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 چكيده:

 اين بر عموماً استثنايي و عادي تربيت و تعليم متخصصان ديرآموز آموزان دانش هاي ويژگي به توجه با

 است بهتر دارند عادي آموزان دانش با كمي تفاوت ذهني رشد نظر از آموزان انشد قبيل اين چون كه باورند

 سه بايد همواره ديرآموز كودكان آموزش در.  كنند تحصيل خود همساالن ساير همراه و عادي مدارس در

 ممكن كه چند هر كودكان اين. داشت نظر مد را مستمر ارزيابي و شده، فردي ،آموزش والدين درگيري اصل

 در ولي باشند مواجه مشكالتي با درس كالس در رياضيات و خواندن مانند تحصيلي مهارتهاي در است

 مسايل لذا كنند مي عمل بيشتري موفقيت با اجتماعي و عملي موقعيتهاي در مهارتها اين بكارگيري

  .شود تدريس آموزان دانش براي عيني و بسته بكار سطح در بايد آموزشي

پژوهش حاضر به منظور تقويت مهارت هاي خواندن در دانش   مي باشم    ار آموزشگاه آموزگ   اينجانب 

انجام شد .بررسي اوليه نشان داد   اول  اين آموزشگاه مخصوصا دانش آموز دير آموزم به نام عليآموزان پايه 

پرسش نامه هاي كتابخا نه اي و اجراي   . پس از انجام مطالعات استروان خواني ضعيف  در  دانش آموزاين 

در روان خواني به دو گروه طبقه بندي شد. الف:عوامل مربوط به توانايي   مربوط علل ضعف دانش آموزان

 - 1جهت حل مشكل موجود دو روش به اجرا در آمد .     هاي دانش آموزان ب:عوامل مربوط به انگيزش.

نتايج پيشرفت  ارزشيابي توصيفي .   تابلو تهيه- 2آموزشي زودآموز    كارت هاي حافظه  استفاده از بازي 

. مدير مدرسه نيز در ا رزشيابي كه از دانش نمره روانخواني اين دانش آموز افزايش يافتخوبي را نشان داد و 

در پايان بر نقش استفاده از بازي      آموزان به عمل آورد رشد مهرت هاي خواندن را مطلوب تشخيص داد.
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تابلوي ارزشيابي  ش هاي نوين در باال بردن انگيزش دانش آموزان مانندهاي آموزشي و به كار گيري رو

  توصيفي تاكيد شد.

  

 

  :مقدمه

 يادگيري قابليت و تر ضعيف سازشي رفتارهاي داراي عادي كودكان با مقايسه در ديرآموز آموزان دانش  

 عادي افراد سطح در لمساي حل و مطالب فراگيري به قادر ذهني كم رشد سبب به گروه اين. هستند كمتري

 را ذهني رشد درجه ترين باال ديرآموزان ذهني مانده عقب هاي گروه ميان در. نيستند خود سال و همسن و

 آنان هوشي بهره و دهند مي تشكيل را ذهني مانده عقب هاي گروه از گروه ترين بزرگ حال عين در و دارند

 توانند نمي معموال كه رو مدرسه دانشĤموزان معيتج از اي توجه قابل درصد و است درصد 90 تا 80 حدود

 تا 10 ديرآموزان. گروهند اين از بروند پيش خود سان همكال ساير با همگام مطالب يادگيري و تحصيل در

 ديرآموز دانشĤموزان شناختي هاي ويژگي مولفان بعضي. شوند مي شامل را آموزي دانش جامعه از درصد 14

  .اند كرده ذكر چنين را

  ديرآموز آموزان دانش شناختي هاي ويژگي ▪

  هستند س كال شاگردان متوسط از كندتر مطالب، يادگيري مفاهيم درك در -

  اند ضعيف پيچيده روابط تشخيص در -

  عاجزند انتزاعي مفاهيم درك از -
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  دارند نياز بيشتري تمرين به درسي مطالب يادگيري براي -

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

 دانشĤموزان ويژه كه اي ساده زبان دستور از و دارند محدودتري لغات خزانه خود ن همساال به نسبت -

  كنند مي استفاده است تر كوچك

  اند مواجهه مشكل با درسي هاي كتاب فهميدن و خواندن در -

  .ترند عقب دخو ن همساال از سال سه تا دو معموال درسي تكاليف انجام در -

  جداسازي يا سازي يكپارچه: ديرآموز كودكان آموزش

 خودآموزي تر باهوش كودكان ف برخال كه است اين است مشهود دانشĤموزان از دسته اين مورد در چه آن

  .نيستند خودكار فراگيري امر در و ندارند چنداني اتفاقي و ضمني

 مي تر عقب و عقب خود تواناتر رديفان هم از تدريج به و اند ضعيف خيلي خواندن در كودكان اين معموال

 و معمولي درسي هاي برنامه تنظيم براي را مدارس يابند ارتقا تري باال آموزشي سطح به چه هر اينان. مانند

 اين بارز ويژگي آفرند دكتر. سازند مي رو روبه مشكل با پيش از پيش خود كند يادگيري با آن تطبيق

  .كنند مي فراموش زود و ميĤموزند دير: كه كرده بيان چنين را ديرآموز آموزان دانش

 قرار عادي كودكان هوشي دامنه حد ترين پايين در ديرآموز دانشĤموزان كه اند كرده تاكيد نيز ديگر مولفان

  .كرد تلقي ذهني مانده عقب را آنان نبايد و دارند

 اين بر عموما استثنايي و عادي تربيت و متعلي متخصصان ديرآموز آموزان دانش هاي ويژگي به توجه با

 است بهتر دارند عادي آموزان دانش با كمي تفاوت ذهني رشد نظر از آموزان دانش قبيل اين چون كه باورند
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 معناي به دارد نام سازي يكپارچه كه تفكر اين. كنند تحصيل خود همساالن ساير همراه و عادي مدارس در

 وقت پاره طور به عمومي مدارس در ويژه نيازهاي با كودكاني تربيت و تعليم فرآيند كردن همزمان و همگام

 هرگونه يا معلوليت كه افرادي كه است باور اين بر مبتني سازي يكپارچه روش از حمايت. است وقت تمام يا

 براي برابر امكانات و ها فرصت از خود بالقوه توان حداكثر با عادي افراد همانند دارند يادگيري مشكالت

 ناتوانايي، به مبتال دبستاني پيش آموزان دانش كه است آن از حاكي تحقيقات شوند مند بهره خودشكوفايي

 ناتوان دبستاني پيش آموزان دانش از بسياري و دهند مي قرار الگو را خود تواناي همساالن مثبت رفتارهاي

  .پردازند مي تري سازنده بازي به شوند ادغام خود عادي همساالن با كه صورتي در

 به مبتال آموزان دانش كه اند داده نشان شده انجام 1975 - 84 هاي سال طي كه مطالعه يازده تحليل

 نايل تحصيلي هاي مهارت از باالتري سطح به جدا هاي موقعيت با مقايسه در و يكپارچه موقعيت در ناتوانايي

 بوده ناتوانان زيان به شده اجرا گذشته در كه نكودكا جداسازي اصل تابع هاي برنامه از بسياري شوند مي

 طور به ناتوان آموزان دانش براي جدا تربيتي هاي دوره كه دهد مي نشان زيادي هاي پژوهش نتايج است

 برنامه با آمدن كنار گاه كه است آن از حاكي نيز ها پژوهش بعضي نتايج البته. است نبوده ثمربخش نسبي

 مشكل آنان براي دارد، وجود ناتوان كودكان براي يكپارچه هاي موقعيت در كه فشرده و سنگين نسبتا هاي

 هر به. ندارند يكپارچه هاي موقعيت با آمدن كنار براي را الزم اجتماعي هاي مهارت كودكان اين و است

 درون ضميمه هاي كالس نمودن دائر طريق از سازي يكپارچه راهبرد شده ذكر تناقضات رفع براي حال

 ايجاد عين در كه كند مي ايجاد مدارس در تحصيلي قضايي ديرآموز آموزان دانش مختص و عادي سمدار

 نيز را آموزان دانش صددرصد ادغام از ناشي هاي ضعف و نقائص سازي يكپارچه روش به مربوط قوت نقاط

  . نمايد تعديل و رنگ كم
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  بيان مسئله

 نرمال، منحني براساس هوشي نظر از كه است فردي ،مرزي ديرآموز آموز دانش« آمده عمل به تعاريف طبق

