
 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

1 
 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 .... آموزش و پرورش استان  اداره كل 

 ....شهرستان   اداره آموزش و پرورش

 

 عنوان اقدام پژوهی :

 نقاشی با را شکلی چهار های نشانه توانستم چگونه

 ؟ دهم آموزش آموز دیر آموز دانش به کردن

 نام و نام خانوادگی مولف اول/مجری اصلی :

  

   پست سازمانی :

  رشته تحصیلی : 

    آخرین مدرک تحصیلی : 

    دوره تحصیلی :

    : فعلیسمت 

    شماره پرسنلی :



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

2 
 

 

 

 



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

3 
 

 

 

 

 

 

 : یپژوه اقدام عنوان

 نقاشی با را شکلی چهار های نشانه توانستم چگونه

 ؟ دهم آموزش آموز دیر آموز دانش به کردن

  

 



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

4 
 

 

 

 

 

 به : تقدیم

کاه اقا     یرشاان   با م ممامناان ا،اآ ا   اا      کا   یثارمعلمان که ا یهمه   

دل هاشااان  کهادز اش عناا  زاه قمش اادان    یاا س    اق یاامانعات  ا  یدگا ناان د

زاشاد ا  ااا      ی اام  یناان  ن کاه اش ا  یمامش   زاس  ا،اآ  ب  زا     یا  معصاس  ا 

  اان ا،اآ ا تماناان مملاس      یمجاهاد  هاا   یممش   زاس  ممامز    ی  نان  ا

 زاد ب یاش اجم   الطاف اله
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 :تشكر و قدردانی

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشند هدايت ند هدايت ند هدايت رورورو
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 :چكیده

 به كه افرادي همه و توانبخشی كارشناسان ، معلمان ، شناسان روان همواره تاكنون دور هاي گذشته از

 دارند كار و سر كودكان ديرآموز با نحوي

 كه آنجا از و هستند و بوده كودكان اين درونی نقايص تشناخ و مشكالت ، مسايل حل براي راهی بدنبال

 دشواريهايی با خود مشكالت و هيجانات ها، خواسته از بسياري بيان در عادي كودكان برخالف كودكان اين

 می نقاشی واقع در و باشد آنها براي مناسبی حل راه منزله به تواند می نقاشی ويژه به هنر هستند روبرو

 نقاشی. دهد نشان شناسان روان و توانبخشی ، بالينی متخصصان به را  مشكالت با يارويیرو حل راه تواند

 طريق آن از درآورد لفظ به تواند نمی او كه را آنچه كه است ابزاري عنوان به و است پيام يك اصل در كودک

 .دهد می انتقال ما به
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 يا هنردرمانی چون قالبی در آن آموزش و است مهم بسيار عادي كودكان همچون كودكان ديرآموز در نقاشی

 اعتماد وجود، ابراز مهارتهاي اجتماعی، مهارتهاي آموزش و يادگيري تسهيل موجب تواند می درمانی نقاشی

 از دسته اين در ادراک و شناخت قدرت افزايش نيز و نقش ايفاي اضطراب، و استرس كاهش نفس، به

 .شود كودكان

 لحاظ به تواند می هنر اين ،كودكان ديرآموز در نقاشی كمك با شناخت و درک قدرت افزايش بر عالوه

 ايجاد پذيري انعطاف كودكان اين درسی هاي برنامه در شناختی زيبايی حس بودن دارا و پذيري انعطاف

 .دهد افزايش محاسبه و نوشتن خواندن، چون مهارتهايی در را آنها يادگيري و كرده

زي ديرآموز داشتم كه سعی كردم به كمك نقاشی او را به درس عالقه مند در سال تحصيلی اخير دانش آمو

 كرده و نشانه هاي چهارشكلی را به وي بياموزم .

 کلید واژه :

 نشانه هاي چهار شكلی . دانش آموز.ديرآموز.نقاشی 

 :مقدمه

 يادگيري يتقابل و تر ضعيف سازشی رفتارهاي داراي عادي كودكان با مقايسه در ديرآموز آموزان دانش

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

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

 آنان هوشی بهره و دهند می تشكيل را یذهن مانده عقب هاي گروه از گروه ترين بزرگ حال عين در و دارند

 نمی معموال كه رو مدرسه دانش آموزان جمعيت از اي توجه قابل درصد و است درصد ۹۰ تا ۸۰ حدود

 ديرآموزان. گروهند اين از بروند پيش خود سان همكال ساير با همگام مطالب يادگيري و تحصيل در توانند
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 آموزان دانش شناختی هاي ويژگی مولفان بعضی. شوند می املش را آموزي دانش جامعه از درصد ۱۴ تا ۱۰

 .اند كرده ذكر چنين را ديرآموز

 ديرآموز دانش آموزان شناختی هاي ويژگی ▪

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

 اند ضعيف پيچيده روابط تشخيص در -

 عاجزند انتزاعی مفاهيم درک از -

 دارند نياز بيشتري تمرين به درسی مطالب يادگيري رايب -

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

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

 كنند می استفاده است تر كوچك

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

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

 جداسازي يا سازي يكپارچه: ديرآموز كودكان آموزش

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

 .نيستند خودكار فراگيري امر در و ندارند چندانی اتفاقی و ضمنی
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 عقب و عقب خود تواناتر رديفان هم از تدريج به و اند ضعيف خيلی يادگيري دروس در كودكان اين معموال

 درسی هاي برنامه تنظيم براي را مدارس يابند ارتقا تري باال آموزشی سطح به چه هر اينان. مانند می تر

 بارز ويژگی آفرند دكتر. سازند می رو روبه مشكل با پيش از پيش خود كند رييادگي با آن تطبيق و معمولی

 .كنند می فراموش زود و ميآموزند دير: كه كرده بيان چنين را ديرآموز دانش آموزان اين

 عادي كودكان هوشی دامنه حد ترين پايين در ديرآموز دانش آموزان كه اند كرده تاكيد نيز ديگر مولفان

 .كرد تلقی ذهنی مانده عقب را آنان نبايد و دارند قرار

 اين بر عموما استثنايی و عادي تربيت و تعليم متخصصان ديرآموز آموزان دانش هاي ويژگی به توجه با

 است بهتر دارند عادي آموزان دانش با كمی تفاوت ذهنی رشد نظر از آموزان دانش قبيل اين چون كه باورند

 معناي به دارد نام سازي يكپارچه كه تفكر اين. كنند تحصيل خود همساالن ساير همراه و عادي مدارس در

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

 نههرگو يا معلوليت كه افرادي كه است باور اين بر مبتنی 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

 ناتوانايی، به مبتال دبستانی پيش آموزان دانش كه است آن از حاكی تحقيقات شوند مند بهره خودشكوفايی

 ناتوان دبستانی پيش آموزان دانش از يبسيار و دهند می قرار الگو را خود تواناي همساالن مثبت رفتارهاي

 .پردازند می تري سازنده بازي به شوند ادغام خود عادي همساالن با كه صورتی در

 به مبتال آموزان دانش كه اند داده نشان شده انجام ۱۹۷۵ - ۸۴ هاي سال طی كه مطالعه يازده تحليل

 نايل تحصيلی هاي مهارت از باالتري سطح به داج هاي موقعيت با مقايسه در و يكپارچه موقعيت در ناتوانايی

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

 طور به ناتوان آموزان دانش براي جدا تربيتی هاي دوره كه دهد می نشان زيادي هاي پژوهش نتايج است
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 برنامه با آمدن كنار گاه كه است آن از حاكی نيز ها پژوهش بعضی نتايج بتهال. است نبوده ثمربخش نسبی

