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چکیده
اهمیّت کتاب فارسی در مقطع ابتدایی انکار ناپذیر است .در این درس است که دانشآموزان ،خواندن و
نوشتن را فرامیگیرند .نوشتن ،یک فرایند عصبی پیچیده است .اختالل دیکته نویسی ،یک ناتوانی یادگیری محسوب
میشود که بسیاری از دانشآموزان مقطع ابتدایی با آن رو به رو هستند .پژوهش حاضر سعی داشته است به صورت
موردی به رفع اختالل دیکتهنویسی یکی از دانشآموزان مقطع دوم ابتدایی که ضعف در حافظه دیداری دارد ،بپردازد؛
لذا جهت رفع این اختالل ،راه حلهایی ارائه و تاثیر آن بر دانشآموز مورد نظر ارزیابی شده است .روش پژوهش،
کیفی از نوع اقدامپژوهی و همچنین شیوة گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است .به منظور اجرای طرح 021 ،کلمة
همصدا ،از کتب فارسی پایة اوّل و دوّم ابتدایی استخراج و پس از تهیة کارتهای مقوایی از آن  021کلمه و ارائه آنها
به دانشآموز مورد نظر ،از او خواسته شد ،این کلمات را که نیاز به حافظه دیداری دارند ،به شکل صحیح با انگشتان
دست ،در هوا بنویسد؛ نتایج تحقیق ،پس از پنج هفته بررسی نشان داد؛ اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری وی،
با نوشتن کلمات دارای حروف همصدا ،توسط انگشتان دست در هوا ،از  021خطا به  01مورد خطا کاهش یافت .بر
طبق بررسیهای انجام شده ،این نشان از کاهش  22درصدی میزان خطا در دیکتهنویسی دانشآموز مورد مطالعه
داشت .همچنین شواهد دیگر نشان دادند ،این راهحل ،موجب افزایش اعتماد به نفس و عالقة دانشآموز به نوشتن با
مداد شد.
کلیدواژهها :اختالل دیکتهنویسی ،اقدامپژوهی ،امال با انگشتان ،دانشآموز دوم ابتدایی ،حافظة دیداری.

1گروه تحقیق و پژوهش ادارة کل آموزش و پرورش استان زنجان naser141@gmail.com
 2دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان ،پردیس نسیبه ،واحد شهد باهنر تهران
تاریخ دریافت مقاله 0011/12/01:تاریخ پذیرش نهایی مقاله0011/10/21 :
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دانشآموزان مقطـع ابتـدایی (مطـالعه مـوردی)
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در تمام کشورهای دنیا ،مقطع ابتدایی زیربنای مقاطع دیگر تحصیلی است و در مقطع ابتدایی
نیز پایة اوّل ،اساس پایههای دیگر به شمار میآید؛ کشور ما ،ایران ،از این قاعده مستثنی نیست.
از میان دروس پایة اول ،درس فارسی از اهمیّت دوچندانی برخورداراست؛ به طوری که بدون
یادگیری درس فارسی ،یادگیری دروس دیگر ،تقریباً غیرممکن است .یکی از عوامل مهمی که در
یادگیری درس فارسی بسیار اهمیت دارد ،یادگیری امالء به صورت درست است « .به شاگردان از
اولیّن سالهای تحصیل نوشتن آموخته میشود .و اولین نشانة با سوادی نوشتن صحیح است »
(سیف .)0911 ،انواع اشتباهات پرتکرار امالیی که یک دانشآموز با بهرة هوشی طبیعی مرتکب
میشود ،ممکن است ناشی از اختالالت یادگیری در زمینة مهارتهای نوشتن امال باشد؛ که به آن
اختالالت دیکتهنویسی میگویند(تبریزی .)00 : 0912 ،اختالل دیکته ،یکی از شایعترین اختالالت
یادگیری در بین دانشآموزان ابتدایی است که  91درصد از تمام اختاللهای یادگیری را به خود
اختصاص داده است(عبداللهی ،کیانارثی و رحیمیان بوگر .)0919 ،اصطالح اختالل امال ،برای
کودکانی که با وجود هوش طبیعی ،بسیار بد مینویسند به کار برده میشود(سیفنراقی و نادری،
.)0910
یکی از انواع اختالالت دیکتهنویسی ،اختالل در حافظة دیداری است « .اختالل در حافظة
دیداری یعنی؛ کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به خاطر بیاورد»
(تبریزی .)55 :0910 ،بررسی این امر به حدی از اهمیّت برخوردار است که اگر دانشآموزی در
نوشتن امالء ضعیف باشد ،در سایر دروس نیز حتّی با وجود استعداد باال ،پیشرفت نخواهد کرد؛
زیرا دانشآموزی که قادر نباشد ،پاسخ سواالت سایر دروس را به درستی بنویسد ،تا انتهای دوران
تحصیل خود و حتّی پس از آن این اختالل در او تثبیت خواهدشد و این خود زمینة استرس،
اضطراب ،کاهش عزّت نفس ،گوشهگیری ،ترک تحصیل و  ...را در او به وجود خواهدآورد .این
پژوهش ،با هدف حل اختالل دیکته نویسی در حافظة دیداری دانشآموز پایة دوّم ابتدایی ،به
صورت موردی ،انجام شده است و سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:
 -0اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری چیست؟
 -2چه پیشنهادهایی جهت رفع این اختالل میتوان ارائه کرد؟
ادبیات و پیشینۀ پژوهش
همانقدر که مهم است ،تا افراد بتوانند با زبان شفاهی با دیگران ارتباط برقرارکنند ،به همان
اندازه نیز مهم است که بتوانند با نوشتن نیز ارتباط برقرار کنند (کریمی و علیزاده .)0912 ،اهمیّت
اختالل دیکتهنویسی امری غیر قابلانکار است .چنانچه معلم یا مربی بهموقع و دقیق مشکالت

روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش اقدامپژوهی ،به بررسی و رفع اختالل دیکتهنویسی در حافظة
دیداری دانشآموز پایة دوم ابتدایی ،به صورت موردی پرداختهاست .شیوة گردآوری اطالعات به
روش کتابخانهای بود و نویسندگان ،با مطالعهی کتب ،بررسی سایتها و مطالعة مقاالت معتبر
علمی-پژوهشی به آنها دستیافتهاند .در این پژوهش ،ابتدا به جهت اطمینان از طبیعی بودن
هوش دانشآموز مورد نظر ،به اجرای آزمون هوشی ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون مبادرت
شد؛ پس از اطمینان از طبیعی بودن هوش دانشآموز ،اقدام به مصاحبه با اطرافیان دانشآموز
مورد نظر شد و از این طریق با ویژگیهای وی جهت یافتن راهکارهایی موثر ،آشنایی الزم به عمل
آمد .پس از انتخاب راهحل مناسب با ویژگیهای دانشآموز ،آن راهحل به مدت پنج هفته بر روی
وی ،اجرا و نتایج به صورت کمّی با نرم افزار  Excelمشخص شد.
یافتههای تحقیق
برای انجام هر تحقیقی ،گردآوری و جمع آوری مطالب صحیح ،یکی از عوامل ضروری محسوب
میشود .همچنین پژوهش زمانی دارای اهمیت و ارزش علمی و کاربردی خواهد بود که بر آمده
از مطالعات کافی دربارة موضوع تحقیق باشد .لذا در اقدامپژوهی حاضر ،با گردآوری اطالعات از
مورد مطالعه ،از طریق اطرافیان و خودش و همچنین برگزاری آزمون هوش ،از چند و چون کارها
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دانشآموز را تشخیص دهد ،میتواند سریع راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب
و برای بهبود وضعیت آموزشی دانشآموز ،اقدام کند (ملکوتی.)0911 ،
در ایران اولیّن بار آقایان فریدون رخشان و اکبر فریار در سال  0919با ترجمة کتابی ،دانش-
های مربوط به کودکان دارای اختالالت یادگیری را به فرهنگ ایران افزودند .برخی از تحقیقاتی
که در این زمینه صورت گرفته به شرح زیر است :کرد و خدا نظر ( )0912در تحقیقی با عنوان
«اختالالت دیکته نویسی در دورة ابتدایی» ،به بررسی انواع اختالالت دیکته که دانشآموزان در
دورة ابتدایی با آن مواجهند؛ پرداختهاند و برای هر یک راه حل هایی نیز ارائه دادهاند .ابوالفضل
بختیاری ( )0912در طرح پژوهشی خود ،با عنوان «چگونه توانستم اختالل دیکته نویسی مهدیه
را حل کنم؟» مشکل دیکته نویسی یکی از دانشآموزانش را رفع کرده است .رحیم شبانی و
همکاران ( )0911نیز در تحقیقی با عنوان «اختالالت دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه
موردی :اختالل دیکته نویسی معین)» در مورد درمان مشکل درس دیکته نویسی دانشآموزی به
نام معین که در پایة اول مشغول به تحصیل بود ،پژوهش کردهاند .در این زمینه جهت درمان با
اختالالت دیکته نویسی دانشآموزان پیشنهاداتی ارائه کردهاند .آقالر ( ،)0911در یک مطالعه نشان
داده است که  2درصد دانشآموزان ابتدایی شهر اصفهان از اختالل امالء رنج میبرند.
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آگاهی الزم حاصل شد تا به این طریق ،از دوباره کاری پرهیز و اطالعات دست اول از وی به
دستآورده شود.
پژوهش حاضر مطالعة موردی بر روی یکی از دانشآموزان دختر پایة دوم ابتدایی بود که پایه
اول او نیز مانند پایه دوم تحصیلی ،با دوران همهگیری ویروس کرونا مصادف بودهاست .وی به
دلیل اوضاع نامناسب خانواده 1 ،ماه از اول ابتدایی را بدون تلفن همراه سپری کرد .پدر این
دانشآموز ،دارای تحصیالت تا سطح پنجم دبستان و مادرش نیز بیسواد بودهاست .این دانشآموز
تک فرزند بود و دارای خواهر و برادری نبودهاست .به هنگام بررسی دفتر امالء این دانشآموز،
مشاهده شد که در پاسخ به تکلیف (با کلمة صبح جمله بسازید) ،در یک سطر دفتر فقط نوشته
بود« ،سبح» و  21دقیقه میشد که به آن خیره ماندهبود .اختالل و ضعف در حافظة دیداری این
دانشآموز ،به وضوح در تمامی دفترهای امال وی از پایة اول و دوم قابل رؤیت بود .به منظور اینکه
نقد و بررسی منطقی در مورد دانشآموز مورد مطالعه انجام شود ،اطالعات الزم از اطرافیان و
نزدیکان دانشآموز گردآوری شد؛ لذا جهت تحقق این امر ،از طریق اجرای آزمون هوش و مصاحبه
با خود دانشآموز و اطرافیان وی ،تالش در جهت برقراری رابطه با آنها انجام پذیرفت.
یکی از اقدامات یاری دهنده برای کسب اطالعات در مورد دانشآموز مورد مطالعه ،اجرای
آزمون هوش بود .زیرا « بهتر است ابتدا با اجرای آزمون هوش ،از طبیعی بودن هوش کودک
اطمینان حاصل نماییم» (تبریزی .)05 :0910 ،جهت تحقق این امر ،در وهلة اول ،اقدام به اجرای
آزمون هوشی ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون 9شد که یکی از ابزارهای ارزیابی شناختی یا
سنجش هوش تصویری کودکان است .آزمون هوشی ماتریسهای پیشروندة استاندارد ریون ،از
جمله ابزارهای سنجش هوش غیرکالمی است که برای اندازهگیری عامل عمومی هوش ( )gمورد
استفاده قرار میگیرد .فرم کوتاه شدة این آزمون ،متشکل از  91سوال است و اول هر فرم  1سوال
قرار دارد که به صورت رنگی و برای کودکان  00-5سال ،افراد عقب ماندة ذهنی یا جسمی و
کسانی که زبان انگلیسی نمیدانند ،طراحی شدهاست (رحمانی و عابدی .)12: 0919 ،همچنین
به دلیل این که این تست برای افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارند ،مفید است ،قادر بود تا
اطالعات مفیدی از هوش دانشآموز مورد پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
این آزمون ،بر روی دانشآموز مدنظر اجرا شد و وی از  91سوال به  01سوال پاسخ صحیح
داد .با توجه به تعداد پاسخها ،بهرة هوشی دانشآموز 11 ،تعیین شد .از آنجا که نزدیکترین افراد
به فرد ،خانواده او هستند ،به گردآوری اطالعات از مادر دانشآموز مورد نظر مبادرت شد .خانواده،
به ویژه در سنین حدود  2تا  01سالگی مهارتهایی به کودک میآموزد که در رابطه با کارهای
Raven Standard Progressive Matrices

3

آموزشگاه ،نقش اساسی دارند .این مهارتها عبارتند از :زبان ،توانایی یادگیری از بزرگساالن،
جنبههایی از نیاز به پیشرفت ،عادت به کار کردن و توجه به «وظایف» .اگر چه خانوادهها در
آموزش این مهارتها به کودکان تفاوت دارند ،اما نتیجة کار بعضی خانوادهها در ایجاد این مهارتها
و تواناییهای دیگر فوقالعاده است (بلوم.)0920 ،
گرد آوری اطالعات از مادر دانشآموز

ردیف

سواالت مصاحبه

پاسخ مادر
از زمانی که او ،وارد کال س اول اتتدایی شد ،نییتوانست درست

1

2

3

از چه زمانی متوجه اختالل دیکته

تنویسد و معلم چندین تار از ما درخواست کرد تا مشکل

نویسی در فرزندتان شدید؟

دانشآموزمان را رفع کنیم و او را ته مشاور ارجاع داد؛ اما ما ته

آیا تا ته حال ترای رفع اختالل دیکته

در این تاره انجام ندادهایم.

