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 1396 پاييز، دهميازشماره، سال سوم

 نويسي در مقطع ابتدايي اختالالت ديكته
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 چكيده
 ذهنـي متعـدديها پردازشبهازين كه استيمهماريبسو نوشتنييآموزشيها مهارت جمله از كتهيد

عيشايخطاهاييشناسا شود.ينوشتاريخطاكي به منجر توانديمنديفرآاي بخش هر در دارد. نقص
 در كودكانهاآنليتعداي حذفيبرا موثريراهكارهاي ارائهو خطاهانيا بهتر علل فهم به توانديم

ي بـه آموز دانشنويسي كند. در اين پژوهش در مورد درمان مشكل درس ديكته كمك شاياني ابتدايي
و عاليم اختالل ديكته، نام معين كه در پايه اول مشغول به تحصيل بود در است. با بررسي داليل نويسي

و نويسي يا وارونه قرينه، سانويسيناشي از نار آموز دانشمشخص گرديد كه اختالل آموز دانش نويسـي
بي عدم و حل تمركز حواس و درمان ايـن اخـتالل ارائـه گرديـد كـه بـا رغبتي است. راه هايي براي حل
كه آموز دانشها تأثير فراواني در درمان اختالل ديكتهحل كاربستن اين راه به و متوجه شديم رويت شد

تا، كارهاي صورت گرفته نويسي بـه حدود زيادي از تكرار اشتباهات مكرر وي در ديكتهتوانسته است
و قرينـه وارونه، ويژه نارسانويسي كـه خـود بـه طـوري؛و ديگـر دروس جلـوگيري كنـد نويسـي نويسي

و همكـاران در مدرسـه از درمـان اخـتالل ديكتـه، خانواده، آموز دانش ابـراز آمـوز دانـش نويسـي معلم
ب خوشحالي كردند. ان پيشـنهادهايي ارائـه آمـوز دانـش نويسـي راي درمان اختالالت ديكتهدر اين زمينه

و روش تحليلـي بـا مـرور متـون شده است. بر اين اساس در اين مقاله با اسـتفاده از روش اقـدام  پژوهـي
و گـام، نويسـي موجود تالش گرديد با تبيين موضوع اختالالت ديكتـه  هـاي مـوثري در راسـتاي بهبـود

و تشـخيص اخـتالل ديكتـهن اعتالي مشكل ديكته نويسـي ويسـي برداشـته شـود. بـراي سـنجش نوشـتن
و يـا نمـره هـاي انـدازه نيز با توجه به اينكه در دوره ابتدايي از روش آموز دانش اي ديگـر گيـري كمـي

و منزل استفاده شده است.، شود استفاده نمي  از طريق مشاهده مستقيم تكاليف كالسي

 پژوهي. اقدام، دوره ابتدايي، نويسي ديكته، اختالل:ها كليدواژه

 استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، ايران.1
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 مقدمه

هـاي چندگانـه مغـز مـرتبط يك فرآيند عصبي پيچيده است كه بـه همـاهنگي مكانيسـم، نوشتن

و نيازمند تحريكو ادغام زنجيره منابع اطالعاتي چندگانـه  هـاي مهـارت، حافظـه، توجـه، است

و شناخت است. اختالل نوشتن يك ناتواني يـادگيري، حركتي ويـژه اسـت كـه يـادگيري زبان

و انديشه و استفاده از زبان نوشتاري براي بيان افكار مي ها را تحت زبان نوشتاري دهـد. تأثير قرار

از بـدخطي يـا بدنويسـي فرزندشـان شـكايت، دبسـتاني دارنـد آموز دانشبسياري از والدين كه 

و به درهاآندنبال دليل بروز اين اختالالت هستند تا با رفع دارند به فرزندشـان كمـك كننـد تـا

بهتر اسـت، اشاره شود اختالالت در نوشتنآينده خط زيبايي داشته باشد. پيش از اينكه به انواع 

و انگشتان دارد. بـراي ايـن بدانيد كودك براي ورود به مدرسه نياز به تقويت ماهيچه هاي دست

مي، دبستان منظور قبل از پيش يـ والدين ا گـل رس در اختيـار فرزندشـان توانند خميرهاي بـازي

بـه تقويـت ايـن، تر باشد هاي متنوع بسازد. هرچه خمير سفت شكلهاآنقرار دهند تا كودك با

و...، هاي مختلف بـراي سـاخت ماشـين كند. استفاده از سازه مهارت كمك بيشتري مي هواپيمـا

و اشكال نقطه همچنين استفاده از كتاب و كود هايي كه حروف هـا چـينك بايد نقطهچين دارند

و افزايش مهارت انگشتان كودك كمـك مـي، را به هم متصل كند ،1كـي( كنـد نيز به تقويت

كه يكي از مهم).2006 ضعف امـال، ان در نوشتن با آن مواجه هستندآموز دانشترين مشكالتي

و ريشه م است. اولين گام براي برطرف كردن هر ضعفي شناخت و ّـ يابي آن اسـت. چنانچـه معل

و دقيق مشكالت ومي، را تشخيص دهد آموز دانشمربي به موقع توانـد سـريع راه حـل مناسـب

و براي بهبود وضعيت آموزشـي   ان اقـدام نمايـد آمـوز دانـش منطقي را براي حل مشكل انتخاب

است كـه بـاييابتدايها در دورهين مواد درسيتر از مهميكييفارسيامال).1386، ملكوتي(

آنيفارسيژه مهارت خواندن ارتباط دارد. در اماليوبه،يزبانيها ديگر مهارت كـه عـالوه بـر

بهيح نوشتاريصورت صح ت مهـارت يـ موجبـات تقو، شـوديان آموختـه مـ آموز دانشكلمات

و در و درك سريگوش دادن م جمله،هاع واژهيافت و متون فراهم د. آموزش امـال فقـطيآيها

ا،)1389، زنـدي( به ساعت امال اختصاص ندارد جرين مهـارت در فرا يـ بلكـه و ويـپويانيـ نـد ا
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و،يسـينو جملـه، خوانـدنـيآمـوز زبـان ژه دروسيـو هـا بـهس ديگر درسيهمراه با تدر انشـا

مـيو زبانينگارشيهاتي فع ال  شود.يآموزش داده

سر جمع سخن گفتن، پركردنيبه معنياست عربيا واژه» امال« ِ بر ،مطيتقر ديلبر آنيگـريتا

طريسـينو درسـت، الخـط رسمين به معنيسد. همچنيرا بنو ني قـهيو ز آورده يـ نوشـتن كلمـات

دياسـت كـه كسـيمطلبيو به معنياست فرانسويا كلمه» كتهيد« اما؛ است و يگـريبخوانـد

ديا كلمهيسد. در زبان فارسيبنو و ايمعادل امال و يشـن دو در محافـل آموزيكته وجود ندارد

