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 مؤلف گفتارپیش

 را، دارسرمر  در ژهرویر  ازهایرنیر  دارای آمروزان شردانر  از گرروه ترین  بزرگ

 مرا  مردارس  بیشرتر . دهند می تشکیل یادگیری، مشکالت به مبتال آموزاندانش

. ندارنرد  را آموزاندانش گونهاین یادگیری نیازهای برآوردن برای الزم آمادگی

 سرواد  آموزان بردون یرادگرفتن  دانش این از بسیار زیادی تعداد سبب همین به

 نیازهرای  بره  گرویی پاسر   برای که - حساب و تماعیراج های ارترمه کافی،

 نهایی بررسی گزارش در. کنند می ترك را مدرسه ،-است الزم روزمره زندگی

 درك: 30گرزارش ) یادگیری مشکالت مبتال به کودکان موقع برایبه مداخالت

آمرده اسرت کره     NSW  (2003)اجتماعی مسائل در دائمی کمیتة( 1بالقوه توان

 کنرد  زیررا  اضطراب میایجاد  به شدت آموزاندانش این برای رفتن به مدرسه

به همین سبب بایرد  . هستند دیگران ناتوان دانند که در کسب حمایتمی ها آن

کررده و آن را مردیریت کننرد ترا بتواننرد       غلبره  شران شکالتران بر مرخودش

 رسریدکه  نتیجه این به کمیته این. های بالقوه خود را به حداکثر برسانندتوانایی

سرن  که، این کودکان مانند گرروه هرم  آن اینوجود دارد و  یك مسئله اساسی»

                                                           
1. Realising potential 
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کنند زیرا نه یك سیستم آموزشری معرین وجرود دارد و نره     خود پیشرفت نمی

 (.  59 ص) «ها مشخص شده استنیازهای یادگیری آن

برای روشن سراختن چیزهرایی کره بایرد دربرارة مشرکالت        کتاب این در

توانند در رفع این مشرکل  که چگونه مدارس مییادگیری فراگرفته شود و این

 ام والمللری اسرتفاده کررده   ته باشند  از ادبیات پژوهشی بینرادی داشرر زیرتأثی

حمایرت   و زیرا درمران . ام ردهرک دهرتأکی وقع،رمبه ناساییرش بر خاص، طوربه

                                                                   از بروز پیامدهای  منفی عراطفی کره ناشری از شکسرت مرداوم اسرت        موقعبه

بره   منفری،  پیامردهای  ایرن  رسراند. را به حداقل مری ها کند یا آنجلوگیری می

 ایرن  یرادگیری  مشرکل  انگیرزش،  کراهش  و سرنفر زترب به عر رآسی طةرواس

 کند.می تشدید یا آموزان را حفظدانش

 معاشررت  در یرادگیری،  مشرکالت  مبرتال بره   آموزاندانش از برخی کهاین

 قروانین  برا  مطرابق  رفتراری  مشرکالت  دارای برخری  و دارند مشکل نیز کردن

برخری مروارد    در مشکالت این. نیست معمول هستند، امری غیر پذیرفته شده

کلری   یرك دیرد   بره  توجره  بیشرترین . انرد  گرفتره  قررار  بحث مورد جزئیات با

عمرل   آمروزان دانرش  این ثر برایؤبطور م که تدریس، های روش از )اجمالی(

 آموزاندانش ةویژ مشکالت هم به مختصری پوشش. است شده داده کنند،می

 هرای  کتراب  زیررا  عمیرق،  بطور نه اما. است شده داده ریاضیات و خواندن در

 . اند پرداخته موضوعات این به بیشتری جزئیات با مجموعه، این از دیگر

 فهرسرت  بانضرمام  کسب اطالعرات بیشرتر،   برای که پیوندهایی است امید

 بررای  هرایی  حرل  راه کرردن  پیردا  بره  مایل که علمانیرم به پایانی، منابع جامع

   .نماید کمك هستند، یادگیری مشکالت مبتال به که شانآموزاندانش
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 و خرانم  مناسرب  ویراستاری برای گالسکودین کارولین خانماز  صمیمانه

 .نمایم می تشکر سازماندهی نوشته اولیه، برای           مورین ا کف

 وودپیتر وست

 
                                   

 منابع

جهت دسترسی به منابع ذکر شده در این کتاب از طریق مراجعه  توانند خوانندگان محترم می

 های مستقیم مندرج در نشانی اینترنتی زیر اقدام نمایند. به لینك

www.acer.edu.au/need2know 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 گفتار مترجمانپیش

                                     ای اسرت کره خرود در دوران کرودکی                                  تاب حاضر حاصل ترالش نویسرنده   ر ک

         یکری از                                  وسرت وود کره در حرال حاضرر                                 مشکالتی در یادگیری داشته است. 

        های سنی                          سابقه تدریس به تمامی گروه     است                             اساتید برجسته در زمینه آموزش 

         همچنرین                                    دانشگاهی در کارنامة خود دارد، او                            را در مدارس، مراکز آموزشی و 

                                                              و مقاالت فراوانی در زمینه یادگیری و مشکالت یرادگیری بره چرا        ها       کتاب

             رسانیده است.

                           تواند یك مشکل یرادگیری را                        ( معتقد است هر فردی می    2008     وود )   وست

                                                         تجربه کند. یك کودك، نوجوان یا بزرگسال برا هرر سرطز از                   در برخی مواقع

                                                                  توانایی در هنگام فراگیری یك مطلب یا مهارت ممکن است مشکالتی داشرته  

                                      سال ممکن است در یادگیری خواندن مشرکل                             باشد. برای مثال، یك کودك کم

                                       تر ممکن است در یادگیری امالی دقیق یا در                            داشته باشد، یا یك کودك بزرگ

                                       حاسبات خاص در ریاضیات مشکل داشته باشد.       انجام م

                                  آمروزان دارای مشرکالت یرادگیری،                                        این کتاب با هدف آشرنایی برا دانرش   

                                            کارهای مناسب برای بهبود وضعیت آنان، ترجمره                             شناسایی به موقع و ارائه راه

          آمروزان،                                                            با توجه به تجربه چندین ساله کرار برا ایرن گونره دانرش               شده است.
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   در              هرای علمری                آخرین یافته              حاضر مطابق با       کتاب   که                        مترجمان بر این باورند

           تواند برای     می       است که         ارزنده  ی  ی     محتوا                                 زمینة مشکالت یادگیری بوده و دارای 

      هرای        رشرته              دانشرجویان   ،                   ، معلمان، مربیران                        اندرکاران تعلیم و تربیت     دست   ة  هم

  .  د    شرو             مفید واقرع                                                   شناسی و علوم تربیتی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان     روان

                                                                          یهی اسرت نرررات و پیشرنهادات اسرتادان، همکراران و دانشرجویان عزیرز          بد

                      در آینده خواهد بود.     ،       ای بهتر                               راهنمایی ارزنده برای ارائه تحفه

 

 حبیب امانی و فهیمه آرین
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