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

 ره به. ندارند يكپارچه هاي موقعيت با آمدن كنار براي را الزم اجتماعی 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 می ايجاد مدارس در تحصيلی قضايی ديرآموز آموزان دانش مختص و عادي مدارس

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

 . نمايد تعديل و رنگ كم

 بیان مسئله

 نرمال، منحنی براساس هوشی نظر از كه است فردي مرزي، ديرآموز آموز دانش» آمده عمل به تعاريف طبق

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

 «است انطباقی ي رفتارها در اساسی اشكاالت فاقد و كند می عمل متوسط هوش داراي همساالن از

 كه هستند آموزانی دانش ، مقاله اين در مرزي  مانده عقب آموز دانش از منظور(.  1379 ، تات و هوسپيان(

 داده تشخيص مرزي عنوان به كشور كودكان ديرآموز وپرورش آموزش سازمان ارزيابی و سنجش واحد توسط

 ،(2000) چهارم ويراست روانی بيماريهاي تشخيص آماري راهنماي زعم به افراد اين هوشی بهره و ند ا دهش

 مانده عقب كودكان ديگر هاي گروه با ها آن اصلی و عمده تفاوت و گرديده تعيين 84 تا 71 حدود در

 هستند دارا را عادي رسمدا در و ديگر آموزان دانش كنار در تحصيل توانايی ها آن كه است اين در ذهنی

 (.1370 ، احدي و جمالی بنی)

 كودكان واقع در. كنند می فراموش زود و آموزند می دير كه است اين مرزي ديرآموز كودكان بارز ويژگی

 هاي كالس در بيشتري وقت صرف با و كندتر را درسی مواد آموختن توانايی كه اين دليل به ديرآموز
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 ذهنی ماندگی عقب نوين تعريف براساس و ذهنی مانده عقب هاي گروه ساير با مقايسه در دارند معمولی

 شكيبايی و خاص توجه به ويژه نياز ها آن بيشتر واقع در و گفت توان نمی ذهنی مانده عقب ها آن به شايد

 زندگی يك از قادرند و رند دا را محيط با سازگاري توانايی ديرآموز افراد بزرگسالی سنين در. دارند مربيان

 (.1381 افروز،) شوند برخوردار مستقل

 دانش اين دهد می ديرآموزنشان  آموزان دانش شناسايی و ارزيابی در عملی وتجارب پژوهشی هاي يافته

 : دارند قرار عمده طيف دو در آموزان

 دچارمحدوديتهاي( خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی) محيطی هاي محدوديت علت به كه آموزانی دانش -1

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

 وجبران آموزشی مطلوب درمحيط گرفتن قرار با آموزان دانش از گروه اين. شوند می داده ديرآموزتشخيص

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

 چون امكاناتی از استفاده واحياناً مطلوب محيطی  امكانات داشتن رغم)اسم دانش آموز( كه آموزانی دانش-2

 با كودک تحصيلی عملكرد موارد اين در شوندكه می داده تشخيص ديرآموز آمادگی، دوره طی و كودک مهد

 .داشت خواهد همخوانی هوشی آزمون نتيجه

 تواند می و كند می پيدا رشد كودک، رشد با نقاشی آموزش روان، و عصابا متخصصان از بسياري اعتقاد به

 و نقاشی آموزش كه است آن از حاكی زمينه اين در مطالعات. باشد دخيل مغزي هاي نيمكره تقويت در

 فضايی -ديداري تحريكات پردازش مسئول كه را مغزي راست نيمكره سري پس لوب تواند می آميزي رنگ

 براساس. كند پيدا رنگ و شكل از بهتري درک كودک كه شود می موجب نتيجه در و كند تقويت است،

 است آن بيانگر گرفته، صورت مغز راست و چپ هاي نيمكره بر نقاشی تأثير زمينه در كه ديگري مطالعات

 و چپ نيمكره دو هر تواند می آن ي يادگير و نقاشی آموزش و مؤثرند هنر درک در مغزي نيمكره دو هر كه
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با  .دهد كاهش و رسانيده حداقل به را كودكان ديرآموز شناختی و ادراكی مشكالت و كرده فعال را راست

توجه به اينكه به كمك نقاشی می توان اطالعات زيادي را به دانش آموزان دير آموز ياد داد از اين رو بنده 

 ش آموزانم اجرا نمايم.تصميم گرفتم اين مقوله را در يادگيري نشانه هاي چهار شكلی در دان

 :موجود وضعیت توصیف 

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اكنون نيز در آموزشگاه  ....مدت  ....اينجانب 

 شكوفا   معلمان عنوان به ما كه ايست توانايی يك فراگيري دروسمشغول تدريس هستم.   ....در پايه  .....

 در آموزان دانش با و كردم می تدريس را درس وقتی مهر ماه در.هستيم دار عهده را ها توانايی اين كردن

 هر زيرا. باشند نداشته نوشتن در مشكلی آموزانم دانش تا بود اين بر من سعی تمام كردم می كار امال كالس

 وجود اعماق رد هايش گفته و بگيرند ياد تر آسان و بهتر را او هاي درس آموزانش دانش كه دارد آرزو معلّمی

 دربه درس خواندن عالقه اي نداشت و   )اسم دانش آموز(ان  آموز دانش  اين بين در.كند نفوذ آموزان دانش

 نوشتن نشانه هاي چهار شكلیو با مشكالت زيادي از جمله  نبود ديگر آموزان دانش با سطح امالهم نوشتن

 خود از نوشتنی هاي فعاليت انجام براي.  كرد می توجّه كالس هاي درس به وراهنمايی تشويق بامواجه بود. 

 حال در اش دستی بغل با هميشه نداشت قرار و آرام دركالس. شد می خسته زود و داد نمی نشان اي عالقه

او دانش آموزي .نشست می خود جاي سر كوتاهی مدت تشويق مختلف هاي روش از استفاده با و بود صحبت

 می چگونه انديشيدم باخود بنابراين وس ديگر نيز در او به چشم می خورد دير آموز بود و اين مشكل در در

 مشكالت وي را برطرف نموده و نشانه هاي چها ر شكلی را به وي بياموزم. توانم

 :  پژوهش ضرورت و اهمیت

 :است شده گرفته نظر در زير اهداف آنها به نقاشی آموزش و كودكان ديرآموز با رابطه در

 .شناختی زيبايی تجربه درک براي دکكو به كمك  -1
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 .ديداري و المسه صورت به تجربه و عقايد احساسات، بيان و ترغيب در كودک به كمك  -2

 .نقاشی هنر نمايش شامل خالقه فرآيندهاي درک به كودک ترغيب  -3

 داشتن و متفاوت هنري ابزارهاي از بخش لذت و مفيد تجربيات داشتن به كودک ساختن قادر  -4

 .هنري مختلف مطالب با ارتباط برقراري و اختراع طراحی، تصور، امتحان، و كندوكاو براي فرصتهايی

 .فردي وخصوصيات خالقيت بيان براي الزم هاي شيوه و مهارتها گسترش به كودک ساختن قادر  -5

 درک و تجسم فضايی، روابط درک نظير ديداري ادراک با مرتبط مهارتهاي و تواناييها بهبود به كمك  -6

 .شكل ثبات

 گچ شامل: هنري ابزارهاي و وسايل از وسيع طيفی با شده سازماندهی روشهاي از وسيع استفاده تجربه  -7

