران  از زحمات و راهنمایی های بی د

 که همواره در نگارش این پروژه راهنمای بنده بودند..……………
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 چکیده:

 ینا بر عموماً استثنایی و عادی تربیت و تعلیم متخصصان دیرآموز آموزان دانش های ویژگی به توجه با

 است بهتر دارند عادی آموزان دانش با کمی تفاوت ذهنی رشد نظر از آموزان دانش قبیل این چون که باورند

 سه باید همواره دیرآموز کودکان آموزش در.  کنند تحصیل خود همساالن سایر همراه و عادی مدارس در

 ممکن که چند هر کودکان این .داشت نظر مد را مستمر ارزیابی و شده، فردی ،آموزش والدین درگیری اصل

 در ولی باشند مواجه مشکالتی با درس کالس در ریاضیات و خواندن مانند تحصیلی مهارتهای در است

 مسایل لذا کنند می عمل بیشتری موفقیت با اجتماعی و عملی موقعیتهای در مهارتها این بکارگیری

 .شود تدریس آموزان دانش برای عینی و بسته بکار سطح در باید آموزشی

پژوهش حاضر به منظور تقویت  اینجانب پوران باولی بهمئی آموزگار آموزشگاه حضرت امیر )ع(می باشم

  دانش آموزاین انجام شد .بررسی اولیه نشان داد   دانش آموز دیر آموزم به نام حسن در درس ریاضیمهارت 

ای پرسش نامه های مربوط علل ضعف کتابخا نه ای و اجر . پس از انجام مطالعات استضعیف  ریاضیدر 

مدیر مدرسه نیز در ا رزشیابی که از م شناسایی و راهکارهای برای حل مشکل در نظر گرفته شد.دانش آموز

در پایان بر نقش استفاده از      را مطلوب تشخیص داد.ریاضی رت های ادانش آموزان به عمل آورد رشد مه

تابلوی ارزشیابی  ی نوین در باال بردن انگیزش دانش آموزان مانندبازی های آموزشی و به کار گیری روش ها

 تاکید شد.،روش های متنوع جهت آموزش کودکان دیر آموز توصیف
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 :مقدمه

 یادگیری قابلیت و تر ضعیف سازشی رفتارهای دارای عادی کودکان با مقایسه در دیرآموز دانش آموزان

 عادی افراد سطح در مسایل حل و مطالب فراگیری به قادر ذهنی کم رشد سبب به گروه این. هستند کمتری

 را ذهنی رشد درجه ترین باال دیرآموزان ذهنی مانده عقب های گروه میان در. نیستند خود سال و همسن و

 آنان هوشی بهره و دهند می تشکیل را ذهنی مانده عقب های گروه از گروه ترین بزرگ حال عین در و دارند

  معموال که رو مدرسه آموزان دانش جمعیت از ای توجه قابل درصد و است درصد ۹۰ تا ۸۰ حدود

. گروهند این از بروند پیش خود سان همکال سایر با همگام مطالب یادگیری و تحصیل در توانند نمی

 شناختی های ویژگی مولفان بعضی. شوند می شامل را دانش آموزی جامعه از درصد ۱۴ تا ۱۰ دیرآموزان

 .اند کرده ذکر چنین را دیرآموز آموزان دانش

 دیرآموز آموزاندانش شناختی های ویژگی ▪

 هستند س کال شاگردان متوسط از کندتر مطالب، یادگیری مفاهیم درک در -

 اند ضعیف پیچیده روابط تشخیص در -

 عاجزند انتزاعی مفاهیم درک از -

 رنددا نیاز بیشتری تمرین به درسی مطالب یادگیری برای -

 است محدودتر خود ن همساال به نسبت آنان عمومی معلومات دامنه -
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 آموزان دانش ویژه که ای ساده زبان دستور از و دارند محدودتری لغات خزانه خود ن همساال به نسبت -

 کنند می استفاده است تر کوچک

 اند مواجهه مشکل با درسی های کتاب فهمیدن و خواندن در -

 .ترند عقب خود ن همساال از سال سه تا دو معموال درسی فتکالی انجام در -

 جداسازی یا سازی یکپارچه: دیرآموز کودکان آموزش

 خودآموزی تر باهوش کودکان ف برخال که است این است مشهود آموزان دانش از دسته این مورد در چه آن

 .نیستند خودکار فراگیری امر در و ندارند چندانی اتفاقی و ضمنی

 می تر عقب و عقب خود تواناتر ردیفان هم از تدریج به و اند ضعیف خیلی خواندن در کودکان این معموال

 و معمولی درسی های برنامه تنظیم برای را مدارس یابند ارتقا تری باال آموزشی سطح به چه هر اینان. مانند

 این بارز ویژگی آفرند ردکت. سازند می رو روبه مشکل با پیش از پیش خود کند یادگیری با آن تطبیق

 .کنند می فراموش زود و آموزند می دیر: که کرده بیان چنین را دیرآموز آموزاندانش

 عادی کودکان هوشی دامنه حد ترین پایین در دیرآموز آموزان دانش که اند کرده تاکید نیز دیگر مولفان

 .کرد تلقی ذهنی مانده عقب را آنان نباید و دارند قرار

 این بر عموما استثنایی و عادی تربیت و تعلیم متخصصان دیرآموز آموزان دانش های ویژگی هب توجه با

 است بهتر دارند عادی آموزان دانش با کمی تفاوت ذهنی رشد نظر از آموزان دانش قبیل این چون که باورند

 معنای به دارد امن سازی یکپارچه که تفکر این. کنند تحصیل خود همساالن سایر همراه و عادی مدارس در

 وقت پاره طور به عمومی مدارس در ویژه نیازهای با کودکانی تربیت و تعلیم فرآیند کردن همزمان و همگام

  هرگونه یا معلولیت که افرادی که است باور این بر مبتنی سازی یکپارچه روش از حمایت. است وقت تمام یا
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 برای برابر امکانات و ها فرصت از خود بالقوه توان ثرحداک با عادی افراد همانند دارند یادگیری مشکالت

 ناتوانایی، به مبتال دبستانی پیش آموزان دانش که است آن از حاکی تحقیقات شوند مند بهره خودشکوفایی

 ناتوان دبستانی پیش آموزان دانش از بسیاری و دهند می قرار الگو را خود توانای همساالن مثبت رفتارهای

 .پردازند می تری سازنده بازی به شوند ادغام خود عادی همساالن اب که صورتی در

 به مبتال آموزان دانش که اند داده نشان شده انجام ۱۹۷۵ - ۸۴ های سال طی که مطالعه یازده تحلیل

 نایل تحصیلی های مهارت از باالتری سطح به جدا های موقعیت با مقایسه در و یکپارچه موقعیت در ناتوانایی

 بوده ناتوانان زیان به شده اجرا گذشته در که کودکان جداسازی اصل تابع های برنامه از بسیاری دشون می

 طور به ناتوان آموزان دانش برای جدا تربیتی های دوره که دهد می نشان زیادی های پژوهش نتایج است

 برنامه با آمدن کنار گاه که است آن از حاکی نیز ها پژوهش بعضی نتایج البته. است نبوده ثمربخش نسبی

 مشکل آنان برای دارد، وجود ناتوان کودکان برای یکپارچه های موقعیت در که فشرده و سنگین نسبتا های

 هر به. ندارند یکپارچه های موقعیت با آمدن کنار برای را الزم اجتماعی های مهارت کودکان این و است

 درون ضمیمه های کالس نمودن دائر طریق از یساز یکپارچه راهبرد شده ذکر تناقضات رفع برای حال

 ایجاد عین در که کند می ایجاد مدارس در تحصیلی قضایی دیرآموز آموزان دانش مختص و عادی مدارس

 نیز را آموزان دانش صددرصد ادغام از ناشی های ضعف و نقائص سازی یکپارچه روش به مربوط قوت نقاط

 . نماید تعدیل و رنگ کم

 بیان مسئله

 نرمال، منحنی براساس هوشی نظر از که است فردی مرزی، دیرآموز آموز دانش» آمده عمل به تعاریف بقط

 کندتر ، تحصیلی مهارتهای یادگیری نظر از و بوده میانگین از تر پائین معیار انحراف دو تا یک فاصل حد در

 «است انطباقی ی رهارفتا در اساسی اشکاالت فاقد و کند می عمل متوسط هوش دارای همساالن از

  که هستند آموزانی دانش ، مقاله این در مرزی  مانده عقب آموز دانش از منظور(.  ۱3۷۹ ، تات و هوسپیان(
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 تشخیص مرزی عنوان به کشور استثنایی کودکان وپرورش آموزش سازمان ارزیابی و سنجش واحد توسط

 چهارم ویراست روانی بیماریهای تشخیص اریآم راهنمای زعم به افراد این هوشی بهره و ند ا شده داده

 عقب کودکان دیگر های گروه با ها آن اصلی و عمده تفاوت و گردیده تعیین ۸۴ تا ۷۱ حدود در ،(2۰۰۰)

 دارا را عادی مدارس در و دیگر آموزان دانش کنار در تحصیل توانایی ها آن که است این در ذهنی مانده

 .(۱3۷۰ ، احدی و جمالی بنی) هستند

 کودکان واقع در. کنند می فراموش زود و آموزند می دیر که است این مرزی دیرآموز کودکان بارز ویژگی

 های کالس در بیشتری وقت صرف با و کندتر را درسی مواد آموختن توانایی که این دلیل به دیرآموز

 ذهنی ماندگی عقب یننو تعریف براساس و ذهنی مانده عقب های گروه سایر با مقایسه در دارند معمولی

 شکیبایی و خاص توجه به ویژه نیاز ها آن بیشتر واقع در و گفت توان نمی ذهنی مانده عقب ها آن به شاید

 زندگی یک از قادرند و رند دا را محیط با سازگاری توانایی دیرآموز افراد بزرگسالی سنین در. دارند مربیان

 (.۱3۸۱ افروز،) شوند برخوردار مستقل

 دانش این دهد می دیرآموزنشان  آموزان دانش شناسایی و ارزیابی در عملی وتجارب پژوهشی های یافته

 : دارند قرار عمده طیف دو در آموزان

 دچارمحدودیتهای( خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی) محیطی های محدودیت علت به که آموزانی دانش -۱

 آموزان دانش عنوان به ودرنهایت بارز هوش آزمون درنتایج محدودیت این که گردیده شناختی

 وجبران آموزشی مطلوب درمحیط گرفتن قرار با آموزان دانش از گروه این. شوند می داده دیرآموزتشخیص

 .قراربگیرند متوسط  طبقه در زیاد احتمال به بعدی درارزیابیهای توانند می اولیه های محدودیت

 و کودک مهد چون امکاناتی از استفاده واحیاناً مطلوب محیطی  امکانات داشتن علیرغم که آموزانی دانش-2

 آزمون نتیجه با کودک تحصیلی عملکرد موارد این در شوندکه می داده تشخیص دیرآموز آمادگی، دوره طی

 .داشت خواهد همخوانی هوشی
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ا کودک دیرآموز، کودکی است که برای رسیدن به معیارهای اساسی رشد در چهار حوزه اجتماعی، فردی ی

 :آموزشی با دشواری مواجه است. برخی نشانه های دیرآموزی در کودکان عبارتند از

و زبان از جمله ویژگی های کودکان مبتال به اختالل یادگیری  گفتار رشد الگوهای در تاخیر ضعف حافظه و

ک دیرآموز دیرتر از سایر همساالن خود زبان به سخن می گشاید و برای یادگیری به رشدی است. یعنی کود

 .تکرار چندین باره مفاهیم نیاز دارد

کودک دارای ناتوانی یادگیری اجتماعی معموالً به جای تعامل با همساالن خود، با کودکان کوچکتر از خود 

نکه قادر به برقراری ارتباط با دیگر همساالن خود ارتباط برقرار می کند. این دسته از کودکان به دلیل آ

نیستند، بیشتر به عنوان درونگرا برچسب گذاری می شوند و همین امر موجب می گردد که آرام تر و کم 

 .حرف تر باشند

به نظر می رسد کودکانی که مشکالت یادگیری فردی دارند، کمتر می توانند احساسات خود را کنترل کنند. 

