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 چکیده:

 این 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 انشد 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  می باشم    ……………آموزشگاه  …………ارآموزگ ……………اینجانب 

اول  این آموزشگاه مخصوصا دانش آموز دیر آموزم منظور تقویت مهارت های خواندن در دانش آموزان پایه 

. پس از انجام استروان خوانی ضعیف  در  دانش آموزاین انجام شد .بررسی اولیه نشان داد   امیربه نام 

در روان خوانی به دو   پرسش نامه های مربوط علل ضعف دانش آموزانکتابخا نه ای و اجرای  مطالعات 

جهت    گروه طبقه بندی شد. الف:عوامل مربوط به توانایی های دانش آموزان ب:عوامل مربوط به انگیزش.

-2آموزشی زودآموز    کارت های حافظه استفاده از بازی  -3حل مشکل موجود دو روش به اجرا در آمد . 

نمره روانخوانی این دانش آموز افزایش نتایج پیشرفت خوبی را نشان داد و  ارزشیابی توصیفی .   تابلو تهیه

. مدیر مدرسه نیز در ا رزشیابی که از دانش آموزان به عمل آورد رشد مهرت های خواندن را مطلوب یافت
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ش های نوین در باال بردن در پایان بر نقش استفاده از بازی های آموزشی و به کار گیری رو     تشخیص داد.

 تابلوی ارزشیابی توصیفی تاکید شد. انگیزش دانش آموزان مانند

 

 :مقدمه

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

 عادی افراد سطح در لمسای 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

 توانند نمی معموال که رو مدرسه دانشآموزان معیتج از ای توجه قابل درصد و است درصد 92 تا ۰2 حدود

 تا 32 دیرآموزان. گروهند این از بروند پیش خود سان همکال سایر با همگام مطالب یادگیری و تحصیل در

 دیرآموز دانشآموزان شناختی های ویژگی مولفان بعضی. شوند می شامل را آموزی دانش جامعه از درصد 34

 .اند کرده ذکر چنین را

 بیان مسئله

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

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

 «است انطباقی ی رفتارها 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 نظورم(.  3379 ، تات و هوسپیان(

 تشخیص مرزی عنوان به کشور استثنایی کودکان وپرورش آموزش سازمان ارزیابی و سنجش واحد توسط
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 چهارم ویراست روانی بیماریهای تشخیص آماری 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 ۰4 تا 73 حدود در ،(2222)

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

 (.3372 ، احدی و جمالی بنی) هستند

 کودکان واقع در. کنند می فراموش زود و آموزند می ردی 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 نوین 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 یذهن 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

 (.33۰3 افروز،) شوند برخوردار مستقل

 دانش این دهد می دیرآموزنشان  آموزان نشدا 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 -3

 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 دهدا دیرآموزتشخیص

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

 و دککو 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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 وضع موجود توصیف

سال       .……………می باشم بنده دارای      آموزشگاه  …………آموزگار      اینجانب        

که یکی از دانش   ل تحصیلی اخیر متوجه شدمدر اوایل سا سابقه تدریس در آموزش و پرورش هستم. 

به عنوان دانش آموز دیر آموز شناخته شده است . امکانات مدرسه  توسط آزمون سنجش به نام امیر آموزان 

در   دامدار بو دند و  و وسایل آموزشی به ندرت دیده می شد . والدین اغلب کشاورز و  بوده  در حد محدود 

برای رسیدگی به امور تحصیلی فرزندشان نداشتند . دانش آموزان در حالی  تی فرص سال تحصیلی  ابتدای 

با توصیف چنین شرایطی تصمیم گرفتم   نبودندبرخوردار  که مشتاق به نظر می رسیدند ازامکانات زیادی 

 یم استفاده نما و بخصوص دانش دیر آموز م در حد امکان از تمام امکانات برای رشد و پیشرفت دانش آموزان

. درباره پیشرفت دانش  پس از چندین جلسه تدریس سال تحصیلی گذشته بود.   حدود سه ماه از شروع     

آنها در خواندن حروف و کلمات  آموزان در درس فارسی نگرانی هایی احساس کردم . به نظر می رسید 

اشد باید بتواند حروف را از پیشرفت باالیی برخوردار ب که  دانش آموزی  مشکل داشتند .  تدریس شده  

باشد ، در  و در فرایند تدریس حضور فعالی داشته  شده را بخواند  تدریس  کلمات   بشناسد و به راحتی 

درس های  حالی که بعضی ازدانش آموزان در فعالیت های کالسی شرکت جدی نداشتند و نمی توانستند 

دانش دیر آموزم نیز پایینی کسب می نمودند . ره و در درس امال نیز نم قبلی را بخوانند  تدریس شده  

این موضوع بسیاراهمیت داشت چراکه  وضعیتش از بقیه بدتر بود و با مشکالت جدی در این زمینه روبرو بود.