 .ماژيك و شمعی مداد مدادرنگی، آبرنگ، پاستل، نقاشی،

 به حساسيت ميزان افزايش و بعدي سه و دو اشكال حيطه در وسايل طراحی و دار معنی بررسی  -8

 بعدي سه ويژگيهاي نيز و اندازه رنگ، شكل، خط، چون هايیويژگي

 تحقیق پیشینه

 از. خاص موضوع يك در پژوهشگران و نظرانصاحب آثار تحليلی بررسی از است عبارت پژوهش يپيشينه

 يزمينه در موجود آثار و متون پژوهشگر، آن طی كه است( انتقادي و تحليلی)فكري فعّاليّتی رو، اين

 آنهاخود، پژوهش خاص هدف داشتن نظر در با و مشخّص الگوي يك اساس بر و كندمی شناسايی را پژوهش

 (1384 فتّاحی، و پريرخ. )كند استفاده آنها از خود پژوهش راستاي در تا كندمی نقد و تحليل بررسی، را

 : نظری مبانی( الف
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 كار سرو مهارت چند با( 1373طوسی، شیمن تقی.م: ترجمه) الفلين مك. ا و واالس ديدگاه از نوشتن، عمل

 هر شكل گرافيكی ترسيم ها،كلمه صورت به موضوع تنظيم ذهن، در موضوع نگهداري توانايی: جمله از دارد

 از يادگيري ناتوانی به مبتال كودكان بسياري كه نيست شگفتی جاي ها،آن يعقيده به... و كلمه و حرف

 و ياددهی فعّال هايروش اجراي با رابطه در.باشند گريزان امكان حدّ تا و بيزار نوشتاري زبان هايفعّاليّت

 نتايج جمله از كه دارد تأكيد نكته اين بر( 1373ساز،تن فروغ: مترجم)كرتی ج،.بريان كالس، در يادگيري

 تشرك از آموزدانش براي كه است رضايتی احساس هستند؛ فعّال آن در آموزاندانش كه هايیبرنامه مفيد

 به اعتماد فعّاليّت، به نسبت آنان نگرش در خود ينوبه به امر اين كه شودمی حاصل بدنی، فعّاليّت و مفيد

 (28 ص ،1392 مطهري،) .گذاردمی تأثير خالقيّت و اجتماعی هايهمكاري هايمهارت و داشتن نفس

:  كه دارد عقيده و داندمی ؤثّرم بسيار تربيت و تعليم در را تشويق و محبت نيز( 1378) زنجانرودي موسوي

. ناشدنی فراموش و ماندنی ياد به است كاري هركسی به محبت ، است محبت به بسته بشري حيات يپايه

 را او حيات سالمت و دارد می نگه سالم و محكم خود حفاظت در را انسان ، عمر يك كه است محبت اين

 يك محبت. دارد روحی و روانی عميق ريشه و كند می ايفا را مهمّی نقش او سرنوشت در و كند می بيمه

 ديگران و معلّمين مربيان، مادر، از توقع پدر، از توقع. دارد توقع او. است آن طالب بشر و است فطري مسئله

 نويسیغلط علل» موضوع امال، درس پيرامون پژوهش در عمده مباحث از يكی.دارند قرار حاشيه در كه

 جعفريان. استگرفته صورت آن مورد در بسيار تحقيقات تاكنون كه است «امال در آموزاندانش

 :دارد اشاره زير داليل به  رابطه اين در( 1386)يسار

 (نويسی وارونه و نويسی آينه) ديسلكسی يا گرافیديس مانند: ژنتيكی يا زيستی هايآسيب. 1   

 .دست و چشم و مغز بين كامل هماهنگی نبود. 2   

 .نوشتاري زبان و مادري زبان بين تفاوت دوجو. 3   
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 .روشمند غير و ناصحيح ناكافی، آموزش. 4   

 ...و كلمات مفهوم يادگيري و نوشتن در آموزدانش تمركز و دقّت نداشتن. 5   

 رونويسی: كنندمی بيان چنين را(« نويسیدرست يا) نوشتن مهارت افزايش راهبردهاي» از برخی ايشان

 جزئی؛ تغييرات ايجاد با بازنويسی دار؛هدف و ايبرنامه خواندن دارد؛ عالقه هاآن به كه مطالبی از آموزدانش

 تقويت تمرينات انجام: شامل كه(« امال هدف) نويسیدرست تقويت براي راهبردهايی» برخی چنينهم

 مهارت افزايش و آموزش روش» مقاله ينويسنده. است حسی چند روش از گيريبهره و ديداري و شنيداري

 (25 ص ،1393 هومن،) .داندمی مؤثّر آموزاندانش امالي تقويت در را ««فرنالد» نويسیدرست

 در آن تأثير و بازي ميان رابطه مورد در( 1387حسينی، ؛1386 بهروزيان،: مثال براي) بسياري هايپژوهش

 در فعّال يادگيري تجارب: كنندمی تأييد ار مشابهی يافته زمينه، يك در حدّاقل كه. استشده انجام يادگيري

 همراه يادگيري كه ايگونه به است؛ مؤثّر بسيار كودكان در حروف، تشخيص و نوشتن خواندن، آموزي، زبان

 آموزش كودكان به غيرفعّال صورت به كه استبوده زمانی از بهتر و ترسريع مراتب به فعّاليّت، و بازي با

 با مقايسه در.شوند همراه خويش كنترل هايبازي با همراه هافعّاليّت اين راگ خصوص به شود؛میداده

 علل يزمينه در جديدتري هاييافته به(1389)زاده)اسم دانش آموز( و مقدم علوي ،(1386)يسار جعفريان

 سبمنا امالي يك ويژگی به پژوهش اين در طورهمين. انديافتهدست آن حلراه و آموزاندانش نويسیغلط

 :از عبارتند هاآن از برخی كه شده اشاره

 بين معنايی ارتباط ديگر بيان به. كرد پرهيز بايد گسسته امالي از و است مؤثّر بسيار موضوع وحدت( الف

 .شود رعايت بايد امال عبارات و هاجمله

 در را پيگيري يهانگيز. متن روايی ساخت. بسازد را امالها بهترين تواندمی روانی و داستانی ساختار( ب

 (31 ص ،1392 مطهري،) .تقريري امالي يك در داستان يا قصًه يك گفتن مثل. كندمی تقويت آموزدانش
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 یافته های تحقیق

 :دیرآموز کودکان چالشهای و ویژگیها

 :دیرآموز  کودکان آموزشی -شناختی های ویژگی( الف

 كه است ها آن تحصيل ادامه چگونگی وز،ديرآم كودكان تربيت و تعليم عرصه در مهم مسائل از يكی

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

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

 . ببينند آموزش عادي مدارس در بايد و نيستند مناسب ژهوي آموزشی سيستم در جايابی براي حال

 درس كالس در را آموزش ايند فر كه باشند می هايی ويژگی داراي مرزي باهوش كودكان معمول طور به

 :سازد می مشكل دچار آنها براي

 با باشد هنداشت آنها روزمره فعاليتهاي با مستقيمی ارتباط كه مفاهيمی يادگيري در مرزي كودكان: اوالً

 شود می گرفته ياد كامل بطور كودكان اين توسط زمانی مفاهيم و( 2004، سينگ) هستند مواجه مشكالتی

 . شوند خارج انتزاعی صورت از و شوند ارائه عينی سبك به كه

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

 بايد بنابراين و برند می سود بيشتر شوند درگير بيشتر درس كالس آموزشی فرايندهاي در كودكان اين چه

 . واداشت فعاليت به درس كالس در آنهارا بيشتر

 :از عبارتست دیرآموز کودکان یژگیهای از برخی

 .كالسند متوسط از مطالب،كندتر ويادگيري مفاهيم درک در    -1
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 .هستند ضعيف پيچيده بطروا تشخيص در   -2

 .عاجزند مجرد يا انتزاعی مفاهيم درک از    -3

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

 .است محدودتر خود همساالن به نسبت آنها عمومی معلومات دامنه     -5

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

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

 نراقی، سيف و نادري)  هستند عقب خود همساالن از سال 3تا 2 معموالً درسی، تكاليف درانجام    -8

1383.) 