م؛و زبان مردم كاربرد دارد نوياما ،يآبـاد فـتح(ديـ نام»يسـيگفتارنو«ايـيسـيتوان آن را از بر

هـاي هاي گونـاگوني اسـت. مهـارت مهارت كارگيريبههمچنان كه نوشتن هم مستلزم).1388

و نقطه،خط مكانيكي نوشتن مانند دست و مهارت هجي كردن هـاي زبـاني ماننـد درك گذاري

و مهارتمهمعناي كل و دستور زبان و برقـراري ارتبـاط ميـان هـاي تفكـر ماننـد سـازمان ها دهـي

بايـد همـواره توجـه داشـته، هايي هستند كه در نوشـتن نقـش دارنـد ترين مهارت مطالب از مهم

در كدام حيطه است. بنا بر جديدترين آمار حدود پنج تا شـش درصـد آموز دانشباشيم مشكل 

و تمركـز ان دچـار آموز دانشاز  ، فعـالي بـيش، اخـتالالت يـادگيري هسـتند كـه نداشـتن توجـه

و وابسته بودن به ديگران در انجام، ناتواني در حل مسئله، توجهي در كالس درس بي انگيزه كم

و مهارت ميهاي كارها و تاخير جدي در آموختن را هـاي توان از مشخصـه اجتماعي رشد نيافته

دوره).تـدريس فارسـي اول ابتـدايي كتـاب راهنمـاي( كـرد هاي يادگيري آنان حساب ناتواني

و پرورش است كه بايد به همه ابتدايي حساس در ترين مرحله آموزش درسي جوانب از جملـه

و امال توجه خاص داشته باشيم.  هاي اوليه تحصـيل بـه ان بايد از سالآموز دانشفارسي نوشتاري

و كاربر اهميت درست نوشتن به و با توجه به نيازي كـه ويژه در امال د آن در زندگي آشنا شوند

خوبي آن را بياموزند تا دچار مشكل نشوند. به دليل كاربرد امال در تمام موارد زنـدگيبه، دارند

و يـا ترتيـب حـروف  و كاربردي است. در آموزش امال يك نمونـه يادگيري صحيح آن الزامي

و در آن خالقيت مطرح نيست ي، مدنظر است آنك كلمـه بسـيار مشـكل امالي تـر از خوانـدن

).1391، تبريـزي( زيرا بازشناسي يك كلمه يك عمل رمزگرداني بـراي كودكـان اسـت؛ است

پژوهـي بـه بررسـي ايـن اخـتالل در اين پژوهش نيز سعي گرديـده اسـت از طريـق روش اقـدام
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مي پرداخته شود. همچنين اقدام ت پژوهي به هر فعاليتي گفته بديل وضـع موجـود شود كه منجر به

بـه ايـن معنـا كـه شـخص يـا؛ محور اصلي در اين تحقيـق اسـت، تر شود. اقدام به وضع مطلوب

مي، اشخاص و فعاليت خود مورد پژوهش قرار دهند. هدف از اين كـار اقدام خود در حين كار

و اثربخش كردن  و پژوهي ماننـد پـژوهش است. هدف از اقدامهاآنبهسازي امور هـاي مرسـوم

هـايي بلكـه بـه بررسـي موضـوع؛ ها يا به اصطالح متغيرها نيست نشگاهي بردن به روابط پديدهدا

و مـي مي و شغل خود بـا آن درگيـر هسـتند خواهنـد از راه پردازد كه فرد يا افراد در محيط كار

پژوهش آن را حل كرده يا كاهش دهند. بنابراين تغيير در وضعيت موجود هدف عمده در ايـن 

ميحل . اين پژوهش راهتحقيق است و پاسخي اسـت هاي مناسب براي مشكالت را جستجو كند

مي به انتقادهايي كه از كاربردي نبودن پژوهش آيد. همچنين بـراي سـنجش هاي مرسوم به عمل

و تشخيص اختالل ديكته از آمـوز دانـش نويسي نوشتن نيـز بـا توجـه بـه اينكـه در دوره ابتـدايي

كم هاي اندازه روش و در حال حاضـر روش توصـيفي اي ديگر استفاده نميي يا نمرهگيري شود

و مرسوم است و منـزل اسـتفاده شـده؛ رايج از طريق مشاهده مشاهده مستقيم تكـاليف كالسـي

و دفتــري كــه بــه هــر  يــكاز اســت. بــه طــوري كــه از آغــاز ســال تحصــيلي تكــاليفي كتــابي

ميآموز دانش ميبه،شد ان داده و ديكتـه از انـواع آمـوز دانشتوان راحتي اني را كـه در نوشـتن

اني بـود كـه از طريـق آمـوز دانششناسايي كرد. معين نيز يكي از همين، برند اختالالت بهره مي

نويسي اسـت كـه در همـان اوايـل سـال مشاهده مستقيم تكاليف در كالس داراي اختالل ديكته

 تحصيلي مشكل اختاللش تشخيص داده شد. 

 نويسي ديكتهانواع اختالالت

مي از جمله اختالالت ديكته ، حساسـيت شـنوايي، توان به مواردي چون حافظـه ديـداري نويسي

و حافظـه تـواليـ تميز ديداري، نارسانويسي، نويسي قرينه، دقت، نويسي وارونه، آموزشي دقـت

ي  كـي از ديداري اشاره كرد كه در اين مقاله به چند مورد از اين اختالالت پرداخته خواهد شـد.

به، خطاهاي رايج و تكراري در دوره ابتدايي و، ويژه پايه اول اوليه نارسانويسي است كه خطاهـا

: علل نارسانويسي نيز عبارتند از
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حدكج.1  نويسي بيش از

حد راست.2  نويسي بيش از

 پرفشار نوشتن.3

 نويسي نامرتب.4

حد فاصله.5  گذاري بيش از

حد زاويه.6 ).1391، تبريزي( دارنويسي بيش از

كج.1 حد علل دور بودن خيلـي)ب(،بسيار نزديك بودن بازو به بدن)الف(:نويسي بيش از

بسـيار سـفت گـرفتن)د(،درست نبودن جهت حركت قلم)ج(،زياد نوك قلم از انگشتان

 شست.

