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 چکیده

 ابتدایی سوم و دوم آموزان دانش نویسی دیکته اختالل بهبود تاثیرآموزش ادراک دیداری بر تعین حاضر مطالعه از هدف :هدف

جامعه مایشی با پیش آزمون و پس آزمون ، دارای یک گروه آزمایش و یک گروه  گواه است.این تحقیق از نوع نیمه آزروش:  .است

چند مرحله ی آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم ابتدایی شهر سقز است که به روش نمونه گیری خوشه ای 

هات امالیی دانش آموزان با استفاده از روش تبریزی انتخاب شد و با استفاده از نوع و تعداد اشتباای یک مدرسه ابتدایی پسران 

.که به صورت نویسی انتخاب شدند دیکته اختالل دارای آموز دانش 20از بین تمام دانش آموزان پایه دوم و سوم این مدرسه 

اک دیداری فراستیگ ادر درمانی های بر همین اساس برنامهنفر در گروه گواه قرار گرفتند.  10نفر در گروه آزمایش و  10تصادفی 

 نیز آزمون پس.گردید اجرا آموزان دانش روی بر دوشنبه و شنبه روزهای در98_99تحصیلی سال ماه بهمن 14 تا ماه آذر 16از

 پیش در آموزان دانش اشتباهات نوع و فراوانی ی مقایسه با.گرفت صورتبر روی هر دو گروه  نهایی درمان از بعد جلسه یک

 اختالل بازپروری بر ادراک دیداری درمان نتیجه گیری:بحث و  .شد پیشرفت هر دو گروه بررسی زانمی آزمون پس و آزمون

 .بود موثر ابتدایی سوم و دوم پسر آموزان دانش نویسی گروه آزمایش دیکته

 فراستیگ خواندن،ادراک دیداری یادگیری ،توانایی اختالل نویسی،درمان دیکته اختالل دارای آموزان دانش واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

 و مغز و عصبی سیستم و محیطی و عاطفی فقر در باید را آن دلیل که آموزشگاهی درس یا ذهنی فرایند چند یا یک در اختالل

 قرار باالتر یا عادی سطح در هوشی بهره نظر از و نیست شدید بسیار مشکالت این میزان کرد،اگرچه جستجو حسی های گیرنده

 دچار که آموزانی دانش آمار.است توجه قابل هستند تحصیلی یا رفتاری مشکالت از برخی دچار که آموزانی دانش شمار.دارند

 مشکالت از برخی دچار که افرادی شمار تردید بی.است شده گزارش درصد 12 تا 4 هستند،بین خاص معنی به یادگیری اختالل

 و قدیمی های روش از آنان مشکالت حل برای ووالدین،غالبا مدارس نمعلما.باشد می این از بیشتر مراتب به هستند یادگیری

 وجود به آموز دانش تحصیل در پیشرفتی نهایت ودر شود می وقت گرفتن و ناامیدی و یاس موجب گیرند،که می کمک منسوخ

 دانش اگر و است واندنخ اختالل اختالالت دیگر اساس هستند،که یادگیری اختالل سه ریاضی و خواندن،نوشتن اختالل.آید نمی

 هایی مهارت به نوشتن توانایی. شود رفع آن خواندن اختالل باید ابتدا باشد مشکل دچار خواندن در نوشتن اختالل آموزدارای

 دست،آسیب با حروف نوشتن که است شرایطی نوشتن اختالل.دارد نیاز زبان ودستور نویسی کلمات،خوانا مناسب درک ماننده

 وجود شواهدی همچنین (.2006کی،)کند می ایجاد توانی نا کردن هجی اوقات گاهی و دست با نوشتن در که طوری به بیند می

 در (.2003 کاپالن)باشد داشته رابطه اختالل این با است ممکن حرکتی - ادراکی و زبانی های دهد،نقیصه می نشان دارد،که

 عالیم ترینشایع شوند،می دستوری اشتباهات دچار کوتاه و ساده جمالت نوشتن در معموال کودکان آن،این از پس یا دوم کالس

 بد خط هاودست پاراگراف درساختن گذاری،ضعف نقطه دستوری،اشتباهات کردن،اشتباهات هجی اشتباهات شامل آنان بالینی

 اشکال.2.نویسی دخطب یا نویسی نارسا.1 :شوند می تقسیم دسته سه به نوشتن در عمده مشکالت(.1389فرد، باعزت،ایزدی)است

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل اند،واقعیت این است  .کردن هجی و امال در اختالل.3.انشا در

که انواع اشتباه هایی که دانش آموزان مرتکب می شوند،از یک نوع نیستند تا یک روش درمان داشته باشند،پس باید انواع 

آن ها بررسی شود تا براساس نوع اشتباه و بیشترین فراوانی اقدام به درمان شود.نتایج مشاهدات بالینی در  اشتباهات و فراوانی