 :شوند می مشخص زير رفتارهاي با درس كالس در آموزان دانش اين حال هر به

 .هستند اساسی مشكالتی دچار انتزاعی تفكر در        ·

 .دارند كوتاهی تمركز و توجه فراخناي        ·

 .باشند ناتوان شخصی ابراز در است ممكن        ·

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

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

 .باشند می اساسی مشكالت دچار خواندن در        ·
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 .كنند می عمل خود بالقوه توان از تر پايين هميشه ديرآموز آموزان دانش        ·

 پيچيده دستورالعملهاي درک و اطالعات تعميم و مفاهيم ،انتقال سازماندهی مانند مهارتهايی در        ·

 .آورند می بدست تحصيلی پيشرفت آزمونهاي در را پايينی نمرات باشندو می مشكل اردچ

 مهارتها برخی در و شوند می ماهر كندي به مهارتها كسب در برخوردارند ضعيفی انگاره خود از        ·

 . نكنند كسب مهارت اصال است ممكن

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

 كودكان اين به آموزش امر در بخواهد اگر و دارند قرار مختلفی سطوح در عاطفی و شناختی هاي ويژگی 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 زانآمو دانش گوناگون هاي توانايی

 چگونگی و آموز دير آموزان دانش ويژگيهاي صحيح شناخت براي مناسب آموزشی هاي دوره گذراندن

 آموزش براي مناسب زمان مينٔ  تا و تخصيص.باشد می آنها يادگيري و آموزش فرآيند در موثر مداخله

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

 جايگزين كمتر جمعيت با كالسهايی در آموزان دانش اين است بهتر رسد می نظر به. باشد می كودكان

 ليبآلتروگات ديگر طرف از.باشد داشته اختيار در را آموزش امر براي كافی زمان مربی يا معلم تا شوند

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

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

 دیرآموز  کودکان اجتماعی -عاطفی و رفتاری های ویژگی( ب
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 اغلب كه باشند می رفتاري و اجتماعی مهارتهاي در مشكالتی داراي بيشتري لاحتما با آموزان دانش اين

 . شود می درس كالس در نظمی بی    به منجر

 مهارتهاي در مشكالتی داراي بيشتري احتمال با آموزان دانش اين: »گويد می باره اين در(  2005) ماسی

 . «شود می درس كالس در نظمی بی به منجر اغلب كه باشند می رفتاري و اجتماعی

 و هستند جنسی استفاده سو و شدن بيكار الكل، دارو، به اعتياد درمعرض نامناسبی بطور ديرآموز كودكان

 يادگيريبيشتر ناتوانی با كودكان و ذهنی ماندگی عقب با افراد به نسبت اغلب كودكان اين در مشكالت اين

 طريق از را اضافی حمايتهاي ديگر گروه دو نندهما ديرآموز افراد كه دليل بدين شايد شود می ديده

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

 می طرد خود همكالسان و معلم سوي از موارد از بسياري در و است بيشتر آنان غيبتهاي تعداد. است منفی

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

 شكل به را خود اجتماعی تعارضهاي آموزان دانش اين گاهی. دارند بيشتري سازگاري مشكالت آنها كه

 سازوكارهاي شخصی، و فردي بين بحرانهاي با مواجهه هنگام در كه چرا دهند می نشان پرخاشگري

 موجب امر همين و ندارند بااليی تحصيلی انگيزه ديرآموزان. گيرند می پيش در قابلهم براي ناكارآمدي

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

 ار كودكان اين تحصيلی انگيزه رشد آموزش، نادرست روشهاي و همكالسان منفی نگرش آينده، براي هدف

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

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

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

 می دريافت را منفی توجهات عمدتاً آموزان دانش اين و دارد، تأثير كودكان عاطفی و رفتاري ويژگيهاي

 و اجتماعی سازگاري تحصيلی، پيشرفت ،(1386) صمدي ، پژوهشی در(.1386 تات، و هوسپيان) دارند
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 مدارس ويژه هاي كالس و ويژه مدارس در پذير آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش در را شايستگی

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

 ويژه مدارس در پذير آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش به نسبت بهتري اجتماعی سازگاري از عادي

 .برخوردارند( استنثايی)

 گرايش پاسخدهی، در وكندي تاًخير ضعيف، تمركز و توجه كننده منعكس  كه دارند رفتارهايی انكودك اين

 محروميت و ناماليمات برابر در كم تحمل بودن، تكانشی فعالی، بيش ، ابتدايی و عينی فعاليتهاي سوي به

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

 .آيند می نظر به تجربه بسياربی كودكان

 :دیرآموز آموزان دانش شناسایی فرآیند در موجود چالشهای و   مشكالت( ج

 مشكلی ظاهر در معموال آنها كه چرا هست روبرو مشكالتی با ديرآموز افراد شناسايی و تشخيص كلی طور به

 در ديرآموز آموزان دانش كه معتقدند برخی كنند می عمل خشب رضايت موقعيتها از بسياري در و ندارند

 … و كار،ورزش مانند اجتماعی و عملی فعاليتهاي در ضرورتاً اما اند مواجه مشكالتی با رياضيات و خواندن

 .دهند سازش راحتی به را خود جامعه در توانند می

  كه كودكی اوقات بيشتر. شوند نمی داده تشخيص پزشكان و متخصصان سوي از آسانی به آموزان دانش اين

 اساسی شرط يك داراي شود می داده تشخيص يادگيري اختالل يا و توجه كمبود/ فعالی بيش اختالل داراي

 رفتاري و عاطفی مشكالت معموالً. شود می مشخص تمرآز و توجه شديد مشكالت با كه است مرزي هوش

  كه شود می موجب نادرست  واكثرا دشوار تشخيص. شود می اضافه كودكان اين تحصيلی مشكالت به نيز

 .كنند ايجاد كودک براي بيشتري اختالالت گاهی يا و منجرشوند ضعيفی نتايج به مداخالت
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 بسيار دبستان از قبل ويژه به پائين سنين در مرزي مانده عقب كودكان دقيق شناسايی كه آن دليل به

 با همزمان تدريج به البته ، كنند می نام ثبت معمولی ارسمد در آنان از توجهی قابل تعداد. است مشكل

 ذهنی ماندگی عقب بعد به دوم كالس از و اول كالس اواخر در ويژه به و دروس محتواي نسبی پيچيدگی

 نمی ها آن چه اگر شود، می تر ساده ها آن وتشخيص شناسايی و آشكار بيشتر آموزان دانش قبيل اين

 در اما ببرند، معمولی هاي كالس آموزشی هاي برنامه از را وكافی الزم بهره ديگر نآموزا دانش مانند توانند

