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 چكیده 

از آنجا که اختالالت یادگیری مانع از شکوفایی استعدادهای دانش آموزان  و باعث سرخوردگی و تحقیر آنها می شود، شناسایی و 

تشخیص اختالالت یادگیری و اقدام در مورد درمان و رفع مشکل آنان امری است که باید موردتوجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت 

های جسمانی، ناراحتی های عاطفی، نامساعد بودن شرایط خانوادگی و پایین بودن کیفیت آموزشی، عواملی نظیر بیماری ر گیرد.قرا

کنند و موجب عقب ماندگی تحصیل می شوند. معلمان باید عالئم اختالالت یادگیری را بشناسند یادگیری دانش آموز را مختل می

های یادگیری حدود دو از هر سه کودک مبتال به ناتوانی .مبتال را به مراجع ذیصالح ارجاع دهند تا در مواقع ضروری، دانش آموزان

این واقعیت ضرورت بهبود روش تدریس ریاضیات برای دانش آموزان را مطرح . نفر نیاز به آموزش های جبرانی در ریاضیات دارند

موزشی، انواع اختالل های یادگیری بیان شده آاری نگارندگان در فضای در این مقاله که با روش کتابخانه ای و تجربه ک .کرده است

 و راهکارهای برای حل این وضعیت ارائه شده است.

 آموزش مستقیم، تعلیم و تربیت، اختالل در ریاضیات، اختالالت یادگیری واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 خطنور معلمنان بیشنتر ذهنن به که است بوده تصوری نخستین ، ذهنی ماندگی عقب غالباً یادگیری اختالالت دارای کودکان برای

-دسنت و نظنران صاحب تدریج به اما . است بوده حاکم یآموزش نظام جو بر قبل دهه چندین از که است بوده تصوری این. کندمی

 پیندایش بنه شناهداتم اینن  .اندکرده مشاهده دروس از برخی در ویژه مشکالت و ذهنی ماندگی عقب بین یهایتفاوت کاران اندر

 .اند کرده نامگذاری یادگیری اختالالت را هاآن مشکالت که است انجامیده آموزان دانش از دیگری گروه

 

 بنه آمنوزان، دانش سایر جانب از تحقیر سرزنش، به بلکه پذیرد، نمی پایان بودجه اتالف و تحصیلی افت به تنها یادگیری اختالالت

 از مشنکالت اینن انندازد.  یم مخاطره به را روانشان سالمت و انجامد یم هاآن نفس عزت اهشک و ضعیف خودباوری آمدن وجود

 حاصنل .دهندمی  گشترش یزندگ فضای هر در را یخوشنود نا و واضطراب یابد می نیزراه خانواده و خانه به مدرسه و آموز دانش

 .شود می ردوا جامعه و خانواده ، فرد روانی بهداشت به که است امر،آسیبی این

مشکل در صحبت کردن، خوانندن، نوشنتن، محاسنبه، مشنکل در تمرکنز مانند: کودکانی که ناتوانی در یادگیری دارند از مشخصات 

حواس و توجه به مطالب، گیج شدن در مورد زمان و فضا، رفتار تحریک پذیرانه، مشنکل در ینادآوری، همناهنگی فیزیکنی ضنعیف، 

این موضوع درحالی است کنه  ها.م یک منظور و مشکل در دوست شدن با افراد و دوست ماندن با آنمشکل در سازماندهی برای انجا

 بسیاری از افراد مبتال به مشکالت یادگیری از نظر هوشی و نیز سایر توانایی های ذهنی در سطح مناسبی اند. 
  

کننند، بنا رفتارهنای پرخطنر، بنی نظمنی، رم منیدر این شرایط والدین افزون بر اینکه با مسائل تحصیلی کنودک دسنت و پنجنه نن

پرخاشگری، مقاومت در برابر پذیرش قانون و رفتارهای افراطی توجه طلبی رو به رو هستند و درواقنع مشنکل ینادگیری کنودک در 

تناییر  بنه طنور کلنی، اینن شنرایط ممکنن اسنت ن رفتارها خسته نگران می باشند.درجه دوم اهمیت قرار گرفته و پدر و مادر از ای

نامطلوبی بر ارتباطات اجتماعی کودک بگذارد؛ زیرانقطه ضعف در یادگیری می تواند اعتماد به نفس او را نشانه بگینرد و باعنث بنروز 

نوعی کمرویی در میان هم کالسی ها شود و یا به اضطراب از قضاوت های اطرافیان بینجامد. در بعضنی از خنانواده هنا کنه بنه اینن 

 کننننند، کنننودک در طنننوالنی مننندت ممکنننن اسنننت بنننه افسنننردگی نینننز مبنننتال شنننود.مشنننکل رسنننیدگی نمنننی 

شوند. تشنخیص بهنگنام، مبتالیان به ناتوانی های یادگیری در تمام سطوح و در تمام پایه های کالسی از آمادگی تا دانشگاه دیده می

ینت بسنیاری ای اول و دوم در این زمیننه از اهمبخشید؛ بنابراین توجه به دوره ابتدایی به ویژه پایه ه روند بهبودی را سرعت خواهد

 .برخوردار است

 

 تعریف اختالالت یادگیری

هایی اختالالت یادگیری را چنین تعریف می کنند: کودکان مبتال به اختالالت یادگیری کسانی هسنتند روان شناسان با اندک تفاوت

رک کردن و نوشتن دارای اشکال هسنتند بنه شنرطی کنه اینن که در یک یا چند فرایند اساسی در رابطه با خواندن، سخن گفتن، د

هر اختاللی که در آن موفقیت تحصنیلی فرهنگی نباشد.  نی، نقص بینایی، نقص حرکتی و یامشکالت ناشی از عقب ماندگی های ذه

رود بسیار کمتر باشد، یهای معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار مفرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون

های مختلف از قبیل اختالل در توجه بنه تفکنر، تکلنم، عالئم این اختالالت ممکن است به صورت شود.اختالل یادگیری توصیف می

 نوشتن و یا حساب کردن باشد.
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ن منامانی، اغلنب تنا زاختالالت یادگیری به مجموعه ای از نارسایی ها در یادگیری اطالق می شود که برخالف نارسایی هنای جسن 

آموزش رسمی در مدرسه ناشناخته می ماند. در دوران تحصیل دانش آموز در مدرسه نیز به علت شناخت نداشتن برخی از معلمنان، 

بیشتر اوقات این اختالالت به عنوان اختالالت خاص یادگیری تشخیص داده نمی شوند، بلکه با عقب ماندگی ذهنی اشتباه گرفتنه و 

-رفع این اخنتالالت را بنه تنرخیر منیروانی بر کودک فراهم می شود. در این میان اختالف دیدگاه میان اولیا و مربیان،  زمینه فشار

در یک سوی این اختالف معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش هستند که برای تشخیص و پیگیری اینن اخنتالالت نیناز بنه  اندازد.

کودکان مبنتال ناآگاهی و نپذیرفتن وجود اختالل در کودک از جانب برخی از اولیا است.  دانش افزایی بیشتری دارند و در سوی دیگر

به ناتوانی یادگیری، معموال از لحاظ هوشی مشکلی ندارند، اما به دلیل نقنص در راه هنای پنردازش اطالعنات در منزشنان، عملکنرد 

های مختلف اختالل بیش فعنالی همنراه بنا نقنص توجنه و  اختالالت یادگیری ممکن است با حالت ذهنی پایینی را نشان می دهند.