از کوره در می روند، اغلب اوقات کالفه هستند، برای مسائل ظاهرا جزئی اضطراب زیادی از خود  آنها فوراً

نشان می دهند یا در اثر عقب ماندگی افسرده می شوند. این کودکان مشکالت قابل توجهی در عزت نفس و 

 یا بی ثباتی عاطفی هستند اعتماد به نفس دارند و مستعد پرخاشگری

کودکان با ناتوانی یادگیری یا آموزشی برای پردازش و درک اطالعاتی که به آنها داده می شود، به زمان 

بیشتری نیاز دارند. ممکن است از دانش فکری کافی برخوردار باشند، اما فهم و درک مفاهیم برای آنها 

.بیشتر طول می کشد . 

 شتری جهت پردازش اطالعات و داده ها و مع بندی نیاز دارند.آنها به زمان بی
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https://niniplus.com/post/4983-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%9F
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 وضع موجود توصیف

سابقه تدریس در آموزش و .....می باشم بنده دارایحضرت امیر )ع (اآموزگار آموزشگاه ......اینجانب      

 ......تان باوی ،به عنوان نیروی  حق التدریس در دبستان حضرت امیر )ع( در شهرسپرورش هستم. 

 خدمت می کنم.

و   توسط آزمون سنجش به نام حسن که یکی از دانش آموزان   در اوایل سال تحصیلی اخیر متوجه شدم 

و  بوده  به عنوان دانش آموز دیر آموز شناخته شده است . امکانات مدرسه در حد محدود میدانی   مشاهدات

سال تحصیلی  در ابتدای   دامدار بو دند و  و وسایل آموزشی به ندرت دیده می شد . والدین اغلب کشاورز 

برای رسیدگی به امور تحصیلی فرزندشان نداشتند . دانش آموزان در حالی که مشتاق به نظر می  فرصتی  

  . نبودندبرخوردار  رسیدند ازامکانات زیادی 

 کالسه و به صورت مختلط.ساختمان مدرسه آجری می باشد.مدرسه در دو طبقه  6مدرسه ای 

همکف و طبقه اول است.مدرسه مذکور دو دوره ای است که ابتدایی و متوسطه اول دارد. برگزاری 

 دوره ها به صورت چرخشی است که دو شیفت صبح و عصر برگزار می شود.

حیاط مدرسه آسفالت،حیاطی پویا یک قسمت مدرسه دارای باغچه کوچک است.دیوارها دارای 

 رسه بسیار تمیز و مرتب است.پیام های بهداشتی حیاطی بزرگ،مد

کالس سوم در طبقه اول واقع شده است و نیمکت ها به صورت ال مانند چیده شده و هر نیمکت 

 دو دانش آموز را در خود جای می دهد.

 نفر بود مدیر مدرسه مرد و بقیه همکاران خانم بودند. 9کادر مدرسه 

 ی تدریس را دنبال کنند.نفر نتوانستند به صورت مجاز 2دانش آموز کالس  15از 

 محیط مدرسه بسیار گرم و صمیمی است و اولیاء مدرسه تمام تالش خود را برای پیشبرد اهداف 
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  و ارتقا آموزشی انجام می دهند.

نگرانی هایی احساس کردم . به  ریاضیدر درس  مپیشرفت دانش آموز . درباره پس از چندین جلسه تدریس 

ی از پیشرفت باالی که  دانش آموزی  .  مشکل داشت تدریس شده  رین هایحل تمدر  حسن نظر می رسید 

و در فرایند تدریس حضور فعالی  حل کندشده را  تدریس مباحث   به راحتیبرخوردار باشد باید بتواند 

درس های  و نمی توانستند  الیت های کالسی شرکت جدی نداشتندر فع حسنباشد ، در حالی که  داشته 

وزم دانش دیر آم.پایینی کسب می نمود نیز نمره  ریاضی و در درس حل کندقبلی را   تدریس شده 

 .این موضوع بسیاراهمیت داشت  و با مشکالت جدی در این زمینه روبرو بود.وضعیتش بسیار بد بود 

و امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم 

فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبیران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در 

مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است ومهم تر از همه اینها 

ه ریاضی نقش عمومی ایفا می کند ایجاد انگیزه است و بهترین انگیزه که مخصوصا در یادگیری و عالقه ب

بیان ریشه های تاریخی و بیان تارخ ریاضیات در پیشرفت ریاضی می باشد.به طور خالصه می توان گفت که 

باشد. به طوری که ریاضیات یکی از مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد درسی می

اراده ی انسان و منعکس کننده سیر عقل  منعکس کنندههای اندیشه ی آدمی است که عالی ترین تراوش

 درحقیقت ریاضیات می تواند در روند تکاملی تعقل ثاثیر گذار باشد و تاثیر مثبتی داشته باشد.می باشد.

 تاثیر ریاضیات بر زندگی 

اضیات پرسشی که کراراً بوسیله دانش آموزان ، دانشجویان و حتی دبیران مطرح می شود این است که چرا ری

می خوانیم ؟ و یا چرا ریاضیات تا این حد تدریس می شود؟ و یا چرا ریاضیات باید مورد توجه هر محصلی 

 بوده مطرح همیشه که است پرسشی این ؟ دارد مره روز زندگی در نقشی چه ریاضیات اصوالً یا و باشد؟ 

ر یک عبارت خالصه کرد نمی توانر یک جمله یا دد را آن بتوان که ای کننده قانع پاسخ متاسفانه و است  
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پاسخ به این پرسش است . شاید عمده ترین انگیزه مطالعه و گسترش ریاضیات و   پژوهشداد.هدف ما در  

نخستین دلیل برای اهمیت دادن به آن به کار گرفتن این دانش در مطالعه طبیعت بمنظور شناخت محیط 

راحت تر باشد.هوایی که استنشاق می کنیم و یا پاکیزگی  زیست و بهره برداری از آن در جهت زندگی بهتر و

 مهم عوامل از یکی طبعاً آب.دارد اهمیت ما روزانه زندگی در آورد می   آن و نیز شرایط جوی که همراه 

ع منب یک دیدگاه از هم و نوردی دریا و کشاورزی ، روزانه مصرف در آن از استفاده نظر از هم ، است حیات

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین منبع تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی است و عظیم غذایی ، 

برای ما ارزش حیاتی دارد. برای زندگی متعادل و سالم و بهره برداری از موهبت های خدادادی نیاز به 

به این هدفها  تندرستی و بهداشت خوب و شرایطی که آن را بهبود بخشد داریم.در جدال انسان برای رسیدن

ریاضیات نقش اساسی داشته و به حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.در تمدن امروزی ما استفاده 

عملی آن در صنعت به حد اعجاب آوری رسیده است . کافی است به ماشین ها ، قطارها ، هواپیماها ، کشتی 

بازی  اساسی نقش چه ریاضیات بدانیم تا کنیم هنگا …ها ، موشک ها ، سینماها ، رادیو و تلویزیون ، تلفن و 

  کرده است.

ریاضیات نقش اساسی در تشخیص امراض ، مسائل دارویی و پزشکی بازی می کند.زیرا پیشرفت بسیاری از 

امراض مسری و مزمن مانند سرطان ، اختالالت مغزی و امراض قلبی از یک مرحله به مرحله دیگر طوری 

.بصورت عددی بیان کرد و از طریق ریاضی مورد مطالعه قرار داد است که می توان آنها را . 

  بطور کلی امروزه باید ریاضیات از جنبه های زیر مورد توجه قرار گیرد

 یک ابزار:یعنی از دید کاربردی که ارزش و ضرورت آن روز به روز در جوامع کنونی بیشتر احساس می شود

نش ، توصیف ، تجزیه و تحلیل و انتقال آن که ضرورت آن بخاطر یک زبان : یعنی وسیله ای برای نمایش دا

 زبان معمولی گنگ و نارسا بودن

 یک زمینه تربیتی : به منظور پرورش و نظم فکری و باال بردن قدرت اندیشه و استدالل منطقی
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 (:1گردآوری اطالعات )شواهد

ای مواد محتو  آزمونی را براساس حل مسئله ، توانایی های دانش آموزان در مهارت   برای آگاهی از میزان 

 را برای ارزیابی بیشتر ثبت نمودم  دانش آموزان ضعیفتدارک دادم و نمره های کتبی تدریس شده به صورت 

 آمده است. زمون و پرسش های کالسی دانش آموزدیر آموزم درجدول زیر نمرات آ

 

نمره های  ثبت  

شده در دفعات 

 پرسش کالسی

 

1 2 3 4 5 6 

نیاز به تالش  نمره 

 بیشتر

قابل 

 قبول

نیاز به 

تالش 

 بیشتر 

نیاز به 

تالش 

 بیشتر

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول

 نمودار نمره های ارزشیابی دانش آموزم

 

 

 

 
 نیاز به تالش                                قابل قبول
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ارزیابی  مدیر که قبال برای  .  و همکاران بردم  را نزد مدیر مدرسه  زمدانش آمو و نمودار  جدول نمرات 

متذکر شده بود ، تاکید کرد  درس ریاضیرا در م نش آموزدا و ضعف  کالس آمده بود دانش آموزان به 

روش های تدریس شده تجدید نظر به   باید در  فعالیت های انجام شده در امر یادگیری را کافی نمی داند و

د اوال : پایین است و برای بهبود وضع موجو مسطح نمرات دانش آموز بودند  همکاران معتقد  عمل آید . 

با سایر همکارانی که  از طریق ارتباط   و دوما : بررسی شود م ضعف دانش آموز زمینه ها و ریشه های 

 موضوع مطرح وراهکارهای مناسب اتخاذ گردد .  سالهای قبل آموزگار حسن بودند

لیا بود که از جهت کسب اطالعات بیشتر اقدام به تهیه دو پرسشنامه نمودم . پرسشنامه اول مربوط به او   

دقت پاسخ بدهند . اطالعات  را به  مطرح شده  فرزندشان سواالت  وضعیت  بهبود  برای  آنها خواسته شد 

دانش آموز عنوان  والدین کمک فراوانی کرد.م وضعیت دانش آموز در شناسایی   حاصل از این پرسشنامه

رسیدگی نماید. متوسط رسیدگی به  که به وضعیت تحصیلی فرزند شان در منزل کسی نیست  نمودند ، 

مانند رسانه های آموزشی ،  و استفاده از وسایل آموزشی  کمتر از نیم ساعت بوده  آنهاوضعیت تحصیلی 

مه پرسشنا گردید .  بازیهای فکری و آموزشی ، کالس های کمک آموزشی و کتاب داستان به ندرت مشاهده 

. در این پرسشنامه ازآنها خواسته شد به دقت سواالت را پاسخ  بود  در سایر مدارس دوم مربوط به همکاران 

نکات  نمایم . آنها ضمن پاسخ  استفاده  مدانش آموز یاضیودهای آنها در حل مشکل رداده تابتوانم از رهنم

که مورد استفاده واقع شد. همچنین مراجعه به نظریه ها ، تحقیقات وپژوهش  ارزشمندی را یادآوری کردند 

 برای من باز نمود . جدیدی را برای حل مشکل چشم انداز  ریه پردازان وصاحب نظرانهای نظ

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

مشکل اکثر کودکانی است که نمی توانند در برنامه های مدرسه پیشرفت هایی درس ریاضی ضعف در      

 (. بنابراین ۱36۹ت )فریار و رخشان ، اولین مسولیت مدارس اسزش تاریخی آمو   داشته باشند و از لحاظ
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 تمرکز روی این مساله و بررسی راهکارهای مناسب برای حل مشکل ضرورت دارد . 