حد علل راست.2 هـدايت قلـم بـه(ب)،بسيار دور بـودن بـازو از بـدن)الف(:نويسي بيش از

 ناصحيح بودن جهت كاغذ.(ج)،هتنهايي توسط انگشت سباب

اسـتفاده از قلـم(ب)،فشـار دادن بـيش از حـد انگشـت سـبابه(الـف):علـل پرفشارنوشـتن.3

 نازك بودن بيش از حد قلم.(ج)،نامناسب

، حركت بـيش از حـد كنـد دسـت(ب)،نبودن آزادي حركت(الف):ينويس علل نامرتب.4

ب(د)،محكم گرفتن قلم(ج)  ودن وضعيت.نادرست يا ناراحت

حد علل فاصله.5 (ب)،پيشرفت بيش از حد سريع قلم به سـمت چـپ(الف):گذاري بيش از

و سريع جانبي.  حركت بيش از حد

حد علل زاويه.6 حركت بيش(ب)، بيش از حد شل نگهداشتن قلم(الف):دارنويسي بيش از

).1391، تبريزي( از حد كند قلم

 نارسانويسي درمانو ترميم براي الزم اقدامات

 قرار دهيد تا خطوطي به دلخواه رسم كند. آموز دانشنويسي در اختيار روان.1
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و نقل در اختيار كودك قرار دهيد تا بـه دلخـواه.2 يك وايت برد كوچكو قابل حمل

 روي آن نقاشي كند يا خطوطي رسم كند.

 مـداد بايـد بـين انگشـت( بايـد صـحيح باشـد. آمـوز دانـشي مداد دست گرفتن نحوه.3

و انگشت اشاره قرار گرفته ) گرفته شود.، از باالي قسمت تراشيده شده، شصت

و بـزرگ دسـت.4 و عضـالت كوچـك از، ضـعيف يـا كوچـك هسـتند، اگر انگشتان

و مداد خيلي كوتاه نباشد. مدارهاي باريك  تر استفاده شود

: هايي براي تقويت عضالت كوچكو بزرگ دست فعاليت

 هايش مچالـه كنـد. ذهاي باطله يا كاغذ روزنامه با دستاز كودك بخواهيد كاغ.الف

آن( ) نويسد.مي بهتر است اين فعاليت را بيشتر با دستي انجام دهد كه با

 كاغذهاي باطله را قيچي كند.، با استفاده از قيچي.ب

و بسته كند. دكمه، از او بخواهيد تا زيپ.ت و بند كفش خود را باز  هاي لباس

، از او بخواهيد به كمك يـك چـوب، ماسه يا خاك نرم وجود داردث. در محلي كه

و خاك بازي كند.  با ماسه

خط.5 از يك سري و و زياد رسم كنيد بخواهيـد تـا آموز دانشهاي موازي با فاصله كم

 يك خط راست رسم كند.، وسط هر دو خط موازي

 چين را پررنگ كند. هاي نقطه بخواهيد شكل آموز دانشاز.6

به،ادابتدا اعد.7 و حروف را و سـپس در كنـار آن همـان كلمات صورت كامل بنويسيد

و كلمات را به و از كودك بخواهيد اعداد  را كامل كند.هاآنصورت ناقص بنويسيد

و از كودك بخواهيـد تـا بـين.8 دو نوار موازي هم را با فاصله مناسب به كاغذ بچسبانيد

، توان اميدوار بود كه در مـدت كوتـاهيمي،ها آن دو نوار بنويسد. با انجام اين تمرين

و دادن اعتمـاد بـه ي بـا ايجـاد شـوق و آنگـاه مرب نفـس بـه ـ نارسانويسي اصـالح شـود

و علـل مهـم؛ً مستقيما او را براي خوب نوشتن كمـك كـرد، آموز دانش امـا از داليـل

عـدم همـاهنگي؛ توان به مواردي چون عدم حركت مناسـب انگشـتان نارسانويسي مي

رو، پـايين، بـاال: اي ماننـد عدم يـادگيري مفـاهيم پايـه؛و دست چشم و اسـتفاده؛ زيـر
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و مداد نامناسب و صندلي و پرتحركيبي؛ نامناسب از ميز فقـر؛ تأخير در تكلم؛ قراري

و عدم هماهنگي كلي بدن اشـاره خطا در ادراك ديداري واژه؛ يا نارسايي آموزش ها

).1391، تبريزي( كرد

 نويسي قرينهو نويسي وارونه درمان براي الزم هايحل راه
و در اين قسمت به بررسي مشـكل اصـلي مطالعـه مـوردي در ايـن پـژوهش كـه وارونـه نويسـي

در قرينه و يـا شـود. اخـتالل قرينـه پرداختـه مـي، مـورد مطالعـه اسـت آموز دانشنويسي نويسـي

و شروع به نوشتن جملـه نويسي زماني است كه كودك به جاي اينكه از سمت راست وارونه هـا

مي، كلمات نمايد گويـد ايـن كند. وقتـي معلـم ديكتـه مـي از سمت چپ كاغذ شروع به نوشتن

را كودكان مطالب را از سمت چپ صفحه مي نويسند. درست مثل اينكه شما مطالب ايـن مقالـه

و سپس آن ن كـودك بـه، ها را بخوانيد. در اين اخـتالل جلوي آينه نگهداريد توانـد مـي درسـتي

و به اشتباه از سمت چپ شروع به نوشتن مـي  و راست صفحه را تشخيص دهد  سمت چپ .كنـد

و غيـره ديـده،ي حـروف نويسـ جـا جابـه، هيچ اشتباهي از قبيل جا انداختن حروف نارسانويسـي

و بررسي كنيم يعني اگر ديكته؛ شود نمي شـود. نمره اش بيست مـي،ي كودك را در آينه ببينيم

ا و نوشتن اعداداين و مشـاهده مـي)راست به چپ نويسي( ختالل در نوشتن امالي فارسي شـود

و جمالت فارسـي  هر چند به او تذكر داده شود كه اعداد رياضي را از چپ به راست يا كلمات

كنـد. همچنـين زده مـي نويسي خود اطرافيانش را شگفت با قرينه، نويسيم را از راست به چپ مي

اما اگر اين مشكل؛ هاي نخست ورود به كالس اول دبستان طبيعي است سي در ماهنوي بروز قرينه

و براي ماه آن، شـود هاي متوالي بـه طـور مكـرر مشـاهده همچنان ادامه يابد بايـد بـراي درمـان

و تمرين چاره با كودكان به انـدازه كـافي كـار، هايي را كه در زير آورده شده است اي انديشيد

ذ و هاي بعد از كالس اول ديـده نمـي كر است كه اين مشكل معموال در سالكرد. الزم به شـود

ِ گــردد. معمــوال كودكــان كــالس اول بــه دليــل ضــعف آمــوزش پــيش از دبســتان برطــرف مــي  ً

و راست، اند درك درستي از اندام بدن نتوانسته و سـمت، سمت چپ و راست نسبي بودن چپ

و راست صفحه به به بنابراين، دست آورند چپ صـورت با ورود به مدرسه اين ضعف خودش را

مي اختالل قرينه )چهـار تـا هفـت سـال( دبسـتاني دهد. بنابراين براي كودكـان پـيش نويسي نشان
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تن تمرين و راسـت را انجـام دهيـد تـا مطمـئن شـويد درك هاي و آموزش دست چـپ آگاهي

ا دست آورده درستي از آن به ، صـادقي( ول جلوگيري نماييداند تا از بروز اين مشكل در كالس