این مشکالت باعث می شود یک دانش آموز بسیار کندتر از فردی که این مشکل را نندارد، مطالنب  اختالالت رفتاری نیز همراه شود.

هنا ید و انگینزه هنایی کنه در آنآای به وجود میها انگیزهنسبت به توانایی های درسی خود ناامید هستند. کمتر در آن را یاد بگیرد.

توانند تصدیق کنند که اگر کار و کوشش بیشنتری از خنود شود به جای این که درونی باشد، جنبه خارجی دارند. آنان نمیدیده می

 و دچنار نشان دهند، موفقیت هایشان زیادتر خواهد شد. به جای آن سعی دارند که شکست را به ناتوانی های خویش نسنبت دهنند

 د.ای جز شکست به بار نخواهد آورکند هر اندازه کوشش کند، باز نتیجهو این حالتی است که فرد فکر می شوندماندگی اکتسابی در

هایی چون خواندن جبرانی یا دیرآمنوزی متنرادف نیسنت. اینن تعرینف بنه طنور وینژه از کودکنان و های یادگیری با اصطالحناتوانی

های یادگیری بخصوصی هستند. دانش آموزان مبتال به این مشنکل نیازمنند آمنوزش ت دچار ناتوانیکند که به شدنوجوانانی یاد می

های های مخصوص، غیر معمول و با کیفیتی غیر عادی سر و کار داشته باشند این امر جندا از شنیوهای هستند که باید با تمرینویژه

ند. وظیفه کارشناسان در این زمینه این اسنت کنه عهنده دار جبنران کنآموزشی و منظمی است که اکثر کودکان از آن استفاده می

ای ترییر بنالقوه رست ارزیابی نشوداگر دهای کوچک باشند. زیرا ناتوانی یادگیری به خصوص کودک به صورت آموزش انفرادی یاگروه

گیری ی مظنون به اختالل یاد. وقتی فردنمایدمی ادگی ضعف ایجی زندگانههای چندر حوزهو د اردد ی فردناسازگارانه روی عملکرد

هنای تواننایی عصنب ر حوزههنا ضنروری اسنت تنا منبنع مشنکل را بنه عنالوه دشنناختی توانایی، یک ارزشیابی عصب روانشودمی

 .  رمانی باشدای برای فنون جبرانی و اختیارات دبه عنوان پایه تواندکه می شناختی تعیین کندروان

ازش اشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختالل عصب زیست شناختی و یا اختالل پردگیری به وسیله متخصصان بهدیک اختالل یاد

مبنتال بنه  ای که افنرادی منز شیوههای ناکارآمده است. یکی از پیامدآمد منز به وجود ه که به وسیله عملکرده شدادزبان تشخیص د

 توانندک یا بزرگسالی که میی و قابل انتظار برای کودعاد که از عملکرد کنندازش میه و پردطالعات را کسب کردگیری ااختالل یاد

ر ه اسنت ممکنن اسنت ده شندادتشنخیص در زمیننه علمیگیری کنه د، متفاوت است. یک اختالل یادبگیرد ی یادون مشکل جدبد

 شنناختی فنرد . ممکن است تاییر نامطلوبی بر ارتباطات اجتماعی بگذارد زیرا که ضعف فرایندکند یگر نیز اختالل ایجادهای دزمینه

گیری ممکن اسنت بنا اختالالت یاد  .دیگران گردرفتار د چار کج فهمییا د چار اشتباه ون و یارفتار در فکر کردکه او د شودباعث می

یگنر شنرایط کلینیکنی ینا هنای حسنی ینا دبه نقص توجه، اختالالت رفتاری، ناتواناییهای مختلف اختالل بیش فعالی همراه حالت

 باشد.اشته شناختی هم زیستی دعصب

 طبقه بندی اختالالت یادگیری در دانش آموزان

 اختالالت یادگیری در زمینه های گفتاری، شنوایی، خواندن و نوشتن به شرح زیر است:
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ر وهله نخست به شنیدن الت گفتاری و شنوایی غالبًا با یکدیگر همراه هستند، زیرا سخن گفتن داختال :اختالالت گفتاری و شنوایی

والدین و مربیان باید از میزان شنوایی فرزندان و دانش آموزان خود آگاه باشند. کسانی که ضعف شنوایی دارند با اندکی  نیاز دارد.

به  که معلم به کمک آنها می تواند نقص های شنوایی را تشخیص دهد. سری عالئم آشکار وجود دارند دقت قابل تشخیص هستند.

توجهی به بحث های کالسی، چرخاندن بی مورد سر، اشکال در پیدا کردن جهت صدا، رفتارهای نامناسب با موقعیت، طور مثال بی

می تواند عالئم نقص شنوایی  خجالت و کناره گیری، پرهیز از بحث و صحبت و حتی نخندیدن به یک نکته خنده دار در کالس،

 باشد. 

تشخیص نقص های شنوایی از این نظر اهمیت دارد که برای صدمات جزئی گوش، درمان هایی وجود دارد و بعد از شناسایی دانش 

ا هآموزانی که نقص شنوایی دارند )و احتماالً سنجش میزان نقص( معلم باید برای افزایش میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن

 سعی کند که این افراد را در ردیف های جلو کالس و نزدیک به محل صحبت کردن خویش قرار دهد.

یکی از اختالالت گفتاری رایج میان کودکان لکنت زبان است که ممکن است بر ایر ضایعات دستگاه تکلم و یا  :اختالالت گفتاری

یده گفتن تشنج آمیز و غیرطبیعی و غیر ارادی صداها و هجاها و فشارهای روانی به وجود آید. لکنت زبان تکرار و توقف یا کش

حروف یا کلمات است که به صورت مکث های طوالنی و یا تکرار کلمات ظاهر می شود و موجب نگرانی و تشویش فرد است. سن 

ظیر گوشه گیری، احساس آغاز لکنت زبان حدود دو تا پنج سالگی است. لکنت زبان با یک سلسله عالئم به هم پیوسته و مرتبط ن

. در درمان پاسخ دادن به سؤاالت و نداشتن اعتماد به نفس همراه است حقارت، عقب ماندگی درسی، هیجان زدگی و شتاب در

لکنت زبان ابتدا باید علل ایجاد کننده شناسایی شود و عالوه بر مشاوره و گفتاردرمانی، باید معلمان و والدین نیز نکاتی را رعایت 

 و همکاری الزم را در روند درمان داشته باشند.کنند 

آن مواجهند ناتوانی های مربوط به خواندن  های یادگیری باترین مسائلی که کودکان مبتال به ناتوانییکی از مهم :اختالالت خواندن

 است. مشکالت خواندن به شکل های مختلف خود را نشان می دهند. 

تواند کلمات کتاب را تشخیص دهد و در نتیجه در یادگیری خواندن با مشکل مواجه نمی (یدیسلکساختالل خواندن)فرد مبتال به 

 .نیست مند عالقه خواندن فراگیری به دهد،نمی تشخیص جمله در را کلمات بسازد، جدید کلمه حروف ترکیب از تواندنمیو است.