 و كاپالن)  كنند پيشرفت ابتدايی پنجم يا چهارم سوم، كالس تا حداكثر قادرند و بوده پذير آموزش هرحال

 (.1381 سادوک،

 :عملی یپیشینه

 و آموزشی امالي روش با توانستم ونهچگ» عنوان تحت خود پژوهیاقدام در( 1387)ثانی كاشی هاشمی

 نفر، 32 آماري يجامعه با كالسی در و «دهم؟ ارتقا ناباورانه را امال درس نمرات سطح آموزاندانش مشاركت

 هايیكتاب يمطالعه: از عبارتند كارهاراه اين. استپرداخته امال تقويت در مشاركتی راهكارهاي از برخی به

 از استفاده آموزان،دانش اكثريّت يعالقه مورد نثر و نظم هايكتاب يتهيّه يادگيري، اختالالت يزمينه در

 دقيقه 15 قسمت دو به امال ساعات تقسيم محترم، اساتيد نظر از منديبهره آنها، اولياي و شاگردان نظر

 .ارزشيابی دقيقه 30 و آموزش

 را ادبيّات درس به آموزاندانش منديعالقه ميزان: بوديافتهدست نتايج اين به كارهاراه اين به عمل با ايشان

 ارتقاء 65/19 به 12/16 از امال نمرات ميانگين و كرده پيدا افزايش ٪85 به بوده ٪37 مهرماه در كه

 .بوديافته

. استيافتهدست امال درس در مفيدتري هاييافته به( 1384)پروين ،(1387)كاشی هاشمی با مقايسه در

 به «امال درس در آموزاندانش فعّاالنه مشاركت هايراه بررسی و امال درس» عنوان تحت ايشان هیپژواقدام

 :استآورده دست به را زير هاييافته زمينه اين در او. استپرداخته امال آموزش در مشكالت بروز علل بررسی
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 نوشتن و كتاب روي از يسینومشق كلمات، امالي آموختن روش تنها كه پندارندمی معلّمان از بسياري

 و تمرين بر فقط اوّلی چون. باشد مفيدي روش تواندنمی راه دو اين از يك هيچ ولی. است درس هر از ديكته

 آن واگذاري و دارد آموزش به نياز دروس ساير مانند نيز امال. حافظه بر دوّمی و كندمی تكيه وارطوطی تكرار

 بايسته و شايسته كه چنان آن نتوانند آموزاندانش كه گرددمی سبب نكردن، راهنمايی و آموزاندانش به

 ابتكار به ديگري هايروش از معلّم و نباشد يكنواخت نوشتن امال روش. كنند پيشرفت امال درس در است

 همه در اگر بلكه. نيست كالسی يبرنامه در درس اين ساعت به مربوط امال آموزش.نمايد استفاده خود

 دادن گسترش منظور به معلّم. شد خواهد راه اين در شايانی كمك باشد،داشته وجود نگیهماه دروس

 باالي سطوح و مراحل به آموزاندانش رسيدن و مشكل لغات فهم در تسهيل لغوي، اطّالعات يزمينه

 قواعد زانآمودانش است الزم. نمايد استفاده متضاد كلمات و مشتقّاتخانواده،هم لغات از بايد بادگيري،

 قبالً را اماليی هايغلط بارم و امال تصحيح چگونگی ارسالی، هاينامهبخش با مطابق الخطرسم نويسی،درست

 دفتر مصوّب فارسی امالي تصحيح دستورالعمل با مطابق آموزاندانش حضور در است بهتر. بگيرند ياد

 (28 ص ،1392 مطهري،) .گيرد صورت امال تصحيح درس هايكتاب تكاليف و ريزيبرنامه

 

 شواهد یک گردآوری

 با و علمی طريق به بايست می كه باشد می تر دقيق و بيشتر اطالعات به نياز مسئله دقيق تبيين جهت

 هاي روش از بود الزم مسئله ماهيت به توجه با بنابراين. نمود اقدام اطالعات آوري جمع ويژگيهاي رعايت

 :عبارتنداز پژوهش اين در شده گرفته بكار هاي روش كه شود استفاده اطالعات آوري جمع مختلف

  مصاحبه( الف

  مشاهده( ب
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  مدارک و اسناد بررسی( ج

  اي كتابخانه ي مطالعه( د

 همكاران نظرات از استفاده( هـ

 :پیشنهادی های حل راه اقدامات

 انجام به مشكل رفع جهت را زير اقدامات پيشنهادي راهكارهاي و شده مطرح عوامل گرفتن نظر در با

 :رساندم

 و شرايط به توجه با بود شده پيشنهاددانش آموز  مشكل نمودن طرف بر براي كه كه راهكارهايی بين از

 : كردم اجرا دركالس را زير هاي روش زمانی محدوديت و آموز دانش ظرفيت و مدرسه امكانات

  حسی چند روش  -

 سپاري ياد به الگوي و شعر خواندن  -

 نقاشی از فادهاست -

 كلمات با نقاشی كشيدن  -

  نفسبه اعتماد افزايش براي -

 )اسم دانش آموز( به مسئوليت دادن  -

 مدرسه در  )اسم دانش آموز( براي زا استرس هاي موقعيت بردن بين از -

 ...و.باشد داشته را موقعيت ترين راحت كه داده قرار گروهی در را )اسم دانش آموز( -
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  )اسم دانش آموز( به دارند اختالف هم با جزيی مورد چند يا يك در اما هستند هم مشابه كه رتصوي دو  -

 .كند پيدا را تصوير دو بين هاي تفاوت تا شود خواسته وي از و داده نشان

 داشته اضافی يا كم دندانه يا و نقطه يا حرف كه نوشته كلمه يك كدام هر روي گرفته را مقوايی هاي كارت-

 ...و.كند پيدا را آن نقص )اسم دانش آموز( و باشد

 حركتی ديداري هماهنگی تقويت براي

 .شود توجه ميز روي دفتر گذاشتن ي ونحوه آموز دانش نشستن وضعيت به ـ

 .  شود دقت آموز دانش گرفتن دست مداد ي نحوه به ـ

 .كند مچاله هايش دست اب را روزنامه كاغذ يا باطله كاغذ كه شود گفته او دست عضالت تقويت براي ـ

 .كند قيچی را باطله كاغذهاي ـ

 ...و.نمايد وبسته باز خودش را زيپ و كفش بند لباس، هاي دكمه ـ

  شده انتخاب های حل راه اجرای

 :ذهنی ناتوان كودكان به نقاشی آموزش روشهاي

 خالقيت از توانند می معموال استثنايی معلمان و متخصصان نقاشی، آموزش روشهاي و راهكارها با رابطه در

 همه كه است اين روشها اين در مهم نكته. كنند ارائه بهتر آموزش براي را روشهايی و كرده استفاده نيز خود

 كودک اين كه اگر. كند احساس را آنها پذيري انعطاف ذهنی ناتوان كودک كه باشد اي گونه به بايد آنها

 را الزم همكاري قطعا بداند خشك و سخت ادبيات، يا ضیريا چون اي برنامه نظير را هنري هاي برنامه

 حذف نقاشی آموزش فرآيند از بخش لذت هاي جنبه ممكن جاي تا است بهتر اينكه نيز و داشت نخواهد

 كافی دقت آموزش، و نقاشی لوازم و ابزار با رابطه در حتما راهكارها تمامی در كه است بهتر ضمن در. نشود
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 رنگهاي از بايد كود، سن با متناسب زيبايی، مفهوم تر عميق و بهتر درک براي مكنم جاي تا و شود رعايت