دانش آموزان ابتدایی در ایران نشان می دهد که برخی از آنان در هنگام نوشتن مشکالت معناداری دارند.این دانش آموزان 

کلمات نیستند.آن ها معموال در نوشتن حروف با صداهای معموال قادر به هجی کردن وترکیب حروف برای ساختن 

ن( و در نقطه گذاری اشتباه می کنند وپاره ای از حروف و کلمات را در هنگام نوشتن _ض،م_غ،ذ_ط،ق_ث،ت_ص_مشابه)س

دارد،پس (.امال عمل تبدیل از طریق حافظه است وماننده خواندن، نشانه های جانبی و زمینه ای ن1387جا می اندازند)باعزت،

بهره گیری از حافظه برای نوشتن یک کلمه از خواندن آن دشوار تر است.نوشتن امال به دلیل انتزاعی بودن و باتوجه به خودمداری 

کودکان وعدم تطابق بیان محاوره ای کلمات با نوشتن رسمی آن ها،کار دشواری است.زبان نوشتاری در سلسله مراتب توانایی 

بت کردن،خواندن و نوشتن( پس از سایر اشکال زبان یادگرفته می شود و مشکل درهریک از مراتب های زبانی)گوش دادن،صح

قبلی،بر یادگیری زبان نوشتاری تاثیر می گذارد.پس هدف اصلی از طرح این مقاله آشنایی با انواع اشتباهات متداول دانش آموزان 

اشتباه در اصالح آن است.در مقاله حاضر با روش های درمانی  در هنگام امال نویسی و اثر و نتیجه ی درمان های مخصوص هر

اختالل دیکته نویسی تبریزی آشنا می شویم،که چگونه با استفاده از مهارت های حافظه دیداری،ادراک دیداری ودقت دیداری 

 ی را درمان کنیم.توانسته ایم،اشتباهات امالیی دانش آموزان پسر دارای اختالل دیکته نویسی پایه دوم و سوم ابتدای

 روش

این پژوهش یک مطالعه ی تجربی میدانی از نوع پیش آزمون وپس آزمون بدون گروه کنترل می باشد.جامعه آماری در پژوهش 

در  98_99حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوم و سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته نویسی است که در سال تحصیلی 

آذر ماه ، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در   16سقز مشغول به تحصیل اند.درروز شنبهمدارس ابتدایی شهرستان 

میان مدارس دوره اول ابتدایی پسرانه، یک مدرسه انتخاب شد.واز بین دانش آموزان پایه دوم و سوم این مدرسه به انتخاب 

دستگاه های حسی و حرکتی نداشتند و از نظر هوشی در دانش آموز دارای اختالل دیکته نویسی که مشکالت حاد  22معلمان 

ز انجام هماهنگی های الزم با مدیر،معاون و معلمان دانش  سطح عادی و نرمال بودند به عنوان گروه آزمایش معرفی شدند.پس ا

زان معرفی شده ی آموزان دارای اختالل دیکته نویسی و آگاه ساختن آنها از نحوه سنجش و درمان وجلب رضایت آنها.دانش آمو



هر معلم مورد سنجش قرار گرفتند.از آنجا که یادگیری مهارت های خواندن پیش نیاز مهارت های نوشتاری به خصوص نوشتن 

دیکته است،پس ابتدا به وسیله ی متون فارسی خوانداری دانش آموزان،که قبال در کالس این درس هارا خوانده بودند مورد 

و اشتباهات آنان یادداشت شد،بعد از آن تمام دیکته های نوشته شده دانش آموز بر اساس نوع و  سنجش قرار گرفتند و نواقص

تعداد اشتباهات مورد بررسی قرار گرفت.تمام کلمات اشتباه دانش آموزان، یادداشت شد و در جلوی هر کدام، کلمه درست و نوع 

مربوط به)حافظه دیداری،حافظه شنیداری،حساسیت شنیداری،دقت  اشتباه را یادداشت کردم.انواع اشتباهات امالیی دانش آموزان

وتمیز دیداری،حافظه توالی دیداری،نارسانویسی و مسائل آموزشی( بود،که فراوانی انواع اشتباهات یادداشت شد و بر همین اساس 

الل دیکته نویسی در روزهای بیشترین اشتباه دانش آموزان مربوط به حافظه دیداری آنان بود.درمان دانش آموزان دارای اخت

 5دانش آموز مورد سنجش  22آذرماه بود. از میان  18شنبه و دوشنبه انجام می گرفت واولین روز شروع درمان در روز دوشنبه 

دانش آموز از نظر خواندن دارای ضعف هایی بودند که ابتدا از نظر مهارت های خوانداری مورد آموزش قرار گرفتند،بعد به اصالح 