 دستی.رسانویسی و چپترین مشکالت کودکان در نوشتن عبارت است از نامهم :اختالالت نوشتن

 

 :دالیل اصلی که می تواند در بروز اختالل . نویسدغم هوش طبیعی، بسیار بد میدر این اختالل فرد علیر نارسانویسی

نارسانویسی مؤیر باشد عبارتند از: خطا در ادراک بینایی حروف و کلمات، وجود اشکال در تبدیل ادراک از بینایی به 

دیل حافظه بصری به عملکرد نوشتاری(، وجود نارسایی و ضعف در مهارت های حرکتی و صورت حرکتی )ناتوان از تب

 وجود حاالت هیجانی از قبیل بی قراری و تندخویی.

 :چپ دستی عبارت است از تمایل طبیعی فرد در نوشتن با دست چپ، کودک چپ دست در نوشتن از چپ به  چپ دستی

اگر چپ دستی به  واهد از راست به چپ بنویسد با مشکل روبرو می شود.راست مشکل چندانی ندارد ولی هنگامی که بخ

در افراد برتر دست )چپ( نباید  اماصورت برتردستی در نیامده باشد می توان او را تشویق به استفاده از دست راست کرد. 

 .فشار زیادی در جهت ممانعت از این امر به او وارد کرد

 به اعتماد مکرر، هایشکست نتیجه در و خورندمی شکست تحصیلی امور در دارند، نوشتن و خواندن در ضعف چون کودکان این

 .شوندمی گرفتار عاطفی مشکالت انواع و کفایتیبی و حقارت احساس به و دهندمی دست از را خود نفس
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یر بدون دلیل و معنادار در توانایی توانی یادگیری ریاضیات یکی از اختالالت یادگیری ویژه است که به تاخنا :اختالل در ریاضیات

مشکالت مربوط به یادگیری مربوط می شود. ، با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رودحساب 

این اختالل به عنوان  ریاضیات اغلب در دورة دبستان خود را نشان می دهد و تا دوره ی راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه می یابد.

 ها در اختالل ریاضیات مشخص شده است.. به طور کلی تخریب چهار گروه از مهارته استک مشکل روان پزشکی طبقه بندی شدی

های زبان )مثل فهمیدن و نام بردن اصطالحات ریاضی، فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل آنها به مهارت .1

 )نمادها

 )خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقامهای ادراکی ) مثل شناخت و مهارت .2

 های ریاضی )مثل رعایت مراحل ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضربمهارت .3

  های مربوط به توجه )مثل کپی کردن درست ارقام، به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده (مهارت .4

تجربیات کافی یا مناسب در ار و رشد حرکتی اندک است احتماالادراکی ناپاید کودکی که دچار اختالل های نقص توجه، مهارت های

گاه از دانش  ی استفاده از اشیاء که خود زمینه ساز درک صحیح از فضا، شکل، ترتیب، زمان، فاصله وکمیت است، ندارد.زمینه

های بیش نیاز ضروری را برای آنان هنوز مهارتآموزان انتظار می رود که تکالیف ریاضی را درست حل کنند در صورتی که برخی از 

یادگیری ریاضیات کسب نکرده اند. این امکان نیز وجود دارد که پیش از اینکه این کودکان آمادگی الزم )یا دانش پیشین( را برای 

که کودک واقعا چیزی درک شودنتیجه این می یادگیری مفهوم با مهارتی ریاضی داشته باشند به آنان آن مفهوم یا مهارت ارائه شود.

نکنند وگیج شود. یادگیری ریاضیات فرایندی متوالی است وکودکان باید قبل از رفتن به مرحلة بعد، مهارت های مربوط به مرحلة 

 .( 1۶۹۱پایین تر را یاد بگیرند. )پیاژه ، 

 :یعالیم اختالل ریاض

 شمارش طوطی وار 

 عدم درک مفهوم عدد 

 عدم درک ارزش عددی 

 های هندسیخیص شکلعدم تش 

 عدم تشخیص جهت 

 مشکل در خواندن عدد 

 مشکل در کپی عدد 

 مشکل در نوشتن عدد 

 ها را نمی شناسدعالمت 

 داندمفهوم عملیات را نمی 

 اشکال در نحوه عملیات 

 اشکال در درک ارزش مکانی 

 مشکل در حل مساله 

  درک زمان اشکال در 

  درشمارش پول اشکال 
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 اتی های محاسبمهارت اشکال در 

 حافظه اشکال در 

 داشتن اضطراب ریاضی 

 درک ضعیف از تصویر بدنی خود 

  روابط فضاییضعیف درک 

  اختالالت یادگیری واملع

های یادگیری های یادگیری نسبتاً مبهم است برخی از مشکالت کنونی درباره مفهوم ناتوانیاست که علل بروز ناتوانییابت شده

های یادگیری که شاهدش هستیم. روشن است که آگاهانه یا ناآگاهانه شاره دقیق به علل بروز ناتوانیبازتابی است از ناتوانی ما در ا

های یادگیری و نگرش بر حسب درک ما از ناتوانی. سپاریم های یادگیری را به فراموشی و بی توجهی میمساله علل بروز ناتوانی

های یادگیری ممکن است ما به علل خاصی توجه پیدا ناتوانیتی( نسبت به شناسی، تعلیم و تربی ای ما )پزشکی، رواناولیه حرفه

های یادگیری مفهومی کند که ناتوانیاما تجربه گذشته و عمل کنونی به ما یابت می کنیم تا آن که به رابطه علّی دشواری بپردازیم.

 های گوناگون در این امر باید برقرار باشد.است و پیوند میان کارشناسان رشته ایچندرشته

 :عوامل آموزشی

 تدریس ناکافی و ناصحیح به کودکان 

 های پایه در مدارسهای الزم جهت تدریس درساز مهارت عدم فراگیری معلم 

 توقعات بیش از اندازه باال یا بسیار پایین معلمان 

 برنامه ریزی و طرح برنامه آموزشی ضعیف 

 های برانگیزندهعدم فعالیت 

 تدریس عملی نادرست 

 های زبان شفاهیهای اجتماعی، یادگیری و حرکتی و جسمی و عدم پرداختن به یادگیریعدم آموزش مهارت 

 ها و مداد و برنامه درسیاستفاده نادرست از روش 

 :عوامل زیستی

  آسیب های دوران بارداری که از طریق عفونت

 رسند.ها و داروها از مادر به جنین می

 آسیب ها و بیماری های دوران شیرخوارگی 

 سود تنذیه در دوران جنینی و شیرخوارگی و حتی تا مدتی بعد از شیرخوارگی 

 :عوامل محیطی

 تنذیه 

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.sid.ir


 

 بهداشت 

 تندرستی 

 ضعیف انگیزش 

 توجه ناکافی 

 فقدان امنیت طبیعی 

  احتراممحبت و فقدان 

  پذیرش در منزل و محیط مدرسه عدم 

 :عوامل روانی

 ادراکضعیف عملکرد 

  حافظهعملکردضعیف  

 :عوامل فیزیولوژیكی

 دستگاه عصبی و مرکزی  آسیب دیدگی منزی، شدید یا جزیی و صدمه وارده به

 :عوامل ژنتیكی

 :عوامل بیوشیمیایی

 …و  کم کاری تیروئید، هایپوگلیسمیهای گوناگون متابولیکی مثل اختالل

های جنین انجامد؛ مثل سیانوزه شدن کودک و یا بیماری اتفاقات حین زایمان که به آسیب دیدن عوامل هنگام و بعد از تولد:

 تواند در ابتالی کودک به ناتوانی یادگیری مویر باشد.، مثل زردی های شدید می شدیدی که در روزهای اولیه زندگی بعد از تولد

 

 : دیده نشدن نشانه های رشد جسمی و شناختی مطابق با سن کودکتاخیر رشد 

 

 یعوارض اختالل یادگیر

ها و یتود. شناسایی به موقع این محداشته باشدر بزرگسالی دشنلی د ترییر نامطلوبی روی عملکرد تواندگیری میاختالل یاد

ارزشیابی مناسب  ر هر صورت باید. درمانی را تسهیل کندهای دآموزش، شنل و طرح تواندهای عصب روان شناختی میتوانایی

ی گی، ارتباطات میان فردای با توجه به شرایط زندحرفه عملکرد روی عاطفه، آموزش و تواندرییراین ناتوانی میت .صورت گرفته باشد

 ارندی دبد رسه عملکردر مدگیری دکان مبتال به اختالل یاد. کودی و به عالوه ترییر روی جامعه مهم باشدو نقاط ضعف و قوت فرد

شناختی ، یک ارزشیابی عصب روانشودگیری میی مظنون به اختالل یادوقتی فرد. یپلم بگیرندد انندکه بتو رودو انتظار نمی
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ای به عنوان پایه تواندکه می شناختی تعیین کندهای توانایی عصب روانر حوزهها ضروری است تا منبع مشکل را به عالوه دتوانایی

 .اشدرمانی ببرای فنون جبرانی و اختیارات د

یکی از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در دانش آموزان، وجود اختالالت یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش 

و غیره به این قبیل دانش آموزان « تنبل»، «عقب مانده»شود. برچسب های ها میاعتماد به نفس و عزت نفس و ترک تحصیل آن

دارد و لطمات جبران ناپذیری از نظر روانی و اقتصادی به کودک و خانواده و نظام آموزش و پرورش ها را از ادامه تحصیل بازمیآن

 گی وگیری باعث افسردن به اختالل یادو یا مشکالت اجتماعی، مبتال بود این به علت ضعف عملکرد با وجودکشور وارد خواهد کرد.

جتماعی و اختالالت اضطرابی وعدم توانایی در برقراری روابط اجتماعی و بسیاری از مشکالت و آسیب های ا . شوداضطراب می

روابط درست زناشویی و حتی افسردگی و در حالت نهایی بصورت بزهکنناری به دلیل عنندم تشخیص اختالالت یادگیننری و عدم 

ی در برقراری سازگاری با اطرافیان و های زندگی و عدم توانایها در دوران کودکی می باشد. هم چنین یاد گرفتن مهارترفع آن

 تواند به دلیل رفع شدن اختالالت یادگیری در زمان حساس و مناسب باشد.حتی با خود و عدم توانایی در مهار خشم می

 

 شوندعواملی که باعث تشدید این اختالل ها می

موزش ضعیف، نادرست یا ناکافی و همچنین ضعف یکی از عوامل علی در اختالل ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند آ

مربیانی است که خود از آموزش کافی بهرمند نبوده اند. و عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب یا غیبت های طوالنی و مکرر 

ائه مطالب به ترتیب کودک از مدرسه و مانند آن را می توان به عنوان عواملی برای ناکافی بودن یاد گیری، مد نظر قرار داد. عدم ار

 صحیح و استفاده نادرست از مواد آموزشی در مورد برخی کودکان مثال های بارزی از آموزش های نا صحیح هستند. 

آموزان را برای یک مدت محدود در که دانش« پانسیموتی»های ویژه و کالس« های کنکورتست»های تقویتی، تحت عناوین کالس 

دروس ریاضی، « من درآورده»های آور نگهداری کرده و با روشه، هتل یا مهمانپذیر با هزینه سرسامیک محل یابت نظیر آسایشگا

آموزان دهند روش منطقی و اصولی برای پیشرفت و تعالی دانشآموزش می« کپسولی»فیزیک، و هنر و هندسه و غیره را به صورت 

 است. و حافظه بلند مدت شناسی کوتاه مدتوازین کاربرد علم روانآموزی تدریجی است و منطبق با اصول و منیست. زیرا که علم

گیرد، هیچگاه پایدار و قابل انطباق با علم ریاضی، نیست بنابراین، علم ریاضی و مطالبی که در حافظه کوتاه مدت جای میزیرا 

ای یا و تمرینات دوره  استعدادسنجی و سؤاالت هوش و و نمودار منطق و آمار و احتماالت و جداول و محور مختصات و پولی گان

 .آورندآموزان را برای حل مسائل آماده ساخته و بدون کمترین فشار به منز پاسخ درست را بدست روزانه و تدریجی ذهن دانش

ان و عالوه برآن تعداد دانش آموز ادغام شده ی که بدون بررسی روانشناسی و تعیین سطح هوشی و میزان یادگیریکالس های درس

  دهند:اشند و اختالل یادگیری را افزایش میبزیر مینقایصی  فراتر از حد استاندارد باشد، دارای

 . نه یا داندمی را درس به مربوط نیاز پیش اطالعات آموز دانش آیا شودکه نمی حاصل یقین •

 . شوند می معرفی سریع بسیار مفاهیم از بسیاری •

 .خورد نمی چشم به اضیاتری راهبردهای ارائه در انسجامی •
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 یف است. ضع آنها بین وارتباط ندارند را الزم اختصار آموزشی های فعالیت از بسیاری •

 .است ناکافی مستقل فعالیت سمت به تدریس ابتدایی مرحلة از گذر جهت آموز دانش به کمک برای ویژه های تمرین •

  .گیرد نمی صورت مرورکافی خیر، یا آورد خاطرمی به را شده آموخته مطالب آموز دانش اینکه از اطمینان کسب برای •

 

 و پیشنهادات هاراهكار

  بر این باورند که آموزش صحیح هر کودک مبتال به ناتوانی یاد گیری، یا هر کودک دیگر، به  صاحب نظران و پژوهشگران

 :سه عامل زیر بستگی دارد

 آموزش مستقیم و کافی برای یاد گیری هر عمل 

 فی برای تمرین و تسلط بر آن عملزمان کا 

 تشویق کافی برای رشد و حفظ عمل مورد نظر 

 

 از مواد و  و مربیان مهد کودک و در کل، معلمین ریاضی، به این صورت که به دانشجویان تربیت معلمموزش صحیح آ

ها نسبت به نیازهای آن شودود. که این باعث میها کار کرد ، ریاضی آموزش داده شوسائلی که می توان با دست با آن

تر است، و در هنگام ها نسبت به ریاضیات مثبت، بطور کلی نگرش آنداشته باشندفردی فراگیران حساسیت بیشتری 

 توان با دست لمس کرد بیشتر استفاده می کنند.تدریس از وسائلی که می

 

 و در نهایت، برای  د قابل لمس و کالم شروع شود، اندازه، فضا و فاصله با استفاده از مواتیبآموزش اصول کمی مانند: تر