 كندتر ، تحصيلي مهارتهاي يادگيري نظر از و بوده ميانگين از تر پائين معيار انحراف دو تا يك فاصل حد در

 »است انطباقي ي رفتارها در اساسي اشكاالت فاقد و كند مي عمل متوسط هوش داراي همساالن از

 كه هستند آموزاني دانش ، مقاله اين در مرزي  مانده عقب آموز دانش از نظورم).  1379 ، تات و هوسپيان)

 تشخيص مرزي عنوان به كشور استثنايي كودكان وپرورش آموزش سازمان ارزيابي و سنجش واحد توسط

 چهارم ويراست رواني بيماريهاي تشخيص آماري راهنماي زعم به افراد اين هوشي بهره و ند ا شده داده

 عقب كودكان ديگر هاي گروه با ها آن اصلي و عمده تفاوت و گرديده تعيين 84 تا 71 حدود در ،)2000(

 دارا را عادي مدارس در و ديگر آموزان دانش كنار در تحصيل توانايي ها آن كه است اين در ذهني مانده

  ).1370 ، احدي و جمالي بني( هستند

 كودكان واقع در. كنند مي فراموش زود و آموزند مي ردي كه است اين مرزي ديرآموز كودكان بارز ويژگي

 هاي كالس در بيشتري وقت صرف با و كندتر را درسي مواد آموختن توانايي كه اين دليل به ديرآموز

 ذهني ماندگي عقب نوين تعريف براساس و ذهني مانده عقب هاي گروه ساير با مقايسه در دارند معمولي

 شكيبايي و خاص توجه به ويژه نياز ها آن بيشتر واقع در و گفت توان نمي يذهن مانده عقب ها آن به شايد

 زندگي يك از قادرند و رند دا را محيط با سازگاري توانايي ديرآموز افراد بزرگسالي سنين در. دارند مربيان

  ).1381 افروز،( شوند برخوردار مستقل

 دانش اين دهد مي ديرآموزنشان  آموزان نشدا شناسايي و ارزيابي در عملي وتجارب پژوهشي هاي يافته

  : دارند قرار عمده طيف دو در آموزان
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 دچارمحدوديتهاي) خانوادگي،فرهنگي،اجتماعي( محيطي هاي محدوديت علت به كه آموزاني دانش - 1

 آموزان دانش عنوان به ودرنهايت بارز هوش آزمون درنتايج محدوديت اين كه گرديده شناختي

 وجبران آموزشي مطلوب درمحيط گرفتن قرار با آموزان دانش از گروه اين. شوند مي دهدا ديرآموزتشخيص

  .قراربگيرند متوسط  طبقه در زياد احتمال به بعدي درارزيابيهاي توانند مي اوليه هاي محدوديت

 و دككو مهد چون امكاناتي از استفاده واحياناً مطلوب محيطي  امكانات داشتن عليرغم كه آموزاني دانش- 2

 آزمون نتيجه با كودك تحصيلي عملكرد موارد اين در شوندكه مي داده تشخيص ديرآموز آمادگي، دوره طي

  داشت خواهد همخواني هوشي

  وضع موجود توصيف

سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش      مي باشم بنده داراي       آموزگار آموزشگاه       اينجانب         

 توسط آزمون سنجش به نام امير آموزان كه يكي از دانش   ل تحصيلي اخير متوجه شدمدر اوايل سا هستم. 

و وسايل آموزشي به  بوده   به عنوان دانش آموز دير آموز شناخته شده است . امكانات مدرسه در حد محدود 

براي  تي فرص سال تحصيلي  در ابتداي   دامدار بو دند و  ندرت ديده مي شد . والدين اغلب كشاورز و 

رسيدگي به امور تحصيلي فرزندشان نداشتند . دانش آموزان در حالي كه مشتاق به نظر مي رسيدند 

با توصيف چنين شرايطي تصميم گرفتم در حد امكان از تمام امكانات   نبودندبرخوردار  ازامكانات زيادي 

  يم استفاده نما و بخصوص دانش دير آموز م براي رشد و پيشرفت دانش آموزان

. درباره پيشرفت دانش  پس از چندين جلسه تدريس سال تحصيلي گذشته بود.   حدود سه ماه از شروع      

آنها در خواندن حروف و كلمات   آموزان در درس فارسي نگراني هايي احساس كردم . به نظر مي رسيد 

اشد بايد بتواند حروف را از پيشرفت بااليي برخوردار ب كه  دانش آموزي   مشكل داشتند .  تدريس شده  

باشد ، در  و در فرايند تدريس حضور فعالي داشته  شده را بخواند  تدريس  كلمات   بشناسد و به راحتي 
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درس هاي   حالي كه بعضي ازدانش آموزان در فعاليت هاي كالسي شركت جدي نداشتند و نمي توانستند 

دانش دير آموزم نيز پاييني كسب مي نمودند . ره و در درس امال نيز نم قبلي را بخوانند  تدريس شده  

اين موضوع بسياراهميت داشت چراكه  وضعيتش از بقيه بدتر بود و با مشكالت جدي در اين زمينه روبرو بود.

) خواندن را 1964( "مكبن تاش "آموزش مهارت خواندن ازمهم ترين اهداف آموزش دوره ابتدايي مي باشد. 

هارگانه زبان آموزي مي داند. خواندن وسيله اي اساسي و پايه براي ساير مواد سومين مرحله از مراحل چ

بي كفايتي هاي مهارت   سبب به   تا حد بسيار زيادي  تحصيلي  در برنامه هاي  شكست   و   درسي است 

هاي خواندن رخ مي دهد . بنا به اهميت موضوع تصميم گرفتم با انجام مطالعات بيشتر مهارت هاي خواندن 

  را در دانش آموزان را تقويت نمايم .

  ):1گردآوري اطالعات (شواهد

محتواي   ، خواندن آزموني را براساس  توانايي هاي دانش آموزان در مهارت   براي آگاهي از ميزان              

 را براي ارزيابي بيشتر ثبت دانش آموزان ضعيفمواد تدريس شده به صورت شفاهي تدارك دادم و نمره هاي 

  نمودم .

  

  

  شماره 

دانش آموز  

براساس رديف 

1 2 3 4 5 6 
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 دفتر كالسي

 11 12 8 2 11 5 نمره 

مربوط به  2كه نمره  : نمرات آزمون روان خواني قبل از اجراي روش آزمايشي 1جدول شماره 

  دانش آموز دير آموزم مي باشد.

ارزيابي دانش  مدير كه قبال براي  .  و همكاران بردم  دانش آموزان را نزد مدير مدرسه  جدول نمرات 

دانش آموزن را در مهارت هاي خواندن متذكر شده بود ، تاكيد كرد  و ضعف   آموزان به كالس آمده بود 

روش هاي تدريس شده تجديد نظر به   بايد در  فعاليت هاي انجام شده در امر يادگيري را كافي نمي داند و

سطح نمرات دانش آموزان پايين است و براي بهبود وضع موجود اوال :  بودند  همكاران معتقد  عمل آيد . 

با ساير همكاراني كه در  از طريق ارتباط   و دوما : ضعف دانش آموزان بررسي شود  زمينه ها و ريشه هاي 

  پايه اول تدريس مي نمايند موضوع مطرح وراهكارهاي مناسب اتخاذ گردد . 

م به تهيه دو پرسشنامه نمودم . پرسشنامه اول مربوط به اوليا بود كه از جهت كسب اطالعات بيشتر اقدا    

دقت پاسخ بدهند . اطالعات  را به  مطرح شده  فرزندشان سواالت  وضعيت   بهبود  براي  آنها خواسته شد 

دانش آموز عنوان  والدين وضعيت دانش آموزان كمك فراواني كرد.  در شناسايي   حاصل از اين پرسشنامه

كه به وضعيت تحصيلي فرزند شان رسيدگي نمايد. متوسط رسيدگي به  در منزل كسي نيست  مودند ، ن

مانند رسانه هاي  و استفاده از وسايل آموزشي  كمتر از نيم ساعت بوده  بعضي از آنهاوضعيت تحصيلي 

گرديد .  هده آموزشي ، بازيهاي فكري و آموزشي ، كالس هاي كمك آموزشي و كتاب داستان به ندرت مشا

بود . در اين پرسشنامه ازآنها خواسته شد به   پرسشنامه دوم مربوط به همكاران پايه اول در ساير مدارس 

دقت سواالت را پاسخ داده تابتوانم از رهنمودهاي آنها در حل مشكل روان خواني دانش آموزان استفاده 

كه مورد استفاده واقع شد. همچنين مراجعه به  د نكات ارزشمندي را يادآوري كردن نمايم . آنها ضمن پاسخ  
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چشم اندازجديدي را براي حل مشكل    نظريه ها ، تحقيقات وپژوهش هاي نظريه پردازان وصاحب نظران

  روان خواني براي من باز نمود .