آیا دانشآموز خود را ته خاطر اختاللش

سرزنش خیر؛ اما ته دلیل ضعف در نیراتش توسط پدرش تنبیه

سرزنش و یا تنبیه میکنید؟
فیزیکی(اتاق مناسب و )...و روانی در
خانه آرامش دارد؟

5

6

تنده سواد خواندن ندارم و هیسرم نیز وقت کافی جهت رسیدگی

ته مسائل آموزشی را ندارد .ته طور کل ما اقدام خاص و جدیای

نویسی فرزندتان اقدامی انجام دادهاید ؟

آیا دانشآموز شیا از نظر مسائل
4

دلیل مسائل اقتصادی قادر نبودیم ته مشاور مراجعه کنیم.

آیا ترای دخترتان منبع انگیزهای
جهت تشویق فراهم کردهاید؟
دانشآموزتان ته چه اموروژ یا تازیهایی
عالقهمند است ؟

میشود.
از لحاظ روانی آرامش دارد .اما منزل مان کوچک است و دخترمان
فضا و اتاق مخصوصی جهت مطالعه ندارد و اکثرا میگوید رفت و
آمدها نییگذارد تیرکز کنم.
چندین هدیه در حد وضع مالی ترایش تهیه کردهام .
او تیشتر اوقات نقش تازیگران را ایفا میکند .ته ورزش نیز قبل از
مدرسه عالقهمند تود .انیییشن نیز تیش از حد مشاهده میکند .ته
نقاشی هم خیلی عالقه دارد.
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در طی مشاهداتی که پژوهشگران از رفتار دانشآموز مورد نظر داشتهاند ،نتایج نشان میدهد
که نزدیکترین فرد به او ،که بیشترین ساعات را با وی به سر میبرد ،مادرش بوده است .به-
همیندلیل ،مصاحبه و پرسش و پاسخ از مادر دانشآموز ،میتوانست اطالعات مفیدی جهت
شناخت دانش آموز و انتخاب راه حل برای رفع مشکل در حافظة دیداری وی در اختیارمان قرار
دهد« .والدین با شیوههای تربیتی خاص خود و با انتقال ارزشهای دینی و اخالقی ،اجتماعی،
نگرشها و  ...نقش تعیین کننده ای در رشد شخصیت فرزندان ایفا میکنند» ( اسماعیلی اقدم،
.)05: 0911
جدول  :0اطالعات گردآوریشده از مادر دانشآموز
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آیا ته دانشآموزتان در مشکالت

متاسفانه تنده ته دلیل تییاری در کودکی از تحصیل محروم ماندهام

درسیاش کیک میکنید؟

و سواد خواندن و نوشتن ندارم

گردآوری اطالعات از پدر دانشآموز

03

طی مصاحبه با پدر دانشآموز ،اطالعاتی را کسب کردیم که در جدول ذیل به شرح آن پرداخته
میشود:
جدول :2اطالعات گردآوریشده از پدر دانشآموز
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ردیف
1

سواالت مصاحبه
چه میزان از وقت خود را ته حل مشکل
فرزندتان اختصاص میدهید؟
آیا تا ته حال ترای رفع اختالل دیکته

2

نویسی فرزندتان هم اقدامی انجام

پاسخ پدر
تنده ته دلیل دغدغههای کاری شبها  2الی  3ساعت تا او در
ارتباطم.
این وظیفه را ته مادرش محول نیودم تا او رسیدگی کند.

دادهاید؟
من اعتقادی ندارم که او دارای اختالل تاشد .ته نظرم تیش از حد
3

آیا دانشآموز خود را سرزنش و یا تنبیه

تنبل است .ته هیین خاطر در مواقعی که خانه تاشم اگر مشاهده

ته خاطر اختاللش میکنید؟

کنم که نیرات پایینی گرفته است او را در حیام و یا مکانی تاریک

حبس میکنم.
4

5

آیا ته دانشآموزتان در مشکالت

در ایام تعطیالت نوروز ،هر روز ته او امال گفتم .اما کارگری هستم
که فقط شبها ته خانه میآیم و وقت نییکنم ته او در در سهایش

درسیاش کیک میکنید؟

رسیدگی کنم.

آیا ترای دخترتان منبع انگیزهای جهت

ته نظر من ،تشویق تی فایده است و موجب لو س شدن او میشود.

تشویق وی فراهم نیودهاید؟

گرد آوری اطالعات از دانشآموز
از آنجا که بهترین گواه در خصوص هر شخصی ،خود او میتواند باشد ،لذا به گردآوری اطالعات
از خود دانشآموز نیز اقدام شد .در این مورد (شانک  )025 : 2110،نیز معتقد است :یادگیری
خودتنظیمی در مهارت نوشتاری ،میتواند تحت تاثیر «خودسنجی و همسال سنجی» ارتقا پیدا
کند.

جدول :9اطالعات گردآوری شده از دانشآموز
ردیف

پاسخ دانشآموز

سواالت مصاحبه

9

چه میزان از وقت خود را به نوشتن اختصاص
میدهید؟

زمانی که زنگ امال باشد و معلممان بگوید امال بنویسیم.

2

به انجام چه کارهایی عالقه مند هستید؟

ورزش – بازیگری  -پانتومیم – مار و پله  -نقاشی

9

در کنار چه کسی و یا کسانی احساس
آرامش دارید؟

مادر

4

در کنار چه کسی یا کسانی میتوانید درس
را بهتر فرابگیرید؟

چنین شخصی را ندارم

5

به امالی خود چه نمره ای میدهید؟

نمی دانم .نظری ندارم

6

به نظر شما بزرگترین مانع برای عدم
توانایی در امال نوشتن برایتان چیست؟

هر چه مینویسم مشخص میشود که اشتباه کردهام .اصال نمی
توانم حروف الفبا را تشخیص دهم.

7

آیا عالقه مند به تالش برای رفع این
مشکلتان هستید؟

من خیلی خستهام از مسخره شدن توسط اطرافیانم

8

چه انتظاری از پدر ،مادر و معلم خود دارید؟

یاریام کنند.

03

به دلیل اینکه کالس اول و دوم ،یک معلم ،مسئولیت تدریس این دانشآموز را برعهده داشته
است ،لذا اطالعات وی میتواند مفید واقع شود .به همینخاطر به شرح اظهارات وی ،در ذیل
پرداخته شد:
جدول :0اطالعات گردآوری شده از معلم
ردیف
1

سواالت مصاحبه
از چه زمانی دانشآموز مورد نظر را
میشناسید؟

پاسخ معلم
تنده سال  89معلم کال س اول اتتدایی و سال  88معلم کال س دوم
اتتدایی این دانشآموز تودهام.
این مشکل کیی دیر تشخیص داده شد .آموزشها مجازی تودند و در

2

چه زمانی و چگونه متوجه اختالل
وی شدید؟

حد آموزش حضوری تر دانشآموزانم نظارت نداشتم .حدودا پس از
تدریس نشانة  س و ص متوجه شدم که این دانشآموز نییتواند این
حروف هم صدا را تشخیص دهد  .اما رفته رفته این عدم تشخیص،
ته اختالل تبدیل شد.
تا آموزش مجازی نییشود اقدام تا کیفیتی انجام داد .لکن تا مادر وی

3

چه اقداماتی جهت رفع مشکل ترای

صحبت کردم و او را ته مشاور ارجاع دادم .ته مشاور مدرسه نیز

دانشآموزتان کردید؟

اطالع رسانی کردم که این دانشآموز دچار اختالل دیکته نویسی
است .ایشان پیگیری خاصی نکردند.
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7

چه انگیزهای ترای دانشآموزتان
تدارک دیدید؟

چون آموزش حضوری نیست ،نییتوانم انگیزه خاصی ترای وی

فراهم کنم.