( خواندن را 3964) "مکبن تاش "آموزش مهارت خواندن ازمهم ترین اهداف آموزش دوره ابتدایی می باشد. 

هارگانه زبان آموزی می داند. خواندن وسیله ای اساسی و پایه برای سایر مواد سومین مرحله از مراحل چ

بی کفایتی های مهارت   سبب به  تا حد بسیار زیادی  تحصیلی  در برنامه های  شکست  و  درسی است 

های خواندن رخ می دهد . بنا به اهمیت موضوع تصمیم گرفتم با انجام مطالعات بیشتر مهارت های خواندن 

 را در دانش آموزان را تقویت نمایم .
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 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 مهارت روان خوانی در دانش اموزتقویت 

 جزئی :اهداف 

 علل مشکل روان خوانی در دانش آموزبررسی 

 دانش اموزو اجرای روش هایی برای تقویت روان خوانی در بکارگیری 

 با شاخص :مقایسه 

 مقایسه با شاخص ، دانش اموز باید در مهارت روان خوانی تقویت شود .در 

 آوری اطالعاتجمع 

محتوای   ، خواندن آزمونی را براساس توانایی های دانش آموزان در مهارت   برای آگاهی از میزان             

 را برای ارزیابی بیشتر ثبت دانش آموزان ضعیفمواد تدریس شده به صورت شفاهی تدارک دادم و نمره های 

 نمودم .

 شماره 

دانش آموز  

براساس ردیف 

1 2 3 4 5 6 
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 دفتر کالسی

 11 12 8 2 11 5 نمره 

مربوط به  2که نمره  : نمرات آزمون روان خوانی قبل از اجرای روش آزمایشی 1جدول شماره 

 دانش آموز دیر آموزم می باشد.

ارزیابی دانش  مدیر که قبال برای  .  و همکاران بردم  دانش آموزان را نزد مدیر مدرسه  جدول نمرات 

دانش آموزن را در مهارت های خواندن متذکر شده بود ، تاکید کرد  و ضعف  آموزان به کالس آمده بود 

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

سطح نمرات دانش آموزان پایین است و برای بهبود وضع موجود اوال :  بودند  همکاران معتقد  عمل آید . 

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

 پایه اول تدریس می نمایند موضوع مطرح وراهکارهای مناسب اتخاذ گردد . 

م به تهیه دو پرسشنامه نمودم . پرسشنامه اول مربوط به اولیا بود که از جهت کسب اطالعات بیشتر اقدا   

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

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

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

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

گردید .  هده آموزشی ، بازیهای فکری و آموزشی ، کالس های کمک آموزشی و کتاب داستان به ندرت مشا

بود . در این پرسشنامه ازآنها خواسته شد به دقت   در سایر مدارسپرسشنامه دوم مربوط به همکاران  

نمایم .  سواالت را پاسخ داده تابتوانم از رهنمودهای آنها در حل مشکل روان خوانی دانش آموزان استفاده 

که مورد استفاده واقع شد. همچنین مراجعه به نظریه  د نکات ارزشمندی را یادآوری کردن آنها ضمن پاسخ 
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چشم اندازجدیدی را برای حل مشکل روان   ها ، تحقیقات وپژوهش های نظریه پردازان وصاحب نظران

 خوانی برای من باز نمود .

