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  چكيده

با دانش آموزان با ويژگي   )اختالالت يادگيري( آموزگار استثنائيبعنوان  چند سالي است كه  …اينجانب 

مراجعه كننده به مركز دانش آموزان از  يكي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال 

كودكي خجالتي، مضطرب و وي  ، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت.  اختالالت

افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود 

ابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كت

بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين عالئم كتاب بنويسيم را نمي 

توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختالالت يادگيري يا ديسلكسي بود. در 

حبت كردن، خواندن، نوشتن، استدالل كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه گوش دادن، ص

انجام دادم در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختالالت در مورد وي توسط خودم و همكارانم 

  يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

و از مربيان مركز  ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي

م. بهترين راه اين بود يراه حل هاي مختلف را آزمايش كرد نيز بخصوص خانم ليال كريمي همكاري خواستم.

را حل كنم.  مريمم و با استفاده از فناوري نو اختالالت يادگيري يكه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببر

كند . و خودم نيز راهكار هاي استفاده  ITاز روش خواستم كه در بهبود مشكل مريم معلم وي   از راين بناب

   مختلف را به وي مي دادم.

بسيار چشمگير بود. او نه تنها در  مريمبا تالش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت 

داشت بلكه مشكالت رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي 

  شركت مي كرد. اش همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي

 را با كمك مريمنتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختالالت يادگيري (ديسلكسي ) 

  و از او دانش آموزي فعال و عالقمند بسازم.  حل كنم ITتدريس مبتني بر  همكارم و با استفاده از روش



 

4 

 

  مقدمه

پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، 

كامالً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته  امري درسي دبستان

به دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع  امروزهاز است. اين دوران بسيار سرنوشت سو  مي شود

رسانه ها و فناوري ها قرار دارند، الزم است فعاليت هاي يادگيري در روش هاي جديد، متفاوت و مهيج در 

استفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد براي جستجوگري در شبكه جهاني  آموزش و پرورش ارائه شود.

دوره ابتدايي را از شادي  دانش آموزاناستفاده از اين فناوري  ه منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است.ب

  و هيجان بيش تري برخوردار مي كند.

اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا بگيرند. آموزش دانش آموزان رايانه به 

طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلسات الكترونيك، به برنامه ريزي درسي و قرآن و..... از علوم، رياضي و 

  فعاليت هاي ديگر كالسي، كمك زيادي مي كند.

مي وري ارتباطات به طور قابل مالحظه اي يادگيري دانش آموزان را بهبود ااطالعات جديد و فن

ثير قرار أرا تحت تآن ها و دانش مورد نياز  به اطالعات دانش آموزاندستيابي  هاي و رايج ترين شيوه بخشد

  . مي دهد

  بيان مسئله

ايجاد كرده  كشورهاي توسعه يافتهتغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و يادگيري در فناوري اطالعات 

به است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان مي توانند ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را 

بيانگر آن است كه معلمان بايد  كديگر ارسال كنند. اقدامات دولت انگليس مانند ايجاد شبكه ملي يادگيريي

به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي و درس هاي مبتني بر شبكه در مدارس حركت كنند. در ديگر 

  كشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را تشويق مي كنند. 

به دانش آموز فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري  IT  است كه استفاده ازتحقيقات نشان داده 

ارايه محتواي اطالعات به  تواند به	كننده مي	دهنده به تسهيل	از انتقال دهد. معلم با تغيير نقش خود	مي
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زمه ال. هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند بپردازد و از طرف ديگر فعاليت دانش آموز

  . استIT  هاي مورد تدريس و كاربرد ايفاي چنين نقشي وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع

  :كند تواند اين شرايط را فراهم		معلم با استفاده از فناوري در كالس درس مي

  ؛ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم .1

  ؛ايجاد ارتباط دقيق .2

  ؛يادگيري ايجاد عالقه به .3

 .يريافزايش امكانات يادگ .4

آوري كرده و بازخوردهاي 		اطالعات الزم را جمع تواند دانش آموزان را ارزشيابي كند،	معلم مي

در قالب  تر بيش ت.فراگير نيس IT  متأسفانه روشهاي تدريس به كمك. ه كندئارا انمناسب را به دانش آموز

 .شود	موردي استفاده مي و مسابقات و برخي به صورت ها جشنواره

  موجود توصيف وضعيت

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و در طول اين  …مدت  ..شهرستان  …اينجانب 

متوجه شدم كه  انجام وظيفه نموده ام. در سال تحصيلي اخير مدير مدرسه استثنائيسال در پست  .مدت 

از قبيل بي عالقگي به داراي عالئمي  مريم كه به اين مركز معرفي شده بود،به نام  يكي از دانش آموزان

مدرسه، ترس از مدرسه، همكاري نكردن با معلم، انجام ندادن تكاليف درسي به طور منظم، ضعف درسي، 

و ا گوشه گيري و انزوا طلبي مي باشد كه نشاندهنده وجود اختالالت رفتاري و درسي در اين دانش آموز بود.

در باعث بروز مشكالت روحي و عاطفي شده بود كه بر گي مي كرد دوري از پدر و ماددور از پدر و مادرش زن

براي ورود  وا به دليل فقر اقتصادي ازوسايل ساده رفاهي محروم بودند. اختالالت يادگيري او مي افزود. آن ها

د. دستانش هميشه ومورد سنجش قرار نگرفته بود. او كودكي خجالتي، مضطرب، افسرده و نگران بمدرسه به 

با كسي ارتباط برقرار نمي كرد و حتي با همكالسي هايش هم دوست نبود. هنگام او  خيس بود.از عرق 

  صحبت كردن هميشه ترس داشت و خيلي آهسته و لرزان صحبت مي كرد. 
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او را به مركز بهداشت  اش  ابتدا فكر كردم كه او مشكل بينايي دارد. به همراهي مدير مدرسه  

و شنوايي سنجي قرار گيرد. در هر دو مورد مشكلي نداشت. بعد از  فرستاديم تا مورد آزمايش بينايي سنجي

صحبت كند. از او خواستم كه فقط براي من ه خجالتي است و نمي خواهد در جمع آن به نظرم رسيد ك

در نوشتن هم بسيار مشكل داشت و ساده صحبت كند و باز او جواب مي داد كه در تصوير چيزي نمي بيند