و قرينه).1391 در بنابراين اگر وارونه و حتـي نويسـي در سـنين قبـل از دبسـتان صـورت گيـرد

و پي در پي تكرار نشود، كالس اول دبستان امري طبيعي است. بـراي درمـان ايـن، چنانچه زياد

شد مشكل انجام تمام فعاليت آن مفيـد، هايي كه براي درمان نارسانويسي ذكر اسـت. عـالوه بـر

: توان انجام داد اقدامات زير را مي

مي بتواند اندام آموز دانش: آگاهيتن.1 خـواهيم هـر هايش را بشناسد. به اين منظور از او

 با دستش نشان دهد.، بريم اندامي را كه نام مي

مي.2 از سازيم كه اندام آدمكي از مقوا هايش قابليت حركت داشته باشد. سپس هر كدام

مي دامان و از كـودك مـي هاي آدمك را به جهات مختلف حركت خـواهيم كـه دهيم

 ها را تقليد كند. همان حركت

و هركدام از اندام مربي روبه.3 آن، هايش را حركت دهـد روي كودك بايستد كـودك

).1391، صادقي( حركت را تكرار كند

 حركتي مشكالتبا كودكان
و پا رفتن:ت بزرگ مانندهاي حركتي مربوط به عضال در توانايي ، دويـدن، پريدن، چهار دست

و، پرتـاب كـردن، لي كردن لي و نـاراحتي هسـتند. در توانـايي.راه رفـتن هـاي ... دچـار مشـكل

و پيچيده مانند ، رنگ كردن، قيچي كردن، سوزن نخ كردن: حركتي مربوط به عضالت ظريف

و، بستن بند كفش، مهره نخ كردن، تا كردن .. دچار مشـكل هسـتند. كودكـان بـا.نقاشي كردن

و قدرت بينايي الزم برخوردارند اما؛ مشكالت در تشخيصو درك بينايي با اينكه از ديد كافي

: مشكالت اين كودكان در موارد زير است

و شناخت شكل و طرح الف. تشخيص و هندسي ها  هاي رياضي

و اندازه بر اساسب. جور كردن اشيا  شكل

ت و درك آنج. تشخيص  صوير اصلي از زمينه

د. تشخيص جزء از كل

و كلمات از يكديگر ه. تشخيص حروف
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ــافي ــنوايي ك ــدرت ش ــه از ق ــا اينك ــم ب ــنوايي ه ــخيصو درك ش ــا مشــكالت تش ــان ب كودك

و تفاوت، مشكالتي را در تشخيص صدا، برخوردارند و ناتواني تشخيص تشابهات هاي كلمـات

و تف آن اوتناتواني در نهايت تشخيص تشابهات و خوانـدن حالـت شـديد هـاي صـدا در تكلـم

و روشــن، همچنــين اســكندري).1391، تبريــزي( دارا هســتند، آنگــوزي شــنوايي اســت قيــاس

و امـال را آمـوز دانـش ترين داليل ضعف نيز در تحقيق خود مهم)1394( جوانمرد ان در ديكتـه

و ديـداري دانسـته مربوط به ضعف عملكـرد آن  و سـرقيني؛ انـد هـا در حافظـه شـنيداري  طـالبي

و، نويسي را ناشي از ضعف در حافظـه ديـداري نيز عوامل ضعف در ديكته)1394( عـدم دقـت

و مشكالت آموزشي بيان نموده و براي حل ايـن مشـكل از روش توجه هـاي تقويـت حافظـه اند

و شنيداري و دادن تكاليف، پرورش دقت، ديداري و هدفمند اسـتفاده نمـوده تشويق نـد.ا متنوع

و ميرنسـب  هـاي در پـژوهش مـروري بـر روش)1397( همچنين نتايج پژوهش سـليماني شـيبلو

را هـاي درمـان اسـتفاده نشـان داد كـه روش)نويسي ديكته( درمان اختالل يادگيري خاص شـده

و تكليـف بنـدي كـرد. ايـن روش توان در پنج طبقه دسـته طبقـه مي و، هـا شـامل فرآينـد حسـي

و چندرسانه، زشيهاي آمو بازي، حركتي و رفتاري هـا نشـان داد كـه اي است كـه يافتـه شناختي

ان بــا آمـوز دانـش هـا در كــاهشو بهبـود عملكـرد امــال هـاي مداخلـه ايــن پـژوهش همـه روش 

و اسـتفاده درسـت از ايـن روش ناتواني توانـد كمـك هـا مـي هاي يادگيري امال موثر بوده است

و زيادي در بهبود يـادگيري امـال داشـته باشـ  د. در پژوهشـي ديگـر تحـت عنـوان اخـتالل امـال

هـاي هـاي مداخلـه براي درمان اختالل امـال از روش)1387( هاي درمان آن توسط سواري شيوه

و مداخلهـ پزشكي و راهبردهاي آموزشـي اسـتفاده مـي هاي روان دارويي و تربيتي شـود. شناختي

البتـه؛ شـود هوشـي نيـز اسـتفاده مـي هـاي معتبـر همچنين براي تشخيص اخـتالل امـال از آزمـون 

نتـايج).2،2006و نيوسام1فيگورا( فرهنگو يا تمايز جنسي باشد، ها بايد به دور از نژاد آزمون

و محققي افزارهاي آموزشي ديكته در رفع اخـتالل در بررسي تاثير نرم)1394( پژوهش عمادي

نشـان داد مـداخالت آموزشـي ان در مراكـز درمـان اخـتالل يـادگيري آموز دانشنويسي ديكته

تـوان بـا ان با ناتواني يادگيري موثر بـود كـه مـي آموز دانشبر عملكرد يادگيري، مبتني بر رايانه

 
1 Figueroa  
2 Newsom  
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و نويسـي را حـل نمـود. همچنـين تحليـل داده اين شيوه آموزشي مشكالت ديكتـه هـاي حيـاتي

شـدت اخـتالل در پژوهشي تحت عنوان تاثير تقويت حافظه ديداري بر كـاهش)1397( سليمي

 ان ابتــدايي داراي اخــتالالت يــادگيري نوشــتاري نشــان داد كــه تقويــت حافظــهآمــوز دانـش در 

و حافظه ديداري تاثير معنـاداري دارد.، ديداري بر شدت اختالل يادگيري شدت اختالل نوشتن

مي با توجه به يافته توانـد بـه عنـوان يـك توان نتيجه گرفت كـه تقويـت حافظـه ديـداري مـي ها

و، زاده رجـب؛ سيده زهـرا،سر تكنيك بر اختالل يادگيري نوشتاري موثر واقع شود. چاك الهـه

وـ هاي ديداري نيز در پژوهشي تحت عنوان بررسي تاثير فعاليت)1397( محدثه، اديبان حركتـي

ان نارسـانويس دوره اول ابتـدايي آموز دانشهاي نوشتاري هماهنگي عضالت بر تقويت مهارت