 کتابخانه ایمطالعات 

 دیرآموز آموزان دانش 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 -

 دارند نیاز بیشتری تمرین به درسی مطالب یادگیری برای -

 است محدودتر خود ن همساال به نسبت آنان عمومی معلومات دامنه -

 دانشآموزان 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 دخو ن همساال از سال سه تا دو معموال درسی تکالیف انجام در -

 جداسازی یا سازی یکپارچه: دیرآموز کودکان آموزش
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 خودآموزی تر باهوش کودکان ف برخال که است این است مشهود دانشآموزان 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 دکتر. سازند می رو روبه مشکل با پیش از پیش خود کند یادگیری با آن تطبیق

 .کنند می فراموش زود و میآموزند دیر: که کرده بیان چنین را دیرآموز آموزان دانش

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

 .کرد تلقی ذهنی مانده عقب را آنان نباید و دارند

 این بر عموما استثنایی و عادی تربیت و متعلی 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

 معنای به دارد نام 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

 برای برابر امکانات و ها فرصت از خود بالقوه توان حداکثر 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 با که صورتی در

 به مبتال آموزان دانش که اند داده نشان شده انجام 3971 - ۰4 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
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 بوده ناتوانان زیان به شده اجرا گذشته در که نکودکا جداسازی اصل تابع های برنامه از بسیاری شوند 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 سازی 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 سمدار

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

نتایج یافته های حاصل از تحقیقات محققین و نظریات صاحب نظران بسیاری از موارد  نما تعدیل و رنگ کم

اساسی  مرحله  از چهار  معتقد است زبان آموزی   ( 3964) "مکین تاش  " فوق را تایید می نمایند . 

به  از رسیدن  نوشتن . دانش آموز قبل  –4خواندن  -3تن سخن گف -2گوش دادن  -3تشکیل می شود . 

و سخن گفتن  باید در دو مرحله قبلی به پختگی رسیده باشد . گوش دادن   مرحله سوم که خواندن است 

دوره های  گذراندن  بخشید.  دو مهارت اساسی است و می توان آن را از طریق ممارست و آموزش بهبود 

تعامل در خانواده به لحاظ  هدف دار و همچنین نحوه  و بازیهای  آموزشی  وسایل  از ، استفاده   آمادگی 

تاکید فراوان بر مهارت های گوش دادن فعال و سخن گفتن و آموزش این مهارت ها به دانش آموز نقش 

 چهار مرحله ( کودکان برای پختگی در خواندن باید 3972)"هاریس "بسیار مهمی را ایفا می کند. به نظر

سریع مهارت های  توسعه  -3فراگیری  نخستین مرحله  -2توسعه آمادگی خواندن   -3اساسی را بگذرانند. 

تولد تا دبستان را  اول از هنگام  پاالیش مرحله خواندن . مرحله  -1مرحله خواندن گسترده  -4خواندن 

کودکستان ها و مراکز  شامل می شود و نقش پیش دبستانی و مهد کودک در پرورش آن بسیار مهم است .

گوش  مهارت های  پیش دبستانی وظیفه دارند از طریق تمرینات و برنامه های مناسب در جهت تقویت 

دیداری تالش  و تمرکز و رشد حافظه  دقت  پرورش  پنج گانه ،  حواس  ، تحریک  سخن گفتن  ،  دادن 
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در پژوهش خود نقش  ( 33۰2) "رضایی  " ( مرحله اول خواندن )توسعه آمادگی خواندن در تایید  نمایند. 

 حافظه دیداری را در تقویت مهارت هار خواندن بسیار مهم ارزیابی کرده است.

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

قیقی استفاده از وسایل آموزشی را برای ( در تح3362) "مهتاج  "مشکالت یادگیری تایید می نمایند . 

( 3373)  "احدیان "آنها می داند.  بهترین کمک به  کمک به کودکانی که در آستانه خواندن قرار دارند 

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

در صد 33 فقط  تاکید می شود که  شنوایی  سایل آموزشی بیشتر بر حس که درتدریس بدون استفاده از و

 شکل می گیرد .  یادگیری از طریق این حس 

است . تا زمانی که انگیزش کافی در دانش  انگیزش  مساله  موثر بر یادگیری  از جمله عوامل  همچنین  

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

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

( یک محرک زمانی بیشترین اثر را دارد که 3991) "هب  "(. به باور 3963مک کللند و همکاران،

شود فرد را به تالش وادار می  ایجاد    فرد رد نیاز برای مو در حد  برانگیختگی تولید کند و اگر انگیزش 

مهم ترین شرط یادگیری می داند وتاکید به فوریت درپاسخ به  ( انگیزش را 3374) "پارسا "نماید . 