  تجزيه و تحليل و تفسير داده ها :

نند در برنامه هاي مدرسه پيشرفت ضعف در مهارت هاي خواندن مشكل اكثر كودكاني است كه نمي توا      

تاريخي آموزش خواندن اولين مسوليت مدارس است (فريار و رخشان ،    هايي داشته باشند و از لحاظ

  ). بنابراين تمركز روي اين مساله و بررسي راهكارهاي مناسب براي حل مشكل ضرورت دارد . 1369

مه هاي مربوط به همكاران ، والدين و مصاحبه با مدير در جمع بندي اوليه يافته هايي كه از طريق پرسشنا    

خواندن چنين  دانش آموزان در مهارت  ضعف  علل  آمد   دست  مدرسه ، معلم راهنما و دست اندركاران به 

  عنوان شد .

  اشتغال بيش از حد والدين و عدم رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان      -1

  سطح سواد پايين والدين     -2

  عدم رشد و پختگي كافي دانش آموزان به دليل اينكه دوره آمادگي را سپري نكرده اند .     -3

  و رسانه هاي آموزشي   عدم بهره گيري دانش آموزان از وسايل آموزشي     -4

  عدم بهره گيري از روش هاي نوين در تدريس     -5

  هاي انگيزشيانگيزه هاي پايين دانش آموزان و پايين بودن سطح محرك      -6

  كم دقتي دانش آموزان      -7
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نتايج يافته هاي حاصل از تحقيقات محققين و نظريات صاحب نظران بسياري از موارد فوق را               

اساسي تشكيل مي  مرحله  از چهار  معتقد است زبان آموزي   ) 1964( "مكين تاش  " تاييد مي نمايند . 

مرحله سوم  به  از رسيدن  نوشتن . دانش آموز قبل  –4خواندن  -3تن سخن گف -2گوش دادن  -1شود . 

و سخن گفتن دو مهارت  بايد در دو مرحله قبلي به پختگي رسيده باشد . گوش دادن   كه خواندن است

،   آمادگي دوره هاي  گذراندن  بخشيد.  اساسي است و مي توان آن را از طريق ممارست و آموزش بهبود 

تعامل در خانواده به لحاظ تاكيد فراوان  هدف دار و همچنين نحوه  و بازيهاي  آموزشي   وسايل  از استفاده 

بر مهارت هاي گوش دادن فعال و سخن گفتن و آموزش اين مهارت ها به دانش آموز نقش بسيار مهمي را 

اساسي را  چهار مرحله ) كودكان براي پختگي در خواندن بايد 1970("هاريس "ايفا مي كند. به نظر

سريع مهارت هاي خواندن  توسعه  -3فراگيري  نخستين مرحله  -2توسعه آمادگي خواندن   -1بگذرانند. 

تولد تا دبستان را شامل مي  اول از هنگام   پااليش مرحله خواندن . مرحله  - 5مرحله خواندن گسترده  - 4

كودكستان ها و مراكز پيش  شود و نقش پيش دبستاني و مهد كودك در پرورش آن بسيار مهم است .

،   گوش دادن  مهارت هاي  دبستاني وظيفه دارند از طريق تمرينات و برنامه هاي مناسب در جهت تقويت 

ديداري تالش نمايند.  و تمركز و رشد حافظه   دقت  پرورش  پنج گانه ،  حواس  ، تحريك  سخن گفتن  

در پژوهش خود نقش حافظه  ) 1382( "رضايي  " ) مرحله اول خواندن (توسعه آمادگي خواندن در تاييد  

  ديداري را در تقويت مهارت هار خواندن بسيار مهم ارزيابي كرده است.

را در كمك به حل   آموزشي    وسايل و بازيهاي تحقيقات زيادي نيز وجود دارد كه نقش                  

قيقي استفاده از وسايل آموزشي را براي ) در تح1360( "مهتاج  "مشكالت يادگيري تاييد مي نمايند . 

) 1373(  "احديان "آنها مي داند.  بهترين كمك به  كمك به كودكاني كه در آستانه خواندن قرار دارند 

مي شود در حالي  استفاده  پنج گانه  از بازيهاي آموزشي از تمام حواس  عنوان نموده است هنگام استفاده 
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در صد 13  فقط  تاكيد مي شود كه  شنوايي  سايل آموزشي بيشتر بر حس كه درتدريس بدون استفاده از و

  شكل مي گيرد .  يادگيري از طريق اين حس 

است . تا زماني كه انگيزش كافي در دانش  انگيزش  مساله  موثر بر يادگيري  از جمله عوامل  همچنين  

را  يادگيري  مي تواند  پيشرفت   زه انگي نمي شود .  مشاهده  آموز نباشد تمايلي به تحرك و يادگيري 

تسهيل نمايد و افرادي كه انگيزه پيشرفت زيادي دارند با كوشش و جديت بيشتري به تالش مي پردازند ( 

) يك محرك زماني بيشترين اثر را دارد كه 1995( "هب  "). به باور 1961مك كللند و همكاران،

شود فرد را به تالش وادار مي  ايجاد    فرد رد نياز براي مو در حد  برانگيختگي توليد كند و اگر انگيزش 

مهم ترين شرط يادگيري مي داند وتاكيد به فوريت درپاسخ به  ) انگيزش را 1374( "پارسا "نمايد . 

جوابي بدهد و تا پايان هفته  اول هفته  اگر دانش آموزي   معتقد است   بازخوردهاي دانش آموزان دارد . وي 

نتيجه رسيد  اين   به  نيز در پژوهش خود  ) 1380( "پريماني "  نگيزش او كاسته مي شود . پاداش نبيند ا

  و مهارت خواندن رابطه مستقيمي وجود دارد . ميزان انگيزش  كه بين 

پس از تجزيه وتحليل يافته هاي اوليه و بررس نتايج تحقيقات و مطالعات صاحب نظران علل ضعف        

  ته تقسيم شد.دانش آموزان به دو دس

  از خواندن  قبل  و مهارت هاي  ضعيف است  خواندن  مهارت هاي  در كسب  دانش آموزان  توانايي      -1

پيش   هارت ها از طريق گذراندن دوره اين  كه  نگرفته اند  فرا  را به خوبي   ( گوش دادن و سخن گفتن ) 

به كودك آموخته مي شود. همچنين با توجه به دبستاني ، وسايل آموزشي و مسايل فرهنگي درون خانواده 

هستند جهت  (نخستين مرحله فراگيري خواندن)  در خواندن  اين كه كودكان در مرحله دوم پختگي 

مو فقيت سپري كرده باشند.غني  اول (توسعه آمادگي خواندن) را با  مرحله   بايد   دوم  در مرحله  موفقيت  

كه   ه به اطالعاتي كه از پرسشنامه به دست آمده است بيانگر است نبودن محيط قبل از دبستان با توج
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پرورش  مهارت هاي الزم از جمله  تقويت  مناسبي در جهت  و هدف دار و  مشخص  برنامه  دانش آموزان  

و تمركز ،رشد حافطه ديداري ، مهارت هاي گوش دادن و سخن گفتن و ... را نداشته اند . از طرفي   دقت 

به جهت همه  گرفته نشده است در حالي ابزار آموزشي  جدي  در تدريس   بل كمك آموزشي وسا نقش  

باعث  ،  توجه به اين كه يادگيري را ملموس و جذاب مي نمايد  و با   در استفاده از حواس  جانبه نگري 

  است .و در تسهيل سازي فرايند يادگيري موثر  مي شود  در دانش آموزان  توجه  و  ايجاد عالقه  

جمله مك كللند ، هب ، پارسا و پريماني نقش انگيزه را در  درحالي كه بسياري از صاحب نظران از      -2

اليل مذكور انگيزش دانش آموزان نسبت به يادگيري كافي به نظر  به   ولي  داده اند  قرار   تاكيد يادگيري 

انگيزش آنها مي كاهد.    از ميزان فرزند  رسي د  به وضعيت  آنها  والدين  اوال : عدم رسيدگي   نمي رسد .