آیا وی در تیام درو س اینگونه

تله  .منتهی در نوشتن خیلی تیشتر از دیگر درو س اختالل دارد.

چه راهکارهایی را جهت مقاتله تا

تیرین و تکرار – وجود معلم یا ناظر خصوصی در منزل -مرور

اختالل دیکته نویسی دانشآموز مورد

حروف الفبا از اول اتتدایی ترای وی – انجام تکالیفی خاص جهت

نظر پیشنهاد میکنید؟

تقویت حافظه دیداری وی

دانشآموز مورد نظر در مدرسه

در پایة اول اتتدایی تنها یک هفته حضوری تودند .ارتباط قاتل قبولی

است؟

چگونه تا دیگران ارتباط ترقرار
میکند؟

تا دیگر دانشآموزان نداشت.

ته نظر شیا دلیل اصلی اختالل دیکته
8

نویسی در دانشآموز مورد نظر

عدم سواد والدین و مجازی تودن کال سها

چیست؟

تجزیه و تحلیل یافتهها
پس از بررسی عملکرد آموزشی دانشآموز ،اجرای آزمون هوش غیرکالمی ریون ،وضعیت
خانوادگی وی و مصاحبه و گفتگو با والدین ،معلم و خود دانشآموز ،به تجزیه و تحلیل اطالعات
به دست آمده پرداخته شد تا از این طریق به واکاوی اختالل دیکته نویسی دانشآموز مبادرت
شود .لذا سعی شد تا با تجزیه و تحلیل درست ،راه حلهای منطقی در خصوص این دانشآموز
ارائه شود.
به منظور تجزیه و تحلیل اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری دانشآموز مورد مطالعه،
میبایست به علتهایی که موجب به وجودآوردن این اختالل در وی شدهاند ،بپردازیم؛ لذا پس از
مشاهدات الزم ،مجموعة علل به وجود آوردندة اختالل دیکتهنویسی در دانشآموز مورد نظرمان
شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
اولین علتی که میتواند موجب اختالل در دانشآموز مورد نظر شده باشد ،بیتوجهی و عدم
پیگیری جدی معلم کالس اول و دوم ابتدایی وی و مشاور مدرسه است .از آنجا که معلمان
مهم ترین مجریان برنامة درسی هستند ،لذا حتی اگر پدر و مادر بی سواد باشند ،این وظیفه بر
دوش معلم است .هیوز ،گلیسون و ژانک )2115( 0انتظارات معلمان از دانشآموزان را بر پیشرفت
تحصیلی آنها موثر میدانند .به عقیدة ریلی )2111( 5و فیشر ،والدریپ و بروک )2115( 1برای