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

نتیجه رسید  این  به  نیز در پژوهش خود  ( 33۰2) "پریمانی " نگیزش او کاسته می شود . پاداش نبیند ا

 و مهارت خواندن رابطه مستقیمی وجود دارد . میزان انگیزش  که بین 
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 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

نند در برنامه های مدرسه پیشرفت ضعف در مهارت های خواندن مشکل اکثر کودکانی است که نمی توا     

تاریخی آموزش خواندن اولین مسولیت مدارس است )فریار و رخشان ،    هایی داشته باشند و از لحاظ

 (. بنابراین تمرکز روی این مساله و بررسی راهکارهای مناسب برای حل مشکل ضرورت دارد . 3369

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

خواندن چنین  دانش آموزان در مهارت  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      -3

 سطح سواد پایین والدین     -2

 عدم رشد و پختگی کافی دانش آموزان به دلیل اینکه دوره آمادگی را سپری نکرده اند .     -3

 و رسانه های آموزشی   عدم بهره گیری دانش آموزان از وسایل آموزشی     -4

 عدم بهره گیری از روش های نوین در تدریس     -1

 های انگیزشیانگیزه های پایین دانش آموزان و پایین بودن سطح محرک      -6

 کم دقتی دانش آموزان      -7

پس از تجزیه وتحلیل یافته های اولیه و بررس نتایج تحقیقات و مطالعات صاحب نظران علل                    

 ته تقسیم شد.ضعف دانش آموزان به دو دس
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  از خواندن  قبل و مهارت های  ضعیف است  خواندن  مهارت های  در کسب  دانش آموزان  توانایی      -3

پیش   هارت ها از طریق گذراندن دوره این  که  نگرفته اند  فرا  را به خوبی  ) گوش دادن و سخن گفتن ( 

به کودک آموخته می شود. همچنین با توجه به دبستانی ، وسایل آموزشی و مسایل فرهنگی درون خانواده 

هستند جهت  )نخستین مرحله فراگیری خواندن(  در خواندن  این که کودکان در مرحله دوم پختگی 

مو فقیت سپری کرده باشند.غنی  اول )توسعه آمادگی خواندن( را با  مرحله  باید  دوم  در مرحله  موفقیت  

که   ه به اطالعاتی که از پرسشنامه به دست آمده است بیانگر است نبودن محیط قبل از دبستان با توج

پرورش  مهارت های الزم از جمله  تقویت  مناسبی در جهت  و هدف دار و  مشخص  برنامه  دانش آموزان  

و تمرکز ،رشد حافطه دیداری ، مهارت های گوش دادن و سخن گفتن و ... را نداشته اند . از طرفی  دقت 

به جهت همه  گرفته نشده است در حالی ابزار آموزشی  جدی  در تدریس  بل کمک آموزشی وسا نقش  

باعث  ،  توجه به این که یادگیری را ملموس و جذاب می نماید  و با   در استفاده از حواس جانبه نگری 

 است .و در تسهیل سازی فرایند یادگیری موثر  می شود  در دانش آموزان  توجه  و  ایجاد عالقه  

جمله مک کللند ، هب ، پارسا و پریمانی نقش انگیزه را در  درحالی که بسیاری از صاحب نظران از      -2

الیل مذکور انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری کافی به نظر  به  ولی  داده اند  قرار   تاکید یادگیری 

انگیزش آنها می کاهد.   از میزان فرزند  رسی د به وضعیت  آنها  والدین  اوال : عدم رسیدگی   نمی رسد .

بر  زمانی که دانش آموز درسی را یاد گرفته باشد اگردر منزل نخواند و تشویق نشود به احتمال زیاد 

به گفته پارسا اگر تشویق به موقع نباشد و زمان آن  دوما :  تاثیر می گذارد .   وی  یادگیری های بعدی

  ه می شود . کاست  شود از اثرش  طوالنی

که  علل ضعف در مهارت های خواندن تصمیم گرفتم روشی اجرا نمایم  تجزیه و تحلیل  و  از بررسی  پس 

بتواند انگیزه    که شیوه ای باشد  به  باید  روش  این  مطمئننا  بینجامد .  مهارت ها  این  تقویت   به 

دانش آموزان ایجاب می  آنها باشد . موقعیت سنی  دانش آموزان را تحریک نماید و بر اساس توانایی های  
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از  استفاده  در  همه جانبه نگری  جهت  به  آموزشی   باشد ، بازیهای عینی  کند روش تدریس به صورت 

 حواس و ملموس نمودن جریان یادگیری مناسب ترین روش می باشد .