ایجاد و تقویت قوه های استدالل و تفکر منطقی از معماها و صفحات سوراخ دار که با فرو کردن میله های پالستیکی در 

ان و هم چنین انواع بازی هایی که روابط ریاضی را به طور غیر مستقیم بی ها می نوان طرح های مختلف را ایجاد کردآن

 .شود استفاده، کنندمی

 

 

  برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان باید مراقب رشد زیرساخت ها و سازمان های کیفی ذهن )ساختارهای رشد

شناختی( آنان بود. به سخن دیگر، کودک باید پایه های اساسی الزم و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده 

 "از بر کردن"یا  "طوطی وار"بپردازد، در غیر این صورت، یاد گیری کودک از مفاهیم به صورت باشد تا بتواند به استدالل 

 .انجام می شود

 

  ساخته های فکری بزرگترها باشند،  "از برکننده"یا  "مصرف کننده"دقت شود در آموزش ریاضی، کودکان بیش از آنکه

کودکان می توانند به آموزش معلم در ریاضیات گوش  فرصت درک و کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند. معموالً

دهند و آنچه او تدریس کرده را بیان کنند، اما این امر نشان دهنده یاد گیری واقعی آنان از مفاهیم بیان شده نسیت. معلم 

تفکر آنان و  باید از کودکان بخواهد که چگونگی استدالل خود را برای حل مسائل با صدای بلند بیان کنند تا از درستی

 وجود پایه های ذهنی الزم اطمینان حاصل کند.
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  آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی یا مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود. برای مثال، برای درک مفهوم اعداد

بیشتر، کمتر و  کودک باید بتواند اشیای واقعی اطراف خود مانند تعداد صندلی، میز، کتاب، قاشق و... را شمارش کند و

 مساوی بودن آنها را اعالم دارد.

 

  در آموزش کودکان باید تاکید بر خود آموزی آنان باشد، به سخن دیگر، باید شرایطی را فراهم کرد که ضمن هدف مند

 بودن هر تکلیف خواسته شده، خود کودک به معنا و مفاهیم مربوط به ریاضی پی ببرد.

 

 ل متعدد و متنوع آموزشی برای تسهیل درک مفاهیم مربوط به ریاضیات استفاده شود. در آموزش کودکان باید از وسائ

و  برای مثال، جهت درک مفاهیم مربوط به کمیت های متصل، استفاده از خمیر، گل رس، ماسه و... پیشنهاد می شود

دد و متنوع در دسترس آموزش یک مفهوم واحد به جای تکرار آن با یک ماده، باید از مواد و وسائل متعجهت درک 

 تا قوه خالقیت کودک  پرورش یابد. استفاده شود

 

  در مواردی که علت مشکالت کودک ضعف در هماهنگی حرکتی مربوط به عضالت بزرگ یا ظریف، کوتاهی دامنه تمرکز و

، همراه با باز دقت، ضعف در حافظه، ادراک بینایی، شنوایی و... است، اجرای فعالیتهای مناسب برای تقویت این امور

 پروری مشکالت ریاضی، ضروری است.

 

  با توجه به اینکه مفاهیم مربوط به ریاضیات را می توان از ساده به مشکل تنظیم کرد، و مفاهیم ساده تر پایه و اساس

 مفاهیم مشکل تر است، لذا در آموزش این مفاهیم رعایت سلسله مراتب آن قابل توجه است.

 

  که کودکان با اختالل ویژه در ریاضیات برای یاد گیری به تکرار و تمرین بیشتری نیاز دارند، لذا باید با توجه به این نکته

و حتما تکالیفشان بررسی شود که  مطمئن شد که آنان هر مفهوم ریاضی را در حد تسلط یا چیرگی بر آن قرار گرفته اند

نقایص زیر بنایی در فرایندهای یاد گیری ارزیابی شود )عوامل  مشکل دانش آموز باید با مراجعه به و عاری از اشتباه باشد.

کالمی، فضایی، ادراکی یا حافظه(. دانش آموزان باید مهارتهای محاسباتی پایه را که در آنها نقص دارند از جمله جمع، 

یات مربوط به ریاضی را این قبیل دانش آموزان در واقع عملبرخی از  ضرب، تقسیم، کسر اعداد، اعشار و درصد یاد بگیرند. 

می دانند، اما توجه و دقت کافی ندارند. بنابراین دادن تمرین های ریاضی یا تدریس مجدد برایشان نه تنها مفید نیست 

بلکه یک بیگاری خسته کننده می باشد. به عالوه چون مشکل اصلی آنها، یعنی کم دقتی، درمان نشده است. در تمرین 

شتباهات را تکرار می کنند و در واقع به انجام اشتباه عادت بیشتری می کنند. در حقیقت ما به های جدید نیز باز همان ا

 آنها تمرین داده ایم تا اشتباهاتشان را تکرار کنند.

 

  های شاد و استفاده از یو باز و آرامش عضالنیهای ریلکسیشن ذهن و جسم  با همراه روشکاربردی،  یآموزشهای روش

به صورت معنی داری باعث کاهش اختالل یادگیری  فریح های آموزشی و علمی در فضای آزاد و طبیعتموسیقی و یا ت

 ریاضیات می گردد.
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  معلمین و متخصصین باید تالش کنند عوامل دخیل شکست تحصیلی را کشف کنند. این علل می تواند شامل اختالالت

 ادراکی و یا حافظة بینایی باشد.-های بیناییناتوانیهای شنوایی، ادراکی و یا توجه، افتراق بینایی، ناتوانی

 

 نامند؛ زیرا معموالً می« فرضپیش شبکة» دارند، نقش ذهن پریشانی در که را منز از هاییبخش شناسیعصب دانشمندان

ذهن کودکان  توان از پریشانی. با ایجاد فضای شاد میکندوقتی باید برای کاری هشیارانه تمرکز کنیم، این بخش وز وز می

های فلسفی و دینی، حاصل زندگی در اکنون است و شاگردان های بسیاری از سنتشادی، طبق آموزه جلوگیری کرد زیرا

 «. در اکنون و اینجا باشند»ذهنی مقاومت کنند و شوند که در مقابل پریشانای تربیت میگونهبه

 

 آمارگردانند. یه زندگی، فرایند رشد را به حالت طبیعی بر میهای اولدر کشورهای پیشرفته با تشخیص به موقع در سال 

 هماهنگی در نقص دچار یادگیری اختالالت مبتالبه کودکان از توجهی قابل درصد که است موضوع این دهنده نشان

 و ودکانک این در حرکتی اختالالت باالی شیوع چنینهم و کودکان این باالی شیوع به باتوجه بنابراین هستند. حرکتی

 و شناخت ضرورت ، گذاردمی ترییر کودکان این تحصیلی عملکرد روی مختلف هایصورت به که هاآن از ناشی مشکالت

 و مناسب یشیوه را یحرکت یهامهارت آموزش روش حرکتی، متخصصین گرددمی مشخص اختالالت اینگونه درمان

 کنند، کارمی یادگیری اختالالت دارای کودکان زمینه در که نیمتخصصا چنینهم .دانند می اختالالت این درمان در مؤیر

 افزایش را منز ترعالی سطوح یکارای و باشدیم منز عالی عملکرد بهبود جهت یهایپایه عنوان به روش این که معتقدند