تقويت عضـالت دسـت، حركتيـ ديداري( هاي در نظرگرفته شده ند استفاده از فعاليتنشان داد

و و دست و)...و هماهنگي چشم و خوانانويسـي اثرات مفيدي از جمله بهبـود عملكـرد نوشـتن

و استفاده از ايـن روش مـي  توانـد شـرايط مطلـوبي را فـراهم نمايـد تـا كاهش نارسانويسي دارد

و عالقـه ان با اعتماآموز دانش و عالقه بـه نوشـتن عالقـه نشـان دهنـد منـد بـه ادامـهد به نفس باال

مي تحصيل گردند. همچنين افزايش بيش و افزايش ميـزان فعالي تواند سبب كاهش ميزان حافظه

ي جهـت افـزايش شناسـ روانهـاي مختلـف نويسي شود. بنابراين الزم است تسـت اختالل ديكته

و تقويت حافظه بر ؛ رضا، ثناگو؛ مهدي، زيرك( ان اجرا شودآموز دانشروي اين ميزان تمركز

و غريبي علي، عجم ).1397؛ مليحه، اكبر

و ضرورت بيان  مسئله اهميت

مي به شاگردان از اولين سال ي بـا سـوادي نوشـتن شود. اولين نشـانه هاي تحصيل نوشتن آموخته

بيً صحيح است عموما از بارزترين نشانه ي كلمـات اسـت. در زنـدگي ويسـن سوادي نادرسـتي

و خط است اجتماعي افراد با يكديگر ارتباط دارند اين رابطه گامي به وسيله بسياري،ي نگارش

ي خط به ما منتقل شده است حفظ فرهنگو تمدن هـر ملتـي تـا از دانش گذشتگان ما به وسيله

و خط بوده است. براي هر فـرد آمـوزش ديـده نويسـي يـا درسـتاي حد زيادي در گرو نوشتار

و الفاظ به و بازگو كنند. بـه همـين امالي صحيح الزامي است تا كلمات خوبي مقصودش را بيان
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و براي درست نوشـتن قواعـدي وضـع دليل از دوران دور تاكنون در مدارس امال تدريس شده

و، اي كه قابل خوانـدن بـراي ديگـران باشـد اهميت درست نوشتن به گونه، شده ً كـامال روشـن

و از آن بـراي يـاددادن آشكار است. اكثر متخصصان بـراي نوشـتن نقـش اساسـي قائـل هسـتند

و هجي كردن استفاده مي و دقيـق، مشـاور، كنند. اگـر پزشـك خواندن و مربـي بـه موقـع معلـم

و  را مـي، ان را تشـخيص دهنـد آموز دانشمشكالت كودكان و منطقـي تواننـد راه حـل مناسـب

د. براي حل مشكل انتخاب كنن

و بايـد: مورد نظر يعني معين آموز دانشگردم به مورد اكنون باز مي من با معين آشنا شده بـودم

كـردم در ايـن مـدت تالش مـي، آموختن وي را به عهده گرفته بودمي به عنوان معلم كه وظيفه

او، دو يا سه ماه سال تحصيلي فرصت داشتم و درسي ن را از بـي هر چه زودتر اختالالت رفتاري

و برده يا به حداقل برسانم. بايد براي بهبود وضعيت آموزش معين اقدام نمايم تا جلوي خـانواده

و در  و مدرسـه، ادامـه تحصـيل بـا مشـكل مواجـه نگـردد دوستانش سـرخورده نشـود بـه درس

با وتحصيل عالقه و كتب مراجعه به مقاالت موجود در سايت مند شود. به همين دليل هاي علمي

و و مشـاوران محترمـي كـه در دنيـاي روان مشاوره شناسي همچنين استفاده از نظـر كارشناسـان

و مقاالتي را ارائه در از بـين بـردن ايـن اخـتالل هـاآندهند با مطالعهمي مجازي اينترت مطالب

 تالش الزم را انجام دهم.

 وضعيت مطلوب

هـا بـا مشـكل مواجـه درسدر تمـام،ي معين حل نشودنويس دانستم چنانچه مشكل ديكته من مي

مي، خواهد شد و روحيه، شود نسبت به تحصيل دلسرد مي اعتماد به نفسش به اش ضعيف و شود

و خـانواده، هايش شك كرده توانايي و عـاطفي صـدماتي جـدي بـه او اش وارد از لحاظ روانـي

و زندگي آينده مي و سـبب سـرخوردگي وي در جامعـه اش را تحت تـأثير قـرار مـي شود  دهـد

با مي و آمـوزش صـحيح ديكتـه روش كـارگيري بـه شود. بنابراين بايد نويسـي بـراي افـزايش هـا

و دوسـتانشو خـانواده  و معلـم اش مهارت نوشتن به او كمك كنم تـا در مدرسـه مقابـل مـدير

و اعتمـاد بـه نفسـش افـزايش يافتـه و ناتواني نكند هـايش حـداكثر از توانـايي، احساس حقارت
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و چگونه مشـكل ديكتـهد. از چه روشاستفاده را نماي و راهكارهايي استفاده كردم را ها نويسـي

؟ در معين كاهش دادم

 توصيف وضعيت موجود

و نقطـه صـفرمرزي در منطقـه بـوراالن7پسري معين ساله است كه در يكي از مدارس محـروم

در فرزند دوقلو از شـش فرزنـد يـك خـانواده اسـت خواند. معينمي شهرستان ماكو درس كـه

و، كنـد ارخ منطقه بوراالن زنـدگي مـي حال حاضر با والدينش در روستاي قزل پـدرش كـارگر

و در طول سال و فرزنـدش دور كشاورز است هاي قبل بـه دليـل موقعيـت شـغلي بيشـتر از خانـه

 تر شدن معين خوشبختانه در كنار خانواده است. ولي با توجه به بزرگ؛ بوده

ك مياز روزهاي اول مهر در اني را كـه در دروس مشـكل آمـوز دانـش كـردم الس هميشه سعي

و عـاطفي هسـتند  و روانـي و اختالالت جسـمي شناسـايي كـنم. بـراي، دارند يا دچار مشكالت

و يا يكي هميشه دير به مدرسه مـي آموز دانشنمونه يكي از  و يـا ان خيلي بچه حساسي بود آمـد

مي نميًاصال  و گاهي فرار از آمد و هـا ايـن كرد. يكي معـين بـود كـه در نوشـتن دچـار مشـكل

هيچ يك از مطالب درسي را ياد نگرفتـه بـود.، اختالل بود. براي اول كار من از او تست گرفتم

را مطابق نظر مادرش چون نام و يادگيري بسيار زيادي داشت. بيشتر اوقـات برده اختالل رفتاري

ك بيرون از كالس درس مي و چون مخل نظم و ديگرّ گذراند او را بـه، ان بـود آمـوز دانشالس

