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 چکیده

 اختالالت وجود آموزان، دانش در تحصیلی موفقیت نبود عوامل از یکی

و  نفس به اعتماد تحصیلی /کاهش افت منجربه که است آنان در یادگیری

روانی  نظر از ناپذیری جبران لطمات و .شود می آنها تحصیل ترک ازحتی 

 خواهد وارد کشور پرورش و آموزش نظام و خانواده و کودک به اقتصادی و

است که  ابتدایي آموزان دانش بین در یادگیري اختالالت از یكي دیكته اختالل .کرد

 گفتار و روانشناسی و تربیتی علوم متخصان که است قرن یک از بیش 

 از هدف .اندبوده کودکان قبیل این مشکالت درمان و تشخیص پی در درمانی

حاضر توصیفی و جز تحقیقات  است. پژوهش امالبررسی اختالل  حاضر پژوهش

 استفاده اطالعات آوری جمع ای برای کتابخانه مطالعات از کهمروری است 

 شد.

 

 دانش آموزان روش های آموزشی، ء، امالاختالل واژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه  

 

 اندک با شناسان روانمطرح شد.  1963اختالالت یادگیری نخستین بار در سال 

 مبتال کودکان: کنند می    تعریف چنین را یادگیری اختالالت هایی تفاوت

 رابطه در اساسی فرایند یاچند دریک که هستند کسانی یادگیری اختالالت به

 که شرطی به هستند اشکال دارای ونوشتن کردن گفتن،درک خواندن،سخن با

 یا و حرکتی نقص بینایی، ذهنی،نقص های ماندگی ازعقب ناشی مشکالت این

یکی از اختالالت یادگیری ، اختالل دیکته می باشد که نباشد. فرهنگی نقائص

به طور مشخصی خانواده ها و معلم ها بروز این اختالل را در دانش 

 تا درصد 27 كه دهندمي نشان آمارهاآموزان پایه دبستان  گزارش کرده اند. 

 مي تشكیل دیكته اختالل را یادگیري هاي ناتواني كل از درصد ، 28

 در آموزان دانش خطاهاي انواع دهندمي نشان ها ( پژوهش  .(kronberger,2003دهد

، مشکالت واج شناسی ،  درست نویسی، حذف ، اضافه ،   از اند عبارت دیكته

جابه جایی ، جانشینی آوایی و غیر آوایی، وارونه نویسی و قرینه نویسی 

(2005 .Lauren & Connie .)3تا  1یری ویژه از دامنه شیوع اختالل های یادگ 

درصد از  5درصد گزارش شده است.  برخی از پژوهش ها نشان می دهد که 

(. 1380سال از خدمات ویژه استفاده کردند )کریمی،  6-17دانش آموزان 

پژوهش های انجام شده خارج از کشور نشان می دهد که اختالل یادگیری 

درصد جمعیت را تشکیل  27دیکته در بین دانش آموزان شیوع باالیی دارد و 

( نیز طی پژوهشی 1383(. شهنی ییالق و همکاران )1373می دهد )نریمانی،

 6.4درصد در پسران و  7.6میزان همه گیر شناسی اختالل یادیگری دیکته را 

این اختالل در دانش لذا بررسی درصد در دختران  گزارش کرده اند.  

 از اهمیت به سزایی برخوردار است. آموزان 

 

 دالیل اصلی ناتوانی دردیکته عبارت اند از :