  بنويسد.  ،كتاب بنويسيم را نمي توانست ترين عاليم موجود در

  )1گردآوري اطالعات(شواهد 

براي اين كه بتوانم درباره پرسشي كه مطرح كرده بودم اطالعات دقيق تري به دست آورم تصميم   

  بگذارم.بنظر در اين زمينه هستند درميان گرفتم موضوع را با همكاراني كه صاح

. برخوردهاي آن ها متفاوت بود. تعدادي معتقد بودند كه بهتر است موضوع را با همكارانم در ميان گذاشتم

، شايد به كمك آن ها بتوان كاري انجام داد. بعضي ديگر معتقد بودند دموضوع را با والدينش در ميان بگذاري

تا مدتي بگذرد و او موقعيت خود را  دكه او هنوز موقعيت خود را درك نكرده و بهتر است صبر داشته باشي

  .دشناسد. سپس آموزش او را شروع كنيب

هم صحبت كردم. او مي گفت كه مدرسه آمدن را دوست دارد و مي خواهد خواندن و نوشتن را ياد  مريمبا 

با پدربزرگ و  مريمبراي اين منظور با والدين او تماس گرفتم. اما آن ها در دسترس نبودند و  ..بگيرد

عه و تحقيق كردم و عواملي را كه باعث بروز اختالالت رفتاري و مادربزرگش زندگي مي كرد. شروع به مطال

مي شود را بررسي كنم. به همين منظور با افراد متخصص و اساتيد دانشگاه مالقات كردم،  مريم ييادگير

كتاب هاي تخصصي در زمينه روانشناسي كودك و اختالالت يادگيري مطالعه نمودم، نشريه هاي گوناگون از 

ه تعليم و تربيت، فصلنامه پژوهشكده كودكان استثنايي، فصلنامه روانشناسي، رشد معلم، رشد جمله فصلنام

يده تحقيقات و پايان نامه ها را مطالعه نمودم. از طريق اينترنت كتكنولوژي آموزشي، ...... را بررسي كردم. چ

م اختالل يادگيري و تصميم گرفتدر سايت هاي مختلف آموزشي و تربيتي و روانشناسي جستجو كردم. 

 ديسلكسي وي را برطرف نمايم.
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  يافته هاي تحقيق

هاي يادگيري ي دشوارصطالح كلي شامل گروهي ناهمگون ازديسلكسي يك ااختالل يادگيري يا

شود كه به صورت مشكالت اساسي در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدالل كردن يا  مي

شود. اين درحالي است كه مبتاليان به اين اختالل از نظر  ظه ظاهر ميتوانايي درك رياضي، تمركز و حاف

كنند و  ها با اعضاي گروه همكاري نمي بندي كودكان در گروه ش كامالً سالم و عادي هستند، اينفيزيكي وهو

ها را به لحاظ  آنتوان  كنند و نمي هايشان پافشاري مي ريزند. اغلب روي خواسته نظم گروه را به هم مي

يم و برخي از كارهايي كه شود. در درك مفاه مدام حواسشان پرت مي تمركز ندارند وآن ها  منطقي قانع كرد.

توانند تكاليف خود را درست انجام دهند. بين چشم،  شود ناتوان هستند و در نتيجه نمي خواسته مي ها از آن

نسبت به مفاهيم جديد و يا تغيير در  اي دست و ساير اعضاي بدنشان هماهنگي الزم را ندارند. آنها عالقه

ها دچار اشكال هستند و در درك مفهوم منطقي  ها و رنگ شرايط معمول زندگيشان ندارند، در يادگيري شكل

اي به انجام كارهاي فكري مانند تكاليف مدرسه  شوند آنها عالقه ها با مشكل مواجه مي اشيا و پديده  روابط بين

توان به تشخيص ندادن چپ و راست، باال و پايين، ناتواني در  ي اين بيماري ميها از ديگر نشانه ندارند.

ها، فصول، اختالالت گفتاري و ناتواني  هاي هفته، ماه ها، مشكل در به ياد آوردن ترتيب ساعت خواندن ساعت

م اشتباه در ساختن جمالت اشاره كرد. اين كودكان حروف نزديك به هم مانند ب، پ، ت، د، ف و... را با ه

كنند. البته اين امر تصادفي است و  صدا را جايگزين حروف صدادار مي طور معمول حرف بي كنند و به مي

خواند،  پريشي كلمات را برعكس مي كند. شخص مبتال به خوانش گاهي هم كودك، كلمات را صحيح ادا مي

شك و ترس است.نبايد فراموش كرد كه بريده، نامفهوم و با  اش بريده كند و روخواني بعضي صداها را حذف مي

شود. اين  گاهي يك كودك فقط يك يا چند مورد از عالئم باال را داراست و همه عالئم در او ديده نمي

بايد از نظر هوشي و فيزيكي مورد آزمايش قرار بگيرند و در صورت سالمت فيزيكي و بهره  كودكان حتماً

اين اختالالت همپوشاني زيادي با برخي از  يري دچار هستند.توان ادعا كرد به اختالالت يادگ هوشي مي

 با يك متخصص و روانشناس مشورت كرد. و بايد در اين مورد حتماً فعالي دارند اختالالت مانند بيش

مدت) خود دارند و در كاربرد  هاي بارزي در حافظه فعال (كوتاه پيامدهاي ديسلكسي اين كودكان گاه نارسايي
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دهند ناتوان هستند. آنها در به  آموزان بدون اختالل يادگيري آنها را به آساني انجام مي دانش راهبردهايي كه

هاي زباني ضعيف خود با مشكل مواجه هستند و به همين دليل ممكن است  خاطر مهارت خاطر سپردن، به

مهارت راه  انه و بيهايي ناشي خاطر سپردن مطالب كالمي برايشان خيلي دشوار باشد. اين كودكان با گام به

پريدن، مشكل دارند.برخي از كودكان  وخيزكردن يا جفتي كردن و گرفتن توپ، جست روند يا در پرتاب مي

 حتي در حركات ظريفي مانند بريدن با قيچي و بستن دكمه لباس يا باالكشيدن زيپ هم مشكل دارند.