 انتخاب راه حل جدید: 

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

 و تصمیم گرفتم از دو شیوه کمک بگیرم .

 استفاده از کارتهای حافظه آموزشی زودآموز: -1

دانش  خواندن کلمات فارسی به  آموزش  آموزشی ساده می باشد که ضمن  وسیله  این کارت ها یک  

و بر اساس  منجر می شود  محیط آموزشی  به جذاب شدن  نها آ دبداری  حافظه  و تقویت  آموزان 

برگ کارت در ابعاد  24از کارت هاشامل  بسته  هر  . است تهیه گردیده  تدریس  جدید  روش های  

کلمه را آموزش می دهد )کلمات روی کارت ها از روی نگاره ها و  32سانتیمتر می باشد که  7در  1

را آموزش می دهند با این تفاوت که در  به اتفاق یک کلمه  . هر دو کارت شده اند( نشانه ها انتخاب 

و در  پایین کارت کشیده شده است .  در قسمت  یک کارت شکل نوشتاری بزرگ و تصویر آن کوچک 

روش   انجام شده است )تصویر بزرگ و شکل نوشتاری آن کوچک(. کارت مکمل همین عمل بر عکس 

و از پشت به روی زمین چیده می  می شوند  که ابتدا کارت ها بر زده  ت اس این صورت  به  بازی 

این کارت ها را به   و  دو عدد از کارت ها را رو کرده  خود می تواند در نوبت  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   بودند آن ها را به عنوان امتیاز برای خود بر می دارد  هم شکل  و اگر  رداندگ

سپس نوبت بازی کنان بعدی است و بازی تا وقتی   عمل کند .  و مانند حالت قبل    دیگر را رو کرده

ه بازی کسی است که در می کند . برند  پیدا  ادامه  شوند  روی زمین بر چیده  کارت ها از  که همه
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در   بازی دو کارت مثل هم را برمی دارد  پایان تعداد کارت بیشتری داشته باشد .کودک وقتی در هنگام

کوچک و در تصویر دیگر که مکمل است تصویر کوچک و    یک کارت تصویر بزرگ و نوشته   واقع روی

   یک کارت  واقع در  در  ی کنددو تصویرمکمل را نگاه م  کودک  نوشته بزرگ می باشد. هنگامی

بازی این تداعی برایش به وجود می  از بارها  پس  کودک  که  است  تصویر و در دیگری شکل برجسته 

دیگر ببیند   نوشته را در جای  بعدها هر زمان که آن  معنی را دارد و  آن یک  تصویر ونوشته  آید که 

اطر بیاورد، کلمه را بخواند و به این ترتیب یاد گیری صورت به راحتی معنای تصویر آن را به خ  می تواند

بازی کودک می  یا ساده بودن  مشکل  صورت  و در  شده  نفر طرح  1تا  2می گیرد ) این بازی برای 

 تواند چند تصویر را از بازی حذف یا به آن اضافه نماید(.

  تهیه تابلو ارزشیابی توصیفی : -2    

در آنها تهیه گردید . برای تهیه این تابلو ابتدا یک عدد آکاسیو  زان و ایجاد انگیزه دانش آمو جهت تحریک 

  قرمز ، آبی و سبز  سه قسمت به  گواش  توسط رنگ  و  شده  انتخاب  سانتیمتر  72در  12در ابعاد 

دانش  از  شد. تصویر هر یک  نصب  بر دیوار کالس  جذاب  صورت  و به گردید . حاشیه آن تزیین   تقسیم

سانتیمتر چاپ و در کارت های مخصوص قرار گرفت .  7در  1گرفته شد و در ابعاد  رنگی  به صورت  آموزان 

و جایگاه آنها روی این تابلو مشخص شود . اگر آنها  قرار بگیرند  ارزیابی  دانش آموزان باید هر روز مورد 

حفظ نمایند پاداش دریافت می نمایند. در  تابلو   باالی خود را در قسمت  یک هفته کامل جایگاه  بتوانند 

 این روش دانش آموزان به راحتی خودشان را ارزیابی می کنند. به رقابت می پردازند .