 .دارگذ می ترییر کودکان این آموزش و تحصیلی یکارای بر طریق این از و  داده

 

  انجام ساله ۹تا 4کودکان در ظریف حرکتی هایت مهار بر آموزشی هایی ترییرباز بررسی اعنوانب های کهپژوهشیدر 

 اینکه ضمن یادگیری اختالالت با کودکان برای ادراکی، – حرکتی هایفعالیت که بود مطلب این دهنده نشان ، هگرفت

 آموزش .در واقعشد خواهد آنان تحصیلی شرفتپی به منجر چنینهم ، دهد می قرار اختیارشان در را ای تازه هایتجربه

 دارای کودکان در ریاضی مفاهیم یادگیری جهت در مؤیر درمانی شیوه عنوان به تواندمی ظریف حرکتی هایمهارت

 و بدنی طرحواره حرکتی، توالی دست، و چشم هماهنگی بهبود باعثو عالوه بر آن .شود گرفته کار به ریاضی اختالالت

  .گرددمی اتاطالع پردازش

 

 درمان مناسب های روش از یکی عنوان به را کاردرمانی شهای رو شود می توصیه پرورش و آموزش ی اداره مسؤالن به 

 . نمایند استفاده ها روش اینگونه از آموزان دانش مشکالت بهبود جهت در و بپذیرند یادگیری اختالالت

 

 که چرا شوند شناسایی ییادگیر اختالالت دارای کودکان و رااج دبستان از پیش هایسال شناسایی طرح است بهتر 

 .است ترصرفه به مقرون و کرده جلوگیری منفی پیامدهای بروز از موقع به پیشگیری

 

 اختالالت مراکز مریبان مجرب، کادر از کودکان این شناسایی جهت شود می توصیه دبستانی پیش مراکز مسؤالن به 

 .نمایند استفاده انشناسانرو و ،کاردرمانان یادگیری

 

 که یک ارزشیابی  شودگیری میگی روزمره با مشکل مواجه است مظنون به یک اختالل یادر زندرسه و درمدی دوقتی فرد

کار  رودکه انتظار می های منز آن طوریام عملکردکه کد هدهای عصب روان شناختی او ضروری است تا نشان داز توانایی
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ه به وسیله ی یک ارزشیابی ست آمده ی به د. ارزیابی گستردکنندر کافی کار نمیهای منز به قدام عملکردو کد کنندنمی

فراهم  انداخله مهمهای مدو برای تعیین حوزهعصب روان شناختی امکان تشخیص نقاط ضعف و قوتی را که هر د

 . نمایدمی

 توانداری و کالمی مییدد ر رابطه با تواناییای داطالعات پایه (از یک آزمون جامع هوشیIQتفسیر شد) ه توسط یک

 تفسیرشرایط اجرا  خصصانی را که واجدولتی متارس دمدبهتر است . ه باشدست آمدشرایط به د متخصص واجد

رزیابی سطوح پیشرفت تحصیلی و ا IQکه فقط از آزمون  ودهای محدآزمونالبته . کنندام استخد اندهوشی  هایآزمون

 اردتا باالترین سطح مراقبت استاند کندکان یا بزرگساالن فراهم نمیمنزی کود ، اطالعات کافی از کارکردشودتشکیل می

شناختی ممکن است به گیری ارزشیابی عصب روانمبتال به اختالل یاد ر یک فرد. ددفراهم گرد فمندهای هداخلهو مد

 یگر وجود. اگر شرایط پزشکی دهای منزی باشدبررسی و روشن کارکرد اف موردن یک ضرورت پزشکی برای اهدعنوا

باز ارزشیابی عصب روان  ه مهم است، اما اگر این شرایط هم نباشدشناختی فوق العادارزشیابی عصب روان اشته باشدد

 .اردشناختی اهمیت د

 

 کنیم. القیت آشنا هستیم، تعداد کمی از ما به ارکان روانی و علمی زیربنایی آن توجه میدرحالیکه همه ما با مفهوم خ

 1۱این  .دهدست و توانایی پیشرفت در جامعه را به انسان میخالقیت محرکی برای ابتکار و نوآوریر، تحقیقات بسیا طبق

 ها توجه شود:در مدارس به آنست، اکه بتوانند پیشرفت کنند و الزم اافراد خالق  پرورش محرک پربار برای

 

 های منظم ایجاد کنیددر کار خالق خود، وقفه 

 بندی کنیدهای مفید کار زمانگذاری روی ساعتکار خود را با سرمایه 

 های تلفن همراه برای مدیریت و انتقال خالقیت خود استفاده کنیداز برنامه 

 ببریدسبک زندگی فعال داشته باشید تا خالقیت خود را باال  

 چنین کمی سرگرمی و شوخی را در خود حفظ کنیدانداز و همچشم 

 های مدیریت استرس را توسعه دهیدمهارت 

 زبانی دیگر یاد بگیرید 

 به راحتی تحت تاییر افکار مرسوم قرار نگیرید 

  شاد گوش کنید یا کار کنیدموسیقی 

 در حین خواب،ذهن خود را باز و آسوده کنید 

 
 

 ها زیاد است. در غیر این ها و فعالیت هایی تدارک دیده شود که احتمال موفقیت وی در آنودک آموزشالزم است برای ک

یاز و ایجاد حساسیت نسبت به های مورد نصورت نمی توان از کودک موفقیت چندانی انتظار داشت. لذا دادن آموزش

 دارند، امری ضروری به نظر می رسد.های این گروه از دانش آموزان به کسانی که با آنان سر و کار گیویژ

 

 ب

توانایی  ،، موفقیت در مدرسهشوندعواملی مختلفی دارای اهمیت ویژه میشود تر میبزرگ کند وچنان که رشد میهم، رای کودک
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یاری این عوامل به دلیل اهمیت بس، بلوغ بروز نشانه های جسمی وجنسی درسنین نوجوانی و نگهداری روابط دوستانه وو ایجاد 

 زت نفس کودک خواهد گذاشت.عکه دارند ،ایری شگرف بر کل خوداگاهی واحساس 

 ت

به هرکدام جهت  ها را فعال کرده ونآ مامی استعدادها وتوانایی های بالقوة کودک نابود خواهد شد مگر اینکه حس عزت نفس،

ن در کودکان آتقویت  حفظ و، ایجاد ه دارد،نفوذی ک به دلیل قدرت و گیرد ودر طول دوران کودکی شکل می بدهد. عزت نفس،

اگرچه مدرسه فاقد ترییری است که خانواده از آن برخوردار است، اما  ها است.ترین وظایف والدین و معلمین آنیکی از مهم

ه شده در بر میزان عزت نفس کودکان ایر بگذارد. مترسفانه اکثر جنبه های مد نظر گرفت مطمئناً می تواند، چه بد و چه خوب،

مراحل آموزشی و تحصیلی، مانند ترکید بر مهارت های آموزشی ،تنها باعث روشن شدن ناتوانی های کودک در برخی زمینه ها 

 شده و در واقع احساس بی کفایتی را در آنان رشد می دهد. بچه هایی که در مدرسه ، در سطحی پایین تر از متوسط قرار دارند،

 توانند با اجرای روش های زیر به بچه ها کمک کنند: کنند. مدارس میبی کفایتی می معموالً احساس بی ارزشی و

 

 ش

 ناخت و ارزش گذاری بر موفقیت های بچه ها در حیطه های غیر آموزشی.