بر   زماني كه دانش آموز درسي را ياد گرفته باشد اگردر منزل نخواند و تشويق نشود به احتمال زياد 

به گفته پارسا اگر تشويق به موقع نباشد و زمان آن  دوما :  تاثير مي گذارد .   وي  يادگيري هاي بعدي

    ه مي شود . كاست  شود از اثرش  طوالني

كه  علل ضعف در مهارت هاي خواندن تصميم گرفتم روشي اجرا نمايم  تجزيه و تحليل  و  از بررسي  پس 

بتواند انگيزه    كه شيوه اي باشد  به   بايد  روش  اين   مطمئننا  بينجامد .  مهارت ها   اين  تقويت   به 

دانش آموزان ايجاب مي  آنها باشد . موقعيت سني   دانش آموزان را تحريك نمايد و بر اساس توانايي هاي  

از   استفاده  در  همه جانبه نگري  جهت   به  آموزشي   باشد ، بازيهاي عيني  كند روش تدريس به صورت 

  حواس و ملموس نمودن جريان يادگيري مناسب ترين روش مي باشد .

  انتخاب راه حل جديد: 

دهايي كه همكاران در پرسشنامه ها داده بودند را بررسي نمودم نظريات و يافته هاي صاحب نظران و رهنمو 

  و تصميم گرفتم از دو شيوه كمك بگيرم .
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 استفاده از كارتهاي حافظه آموزشي زودآموز:

دانش  خواندن كلمات فارسي به  آموزش  آموزشي ساده مي باشد كه ضمن  وسيله   اين كارت ها يك  

و بر اساس  منجر مي شود  محيط آموزشي  به جذاب شدن   نها آ  دبداري  حافظه  و تقويت   آموزان 

برگ كارت در ابعاد  24از كارت هاشامل  بسته  هر   . ↑است تهيه گرديده  تدريس  جديد  روش هاي  

كلمه را آموزش مي دهد (كلمات روي كارت ها از روي نگاره ها و  12سانتيمتر مي باشد كه  7در  5

را آموزش مي دهند با اين تفاوت كه در   به اتفاق يك كلمه  . هر دو كارت شده اند) نشانه ها انتخاب 

و در  پايين كارت كشيده شده است .  در قسمت  يك كارت شكل نوشتاري بزرگ و تصوير آن كوچك 

روش   انجام شده است (تصوير بزرگ و شكل نوشتاري آن كوچك). كارت مكمل همين عمل بر عكس 

و از پشت به روي زمين چيده مي   مي شوند  كه ابتدا كارت ها بر زده  ت اس اين صورت  به   بازي 

اين كارت ها را به   و  دو عدد از كارت ها را رو كرده  خود مي تواند در نوبت  شوند. هر بازيكن 

برمي     آنها را به حالت اول  نبودند  هم شكل  ) . اگر كارت ها   ( يا نشان ندهد   نشان بدهد   ديگران

و اجازه دارد دو كارت   بودند آن ها را به عنوان امتياز براي خود بر مي دارد  هم شكل  و اگر   رداندگ

سپس نوبت بازي كنان بعدي است و بازي تا وقتي   عمل كند .  و مانند حالت قبل     ديگر را رو كرده

ه بازي كسي است كه در مي كند . برند  پيدا  ادامه  شوند  روي زمين بر چيده  كارت ها از  كه همه

در   بازي دو كارت مثل هم را برمي دارد  پايان تعداد كارت بيشتري داشته باشد .كودك وقتي در هنگام

كوچك و در تصوير ديگر كه مكمل است تصوير كوچك و     يك كارت تصوير بزرگ و نوشته    واقع روي

    يك كارت   واقع در  در  ي كنددو تصويرمكمل را نگاه م  كودك   نوشته بزرگ مي باشد. هنگامي

بازي اين تداعي برايش به وجود مي  از بارها   پس   كودك  كه  است  تصوير و در ديگري شكل برجسته 

ديگر ببيند   نوشته را در جاي   بعدها هر زمان كه آن  معني را دارد و  آن يك  تصوير ونوشته  آيد كه 

اطر بياورد، كلمه را بخواند و به اين ترتيب ياد گيري صورت به راحتي معناي تصوير آن را به خ  مي تواند



 

قابل ويرايش اين اقدام پژوهي  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و

با قيمت فقط پنج هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

١٦ 

 

بازي كودك مي  يا ساده بودن  مشكل  صورت  و در  شده  نفر طرح  5تا  2مي گيرد ( اين بازي براي 

  تواند چند تصوير را از بازي حذف يا به آن اضافه نمايد).

  تهيه تابلو ارزشيابي توصيفي : -2     

در آنها تهيه گرديد . براي تهيه اين تابلو ابتدا يك عدد آكاسيو  زان و ايجاد انگيزه دانش آمو  جهت تحريك 

   قرمز ، آبي و سبز  سه قسمت به  گواش   توسط رنگ  و  شده  انتخاب  سانتيمتر  70در  50در ابعاد 

دانش  از  شد. تصوير هر يك  نصب  بر ديوار كالس  جذاب   صورت  و به گرديد . حاشيه آن تزيين   تقسيم

سانتيمتر چاپ و در كارت هاي مخصوص قرار گرفت .  7در  5گرفته شد و در ابعاد  رنگي  به صورت  آموزان 

و جايگاه آنها روي اين تابلو مشخص شود . اگر آنها  قرار بگيرند  ارزيابي  دانش آموزان بايد هر روز مورد 

حفظ نمايند پاداش دريافت مي نمايند. در  تابلو   باالي خود را در قسمت  يك هفته كامل جايگاه  بتوانند 

  اين روش دانش آموزان به راحتي خودشان را ارزيابي مي كنند. به رقابت مي پردازند .

مطرح كردم ، هر يك از آنها نظراتي دادند. بعضي همكاران معتقد بو   روش ارائه شده را در جلسه معلمان      

قانع شدند و در نهايت مورد  من   و مشكالتي دارد كه با توضيحات يست استفاده از كارت ها اجرايي ن دند 

ساير   پيشنهادات اين روش ها   تاييد همكاران و مديريت مدرسه قرار گرفت . آن گاه جهت اجراي بهتر

  همكاران را مورد توجه قرار دادم .

  اجراي راه حل و نظارت برآن:

،    مدير مدرسه را از انجام چنين فعاليت هايي در جريان گذاشتمبراي اجراي روش هاي مورد نظر ابتدا       

سپس با همكاري وي از والدين خواستم تا در جلسه توجيهي حضور يابند . در اين جلسه برنامه هاي مورد 

نمودم . در اولين  يادآوري  اجرا را به والدين  مورد نياز هنگام   و تذكرات   كردم  نظر و اهميت آن را تشريح 
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و از آنها   لسه اجرا ، چند نمونه از كارت هاي آموزشي را به كالس برده و در اختيار دانش آموزان قرار دادم ج

خواستم ابتدا هر بسته كارت را باز نموده و به مشاهده بپردازند . سپس كارت ها را جمع آوري كرده و روش 

روه هاي دانش آموزان كه دو يا سه نفره بودند از گ هر يك  بهتر با  براي آموزش  بازي را به آنها آموختم . 

هر گروه يك بسته كارت را  از دانش آموزان خواستم  بعد  در مرحله    دادم . بار بازي را انجام  يك  

دانش آموزان  بازي از  در ضمن   نمودم .  برطرف  آنها را  اشكاالت  و  بپردازند  بازي   دريافت نموده و به 

به هر دو كارت نگاه كنند و نام آن را به دوستانشان   و كارت مكمل را برمي دارندموقع د خواستم هر 

كلماتي كه  نوشتاري  شكل   بازي  بگويند. به مدت يك هفته بازي در كالس انجام مي گرفت . و در پايان 

  روي كارت بود از آنها سوال مي كردم . 