در جمع بندی اولیه یافته هایی که از طریق پرسشنامه های مربوط به همکاران ، والدین و مصاحبه با مدیر    

چنین  درس ریاضیدر م دانش آموز ضعف  علل  آمد  دست  مدرسه ، معلم راهنما و دست اندرکاران به 

 عنوان شد .

 اشتغال بیش از حد والدین و عدم رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان      -۱

 سطح سواد پایین والدین     -2

 ست.نکرده ابه دلیل اینکه دوره آمادگی را سپری م دم رشد و پختگی کافی دانش آموزع     -3

 و رسانه های آموزشی   از وسایل آموزشیم ش آموزعدم بهره گیری دان     -۴

 عدم بهره گیری از روش های نوین در تدریس     -۵

 و پایین بودن سطح محرک های انگیزشیم انگیزه های پایین دانش آموز     -6

 کم دقتی دانش آموزان     -۷

 کم عالقگی و انگیزه کم  -۸

 های آموزشی ترمیمی و  جرای شیوهبهترین راه برای رفع مشکل، آموزش فردی و ا

.جبران کمبودهای یادگیری آنان است  

  پیش از شروع به آموزش درس تازه، رفتارهای ورودی شناختی در کالس را به طور جمعی

.مرور کرد، تا امکان استفاده یادگیرندگان از این رفتارها افزایش یابد  

 نیازهای متفاوتی را  نگونه که پیشهای مختلف تغییر دهیم؛ آ تکلیف یادگیری را به شکل

های  توان سطح دشواری مطالب را کاهش داد، یا دستور العمل ایجاب کند )مثال می  

  ،تکالیف یادگیری را به عوض مطالب نوشتنی به صورت شفاهی عرضه کرد، یا از تصاویر

های غیرکالمی دیگر در آموزش استفاده کرد نمودارها یا روش  
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دهند، منطقی  آموزان دیرآموز در یادگیری از خود نشان می هایی که دانش دودیتبا توجه به مح

است که باید متناسب با نیازهای آموزشی آن ها و برای برطرف کردن موانع تحصیل، تدابیری را 

 رد.اتخاذ ک

 روشهای بکارگیری به نیاز موفقیت و پیشرفت به رسیدن برای دیرآموز کودکان اساساً

 این نیازهای برآوردن برای که عادی مدرسه یک در دارند اضافی حمایتهای و(  یگزینجا)متناوب

 :شود داده قرار توجه مورد زیر نکات باید است شده داده تخصیص کودکان

 .باشد آنها جانبه همه نیازهای با متناسب باید کودکان این برای شده تدوین های برنامه -

 .کرد فراهم را آنها های خانواده و آموزان دانش مشارکت حداکثر باید -

 .کودکان این در اجتماعی مهارتهای افزایش و کارتیمی، شده، فردی آموزش بر تاکید-

 . شده اجرا های برنامه و آموزان دانش عملکرد از پویا و مستمر ارزیابی-

درسه و م–با توجه به راه های مناسب نتیجه مطلوب حاصل می شود.و این ثمره هماهنگی آموزگار 

 خانواده دانش آموز است که می توان به نتیجه مطلوب رسید.

را در کمک به حل مشکالت   آموزشی   وسایل و بازیهای تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نقش   

ک به ( در تحقیقی استفاده از وسایل آموزشی را برای کم۱36۰) "مهتاج  "یادگیری تایید می نمایند . 

( عنوان ۱3۷3)  "احدیان "آنها می داند.  بهترین کمک به  قرار دارند  ورود به مدرسهتانه کودکانی که در آس

می شود در حالی که  استفاده  پنج گانه  از بازیهای آموزشی از تمام حواس  نموده است هنگام استفاده 

در صد ۱3  فقط تاکید می شود که  شنوایی  درتدریس بدون استفاده از وسایل آموزشی بیشتر بر حس 

 شکل می گیرد .  یادگیری از طریق این حس 
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است . تا زمانی که انگیزش کافی در دانش  انگیزش  مساله  موثر بر یادگیری  از جمله عوامل  همچنین  

را  یادگیری  می تواند  پیشرفت  انگیزه  نمی شود .  مشاهده  آموز نباشد تمایلی به تحرک و یادگیری 

ی که انگیزه پیشرفت زیادی دارند با کوشش و جدیت بیشتری به تالش می پردازند ) تسهیل نماید و افراد

( یک محرک زمانی بیشترین اثر را دارد که ۱۹۹۵) "هب  "(. به باور ۱۹6۱مک کللند و همکاران،

ی شود فرد را به تالش وادار م ایجاد    فرد مورد نیاز برای  در حد  برانگیختگی تولید کند و اگر انگیزش 

مهم ترین شرط یادگیری می داند وتاکید به فوریت درپاسخ به  ( انگیزش را ۱3۷۴) "پارسا "نماید . 

جوابی بدهد و تا پایان هفته  اول هفته  اگر دانش آموزی  معتقد است  بازخوردهای دانش آموزان دارد . وی 

نتیجه رسید  این  به  وهش خود نیز در پژ ( ۱3۸۰) "پریمانی " پاداش نبیند انگیزش او کاسته می شود . 

 رابطه مستقیمی وجود دارد .یادگیری و مهارت  میزان انگیزش  که بین 

 اختالل ریاضی چیست؟

اختالل در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت 

ای مربوط به حساب از طریق آزمونهای میزان هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. مهارته

شده فردی ارزیابی می شود. فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیتهای روزمره 

تداخل می کند، و مشکالت مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت. اصطالحات قبلی برای این 

تمن، محاسبه پریشی، اختالل مادرزادی در حساب، ناتوانی در حساب و اختالل عبارتند از: سندروم گرس

به عنوان یک اختالل روان پزشکی شناخته  ۱۹۸۰اختالل رشدی در حساب، اختالل در ریاضیات تا سال 

، این اختالل به عنوان یک ۱۹۸۰نمی شد، با انتشار سومین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی در سال 

طبقه بندی شد. به طور کلی تخریب چهار گروه از مهارتها در اختالل ریاضیات مشخص مشکل روان پزشکی 

 شده است.
  
  

. مهارتهای زبان )مثل فهمیدن و نام بردن اصطالحات ریاضی، فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی ۱

 )و تبدیل آنها به نمادها

 )ددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقام. مهارتهای ادراکی ) مثل شناخت و خواندن نمادهای ع2

 . مهارتهای ریاضی )مثل رعایت مراحل ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضرب3
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. مهارتهای مربوط به توجه )مثل کپی کردن درست ارقام، به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده ( کاپالن ۴

 ۱۹۹۸سادوک 

  
نی شدید در یاد گیری و استفاده از ریاضیات است. این واژه شبیه واژه دیس کلکولیا، توصیف کننده ناتوا

دیس لکسیا، به عنوان اختالل در یاد گیری مفاهیم ریاضی و محاسبه همراه با بد کارکردی سیستم عصبی 

مرکزی تعریف شده است. به عبارت دیگر، هم دیس لکسیا و هم دیس کلکولیا، اشاره به ناتوانی شدید با 

زشکی دارند. دیس لکسیا ناتوانی شدید در خواندن با بد کار کردی عصبی است و دیس معنای ضمنی پ

 (۱۹۹۷کلکولیا، ناتوانی شدید در ریاضیات با نقص در سستم عصبی است. )لرنر 

هدف از ترمیم ناتوانی در ریاضیات، تقویت مهارت در به کار گیری روابط کمی است. این برنامه اغلب از 

نند : تربیت، اندازه، فضا و فاصله با استفاده از مواد قابل لمس و کالم شروع می شود ؛ آموزش اصول کمی ما

و در نهایت، برای ایجاد و تقویت قوه های استدالل و تفکر منطقی از معماها و صفحات سوراخ دار که با فرو 

می شود. باز پروری یا کردن میله های پالستیکی در آنها می نوان طرح های مختلف را ایجاد کرد، سود برده 

ترمیم مشکل ریاضیات کودکان باید پس از تشخیص دقیق و ظریف نوع اختالل، میزان و شدت آن و احتماالً 

 . علت اختالل شروع می شود

 انتخاب راه حل جدید: 

نظریات و یافته های صاحب نظران و رهنمودهایی که همکاران در پرسشنامه ها داده بودند را بررسی نمودم  

 کمک بگیرم .های زیر شیوه  م از و تصمیم گرفت

آموزشی ساده می باشد  وسیله  این کارت ها یک  استفاده از کارتهای حافظه آموزشی زودآموز:    -1

به جذاب شدن  آنها  داری ید حافظه  و تقویت  دانش آموزان  خواندن کلمات فارسی به  آموزش  که ضمن 

از  بسته  هر  . است تهیه گردیده  تدریس  جدید  روش های  ر اساس و ب منجر می شود  محیط آموزشی  

 کلمه را آموزش می دهد )کلمات  ۱2سانتیمتر می باشد که  ۷در  ۵برگ کارت در ابعاد  2۴کارت هاشامل 

را آموزش می  به اتفاق یک کلمه  شده اند(. هر دو کارت  روی کارت ها از روی نگاره ها و نشانه ها انتخاب 

پایین کارت  در قسمت  ند با این تفاوت که در یک کارت شکل نوشتاری بزرگ و تصویر آن کوچک ده
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انجام شده است )تصویر بزرگ و شکل نوشتاری  و در کارت مکمل همین عمل بر عکس  کشیده شده است . 

به روی زمین و از پشت  می شوند  که ابتدا کارت ها بر زده  است  این صورت  به  روش بازی   آن کوچک(.

این کارت ها را به   و  دو عدد از کارت ها را رو کرده  خود می تواند در نوبت  چیده می شوند. هر بازیکن 

برمی     آنها را به حالت اول  نبودند  هم شکل  ( . اگر کارت ها  ) یا نشان ندهد   نشان بدهد   دیگران

و اجازه دارد دو کارت دیگر را   امتیاز برای خود بر می داردبودند آن ها را به عنوان   هم شکل  و اگر  گرداند

کارت   سپس نوبت بازی کنان بعدی است و بازی تا وقتی که همه  عمل کند .  و مانند حالت قبل    رو کرده

می کند . برنده بازی کسی است که در پایان تعداد کارت   پیدا  ادامه  شوند  روی زمین بر چیده  ها از

یک کارت   در واقع روی  بازی دو کارت مثل هم را برمی دارد  اشته باشد .کودک وقتی در هنگامبیشتری د

کوچک و در تصویر دیگر که مکمل است تصویر کوچک و نوشته بزرگ می باشد.    تصویر بزرگ و نوشته 

شکل برجسته  تصویر و در دیگری   یک کارت  واقع در  در  دو تصویرمکمل را نگاه می کند  کودک  هنگامی

معنی   آن یک  تصویر ونوشته  بازی این تداعی برایش به وجود می آید که  از بارها  پس  کودک  که  است  

به راحتی معنای تصویر آن را به   دیگر ببیند می تواند  نوشته را در جای  بعدها هر زمان که آن  را دارد و

نفر طرح  ۵تا  2گیری صورت می گیرد ) این بازی برای خاطر بیاورد، کلمه را بخواند و به این ترتیب یاد 

بازی کودک می تواند چند تصویر را از بازی حذف یا به آن اضافه  یا ساده بودن  مشکل  صورت  و در  شده  

 نماید(.