3

Hughes, Gleason & Zhang
Riley
6
Fisher, Waldrip & Brok
5

Yong

7
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معلمان ابتدایی ،به سبب ماهیت شغلی شان اطالع از وضعیت خانواده دانشآموز ،از اهمیت باالیی
برخورداراست و معلمان در بسیاری از موقعیتهای متفاوت ،با توجه به زمینههای برنامهدرسی ،در
مقابل دانشآموزان خود مسئول هستند .همچنین آنها میتوانند رابطة عاطفی عمیقتری با
دانشآموزان خود ایجاد کنند و آنها را بشناسند و با فعالیتها و مشکالت آنان در زمینههای
درسی و غیردرسی درگیر شوند(ریلی .)2111 ،در نهایت لیو ،چن و هیوز( )2101اشارهکردهاند
که روابط مثبت معلم – دانشآموز ممکن است از کودکان در مقابل محیطهای نامطلوب خانه از
جمله روابط منفی و نامناسب والدین -کودک ،محافظت کند.
دومین علتی که میتواند سبب اختالل دیکتهنویسی در دانشآموز مورد مطالعه در این پژوهش
به حساب آید ،بیسوادی مادر و سوادِ پایین پدر وی است؛ زیرا در ایام مجازی شدن کالسها ،تنها
افرادی که با وی به صورت حضوری تعامل داشتند ،پدر و مادر هستند و آنها نیز به دلیل عدم
بهره از سواد کافی ،که این خود مانعی محسوب میشود ،قادر نبودند فرزند خود را یاری نمایند.
این نکته در تحقیقات ثابت شده است که شغل و سطح اجتماعی والدین نیز رابطه مستقیمی با
پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد( خیر و استوار )0915 ،و بیسوادی والدین نه تنها در ایجاد این
اختالل و افزایش آن ،بلکه در تمام ابعاد میتواند بر دانشآموزشان اثر منفی بگذارد .سطح سواد
والدین ،به عنوان یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی – اجتماعی موثر بر عملکرد دانشآموزان در
مدرسه ،در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است ( یانگ.) 2119 ،2
سومین علتی که موجب اختالل دیکتهنویسی در این دانشآموز شده است ،این است که پدر،
وی را به دلیل نمرات پایین ،تنبیه میکردهاست .این امر نه تنها مشکل اختالل دیکتهنویسی
دانشآموز را برطرف نمیکند؛ بلکه زمینة بروز انواع مشکالت و اختالالت دیگر را نیز در وی فراهم
میکند .اسکینر ،روانشناس رفتارگرا چنین عقیده دارد که تنبیه شدید کودکان و نوجوانان در قبال
انجام رفتار نامطلوب ممکن است ،موقتا به حذف آن رفتار در کودک بیانجامد ،ولی در بیشتر مواقع
به بروز رفتارهای جبرانی انتقام جویانه و ضد اجتماعی منجر میشود یا مشکالت هیجانی دیگری
را به بارمیآورد (افروز .)0922 ،همچنین این روش تربیتی که پدر این دانشآموز اتخاذ کرده است،
عواقب بلند مدتی نیز در پی خواهدداشت .روشهای نادرست تربیتی از قبیل :توهین ،سرزنش،
عدم ارائة محبت و تنبیه بدنی ،موجب عدم ارضای نیازهای اساسی کودک از قبیل احساس امنیت،
احساس ارزشمند بودن ،احساس اعتماد به نفس و احساس استقالل خواهد شد (افشاری0925 ،
.)95 :
چهارمین دلیل ایجاد اختالل دیکتهنویسی در دانشآموز مورد نظرمان این است که والدین،
وجود چنین اختاللی در وی را باور ندارند و به او برچسب تنبل میزنند .این برچسب تنبلی ،به
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وی میتواند دلیلی باشد تا اختالل دیکته نویسی در وی تثبیت شود .رعایت حریم خصوصی
کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین بر کودک و
نوجوان از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت منحرف در طفل و نیز پیشگیری از
ارتکاب مجدد آن رفتار توسط وی ،برخوردار است (درویش زاده.)0912 ،
پنجمین علتی که موجب ایجاد اختالل در دانشآموز مورد نظرمان شده است ،عدم برخورداری
وی از محیط فیزیکی آرام و مستقل است .این میتواند ،ناشی از مشکالت اقتصادی خانوادة وی
باشد؛ لذا فضای فیزیکی نامناسب نیز ،عاملی به حساب میآید که دانشآموز مورد نظر در آن رنج
میبرد .ویژگی فیزیکی محیط مطالعه و آموزش ،باعث باال رفتن انگیزة دانشآموزان برای یادگیری
میشود (گل محمدی.)91: 0910 ،
ششمین علت اختالل دیکتهنویسی در دانشآموز مورد مطالعه ،ضعف وی در تشخیص حروف
همصدا است؛ یعنی وی دچار ضعف در حافظة دیداری است .این نشان از وجود اختالل دیکته-
نویسی در حافظة دیداری وی دارد .کودکانی که در زمینة حافظة دیداری دارای مشکل هستند،
نمی توانند کلمات با صدای یکسان و شکل متفاوت را صحیح بنویسند .با این که هیچ مشکلی در
بینایی خود ندارند ،ولی در یادآوری و بازشناسی شکل حروف الفبا ،اعداد و اشکال دچار ضعف
هستند (هالند و آسبجورنسن.)2110 ،
هفتمین عاملی که موجب اختالل در دانشآموز مورد نظرمان شده است ،مصادف شدن دوران
اول ابتدایی وی ،با شیوع ویروس همهگیر کرونا است .لذا این دانشآموز ،به صورت حضوری و
چهره به چهره تعامل با معلم خود نداشته است که شاید اختالل در حافظه دیداری وی ،ریشه در
همین آموزشهای مجازی داشتهباشد « .عدم حضور فیزیکی و استفاده از زبان تن ،برای دادن
پس خوراند و عدم کنترل کافی و دقیق استاد بر کالس درس از معایب آموزش الکترونیکی
محسوب میشوند» ( عطاران.)2110 ،
ما در این پژوهش ،از طریق بررسی عملکرد دانشآموز ،مشاهده و ارزشیابی به عمل آمده از
وی در هنگام نوشتن امال ،مصاحبه با والدین ،معلم و خود دانشآموز ،به اطالعات نسبتاً جامعی
در مورد وی دستیافتهایم .همچنین ،باید بگوئیم که در این مسئله ،دانشآموز ،پدر و مادر ،معلم
و مشاور مدرسه دخیل هستند .در خصوص رابطة دوستانه با دانشآموز نیز دریافته شد که با توجه
به اطالعات به دست آمده ،دانشآموز دوست صمیمی چندانی ندارد و تنها اندکی با مادر خود
رابطة نزدیکی دارد  .با توجه به بررسی عملکرد دانشآموز و مصاحبههای به عمل آمده؛ مسئله
عمدة وی ،اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری است .حال اگر اختالل حافظة دیداری دانش-
آموز مورد نظرمان در نوشتن امالء رفع نشود ،وی قادر نخواهد بود ،دروس دیگر را بخواند و بنویسد
و این امر به خودی خود ،سبب افت تحصیلی وی خواهدشد.

این مشکل عمدتاً در درس فارسی و زمان ارزشیابی امالی فارسی رخ میدهد .دانشآموز مورد
نظر از یک خانوادة طبقة نسبتاً ضعیف و در یکی از مدارس دولتی مشغول به تحصیل است .به
دلیل تعطیلی مدارس ،دانشآموز ،تعاملی با مدرسه و معلم و دانشآموزان دیگر ندارد .و هم چنین
به علت بیسوادی و کمسوادی والدین ،فردی کنارش نیست که مشکالت درسی وی را رفع کند.
حال پس از بررسیهای انجام شده ،خالصهای از یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل ،در قالب
نمودار شماره  0ارائه کرده شدهاست:
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نیودار  :1تررسی علل اختالل دیکته نویسی دانشآموز مورد نظر

ارائۀ راه حل
آشنایی با علتهای اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری دانشآموز مورد نظرمان ،به ما
کمک کرد که عکسالعمل مناسبی داشته باشیم و راهحلهای خالقانهای برای مشکالت پیدا کنیم
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و این را بدانیم که راهحل واحدی برای حل همهی مشکالت وجود ندارد؛ بلکه بسته به شرایط
موجود و ماهیت مشکل ،باید راهحل مناسب یافته شود.
از آن جایی که کودک بیشترین زمان را با خانواده سپری میکند ،قبل از ارائه راه حل برای
رفع اختالل دیکته نویسی وی ،باید روش هایی انتخاب شود تا با سطح فرهنگ خانواده تناسب
داشته باشد  .متناسب با ساختار خانواده ها ،باید از روش هایی برای جلب همکاری آنان استفاده
کرد .برای رسیدن به این هدف میتوان با تشکیل جلسههای گروهی والدین یا جلسات انفرادی،
آنها را تحت آموزش قرار داد (تبریزی .)025 : 0910 ،پژوهشگران نیز ،پس از برگزاری چندین
جلسه با والدین دانشآموز و اصالح باورهای نادرست آنان ،با یاری جستن از نظرات صاحب نظران،
د ر خصوص اختالل دیکته نویسی در حافظة دیداری ،به ارائة چهار راه حل از میان راه حلهای
موجود میپردازند :
«کارتهای مقوایی به ابعاد  2در  01سانتیمتر تهیه میکنیم .سپس واژههایی را که دیکتهی
صحیح آنها نیاز به حافظه دیداری دارد (سبح ،سبر ،اسحاب ،سطل و  )...انتخاب میکنیم و هر
واژه را روی یک کارت مینویسیم .ابتدا یک کارت را به کودک نشان میدهیم تا به اندازة کافی به
آن نگاه کند .سپس کارت را مخفی کرده و از وی میخواهیم دیکتة آن واژه را با انگشت خود در
هوا بنویسد .پس از اینکه وی در انجام این تمرین موفق شد ،دو کارت را پی در پی به او نشان
میدهیم و سپس میخواهیم با انگشت ،دیکتة هر دوی آنها را در هوا بنویسد .سپس به همین
ترتیب ،به تعداد کارتها اضافه میکنیم .با انجام این تمرینها روزانه به مدت  01الی  21دقیقه
حتی پس از گذشت یک هفته ،دانشآموز پیشرفت محسوسی را در درس دیکته نشان خواهدداد»
(همان .)12 :
« ابتدا دو تصویر را انتخاب کرده و یک به یک در معرض دید دانشآموز قرار میدهیم و سپس
تصویرها را مخفی میکنیم و از او میخواهیم که آن تصاویر را شرح دهد .اگر کودک قادر به
یادآوری آنها بود؛ در مرحله بعد چهار تصویر را به وی نشان میدهیم ،تا حافظة دیداری کودک
به حد طبیعی یا باالتر از آن برسد» (همان .)51 :
« مجموعة محدودی از اشیاء را به ترتیب خاصی میچینیم و از دانشآموز میخواهیم نام و
ترتیب قرار گرفتن آنها را به خاطر بسپارد .سپس چشمان او را میبندیم و جای چند وسیله را با
هم عوض میکنیم .بعد از وی میخواهیم اشیاء را به ترتیب قبلی بچیند» (همان  .)51 :حال آنکه
اگر مدارس بازگشایی شوند و آموزشها به صورت حضوری بازگردند ،معلم می تواند در فضای
کالس ،اینکار را انجام دهد .به این صورت که دانشآموز را به بیرون کالس برای دقایقی هدایت
کند ،سپس مکان نشستن چند دانشآموز را عوض کند .از او بخواهد وارد کالس شود و بگوید
جای کدام دانشآموز عوض شده است.