 یادگیري، در ویژه نارسایي با كودكان از بعضي :دقت و توجه در مشكل  -

 را گوناگون محیطي هاي محرك میان از معین محرك یك كردن جدا توانایي

 (1384ندارند )امیدوار،



 مكانیسمي حسي، اطالعات شناخت معني به ادراك، :دیداري ادراك در اشكال -

م  مفهو و شناختي عمل به حسي تحریك از دور به مغز آن وسیله به كه است

 .دارد تحصیلي یادگیري در اي عمده نقش دیداري ادراك .پردازد مي سازي

 مبني دارند؛ ادراكي تعمیم نوعي دبستان از پیش سنین در كودكان معموالا 

-نمي عوض ها آن متفاوت فضایي وضعیت رغم علي اشیا ماهیت كه این بر

 تواند مي شود داده نسبت نیز الفبا حروف به تعمیمي چنین این اگر.شود

 نماید  یاري حروف تشخیص در را كودك

 داراي دیداري حافظه ي زمینه در كه كودكاني :دیداري حافظه در اشكال  -

 صحیح را متفاوت شكل و یكسان صداي با كلمات توانند نمي هستند مشكل

 و یادآوري در ولي ندارند، خود بینایي در مشكلي هیچ كه این با .بنویسند

 .هستند ضعف دچار اشكال و اعداد، الفبا، حروف شكل بازشناسي

 و كلمات فهمیدن در ضعف صورت به مشكل این :شنیداري حساسیت بودن ناكافي -

 .می دهد نشان را خود حروف

 دیداري توالي در اشكال   -

 با ء شي یك تفاوت تشخیص توانایي به دیداري تمیز :دیداري تمیز در اشكال  -

 كودك از مثال طور به دبستاني پیش آمادگي آزمون در .دارد اشاره دیگري

 باید كودك كه كند، متمایز پ از را ب حروف كردن، نگاه با خواهند مي

 حروف، كردن جور در مهارت .دهد تشخیص حروف از یك هر در را ها نقطه تعداد

 تكالیف از دیگري ي نمونه شكل ها و ها طرح تصاویر، اعداد، ها، واژه

 (. 1384است.)امیدوار؛ دیداري تمیز

 

 ءی درمان اختالل امالآموزش نظریه های

 هـاي تقریب تقویــت،بازخورد، الگــوبرداري، شــاملمستقیم:  آموزش

 برنامــه،یادداشت دقیــق طراحــي. یادگیرنـده بـودن فعـال و متـوالي

 دیداري، نمایشهاي ونموداري، ترسیمي هاي سازماندهنده شده، هدایت هاي

 دانش مشـكالت حل براي شیوه بهترین مستقیم آموزش. یادیارهااست آموزش

 معناداري نحوكدیکته به و است ویژه یادگیري هاي اختالل داراي آموزان

 .بخشد مي رابهبود آموزان دانش( وانشاء دیکته دسـتخط،) نوشـتن یادگیري

 مراحل:



 را مستقیم آموزش اصلی مراحل( 1389 سیف، از نقل به ؛2006) اسالوین

 :است کرده معرفی اینگونه

 آموزان-دانش به: آنها به آموزان-دانش نظر جلب و یادگیری اهداف بیان. 1

 انتظار آنها از عملکردی چه شما و گرفت خواهند یاد چیزی چه که بگویید

 ممکن یا و است مهم و جالب آنها برای درس محتوای اینکه گفتن با. دارید

 ایجاد درس به نسبت آنها در باشد، داشته کاربرد شخصی زندگی در است

 .کنید عالقه

 برای و اند-خوانده قبال آموزان-دانش که را آنچه: نیازها-پیش مرور. 2

 .کنید مرور است، ضروری جدید درس یادگیری

 در را الزم اطالعات کنید، تدریس را تازه موضوع: جدید مطالب ارائه. 3

 مفاهیم و دهید ارائه را ضروری های-مثال بگذارید، آموزان-دانش اختیار

 .دهید توضیح را

 پاسخ دریافت با و کنید طرح سوال: یادگیری وارسی تدابیر از استفاده. 4

 .کنید اصالح را آنها و ببرید پی آنها یادگیری اشکاالت به آموزان-دانش از

 و تازه های-مهارت تمرین فرصت آموزان-دانش به: مستقل تمرین دادن. 5

 .بدهید را شده آموخته اطالعات از استفاده

 کنید وارسی را آموزان-دانش تکالیف: بازخورد دادن و عملکرد ارزیابی. 6

 و کنید تقویت را درست های-پاسخ. بگیرید آنها از کوتاه امتحانات و

 .دهید آموزش دوباره و کنید اصالح را غلط های-پاسخ

 آموزان-دانش به تازه درس درباره: کردن مرور و فاصله با تمرین دادن. 7

 بعدی، های-درس در. بپردازند فاصله با تمرین به آنها تا دهید تکلیف

 به را دوباره تمرین فرصت و کنید مرور را قبلی های-درس مطالب

 اند-خوانده قبال که را آنچه یادآوری امکان تا بدهید آموزان-دانش

 متفاوت های-موقعیت در را خود های-آموخته بتوانند و آید فراهم برایشان

 . گیرند کار به یادگیری موقعیت با

 



 و توازن آن در که فرنالد گریس دکتر خانم روشفرنالد: حسی چند نظریه

 نظر مورد المسه حس و شنوایی حس بینایی، حس از استفاده برای تعادلی

 نام، این تسمیه وجه علت.گویند می نیز«حسی تعقیب» روش آنرا و است،

 شنوایی و بینایی حواس به انگشتان با تعقیب روش این در که است آن

 (Fernald, 1988) .گردد می اضافه یادگیری برای

 : فرنالد حسی چند روش مراحل

 انتخاب بگیرد، یاد دارد دوست که را ای کلمه هر بخواهید آموز دانش(1

 .بیاموزید او به(خواندن)را آن تشخیص و نوشتن سپس و کند

 .مینویسیم درشت خط با ای صفحه  روی را کلمه(2

 جایی تا. کند کنددنبال می تلفظ بلند که حالی رادر کلمه آموز دانش( 3

 .بنویسد را آن بتواند آن به کردن نگاه بدون که

 راتشویق او باید معلم شد درونی او برای ونوشتن تشخیص که هنگامی(4

 .بنویسد داستان تا کند

 .بخواند است ذهنش در داستان هنوز که رازمانی داستان شده تایپ بعد(5

 .کند نگهداری و نوشته هایی کارت روی بر را جدید کلمات تمام باید(6

 :حسی چند روش در موفقیت کسب برای نکاتی

 در زیرا شود، انتخاب کودک توسط باید داستان موضوع همچنین و کلمه. 1

 .شود می اوبیشتر در یادگیری ی انگیزه صورت این

 .است ضروری انگشت با شده نوشته کلمه تعقیب. 2

 این بسیار تکرار و خود انگشت با کلمه تعقیب از پس کودک است الزم. 3

 .بنویسد آن به کردن نگاه بدون را کلمه عمل،

 صورت این در نوشت، اشتباه را حرفی کلمه، نوشتن هنگام کودک اگر. 4

 .بنویسد نو از باید را کلمه تمام

 یا و کند می تعقیب خود انگشت با را کلمه که حالی در باید کودک. 5

 .کند تلفظ بلند صدای با را کلمه نویسد، می آنرا



 نیست، الزم استثنایی موارد بجز انگشتان با تعقیب که هنگامی. 6

 می تبدیل شده تایپ کلمات بایگانی به درشت خط با کلمات بایگانی

 .گردد

 