 ذهنی ناتوان كودكان به نقاشی آموزش روشهاي. كرد استفاده نارنجی و قرمز زرد، نظير جذاب و محرک تند،

 :از عبارتند كه شود می اشاره آنها مهمترين به اينجا در ولی زيادند بسيار

 :كردن كپی

 مورد در نقاشی آموزش راهكارهاي از يكی عنوان به تواند می مدل روي از نقاشی كشيدن يا دنكر كپی

 در را خالقيت قدرت ولی دارد بسياري مزاياي اگرچه راهبرد اين اما. شود گرفته نظر در ذهنی ناتوان كودكان

 اين از توان می زشآمو به شروع براي كه است اين زمينه اين در اساسی اقدام. كند می محدود كودكان

 تركيب ديگر آموزشی راهبردهاي با را راهبرد اين نقاشی پيشرفت با كه است بهتر ولی كرد، استفاده راهبرد

 كرد استفاده رنگی دايره يك نظير ساده هندسی اشكال از ابتدا كه است بهتر ذهنی ناتوان كودكان براي. كرد

 همچنين. كند رنگ و كشيده گردي يا دايره به شبيه را شكلی تا شود می گفته كودک به كه حال عين در و

 نيز تمركز و ديداري توجه دست، و چشم هماهنگی رنگ، آموزش هندسی، اشكال آموزش به توان می

 .پرداخت

 :گروهی نقاشی

 آنها به گروهی صورت به هم و فردي طور به هم توان می ذهنی ناتوان كودكان به نقاشی آموزش هنگام در

 برخورد، طرز و تمركز و توجه سطح شود رعايت كار روش و آموزش نوع اين در بايد كه مواردي. ددا آموزش

 و توجه دامنه لحاظ به كه كودكانی معموال. است خود همتايان با ويژه به و ديگران با كودک تعامل و رفتار

 بهتر دارند زمينه اين در یاختالالت بعضا و نيستند آلی ايده يا طبيعی سطح در رفتاري، وضعيت يا و تمركز

 زمينه در. نگيرند قرار گروهی آموزش برنامه در آنها تقليل يا و مشكالت اين رفع تا و ممكن جاي تا كه است

 بهتر نيست، عادي كودكان نظير ديگران با تعامل نيز و انگيزه تمركز، توجه، سطح چون ذهنی ناتوان كودكان
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 نقاشی آموزش كنار در دارودرمانی حتی و رفتاردرمانی درمانی، بازي ،توانبخشی رويكردهاي از ابتدا كه است

 راهكاري گروهی، نقاشی آموزش. نمود گرده وارد را كودكان اين تدريج به و كرد استفاده انفرادي صورت به

 كمك جديد، افكار انتقال و تبادل به توان می آنها ميان از كه دارد بيشماري مزاياي كه است آموزشی

 ديگران و خود عقايد درباره اظهارنظر اجتماعی، رفتارهاي رشد و توسعه فردي، ارتباط و تعامل بهبود بل،متقا

 .كرد اشاره

 گروه اين براي كه است بهتر. كافيست همتا كودک نفر 5 تا 2 بين معموال ذهنی ناتوان كودكان گروه براي

 در نقاشی آموزش به توان می. نمايد كمك معلم يا درمانگر به كه كرد تعيين ناظر مواردي در يا و رهبر يك

 است بهتر دوم روش. كرد استفاده تخيلی و آزاد صورت به نقاشی يا و كردن كپی مدل روي از نقاشی گروه

 بين را جديد افكار تواند می تخيلی و آزاد موضوع صورت به گروهی نقاشی كه دهد می نشان مطالعات زيرا

 .شود آنها در بهتر اجتماعی تعامل و همكاري افزايش وجبم نيز و كرده بدل و رد كودک

 :نقاشی و موسيقی تركيب

 تركيب هم با را نقاشی و موسيقی توان می دبستانی پيش و دبستانی سنين در ذهنی ناتوان كودكان براي

 ضمن در. كنند می حس خوبی به آنرا ريتم زيرا است؛ جذاب كودكان براي رنگ مانند نيز موسيقی. كرد

 فرآيندهاي تواند می موسيقی به دادن گوش كنار در نقاشی آموزش كه داده نشان عصبی -روانی مطالعات

 گروهی كار قالب در توانند می كودكان. بخشد ارتقاء و كرده تقويت دهد می رخ كورتكس در كه را مغز عالی

 .برند لذت نقاشی و موسيقی تركيب از

 گوش با تا شود می خواسته كودک چند يا يك از گروهی يا نفراديا طور به كه است صورت اين به كار روش

 كه است اين راهكار اين در اساسی نكته. بكشند آنرا موضوعات با هايی نقاشی مختلف، هاي موسيقی به دادن

 با كه گيرد می ياد كودک ترتيب بدين. كند روشن را رنگها هماهنگی و خط بين ريتم تواند می موسيقی نوع
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 حركات، احساسات، توان می بلكه كرد، معرفی را افراد يا و ها پديده اشياء، فقط توان نمی قاشین و رسم

 ذهنی ناتوان كودكان روي پژوهشگران از گروهی كه اي مطالعه در. كرد بيان نيز را روانی حاالت و صدا ريتم

 ترسيم چگونگی به تواند می موسيقی ريتم كه داد نشان نتايج بودند، داده انجام رفتاري اختالل با همراه

 ترسيم موجب سريع و تند هاي ريتم كه بطوري. بگذارد تأثير رنگ نوع حتی و آميزي رنگ نحوه و خطوط

 خطوط شدن كشيده موجب يكنواخت و ماليم ريتم. شد قرمز چون رنگهايی از استفاده و پررنگ خطوط

 شدن كشيده موجب كند و تند ريتمهاي برعكس، و سبز يا آبی چون ماليمی رنگ از استفاده و كمرنگ

 راهكار از استفاده ديگر مطالعات. شد نقاشی در نارنجی يا و زرد چون رنگهايی با برهم و درهم خطوط

 نشان كودكان اين در را ادراكی مهارتهاي و تمركز و توجه افزايش ذهنی ناتوان كودكان در نقاشی و موسيقی

 .است داده

 :آزاد نقاشی

 تا اول كالسهاي در و دبستان سنين در بويژه كه است ديگري آموزشی راهبرد آزاد موضوع با نقاشی آموزش

 كودكد نظر از و نقاشی زمينه در. داراست كودک روانی ويژگيهاي شناخت لحاظ به را اهميت بيشترين سوم

 را خود بخ مربوط كاري كه كند می احساس كودک و است جالب آن محصول و نتيجه از بيش كار، اجراي

 .دهد می انجام

 به را نقاشی براي نياز و نظر مورد وسايل تنها بزرگساالن كه است اين آموزشی راهبرد اين عنصر مهمترين

  .شود تشويق خود خالقيت براي كودک كه كنند می فراهم را محيطی و دهند می كودكان
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 پروژه  :  تعیین اهداف 

 ربط كسره و  ه – ـه- ِ –س : اِ نام درآشنايی كامل دانش آموز با آموزش  

 هدف كلی :  .1

شـكلی مبنـی بـر ايجـاد تفكـر و خالقيـت در فرآينـد يـاد          4آشنايی دانش آموزان بـا حـروف    .1

 يادگيري  –دهی 

 ربط و جايگاه هر كدام از آنها در كلمه  كسره و  ه – ـه- ِ –اِ آشنايی با طرز نوشتن  .2

 اهداف جزئی 

 ايد بتوانند : دانش آموزان در پايان اين درس ب

 شكلی آشنا شوند  4با حروف  .1

 ربط را بشناسند . كسره و  ه – ـه- ِ –اِ حروف  .2

 جايگاه هر كدام در كلمه را بداند . .3

 َ     بگويد . –تفاوت آن را با    اَ  .4

 حیطه عاطفی : 

 دانش آموز در پايان اين درس بتوانند : 

 باال بردن قوه ي تفكر در دانش آموزان  .1

 ه در دانش آموزان براي شركت در كار گروهی ايجاد عالق .2

 ايجاد نگرش مثبت در دانش آموزان و تاكيد بر خواندن كلماتی كه ياد گرفته اند .  .3

 حیطه ی  مهارتی : 
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 شكل دارند .  4شكلی را ياد گرفته و بداند بعضی از حروف  4حروف  .1

بگيرنـد و جايگـاه هـر يـك     ربـط را يـاد    كسـره  و  ه – ــه - ِ –اِ با انجام تكاليف ويـژه حـروف    .2

 را در كلمه بدانند. 