 ف

 رصت دادن به بچه ها برای مطرح کردن حرف های دل خود در کالس درس و مدرسه.

 ت

 نه کالس در کنار فعالیت های آموزشی.بدیل خودارزیابی به بخشی از تمرین های روزا

 ت

قرار بوده و از این بر ضمین این نکته که برنامه های بهداشتی مربوط به عزت نفس در تمامی مدتی که بچه ها در مدرسه اند،

 آید.برنامه ها حمایت جدی به مل می

 د

بچه ها شده و آنها را در قبال برنامه های نبال کردن فعاالنه فرصت هایی که منجر به افزایش اتکاء به نفس و حساسقالل در 

 آموزشی مسئولیت پذیر می کند.

 

  پیشنهاد می شود ریاضیات درسه مرحله ی عینی، تصویری و انتزاعی تدریس شود. آموزش مستقیم برموضوعاتی که باید

 تدریس شوند و توالی مراحل مورد نیاز برای رسیدن به آن اهداف را ترکید می نماید.

  راهبردهای آموزشی می آموزد که چگونه یادگیری خود را در زمینه ی ریاضیات کنترل کنند و به آن جهت یادگیری

 هایی برای مسائل پیدا کنند.بدهند. رویکرد حل مسئله برتفکری ترکید می ورزد که دانش آموزان نیاز دارند تا راه حل

 ریاضی: چند رویکرد جهت آموزش ریاضیات به دانش آموزان دچار ناتوانی

 گذر از یادگیری عینی به یادگیری انتزاعی: 

 یادگیری ریاضیات فرآیندی تدریجی است. مسئله صرفا این نیست که کسی آن را بلد است یا بلد نیست. 

دانش در مسیر یادگیری به تدریج از یادگیری عینی به  یادگیری ریاضیات پیوستاری است که به تدریج تحکیم می یابد.

 زاعی، از معلومات ناقص به معلومات کامل و از تفکر نظام نایافته به تفکر نظام مند تبدیل می شود. یادگیری انت
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 ضیات در سه سطح متوالی صورت برای کمک به گذر دانش آموزان از یادگیری انتزاعی پیشنهاد می شود. آموزش ریا

 :گیرد

 :و برخود، قطعات چوب یا سنگ، جعبه ها، چوب خط  دراین مرحله کودک از وسایل واقعی مانند اشیای دور سطح عینی

کودکان برای رسیدن به پاسخ مسائل عددی مطرح شده می توانند با دست این عرف ارزش مکانی استفاده می کند. های م

 کنند، حرکت دهند و به کارگیرند. اشیاء را لمس

 :د آموزش به سطح تصویری و چوب خط ها وقتی دانش آموز مهارت هایی را در مرحلة عینی به دست آور سطح تصویری

 ادن اشیای عینی استفاده می کند. ) عالئمی روی کاغذ( برای نشان د

 :دراین سطح دانش آموزان بدون کمک اشکال تصویری یا چوب خط فقط با استفاده از اعداد مسئله های  سطح انتزاعی

 کنند.ریاضی را حل می

  مربوط به ریاضی را به خوبی می دانند، اما به علت عدم توجه کافی، دچار تعدادی از دانش آموزان با اینکه عملیات

الزم است معلمین و والدین توجه الزم به این دهد. ها را در درس ریاضی کاهش میاشتباهاتی می شوند که نمره آن

 اشکاالت داشته باشند،که عبارتند از:

 

 عدم توجه به عالمت ها  

 (هگان و صدگان یکان و د) عدم دقت به ستون ها 

 عدم توجه به نوشتن کامل اعداد 

 جا انداختن اعداد  

 محاسبه نکردن 

 اشتباه در ایر مجاورت نویسی 

 

تا هم قوه بینایی و پازل هایی مخصوص به مباحث ریاضی  تهیه پازل های علمی و بخصوص در رابطه با بحث اختالل ریاضی تهیه

و دقت دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد که با بهترین رویکرد ها به نتیجه هم قوه فهم ودرک مباحث ریاضی و هم بحث سرعت 

 .دلخواه برسیم

  آموزش مستقیم

آموزش مستقیم روشی در تدریس ریاضیات است که به دانش آموزان کمک می کند از طریق آموزشی که صریح و به دقت برنامه 

کند. این شیوه نظام جامعی است که با تدریس فنونی برای ایجاد ریزی و طراحی شده است برمهارت های ریاضیات تسلط پیدا 

برنامه های آموزشی ریاضی در طراحی برنامة درسی ادغام می شود. ماهیت زنجیره ای ریاضیات، رویکرد آموزشی مستقیم را به 

ط و تدریس کارآمد طرزی خاص با مفاهیم ریاضی منطبق می سازد. آموزش مستقیم با فلسفه ی آموزشی یادگیری درحد تسل

برنامه های ریاضی مبتنی برآموزش مستقیم از سازمان یافتگی بسیار باال و توالی بسیار دقیق برخوردارند. دراین نوع  سازگار است.

-مرکز برمفاهیم اصلی نیز ترکید میآموزش افزون براختصاص زمان کافی برای یادگیری برتمرین کافی برای تسلط برمهارت ها وت

 ( 1۶۶۹مونز و کامینویی ، شود. )سی

 مراحل آموزش مستقیم ریاضیات بدین قرار است :
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موضوع ریاضی خاصی را هدف قرار دهید و به آن برسید. این هدف باید قابل اندازه گیری و مشاهده باشد. به طورمثال،  .1

)مربع، دایره، و نوادهاشکال هندسی زیررا در گروه های هم خادقیقه  ۱هدف ممکن است این باشد که دانش آموز ظرف 

 5۱بیش از درصد دقت پاسخ  ی شده است را مرتب کند. و حدسته بندی کند. یا اگر پازلی در این خصوص طرا مثلث( 

 باشد.

                                                                                   

 

                                                                  

 

                                                                                

 

 خرده مهارت های مورد نیاز برای دستیابی به هدف مورد نظر را مشخص کنید. .2

به طورمثال، آیا دانش آموز درحال مشخص کنیدکه درحال حاضر دانش آموزان کدام یک از این مهارت ها را بلد است. 

 می داند؟ آیا می تواند این تکالیف را درست، هرچند کند انجام دهد؟ تعریف دایره و مربع و مثلث راحاضر 

تعریف دایره و مربع و توالی مراحل مورد نیاز برای رسیدن به هدف مورد نظر را تعیین کنید. اگر دانش آموز درحال حاضر  .3

را می داند اما مسائل همه چیز ماند. اگر دانش آموز درحال حاضر، می تفهیم مسئلهدراین صورت فقط را می داند، مثلث 

 سرعت باشد.تقویت  دقت ورا کند انجام می دهد، دراین صورت تدریس باید شامل تمرین هایی برای 

های رنگی استفاده کند. ها از شکلیص رنگتواند برای تقویت تشخدر صورتی که دانش آموز با موفقیت سوال را پاسخ داد، معلم می

 تواند انجام دهد دقت و توجه به فرایند پاسخ دهی دانشترین کاری که معلم میها را بیشتر کند. اما مهمو یا تنوع سایز و نوع شکل

و عزت نفس و در  بیند، زیرا این کار باعث افزایش خودباوریچنین تشویق کردن، حتی اگر کوچکترین پیشرفتی میآموز و هم

 آید.نتیجه خودپنداری مثبتی برای دانش آموز بوجود می

 گردد:پیشنهاد می انی که دچار اختالل هستند را به طور خالصهدانش آموزبهبود عملکرد در اینجا راه هایی برای 

  و  دنخود را ببند یهاگوشدقیقه  1۱-2۱د که هر روز به مدت وشمیتوصیه  و قوه بیناییبه منظور ایجاد برتری چشم

  .سعی کنند از طریق دیداری با افراد خانواده ارتباط برقرار کنند)لب خوانی کنند(

 انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه. 