دانش آموز دیگر مورد آموزش 17موزش مهارتهای حافظه و ادراک دیداری آنان پرداخته شد و از همان ابتدای آغاز درمان، وآ

معلمان، به صورت  کدام از مهارت های ادراک وحافظه دیداری قرار گرفتند.آموزش دانش آموزان دارای ضعف حافظه بینایی هر

نار همدیگر صورت می گرفت.با توجه به روش های درمانی پیشنهادی تبریزی برای گروهی وهربار به تعداد سه تاهفت نفردر ک

ادراک وحافظه دیداری،تصاویری سیاه وسفید با اشکال خاص خودشان )حیوانات ،مناظرطبیعی و انسان ها( که هرکدام ویژگی 

موزان داده می شد تا این تصاویر مخصوص به خودشان را داشتند،به صورت تصادفی و به ترتیب افزایش یک واحدی به دانش آ

را به ترتیب به حافظه بسپارند. ابتدا به هر نفر در گروه یک تصویر خاص تعلق می گرفت تا به آن نگاه کنند وحالت کلی شکل 

را از  را به حافظه بسپارند،این تصویر ممکن بود شبیه به تصاویر بقیه دانش آموزان باشد یا با آن ها فرق داشته باشد،بعد تصویر

آنها می گرفتم ومی خواستم که نام تصویر و حالت کلی تصویر را توضیح دهند، مثال بگویند تصویریک زنبور که دست هایش را 

بلند کرده است.بعد تصویر دوم را به او میدادم تابه ترتیب نام و حالت کلی هر دو تصویر را  به خاطر بسپارد بعدهر دانش آموزی 

بود،دو تصویر را از او می گرفتم و او باید به ترتیب نام تصاویر و حالت کلی آن ها را می گفت.بعد از  که زود تر آماده پاسخ

موفقیت در دو تصویر، تصویر سوم،بعد تصویر چهارم و بعد از موفق شدن،آخرین تصویر یعنی تصویرپنجم را به او می دادم تا نام 

ین پنج تصویر از تصاویر واضح ونه چندان جزئی استفاده می شد.این تمرین و حالت کلی هر پنج تصویر را به ترتیب بگوید،تمر

باعث تقویت حافظه دیداری،ادراک دیداری و تقویت حافظه ی توالی دیداری دانش آموزان می شد.تعدادی از دانش آموزان به 

تر بودند و اشتباهات متعددی نسبت دیگر دانش آموزان سریعتر آماده ی جواب دادن بودند وتعدادی هم نسبت به بقیه کند

دقیقه توانستند هر پنج تصویررا به ترتیب بازگو  10دانش آموز به طور میانگین زمانی  16دانش آموز، 17داشتند.درروز اول از 

کنند.در همان روز اول دانش آموزانی که در تمرین پنج تصویر موفق شدند،به هرکدام تصویرمرکب مشابهی داده شد تا به دقت 

جزئیات آن نگاه کنند،سپس در مورد تصویر از آنان سواالتی می شد.تصویر مرکب،یک تصویر سیاه وسفیدی بود که در آن به 

یک دختربچه ویک پسربچه در حالی که هر کدام مدادید در دست داشتند و در کنار تخته سیاهی ایستاده بودند تشکیل شده 

دان واضح وجود داشت،بر همین اساس بعد از اینکه دانش آموزان چند دقیقه بود.در تصویر پرندگان،گل و درخت به صورت نه چن

ای به تصویر نگاه می کردند،تصویر از آنها گرفته می شد و سواالتی را از ساده به دشواربه صورت شفاهی ازآنها می پرسیدم.سواالتی 

ت پسر است یا دست چپ؟چند پرنده چون:چند کودک در تصویر وجود دارد؟چند تا پسر؟چندتا دختر؟مداد در دست راس

درتصویرمی بینید؟پاهای پسر واضح است یا دختر؟قد پسر بلند است یا دختر؟لباس پسر و دختر دکمه دارد یا خیر؟درخت و 

گلها در کجاهای تصویر اند؟ اگر دانش آموز به سواالت درست یا غلط جواب می داد بازخورد فوری نمی گرفت،تعداد پاسخ های 

نفر فقط  16و دومورد یا بیشتر بود،مجددا از او خواسته می شد تا با دقت بیشتری به تصویر نگاه کند.در روز اول از بین اشتباه ا

نفر موفق شدند با حداقل اشتباه به سواالت جواب دهند.مجددا در روز دوم درمان دانش آموزانی که مراحل قبلی را طی نکرده  7

نفرشان توانستند با موفقیت مرحله ی تصویر مرکب رابگذرانند.تصویر  9نفر دانش آموز  10بودند مورد درمان قرا گرفتند واز

مرکب بهترین درمان برای افزایش مهارت های دقت و ادراک دیداری و حافظه دیداری است.بعد از تصویر مرکب شش خودکارو 