 کپارت حرکتی –روش ادراکی 

 پاسخهای که است دلیل این به یادگیری کپهارت،مشکل نظریه مطابق  

 اختالف از. گیرد نمی قرار آن به مربوط الگوهای قالب در کودک  حرکتی

 تئوری این در مهمی عامل عنوان به  حرکتی الگوی و حرکتی مهارت بین

 چند روش از کمتر آن تأثیر که هرچند حرکتی  ادراکی روش مورد .در است شده یاد

 ادراکی اطالعات میان پیوند برقراری طریق از میتواند آموز دانش اما است حسی

یادگیری  برای مؤثر چوبی چهار خود پیرامون محیط به ها آن تعمیم و حرکتی و

 های پیوند نیازمند کودکان که است معتقد کپارت .سازد فراهم بیشتر های

 کودکان از بسیاری میگوید او .هستند حرکتی و ادراکی اطالعات میان در بسیاری

 نمیکنند کامل مؤثر ای گونه به را فرآیند این تحصیل نخستین های سال در

 برقرار ارتباط کالس و درسی های برنامه با ضرورت حد در نمیتوانند بنابراین

 و میشود شروع حرکات کنترل با کودک ذهنی رشد که است معتقد چنین هم وی .کنند

 در و حسی دریافتهای تکمیل و ترکیب ادراک مسایل، منظم، کشف چون مراحلی

 تر کامل پیشین مرحله از مرحله هر میگوید او .میکند طی را مفاهیم تشکیل پایان

 طی درست ترتیب با و سادگی به را مراحل این عادی کودکان و است تر پیچیده و

 رشد مراحل در است ممکن یادگیری اختالالت با آموزان دانش مورد در اما میکنند

 طریق از رشد روند میباید که میدارد ابراز جا این در او .دهد رخ انقطاعی

 .شود بازسازی روانی  آموزشی روشهای

-ادراکی پیوند و حرکتی-ادراکی یادگیری های تقویت طریق از ها تمرین این    

 عالیتر ذهنی فعالیتهای برای را او و میکنند تسهیل را کودک ذهنی رشد حرکتی،

 و مدرسه در موفقیت و یادگیری مهارتها  رشد موجب همچنین .میسازند آماده

 از استفاده در است ممکن کودکان از برخی ضمن در .میشوند انتزاعی تفکر ایجاد

 حسی دریافتهای ترکیب در اما باشند نداشته مشکل تنهایی به حسی کانال یک

 با رابطه در و بشنود و ببیند است ممکن کودک مثال برای .باشند مشکل دچار مختلف

 این ترکیب در اما باشد نداشته اشکالی تنهایی به یک هر وشنوایی بینایی ادراک

 باعث کپارت پیشنهادی های تمرین وضعیتی  چنین در باشد ناتوان یکدیگر با حس دو



 حساسیت شنیداری، حافظه دیداری، زمینه در آموزان دانش دیکته اختالل کاهش

  نویسی، وارونه نویسی، قرینه دیداری، توالی حافظه دیداری، تمیز شنیداری،

 راهکارهایی عنوان به حرکتی  ادراکی و حسی چند روشهای ترتیب بدین میشود. 

 .است گرفته قرار تأیید مورد دیکته اختالل کاهش برای

  