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

قانع شدند و در نهایت مورد  من   و مشکالتی دارد که با توضیحات یست استفاده از کارت ها اجرایی ن دند 
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سایر   پیشنهادات این روش ها   تایید همکاران و مدیریت مدرسه قرار گرفت . آن گاه جهت اجرای بهتر

 همکاران را مورد توجه قرار دادم .

 اجرای راه حل و نظارت برآن:

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

سپس با همکاری وی از والدین خواستم تا در جلسه توجیهی حضور یابند . در این جلسه برنامه های مورد 

نمودم . در اولین  یادآوری  اجرا را به والدین  مورد نیاز هنگام  و تذکرات  کردم  نظر و اهمیت آن را تشریح 

و از آنها  لسه اجرا ، چند نمونه از کارت های آموزشی را به کالس برده و در اختیار دانش آموزان قرار دادم ج

خواستم ابتدا هر بسته کارت را باز نموده و به مشاهده بپردازند . سپس کارت ها را جمع آوری کرده و روش 

روه های دانش آموزان که دو یا سه نفره بودند از گ هر یک  بهتر با  برای آموزش  بازی را به آنها آموختم . 

هر گروه یک بسته کارت را  از دانش آموزان خواستم  بعد  در مرحله    دادم . بار بازی را انجام  یک  

دانش آموزان  بازی از  در ضمن  نمودم .  برطرف  آنها را  اشکاالت  و  بپردازند  بازی  دریافت نموده و به 

به هر دو کارت نگاه کنند و نام آن را به دوستانشان   و کارت مکمل را برمی دارندموقع د خواستم هر 

کلماتی که  نوشتاری  شکل  بازی  بگویند. به مدت یک هفته بازی در کالس انجام می گرفت . و در پایان 

 روی کارت بود از آنها سوال می کردم . 

از هفته دوم به بعد به هر یک از دانش آموزان یک بسته کارت دادم و از آنها خواستم هر شب با کمک  

اعضای خانواده به بازی بپردازند . و روز بعد از آن تعداد کلماتی را که یاد گرفته اند بخوانند در کالس مطرح 

 کارت دیگر دریافت می کنند .  نمایند . هر زمان بتوانند تمام کلمات آن بسته را بخوانند یک بسته

برای تشویق بیشتر دانش آموزان از تابلو ارزشیابی توصیفی استفاده کردم . تابلو روی دیوار کالس نصب شد   

و عکس دانش آموزان روی آن بود . پس از ارزیابی دانش آموزان در مهارت های خواندن به طور روزانه 
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می نمودم . دانش  مرتب  پایین   به  باال  از  مشارکتشان  و  خگویی پاس میزان  ترتیب  به  را  تصویر آنها 

آموزانی که عکس آنها به مدت یک هفته در باالترین قسمت قرار می گرفت مورد تشویق واقع می شدند 

در هفته اول همکاران و  در آمد ،  جدی  شکل  به  دانش آموزان  وپاداش در یافت می کردند . مشارکت 

و حتی دانش آموزان سایر  در دانش آموزان دانستند  شعف  ه طرح اجرا شده را موجب ایجاد مدیر مدرس

را  توصیفی  نیز تابلو ارزیابی  والدین  از این روش استفاده نماید .  می خواستند  پایه ها از معلم مربوطه 

 تالش بیشتر فرزندشان می دانستند . موجب 

. عالقه و اشتیاق فراوانی از طرف دانش آموزان در اجرای طرح دیده چند هفته از اجرای طرح گذشته بود  

با اعتراض شدید  به آنها خودداری می شد  از دادن کارت  اگر یک روز به علت خاصی  می شد و حتی 

دریافت نمایند عالقه بیشتری نشان  پاداش  بودند  توانسته  دانش آموزانی که  می شدم . همچنین  مواجه  

. ولی مشکالتی هم دیده شد که تجدید نظر در اجرای طرح را موجب شد . اوال : بعضی دانش می دادند

آنها در منزل کسی را ندارند  معلوم شد  شدم  و موقعی که علت را جویا  زیادی نداشتند  آموزان پیشرفت 