در آنها تهیه گردید .  دانش آموزان و ایجاد انگیزه  جهت تحریک تهیه تابلو ارزشیابی توصیفی :  -2    

گواش  توسط رنگ  و  شده  انتخاب  سانتیمتر  ۷۰در  ۵۰هیه این تابلو ابتدا یک عدد آکاسیو در ابعاد برای ت

  بر دیوار کالس  جذاب  صورت  و به گردید . حاشیه آن تزیین   تقسیم  قرمز ، آبی و سبز  سه قسمت به  

سانتیمتر چاپ و  ۷در  ۵ابعاد گرفته شد و در  رنگی  به صورت  دانش آموزان  شد. تصویر هر یک از   نصب

و جایگاه آنها روی  قرار بگیرند  ارزیابی  در کارت های مخصوص قرار گرفت . دانش آموزان باید هر روز مورد 

حفظ نمایند  تابلو  باالی  خود را در قسمت  یک هفته کامل جایگاه  این تابلو مشخص شود . اگر آنها بتوانند 
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این روش دانش آموزان به راحتی خودشان را ارزیابی می کنند. به رقابت می پاداش دریافت می نمایند. در 

 پردازند .

مطرح کردم ، هر یک از آنها نظراتی دادند. بعضی همکاران معتقد بو  روش ارائه شده را در جلسه معلمان  

قانع شدند و در  من   و مشکالتی دارد که با توضیحات اجرایی نیست برای ریاضی  استفاده از کارت ها  دند 

این روش ها   نهایت مورد تایید همکاران و مدیریت مدرسه قرار گرفت . آن گاه جهت اجرای بهتر

 سایر همکاران را مورد توجه قرار دادم .  پیشنهادات 

برنامه ریزی و هدف گذاری:  با توجه به اینکه متوجه شدم دانش آموزم دیر آموز است و در یاد -1

شکل دارد برای رفع نقص و رساندن حسن از نظر آموزشی به سطح کالس گیری درس ریاضی م

برای او برنامه ریزی کردم ابتدا تکالیف حسن به صورت جدا و در سطحی ساده تر از سایر دانش 

 آموزان مطرح می شد تا با حل سواالت ساده احساس موفقیت کند.

واد کمی برخوردار بودند با آنها تماس ارتباط مستمر با والدین :والدین دانش آموزم از سطح س -2

 گرفته شد و خواسته شد در مدرسه حضور پیدا کنند و به طور مستمر با آموزگار در ارتباط باشند.

ثبت اشکاالت درسی :اشکاالت درسی دانش آموزم را ثبت کردم تا بتوانم آنها را با دقت مورد  -3

 بررسی قرار دهم.

رفت های دانش آموزم را ثبت و برای هر پیشرفتی مورد ثبت پیشرفت های تحصیلی :پیش -4

 تشویق قرار گرفت.

 به نیاز موفقیت و پیشرفت به رسیدن برای دیرآموز کودکان اساساً روش های متفاوت : -5

 برای که عادی مدرسه یک در دارند اضافی حمایتهای و(  جایگزین)متناوب روشهای بکارگیری

 :شود داده قرار توجه مورد زیر نکات باید است شده داده صیصتخ کودکان این نیازهای برآوردن

 .باشد آنها جانبه همه نیازهای با متناسب باید کودکان این برای شده تدوین های برنامه -
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 .کرد فراهم را آنها های خانواده و آموزان دانش مشارکت حداکثر باید -

 .کودکان این در اجتماعی ایمهارته افزایش و کارتیمی، شده، فردی آموزش بر تاکید-

  . شده اجرا های برنامه و آموزان دانش عملکرد از پویا و مستمر ارزیابی-

 برد تشویق 

نام و عکس دانش آموز بر روی آن نصب شود و در صورت پیشرفت حتما عالمتگذاری شود تا 

 دانش آموز خود نیز تعداد دفعاتی که موفق بوده را رویت کند

 ت تقویت حافظه تهیه فلش کارت جه

تهیه فلش کارت برای تهیه فلش کارت از مباحثی که دانش آموز نیاز به تکرار بیشتری دارد.

 آموزش مباحثی همچون کسر ،ضرب تاثیر بسیار زیادی داشت.

 دخالت دانش آموز در تدریس

و آموزگار شرایطی ایجاد کند تا دانش آموز در امر تدریس به او کمک کند و احساس دیده شدن 

 اهمیت داشتن کند.

 جدا نکردن دانش آموز از بقیه

 آموزگار رفتار متفاوت با او نداشته و باعث خجالت و سر افکندی و یاس دانش آموز نشود.

 وضع قانون و مقررات 

آموز  توان تکالیف خاصی را که دانش آموز، میشفاهی یا مکتوب بین معلم و دانشوضع قانون با 

 20را مطرح کرد، یا رفتار خاصی مثل آرام نشستن در نیمکت به مدت  موظف به انجام آنهاست

ها به عالیق فرد نزدیک تر  توان تشویقی را در نظر گرفت.)تشویق دقیقه در صورت پیروی می

 (باشند بهتر است
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 داشتن حق انتخاب

از آن ها را  آموز یکیتواند برای انجام یک تکلیف خاص دو انتخاب را ارائه دهد تا دانش معلم می

کپی را که هر دو با یک هدف تنظیم  انتخاب کند. مثآل برای انجام تکلیف ریاضی، معلم دو پلی

.آموز قرار دهد تا یکی را انتخاب کند اند را در اختیار دانش شده . 

شود. بهتر آن است که  آموزان می ای باعث باال رفتن احساس مسئولیت در دانش چنین رویه

تواند باعث ایجاد  مورد فراتر نباشد؛ به دلیل اینکه می 3یا  2ا باز نباشد یعنی از ه انتخاب

 .اضطراب و تنش در فرد شود

 

 اهمیت دادن به پیشرفت هایش

 به جای تمرکز روی نمره هایش او را با پیشرفت هایش بسنجیم.

 کوتاه کردن تکالیف

تقسیم شده و به جای این که یک تکلیف در این راهبرد، تکلیف مورد نظر به چند بخش کوتاه تر 

آموز تر تقسیم کرده و هر بار از دانش آموز ارائه شود، آن را به چند قسمت کوتاهتمامآ به دانش

بیت را  2خواست تا یک بخش از آن را تکمیل کند؛ مثل حفظ کردن شعر به این صورت که هر روز 

.حفظ کند  

آموز احساس تهدید  واند اثر منفی بگذارد، زیرا دانشت ارائه حجم زیاد تکلیف در یک زمان می

تواند حواس  کند. تکلیف کوتاه می های خود احساس عدم اطمینان می کرده و نسبت به توانایی

 .پرتی، خستگی و رفتارهای نامناسب را به حداقل برساند

در مورد شرایط رسانی کنیم تا به شناخت بیشتری آموز دیرآموز را اطالعهای دانشخانواده

 فرزندشان و کمک به ایشان برسند

  آموز دیرآموز در منزل بصورت جبرانی کار شودالزامآ با دانش

 آموز دیرآموز بایستی استمرار داشته باشد و منحصر به زمان خاصی نباشدکار با دانش

 به زبان ساده به دانش آموز دیر آموز آموزش داده شود.
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 :باید به موارد ذیل دقت شود ریاضیدر آموزش کامل و خوب 

برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان باید مراقب رشد زیرساخت ها و سازمان های کیفی ذهن ۱ .

)ساختارهای رشد شناختی( آنان بود. به سخن دیگر، کودک باید پایه های اساسی الزم و پیش نیاز برای 

الل بپردازد، در غیر این صورت، یاد گیری کودک درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده باشد تا بتواند به استد

انجام می شود. برای مثال، در آموزش جمع و تفریق،  "از بر کردن"یا  "طوطی وار"از مفاهیم به صورت 

کودک باید به تساوی جزء به جزء یا ادراک تک رابطه ای )تناظر یک به یک(، مفهوم عدد و نیز نگهداری 

 .ذهنی عدد رسیده باشد

ساخته های فکری  "از برکننده"یا  "مصرف کننده"ز آنکه شود در آموزش ریاضی، کودکان بیش ا . دقت2

بزرگترها باشند، فرصت درک و کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند. برای مثال، معموالً کودکان می 

توانند به آموزش معلم در ریاضیات گوش دهند و آنچه او تدریس کرده را بیان کنند، اما این امر نشان دهنده 

آنان از مفاهیم بیان شده نسیت. معلم باید از کودکان بخواهد که چگونگی استدالل خود را  یاد گیری واقعی

برای حل مسائل با صدای بلند بیان کنند تا از درستی تفکر آنان و وجود پایه های ذهنی الزم اطمینان 

 حاصل کند.

  
ان نه تنها نقش دریافت کننده . معلم باید فضای مطلوب برای یاد گیری مفاهیم ریاضی ایجاد کند تا کودک3

و منفعل را نداشته باشند و با فعالیتهای مناسب بتوانند بین آنچه معلم تدریس می کند، آنچه در کتاب آمده 

 است و آنچه خود عمالً انجام می دهند و دریافت می نمایند، ارتباطی منطقی و اصولی است.

  
مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود. برای مثال، برای . آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی یا ۴

درک مفهوم اعداد باید کمیت های منفصل مانند : مهره، ژتون، نخود و... که کودک می تواند آنها را دستمالی 

و دستکاری کند، آنها را بشمارد، از آنها دو یا چند دسته مساوی، بزرگتر و کوچکتر به وجود آورد ژتون های 

ه را بدهد و بگیرد. در این مرحله، کودک باید بتواند اشیای واقعی اطراف خود مانند تعداد خواسته شد

 صندلی، میز، کتاب، قاشق و... را شمارش کند و بیشتر، کمتر و مساوی بودن آنها را اعالم دارد.

  
بشمارد و آنچه در . پس از درک مفهوم عدد با استفاده از مواد ملموس، کودک باید بتواند تصاویر اشیاء را ۵

 ( آمده است را در سطح تصاویر آنها انجام دهد.۱بند شماره )
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. پس از کسب تجربه الزم در سطح تصاویر اشیاء، آموزش کودک باید با استفاده از نمادها یا نشانه های 6

انه کالمی ( یا نش2مربوط به عالئم ریاضی و کالمی آن پی گیری شود. برای مثال، استفاده از نماد عددی )

 )دو( به جای دو توپ واقعی یا دو تصویر توپ آغاز شود.

  
. در آموزش کودکان باید تاکید بر خود آموزی آنان باشد، به سخن دیگر، باید شرایطی را فراهم کرد که ۷

 ضمن هدف مند بودن هر تکلیف خواسته شده، خود کودک به معنا و مفاهیم مربوط به ریاضی پی ببرد.

  
وزش کودکان باید از وسائل متعدد و متنوع آموزشی برای تسهیل درک مفاهیم مربوط به ریاضیات . در آم۸

استفاده شود. برای مثال، جهت درک مفاهیم مربوط به کمیت های متصل، استفاده از خمیر، گل رس، ماسه 

ماده، باید از مواد  و... پیشنهاد می شود. به سخن دیگر برای آموزش یک مفهوم واحد به جای تکرار آن با یک

 و وسائل متعدد و متنوع در دسترس استفاده شود.