انتخاب راه حل جدید موقتی
تجزیه و تحلیل اطالعات به ما کمک کردند تا ،راه حلی را که برای دانشآموز مورد نظرمان
عملیتر و کارآمدتر است را ،برگزینیم .راه حل انتخاب شده ،با توجه به تمامی اطالعات به دست
آمده از دانشآموز است .راه حل موقتی ما ،در راه حل شمارة  0است و علت به کارگیری آن عبارت
است از :
با توجه به این که دانشآموز مورد نظر ما ،از نوشتن با مداد روی کاغذ احساس خوشایندی
ندارد ،به همین دلیل ما راه حل شمارة  0را انتخاب کردیم؛ زیرا این راه حل نیاز به نوشتن با مداد
ندارد و باید با انگشتش در هوا بنویسد.
دومین علت انتخاب راه حل شمارة  ،0این است که در هنگام مصاحبه با خود دانشآموز به
این امر پی بردیم که وی ،به بازیگری و پانتومیم عالقهمند است؛ بنابراین نوشتن امال در هوا با
انگشتانش میتواند جذابیت خاصی برای وی داشته باشد.
سومین علت انتخاب راه حل شمارة  ،0این است که با توجه به شواهد ،محیط منزل این
دانشآموز کوچک است و در صورتی که دیگر راه حلها اجرا شوند ،ممکن است که نتایج مطلوبی
از این منظر ندهند.
چهارمین علتی که ما اقدام به اجرای این راه حل کردیم ،این است که این راه حل ،نیاز به
صرف هزینههای هنگفت ندارد.
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« پس از انجام تمرینهای فوق ،میتوان کارتهای مقوایی به ابعاد تقریبا  5در  2سانتی متر
تهیه کرد و در آن واژههای همخانواده را نوشت .مثال :خاص ،اختصاصی ،خصوصی ،خواص و
خاصیت .این تمرین موجب میشود که عالوه بر تقویت حافظه دیداری ،کودک درک کند که این
کلمات یک ریشه ندارند و همخانواده هستند؛ بنابراین همانند هم نوشته میشوند .پس از چند روز
تمرین ،اگر فقط یک واژه را به کودک یاد دهیم ،مثالً واژه «سبب» را ،بعد از وی بخواهیم که
امالی این واژه را بنویسد ،میزان موفقیت او در امالی صحیح واژههای همخانوادة آن نیز ،حتی اگر
این واژه را قبالً ندیده باشد ،بسیار افزایش خواهد یافت» (همان .)11:
گاهی نیز می توان برای ایجاد انگیزه و شوق در کودکان و ساده کردن فرایند یادگیری ،از
شکلهای گوناگون دیکته نویسی استفاده کرد .مزیّت این کار ،آسانسازی این فرایند و بهکارگیری
حسهای مختلف جهت یادگیری است (همان  .)009 :از جمله این روشها میتوان از روشهای
زیر نام برد:
نوشتن کلمات با استفاده از خمیربازی
دیکته گفتن دانشآموزان به یکدیگر
تصحیح دیکتهی دانشآموزان توسط یکدیگر

راهـکارهـایی جهت حـل اختـالل دیکتـه نویسـی در حافظـۀ دیـداری...

این راه حل با عقاید و باورهای والدین دانشآموز مورد نظرمان ،متناسب است و مورد تایید
والدین و معلم دانشآموز است.
اجرای یافتهها
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ما انسانها طبیعتاً برای یادآوری مطالب ،باید انگیزهای قوی برای به خاطر سپاری آن داشته
باشیم و تا حدی که الزم میدانیم ،آن را تکرار کنیم .حال برای این که تمرین انتخابی ،به عنوان
را حل جدید موقتی ،تاثیر بسیار زیادی در حل مشکل دیکته نویسی دانشآموز داشته باشد ،باید
برای دانشآموز انگیزه ایجاد کنیم تا با رغبت به تمرینهای بیشتری بپردازد (همان .)11 :
در ابتدای اجرای طرح ،جهت تقویت انگیزة دانشآموز برای وی پاداشی در نظر گرفته شد.
دانش آموز متوجه شد که پس از نوشتن  01کلمة درست با انگشتانش در هوا ،یک ستاره خواهد
گرفت و پس از جمع آوری  01ستاره ،یک هدیه به انتخاب خودش به او تقدیم خواهد شد .لذا
بدین وسیله ،هم ،انگیزه وی را تقویت مینمائیم و هم ،او جهت دستیابی به هدیة پایانی ،نهایت
تالشش را به عمل خواهد آورد.
پس از تعیین پاداش ،برای دانشآموز مورد نظر ،به کتاب فارسی کالس اول و دوم ابتدایی
مراجعه شد .پس از وارسی این کتب ،از ابتدا تا انتها ،فهرستی از کلماتی که نیاز به حافظه دیداری
دارند تهیه شد .لذا پس از اجرای این عمل ،در جدول شمارة  5لیستی از کلمات که امالی آنها
نیاز به حافظه دیداری دارند ارائه شد .مطابق این جدول ،هر یک از حروف هم صدا (ص و ث و
س) و (ق و غ) و (ز و ظ و ذ و ض) و (ط و ت) و (ح و ه) در یک هفته ،هفته ای چهار مرتبه،
مجموعاً پنج هفته به دانشآموز آموزش داده میشوند.
سپس کارتهای مقوایی در ابعاد  2در  01سانتی متر که حاوی امالی کلماتی ست که مرتبط
با حافظه دیداری هستند ،تهیه شد .تمامی کلماتی را که در جدول شمارة  5وجود دارند ،با اندازة
درشت و پُررنگ بر روی مقوا تایپ شد و در هفته 0 ،مرتبه به دانشآموز مورد نظرمان ارائه شد.
ابتدا یکی از کارتها مثال (اصحاب) را به وی نشان دادیم ،و از او خواستیم که به خوبی آن را نگاه
کند و سپس با انگشتانش آن کلمه را روی هوا بنویسد .وقتی که او موفق به نگارش درست کلمة
اصحاب در هوا شد ،کلمات دیگر نیز به همین ترتیب به وی عرضه شدند و پس از نوشتن صحیح
تمامی این کلمات در هوا 2 ،الی  9کارت را همزمان به او نشان دادیم و پس از اینکه آنها را به
خوبی مشاهده کرد ،کارتها را مخفی کردیم و از وی درخواست شد که آنها را به ترتیب در هوا
بنویسد .هر دسته از حروف هم صدا در یک هفته تمرین شدند و مجموعا این عمل پنج هفته به
طول انجامید.