ا برای بازی با آنها معرفی همکالسان دوستانی ر گرفتم از میان    که به آنها به بازی بپردازد . بنابراین تصمیم

نماید .  را کسب  موقعیت  باالترین  دانش آموز می توانست  هر روز یک  توجه به این که  نمایم . دوما : با 

بسیاری از دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان ضعیف تر وجود نداشت ،  برای  احتمال کسب پاداش 

نموده واعالم کردم دانش آموزانی که بتوانند یک هفته در این  بنابراین منطقه قرمز را منطقه پاداش تعیین

 منطقه بمانند پاداش دریافت می کنند. 

تمام کارت  توانستند  از دانش آموزان  تعداد زیادی  بخوانیم  دوم کتاب  بخش   با پایان یا فتن همزمان    

همچنین دانش آموز دیر راختی بخوانند . های مربوط به نشانه ها را به پایان برسانند و تمام کلمات را به 

 آموزم نیز از وضعیت باالیی برخوردار شده بود.



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش این 

آسمان مراجعه کنید علمی و پژوهشی  تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت

.www.asemankafinet.ir 

19 
 

 بعد از اجرای طرحارزیابی 

که با مدیر مدرسه داشتم   طی جلسه ای  از اجرای طرح جدید گذشته بود .  هفته 32حدود               

آزمونی گرفتم و مهارت های خواندن دانش تصمیم به انجام   روش انجام شده  اثر بخشی  برای ارزشیابی

 آموزان را در یک امتحان شفاهی مورد ارزیابی قرار دادم . 

 شماره   

دانش آموز  

براساس 

ردیف دفتر 

 کالسی

1 2 3 4 5 6 

 11 11 12 14 22 15 نمره 

مربوط به  14که نمره  : نمرات آزمون روان خوانی بعد از اجرای روش آزمایشی 2جدول شماره

 انش آموز دیر آموزم می باشد.د

با ارائه جدول نمرات دانش آموزان به سایر همکاران نظرات آنها را جویا شدم . آنها تغییرات ایجاد شده         

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

ارزیابی قرار داد . وی از پیشرفتی که روان خوانی  را مورد  دانش آموزان  و  آمد  کالس درس  به  دقیق تر 

ابراز خرسندی نمود . او اظهارداشت از هنگام اجرای طرح دانش آموزان به درس  است  دانش آموزان داشته 

ها نشان می دهند و کارت های آموزشی ضمن فعال نمودن دانش آموزان به یادگیری آن  عالقه دو چندانی

 دانش آموز دیر آموزم نیز عالقه زیادی به درس پیدا کرده بود.کمک نموده است . 
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 قوت اجرای طرحنقاط 

 -3است .   تاثیر گذار بوده  انجام شده در چهار جهت  داد روش های  نشان  تحقیق  تحلیل یافته های    

حافظه   تقویت  -3  سایر اعضای خانواده  وز بادانش آم  بین  تعامل  ایجاد -2  خواندن  مهارتهای  تقویت

توجه به جذاب   با  و یادگیری  دانش آموزان به درس  راغب نمودن  -4   دیداری و افزایش میزان توجه

 بودن روشهای اجرا شده . 

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

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 

مد و برای پختگی در خواندن ( آن را توسعه آمادگی خواندن می نا3972است که هاریس ) فعالیت هایی 

 الزم است .

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

( 3362توانسته است به نحو چشمگیری درتقویت مهارت های خواندن دانش آموزان موثر واقع شود . مهتاج )

و  قرار داده  تاکید  مورد  دانش آموزان  یادگیری  به مشکالت  ک را در کم آموزشی  وسایل  ، نقش 

در بازیهای آموزشی آن را مفید دانسته است و با توجه به  استفاده از تمام حواس  ( به علت 3373احدیان )

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

 ( همسویی دارد .33۰2تقویت می کند، یافته های پژوهش با تحقیقات رضایی )

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

ا بیشتر دانش آموزان موثرواقع شود و ب یادگیری  به عنوان محرکی درجهت ایجاد   توصیفی توانسته 
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پژوهش  تقویت نموده است. بنابراین نتایج  تحریک انگیزش دانش آموزان مهارت های خواندن را درآنها  