شود.بسياري از  اني (عاطفي) ميمشكالت اين كودكان به مرور باعث ايجاد مشكالت اجتماعي و هيج

اي يادگيري خود اعمالي از هم ي هدشوار علت ناكامي ناشي از يري بهآموزان داراي اختالل يادگ دانش

شود. آنها به جاي آموختن و كسب  گسيخته دارند و در آنها نوعي احساس خود ارزشمندي منفي ايجاد مي

توجه » وانند انجام دهندت نمي «اغلب به آنچه كه » م دهندتوانند انجا مي  «هايي درباره تكاليفي كه  نگرش

رو  هايي روبه ها با دشواري در تعامل با والدين، معلمان، همساالن يا غريبه اين كودكان معموالً كنند. مي

ساز ايجاد مشكالت اجتماعي هيجاني براي  تواند زمينه شوند. عدم درك اجتماعي در بسياري از موارد مي مي

تواند به مشكالت  موقع آن مي توجهي و عدم تشخيص به توان گفت بي كان شود. در مجموع مياين كود

مبتاليان به اختالالت يادگيري آمار قابل توجهي را شامل  ارهاي غيرضروري هيجاني منجر شود.رفتاري و فش

خودكشي در اين  كنند. انگيزه درصد از اين مبتاليان ترك تحصيل مي 30شوند و به طور ميانگين حدود  مي

انجام شده است حاكي اختالالت يادگيري برابر بيشتر از ديگران است. تحقيقاتي كه در زمينه  6افراد حدود 

هاي محيطي است، اما عوامل نورولوژيك از  محروميت يادگيري و ژنتيكي، مسائل محيطي، ثير عواملأاز ت

شناسي  ـ كالبدي) گاالبوردا، استاد عصبترين علل ايجاد اختالل يادگيري است.تحقيقات (عصبي  مهم

نشان داده در دانشگاه ميالن  1989هاي پولسور در سال  و آزمايش 1979هاروارد آمريكا در سال   دانشگاه

هاي مغزي بيماران هم مشخص كرد  آزمايش بيماري عصبي با ريشه ژنتيكي است.يك كه ديسلكسي  است

اي از مغز است. اين تومورهاي خارجي  اي عصبي در منطقه توده پريشي تشكيل كه يكي از عوامل بروز خوانش

هاي خاكستري در مناطقي از پوسته مغزي هستند.  هاي غيرطبيعي يا نامنظم بودن سلول خود نتيجه جهش

ثر هستند. ؤدرصد در بروز اين اختالل م 50به عقيده دانشمندان عوامل محيطي و ژنتيكي هر كدام به حدود 
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منطقه نيمكره چپ به ويژه  3كمك تصاوير مغزي بيماران دريافتند كه مغز اين افراد در شناسان با  عصب

كند  ،نواحي پس سري، گيجگاهي ـ آهيانه و گيجگاهي يعني مناطقي كه مربوط به توانايي خواندن هستند

  : شوند ثر در ايجاد بيماري ديسلكسي به دو دسته تقسيم ميؤكند. عوامل محيطي م مي عمل

همه مسائلي كه بعد از تولد  )2؛ گذارند ثير ميأكه در طي زندگي رحمي روي جنين ت ،مل زيستيعوا )1

دهند. در حال حاضر مشخص شده كه ضربات مغزي و عوامل رواني و فاميلي روي  براي نوزاد رخ مي

سالگي در  3-4يادگيري در سنين  هاي اختالالت برخي از نشانهگذارند.  ثير ميأيادگيري، خواندن و نوشتن ت

كودك قابل تشخيص هستند اما اين عالئم بعد از ورود او به دبستان مشهودتر خواهد شد. اين در حالي است 

  كه بهترين دوران براي تشخيص و درمان اين اختالل سنين قبل از مدرسه است. 

  چگونگي تشخيص اختالالت يادگيري

  تمام  دين معنا كه دريادگيري امري جهان شمول است، ب نارسايي هاي ويژه در  

نشان مي دهد، در تمام جوامع  زبان ها، فرهنگ ها و ملت هاي مختلف مشاهده مي شود. تحقيقات متعدد

ر بهره هوشي طبيعي هستند، اما دشواري اساسي در زبان شفاهي، ظبشري كودكاني وجود دارند كه از ن

  رياضيات دارند.عمليات مرتبط با  توانايي خواندن، مهارت هاي نوشتن و انجام

روش هاي شناسايي و تشخيص مشكالت كودكان، روش هاي مشاهده، مصاحبه (همراه عمده ترين   

با استفاده از پرسش نامه) و استفاده از آزمون هاي رواني است. نكته اساسي و مهم اين است كه متخصص 

ت يك معما در كنار يكديگر هاي مختلف را مانند قطعا تشخيص بايد بتواند اطالعات به دست آمده از روش

قرار دهد و با هنرمندي و ظرافت خاص، معماي تشخيصي را كامل كند. در امر تشخيص، مشكالت و دشواري 

  هاي بسيار وجود دارد كه هر كدام مي تواند متخصص امر را گمراه كند.

 روش مشاهده

باشد) ين مشاهده كه او متوجه ا (بدون اينمشاهده كودك در موقعيت ها و مكان هاي مختلف 

ادر به تأمين آن نيست. براي مثال، مشاهده اطالعاتي را درباره او فراهم مي سازد كه روش هاي ديگر ق

كودك در كالس درس مي تواند، ميزان تمركز و توجه او به سخنان معلم و مطالب درسي، ميزان مشغول 
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ط با خواندن، نوشتن و حل مسايل رياضيات، حركات و رفتار او در ارتبا بودن با خود، درگيرشدن با ديگران،

دادن كتاب از چشم ها، هماهنگي چشم ها وسرخ يا متورم چگونگي نگاه كردن به كتاب درسي (فاصله قرار 

اگر مشاهده كننده در جريان  گونگي گوش دادن و درك مطالب ديگران را برمال سازد.چبودن چشم ها)، 

دك شك كند، مي تواند در درجه اول با كمك مربي بهداشت و انجام مشاهده به ميزان شنوايي يا بينايي كو

آزمايشات مقدماتي در اين زمينه و در صورت نياز با كمك متخصص شنوايي سنج يا بينايي سنج مسئله را 

  مورد بررسي قرار دهد.

مي سه وضعيت جسماني كودك با همساالن خود به ويژه به لحاظ قد، وزن، رنگ و حالت چهره او يمقا

تواند تا حدي نشانگر ميزان تندرستي كودك باشد. مشاهده طرز نشستن كودك بر صندلي و نحوه صحبت 

  كردن او مي تواند حركات و رفتارهاي اضافي، گفتارهاي مرتبط يا نامرتبط او را مشخص كند.