  
. در مواردی که علت مشکالت کودک ضعف در هماهنگی حرکتی مربوط به عضالت بزرگ یا ظریف، ۹

کوتاهی دامنه تمرکز و دقت، ضعف در حافظه، ادراک بینایی، شنوایی و... است، اجرای فعالیتهای مناسب 

 امور، همراه با باز پروری مشکالت ریاضی، ضروری است.برای تقویت این 

  

با توجه به اینکه مفاهیم مربوط به ریاضیات را می توان از ساده به مشکل تنظیم کرد، و مفاهیم ساده ۱۰ .

 .تر پایه و اساس مفاهیم مشکل تر است، لذا در آموزش این مفاهیم رعایت سلسله مراتب آن قابل توجه است

به این نکته که کودکان با اختالل ویژه در ریاضیات برای یاد گیری به تکرار و تمرین بیشتری . با توجه ۱۱

 .نیاز دارند، لذا باید مطمئن شد که آنان هر مفهوم ریاضی را در حد تسلط یا چیرگی بر آن قرار گرفته اند

  

 اجرای راه حل و نظارت برآن:

،   مدرسه را از انجام چنین فعالیت هایی در جریان گذاشتم برای اجرای روش های مورد نظر ابتدا مدیر     

خواستم تا در جلسه توجیهی حضور یابند . در این جلسه دانش آموزم  سپس با همکاری وی از والدین 

یادآوری  اجرا را به والدین  مورد نیاز هنگام  و تذکرات  کردم  برنامه های مورد نظر و اهمیت آن را تشریح 

 مودم . ن 
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 ا توجه به اینکه برنامه ای منظم  ترتیب داده بودم و تمام دست آورد ها و ارزشیابی های دانش آموزم را ب

دیر آموز در صورتی  انسعی می کردم از راه های انتخابی ام استفاده نماییم دانش آموز ثبت می کردممدتی 

فت کنند .راه های انتخابی من در این که از راه های مناسبی برای آموزش آنها استفاده شود می توانند پیشر

-ثبت مداوم پیشرفت ها-استتفاده از کارت های تقویت حافظه-پژوهش داشتن ارتباط موثر و پیگیر با والدین

 وتشویق های به موقع بود که در مدت زمان اجرای برنامه عملیاتی و اجرا شد.-اشکاالت

 

 (:2گردآوری اطالعات )شواهد

که با مدیر مدرسه داشتم برای   طی جلسه ای  ز اجرای طرح جدید گذشته بود .ا  هفته ۱2حدود       

را در  مآموزمهارت های دانش تصمیم به انجام آزمونی گرفتم و   انجام شده های روش  اثر بخشی  ارزشیابی

 مورد ارزیابی قرار دادم . رزشیابی کتبی یک ا

 

نمرات دانش 

آموزم در 

ارزشیابی 

های انجام 

 شده

1 2 3 4 5 6 

 لیخی خوب خوب خوب قابل قبول نمره 

 خوب

 خوب
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به سایر همکاران نظرات آنها را جویا شدم . آنها تغییرات ایجاد وزم دانش آمو نمودار با ارائه جدول نمرات   

برای شده را واقعی دانستند وعلت آن را استفاده ازروش های علمی و مناسب عنوان کردند . مدیر مدرسه 

در د . وی از پیشرفتی که ارزیابی قرار دا را مورد  مدانش آموز و  آمد  کالس درس  به  ارزیابی دقیق تر 

به درس م از هنگام اجرای طرح دانش آموز ابراز خرسندی نمود . او اظهارداشت است  داشته درس ریاضی 

ن دانش آموزان به یادگیری آنها نشان می دهند و کارت های آموزشی ضمن فعال نمود  عالقه دو چندانی

وخود به درس ریاضی و  دانش آموز دیر آموزم نیز عالقه زیادی به درس پیدا کرده بود.کمک نموده است . 

یادگیری عالقه نشان می داد . پیگیری مستمر و ارتباط موثر با والدین و همچنین استفاده از روش های من و

 فعال 

 بود.باعث به وجود آمدن پیشرفت شده 

 

 

 خوب                                               خیلی خوب                         قابل قبول
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 :جدول ارزشابی صورت پذیرفته توسط مدیر  

 

 خوب الگو سازی

 خوب کسر

 قابل قبول ضرب

 خوب مساحت

 خیلی خوب جمع و تفریق فرایندی

 

 ارزیابی اقدامات انجام شده:  

 -۱است .   تاثیر گذار بوده  انجام شده در چهار جهت  داد روش های  نشان  تحقیق  تحلیل یافته های    

حافظه   تقویت  -3  سایر اعضای خانواده  دانش آموز با  بین  تعامل  ایجاد -2  رت دقت و تمرکزمها  ویتتق

توجه به جذاب   با  و یادگیری  دانش آموزان به درس  راغب نمودن  -۴   دیداری و افزایش میزان توجه

 بودن روشهای اجرا شده . 

ل دانش آموزان با سایر اعضای خانواده و همکالسی ها موثر استفاده از کارت های آموزشی در ایجاد تعام  

 دانش آموزان را افزایش داده ، حافظه دیداری آنها را تقویت نموده و با  توجه   واقع شد و توانست میزان

این همان  یادگیری موثر واقع شود .  انجام آن در راغب نمودن دانش آموزان به  آسان بودن  به  توجه 

( آن را توسعه آمادگی خواندن می نامد و برای پختگی در خواندن ۱۹۷۰است که هاریس ) ی فعالیت های

 الزم است .

 نمره                                                         مبحث                                             
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این تحقیق کارت ها  در  زیرا  می نماید  مهتاج و احدیان را تایید   همچنین یافته های تحقیق نظرات   

( ، نقش ۱36۰ود . مهتاج )دانش آموزان موثر واقع ش چشمگیری درتقویت مهارت های توانسته است به نحو 

و احدیان  قرار داده  تاکید  مورد  دانش آموزان  یادگیری  به مشکالت  را در کمک  آموزشی  وسایل  

در بازیهای آموزشی آن را مفید دانسته است و با توجه به اینکه  استفاده از تمام حواس  ( به علت ۱3۷3)

  را  دیداری حافظه  شیوه ای طراحی شده که  به  رت ها کا از این   استفاده  نتایج تحقیق نشان داد ،

 ( همسویی دارد .۱3۸2تقویت می کند، یافته های پژوهش با تحقیقات رضایی )

  توصیفی توانسته ارزشیابی  و تابلو  آموزشی  استفاده از کارت های  نشان داد  تحلیل نتایج  ازسوی دیگر  

تحریک انگیزش دانش  بیشتر دانش آموزان موثرواقع شود و با  یادگیری  به عنوان محرکی درجهت ایجاد 

( ، پارسا ۱۹۹۵پژوهش نظرات هب ) تقویت نموده است. بنابراین نتایج  آموزان مهارت های خواندن را درآنها 

 ( را تایید می نماید . ۱3۸۰(، و پریمانی )۱3۷۴)

حو چشمگیری می تواند در فرایند یادگیری ن به   روش های انجام شده  داد  نشان  تحقیق  بنابراین    

 دانش آموزان موثر واقع شود و برهمین اساس پیشنهاد می شود :

به عنوان یک اصل قرار گیرد و بهترین کارایی این  تدریس  در جریان  آموزشی  از وسایل  استفاده   -۱ 

محقق بعضی وسایل   اس تجربیاتبر اس گردد .  ارائه  صورت بازی  به  که  است  زمانی  آموزشی  وسایل 

   است آموزشی به دلیل خشک و خسته کننده بودن و توجه نکردن به خصوصیات دانش آموزان نتوانسته 

بهترین اثر را   گردند  بازی ارائه  زمانی که وسایل آموزشی در قالب  بنا براین .  جذبه الزم را داشته باشد 

 خواهند داشت .

اول در پایه های دیگر نیز  پایه  بر  عالوه  زارهای تشویقی مانند تابلو ارزیابی توصیفی استفاده از اب – 2     

به سایر روش های  به دو علت ارجحیت بیشتری نسبت  توصیفی  تابلو ارزیابی  تاکید قرار می گیرد .  مورد 

د و آنها را به تالش وادار می و شور شوق در دانش آموزان می شو  رقابت  ایجاد  باعث  دارد . اوال : ارزشیابی 
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دبستان در مرحله انتزاعی نیستند این شیوه از ارزشیابی را  این که دانش آموزان  دوما : با توجه به  کند . 

 بهتر درک می کنند .

 و گرفته فرا کودکان سایر از دیرتر را مطالب بلکه ، نیستند استعداد فاقد آموز دیر کودکان  ، تصور خالف بر

 مربیان توسط آموزان دانش این سریع شناسایی.  باشد می هایش کالسی هم از کمتر دروس، به ها نآ توجه

 . باشد می موثر بسیار آموزان دانش این یاری در

 روش و نوع راستا این در و شود پذیرش قابل غیر و کننده خسته و سرد ها آن برای نباید مدرسه محیط

 . شدبا می اهمیت حائز بسیار مربی تدریس

 تعلیم ، ها بیماری به توان می عوامل این جمله از.  باشد داشته گوناگونی علل تواند می کودکان آموزی دیر

 اطرافیان یا مربیان صحیح نا رفتار و دقتی بی ، غذایی فقر ، نامناسب خانوادگی محیط ، نادرست تربیت و

 خواهیم آموز دیر کودکان وضعیت هبودب برای آموزشی توصیه ۱۴ به ما مطلب ی ادامه در.  کرد اشاره

 . پرداخت

 . است مفید بسیار تدریس در تجربی های فعالیت و کودکان کردن اجتماعی روش – ۱

 . باشد می مفید زندگی واقعی شرایط غالب در مطلب تکرار – 2

 . واقعی دنیای مسائل و ها موقعیت در کلمات معنی فهماندن – 3

 ...........( و انگشتان با شمارش مثل)  ها آن پخته نا عادات جلوی باید کودکان زا دسته این به آموزش در – ۴

 . نمود ها آن جایگزین را تصاویر و اَشکال عوض در و شود گرفته

 . شود کار بیشتر آموزان دانش این دقت و تمرکز روی – ۵
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 . رسد می نظر به الزم کودکان از دسته این برای زمانی های موقعیت کردن مشخص – 6

 فراگیری از. )  کنید حاصل اطمینان او قبلی های مهارت و ها آموخته از جدید درس تدریس از قبل – ۷

 .( یابید اطمینان آموز دیر کودک توسط قبلی دروس درست

 . کند می یاری آموزان دانش این به بهتر تدریس در را ما جذّاب و گوناگون های قالب در تمرین و تکرار – ۸

 . شود کودک زدگی و خستگی موجب تکرار این نباید : نکته

 درک ، معانی تداعی که باشد ای گونه به باید(  ریاضی درس در ویژه به)  مطالب و ها مهارت تدریس – ۹

 . کند تقویت آموز دیر کودکان در را اساسی مفاهیم و مبانی و روابط

 آن به باید و کنند معطوف موضوع یک به زیادی دتم برای را خود توجه توانند نمی آموز دیر کودکان – ۱۰

 . داد را آن انجام فرصت ها

  نوع که کند انگیزه ایجاد برایش یا باشد آموز دیر کودک تجارب و عالیق اساس بر باید یا ها آموزش – ۱۱

 . باشد می مهم بسیار انگیزه این ایجاد در ما تدریس

 . است موثر بسیار سبمنا آموزشی کمک وسایل از استفاده : نکته

 کند برقرار رابطه کودکان با انفرادی یا تک به تک صورت به باید مربی ها موقعیت و ها زمان بعضی در – ۱2