از هفته دوم به بعد به هر يك از دانش آموزان يك بسته كارت دادم و از آنها خواستم هر شب با كمك  

اعضاي خانواده به بازي بپردازند . و روز بعد از آن تعداد كلماتي را كه ياد گرفته اند بخوانند در كالس مطرح 

  كارت ديگر دريافت مي كنند .  نمايند . هر زمان بتوانند تمام كلمات آن بسته را بخوانند يك بسته

براي تشويق بيشتر دانش آموزان از تابلو ارزشيابي توصيفي استفاده كردم . تابلو روي ديوار كالس نصب شد   

و عكس دانش آموزان روي آن بود . پس از ارزيابي دانش آموزان در مهارت هاي خواندن به طور روزانه 

مي نمودم . دانش  مرتب   پايين    به  باال  از   مشاركتشان   و  خگويي پاس ميزان  ترتيب  به  را  تصوير آنها 

آموزاني كه عكس آنها به مدت يك هفته در باالترين قسمت قرار مي گرفت مورد تشويق واقع مي شدند 

در هفته اول همكاران و  در آمد ،  جدي  شكل  به  دانش آموزان  وپاداش در يافت مي كردند . مشاركت 

و حتي دانش آموزان ساير  در دانش آموزان دانستند  شعف  ه طرح اجرا شده را موجب ايجاد مدير مدرس

را  توصيفي  نيز تابلو ارزيابي  والدين  از اين روش استفاده نمايد .   مي خواستند  پايه ها از معلم مربوطه 

  تالش بيشتر فرزندشان مي دانستند . موجب 
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. عالقه و اشتياق فراواني از طرف دانش آموزان در اجراي طرح ديده چند هفته از اجراي طرح گذشته بود  

با اعتراض شديد  به آنها خودداري مي شد  از دادن كارت  اگر يك روز به علت خاصي  مي شد و حتي 

دريافت نمايند عالقه بيشتري نشان  پاداش  بودند  توانسته  دانش آموزاني كه  مي شدم . همچنين  مواجه  

. ولي مشكالتي هم ديده شد كه تجديد نظر در اجراي طرح را موجب شد . اوال : بعضي دانش مي دادند

آنها در منزل كسي را ندارند   معلوم شد  شدم  و موقعي كه علت را جويا   زيادي نداشتند   آموزان پيشرفت 

ا براي بازي با آنها معرفي همكالسان دوستاني ر گرفتم از ميان    كه به آنها به بازي بپردازد . بنابراين تصميم

نمايد .  را كسب  موقعيت  باالترين  دانش آموز مي توانست  هر روز يك  توجه به اين كه   نمايم . دوما : با 

بسياري از دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان ضعيف تر وجود نداشت ،  براي  احتمال كسب پاداش 

نموده واعالم كردم دانش آموزاني كه بتوانند يك هفته در اين  بنابراين منطقه قرمز را منطقه پاداش تعيين

  منطقه بمانند پاداش دريافت مي كنند. 

تمام كارت  توانستند  از دانش آموزان  تعداد زيادي  بخوانيم   دوم كتاب  بخش   با پايان يا فتن همزمان     

همچنين دانش آموز دير راختي بخوانند . هاي مربوط به نشانه ها را به پايان برسانند و تمام كلمات را به 

  آموزم نيز از وضعيت بااليي برخوردار شده بود.

  ):2گردآوري اطالعات (شواهد

كه با مدير مدرسه داشتم   طي جلسه اي  از اجراي طرح جديد گذشته بود .  هفته 12حدود                

آزموني گرفتم و مهارت هاي خواندن دانش تصميم به انجام   روش انجام شده   اثر بخشي  براي ارزشيابي

  آموزان را در يك امتحان شفاهي مورد ارزيابي قرار دادم . 

 6 5 4 3 2 1  شماره   
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دانش آموز  

براساس 

رديف دفتر 

 كالسي

 17 17 12 14 20 15 نمره 

مربوط به  14كه نمره  : نمرات آزمون روان خواني بعد از اجراي روش آزمايشي 2جدول شماره

  انش آموز دير آموزم مي باشد.د

با ارائه جدول نمرات دانش آموزان به ساير همكاران نظرات آنها را جويا شدم . آنها تغييرات ايجاد شده          

را واقعي دانستند وعلت آن را استفاده ازروش هاي علمي و مناسب عنوان كردند . مدير مدرسه براي ارزيابي 

ارزيابي قرار داد . وي از پيشرفتي كه روان خواني  را مورد  دانش آموزان   و  آمد  كالس درس  به  دقيق تر 

ابراز خرسندي نمود . او اظهارداشت از هنگام اجراي طرح دانش آموزان به درس  است  دانش آموزان داشته 

ها نشان مي دهند و كارت هاي آموزشي ضمن فعال نمودن دانش آموزان به يادگيري آن  عالقه دو چنداني

  دانش آموز دير آموزم نيز عالقه زيادي به درس پيدا كرده بود.كمك نموده است . 

  ارزيابي اقدامات انجام شده:  

 -1است .   تاثير گذار بوده  انجام شده در چهار جهت  داد روش هاي  نشان  تحقيق  تحليل يافته هاي     

حافظه   تقويت  -3  ساير اعضاي خانواده  وز بادانش آم  بين  تعامل  ايجاد - 2  خواندن  مهارتهاي  تقويت

توجه به جذاب   با  و يادگيري  دانش آموزان به درس  راغب نمودن  -4    ديداري و افزايش ميزان توجه

  بودن روشهاي اجرا شده . 
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 استفاده از كارت هاي آموزشي در ايجاد تعامل دانش آموزان با ساير اعضاي خانواده و همكالسي ها موثر  

دانش آموزان را افزايش داده ، حافظه ديداري آنها را تقويت نموده و با  توجه   واقع شد و توانست ميزان

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

مد و براي پختگي در خواندن ) آن را توسعه آمادگي خواندن مي نا1970است كه هاريس ( فعاليت هايي 

  الزم است .

اين تحقيق كارت ها   در  زيرا  مي نمايد  مهتاج و احديان را تاييد   همچنين يافته هاي تحقيق نظرات   

) 1360توانسته است به نحو چشمگيري درتقويت مهارت هاي خواندن دانش آموزان موثر واقع شود . مهتاج (

و  قرار داده  تاكيد  مورد  دانش آموزان  يادگيري  به مشكالت  ك را در كم آموزشي  وسايل  ، نقش 

در بازيهاي آموزشي آن را مفيد دانسته است و با توجه به  استفاده از تمام حواس  ) به علت 1373احديان (

  را  ديداري  حافظه  شيوه اي طراحي شده كه   به  كارت ها  از اين   استفاده  اينكه نتايج تحقيق نشان داد ،

  ) همسويي دارد .1382تقويت مي كند، يافته هاي پژوهش با تحقيقات رضايي (

ارزشيابي  و تابلو  آموزشي  استفاده از كارت هاي  نشان داد  تحليل نتايج  ازسوي ديگر                 

ا بيشتر دانش آموزان موثرواقع شود و ب يادگيري   به عنوان محركي درجهت ايجاد   توصيفي توانسته 

پژوهش  تقويت نموده است. بنابراين نتايج   تحريك انگيزش دانش آموزان مهارت هاي خواندن را درآنها  

  ) را تاييد مي نمايد . 1380)، و پريماني (1374) ، پارسا (1995نظرات هب (

رايند نحو چشمگيري مي تواند در ف به   روش هاي انجام شده  داد   نشان  تحقيق  بنابراين                 

  يادگيري دانش آموزان موثر واقع شود و برهمين اساس پيشنهاد مي شود :

به عنوان يك اصل قرار گيرد و بهترين كارايي اين  تدريس  در جريان  آموزشي  از وسايل   استفاده    -1       

ضي وسايل محقق بع  بر اساس تجربيات  گردد .  ارائه  صورت بازي  به  كه  است  زماني  آموزشي  وسايل 
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  است آموزشي به دليل خشك و خسته كننده بودن و توجه نكردن به خصوصيات دانش آموزان نتوانسته 

بهترين اثر را   گردند  بازي ارائه  زماني كه وسايل آموزشي در قالب  بنا براين .   جذبه الزم را داشته باشد 

  خواهند داشت .

اول در پايه هاي ديگر نيز  پايه  بر   عالوه  تابلو ارزيابي توصيفي استفاده از ابزارهاي تشويقي مانند  – 2      

به ساير روش هاي   به دو علت ارجحيت بيشتري نسبت  توصيفي  تابلو ارزيابي  تاكيد قرار مي گيرد .  مورد 

وادار مي و شور شوق در دانش آموزان مي شود و آنها را به تالش   رقابت  ايجاد  باعث  دارد . اوال : ارزشيابي 

دبستان در مرحله انتزاعي نيستند اين شيوه از ارزشيابي را   اين كه دانش آموزان  دوما : با توجه به  كند . 

  بهتر درك مي كنند .