، مشاهده كودك در مكان هاي ديگري كه كمتر محدود است، مانند زمين ورزش، حياط مدرسه، خانه

پارك و مانند آن نيز مي تواند اطالعات مناسبي درباره چگونگي رفتارهاي كودك در برابر ديگران، مانند 

  همساالن، بزرگ ترها و مانع قدرت، نحوه بازي با وسايل يا تخريب آن ها را فراهم سازد.

 روش مصاحبه

اولياي مدرسه، مي تواند در مصاحبه با كساني كه نسبت به كودك شناخت دارند، مانند والدين، مربيان، 

زمينه تشخيص مسايل كودك كمك مؤثري باشد. تهيه شرح حال كودك از طريق مصاحبه با والدين به ويژه 

مادر يا جانشين او مي تواند نحوه رشد و تحول كودك را در زمينه هاي مختلف حركتي، تكلمي، زباني، 

حبه، مصاحبه گر بايد مراقب واكنش هاي دفاعي ذهني، رفتاري و يادگيري نشان دهد. در جريان اين مصا

والدين از جمله واكنش هاي فرافكن، (براي مثال، تقصير را  به گردن ديگري انداختن) يا انكار (كتمان 

  واقعيت) باشد.

 روش استفاده از آزمون هاي رواني

با محيط و مانند با آزمون هاي رواني مي توان توانايي ها يا ويژگي هايي مانند هوش، شخصيت، سازش 

عيني و هنجارشده كه پايايي و روايي قابل اطمينان داشته  هايآن را اندازه گيري كرد. با استفاده از اين ابزار
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باشند، مي توان تصوير روشن و قابل مقايسه اي از ويژگي ها و توانايي هاي دانش آموز به دست آورد. آزمون 

رفتار ويژه مورد استفاده قرار مي نمونه اي از راي اندازه گيري رواني وسيله اي است عيني و هنجارشده كه ب

  گيرد.

  بشر، روانشناسان و متخصصان  به منظور سنجش ويژگي ها و توانايي هاي افراد

تربيتي سعي دارند وسايل اندازه گيري بسازند كه همان كاري را كه با متر در مورد اندازه گيري قد علوم 

هوش، شخصيت، توانايي حركتي، استعداد يادگيري، توانايي  ا اين وسايل در بارهب دهند، بتوانند انجام مي

. آزمون هاي بسيار و مختلفي در اين زمينه ها ساخته شده است كه تنها خواندن و مانند آن انجام دهند

د انتقاد و تعداد بسيار معدودي از آن ها داراي روايي و پايايي قابل قبول هستند، اما همين آزمون ها نيز مور

  سؤال فراوان قرار گرفته اند و در استفاده و نيز در تعبير و تفسير آن ها بايد دقت فراوان به كار رود.

حالت، مكاني  هاي رواني تنها مي تواند در بهترينبايد خاطر نشان ساخت كه استفاده محض از آزمون 

در باره چگونگي  گاهي هاي الزم ديگررا كه كودك بر منحني طبيعي فرضي احراز مي كند، مشخص نمايد وآ

را نمي دهد. لذا تركيبي  وانجام اعمال و كردار آزمودني و نيز چگونگي تحول و شرايط محيطي و خانوادگي ا

  مناسب از روش هاي ياد شده مي تواند به حل معماي تشخيصي كودك كمك كند.

  راه هاي درمان اختالالت يادگيري

اي آموزشي است. اما از چندين جنبه مختلف مورد بررسي  هئلمس هر چند اختالالت يادگيري، اصوالً

جويند و به  قرار گرفته است. بسياري از محققان در اين زمينه، آشكارا از فرضيه نقص جزئي در مغز سود مي

ل را برطرف كنند. از كوشند با ارزيابي مسائل فرض شده مربوط به اين نقص زيستي، مشك اين ترتيب مي

در اين شيوه  حركتي اشاره كرد. -ادراكي هاي توان به نگرش هاي درماني رايج بر اين اساس، مي جمله شيوه

هايي براي كودك فراهم شود تا بتواند اطالعاتي را از محيط دريافت كند به  شود موقعيت تالش مي

هايي براي آموزش حركت، تمرينات روي  ، بازياستفاده از رورووك يكديگرارتباط دهد و آنها را دريابد.

هاي  از روش سياه براي رشد هماهنگي حركت و ادراك ديداري و حل معما در اين شيوه كاربرد دارند. تخته

هاي رفتاري اشاره كرد. برخي از متخصصان حرفه  حركتي و شيوه -توان به روش ديداري درماني ديگر مي



 

12 

 

طور آزمايشي دارو تجويز كرد. با اين حال درباره  كم به دسته از كودكان دستپزشكي نيز معتقدند بايد به اين 

 آموزان مبتال به اختالالت يادگيري، مطالعات انجام شده بسيار اندك است. تاثيرات دارودرماني روي دانش

ه از اولين بار توسط (كوت) براي درمان اين اختالالت پيشنهاد شد كه به استفاد» درماني -مگاويتامين«

از سوي ديگر در نظر گرفتن امكانات شود.  زان مورد نياز بدن گفته ميهزار برابر مي ها تا حداكثر يك ويتامين

هاي ويژه. با اين حال  استفاده از اتاق مرجع يا كالس آموزشي ويژه كودكان، مورد توجه قرار گرفته است. مثالً

هاي مختلف هنوز مورد بحث بسياري از  سدهي مبتاليان به اختالالت يادگيري در كالي له جائمس

  متخصصان آموزش و پرورش است.