 دروس مرور به او کنار در و او خود زبان با. )  بپردازد دروس مرور یا تدریس به او فکر و ذهن اساس بر و

 .( بپردازد

 . شود می کودک در توجه و عالقه ایجاد باعث موضوعات و ها روش در تنوع – ۱3
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 دیر کودکان در پرتی حواس ایجاد باعث تا کرد مدیریت باید ای گونه به را کالس یا تدریس محیط – ۱۴

 از درس به نسبت را خود تمرکز و توجه کالس در معمول غیر تحرک ترین کوچک با ها آن زیرا ، نشود آموز

 .    دهند می دست

  ر مهارت های محاسباتی پایهرفع اشکال د
 

برخی از مشکالت رد ریاضی از وجود نقایصی در مهارتهای محاسباتی پایه است. مشکل دانش 

آموز باید با مراجعه به نقایص زیر بنایی در فرایندهای یاد گیری ارزیابی شود )عوامل کالمی، 

ایه را که در آنها نقص دارند از فضایی، ادراکی یا حافظه(. دانش آموزان باید مهارتهای محاسباتی پ

به نقل از  1989جمله جمع، ضرب، تقسیم، کسر اعداد، اعشار و درصد یاد بگیرند. )بلی، تورنتون 

 (1997لرنر 

 
  

 رفع موانع توجه و دقت
 

تعدادی از دانش آموزان با اینکه عملیات مربوط به ریاضی را به خوبی می دانند، اما به علت عدم 

ار اشتباهاتی می شوند که نمره آنها را در درس ریاضی کاهش می دهد. مثالهای توجه کافی، دچ

 : زیر نمونه هایی از این اشتباهات هستند
  

  عدم توجه به عالمت ها
 

 به علت عدم توجه کافی به عالمت ها، به جای تفریق جمع یا به جای ضرب تقسیم می کنند. -

 

 

 عدم دقت به ستون ها
 

صدگان را به دقت در ستون مربوطه نمی نویسند و در نتیجه عمل جمع یا تفریق را یکان و دهگان و  -

 اشتباه انجام می دهند.
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 : تعدادی از اختالالت ریاضی و تمرین های پیشنهادی برای رفع آنها
 

 . رنگ ها را نمی شناسند.۱

 . نمی تواند چیزهای مختلف را طبقه بندی کند.2

 ندارد.. توانایی ردیف بندی را 3

 . تناظر یک به یک نمی داند.۴

 . در بازشناسی دیداری اعداد مشکل دارد و قادر نیست اعداد را بصورت نماد بنویسد۵

 . مفهوم صفر را نمی داند.6

 . مفاهیم سبکتر و سنگین تر را نمی داند.۷

 . نمی تواند مساله مربوط به جمع یا تفریق بنویسد.۸

  
  

 : فع هر کدام از این اختالالتتمرین های پیشنهادی برای ر

 

 . دانش آموز رنگ ها را نمی شناسد.۱

  
باید کودک را با رنگ های مختلف آشنا کنید. اول رنگ های اصلی بعد رنگ های فرعی، برای این  -الف 

 منظور می توانید از مهره های پالستیکی، جعبه مداد رنگی و امثال آن استفاده کنید.

  
 تیب از چپ به راست، سیاه، آبی، قهوه ایی، سبز و زرد کنید.شکل ها را به تر -ب 

 ¤       ¤       ¤       ¤      ¤       
  

 
 

. دانش آموز نمی تواند چیزهای مختلف را طبقه بندی کند. برای این مورد از تمرین هایی مشابه مثال زیر 2

 : استفاده کنید

 هم وصل کنید. شکل ها همانند را در میان تصاویر زیر با خط به

⊕      ♣      &      ♥                    

 ♣      &           ⊕    ♥          
  

 : . دانش آموز توانایی ردیف بندی ندارد3

یا قبل  6وقتی مفهوم ترتیب را آموزش می دهید، باید از دانش آموز بخواهید که بیان کند چه عددی بعد از 

ن یا سومین شیء را از مجموعه می آید. همچنین، از دانش آموز بخواهید که اولین، آخری ۴و  2پائین  ۵از 

 اشیا نشان دهد.
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 : تمرین پیشنهادی

 تعدادی نی نوشابه به اندازه های مختلف به کودک بدهید و از بخواهید آنها را به ترتیب اندازه ردیف کند. -

تعدادی اشکال هندسی در اختیار کودک قرار دهید تا به ترتیب از کم سطح ترین تا بیشترین سطح را  -

 ص کند.مشخ
  
 : . دانش آموز در تناظر یک به یک مشکل دارد۴

در تناظر یک به یک، یک عنصر از یک مجموعه تنها با یک عنصر از مجموعه دوم جفت می شود. جفت 

کردن پایه ایی را برای شمارش فراهم می کند. مفهوم اعداد برای کودکی که مشکل تناظر یک به یک دارد 

ر نیست مفهوم عددی هر عدد را با نماد آن ربط دهد. کودکی که در این زمینه گیج کننده است زیرا وی قاد

با مشکل روبرو است اغلب اجسام موجود در گروهها را مثل تعداد درختهای یک زمینه و یا تعداد افراد یک 

تصویر، را بدرستی نمی شمارد. اختصاص اعداد صحیح به هر جسم، نیز برای کودک مبتال به مشکل تناظر 

یک به یک بسیار گیج کننده است. اگر به کودکی مجموعه ای از مهره ها را بدهید و او به شکل زیر آنها را 

 بشمرد در این حوزه مشکل دارد.

۱۰ ۹ ۸ ۷ 6 ۵ ۴ 3 2 ۱ 

  
فعالیتهایی که برای وصل کردن یک شیء به شیء دیگر طراحی شده اند در رفع این اختالل بسیار مفید 

وز بخواهید که یک ردیف میخ را بر روی یک تخته بگونه ای ردیف کند که با ردیف از هستند. از دانش آم

پیش تعیین شده هماهنگ باشد یا یک میز را بچیند و یک شیرینی را بر روی هر ظرف قرار دهد، یا مواد 

کیسه آموزشی را بین گروه به گونه ای تقسیم کند که هر فرد یک شیء را دریافت نماید. و یا اینکه یک 

مهره را در اختیار کودک قرار دهد. آنگاه چند مهره را از کیسه خارج کرده شمارش کنید و آنها را کنار 

 بگذارید. سپس از دانش آموز بخواهید به همان تعداد مهره از کیسه بردارد و کنار بگذارد.

  
  

 : . دانش آموز۵

 در باز شناسی دیداری اعداد مشکل دارد. -الف 

( و بصورت حرفی )سه، هشت، هفت( یاد 3، ۸، ۷باید باز شناسی اعداد را بصورت عددی ) دانش آموزان

بگیرند. همچنین آنها باید شکل های نوشتاری را با نمادهای گفتاری یکپارچه کنند. اگر کودکی یک عدد 

ها کمک نوشتاری را با عدد دیگری اشتباه می کند، سرنخ های رنگی ممکن است به باز شناسی نماد به آن

را سبز و پائین آن را قرمز کنید. فعالیتهای دیگر این است  3کند. برای مثال، شما باید، قسمت باالی عدد 

 که از دانش آموز بخواهید هر عدد مناسب را با مجموعه درستی از اشیاء جور کند.

  
 ستفاده کرد.برای رسیدن به این هدف می توان از نمادهای نمدی، مقوایی یا گروهی از اشیاء ا -

2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ 
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 بعد از کسب مهارت از کودک می خواهیم اعداد را کپی کند. -

2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ – 2 – ۱ 

 سپس سایر اعداد را می نویسیم تا او کپی کند. -

۱۰ – ۹ – ۸ – ۷ – 6 – ۵ – ۴ – 3 – 2 – ۱ 

 اهیم تا اعدادی را که نام می بریم بدون نگاه کردن به اعداد بنویسد.از او می خو

  
 . یاد گیرنده مفهوم صفر را نمی داند.6

نی قرار دهید و پاکت پنجم خالی  ۱تا و در دیگری  2تا، در یک پاکت  3تا، دریک پاکت  ۴در یک پاکت 

را بیان کند، سپس او را راهنمایی کنید تا  باشد. از دانش آموز بخواهید اعداد مربوط به هر کدام از پاکت ها

عدد مربوط به هر کدام را روی تخته بنویسد، به پاکت پنجم اشاره کنید و با تاکید بپرسید که در این پاکت 

 چند نی وجود دارد؟ پاسخ را هدایت کنید تا به عدد صفر برسد.

  
 . دانش آموز مفاهیم سبکتر و سنگین تر را نمی داند.۷

ی ساده در اختیار کودک می گذاریم و تعداد اسباب بازی با او می دهیم که آنها را وزن کند و یک ترازو

 بگوید کدام سبکتر و کدام سنگین تر است.
  

 . نمی تواند مساله ای مربوط به جمع و تفریق را بنویسد.۸

  
را در انجام این کار دانش آموز را تشویق می کنیم مساله ای طرح کند. در ابتداء می توانیم او  -الف 

 راهنمایی کنیم تا سرانجام به تنهایی قادر به این کار شود.

  
 از او می خواهیم تعدادی مساله جمع و تفریق طرح کرده و آنها را حل کند. -ب 

  
 از او می خواهیم جمع و تفریق و مساله های مربوط به آن را به دوستانش نیز بیاموزد. -ج 

 

 :دیرآموز دکانکو چالشهای و ویژگیها

 :دیرآموز  کودکان آموزشی -شناختی های ویژگی

 که است ها آن تحصیل ادامه چگونگی دیرآموز، کودکان تربیت و تعلیم عرصه در مهم مسائل از یکی

 و محققان اغلب( .۱3۸3افروز،) دهند می تشکیل را مدرسه سنین کودکان کل تعداد از درصد ۵۹/۱3حدود
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 این با باشند داشته ویژه آموزشی نیازهای است ممکن دیرآموز افراد چه اگر که اعتقادند این بر متخصصان

 . ببینند آموزش عادی مدارس در باید و نیستند مناسب ویژه آموزشی سیستم در جایابی برای حال

 درس کالس در را آموزش ایند فر که باشند می هایی ویژگی دارای مرزی باهوش کودکان معمول طور به

 :سازد می مشکل دچار اآنه برای

 با باشد نداشته آنها روزمره فعالیتهای با مستقیمی ارتباط که مفاهیمی یادگیری در مرزی کودکان: اوالً

 شود می گرفته یاد کامل بطور کودکان این توسط زمانی مفاهیم و( 2۰۰۴، سینگ) هستند مواجه مشکالتی

 . شوند خارج انتزاعی صورت از و شوند ارائه عینی سبک به که

 هر. باشند می اساسی مشکالت دچار راهبردها و دانش مهارتها انتقال و تعمیم در مرزی باهوش کودکان: ثانیاً

 باید بنابراین و برند می سود بیشتر شوند درگیر بیشتر درس کالس آموزشی فرایندهای در کودکان این چه

 . واداشت فعالیت به درس کالس در آنهارا بیشتر

 :از عبارتست دیرآموز کودکان گیهاییژو از برخی

 .کالسند متوسط از مطالب،کندتر ویادگیری مفاهیم درک در    -۱

 .هستند ضعیف پیچیده روابط تشخیص در   -2

 .عاجزند مجرد یا انتزاعی مفاهیم درک از    -3

 .دارند نیاز بیشتری تمرینهای به درسی، مطالب یادگیری برای    -۴

 .است محدودتر خود همساالن به نسبت آنها عمومی معلومات دامنه     -۵

 .کنند می استفاده ای ساده زبان دستور واز دارند خود همساالن به نسبت محدودتری لغات خزانة    -6
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 .هستند اشکال دچار درسی کتابهای فهمیدن و خواندن در    -۷

 نراقی، سیف و نادری)  هستند عقب خود همساالن از سال 3تا 2 معموالً درسی، تکالیف درانجام    -۸

۱3۸3.) 