 و گرفته فرا كودكان ساير از ديرتر را مطالب بلكه ، نيستند استعداد فاقد آموز دير كودكان  ، تصور خالف بر

 مربيان توسط آموزان دانش اين سريع شناسايي.  باشد مي هايش كالسي هم زا كمتر دروس، به ها آن توجه

  . باشد مي موثر بسيار آموزان دانش اين ياري در

 روش و نوع راستا اين در و شود پذيرش قابل غير و كننده خسته و سرد ها آن براي نبايد مدرسه محيط

  . باشد مي اهميت حائز بسيار مربي تدريس

 تعليم ، ها بيماري به توان مي عوامل اين جمله از.  باشد داشته گوناگوني علل تواند مي نكودكا آموزي دير

 اطرافيان يا مربيان صحيح نا رفتار و دقتي بي ، غذايي فقر ، نامناسب خانوادگي محيط ، نادرست تربيت و

 خواهيم آموز ردي كودكان وضعيت بهبود براي آموزشي توصيه 14 به ما مطلب ي ادامه در.  كرد اشاره

  . پرداخت

  . است مفيد بسيار تدريس در تجربي هاي فعاليت و كودكان كردن اجتماعي روش – 1
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  . باشد مي مفيد زندگي واقعي شرايط غالب در مطلب تكرار – 2

  . واقعي دنياي مسائل و ها موقعيت در كلمات معني فهماندن – 3

  ...........) و انگشتان با شمارش مثل(  ها آن پخته نا اداتع جلوي بايد كودكان از دسته اين به آموزش در – 4

  . نمود ها آن جايگزين را تصاوير و اَشكال عوض در و شود گرفته

  . شود كار بيشتر آموزان دانش اين دقت و تمركز روي – 5

  . رسد مي نظر به الزم كودكان از دسته اين براي زماني هاي موقعيت كردن مشخص – 6

 فراگيري از. (  كنيد حاصل اطمينان او قبلي هاي مهارت و ها آموخته از جديد درس تدريس از قبل – 7

  .) يابيد اطمينان آموز دير كودك توسط قبلي دروس درست

  . كند مي ياري آموزان دانش اين به بهتر تدريس در را ما جذّاب و گوناگون هاي قالب در تمرين و تكرار – 8

  . شود كودك زدگي و خستگي وجبم تكرار اين نبايد  : نكته

 درك ، معاني تداعي كه باشد اي گونه به بايد)  رياضي درس در ويژه به(  مطالب و ها مهارت تدريس – 9

  . كند تقويت آموز دير كودكان در را اساسي مفاهيم و مباني و روابط

 آن به بايد و كنند معطوف موضوع يك به زيادي مدت براي را خود توجه توانند نمي آموز دير كودكان – 10

  . داد را آن انجام فرصت ها

  نوع كه كند انگيزه ايجاد برايش يا باشد آموز دير كودك تجارب و عاليق اساس بر بايد يا ها آموزش – 11

  . باشد مي مهم بسيار انگيزه اين ايجاد در ما تدريس
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  . است موثر بسيار مناسب آموزشي كمك وسايل از استفاده  : نكته

 كند برقرار رابطه كودكان با انفرادي يا تك به تك صورت به بايد مربي ها موقعيت و ها زمان بعضي در – 12

 دروس مرور به او كنار در و او خود زبان با. (  بپردازد دروس مرور يا تدريس به او فكر و ذهن اساس بر و

  .) بپردازد

  . شود مي كودك در وجهت و عالقه ايجاد باعث موضوعات و ها روش در تنوع – 13

 دير كودكان در پرتي حواس ايجاد باعث تا كرد مديريت بايد اي گونه به را كالس يا تدريس محيط – 14

 از درس به نسبت را خود تمركز و توجه كالس در معمول غير تحرك ترين كوچك با ها آن زيرا ، نشود آموز

  .    دهند مي دست

  :ديرآموز كودكان چالشهاي و ويژگيها

  :ديرآموز  كودكان آموزشي - شناختي هاي ويژگي) الف

 كه است ها آن تحصيل ادامه چگونگي ديرآموز، كودكان تربيت و تعليم عرصه در مهم مسائل از يكي

 و محققان اغلب) .1383افروز،( دهند مي تشكيل را مدرسه سنين كودكان كل تعداد از درصد 59/13حدود

 اين با باشند داشته ويژه آموزشي نيازهاي است ممكن ديرآموز افراد چه اگر كه اعتقادند اين بر متخصصان

  . ببينند آموزش عادي مدارس در بايد و نيستند مناسب ويژه آموزشي سيستم در جايابي براي حال

 درس كالس در را آموزش ايند فر كه باشند مي هايي ويژگي داراي مرزي باهوش كودكان معمول طور به

  :سازد مي مشكل دچار آنها براي
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 با باشد نداشته آنها روزمره فعاليتهاي با مستقيمي ارتباط كه مفاهيمي يادگيري در مرزي كودكان: اوالً

 شود مي گرفته ياد كامل بطور كودكان اين توسط زماني مفاهيم و) 2004، سينگ( هستند مواجه مشكالتي

  . شوند خارج انتزاعي صورت از و شوند ارائه عيني سبك به كه

 هر. باشند مي اساسي مشكالت دچار راهبردها و دانش مهارتها انتقال و تعميم در مرزي باهوش كودكان: ثانياً

 بايد بنابراين و برند مي سود بيشتر شوند درگير بيشتر درس كالس آموزشي فرايندهاي در كودكان اين چه

  . واداشت فعاليت به درس كالس در آنهارا بيشتر

  :از عبارتست ديرآموز دكانكو يژگيهاي از برخي

  .كالسند متوسط از مطالب،كندتر ويادگيري مفاهيم درك در    - 1

  .هستند ضعيف پيچيده روابط تشخيص در   - 2

  .عاجزند مجرد يا انتزاعي مفاهيم درك از    - 3

  .دارند نياز بيشتري تمرينهاي به درسي، مطالب يادگيري براي    - 4

  .است محدودتر خود همساالن به نسبت نهاآ عمومي معلومات دامنه     - 5

  .كنند مي استفاده اي ساده زبان دستور واز دارند خود همساالن به نسبت محدودتري لغات خزانة    - 6

  .هستند اشكال دچار درسي كتابهاي فهميدن و خواندن در    - 7

 نراقي، سيف و نادري ( هستند عقب خود همساالن از سال 3تا 2 معموالً درسي، تكاليف درانجام    - 8

1383.(  
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  :شوند مي مشخص زير رفتارهاي با درس كالس در آموزان دانش اين حال هر به

  .هستند اساسي مشكالتي دچار انتزاعي تفكر در        ·

  .دارند كوتاهي تمركز و توجه فراخناي        ·

  .باشند ناتوان شخصي ابراز در است ممكن        ·

 شود داده توضيح آنها براي بيشتر بايد آموزش مفاهيم و گيرند مي ياد كندتر ديگر كانكود به نسبت        ·

  .شود مرور زمان طول در و شود ارائه گوناگون هاي شيوه به و

  .باشند مي اساسي مشكالت دچار خواندن در        ·

  .كنند مي عمل خود بالقوه توان از تر پايين هميشه ديرآموز آموزان دانش        ·

 پيچيده دستورالعملهاي درك و اطالعات تعميم و مفاهيم ،انتقال سازماندهي مانند مهارتهايي در        ·

  .آورند مي بدست تحصيلي پيشرفت آزمونهاي در را پاييني نمرات باشندو مي مشكل دچار

 مهارتها برخي در و شوند مي ماهر كندي به مهارتها كسب در برخوردارند ضعيفي انگاره خود از        ·

  . نكنند كسب مهارت اصال است ممكن

 از كه دارد كار و سر آموزاني دانش از طيفي با عادي درس كالس در معلم يك وضعيت اين گرفتن نظر در با

 كودكان اين به آموزش امر در بخواهد اگر و دارند قرار مختلفي سطوح در عاطفي و شناختي هاي ويژگي نظر

 مختلف سطوح با را خود آموزش و باشد داشته آنها ي همه به نسبت اي جانبه همه شناخت بايد باشد موفق

 و كالس معلم توسط فراوان وقت صرف مستلزم امر اين. دهد سازش آموزان دانش گوناگون هاي توانايي