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري

گذرد توانسته است  ناوري اطالعات و ارتباطات درمدت زمان كوتاهي كه ازپيدايش آن ميف

زمينه هايي كه سهم عمده اي ازاين تغييرات  تغييرات فراواني را درنحوه زندگي بشر به وجود آورد. يكي از

هاي اطالعاتي و ارتباطي درچرخه يادگيري  نقش فناوري . را به خود اختصاص داده است، يادگيري است

، كه به طورمداوم بخواند و بنويسد و ارتباط  بود بسياراهميت دارد.دريادگيري به شيوه سنتي، فرد مجبور

 ، فرد عالوه براين مهارت كارگيري فناوري اطالعاتي و ارتباطي دريادگيريه بيك طرفه بود. اما با  تقريباً

. يادگيري هاي  باشد هاي اطالعاتي و ارتباطي مي نيازمند داشتن مهارت دراستفاده ازفناوري، هاي پايه 

 ايجاد تغييرات بنيادين درمفاهيم آموزش سنتي، توانسته است هاي نوين اطالعاتي، با مبتني برفناوري

.  مديهاي نظامهاي آموزشي را رفع كرده و دگرگوني هاي اساسي را درآموزش به وجود آوردابسياري ازناكار

  .  توان به روشهاي نوين و كارامدي ازيادگيري دست يافت با استفاده ازدنياي مجازي دريادگيري، مي

  تر سريع و آموزش بهتر يادگيري، علت كاربرد فناوري اطالعاتي و ارتباطي در

 يادگيري را به وجود آورد، به طوري كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش، نوع جديدي از باشد. مي

شود. زياد ضرورتي ندارد كه يادگيري حضوري و رودررو  كه يادگيري تنها به صورت حضوري انجام نمي

، به نحوي كه بتوان اطالعات باشد هايي غيرازكالس، امكان پذير رود كه يادگيري درمحيط باشد و انتظارمي
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اين تحول سبب تغيير نقش معلم و نيز نقش كتابخانه  را به راحتي با سايريادگيرندگان به اشتراك گذاشت.

  . ها شده است. به اين ترتيب، نوع جديد يادگيري، يادگيري الكترونيكي نام گرفت

زارهاي الكترونيكي اعم ازصوتي، هاي آموزشي كه با استفاده ازاب به لحاظ لغوي، به مجموعه فعاليت

شود. يادگيري  مجازي صورت بگيرد يادگيري الكترونيكي گفته مي -تصويري، رايانه هاي شبكه اي

الكترونيكي، نظامي مبتني برفناوري اطالعاتي و ارتباطي (همانند سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي رايانه 

 ان ميفراگيرآموزشي براي   -  رس قراردادن مواد مطالعاتيدست در ورايجاد، نگهداري، توسعه واي) به منظ

ان را بدون نياز به وجود فراگيركند و ارزيابي  آموزشي را هدايت مي  - مطالعاتي هاي باشد كه فعاليت

  كند. محلي براي يادگيرندگان و معلمان امكان پذيرمي

از فناوري هاي جديد به ويژه  يكي از ابتكارات جديد در برنامه درسي كشور هاي پيشرفته استفاده

فناوري اطالعات در محتواي كتاب هاي درسي مي باشد بدين منظور مفاهيم فني مربوط به آن در كتاب 

هاي درسي گنجانده شده است به عبارتي آموزش فناوري از همان كودكي و در دوران دبستان در برنامه هاي 

  درسي اين كشور ها داده مي شود.

مهارت هاي پيش بيني شده در كتاب هاي درسي كشور هاي پيشرفته داشتن يكي از مهمترين 

تمرين الف) از دانش  32در كتاب علوم سوم ابتدايي ژاپن (صفحه  سواد رايانه اي و كار با رايانه است ، مثالً

 آموز خواسته شده است مقدار مواد غذايي يك هفته يكي از حيوانات را اندازه گرفته و سپس مقدار مواد

گاه براي يك سال محاسبه كرده (با استفاده از ماشين حساب) و سپس (با  مصرفي را براي يك ماه و آن

  د .نمودار) و جداول مربوط را رسم كناستفاده از رايانه 

 توسعه روزافزون باشد.		مندي از اطالعات مي	دانش، مهارت و يا روش فني در بهره فناوري اطالعات،

  ها و سرعت فراوان تطبيق آن با  فناوريافزارهاي مبتني بر اين 

شده تا شكل جديدي از محيط يادگيري و تعاملي خالق، فعال و فراگير ايجاد  هاي انسان، موجب نيازمندي

يكي از فوايد آموزش فناوري هاي جديد به دانش آموزان، از بين رفتن ترس از فناوري جديد مي باشد شود. 

  ه سواد رايانه اي و سواد فناورانه يكي از نياز هاي بشر است آماده مي كند .و اين خود، آنان را براي آينده ك
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بهره گيري از فناوري به نحو مطلوب و اثر بخش در سطح مدارس كار آساني نيست وجود فناوري در 

يادگيري   -در فرايند ياد دهي را  كار و اهميت آن، مدرسه هنگامي نمود پيدا مي كند كه معلم و دانش آموز

بشناسند وآن شناخت را باروش هاي يادگيري و ياد دهي تلفيق كنند، وجود فناوري در مدرسه به خودي 

خود هيچ ضمانتي براي يادگيري بهتر نيست ، رايانه يا هر ابزار فناورانه ديگر مي تواند زمينه اي از دنياي 

يب و كمك كند رايانه باعث حضور واقعي را براي دانش آموزان فراهم كند و او را به حل مسايل پيچيده ترغ

فعال يادگيرنده در عرصه يادگيري مي شود و امكان مشاركت جمعي را از طريق شبكه هاي اينترنت و تبادل 

  افكار و آرا فراهم مي كند .

يكي از ويژگي هاي بارزي كه اساس ايجاد انگيزه در كودكان براي استفاده از فناوري اطالعات و 

  از قابليت  ICTبرخورداري  ويژگي تعاملي آن است، ) استICTارتباطات (

مرتب كردن و بازيابي ، مقادير زيادي از اطالعات را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد كه  ذخيره سازي،

  ي باشد ، كتابخانه مدرسه موجود نم در كالس هاي معمولي و يا معموالً

رهاي مناسب آخرين اطالعات مورد نياز را استخراج آموزان مي توانند از طريق جستجو در جستجو گدانش 

  نمايند.