به منظور نشان دادن کلماتی که موجود در کتاب فارسی اول و دوم ابتدایی هستند و روی
کارت نوشته شدند و همراه دانشآموز تمرین شدند ،جدول شمارة  5طراحی شده است که به
تفکیک حروف ،زمان ارائه و پایه طراحی شده است:
جدول  : 5لیست حروف هم صدا و کلماتی که در پایه اول و دوم ابتدایی نیاز به حافظه دیداری دارند

هفته اول

س–ص–ث

کالس -صاف – سبز – خرس
– مسجد – سنجد – سکه –
سبزه – سیب – سیر – سمنو
– سینه – دست – سفید –
سرباز – صحرا –بستان-
استخر – سوارکار – صد-
داستان -دوست -راستگو-
صدف -صندوق -ثانیه – مثل-
ساعت -صابون -مبعث

سپاس -خواست -پرسش –
عکاسی -استفاده – کثیف-
تندرست و سالم – خاکستری
– سرود – صاحب – سیل –
سحر خیزی – صحیح –
اصفهان – ماسوله – آهسته –
سنجاقک

هفته دوم

ط–ت

کتاب -تاب -چتر – اتاق –
توت -سوت – توپ – حیاط –
تعریف-رهبر -طول -وطن-
تابید

خاطره – جماعت -طرف-
برکت -کُت -تکان -پخت-
بهداشت -خطرناک -طال –
قطره – طوطی – با نشاط –
تنور – ترس -طاقچه -توس
– تهران – تحویل

هفته سوم

ق–غ

غُصه – قایق – بشقاب –
چاقو -قوری – قندان -قارچ –
غروب – آقا -قنادی -قشنگ-
پارچه -نقّاشی -انقالب-
مرغابی -جغد -کالغ -منقار-
غمگین -پیغمبر -غار

غافل -چغندر – غذا –
دقیقه -قرمز – قبول -خوش
خالق – باغ – قالی –
موسیقی -قلم مو – نقشه –
قول – قار قار – قله -قالیچه
– قوری

هفته
چهارم

ح–ه

هوا -مهتاب  -ماه – میهن-
هشت پا -ماهی -نهنگ-
کوسه  -حلزون -احساس-
حرکت -حیوان -حوض -دهه
– بهمن -دهان -حضرت

نهاد – مهر – احوال پرسی –
مجله – برگه – رایانه – هم
گروهی -هنرمند-خوش حال-
همکاری -همسایه -حوصله-
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هفته

حروف هم صدا

کلماتی که در پایه اول نیاز به
حافظه دیداری دارند

کلماتی که در پایه دوم نیاز به
حافظه دیداری دارند

راهـکارهـایی جهت حـل اختـالل دیکتـه نویسـی در حافظـۀ دیـداری...

هفته پنجم

ز–ذ–ض–ظ
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محمد (ص) -هرگز -حق –
مهربان

حنایی – هدهد – حرم –
حمله – حافظ

آزاده – زندگی – اذان –
زردآلو – رزمنده – تیر انداز –
سرباز – زیبا -پرواز – گوزن-
بازار -میز -زنگ -آموزگار-
شالیزار – لذّت – ذرت –
اجازه – تمیز -زمین – رضا-

سپاس گزارم -نظم – لحظه –
بی زیان -پاکیزه -مواظب –
جایزه – نظافت – پدربزرگ –
زیارت -عظیم – اعضا – نوروز
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نظارت بر اجرای راه حل
مطابق با برنامة زمانی کلمات در جدول شمارة  ،5در طی پنج هفته ،هفتهای چهار جلسه،
کلماتی که نیاز به حافظه دیداری دارند ،به دانشآموز ارائه شدند و در تمامی جلسات ،عملکرد
دانشآموز زیر نظر قرار گرفته شد .جدول شمارة  1بیانگر روند پیشرفت دانشآموز در طی هفتههای
اجرای طرح است .در این جدول بیان شدهاست که در طی پنج هفته تمرین با دانشآموز ( ،هر
هفته  0جلسه) ،دانش آموز از ابتدای جلسه چه تعداد خطا داشته است و پس از طی جلسات
تمرین میزان خطای وی تا چه حد تقلیل یافته است:
جدول  : 1بررسی روند پیشرفت دانشآموز
ردیف

تعداد خطا در
جلسه اول

تعداد خطا در
جلسه دوم

تعداد خطا در
جلسه سوم

تعداد خطا در جلسه
چهارم

هفته اول

92

01

1

2

هفته دوم

21

05

01

0

هفته سوم

20

01

1

0

هفته چهارم

91

25

05

1

هفته پنجم

01

00

2

9

مجموع خطا

021

10

02

01

%20

نویسندگان در قالب جدول شماره  ،2درصد کاهش خطاها را ارائه کردهاند:

جدول  : 2بررسی میزان درصد هر یک از خطاها
عنوان

درصد خطا در هفته
اول

درصد خطا در هفته
پنجم

درصد کاهش خطای
کل

درصد

% 11

%00

% 20
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مشکل داشته و در انتهای هفته پنجم ،این اختالل  %20کاهش یافته و به  %00رسیده است.
همچنین در طی پنج هفته اجرای طرح ،فهرست وارسی از عملکرد دانشآموز در طول جلسات،
تهیه و اکنون پس از پایان جلسات به بیان ثبت مشاهدات پرداختهایم:
جدول  : 1ثبت مشاهدات از پیشرفت دانشآموز در طی پنج هفته تمرین
ردیف

فعالیت

عالی

خوب


میزان افزایش نمرات توصیفی در کارنامه

0

متوسط

ضعیف

ماهانه


2

مسئولیت پذیری

9

مشارکت و همکاری

0

اعتماد به نفس



5

عالقه به درس و مدرسه



1

نظم و انضباط



2

فن بیان



1

میزان تمرکز



01

گوش دادن و پاسخ دادن به موقع



00

انجام به موقع فعالیت





ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
از آن جایی که اطمینان از صحت و سقم هر کاری ،مستلزم ارزشیابی آن عمل و پی بردن به
درستی آن است ،اکنون به ارزشیابی اقدام جدیدی که بر روی دانشآموز دارای اختالل دیکته
نویسی در حافظه دیداری است ،میپردازیم:
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جدول شمارة  2نشان میدهد که دانشآموز ،در ابتدای اجرای طرح در امالی  %11کلمات
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سیر نزولی اختالل دیکتهنویسی در حافظهدیداری این دانشآموز پس از اجرای راهحل اول به
خوبی قابل مشاهده بود و ما نیز جهت نمایان کردن هر چه بیشتر این پیشرفت ،نمودار شمارة 2
را ارائه کردیم:
35