 دادند. كالس راه نمي

ها هيچ مطلبي را ياد نگرفته بود. من تقريبا هر روز بين دو يا سه زنـگ در كـالس در تمام درس

كـم توانسـتم دروس كـالس اول را بـه او بيـاموزم تـا سـرانجام معـين كردم تـا كـممي با او كار

و با من ارتبا و ناهنجـاري توانست مرا بپذيرد و دست از ناماليمات رفتـاري هـايشط برقرار كند

هايمان جـواب داد. معـين نـه تنهـا بـا مـن وقفه تالش بردارد. سرانجام پس از دو سه ماه تالش بي

 بلكه با ديگر افراد خانواده اش هم ارتباط برقرار كرد.
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و شواهد )1( گردآوري اطالعات

و گاه من هميشه در طي زنگ و در پـي مـيي استراحت مدرسـه بـا او كـار هاي كالسي كـردم

و اجراي  و ديگر دروس او بودم. براي رفع اختالل ديكتههاآنيافتن راهكارهاي مختلف نويسي

عـدم، كـه در بـاال نيـز ذكـر كـرده بـودم گونـه همان، داشت آموز دانشمشكل ديگري كه اين 

د،)عدم آشنايي با اعضاي بدن خود( آگاهي تن و ادن جهتعدم تشخيص و چـپ هـاي راسـت

و پايين و تمركـز حواسـش بـود. مطـالبي را كـه يـاد بيش، باال و بـه دنبـال آن عـدم دقـت فعالي

مي، گرفت مي و زود فراموش مي ناپايدار بود و نمـي كرد. زود خسته توانسـت ماننـد ديگـر شـد

و همكالسي بچه و در زمان مقرر بدهد ها آزمون درسي را با ديگر دوستان . به همين سبب بـاز ها

در پي پيداكردن راهكارهايي شدم تا اين مشكل را هر چه زودتر بتـوانم بـه حـداقل برسـانم. بـه 

و نقطه نظرات مختلـف اسـتفاده كـنم. از ديگـر راهكارهـايي همين سبب سعي كردم از روش ها

آن، كه انجام دادم و با مدير صحبت كردم. بـا وجـودي ها نيز از مشكل ديكته او ناراضي بودنـد

و تأكيـد مـي كه از قبل متن ديكته را به صورت كوتاه مشـخص مـي  دقـت ديكتـه كـنم بـا كـنم

و نتوانسته خود را به بقيه همكالسي، بنويسد هايش برساند. پوشه كارش را بـا انگيزه كافي ندارد

را مدير بررسي كرديم كه در آن وضعيت توصيفي درس ديكته نسبت به ساير همكالسي هايش

ها نياز به تالش بيشتري داشت. در مدرسـه نيـز بـاز بررسي نمودم كه نسبت به ساير همكالسيني

و آن و نمره والدينش صحبت كردم و عالقه كافي ندارد و ها بيان كردند دقت هايش افـت دارد

و درست نوشتن شروع به گريه مي مي به جاي درس خواندن و گويد اگر سخت بگيريد بـه كند

مير مدرسه نمي و در همين سن ترك تحصيل در وم كنم. همچنين با يكـي از دوسـتان مشـاورم

و مـرا  و از ايشان كمـك خواسـتم يكي از مدارس شهرستان در مورد مسئله معين صحبت كردم

و تاكيد نمودنـد چنانچـه وضـعيت تحصـيلي  اش در ديگـر دروس در اين زمينه راهنمايي كردند

اس، خوب باشد چـون آمـوز دانـش البته الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـنت.از لحاظ هوشي طبيعي

دادم. بـا بايد حساسيت بيشتري در فرآيند يادگيري نسبت به او خـرج مـي، تمركز كافي نداشت

و فراواني آن توانستم علت اصلي ضعف ديكتـه كنكاش اشتباه و امال ي را پيـدا نويسـ هاي ديكته
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و اينترنت نيـز مراجعـه كـردم تـا داليـل پايان،مقاله،ينويس هاي اختالل ديكته كنم. به كتاب نامه

در مشكل ديكته آن ان را بيابم كه عمدهآموز دانشنويسي از ترين : ها عبارتند

و وارونه، نارسا.الف » مشكل اصلي«ينويس قرينه

ي ديداري ضعف در حافظه.ب

 ضعف در تميز ديداري.ج

 حساسيت شنوايي.د

و توجه.ه  عدم دقت

د مي يگر علل عوامل مؤثر در ضعف ديكتهاز مفهـوم آمـوز دانـش توان به مواردي چـون نويسي

و نامناسـب؛ نويسد آن را درست نمي،ً فهمد يا قبال نفهميده كلمه را نمي كمبود فضاي آموزشـي

و( متناسب نبودن متن ديكته از نظر، بودن محيط آموزشي به ويژه كانكسي بودن كالس كميت

و)مقــدار و عــاطفي، آمــوز دانــشپايــه تحصــيلي بــا ســن و، وجــود مشــكالت روانــي بيقــراري

و قواعد اشاره كرد، تندخويي ).1391، تبريزي( نشناختن حروف

و حـروف با توجه به تعريف امال كه به معني جانشين ساختن صحيح صورت نوشـتاري كلمـات

و اهداف درسـي امـال در دوره به جاي صورت آوايي آن نيـز شـامل آمـوزشي ابتـدايي هاست

، آمـوز دانـش هـاي ارزشـيابي از آموختـه، ان اسـت آمـوز دانـش نوشتن كلماتي كه مورد احتياج 

و كلمـات مـيو آمـوزش شـيوه آمـوز دانـشي لغـات افزايش خزانه شـود.ي نگـارش حـروف

و)ب(،شـنيداري)الـف(: باشـد همچنين در يادگيري امال يك كلمه سه عامل مؤثر مـي  ديـدن

ك وتجسم ذهني كلمـه را بـه آمـوز دانـش نوشتن كلمه. با توجه به اين سه عامل زمـاني)ج( لمه

و در  و بتوانـد در ذهـن خـود تجسـم كنـد درستي خواهد نوشت كه آن كلمـه را خـوب بشـنود

و  نهايت كلمه را بنويسد. بسياري از كودكان مبتال به ناتواني يادگيري در پيوند دادن ميان صـدا

مي نان نميآ، نماد دشواري دارند و كلمـه تبـديل كننـد توانند صداهايي را كه ، شنوند به حروف

و به كار بردن تعميم،ي شنيداري اين كودكان در حافظه هاي رابطه صورت بـا تشخيص شنوايي

).1394، كريمي( ها دشواري دارند امال براي هجي كلمه
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و تحليل داده ها تجزيه

و تفكيك با جمع ي در معـين بـه نويسـ هـاي ضـعف ديكتـه مورد علـتدرهاآنآوري اطالعات

و تحليل و، با كمك مدير آموزشگاه، پرداختمهاآنتجزيه مشاوران زبـده در مـدارس شـهري

همچنين كتاب، انجام آزمون تشخيص شنوايي از معين،ي خودم مشاهده، آموز دانشمصاحبه با 

و منـابع درمان اختالالت ديكته در ايـن زمينـه توانسـتم، اينترنتـي نويسي دكتر مصـطفي تبريـزي