د و هدف شغلي ندر نگرش سنتي معلمان به منزله مخزني از اطالعات و دانش نگريسته مي شو

معلمان القاي اين اطالعات در ذهن دانش آموزان مي باشد ، اگر اين نگرش درست هم باشد اطالعات جهاني 

  افزايش است كه هيچ معلمي  با چنان سرعت شگفت آوري رو به

  به طور جامع) به قال تمام اطالعات مورد نياز را (نمي تواند اميدوار باشد كه توان انت

فناوري، دنيايي را كه مدارس در آن واقع اند متحول كرده است اكنون زمان آن  .دانش آموزان داشته باشد 

دنياي ما آنقدر سريع و سرنوشت سازند كه است كه معلمان به اين تحوالت گردن نهند ، دگرگوني هاي 

  تغييرات سطحي انجام دهند. مدارس نمي توانند بدون تغيير بمانند يا صرفاً

در سيستم آموزش سنتي ، كتاب هاي درسي كاغذي ، تكاليف كاغذي و استاد و كالس حضوري 

ود نداشته باشد . در مقابل در بوده و چه بسا  با جا ماندن يا فرا نگرفتن محتواي يك درس ، امكان تكرار وج
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  محيط آموزش  الكترونيكي ، كتاب ها و مطالب آموزشي به 

فايل هايي تبديل مي شوند كه عالوه بر ويژگي تكرار بي پايان ، داراي جذابيت تصويري ، شنيداري و متني 

  هستند .  

  اجراي راه حل

به كار برم. طبق  مريماسبي براي مشكل با مطالعاتي كه انجام داده بودم تصميم گرفتم تا راه حل من  

بررسي هاي بينايي سنجي او هيچ مشكل خاصي نداشت. بنابراين براي تقويت بينايي او فعاليت هاي زير را 

 انجام دادم.به كمك همكارم سركار خانم ليال كريمي 

 تمرين يك:

يك مداد را از جعبه بيرون در يك جعبه تعدادي مداد با رنگ ها و اندازه هاي مختلف قرار دادم. سپس  

ثانيه) آنگاه مداد را درون جعبه قرار  10نشان دادم و از او خواستم كه خوب به آن نگاه كند ( مريمآوردم و به 

خواستم مدادي را كه قبالً  مريمدادم. در جعبه را بستم و آن را چرخاندم. سپس در جعبه را باز كردم و از 

عبه پيدا كند. انتخاب او درست بود. اين بازي را چند بار تكرار كردم. در ديده بود از بين مدادهاي درون ج

تمرين بعدي دو مداد و سپس سه مداد را به او نشان دادم و تمرين را تكرار كردم. به اين ترتيب اين بازي 

      (تمرين) را در دو جلسه انجام دادم.  

 تمرين دوم: 

ختلف را بر روي يك مقوا چسباندم و آن را به كالس بردم و از تعدادي تصوير از حيوانات، گل ها و اشياء م

و نمي  خواستم كه به آن تصاوير با دقت نگاه كند. در اين تمرين او خيلي از تصاوير را نمي شناخت مريم

. در دو جلسه كالسي اين تمرين را . من آن ها را برايش توضيح دادمتوانست تفاوت ها را تشخيص بدهد

  ي نتيجه اي در بر نداشت.تكرار كردم ول
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 تمرين سوم: 

هر تصويري را كه در لوح بزرگ مي از تصاوير كتاب استفاده كردم و از نگاره يك شروع كردم. از او خواستم 

بيند فقط نام آن ها را بگويد. او فقط مي توانست تعداد كمي از اشياء موجود در لوح را تشخيص بدهد و 

سعي من با اشياي اطراف خود بيگانه است.  مريمناخت. به نظر مي رسيد كه بسيار از اجزاي تصوير را نمي ش

را طرح كردم. از او خواستم  بر اين بود كه چشم هاي او را به جهان اطرافش باز كند. بنابراين بازي ديگري

به  هرچه را كه مي بيند نام آن را بگويد. سپس از آن ها به كمك موبايل عكس گرفتم. عكس ها را يكي يكي

  مي خواستم كه نام آن ها را بگويد. اين بازي را در چند جلسه كالسي انجام دادم.او او نشان مي دادم و از 

عكس گرفتم و عكس ها را به  مريمدر يك جلسه كالسي با دوربين از تك تك بچه ها از جمله خود   

ل ها و رفتار او را  به دقت مورد عكس العم او نشان دادم و از او خواستم كه اسم هركدام از بچه ها بگويد.

بررسي قرار دادم. از اين بازي خيلي لذت مي برد. بنابراين تصميم گرفتم كه راه حل هاي ديگر را آزمايش 

خيلي هيجان زده شد.  كنم. اين بار از همه بچه ها در كالس فيلم گرفتم. سپس فيلم را به او نشان دادم.

براي ايجاد انگيزه در او از تصاوير متحرك  تصميم گرفتم پس د.مهيج بو او ديدن تصاوير متحرك براي

   استفاده نمايم.

قرار  مريممطرح كردم و او را در جريان روند يادگيري اش را دوباره با مدير مدرسه  مريمموضوع   

  ) بود. Lap Tabبه كار بردم و آن استفاده از لپ تاب (و راه حل ديگري را دادم 

  بر اساس گزارش سازمان ملل كودكان نقش لپ تاب در آموزش

قبل از اجراي راه حل جديد در باره چگونگي استفاده از لپ تاب در كالس درس تحقيقاتي انجام 

طرحي  WSISخواندم كه محققان مؤسسه فناوري ماساچوست در نشست  *دادم. در يك گزارش در اينترنت

مان ملل قرار زاند كه مورد استقبال اعضاي سا لپ تاب هاي سبز رنگ صد دالري معرفي كرده را تحت عنوان

اين لپ تاب ها كه داراي طرح جديد مي باشند براي كودكان و دانش آموزان در كشورهاي فقير  .ه استگرفت

برق مورد نياز اين رايانه هاي كم  مي تواند تحولي اساسي در آموزش و روش هاي يادگيري ايجاد كند.

                                                      
www.iritn.com*   
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  ودك تأمين مي شود و به دانش آموزان اين امكان را مصرف به وسيله يك هندل فايل ك

مي دهد كه با هم تعامل داشته باشند. مهم ترين جنبه اين پروژه جديد از ديد كارشناسان اين است كه مي 

) و تعامل اطالعات را براي كودكان فراهم كند. دانش P2Pتواند امكان آموزش از طريق كاربر به كاربر (

رايانه هاي فوق كه به ماشين سبز معروف است به عنوان كتاب الكترونيكي يا رايانه  آموزان مي توانند از

لويزيون همراه را نيز اين بسته ها مي تواند كار كنسول هاي بازي و ت ،معمولي استفاده كنند. عالوه براين

  اهش دهد.سازمان ملل اميدوار است از طريق پروژه هايي از اين دست شكاف ديجيتال را ك د.انجام ده

  استفاده از لپ تاب ،چگونگي اجراي راه حل جديد

با مشاهده تصاوير متحرك به وجد مي  مريمبا توجه به اطالعاتي كه به دست آوردم متوجه شدم،   

را به اجرا در آوردم كه  ITآيد و اين عامل موجب نقويت انگيزه در او مي شود. بنابراين تدريس مبتني بر 

هاي آموزشي كمك بسيار مؤثري در  CD. استفاده از جهت آموختن قدم بردارد. رد با عالقه بيشتري مريم

 *تدريس بود. تصاوير مختلفي از ميوه ها، حيوانات، اشياء و ..... از اينترنت گرفته بودم و به صورت پاورپوينت

اينتر  دكمهر دادن مي خواستم كه با فشا ويدر آورده بودم. در زير هر تصوير نام تصوير نوشته شده بود. از 

  در اين مرحله پيشرفت چشم گيري داشت. مريمتصاوير و سپس نام آن ها را ببيند و با صداي بلند بخواند. 