 چگونگي و آموز دير آموزان دانش ويژگيهاي صحيح شناخت براي مناسب آموزشي هاي دوره گذراندن
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 آموزش براي مناسب زمان مين◌ٔ تا و تخصيص.باشد مي آنها يادگيري و آموزش فرآيند در رموث مداخله

 از گروه اين آموزش امر در موجود چالشهاي از يكي خود يادگيري امر با آنها كردن درگير و آموز دير كودكان

 جايگزين ركمت جمعيت با كالسهايي در آموزان دانش اين است بهتر رسد مي نظر به. باشد مي كودكان

 آلتروگاتليب ديگر طرف از.باشد داشته اختيار در را آموزش امر براي كافي زمان مربي يا معلم تا شوند

 عقب كودكان كنار در فرزندانشان كه اين از عادي كودكان والدين كه شدند متوجه خود بررسي در ،)2001(

  .ارد د تأثير ديگران و فرزندان رفتار بر امر همين و هستند ناراحت بخوانند درس مانده

  ديرآموز  كودكان اجتماعي -عاطفي و رفتاري هاي ويژگي) ب

 اغلب كه باشند مي رفتاري و اجتماعي مهارتهاي در مشكالتي داراي بيشتري احتمال با آموزان دانش اين

  . شود مي درس كالس در نظمي بي    به منجر

 مهارتهاي در مشكالتي داراي بيشتري احتمال با زانآمو دانش اين: «گويد مي باره اين در)  2005( ماسي

  . »شود مي درس كالس در نظمي بي به منجر اغلب كه باشند مي رفتاري و اجتماعي

 و هستند جنسي استفاده سو و شدن بيكار الكل، دارو، به اعتياد درمعرض نامناسبي بطور ديرآموز كودكان

 يادگيريبيشتر ناتواني با كودكان و ذهني ماندگي عقب با افراد به نسبت اغلب كودكان اين در مشكالت اين

 طريق از را اضافي حمايتهاي ديگر گروه دو همانند ديرآموز افراد كه دليل بدين شايد شود مي ديده

 معموالً تحصيل و مدرسه به ديرآموز كودكان نگرش) .1388حدادي،( كنند نمي    دريافت ويژه آموزشهاي

 مي طرد خود همكالسان و معلم سوي از موارد از بسياري در و است بيشتر آنان ايغيبته تعداد. است منفي

 دليل اين به شايد است بيشتر پنجم تا سوم كالسهاي در ديرآموز كودكان به نسبت منفي نگرش اين. شوند

 شكل به را خود اجتماعي تعارضهاي آموزان دانش اين گاهي. دارند بيشتري سازگاري مشكالت آنها كه

 سازوكارهاي شخصي، و فردي بين بحرانهاي با مواجهه هنگام در كه چرا دهند مي نشان رخاشگريپ
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 موجب امر همين و ندارند بااليي تحصيلي انگيزه ديرآموزان. گيرند مي پيش در مقابله براي ناكارآمدي

 فقدان كالس، در مكرر شكست تجربه. است مدرسه در آنها نفس عزت آمدن پايين و اميدي نا و درماندگي

 را كودكان اين تحصيلي انگيزه رشد آموزش، نادرست روشهاي و همكالسان منفي نگرش آينده، براي هدف

 به را خود عواطف توانند نمي و نيستند آگاه خود رفتاري مشكالت از كودكان اين. دهد مي كاهش شدت به

 نتيجه اين به خود پژوهش در ،) 2002(   گود بروفيو).1370 ، احدي و جمالي بني( كنند ابراز مناسب طور

 بر موضوع اين و است پايين بسيار ذهني مانده عقب كودكان از عادي مدارس در معلمان انتظار كه رسيدند

 مي دريافت را منفي توجهات عمدتاً آموزان دانش اين و دارد، تأثير كودكان عاطفي و رفتاري ويژگيهاي

 و اجتماعي سازگاري تحصيلي، پيشرفت ،)1386( صمدي ، شيپژوه در).1386 تات، و هوسپيان( دارند

 مدارس ويژه هاي كالس و ويژه مدارس در پذير آموزش ذهني مانده عقب آموزان دانش در را شايستگي

 مدارس ويژه هاي كالس در نظر مورد آموزان دانش كه داد نشان نتايج.  كرد مقايسه اصفهان استان عادي

 ويژه مدارس در پذير آموزش ذهني مانده عقب آموزان دانش به نسبت بهتري اجتماعي سازگاري از عادي

  .برخوردارند) استنثايي(

 گرايش پاسخدهي، در وكندي تاًخير ضعيف، تمركز و توجه كننده منعكس  كه دارند رفتارهايي كودكان اين

 محروميت و ناماليمات برابر در كم تحمل بودن، تكانشي فعالي، بيش ، ابتدايي و عيني فعاليتهاي سوي به

 اين. باشد مي آنها تفس به اعتماد بودن پايين و ترس خشم، دلتنگي، ابلهانه، عواطف خلقي، نوسانات ها،

  .آيند مي نظر به تجربه بسياربي كودكان

  :ديرآموز آموزان دانش شناسايي فرآيند در موجود چالشهاي و   مشكالت) ج

 مشكلي ظاهر در معموال آنها كه چرا هست روبرو مشكالتي با آموزدير افراد شناسايي و تشخيص كلي طور به

 در ديرآموز آموزان دانش كه معتقدند برخي كنند مي عمل بخش رضايت موقعيتها از بسياري در و ندارند
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 … و كار،ورزش مانند اجتماعي و عملي فعاليتهاي در ضرورتاً اما اند مواجه مشكالتي با رياضيات و خواندن

  .دهند سازش راحتي به را خود جامعه در دتوانن مي

  كه كودكي اوقات بيشتر. شوند نمي داده تشخيص پزشكان و متخصصان سوي از آساني به آموزان دانش اين

 اساسي شرط يك داراي شود مي داده تشخيص يادگيري اختالل يا و توجه كمبود/ فعالي بيش اختالل داراي

 رفتاري و عاطفي مشكالت معموالً. شود مي مشخص تمرآز و هتوج شديد مشكالت با كه است مرزي هوش

  كه شود مي موجب نادرست  واكثرا دشوار تشخيص. شود مي اضافه كودكان اين تحصيلي مشكالت به نيز

  .كنند ايجاد كودك براي بيشتري اختالالت گاهي يا و منجرشوند ضعيفي نتايج به مداخالت

 بسيار دبستان از قبل ويژه به پائين سنين در مرزي مانده عقب كودكان دقيق شناسايي كه آن دليل به

 با همزمان تدريج به البته ، كنند مي نام ثبت معمولي مدارس در آنان از توجهي قابل تعداد. است مشكل

 ذهني ماندگي عقب بعد به دوم كالس از و اول كالس اواخر در ويژه به و دروس محتواي نسبي پيچيدگي

 نمي ها آن چه اگر شود، مي تر ساده ها آن وتشخيص شناسايي و آشكار بيشتر موزانآ دانش قبيل اين

 در اما ببرند، معمولي هاي كالس آموزشي هاي برنامه از را وكافي الزم بهره ديگر آموزان دانش مانند توانند

 و كاپالن(  ندكن پيشرفت ابتدايي پنجم يا چهارم سوم، كالس تا حداكثر قادرند و بوده پذير آموزش هرحال

  ).1381 سادوك،

  ):آموز دير( مرزي آموزان دانش توانبخشي و آموزش براي راهبردهايي

 ذهني ماندگي عقب براي ويژه آموزش مقوله)  PL- 105-17-1997( ناتواني با افراد آموزش قانون طبق بر

 خدمات نتيجه رد و) 1998 ، وتيز شاي و استوبينگ ، 1996 ، مرسر( است نشده گرفته نظر در ي مرز

 تقريباً نرمال توزيع برآورد براساس گروه اين. د ندار وجود افراد از گروه اين براي تخصصي آموزش

 اشخاص اين واقعي درصد كه است داده نشان مطالعات ولي دهند مي تشكيل را جمعيت درصد1/14
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 با افراد تعداد از شتربي برابر ده درصد اين كه ،  باشد مي درصد 4/12 هوشي آزمون  نمرات براساس

  ).2005شاو،( باشد مي   ADHD اختالل از رايجتر برابر دو و  متحده اياالت در اسكيزوفرنيا

 پايين و كنند دريافت ذهني ماندگي عقب برچسب كه است آن از باالتر ديرآموز كودكان هوش آزمون نمرات

  ).1996 مرسر،( دهيم قرار ي يادگير ناتواني با كودكان گروه در را آنها كه است آن از تر