 از یادیارهاروش استفاده 

 حافظه خطاهاي نویسي دیكته هاي مشكل از یكي نظران صاحب ي عقیده طبق        

 كه دارد وجود فراوني ي قاعده بي هاي كلمه فارسي زبان در و باشد مي بینایي ي

 كار به ضرورت بنابراین فراگیرند، را آنها صحیح دیکته ي باید آموزان دانش

 این از یكي كه شود مي مطرح حافظه به كمك هاي راه و شناختي هاي اقدام بستن

 یادیارها هاي تدبیر شود، مي برده كار به حافظه تقویت منظور به كه راهبردها

 مي كمك معنا بي هاي كلمه و مفاهیم كردن معنادار ازطریق یادیارها .باشد مي

 از و دهند افزایش را تصویري مواد گنجایش ظرفیت بتوانند آموزان دانش كه كنند

 و كنند كسب بیشتري موفقیت قاعده بي كلمه هاي كردن هجي ي زمینه در طریق این

  .آورند دست به آینده در را ها كلمه بیشتر  یادگیري ي زمینه

 یا دیداري هاي نماد از استفاده با كه هستند هایي روش ها راهبرد این      

 استفاده منطق .دهند مي افزایش را بازیابي هاي مهارت و حافظه توانایي صوتي

 از یادگیري هاي اختالل داراي دانش آموزان اگر كه است این ها یادیار از

 آن دهند، ارتباط قبلي دانش به را اطالعات و كنند استفاده عیني نشانه هاي

 آشناتر، را آشنا نا مطالب آورند.  یادیارها، مي یاد به بهتر را اطالعات

 استفاده .كنند مي عینی تر را انتزاعي اطالعات و معنادار را بي معنا  اطالعات

 به. كنند مي فراهم نیز را شناختي فرا هاي مهارت كاربرد زمینه ها یادیار از

 ابزار كه این دلیل به شنیداري و دیداري هاي یادیار از استفاده رسد مي نظر

 مي جلب را تري بیش توجه ها یادیار این دیگر طرف از بوده، حافظه براي كمكي

لذا  .نمودند فراهم را قاعده بي كلمات دیکته ي بهتر یادگیري زمینه نمودند،

 و دیداري رهاي یادیا از قاعده بي كلمات آموز دیکتهي در كه شود مي توصیه

 (.1377شود )تبریزی، استفاده شنیداري

 

 شـده داده خـودنظم یـادگیري نظریـة  

 یادگیري نظریه به آن داردومنشأ شناختي درروانشناسـي ریـشه     

 شده داده خودنظم یادگیري.بندورابازمیگردد آلبرت اجتماعي-شناختي



 شـامل شـناخت.وانگیزش فراشناخت، شناخت،: است اصـلي جزء سه شامل

 آوردن یاد بـه و سپردن خاطر به رمزگرداني، براي الزم مهارتهاي

 دگیرنــدگانیا كــه مــیشــود مهارتهـایي شامل فراشناخت.است اطالعات

 درك را شـناختي فراینـدهاي كــه ســازد مــي قــادر را

 بــر كــه اســت نگرشــهایي و باورهــا شـامل انگیـزش.كننـد

 همـه.مـیگـذارد اثر فراشناختي و شناختي مهارتهاي رشــد و اســتفاده

 ,Zimmermanنیـستند ) كافي اما اند، الزم دهي خودنظم براي اجزا این

2000) 

 آمـوز دانـش دیکتهیـي خطاهـاي: اي زمینه دانش گسترش:اول مرحله 

 دانــش بــه مرحلــه ایـن در. مـیشـود شناسـایي دیكته گفتن ازطریق

 .میشود داده كــار،اطالعات مراحــل مــورد در آمــوز

 اضافه، حذف،) دیکته اي خطاهاي نوع راهبرد درمورد بحث:دوم مرحله

 دانش صحیح پاسـخهاي مـورد در و مـیشـود شـناخته( وغیـره جـایي جابه

 .میشود داده توضـیح راهبـرد و بحـث آمـوز

 كه را آموزي دانش معلم، هــرراهبرد بــراي آوردن نمونــه:سوم مرحله

 یـا مـیدهـد قـرار الگو عنوان به مینویسد، صحیح طور به را كلمات

 دیکتهیي خطاهاي مـورد در. مـیدهـد انجـام را الگوسازي این خـودمعلم

 چنـد كلمـه ایـن كه میشود نظـرسؤال مـورد نمونـه از آمـوز دانش

 كه میشود خواســته نمونــه از ســپس و دارد حــرف دارد،چنــد بخـش

 .بنویسد را آن درست دیکتهي و بخواند بلند صداي با را كلمه

 و شده داده الگوي آموز راهبرددانش سپردن یاد به:چهارم مرحله

 كمــك وســایل همــة و خــود دیکتهیــي خطاهــاي اصـالح راهبردهـاي

 .میسپرد خاطر به را آن به مربوط آموزشي

 خطاهـاي اصـالح راهبردهـاي آموز دانش راهبرد از پشتیباني:پنجم مرحله

 .میكند تمرین معلم حمایت با را خود دیکتهیـي

 را شـده آموختـه راهبردهـاي آمـوز دانـش مستقل عملكرد:ششم مرحله

 كار به و میكند تمـرین كـم، بـسیار حمایـت بـا یا معلم حمایت بـدون

 آمـوزارزیابي دانـش عملكرد در راهبرد آثار مرحله این در.میبرد

 آموز دانش ذهن در راهبرد که كند حاصل اطمینان باید معلم و میشود



 داده برنامه آموز دانش به آن ماندگاري و نگهداري بـراي و شـده ثبـت

 .شود

 