 هاي آموزشي استفاده مي كردم كه در باره درس هاي بخوانيم و رياضي بود. CDدر بعضي از جلسات نيز از 

زه و پيشرفت روزافزون در درس بخوانيم و رياضي هاي آموزشي باعث ايجاد انگي CDتدريس با استفاده از 

   .شده بود 

  گرد آوري شواهد دو

روند يادگيري  و دانش آموزان پيدا بود كه تغيير و تحولي در مريمگرچه از رفتارها و اظهار نظرهاي   

ده هاي به كار گرفته شده مؤثر بوكه روش  ي اين كه دقيقاً مشخص شودبه وجود آمده است، اما برا مريم

ام اطالعات عيني و موثقي جمع آوري كنم. بنابراين براي  است يا نه، تصميم گرفتم درباره آن چه انجام داده
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با مشاهداتي كه انجام دادم متوجه شدم كه بعد از اجراي اقدام  هايي ارائه دادميج كار راه مطلع شدن از نتا

به گفته مدير آموزشگاهش اقدام هميشه  .. در قبل از اجراياستتري پيدا كرده  حس همكاري بيش مريم

يك گوشه از كالس را انتخاب مي كرد و به رفتار ديگر همكالسي هايش نگاه مي كرد و در جمع هيچ شركت 

اعتماد به نفس، انگيزه و روحيه همكاري پيدا كرده  مريمفعالي نداشت. بعد از اجراي اقدام متوجه شدم كه 

. او بسيار مرتب و منظم شده بود. وسايل خود را به دقت و بودده در مرتب كردن كالس پيشقدم ش است.

   سرعت جمع مي كرد. تكاليف خود را با عالقه و دقت بيشتري انجام مي داد. 

  تجزيه و تحليل نتايج

 مريمباعث پيشرفت تحصيلي   ITبا توجه به نتايج موجود مشاهده مي شود كه تدريس مبتني بر   

 شده است. 

  قبل و بعد از اقدام  نمرات دانش آموز يشرفتپ مقايسه درصد 

  بخوانيم  رياضي  نام درس

  %84  %83  درصد پيشرفت

  مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموز  قبل و بعد از اقدام

83%

84%

83% 83% 84% 84%

درصد

رياضي

بخوانيم

Series1 83% 84%

رياضي بخوانيم

  

  ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 

شد، با توجه به نقطه پس از اين كه اطالعات الزم در باره چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري   

نظرات و انتقادهاي ارائه شده توسط همكاران،تا آنجايي كه توانستم نقايص را برطرف كردم. شواهد نشان داد 
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كه اين اقدام مورد قبول دانش آموزان و والدين آن ها و همكاران است. اين روش آن قدر مؤثر بود كه دانش 

ق باشند.كسب نمرات بسيار خوب در دروس مختلف توسط موفدر يادگيري دروس  مريمآموزان و به ويژه 

از نتيجه خود و ابراز عالقه مندي آن ها به درس گواه آشكاري بود كه نشان مي داد  اوو شور و شعف  مريم

موفق بوده است. از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يك سال تالش فراوان، تمام سختي  راين روش بسيا

تا اين كه به نتيجه مطلوب برسم، اين پژوهش را به عنوان يكي از تجربيات مفيد  ها را پشت سر گذاشتم

  آموزشي و به عنوان گامي مؤثر در جهت موفقيت در امر آموزش در نظر گرفتم. 

  نتيجه گيري و پيشنهادات

نر، مقوله يادگيري الكترونيكي پيش از اختراع رايانه هاي روميزي با كار روانشناس آمريكايي، بي. اف. اسكي

براي ارائه و ارزيابي تمرين هاي پايه اي با كارت هاي » ماشين هاي آموزشگر«اي مهم به شمار مي آمد. او از 

با پيشرفت فناوري، رايانه ها جايگزين ماشين هاي آموزشگر شدند و نظام  آموزشي مصور استفاده مي كرد.

  آموزش به كمك رايانه به وجود آمد. 

  رايانه، يادگيري مبتني بر فناوري اطالعاتي، كالس مجازي، يادگيري مبتني بر   

روزافزون اند. توسعه  كتابخانه هاي مجازي و ...... راه را براي پيدايي شيوه هاي نوين آموزش، هموار ساخته

  افزارهاي مبتني بر فناوري اطالعات و سرعت فراوان تطبيق آن با 

از محيط يادگيري و تعاملي خالق، فعال و فراگير ايجاد  تا شكل جديدي، موجب شده نيازمندي هاي انسان

 دهد كه نوآوري آموزشي و ايجاد تحول در نظام آموزشي و پرورشي	كشورهاي جهان نشان مي شود. تجربه

جامعه معلمان  در واقع كانون هر تحول و اصالحي را بايد در بدون همراهي و پذيرش معلمان ميسر نيست.