 ( را تایید می نماید . 33۰2(، و پریمانی )3374( ، پارسا )3991نظرات هب )

رایند نحو چشمگیری می تواند در ف به   روش های انجام شده  داد  نشان  تحقیق  بنابراین               

 یادگیری 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   -3      

ضی وسایل محقق بع  بر اساس تجربیات 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  تابلو ارزیابی توصیفی استفاده از ابزارهای تشویقی مانند  – 2     

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

وادار می و شور شوق در دانش آموزان می شود و آنها را به تالش   رقابت  ایجاد  باعث  دارد . اوال : ارزشیابی 

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 زا کمتر دروس، به ها آن توجه

 . باشد می موثر بسیار آموزان دانش این یاری در
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 روش و نوع راستا این در و شود پذیرش قابل غیر و کننده خسته و سرد ها آن برای نباید مدرسه محیط

 . باشد می اهمیت حائز بسیار مربی تدریس

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

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

 خواهیم آموز ردی کودکان وضعیت بهبود برای آموزشی توصیه 34 به ما مطلب ی ادامه در.  کرد اشاره

 . پرداخت

 . است مفید بسیار تدریس در تجربی های فعالیت و کودکان کردن اجتماعی روش – 3

 . 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 اداتع جلوی باید کودکان از دسته این به آموزش در – 4

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

 . شود کار بیشتر آموزان دانش این دقت و تمرکز روی – 1

 . 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 – 7

 .( 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 – ۰
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 . شود کودک زدگی و خستگی وجبم تکرار این نباید  : نکته

 درک ، معانی تداعی که باشد ای گونه به باید(  ریاضی درس در ویژه به)  مطالب و ها مهارت تدریس – 9

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

 آن به باید و کنند معطوف موضوع یک به زیادی مدت برای را خود توجه توانند نمی آموز دیر کودکان – 32

 . 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 – 33

 . باشد می مهم بسیار انگیزه این ایجاد در ما تدریس

 . است موثر بسیار مناسب 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 – 32

 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 وجهت و عالقه ایجاد باعث موضوعات و ها روش در تنوع – 33

 دیر کودکان در پرتی حواس ایجاد باعث تا کرد مدیریت باید ای گونه به را کالس یا تدریس محیط – 34

 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
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 ضعف :نقاط 

 کم والدین دانش اموزان برای اجرای طرخ .همکاری 

 :گیری تیجهن

 قدرت علت به مدرسه سنین در عمدتاً که ۰1 تا 72 هوشی بهره با هستند کودکانی دیر آموز کودکان

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

 به و بوده کند بسیار مطالب رییادگی 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. کنند می فراموش زودی

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

 ظاهر در و کنند می عمل خود بالقوه توان از تر پایین یشههم 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 نشک

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

 

 :پیشنهادات 

 جدی به کودکان دیر آموزتوجه  – 3

 دادن و تشویق دانش اموزان دیر اموزروحیه  – 2
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 جدی اولیا و معلمان برای حل مشکالت دانش اموزان دیر آموزهمکاری  – 3

 منابع وماخذ:

ژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش وتد ( . اقدام پ33۰3آهنچیان ، محمد رضا ، و همکاران . )          -

 ریس . 

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

 (. مقدمات تکنولوژی آموزشی . تهران ، انتشارات بشری ، چاپ سی و چهارم.33۰6احدیان ، محمد . )      -

 ر بنیاد نظریه ها . تهران ، انتشارات سخن .( . روان شناسی یادگیری ب3374پارسا ، محمد . )     -

 در دانش   خواندن  مهارت  با  و بیرونی  درونی  بین انگیزه های  رابطه ( . 33۰2پریمانی ، شعبان . )    -

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

 ( . اختالالت زبان ، روش های تشخیص و بازپروری . تهران ، انتشارات 3379پریرخ . ) دادستان ،          -

 سمت .           

 پایه در دانش آموزان   بینایی  و حافظه  خواندن  رابطه بین مهارت ( . تعیین 33۰2رضایی ، پریسا . )     -

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

 پایان 

 نامه دفاع شده کارشناسی ارشد(.           

  ( . سنجش کارایی در خواندن فارسی . دانشگاه تهران ) پایان نامه دکترا( .3314غضنفری ، آمنه . )     - 


