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 پیشگفتار

سـنشش نـو    اداره آموزش وپـرورش اسـتانایی کشـور   های  یکی از برنامه

متاسـفانه بـه دلیـل    . باشـد  مـی  اول دبسـتان ی  آموزان بدو ورود به پایه

کـاهش میـزان   ، تغییر سبک زنـدگی انسـان امـروزی    : متعددی از جمله

مناسب نظیر فست ای نا تغییرات تغذیه، جنبش وحرکت مادران وکودکان

زیسـت محییـی   هـای   آلـودگی ، محـدود آپارتمـانی  هـای   محیطها،  فوت

عوامـل اسـترس زا واضـیراب    ، فسـیلی های  ناشی از سوختی  ها وآلینده

تعداد ، آورناشی از روابط نادرست خانوادگی در دوران بارداری وشیر دهی

آمـوز   دانش آمادگی تحصیلی به عنوانهای  زیادی ازاین کودکان درآزمون

رونـد یـادگیری ومیـزان پیشـرفت     . شـوند  می تلفیقی یا دیر آموزشناخته

تـر   پـایین هایشـان   نسبت به سایر هم کالسی، انش آموزاناین د تحصیلی

های  باید به شیوهآموزان  دانش برای این طیف از، ومفاهیم آموزشی. است

امااز آنشا کـه ایـن کودکـان بـا     . وبسیار ساده وملموس بیان شود متفاوت

معمـول مفـاهیم   . گیرنـد  مـی  عـادی در یـک کـالس رـرار    های  سایر بچه

از طرفـی  . شـود  مـی  تدریس عادی بیـان های  با روشها  آموزشی برای آن

آمـوزش ایـن ربیـل افـراد آمـوزش      ی  معلمین عزیز هم در رابیه با نحوه

عادی را با تاکید بیشتر های  ودر اغلب موارد همان روش. اند خاصی ندیده

حالـت در یـک   تـرین   ودر خـوش بینانـه  . کنند می برای این کودکان اجرا

توجـه  . پردازنـد  آموز می دانش به آموزشها  ساعت انفرادی با همان روش



کودکان در آمـوزش بسـیار مهـم    چندگانه  داشته باشیم که تلفیق حواس

به ، به ایشاد انگیزه در کودك کمک کردهو بازی  استفاده از حرکت. است

 . شد در یادگیری منشر خواهدو تسریع و تسهیل  تعمیق

 کـار بـا  هـای   ی از روشسـاده وکـاربرد  ای  مشموعهو گرداوری  لذا تدوین

در ایـن مشموعـه بـه    . رسـد  مـی  دیر آموز بسیار ضروری به نظرآموزان  دانش

 همکـاران عزیـز  ، ریاضیات دوره ابتدایی اشـاره شـده اسـت    مهمترین مفاهیم

ای  وتکیه بر تشارب بسیار ارزنـده ها  توانند با میالعه وبکار گیری این روش می

هـای   بـه خلـق روش  ، کننـد  می کسبدر حین آموزش این کودکان ، که خود

ی  امید است ایـن مشموعـه نقیـه   . ابتکاری وبسیار با ارزشی دست پیدا کرده

شروعی در جهت به تحریر در آمـدن تشـارب شـما خواننـدگان عزیزوخـوش      

 .  ذوق بوده ومقدمات خدمت رسانی به این طیف وسیع را فراهم آورد

 

 آرین   - افشار  

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

                                            آموزنـد و نیـز بعضـی از آنـان از دیگـر            مـی                                                       می دانیم که بعضی از کودکان سریعتر از کودکـان دیگـر  

            دیگـران از      های                                                                            همسالنشان در یادگیری کندترند و در نتیشه در تامین نیازهای خویش و یا خواسته

    .      شوند    می                  آنان دچار مشکالتی

                 دارنـد و حـدود       85     تـا      70                                                               کودکان دیر آموز گروهی از کودکان هستند که بهـره هوشـی معـادل    

                                               این گروه از کودکان دارای هیچ گونه عالمت جسمی یا   .     دهند    می                        درصد کل جمعیت را تشکیل  13 / 6

                                        تهای پیچیده ذهنی کـه ممکـن اسـت بـا                                                      ظاهری مشخصی نیستند و به جز در امور تحصیلی و فعالی

       محققان     اغلب  .                                  توانند مستقل عمل کرده و موفق شوند    می                                    شکست مواجه شوند در سایر امور زندگی

        داشـته                 آموزشـی ویـ ه            نیازهـای     است     ممکن        دیرآموز      افراد   چه    اگر   که         اعتقادند    این   بر        متخصصان  و

       عـادی         مـدارس    در       بایـد   و         نیسـتند       مناسب     وی ه       آموزشی      سیستم   در       جایابی     برای    حال       با این      باشند

       دانـش    از       طیفـی      بـا        عـادی     درس    کالس   در     معلم         وضعیت یک    این      گرفتن    نظر   در   با  .       ببینند      آموزش

      اگـر   و      دارند     ررار       مختلفی        در سیوح      عاطفی  و       شناختی    های        وی گی    نظر   از   که     دارد      و کار   سر        آموزانی

       آنهـا   ی           به همـه      نسبت   ای        جانبه    همه      شناخت     باید     باشد     موفق       کودکان    این   به      آموزش    امر   در       بخواهد

      ایـن    .      دهـد        سـازش        آموزان       دانش         گوناگون    های          توانایی      مختلف     سیوح   با   را    خود      آموزش  و     باشد      داشته

                        آموزشی مناسب برای شناخت     های                                                         امر مستلزم صرف ورت فراوان توسط معلم کالس و گذراندن دوره

                                                  مداخله موثر در فرآیند آمـوزش و یـادگیری آنهـا                     دیر آموز و چگونگی        آموزان       دانش               صحیح وی گیهای

      هـای            برنامـه   .                                                                    برنامه ریزی برای آموزش این د انش آموزان مستلزم درت و تالش فراوان است  .     باشد    می

         باشد ودر      آنها      جانبه    همه        نیازهای   با       متناسب     باید       کودکان    این آموزش و توانبخشی     برای     شده      تدوین

  ،      شـده        فـردی         آمـوزش .      کـرد         فـراهم    را     آنها    های          خانواده  و       آموزان       دانش        مشارکت       حداکار             این راه باید

                                          بایست مورد تاکید ررار گرفتـه و ارزیـابی      می        کودکان    این   در        اجتماعی         مهارتهای       افزایش  و  ،        کارتیمی

    .           صورت گیرد  ،     شد ه     اجرا    های         برنامه  و       آموزان       دانش        عملکرد   از     پویا  و      مستمر

 
 