 بتوانند از روي درس كامال بخوانند و بنويسند .  .3

 پژوهش : سوال

 يجـاد را ا ربـط  كسـره  و  ه – ــه - ِ –اِ كامـل بـه الفبـا و آمـوزش     توان  در  دانش آمـوز توجـه     یم چگونه

 نمود .

 اطراف يطهدفمند به مح توجه

 ربط كسره و  ه – ـه- ِ – اِآموزش يادگيري كامل الفبا و  

 نحوه اجرا )سناریوی آموزشی(

 نوشتن هدف روي تابلو  .1

 ربط با كمك دانش آموزان  كسره و  ه – ـه- ِ –اِ مثال زدن در مورد درس   .2

 شكل ها را روي تابلو می زنيم و به بچه ها نشان می دهيم  .3

 يم يك داستا ن در مورد استخر و شكل كتاب براي دانش آموزان می گوي .4

متن كتاب را روي تابلو مـی نويسـيم و از يكـی از دانـش آمـوزان مـی خـواهيم تـا آن را بـراي مـا            .5

 اگر می تواند بخواند .

ربـط داشـته باشـد را از زبـان دانـش آمـوزان مـی گيـريم و          كسـره  و  ه – ـه- ِ –اِ چند كلمه كه  .6

ــداي   ــيم و ص ــی نويس ــابلو م ــه- ِ –اِ آن را روي ت ــره و  ه – ـ ــط را  كس ــيم . و  رب ــی كن ــز م قرم

 تاكيد بر جايگاه آن می كنيم .
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 متن درس را با صداي بلند می خوانيم و از دانش آموزان می خواهيم تا آن را تكرار كنند . .7

 آوردن چند دانش آموز به پاي تابلو براي ارزشيابی درس  .8

 دادن چند تكليف براي منزل .9

 زمان بندی نحوه اجرا 

ب و توجــه بــه حــاالت روحــی و روانــی دانــش آمــوزان و آمــاده  ســالم و احوالپرســی و حضــور و غيــا

 دقيقه  ( 3كردن جو كالس براي شروع درس و بررسی تكاليف   )  

 دقيقه (  3ارزشيابی تشخيصی :  ) 

 همچنین  آموزش های ذیل

 چهار شكلی شدن حروف بعد از يك يا دو شكلی بودن حروف .1

 ايگاه هر يك در كلمه ربط و ج كسره و  ه – ـه- ِ –اِ يادگرفتن شكل  .2

 راهكار 

 تقويت روخوانی دانش آموزان  .1

 پرسش و پاسخ دانش آموزان  .2

 استفاده از وسايل كمك آموزشی و ديتا  .3

 تقويت قوه ي تفكر دانش آموزان  .4

 پايه : اول                           دبستان :                                  عنوان درس : فارسی 

ــام درس :  ــه- ِ – اِن ــره و  ه – ـ ــاعت :      كس ــر               س ــوزان :   نف ــش آم ــداد دان ــط       تع  45رب

 دقيقه 



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

32 
 

ــادگرفتن حــروف    ــوزان ي ــش آم ــراي دان ــان مســئله پژوهشــی : چــرا ب ــط و   4بي شــكلی  و كســره رب

 جايگاه آنها سخت است ؟ 

 

 

 یادگیری  –راهبرد های یاد دهی 

 راهبرد فعالیت محور 

 اده از فعاليت محله محور استفاده شده است . اين طرح با استف .1

 گروه یازابزار و امكانات مورد ن

 استفاده از شعر-پازل–كتاب  –ماكت مربوط به درس  –مواد و وسايل الزم : پچ سفيد و رنگی 

 چند تصوير مربوط به درس و استفاده از ديتا 

 طرح درس فارسی پايه اول ابتدايی )استخر( 

 ربط كسره و  ه – ـه- ِ –اِ هدف كلی : آموزش نشانه ي 

مشخصات 

 كلی درس

 مقطع : ابتدايی       كالس :اول       عنوان درس : استخر        نام درس : فارسی 

 دقيقه ۴۵مدت تدريس : 

 هدف كلی درس : آشنايی نشانه اِ ِ ـه ه

http://schoolmaster1.blogfa.com/post-3.aspx
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 فعاليتهاي

قبل از 

 تدريس

 رئوس مطالب : 

 استخر ، خانه ، نرده ، درخت ، نكات ايمنی در استخر

 هدفهاي جزيی:

 دانش آموزان با :  آشنايی

 صداي اِ    ۱٫

 نشانه ي اِ    ۲٫

 صحيح نوشتن نشانه ي اِ    ۳٫

 صحيح خواندن نشانه ي اِ    ۴٫

 محل استخر    ۵٫

 نكات ايمنی آن    ۶٫

 فتن آن در جدولمحل قرار گر    ۷٫

 كلمات ديگري كه صداي اِ در آن است .    ۸٫

 هدفهاي رفتاري :

 فراگير در پايان درس بتواند :
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 صداي اِ را در جدول نشان دهد .    ۱٫

 چند كلمه كه صداي اِ در آخر آن باشد بگويد .    ۲٫

 چند كلمه كه صداي اِ در اول آن باشد بگويد.    ۳٫

 اِ در وسط آن باشد بگويد . چند كلمه كه صداي    ۴٫

 به سوال استخرچگونه جايی است پاسخ صحيح دهد .    ۵٫

 نكات ايمنی در استخر را توضيح دهد .    ۶٫

 به تمريناتی كه به او می دهيم با رغبت انجام دهد .    ۷٫

 با كلمات داده شده جمله بسازد .    ۸٫

 پيش بينی رفتار ورودي :

 . س، او ، ت ، ن ، ايـ ، ز آنشايی دارد با صداهاي آ ، ب، د، م، 

فعاليتهاي 

ضمن 

 درس

 آمادگی : 

واحوالپرسی ، دعاي شروع كالس ، حضور و غياب ، اطمينان   كالس را با سالم

 می كنيم .  از سالمتی جسمی و روحی روانی آنها شروع

 انجام ارزشيابی تشخيصی :

 دقيقه  ۳

 

 

 دقيقه ۵



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

35 
 

 كنيم .كارتهاي تند خوانی را از بچه ها سوال می     ۱٫

 از روي جدول الفبا نشانه هايی كه خوانده اند نشان می دهند .    ۲٫

 با هر نشانه يك كلمه می گويند .    ۳٫

 با كلمات خود جمله می سازند .    ۴٫

 درس جديد :   ايجاد انگيزه و معرفی

تصوير درس را روي تخته نصب كرده و سپس پازلها را بين آنها پخش كرده و از 

واهيم كه يار خود را پيدا كرده و پازل را كامل كنند . و سپس از هر آنها می خ

گروه می پرسيم كه نام پازلشان چيست و با آن يك جمله بسازند. و د رادامه 

پازل خود را كنار ميز خود نصب كنند . و آموزگار با تكرار كلمات پازل ها بچه 

 ها را هدايت می كنند كه صداي جديد را تشخيص دهند .