 ای رسانه چند شیوه به آموزش

 دیکته ایي كلمات همراه تصویر و صوت ارائه شامل اي چندرسانه موزشآ   

 چند یادگیري نظریه اساس بر.است موثر دیکته اشکاالت ترمیم در نظر مورد

 دریافت یا كسب متن یك از را كالمي اطالعات ابتدا یادگیرنده اي رسانه

 ترتیب بدین و میكند انتخاب شكل یك از را دیداري اطالعات بعد كندمي

 پایه متن بر كالمي اطالعات سپس و میسازد پایه ، تصویر و صوت متن، بایك

 پایه تصویر یك در را دیداري اطالعات و باشدمي ذهني كالمي بازنمایي كه

 دیداري بازنماییهاي و میكند ،سازماندهي است دیداري ذهني بازنمایي كه

 كالمي و دیداري اطالعات بین ارتباط برقراري با را جدید شنیداري و

 متناسب و جذاب وصوتهاي آهنگها شدن اضافه . با میسازد یكپارچه مشابه

 موضوع به مربوط و گوناگون انیمیشنهاي و بازیها ارائه همچنین كودك سن

 میشود لغات یادگیري جریان درگیر كودك ذهني مراكز دیگر ، آموزش مورد

 کتاب نویسنده واگان تای های نوشته طبق .میبرد باال را یادگیري وتوان

 ویدئو و انیمیشن صدا ، متن ترکیب ای رسانه چند"  ای رسانه چند متن"

 .کند می ارائه شما به را آن دیگری ی وسیله هر یا رایانه که است

 پردازش سیستم كه. گردد برمی شناختی پردازش نظریه به روش این زیربناي

 و تصویري /دیداري پردازش) جداگانه كانال ازدو انسان در اطالعات

 یا كردن صحبت مثل)لغات براساس یادگیری.است برخوردار( كالمي /شنیداري

 اطالق( وانیمیشن شكلها و ها نقشه عكسها، مثل) تصاویر و( چاپي متنهاي

 (Plass etal.2003میشود)

 تكلیف كردن ساده و سازي بـرزنجیره تاكیـد آن درتكلیـف: آمـوزش روش

 آموزش از است عبارت تكلیف آموزش. شوند گرفته یاد بایـد كه است هایي

. اند ضروري خاص، تكلیفـي اجـراي بـراي كـه اي ویـژه مهارتهاي مستقیم

 ساده را پیچیده تكالیف باید تكلیف، تجزیـة راهبرد درسي، درموضوعات

 تاحدي تكلیف. شود مسلط مستقالا  جزء هر به بتواند كودك كه نحوي به كند؛

 قدم سپس و دهد پاسخ آن بـه راحتي به بتواند كودك كه میكند پیدا تنزل

. مــیكنــد حركــت پیچیــده رفتارهــاي سـوي بـه تكلیـف قـدم به



 نـام دیکته، آمـوزش در گـام به گام یا گرایي كاهش رویكــرد ایــن

)) ابتـداحرف میكنیم، تجزیه آن اجزاي به را(( بابا)) كلمه مثالا  دارد

(( بابا)) كلمه درآخر و(( باب)) سوم قدم در(( با)) بعدي قدم در(( ب

 (.1377میدهیم )تبریزی، آموزش را

 

  گیريبحث و نتیجه

نه تنها مداخله اولیه و زود هنگام، ، ارایه شده مطالبباتوجه به 

بلکه تالش پیوسته و مدام در طول زمان برای رفع مشکالت این دانش 

می توان از راه تشخیص و لذا آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

با استفاده از آموزش راهبرد های مناسب  شناسایی درست و زود هنگام و

و در نظر گرفتن سبک یادگیری و ویژگی های روان شناختی هر کودک به 

 این گروه از دانش آموزان کمک کرد 
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