 اين بايد. بگيرد صورت تعصب و منفي نگرش از دور به بايد ديرآموز آموزان دانش با كار كه است مسلم

 تلقي استثنايي و هستند عادي جامعه به متعلق ديرآموزان آه شود ايجاد خانواده و آموزشي جامعه در نگرش

 با سرانجام و نبيند درست تعليم آموزشي نظام در آموزدير  كودك يك اگر ديگر، عبارت به.  شوند نمي

  .است آموزشي روش بودن ناكارآمد دهنده نشان شود ويژه مراكز وارد استثنايي برچسب

 آموزان دانش براي معتبري اوردهاي دست ويژه، پيشرفت آزمون خرده چند از استفاده با 1988 در بوگن الن

 سطوح كننده منعكس كه كرد گزارش حساب و ندن خوا در عادي هاي كالس در ديرآموز ذهني مانده عقب

 كودكان براي را بيشتري پيشرفت) 1997( استنتون و كاسيدي نحو همين به. بود ها آن پيشرفت از باالتري

 مورد در نتيجه اين كه نكته اين ذكر با ، كردند گزارش عادي  هاي كالس در ديرآموز ذهني مانده عقب

  ).1999 اسميت و  پولووي از نقل به( بود معتبرتر 85 تا 80 از باالتر شبهرهو با آموزان دانش

 تبع به و سازي عادي نهضت اصول به توجه با و استثنايي و عادي تربيت و تعليم متخصصان اكثر نظر به بنا

 چهيكپار شكلهاي به تلفيقي آموزشي مراكز در استثنايي كودكان به توآنبخشي و آموزشي خدمات ارائه آن

 ميزان كمترين با محيطهايي در جامعه بر مبتني توانبخشي و زدايي موسسه اجتماعي، و آموزشي سازي

  .نمايند تحصيل خود همساالن ساير همراه و عادي مدارس در است بهتر آموزان دانش اين محدوديت،
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 يكپارچه  »مدارس رد ويژه نيازهاي داراي كودكان و عادي كودكان همگام و همزمان تربيت و تعليم فرايند

 و اجتماعي زندگي در آموزان دانش همه كامل مشاركت ، آن نهايي هدف كه دارد نام آموزشي   »سازي

 داراي كه بگيرند قرار كالسهايي در كودكان اين است بهتر).1382پژوه، به( است عادي پرورش و آموزش

  .باشد داشته آنها به شآموز براي بيشتري زمان و فرصت معلم و باشد كمتري آموزان دانش

 براي و بشناسيم كامل بطور را آنها بايد اول درجه در كودكان اين آموزش و ريزي برنامه براي كلي طور به

 آنها جانبه همه نيازهاي بتوانيم تا آوريم عمل به آنها از اي جانبه همه ارزيابي بايد كودكان اين كامل شناخت

 معلم يك كه نكته اين به توجه با). تعاملند در هم با ارزيابي و اجرا يزي،ر برنامه مولفه سه( باشيم پاسخگو را

 در خويش شاگردان جانبه همه شناخت براي نتيجه در ، دارد كار و سر متفاوتي آموزان دانش با سال هر در

 ورشپر و آموزش يعني پرورش و آموزش سطح باالترين بتواند تا باشد باليني شناس روان يك بايد اول درجه

 طيف به نياز و كند حركت محدود قالب يك در تواند نمي معلمي چنين كند اجرا درس كالس در را باليني

 سطح اين. باشد داشته ذهن در اي برنامه خويش شاگردان از يك هر براي بتواند تا دارد معلومات از وسيعي

 معلم. باشد مي مي باليني ركتح بر مبتني آموزش و انفرادي آموزش نه است شده فردي آموزش آموزش، از

 آورد مي عمل به خويش شاگردان از كه اي جانبه همه ارزيابي به توجه با ش ر پرو و آموزش از سطح اين در

 هاي توانايي و تحول سطح با را خود آموزش فرايند و بشناسد تحولشان دقايق در را آنها تواند مي راحتي به

  ).1381ترابي، ميالني ،روشنايي حيات نامني،( دهد سازش آنها

 تدريس. شود انجام آمتري حجم با و مشكل به ساده از و گام به گام صورت به يادگيري فعاليتهاي است بهتر

 و درست پاسخهاي مورد در. شود استفاده آموز دانش خود لفظي بيان از و باشد همراه بيشتري تكرار با

 استفاده خفيف تنبيه از لزوم صورت در البته و ويقتش تحسين، توجه، با همراه و فوري بازخورد نادرست

 ميالني روشنايي، حيات نامني،( برسند عيني عمليات مرحله به زودتر هرچه آه شود آمك كودكان به. شود

 نقش اين پذيرفتن و بپذيرند كودك مدت طوالني معلمان عنوان به را خود نقش بايد والدين).1381ترابي،
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 اين معلمان بنابراين. شود ايجاد فعالتري و بيشتر ارتباط و همكاري مدرسه و نهخا بين كه است آن مستلزم

 نحوه و كودكان از كافي شناخت داراي و بگذرانند را مربوط هاي دوره و مناسب آموزش بايد آموزان دانش

 از فيكا شناخت پرورش و آموزش در كه رسد مي نظر به ديگر سوي از. باشند آنان هاي خانواده با ارتباط

 بهترين حاضر حال در. گيرد نمي صورت ديرآموزان مورد در الزم گيريهاي پي و ندارد وجود ديرآموز كودكان

 همكاري اين از معلم و آرده همكاري معلم با موثر طور به ها خانواده: كه است آن كودكان اين به  كمك

  .كنند استقبال

 و)  جايگزين(متناوب روشهاي بكارگيري به نياز وفقيتم و پيشرفت به رسيدن براي ديرآموز كودكان اساساً

 است شده داده تخصيص كودكان اين نيازهاي برآوردن براي كه عادي مدرسه يك در دارند اضافي حمايتهاي

  :شود داده قرار توجه مورد زير نكات بايد

  .باشد آنها جانبه همه نيازهاي با متناسب بايد كودكان اين براي شده تدوين هاي برنامه -

  .كرد فراهم را آنها هاي خانواده و آموزان دانش مشاركت حداكثر بايد -

  .كودكان اين در اجتماعي مهارتهاي افزايش و كارتيمي، شده، فردي آموزش بر تاكيد-

  . شده اجرا هاي برنامه و آموزان دانش عملكرد از پويا و مستمر ارزيابي-

 بهتر مساعد و غني مطلوب محيط در و دارد پيشرفت قابليت دككو هر كه باشيم داشته باور بايد مجموع در

 مشاركت كودكان اين براي شده تدوين هاي برنامه موفقيت راز كه اين باالخره و كند مي پيشرفت سريعتر و

 آنها والدين براي ريزي برنامه و آموزش با همگام بايد كودكان اين آموزش بنابراين است والدين آموزش و

  . باشد
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  :گيري تيجهن

 قدرت علت به مدرسه سنين در عمدتاً كه 85 تا 70 هوشي بهره با هستند كودكاني دير آموز كودكان

 مسائل تعميم و درك عدم و عمومي اطالعات محدود دامنه ، انتزاعي مفاهيم درك پايين،عدم يادگيري

 به و بوده كند بسيار مطالب رييادگي در كودكان اين. نيستند خود همكالسيان ساير با رقابت به قادر درسي

 آموزش  ذهني مانده عقب كودكان به نسبت(باالتر هوشي بهره علت به طرفي از. كنند مي فراموش زودي

  . گيرند نمي قرار پذير آموزش كودكان سطح در باالتر نسبتا تعميم قدرت و محيط با سازگاري قدرت و) پذير

 ظاهر در و كنند مي عمل خود بالقوه توان از تر پايين يشههم ديرآموز آموزان دانش كه اين به توجه با

 آزمونهاي نتايج به فقط نبايد بنابراين سازد متمايز كودكان ديگر از را آنها كه ندارند خاصي باليني مشخصات

 همه از پويا و مستمر جانبه همه ارزيابي بايد بلكه كرد اكتفا افراد اين براي آموزشي ريزي برنامه در هوشي

 شناسايي فرد ي ضعفها و ها توانايي.  شود داده تشخيص فرد تحول سطح تا آيد بعمل فرد وريهاي نشك

  . د گرد استفاده كودكان اين توانبخشي و آموزشي ريزي برنامه در ارزيابي اين نتايج از و شود
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