و مشـاهده گام وي نوشـته هاي مثبتي در برطرف كردن اين مشكل بردارم. با بررسي هـاي معـين

و نويســ قرينــه، پرســش از والــدينش بــه ايــن نتيجــه رســيديم كــه مشــكل اصــلي نارسانويســي  ي

در نويسي دارد. اين اختالل معموال در روزهاي نخسـتين سـال اول دبسـتان وارونه ممكـن اسـت

و علت آن وجود مشكالتي در جهت آموز دانش است. بدين معنـا آموز دانشيابي مالحظه شود

و زيرـ عقب، جلوـ راست،چپـ پايين، با مفاهيمي مانند باال آموز دانشكه  و رو آشـنا نيسـت

ا عـالوه بـر اشـتباه در نوشـتن كلمـات اكثـر.در زمينه تشخيص اين مفاهيم دچـار مشـكل اسـت

مي»ي« مثال قوري را از حرف؛ نوشت كلمات را برعكس مي و بـا حـرف شروع تمـام»ق«كرد

و كلمات نيز از ضعف شنوايي معين است. اين مورد مي كرد. گاهي با انداختن برخي از حروف

مي؛ در امالي معين به فراواني قابل مشاهده بود توان اين مشكالت را از عدم تمركز حواس البته

و چون زماني معـين مطلبـي را مـيو ناآر ، خوانـد نوشـت يـا مـي امي همگام نوشتن نيز بيان كرد

و هر عامل جزيي مي و حواسـش را پـرت حواسش به همه جا بود توانست افكـار او را پراكنـده

بي، يادگيري را برايش به مشكل بياندازد، كرده ، در گذاشـتن نقطـه آمـوز دانـش دقتـي همچنين

جا، دندانه و آنتشديد و اشـتباهاتي در سـركش كـه تـا حـدودي در امـالي يگزيني نادرست ها

و صداي زياد ديكتـه مـي معين مشاهده مي حواسـش، نوشـت شد. چنانچه معين در كالس با سر

و اشتباهاتش كمتـر بـود؛شد پرت مي در، اما در محيط آرام تمركز بيشتري داشت پـس محـيط

ن  و تمركز معين نقش مهمي داشت. معـين ، در سـاعت امـال هـا توانسـت بـا ديگـر بچـه مـي دقت

با اماليش را هم و هماهنگ و عقـب مـيهاآنزمان و دلسـرد نمـي مانـد يـا امـال بنويسد نوشـت

مي مي و گريه طبق نمـرات توصـيفي، كرد. معين از لحاظ هوشي هم تا حدودي مشكل دارد شد

و گـاهي پــايين سـاير درس  ت. در ايـن مــورد از هـايش در ســطح متوسـط قـرار داشــ ايـن درس
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و نمـرات وضعيت معين راضي و قواعد مشكل نـدارد و درك حروف و در شناخت كننده است

و انگيزه  بيشتري براي يادگيري پيدا كرده است.ي ديگر دروسش بسيار خوب است

 انتخاب راه حل جديد به صورت موقت

و تحليل اطالعات گردآوري شده و تجزيه و اينترنـت مراج بر اساسپس از بررسي ، عه به كتب

وي آموز دانشمصاحبه با خود و همكار مشاورم،و والدين و مدير همچنـين بررسـي، همكاران

و انجام تست شناسايي اندام و عيني در درس ديكته تن( هاي بدن اشتباهات مكرر ،)آگاهي عدم

شد گونه همان و مشـكالتي در هاي مسئله معين ناشي از عدم شناسايي اندام،ً كه قبال اشاره بـدني

و تـا حـدودي بـي جهت و راسـت دقـت او بـود كـه بـراي رفـع ايـن مشـكل يابي به ويـژه چـپ

و پيرامون رد يا قبول اين پيشنهادهايي به عنوان راه حل موقت همراه با داليل آن ها انتخاب شده

 شود. پيشنهادها داليلي مطرح مي

) قبوليارد( پيشنهاديحل راه

يا.1 و در مورد انواع مختلف آن از كـودك يك عروسك  تصوير يك آدم را به او نشان دادم ِ

در هايش را به من نشان بده.گوشً سؤال كردم. مثال پرسيدم كه چشم هايش را به من نشـان بـده.

و شكم از كودك سؤال كنيد. پـس، دست، گردن،سر، دهان، بيني، چشم، گوش، مورد ابرو پا

را از اينكه توانست آن هـاي خـود كـودك انجـام اين كـار را بـا انـدام، به درستي پاسخ بدهدها

و بگوييد گوش و بيني، هايت را نشان بده دهيد … ات را نشان بده

در ان از بعضي از انـدام آموز دانشبه دليل عدم آگاهي: داليل و كـم هزينـه بـودن هـايش مفيـد

مي( رسد شناسايي اعضاي بدن مفيد به نظر مي ).شود قبول

هايش قابليت حركت داشته باشد. سپس گردن اي كه اندام به گونه، سازيممي آدمكي از مقوا.2

از بـاال يـا پـايين مـي، راسـت، هاي آدمك را يك به يـك بـه سـمت چـپو دست و چرخـانيم

را، ها را تقليد كند. با انجام اين بازي خواهيم كه همان حركت كودك مي كودك مفهوم قرينـه
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و قا قبـول( تميز قايل شـود، اي كه قرينه يا وارونه آن است در خواهد بود بين واژهتشخيص داده

).شود مي

و يا تصحيح آن توسط خود.3  ان با نظارت بنده. آموز دانشتعويض دفترهاي ديكته

و درك پايين: داليل جـويي از همـديگر وجـود دارد ان امكان عيبآموز دانشبه دليل سن كم

مي( شودمي آموز دانشكه سبب سرخوردگي  ).شود رد

مي تمريناتي ساده طرح.4 آن ريزي و در هـاي مختلـف با توجه به دستور شـكل آموز دانشكنم

مي( آميزي نمايد هاي دستور داده شده را رنگ در جهت ).شود قبول

)نويسـي آيينـه( يـا قرينـه ها را صـحيح امـا وارونـه واژه برخي از كودكان به هنگام نوشتن ديكته

در نويسي يا قرينه نويسند. اگر وارونه مي و حتـي نويسي در سنين قبل از دبستان اتفاق افتاده باشد

و پي در پي تكرار نشود، كالس اول دبستان اما اگر با گذشـت؛ امري طبيعي است، چنانچه زياد

در ابتـداي سـال فراگرفتـه آمـوز دانـش هـايي كـه حتي در مـورد واژه، چند ماه از سال تحصيلي