33

30

هفته اول

20

هفته دوم

15

هفته سوم
هفته چهارم

10

هفته پنجم

5
0
5

4

3

2

1

0

تعداد جلسات تیرین

نیودار :2سیر نزولی خطا در دیکته نویسی طی پنج هفته تیرین
از آنجا که اختالل عمدة دانشآموز مورد نظرمان ،اختالل دیکتهنویسی در حافظة دیداری بود،
وی قادر به یادآوری تصویر حروف مورد نظر نبود .پس از طی مراحل ،نه تنها دیکتهی درست
واژگانی را که غلط مینوشت ،فرا گرفت؛ بلکه با خواندن و دیدن هر کلمة جدید ،توانایی به خاطر
سپاری آن کلمه را نیز به دستآورد که این میتواند مزیت چشم گیر به کارگیری راهحل انتخابی
محسوب شود .از دیگر مزیتهای این راهحل میتوان به آسانسازی فرایند و به کارگیری حسهای
مختلف جهت یادگیری ،خصوصاً در کودکانی که از نوشتن با مداد تنفر دارند ،اشاره کرد.
جهت اعتبار سنجی راه حل انتخابی ،حروف هم صدای (ص -ث -س ) که در هفتة اول با
دانشآموز کار شده بود ،مورد ارزشیابی قرار گرفت و از میان  01واژة هم صدای (ص -ث -س )
موجود در جدول شمارة  5که حدوداً پنج هفتة قبل با دانشآموز تمرین و تکرار شده بود ،وی قادر
به نگارش کامالً درست  05کلمه در دفتر امالی خود شد .این در حالی ست که در ابتدای امر و
قبل از اجرای راه حل ،از میان این  01کلمه 92 ،مورد را اشتباه نوشته بود.

تعداد خطا
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نتایج ،همگی نشان دهندة پیشرفت دانشآموز مورد نظر است؛ از جمله:
 نمرات توصیفی وی به نسبت ترم قبل و پیش از اجرای طرح ،افزایش یافتهاند. مهمترین فرد خود دانشآموز است که وی بسیار ابزار خرسندی میکرد. خطاهای نوشتاری در کلمات هم صدا که نیاز به حافظة دیداری دارند ،به طور محسوسدر دیکتة وی کاهش یافت و حتی از بین رفت.
 این طرح رضایت والدین و معلم دانشآموز را بسیار جلب کرده است. اعتماد به نفس دانشآموز و عالقة وی به نوشتن با مداد افزایش یافته است.در پژوهش حاضر سعی شد با روش اقدامپژوهی ،سعی در برطرف کردن اختالل دیکتهنویسی
در حافظة دیداری دانشآموز کالس دوم ابتدایی شود .این دانشآموز از پایة اول ابتدایی در
تشخیص کلمات هم صدا دچار اختالل در حافظة دیداری بود .پس از گردآوردی شواهد  0به این
نتیجه رسیدیم که عواملی چون  :ضعف در حافظة دیداری ،عدم تشخیص حروف هم صدا ،بی
سوادی والدین ،بیتوجهی معلمان و مشاوران مدرسه ،برچسب زدن بی دلیل به دانشآموز ،تنبیهات
بدنی ،مجازی شدن آموزش و کالس درس ،محیط نامناسب و مشکالت اقتصادی خانواده ،موجب
بروز اختالل در حافظه دیداری و ضعف در دیکتهنویسی در دانشآموز مورد نظر شده است.
لذا ما به ارائة چهار راهحل مختص چنین اختاللی پرداختیم و با توجه به اینکه این دانشآموز،
عالقة زیادی به نمایش و بازیگری داشت ،یکی از آنها را به عنوان راهحل موقتی برگزیدیم و به
مرحلة اجرا درآوردیم .به منظور چنین امری کارتهایی متشکل از حروف هم صدا (صبح ،سفید،
اصحاب ،ثریا و  ) ...تهیه کردیم و به مدت پنج هفته ،هر هفتهای چهارجلسه ،کارتهای مخصوص
آن روز را به دانشآموز ارائه کردیم .سپس از وی درخواست کردیم به خوبی آن کارتها را مشاهده
کند و کارتها را به ما بازگرداند ،حال با انگشتانش کلمات را روی هوا بنویسد.
نتایج ،حاکی از پیشرفت بسیار زیاد دانشآموز بود .او که در جلسات اول دچار  021خطا
میشد ،در انتهای هفته پنجم ،تنها  01خطا مرتکب شد و هم چنین طی مصاحباتی که در پایان
از وی انجام شد ،عالقة زیادی نسبت به نوشتن با مداد پیدا کرده بود و تنفر وی از نوشتن مداد
کاغذی کامال برطرف شده بود .طبق بررسیهای به عمل آمده ،دانشآموز در ابتدای اجرای طرح،
در امالی  %11کلمات مشکل داشته و در انتهای هفتة پنجم ،این اختالل  %20کاهش یافته و به
 %00رسیده است .هم چنین با توجه به اظهارات پدر و مادر و معلم ،نتایج دیگر نشان میدهند که
این راه حل ،اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در دانشآموز را افزایش دادهاند.
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نتیجه گیری
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پیشنهادات
از آنجایی که شمار دانشآموزانی که دچار برخی از مشکالت رفتاری یا تحصیلی هستند،
قابل توجه است ،لذا پیشنهاداتی ارائه میشوند:
33

-

در مورد دیگر دانشآموزانی که دارای اختالالت دیکتهنویسی همچون؛ قرینه نویسی،
نارسانویسی ،وارانه نویسی و  ...هستند ،اقدام پژوهی صورت گیرد و راه حلهای مفید و
کابردی دیگری به معلمان سراسر کشور ارائه گردد.
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-

راه حلهای ارائه شده در پژوهش حاضر ،در سطح بزرگتری چون مدارس و یا مناطقی
که دارای چندین دانشآموز دارای اختالل دیکته نویسی در حافظه دیداری هستند ،اجرا
شود .نظر بر این است که نتایج حائز اهمیتی در بر داشته باشد.

-

معلمان و مربیان ،از ابتدای امر توجّه جّدی به اختالالت دیکتهنویسی دانشآموزان خود
داشته باشند و با تشخیص به موقع و راهحلهای کاربردی ،در قالب اقدامپژوهی سعی
در رفع این اختالل در وی کنند.

-

همچنین در سطح اجرائی به صاحب نظران حوزة تعلیم و تربیت پیشنهاد میشود،
دورههای ضمن خدمت در مورد اختالالت دیکته نویسی برای تمامی معلمان دوره
ابتدایی برگزار کنند و در طی این دوره راه حلهای مناسبی را به آنان آموزش دهند.
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