 روزانه سعی کنند خاطرات مربوط به زمان های خیلی گذشته با جزییات تمام بیان تمریناتی جهت تقویت حافظه بینایی(

 کنند(.
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 و سعی کنند از طریق  دنخود را ببند هایچشمدقیقه  1۱-2۱هر روز به مدت )ی جهت تقویت حافظه شنواییتمرینات

 شنیداری با افراد خانواده ارتباط برقرار کنند یا صداهای اطراف را از هم تفکیک کنند.

 فضایی -انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی. 

 نقاشی و رنگ آمیزی. تمریناتی جهت تقویت 

  رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس. )تقویت دقت(راه. 

 )تنفس عمیق به عالوه گوش دادن به موسیقی. )دقت. 

 (.حافظه-راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیا. )دقت 

 آشنایی و کار با با چرتکه. 

 و ...( گوش چپ-پای راست -چشم چپ -تن آگاهی )شناخت قسمت های مختلف اعضای بدن مانند: دست راست 

 .انجام حرکات یوگا و مدیتیشن و سایر ورزش های جسم آرامی و ذهن آگاهی 

 تثبیت غلبه طرفی منز -لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه )تعادل. 

 لی لی کردن  -راه رفتن روی تخته تعادل -تمرینات تعادل )ایستادن روی یک پا. 

 

 نتیجه گیری

شناسند، ست و کسانیکه اعداد و ارقام و قانون احتماالت و محاسبات ساده و منطقی را خوب میعلم ریاضی از ضروریات زندگی بشری ا

های جامعه و فصل مشکالت و نارسائی و های زندگی آماده است و در حلها و دشواریذهن آنان برای پذیرش یک سلسله پیچیده سختی

تحقیقات وسیعی که طی سالهای متمادی صورت  .ذهنی خود دارد امور فردی و اجتماعی آمادگی و توانمندی کامل در حد ظرفیت

گرفته،نشان داده است که در بیشتر فعالیت های بشر ،ارتباطی آشکار بین خودآگاهی مثبت و موفقیت در بازده کاری افراد وجود دارد. از 

ة اجتماعی به شمار میروند،یابت شده است. طرفی،ارتباط میان خودآگاهی منفی و بعضی از رفتار های زیانبار که منشر مشکالت عدید

بنابراین،اگر تمام تالش خود را برای پیش برد رشد عزت نفس باال در کودکانمان به کار ببندیم، بهترین فرصت ممکن را برای رشد و تکامل 

از عوامل نبود موفقیت تحصیلی در  یکی استعدادهای بالقوة آنان به عنوان افرادی منحصر به فرد و یا اعضای مویر جامعه،مهیا کرده ایم.

ها دانش آموزان، وجود اختالالت یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و ترک تحصیل آن

 .شودمی

های ها و توانایییتودع این محد. شناسایی به موقاشته باشدر بزرگسالی دشنلی د ترییر نامطلوبی روی عملکرد تواندگیری میاختالل یاد

 .ارزشیابی مناسب صورت گرفته باشد ر هر صورت باید. درمانی را تسهیل کندهای دآموزش، شنل و طرح تواندعصب روان شناختی می

ی ی و نقاط ضعف و قوت فردردگی، ارتباطات میان فای با توجه به شرایط زندحرفه عملکرد روی عاطفه، آموزش و تواندترییراین ناتوانی می

 .و به عالوه ترییر روی جامعه مهم باشد

 

 منابع

 .13۶۱های پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، مترجم: آزادمنش، ناهید، موسسه انتشارات صابرین، استنهاوس، گلن، کلید[1]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 .1355، نشر فرا روان، درمان اختالالت ریاضی، تبریزی، مصطفی[2]

 .13۶۱، ، مجله سپیده داناییمقاله ی اختالالت یادگیری ریاضی، رضا، ثیرلو[ک3]

 یادگیری اختالالت دارای کانکود ریاضی در مفاهیم یادگیری ظریف،بر حرکتی های مهارت آموزش ایربخشی شورکی ، قنبر، بررسی کارگر[4]

 .13۶۱واحدگرمسار، پاییزی اسالم آزاد آموزشی دانشگاه مدیریت و رهبری میبد، فصلنامه شهرستان پنجم تا سوم پایه ریاضی

 

 . 13۶1، مجله روان شناسی تحولی: روانشاسان ایرانی، تابستان  ابتدای دوره در ریاضی یادگیری اختالل علیپور، احمد، شیوع[۱]

 کاهش هایراه و اراک شهرستان ابتدایی چهارم و دوم های کالس آموزان دانش در ریاضی اختالالت شیوعخدادادی ، جمیله و همکاران، [۹]

 .13۶2تابستان یادگیری، های ناتوانی ی مجله، آن

هر تهران و ایر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی بررسی اختالل یادگیری ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه یک ش، حمید، نجمه[7]

 .135۱، تابستان مجله علوم تربیتی و روانشناسی، و آرامش عضالنی در کاهش اختالل یادگیری ریاضی در آنان

[8] David, C. Geary, Mathematics and Learning Disabilities, VOLUME 37, NUMBER 1, JANUARY/FEBRUARY 

2004, PAGES 4–15 

[9] www.saazandegan.blogfa.com 

[01] http://niniban.com/fa/news/50385/%D8%B9% 

[00] http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/learning2-impaired-children.html 

[01] http://rkasirlo.persianblog.ir/post/4 

[01] www.aftab.ir 

[01] www.feyzabadi.blogfa.com 

[01] www.tagrobedana.blogfa.com 

[01] http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/learning2-impaired-children.html 

[01] http://niniban.com/fa/news/50385/ 

[08] http://papersky.ir/download/tag/%D9%85%D9 

[09] http://www.ihoosh.ir/Articles/Article.aspx?id=112507 

[11] mag-iran.com 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://rkasirlo.persianblog.ir/post/4/
http://rkasirlo.persianblog.ir/post/4/
http://www.saazandegan.blogfa.com/
http://www.saazandegan.blogfa.com/
http://niniban.com/fa/news/50385/%D8%B9%25
http://niniban.com/fa/news/50385/%D8%B9%25
http://www.aftab.ir/
http://www.aftab.ir/
http://niniban.com/fa/news/50385/
http://niniban.com/fa/news/50385/
http://www.ihoosh.ir/Articles/Article.aspx?id=112507
http://www.ihoosh.ir/Articles/Article.aspx?id=112507
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