و درمان دارد. براي درمان اين مشـكل، رخ دهد،تاس تـوان اقـدامات زيـر را مـي، نياز به ترميم

: انجام داد

ــد انــدام آمــوز دانــش: آگــاهي تــن.1 او بايــد بتوان ــه ايــن منظــور از هــايش را بشناســد. ب

مي خواهيم مي هـايي را كـهو يـا بـرعكس انـدام نشان دهـد، بريم هر اندامي را كه نام

 نام ببرد.، دهيممي نشان

و پاهـايش قابليــت حركــت داشــته باشـد عروسـك را كــه دســت.2 كنــيم. تهيــه مــي، هــا

و پـايين حركـت مـي اندام و بـاال و راسـت از دهـيم هاي او را يك به يك بـه چـپ و

ها را تقليد كند. با انجام ايـن بـازي كـودك مفهـوم خواهيم همان حركت كودك مي

و واژ اي كـه خوانـده بـين واژه قادر خواهد بود، قرينه را تشخيص داده كـهايهاسـت

و يا قرينه آن است  تميز قائل شود.، وارونه
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مي.3 و هر كدام از انـدامرو روبهتواند مربي وي كودك بايستد هـايش را حركـت دهـد

و تمرين شماره ها را تكرار كند. بديهي است كه در اين تمرين كودك همان حركت

م اگر بخش،2 مثـال پـاي يعنـي بـه عنـوان( ربي حركت كنـد هايي از طرف چپ بدن

كه؛ بايد پاي راستش را بلند كند آموز دانش،)چپ مربي ي پـايرو روبهيعني پايي را

 چپ مربي قرار دارد.

مي.4 در ايـن: آزمون پـنجم فراسـتيگ اسـتفاده كنـد8تا1 تواند از تصاوير گزينه مربي

در قسـمت پـايين، بينـد هـا مـي چـين هايي را كه در نقطـه بايد شكل آموز دانشتصوير 

 تصوير رسم نمايد.

)2( گردآوري شواهد

و، نويسي معين برطرف شده براي بررسي اينكه آيا ضعف ديكته به گردآوري اطالعـات جديـد

: به شرح زير پرداختم2شواهد 

و بهبود وضعيت با مشاهده ديكته: مشاهده فردي.1 و كاهش كلمات نادرست قبلي هاي معين

د ي او شدم.نويس رسي امالي او متوجه بهبود وضع ديكتهتوصيفي

مي: آموز دانشمصاحبه با خود.2 و موفقيت و هر بـار وارد كـالس معين ابراز خوشحالي كرد

مي،شد مي مي اول دفتر اماليش را و مي آورد  نويسم. گفت خيلي بهتر از قبل امال

و خانواده.3 و اظهـارو پدرش بسـي آموز دانشمادر: مصاحبه با والدين ار از او راضـي هسـتند

به، اش از بهبود اماليش نااميد شده بوديمً كنند كه قبال به دليل عدم انگيزه مي اكنون اعتماد

و غلط و انگيزه فرزندشان افزايش يافته هاي اماليش نسـبت بـه گذشـته كـاهش يافتـه نفس

و در حال حاضر از خط فرزندشان بسـيار ابـراز خوشـحالي مـي  و ديگـر كننـد. است مـدير

از آمـوز دانـش همكاران نيز بهبود ديكته  و و بهبـود وضـعيت تحصـيلي او را تأييـد كردنـد

 وضعيت ديكته او راضي بودند.

ايشان نيز بهبود حساسـيت، با بررسي نتيجه آزمون مجدد سنجش حساسيت: همكار مشاورم.4

 شنوايي معين را تأييد كردند.
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ا و تعيين آن ارزشيابي تأثير اقدام جديد  عتبار

و سـنجش تـنحل پس از اجراي راه و مشاهده امـالي معـين و جهـت ها و بررسـي آگـاهي يـابي

: از جمله؛ي پيشرفت او هستند دهنده نشان همگي، نتايج

 نويسي او بسيار كاهش يافته است. ديكتههاي غلط-

 نمره توصيفي درس ديكته معين خوب شده است.-

تن- مي تست  دهد. آگاهي بهبود او را نشان

و عدم دقت او بود اشتباهات اماليي كه مربوط به جهت-  بسيار كم شده است.، يابي

و ديگر همكاران از پيشرفتش بسيار راضي هستند.-  مدير

 اش بسيار خوشحال هستند.و خانواده آموز دانشخود-

ــه صــورت- ــاالتر تحصــيلي ب ــه مراحــل ب ــيدن ب و رس ــدن ــراي درس خوان ــزه او ب انگي

ي  افته است.چشمگيري افزايش

،)دوسـت مشـاورم، همكـاران، مـدير(و تأييـد تمـامي همكـاران آموز دانشبا مشاهده پيشرفت

و خود و والدين آموز دانشوالدين و تغيير در معين بسيار راضي هستند مشـاور، از اين پيشرفت

مي همچنينو   كنند. مدير مدرسه از كار من در طول اين چند سال بسيار اظهار رضايت

جادر اي را،ن و دلسـوزانه در هجا دارد از تمامي عزيزان كـه در طـول ايـن چنـد سـال خالصـانه

و برطرف كردن مشكالت درسي او تالش كرده آموزش و سپاس فراوان داشته، اند معين تشكر

و تالشي دريغ  و صبور معين كه در تمام اين مدت از هرگونه همكاري و مادر دلسوز باشم. پدر

 نكردند.

ها پيشنهاد

و والدين براي بهبود ديكته آن چند پيشنهاد كاربردي براي معلمان و كـاهش مشـكالت نويسـي

: ويژه در دوره اول ابتدايي به
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و گفـتن ديكتـه بـه صـورت كلمـه بـه كلمـه باعـث يـادگيري ياد دادن كلمـات بـه- تنهـايي

 ند.بايد كاربرد اين كلمات را در جمله بدا آموز دانشبلكه؛ شود نمي آموز دانش

و چهار جهت راست- و پـايين مـي، از طريق آموزش اندام بدن و الال از چـپ تـوان مشـكل

و امال را تقويت كرد. راست  نويسي نوشتن

ي نيست.نويس تكرار نوشتاري كلمات غلط نوشته تنها راه حل مشكل نادرست-

مي- ان كمـك آمـوز دانـش توان به بهبود نوشتن صـحيح از طريق آموزش تصويري كلمات

 رد.ك

در چنـد جملـه بـه كـار ببرنـد. ايـن، انـد بخواهيم كلماتي را كه غلـط نوشـته آموز دانشاز-

و صحيح  برايش روشن شود.هاآننويسي كلمات

مي- و حافظه  ان را تقويت كرد.آموز دانشتوان ديكته از طريق شنيدن

مي- و حافظه نيز كودكيك براي مثال؛ توان ديكته كودكان را تقويت كرد از طريق ديدن

 تصوير ناكامل را كامل كند.
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