و فكر و عمل خود را به  كنند	د بدانند در چه شرايط متحول جهاني زندگي ميجستجو كرد. معلمان باي

برخوردار باشند و بتوانند عمالً حداكثر استفاده را  مرزهاي محدود جغرافيايي منحصر نكنند. ازقدرت خالقيت

يز وجود هاي مبتكرانه و خالق در كاربرد فناوري اطالعات ن	آموخت كه شيوه از آن بكنند. بايد به معلمان

دانش  اي در تدريس و يا به كارگيري اينترنت و جستجو و پژوهش معلم و	استفاده چند رسانه دارد مانند

 شود. با كمك فناوري		آموز و امثال آن كه تحول در آموزش و فراگيري را موجب مي
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 ها در دسترسي آموزشي و كيفيت آن را كاهش داد و معلمان توان نابرابري	اطالعات مي

يادگيري چگونگي ياد  و انند دانش و مهارت دانش آموزان خود را ارتقا دهند. خالقيت و تفكر نقادانهتو	مي

نيازمندند كه جسارت استفاده از فناوري و  گرفتن آنها را تشويق كنند و بهبود بخشند. معلمان به نگرشي

با آشنايي و  آن هاها باشد. العمر آن يادگيري مستمر و مادام خطرپذيري را تقويت كند و الهام بخش تفكر

مند 	هاي مرتبط و متناسب با درس و محتوا بهره فناوري توانند از انواع	مي هاي فناوري شناخت قابليت

شود 		مي در فرايند تدريس موجب IT تر كنند. استفاده از تر و جذاب		فرايند يادگيري را اثربخش شوند و

تر به سمت  آموزان بيش يادگيري بهتر صورت گيرد. دانشتري از دانش آموزان به كار بيفتد و  حواس بيش

كند. با 	مشاركت را الزامي مي دهد و گاه شوند كه توانايي مشاركت فعال را به آنها مي	هايي جذب مي	برنامه

اي را 	ارتباط با موضوعي خاص اطالعات گسترده تواند، در	مي معلم به كمك فراگيران IT استفاده از

  .تشريك مساعي را در اختيار كالس قرار دهد اينبندي و نتيجه 		جمع

هاي خود استفاده كنند. در اين  وري فعاليت	بهره براي رشد حرفه معلمي و IT معلمان بايد از

براي رفع مشكالت موجود . اي برخوردار است	معلمان از اهميت ويژه راستا تسلط و توان علمي و مهارتي

 :شود	پيشنهاد مي موارد زير

آموزش معلمان به عنوان يك هزينه  يل شدن براي سرمايه گذاري در زمينه ارتقاي كيفيتاولويت قا .1

  ؛است اثربخش، به اين دليل كه به طور تصاعدي تأثيرگذار

 استفاده از .دارند كالس مراكز تربيت معلم نقش مهمي در الگوسازي براي استفاده از فناوري در  .2

IT با برنامه به منزله يك نياز اساسي است كه بايد		عجين شود. كاربرد فناوري در  هاي تربيت معلم

فناوري در كالسهاي درس تربيت  آموزش و تدريس بايد آموزش داده شود. استفاده جسورانه از

ايجاد انگيزه مؤثر افتد. به اين منظور،  باشد كه ممكن است در	هايي مي معلم، يكي از بهترين روش

العمر 		استفاده فناوري به منزله الگويي از يادگيري مادام بايد در مدرسان مراكز تربيت معلم خود نيز

 ؛را ترغيب كنند قدم باشند و دانشجويان	پيش
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هدايت آموزش مجازي براي  كند و	اي كه مدارس را به هم متصل مي	هاي مدرسه		استقرار شبكه  .3

 ؛تواند كمك بزرگي باشد		آموزش معلمان مي

ر كالسهاي آموزشي از طريق در نظر گرفتن امتيازها و معلمان جهت شركت د افزايش انگيزه  .4

  ؛مندي بيشتر	و... با انگيزه و عالقه هاي مالي تشويق

  ؛مراكز آموزشي در IT حضور متخصصان بيشتري در زمينه .5

معلمان و دانشجويان تربيت  براي تمام استادان، IT فراهم آوردن امكان دسترسي آسان و كافي به .6

 ؛معلم

در برنامه ريزي درسي و منطبق كردن آن با روش هاي مبتني بر فناوري اطالعات  يرات اساسييتغ .7

 ؛يك ضرورت اجتناب ناپذير است

 بايد هر چه زودتر آغاز شود  		ITربآموزش تدريجي معلمان با روش هاي مبتني  .8

  ؛تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم بايد آغاز شود .9

درسه براي ارتقاي به كالس باالتر و همچنين ورود به شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان در م .10

 ؛دانشگاه  بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد و آيين نامه هاي جديدي تدوين شوند

بخصوص در دوره ابتدايي و استفاده از تصويرهاي رايانه 	ITتأليف كتاب هاي درسي جديد مبتني بر  .11

  .ي رسدنظر كتاب هاي اين دوره ضروري به و لوازم جانبي آن در

  

  

  

  

  



 

22 

 

  مورد استفاده:منابع 

)، اقدام پژوهي:راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس، تهران، 1383آهنچيان، محمدرضا و ديگران.( .1

 انتشارات رشد.

)، آموزش در دوران كودكي، ترجمه محمد حسن نظري نژاد، مشهد، 1372اسپارك، برنارد. ( .2

 انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ چهارم.

  )، روش تحقيق عملي(اقدام پژوهي)، تهران، 1382ي، يوسف. بختياري، ابوالفضل. (ايران .3

 نشر لوح زرين.

، 4پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، فصلنامه پژوهشكده كودكان استثنايي، سال هفتم، شماره .4

 .26شماره پياپي 

سروش هدايت، )، نشر 1385چكيده مقاالت ششمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، ( .5

 چاپ اول.

)، نارسايي هاي ويژه در يادگيري (چگونگي تشخيص و 1379سيف نراقي، مريم. نادري، عزت اهللا. ( .6

 روش هاي بازپروري)، تهران، انتشارات مكيال، چاپ اول.

)، تلويزيون در زندگي كودكان ما، ترجمه محمود حقيقت كاشاني، تهران، 1372شرام، ويلبر..... ( .7

 كز تحقيقات مطالعات و سنجش برنامه صدا و سيما، چاپ اول.انتشارات مر

 .1381، پاييز 3فصلنامه تعليم و تربيت، سال هيجدهم، شماره .8

  . 1386، بهار 1فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست و سوم، شماره .9

 )، راهنماي معلمان پژوهنده، تهران، نشر اشاره.1382قاسمي پويا، اقبال. ( .10

 .170،152،164،163شماره هاي  ،يتكنولوژي آموزشمجله  .11

 .5،1شماره هاي  ،مجله مدرسه فردا .12

 )، اقدام پژوهي، ترجمه محمدرضا آهنچيان، تهران، انتشارات رشد.1384مك نيف، جين و ديگران. ( .13

  