 :شوند می مشخص زیر رفتارهای با درس کالس در آموزان دانش این حال هر به

 .هستند اساسی مشکالتی دچار انتزاعی تفکر در        ·

 .دارند کوتاهی تمرکز و توجه فراخنای        ·

 .باشند ناتوان شخصی ابراز در است ممکن        ·

 شود داده توضیح آنها برای بیشتر باید آموزش مفاهیم و گیرند می یاد کندتر دیگر کودکان به تنسب        ·

 .شود مرور زمان طول در و شود ارائه گوناگون های شیوه به و

 .باشند می اساسی مشکالت دچار خواندن در        ·

 .کنند می عمل خود بالقوه توان از تر پایین همیشه دیرآموز آموزان دانش        ·

 پیچیده دستورالعملهای درک و اطالعات تعمیم و مفاهیم ،انتقال سازماندهی مانند مهارتهایی در        ·

 .آورند می بدست تحصیلی پیشرفت آزمونهای در را پایینی نمرات باشندو می مشکل دچار

 مهارتها برخی در و ندشو می ماهر کندی به مهارتها کسب در برخوردارند ضعیفی انگاره خود از        ·

 . نکنند کسب مهارت اصال است ممکن

 از که دارد کار و سر آموزانی دانش از طیفی با عادی درس کالس در معلم یک وضعیت این گرفتن نظر در با

 کودکان این به آموزش امر در بخواهد اگر و دارند قرار مختلفی سطوح در عاطفی و شناختی های ویژگی نظر
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 مختلف سطوح با را خود آموزش و باشد داشته آنها ی همه به نسبت ای جانبه همه شناخت دبای باشد موفق

 و کالس معلم توسط فراوان وقت صرف مستلزم امر این. دهد سازش آموزان دانش گوناگون های توانایی

 چگونگی و آموز دیر آموزان دانش ویژگیهای صحیح شناخت برای مناسب آموزشی های دوره گذراندن

 آموزش برای مناسب زمان مینٔتا و تخصیص.باشد می آنها یادگیری و آموزش فرآیند در موثر اخلهمد

 از گروه این آموزش امر در موجود چالشهای از یکی خود یادگیری امر با آنها کردن درگیر و آموز دیر کودکان

 جایگزین کمتر معیتج با کالسهایی در آموزان دانش این است بهتر رسد می نظر به. باشد می کودکان

 آلتروگاتلیب دیگر طرف از.باشد داشته اختیار در را آموزش امر برای کافی زمان مربی یا معلم تا شوند

 عقب کودکان کنار در فرزندانشان که این از عادی کودکان والدین که شدند متوجه خود بررسی در ،(2۰۰۱)

 .ارد د تأثیر دیگران و فرزندان رفتار بر امر همین و هستند ناراحت بخوانند درس مانده

 دیرآموز  کودکان اجتماعی -عاطفی و رفتاری های ویژگی

 اغلب که باشند می رفتاری و اجتماعی مهارتهای در مشکالتی دارای بیشتری احتمال با آموزان دانش این

 . شود می درس کالس در نظمی بی    به منجر

 مهارتهای در مشکالتی دارای بیشتری احتمال با آموزان شدان این»: گوید می باره این در(  2۰۰۵) ماسی

 . «شود می درس کالس در نظمی بی به منجر اغلب که باشند می رفتاری و اجتماعی

 و هستند جنسی استفاده سو و شدن بیکار الکل، دارو، به اعتیاد درمعرض نامناسبی بطور دیرآموز کودکان

 یادگیریبیشتر ناتوانی با کودکان و ذهنی ماندگی عقب با افراد به نسبت اغلب کودکان این در مشکالت این

 طریق از را اضافی حمایتهای دیگر گروه دو همانند دیرآموز افراد که دلیل بدین شاید شود می دیده

 معموالً تحصیل و مدرسه به دیرآموز کودکان نگرش( .۱3۸۸حدادی،) کنند نمی    دریافت ویژه آموزشهای

 می طرد خود همکالسان و معلم سوی از موارد از بسیاری در و است بیشتر آنان غیبتهای تعداد. است منفی

 دلیل این به شاید است بیشتر پنجم تا سوم کالسهای در دیرآموز کودکان به نسبت منفی نگرش این. شوند
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 شکل به را خود اجتماعی تعارضهای آموزان دانش این گاهی. دارند بیشتری سازگاری مشکالت آنها که

 سازوکارهای شخصی، و فردی بین بحرانهای با مواجهه هنگام در که چرا دهند می نشان پرخاشگری

 موجب امر همین و ندارند باالیی تحصیلی انگیزه دیرآموزان. گیرند می پیش در مقابله برای ناکارآمدی

 فقدان کالس، در رمکر شکست تجربه. است مدرسه در آنها نفس عزت آمدن پایین و امیدی نا و درماندگی

 را کودکان این تحصیلی انگیزه رشد آموزش، نادرست روشهای و همکالسان منفی نگرش آینده، برای هدف

 به را خود عواطف توانند نمی و نیستند آگاه خود رفتاری مشکالت از کودکان این. دهد می کاهش شدت به

 نتیجه این به خود پژوهش در ،( 2۰۰2)   دگو بروفیو(.۱3۷۰ ، احدی و جمالی بنی) کنند ابراز مناسب طور

 بر موضوع این و است پایین بسیار ذهنی مانده عقب کودکان از عادی مدارس در معلمان انتظار که رسیدند

 می دریافت را منفی توجهات عمدتاً آموزان دانش این و دارد، تأثیر کودکان عاطفی و رفتاری ویژگیهای

 و اجتماعی سازگاری تحصیلی، پیشرفت ،(۱3۸6) صمدی ، پژوهشی در(.۱3۸6 تات، و هوسپیان) دارند

 مدارس ویژه های کالس و ویژه مدارس در پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش در را شایستگی

 مدارس ویژه های کالس در نظر مورد آموزان دانش که داد نشان نتایج.  کرد مقایسه اصفهان استان عادی

 ویژه مدارس در پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش به نسبت بهتری ماعیاجت سازگاری از عادی

 .برخوردارند( استنثایی)

 گرایش پاسخدهی، در وکندی تاًخیر ضعیف، تمرکز و توجه کننده منعکس  که دارند رفتارهایی کودکان این

 محرومیت و نامالیمات برابر در کم تحمل بودن، تکانشی فعالی، بیش ، ابتدایی و عینی فعالیتهای سوی به

 این. باشد می آنها تفس به اعتماد بودن پایین و ترس خشم، دلتنگی، ابلهانه، عواطف خلقی، نوسانات ها،

 .آیند می نظر به تجربه بسیاربی کودکان

 :دیرآموز آموزان دانش شناسایی فرآیند در موجود چالشهای و   مشکالت

 مشکلی ظاهر در معموال آنها که چرا هست روبرو مشکالتی با یرآموزد افراد شناسایی و تشخیص کلی طور به

 در دیرآموز آموزان دانش که معتقدند برخی کنند می عمل بخش رضایت موقعیتها از بسیاری در و ندارند
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 … و کار،ورزش مانند اجتماعی و عملی فعالیتهای در ضرورتاً اما اند مواجه مشکالتی با ریاضیات و خواندن

 .دهند سازش راحتی به را خود جامعه در نندتوا می

  که کودکی اوقات بیشتر. شوند نمی داده تشخیص پزشکان و متخصصان سوی از آسانی به آموزان دانش این

 اساسی شرط یک دارای شود می داده تشخیص یادگیری اختالل یا و توجه کمبود/ فعالی بیش اختالل دارای

 رفتاری و عاطفی مشکالت معموالً. شود می مشخص تمرآز و وجهت شدید مشکالت با که است مرزی هوش

  که شود می موجب نادرست  واکثرا دشوار تشخیص. شود می اضافه کودکان این تحصیلی مشکالت به نیز

 .کنند ایجاد کودک برای بیشتری اختالالت گاهی یا و منجرشوند ضعیفی نتایج به مداخالت

 بسیار دبستان از قبل ویژه به پائین سنین در مرزی مانده عقب نکودکا دقیق شناسایی که آن دلیل به

 با همزمان تدریج به البته ، کنند می نام ثبت معمولی مدارس در آنان از توجهی قابل تعداد. است مشکل

 ذهنی ماندگی عقب بعد به دوم کالس از و اول کالس اواخر در ویژه به و دروس محتوای نسبی پیچیدگی

 نمی ها آن چه اگر شود، می تر ساده ها آن وتشخیص شناسایی و آشکار بیشتر آموزان دانش قبیل این

 در اما ببرند، معمولی های کالس آموزشی های برنامه از را وکافی الزم بهره دیگر آموزان دانش مانند توانند

 و کاپالن)  کنند پیشرفت ابتدایی پنجم یا چهارم سوم، کالس تا حداکثر قادرند و بوده پذیر آموزش هرحال

 (.۱3۸۱ سادوک،

 (:آموز دیر) مرزی آموزان دانش توانبخشی و آموزش برای راهبردهایی

 ذهنی ماندگی عقب برای ویژه آموزش مقوله(  PL-۱۰۵-۱۷-۱۹۹۷) ناتوانی با افراد آموزش قانون طبق بر

 خدمات نتیجه در و( ۱۹۹۸ ، وتیز شای و استوبینگ ، ۱۹۹6 ، مرسر) است نشده گرفته نظر در ی مرز

 تقریباً نرمال توزیع برآورد براساس گروه این. د ندار وجود افراد از گروه این برای تخصصی آموزش

 اشخاص این واقعی درصد که است داده نشان مطالعات ولی دهند می تشکیل را جمعیت درصد۱/۱۴
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 با افراد تعداد از بیشتر برابر ده درصد این که ،  باشد می درصد ۴/۱2 هوشی آزمون  نمرات براساس

 (.2۰۰۵شاو،) باشد می   ADHD اختالل از رایجتر برابر دو و  متحده ایاالت در اسکیزوفرنیا

 پایین و کنند دریافت ذهنی ماندگی عقب برچسب که است آن از باالتر دیرآموز کودکان هوش آزمون نمرات

 (.۱۹۹6 مرسر،) دهیم قرار ی ریادگی ناتوانی با کودکان گروه در را آنها که است آن از تر

 این باید. بگیرد صورت تعصب و منفی نگرش از دور به باید دیرآموز آموزان دانش با کار که است مسلم

 تلقی استثنایی و هستند عادی جامعه به متعلق دیرآموزان آه شود ایجاد خانواده و آموزشی جامعه نگرش در

 با سرانجام و نبیند درست تعلیم آموزشی نظام در یرآموزد  کودک یک اگر دیگر، به عبارت.  شوند نمی

 .است آموزشی روش بودن ناکارآمد دهنده نشان شود ویژه مراکز وارد استثنایی برچسب

 آموزان دانش برای معتبری اوردهای دست ویژه، پیشرفت آزمون خرده چند از استفاده با ۱۹۸۸ در بوگن الن

 سطوح کننده منعکس که کرد گزارش حساب و ندن خوا در عادی یها کالس در دیرآموز ذهنی مانده عقب