 رائه درس جديد :ا

تصوير عنوانی را به بچه ها نشان می دهيم و می خواهيم كه در گروه مشورت 

كنند ببينند كه می توانند بگويند كه چه جايی است . بعد از پاسخ به اين سوال 

آنها را هدايت می كنيم كه حاال بگويند ببينيم كه چه چيزهايی در آن است . و 

 رده ،درخت، خانهسپس آنها اشاره می كنند كه ن

در ادامه می پرسيم كه چه كسی به استخر رفته است . و اگر كسی بود كه از او 

از او می پرسيم و اگر كسی نبود خودمان توضيح می دهيم هم  تمام جزئيات را 

 

 

 

 

 دقيقه۷

 

 

 

 

 دقيقه ۲۰
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 نكات ايمنی و هم شرايط الزم براي رفتن به استخر را .

خواهيم كه د رگروهها سپس كليد واژه ها را به بچه ها داده و از آنها می 

مشورت كنند و بگويند كه نام تصوير چيست و چه صدايی در آن قرمز نوشته 

 شده است و در كجا قرار گرفته است .

و سپس از هر گروه می خواهيم كه شكل خود را به بچه هاي ديگر نشان دهد 

ر آن نام او را بگويد و براي آن بك جمله بسازد و در انتها بگويد كه چه صدايی د

 قرمز است و در كجا آن قرار گرفته است .

و از تمام گروهها به همين ترتيب می پرسيم و د رادامه می پرسيم كه چه 

 صدايی در همه اين تصاوير مشترک بود و آنها می گويند كه صداي اِ

 حاال می پرسيم كه چند شكل داشت می گويند چهار شكل .

ي تخته نصب كرده و از بچه ها می و نشانه هاي اِ را هر كدام جداگانه رو

 خواهيم كه هر كدام از تصاوير كه نشانه هاي داده شده رادارد زير آن بچسبانند .

و د رانتها براي هر كدام اسمی پيدا كنيم و بچه ها با دليل اسم گذاري كنند كه 

اِ چون در اول می آيد می گذاريم اِ اول و الی آخر و د رانتها نچسبيدن اي را به 

ـه و ه آخر توضيح می دهيم . و سپس جاي نشانه اِ را در جدول نشان داده و 

كه در ادامه  و صدايی كه در آينده می خوانند   يك گل روي آن می چسبانيم

 صداها نصب می كنيم .كتاب را باز كرده از روي درس می خوانند .
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فعاليتهاي 

پس از 

 تدريس

 جمع بندي و نتيجه گيري : 

نشانه را در جدول به بچه ها نشان می دهيم و سپس نام هر يك و محل قرار 

گرفتن هر يك را به اضافه استثناي اي كه به صداي ـه نمی چسبد را توضيح 

 می دهيم .

 ارزشيابی پايان تدريس :

 د .از بچه ها می خواهيم كه صداي جديد را در جدول نشان دهن    ۱٫

 با صداي اِ اول يك كلمه بگويند    ۲٫

 با صداي ِ دوم يك كلمه بگويند    ۳٫

 با صداي ـه آخر چسبان يك كلمه بگويند    ۴٫

 با صداي ه آخر تنها يك كلمه بگويند .    ۵٫

 استخر را توضيح دهند    ۶٫

 چند نكات ايمنی در استخر رابيان كنند .    ۷٫

 تعيين تكليف:

 مرينی : كتاب بنويسند را كامل كنند آدينه را انجام دهند .تكاليف ت    ۱٫

شكل كلماتی را كه صداي اِ در آن است بكشند و به كالس بياورند و در     ۲٫

 



 رای مشاهده است .فایل بین ا

نید .یش به سایت مراجعه کخرید فایل ورد قابل ویرابرای   
 

38 
 

 تابلو بچسبانند .

 

 دوگرد آوری شواهد 

او را به به كمك انجام اين اقدام پژوهی توانستم نشانه هاي چهار شكلی را به دانش آموز ديرآموزم بياموزم و 

درس و مدرسه عالقه مند نمايم. دانش آموز مورد نظر عالوه بر درس حاضر در دروس دسگر نيز پيشرفت 

 داشت و والدينش اظهار خشنودي داشتند.

 گیرینتیجه

 متخصصان، بايد ذهنی ناتوان كودكان آموزش و درمان تشخيص، در نقاشی نقش و اهميت به توجه با

 به نقاشی از و شده آشنا موضوع اين اهميت با ذهنی ناتوان كودک خانواده یحت و معلمان روانشاناسان،

 نقاشی آموزش برنامه دليل همين به. كنند استفاده كودكان اين مشكالت حل به كمك در مهم ابزاري عنوان

 با كودكان در نقاشی آموزش. گيرد قرار ذهنی مشكالت با كودكان درمانی برنامه در خاص طور به بايد

 و دهد می افزايش آنها در را ادراک و شناخت ميزان و شده ذهنی لحاظ به آنها رشد موجب ذهنی كالتمش

 دليل همين به. شود می مغزي نيمكره دو هر سازي فعال موجب هنر اين آموزش عصبی -روانی لحاظ به نيز

 كنند می همكاري آنها شیتوانبخ و آموزش امر در و دارند سروكار ذهنی ناتوان كودكان با كه افرادي تمامی

 راهبردهاي و آموزشی برنامه اهداف همين براساس و كرده تعيين را نقاشی آموزش براي الزم اهداف بايد

 .كنند تعيين را نظر مورد

 آموزش روند نيز و كودكان اين عاليق برحسب نقاشی لوازم و ابزار به توجه آموزش، در اساسی بسيار نكته

 تواند می نيز آموزشی راهبرد چند تركيب و گيرد انجام گروهی طور به مواردي در است بهتر كه آنهاست

 نقاشی و موسيقی تركيب. دهد كاهش نقاشی زمينه در را آنها مشكالت و نموده كودكان اين به مؤثري كمك

 و دقت افزايش موجب تواند می كه راهبردهاست مهمترين جمله از مدل و كپی روي از نقاشی آموزش نيز و
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 نشان تجربه. كند فراهم را كودک وعاطفی هيجانی تخليه موجبات نيز و شود ذهنی ناتوان كودک در تمركز

 اين دارد اهميت بسيار آنچه. است مفيد بسيار كودک براي نيز گروهی و آزاد نقاشی تركيب كه دهد می

 محركهاي عنوان به رنگ و نقاشی واقع در و باالست بسيار مغزي هاي نيمكره بر راهبردها اين آثار كه است

 كودک يادگيري بيشتر كه مسأله اين به توجه با و گذاشته مثبت تأثير مغزي راست سري پس لوب بر بينايی

 بينايی محركهاي پردازش و تفسير و تعبير مركز راست نيمكره سري پس لوب و است بينايی حس طريق از

 .شود ذهنی ناتوان كودک در يادگيري افزايش به رمنج تواند می محركها اين صحيح پردازش نهايت در است
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