 کودکان برای را بیشتری پیشرفت( ۱۹۹۷) استنتون و کاسیدی نحو همین به. بود ها آن پیشرفت از باالتری

 مورد در نتیجه این که نکته این ذکر با ، کردند گزارش عادی  های کالس در دیرآموز ذهنی مانده عقب

 (.۱۹۹۹ اسمیت و  پولووی از نقل به) بود معتبرتر ۸۵ تا ۸۰ از باالتر هوشبهر با آموزان دانش

 تبع به و سازی عادی نهضت اصول به توجه با و استثنایی و عادی تربیت و تعلیم متخصصان اکثر نظر به بنا

 ارچهیکپ شکلهای به تلفیقی آموزشی مراکز در استثنایی کودکان به توآنبخشی و آموزشی خدمات ارائه آن

 میزان کمترین با محیطهایی در جامعه بر مبتنی توانبخشی و زدایی موسسه اجتماعی، و آموزشی سازی

 .نمایند تحصیل خود همساالن سایر همراه و عادی مدارس در است بهتر آموزان دانش این محدودیت،

 یکپارچه  «مدارس در ویژه نیازهای دارای کودکان و عادی کودکان همگام و همزمان تربیت و تعلیم فرایند

 و اجتماعی زندگی در آموزان دانش همه کامل مشارکت ، آن نهایی هدف که دارد نام آموزشی   «سازی
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 دارای که بگیرند قرار کالسهایی در کودکان این است بهتر(.۱3۸2پژوه، به) است عادی پرورش و آموزش

 .باشد داشته آنها به وزشآم برای بیشتری زمان و فرصت معلم و باشد کمتری آموزان دانش

 برای و بشناسیم کامل بطور را آنها باید اول درجه در کودکان این آموزش و ریزی برنامه برای کلی طور به

 آنها جانبه همه نیازهای بتوانیم تا آوریم عمل به آنها از ای جانبه همه ارزیابی باید کودکان این کامل شناخت

 معلم یک که نکته این به توجه با(. تعاملند در هم با ارزیابی و اجرا ریزی، برنامه مولفه سه) باشیم پاسخگو را

 در خویش شاگردان جانبه همه شناخت برای نتیجه در ، دارد کار و سر متفاوتی آموزان دانش با سال هر در

 پرورش و آموزش یعنی پرورش و آموزش سطح باالترین بتواند تا باشد بالینی شناس روان یک باید اول درجه

 طیف به نیاز و کند حرکت محدود قالب یک در تواند نمی معلمی چنین کند اجرا درس کالس در را بالینی

 سطح این. باشد داشته ذهن در ای برنامه خویش شاگردان از یک هر برای بتواند تا دارد معلومات از وسیعی

 معلم. باشد می می بالینی حرکت بر مبتنی آموزش و انفرادی آموزش نه است شده فردی آموزش آموزش، از

 آورد می عمل به خویش شاگردان از که ای جانبه همه ارزیابی به توجه با ش ر پرو و آموزش از سطح این در

 های توانایی و تحول سطح با را خود آموزش فرایند و بشناسد تحولشان دقایق در را آنها تواند می راحتی به

 (.۱3۸۱ترابی، میالنی یی،روشنا حیات نامنی،) دهد سازش آنها

 تدریس. شود انجام آمتری حجم با و مشکل به ساده از و گام به گام صورت به یادگیری فعالیتهای است بهتر

 و درست پاسخهای مورد در. شود استفاده آموز دانش خود لفظی بیان از و باشد همراه بیشتری تکرار با

 استفاده خفیف تنبیه از لزوم صورت در البته و تشویق تحسین، توجه، با همراه و فوری بازخورد نادرست

 میالنی روشنایی، حیات نامنی،) برسند عینی عملیات مرحله به زودتر هرچه آه شود آمک کودکان به. شود

 نقش این پذیرفتن و بپذیرند کودک مدت طوالنی معلمان عنوان به را خود نقش باید والدین(.۱3۸۱ترابی،

 این معلمان بنابراین. شود ایجاد فعالتری و بیشتر ارتباط و همکاری مدرسه و خانه بین که است آن مستلزم

 نحوه و کودکان از کافی شناخت دارای و بگذرانند را مربوط های دوره و مناسب آموزش باید آموزان دانش

 از کافی شناخت پرورش و آموزش در که رسد می نظر به دیگر سوی از. باشند آنان های خانواده با ارتباط
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 بهترین حاضر حال در. گیرد نمی صورت دیرآموزان مورد در الزم گیریهای پی و ندارد وجود دیرآموز کودکان

 همکاری این از معلم و آرده همکاری معلم با موثر طور به ها خانواده: که است آن کودکان این به  کمک

 .کنند استقبال

 و(  جایگزین)متناوب روشهای بکارگیری به نیاز موفقیت و پیشرفت به رسیدن برای دیرآموز کودکان اساساً

 است شده داده تخصیص کودکان این نیازهای برآوردن برای که عادی مدرسه یک در دارند اضافی حمایتهای

 :شود داده قرار توجه مورد زیر نکات باید

 .باشد هاآن جانبه همه نیازهای با متناسب باید کودکان این برای شده تدوین های برنامه -

 .کرد فراهم را آنها های خانواده و آموزان دانش مشارکت حداکثر باید -

 .کودکان این در اجتماعی مهارتهای افزایش و کارتیمی، شده، فردی آموزش بر تاکید-

 . شده اجرا های برنامه و آموزان دانش عملکرد از پویا و مستمر ارزیابی-

 بهتر مساعد و غنی مطلوب محیط در و دارد پیشرفت قابلیت کودک هر که باشیم داشته باور باید مجموع در

 مشارکت کودکان این برای شده تدوین های برنامه موفقیت راز که این باالخره و کند می پیشرفت سریعتر و

 آنها والدین برای ریزی برنامه و آموزش با همگام باید کودکان این آموزش بنابراین است والدین آموزش و

 . باشد

ها را پذیرفتیم، آن وقت دیگر خیره به ها را بپذیرند، وقتی این تفاوتزرگ ساالن باید تفاوته طور کلی ب

کنیم. توجه کنید که حضور این افراد اندازیم و مسخره نمیها را دست نمیکنیم، آنافراد متفاوت نگاه نمی

 .در اجتماع اهمیت زیادی دارد

شان و هم به ضرر جامعه. وقتی در جامعه هایت، هم به ضرر خانوادهها، هم به ضرر آن هاسحذف کردن آن

ها بتوانند مستقل از والدین و دیگران، در جامعه که این بچهباشد، شانس اینپذیرش بیشتری وجود داشته
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 .یابدحضور پیدا کنند، افزایش می

هایی برای کسب آرامش و شادی امهشما تاکید دارید که والدین و به ویژه مادران کودکان دیرآموز باید برن

 باشند و دچار احساس گناه در این باره نباشند. چرا این شاد بودن مهم است؟داشته

شاد بودن برای همه مهم است. همه در هر موقعیتی که هستند و با هر امکاناتی که دارند باید بتوانند از 

بتوانیم از زندگی لذت ببریم. اما والدین  زندگی خود لذت ببرند. یک شکل خوب زندگی کردن این است که

هایی برای شادی و کسب های بسیار زیادی که دارند، نیاز بیشتری به زمانفرد دیرآموز با توجه به دغدغه

 .آرامش دارند

 

شوند. هر کس با مند هستند، اگر زمانی برای استراحت نداشته باشند، فرسوده میاین گروه از والدین دغدغه

 .تواند آرام شود، یکی ممکن است خیاطی کند، یکی کتاب بخواندمیفعالیتی 

 

داد. در های جمعه بود که به من انرژی میدر عصر "باخانمان"ای تماشای کارتون برای خود من در دوره

خصوص احساس گناه کردن بابت داشتن زمانی برای آرامش و تفریح، یادمان باشد فواید این کار فقط برای 

 .حتی والدین نیستمادر یا 

 

گیرد و بعد سرشار از برای تمام خانواده است. چرا که وقتی مادر از انرژی منفی تخلیه شد، دوباره روحیه می

های خود را پیگیری و تالش کند. در این شرایط کیفیت زندگی برای همه تواند فعالیتانرژی مثبت می

کند برای اگر امکانش هست و مادر نیازش را حس مییابد. بر همین مبنا هم تاکید میشود که افزایش می

 چند ساعتی بچه را دست کسی بسپارد و به دنبال فعالیت مورد عالقه خودش برود.

ادرسه و اولیا دانش آموز می تواند در شکوفایی و رشد هر چه بیشتر دانش آموز دیر در پایان همسویی اولی

 آموز موثر باشد.
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 :گیری نتیجه

 قدرت علت به مدرسه سنین در عمدتاً که ۸۵ تا ۷۰ هوشی بهره با هستند کودکانی موزدیر آ کودکان

 مسائل تعمیم و درک عدم و عمومی اطالعات محدود دامنه ، انتزاعی مفاهیم درک پایین،عدم یادگیری

 به و بوده کند بسیار مطالب یادگیری در کودکان این. نیستند خود همکالسیان سایر با رقابت به قادر درسی

 آموزش  ذهنی مانده عقب کودکان به نسبت)باالتر هوشی بهره علت به طرفی از. کنندمی فراموش زودی

 . گیرندنمی قرار پذیر آموزش کودکان سطح در باالتر نسبتا تعمیم قدرت و محیط با سازگاری قدرت و( پذیر

 ظاهر در و کنند می عمل خود لقوهبا توان از تر پایین همیشه دیرآموز آموزان دانش که این به توجه با

 آزمونهای نتایج به فقط نباید بنابراین سازد متمایز کودکان دیگر از را آنها که ندارند خاصی بالینی مشخصات

 همه از پویا و مستمر جانبه همه ارزیابی باید بلکه کرد اکتفا افراد این برای آموزشی ریزی برنامه در هوشی

 شناسایی فرد ی ضعفها و ها توانایی.  شود داده تشخیص فرد تحول سطح تا آید بعمل فرد وریهای کنش

 . د گرد استفاده کودکان این توانبخشی و آموزشی ریزی برنامه در ارزیابی این نتایج از و شود
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 منابع وماخذ:

ود آموزش وتد : راهبردی برای بهب آموزش پژوهی( . ۱3۸3آهنچیان ، محمد رضا ، و همکاران . )          -

 ریس . 

 تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت .            

 (. مقدمات تکنولوژی آموزشی . تهران ، انتشارات بشری ، چاپ سی و چهارم.۱3۸6احدیان ، محمد . )      -

 ن ، انتشارات سخن .( . روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها . تهرا۱3۷۴پارسا ، محمد . )     -

 در دانش   خواندن  مهارت  با  و بیرونی  درونی  بین انگیزه های  رابطه ( . ۱3۸۰پریمانی ، شعبان . )    -

 آموزان ایرانی . گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی ) پایان نامه دفاع شده کارشناسی ارشد(.           

 الت زبان ، روش های تشخیص و بازپروری . تهران ، انتشارات ( . اختال۱3۷۹دادستان ، پریرخ . )          -

 سمت .           

 پایه در دانش آموزان   بینایی  و حافظه  خواندن  رابطه بین مهارت ( . تعیین ۱3۸2رضایی ، پریسا . )     -

 ) پایان    ایران نی اصفهان . تهران ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درما 2اول دبستان های منطقه            

 نامه دفاع شده کارشناسی ارشد(.           

 ( . سنجش کارایی در خواندن فارسی . دانشگاه تهران ) پایان نامه دکترا( .۱3۵۴غضنفری ، آمنه . )     - 

 

 

 

 

 