نش آموزانی که دو مرحله قبلی را طی کرده بودند،به مداد را به تنوع رنگ و اندازه در کنارهم برروی زمین قرار می دادم تا دا

ترتیب قرار گیری و نوع هرکدام دقت کنند،بعد از آنها می خواستم که چشم هایشان را ببندند و از میان خودکار و مداد ها دویا 

،به هیچ عنوان بازخورد بگویند که کدام مداد یا خودکار نمانده است،سه تای آن ها را بر می داشتم و ازهرکدامشان می خواستم



بار ترتیب قرار گیری مواد را عوض  فوری به آنان داده نمی شد تا آخرین نفر نیز جواب دهد،بعد از چند مرحله اجرای این کار این

می کردم واز آن ها می خواستم چشم هایشان را باز کنند و بگویند جای کدام ها با هم عوض شده است.هرکدام از کودکان که 

نفر انجام گرفت از این بین  8اشتباه را داشتند به مرحله بعد می رفتند.در روز دوم درمان، آزمون خودکار و مداد برروی حداقل 

نفر توانستند باکمترین اشتباه این مرحله را نیز به پایان برسانند.دانش آموزانی که مراحل اول تا سوم را با موفقیت پشت  3فقط 

هارم می شدند.در این مرحله برای هر دانش آموز یک متن تدریس شده ی کتاب خوانداری،داده سر می گذاشتند وارد مرحله چ

یک کلمه برایشان تعین می شد تا آن را بلند _می شد تا یک بار آن را برای خود بخوانند،سپس از روی همان متن یک کلمه

در هوا یا برروی زمین بنویسند وهمزمان آن را بخش تلفظ کنند وبه حافظه بسپارند،سپس با استفاده از انگشت سبابه،کلمه را 

.قرار دادن تصویرکلمه در حافظه 2.تلفظ صحیح کلمه 1خوانی کنند.موفقیت در این مرحله وابسته به رعایت سه شرط مهم است:

را به درستی بار( هر سه شرط  4. نوشتن و بخش خوانی صحیح کلمه.اگر دانش آموز بعد از چندین مرتبه )حداکثر 3کوتاه مدت 

دوکلمه می شد.در این مرحله نیز هماننده مرحله ی قبل متن تدریس شده ای را در _اجرا کرد.وارد مرحله ی پنجم دوکلمه

اختیار کودک قرار می دهیم تا آن را برای خود بخواند بعد،دو کلمه برای او تعین می شود تا بلند آن را تلفظ کنند.سپس در 

مرتبه با رعایت  4مه را به ترتیب روی هوا یا زمین بنویسد وهمزمان بخش خوانی کند.پس از حداکثر حافظه بسپارند بعد هردوکل

سه کلمه می شود،بازهم تمام شرایط _تمام شروط،این مرحله نیز به پایان می رسد و دانش آموز وارد مرحله ششم یعنی سه کلمه

تب موفقیت،سه بار هم کفایت می کند.مراتب هر مرحله باید از و مراتب مراحل قبلی رعایت می شود به جز اینکه حداکثر مرا

کلمه یا کلمه های ساده تر شروع شود تا به کلمات دشوار برسد.این کار دانش آموزان را قادر می سازد،تا شکل درست انواع 

 11دانش آموز، 17ازحروف در کلمه را به درستی بنویسند،بخصوص حروفی که تلفظ مشابه یا نزدیک بهم دارند.تا روزهشتم 

نفرتوانستند،مرحله سه کلمه ای را با موفقیت پشت سربگذارند.بعد  3دانش آموز دارای اختالل خواندن  5دانش آموزوتا روز نهم از

از مرحله ششم،دانش آموزان وارد مرحله هفتم می شدند که در این مرحله تصاویری به کودکان داده می شد،که باتوجه به شکل 

دیگر شکل ها را کامل می کردند یا باید شکل مشابه شکل اصلی را از میان دیگر شکل ها انتخاب می کردند وآن را اصلی باید 

رنگ می زدند یا کودک باید تصاویر خواسته شده درمیان دیگر تصاویررا مشخص می کرد وآن را رنگ بزند)تشخیص شکل از 

میزان دقت دانش آموزانجام میگرفت،که هر دانش آموزی که در این مرحله زمینه(.این مرحله بیشتر برای اطمینان از باال رفتن 

ضعف های چشم گیری داشت باید برروی تصاویر دیگری کارمی کرد،تا ضعف های دقت دیداری اش اصالح شود.هر دانش آموزی 

یزان تاثیر گذاری روش درمان که مرحله هفتم را به پایان می رسانید به عنوان پس آزمون امالیی از آن ها گرفته می شد،تا م

اختالل دیکته نویسی تبریزی بر اساس تقویت حافظه دیداری،ادراک دیداری و دقت دیداری که بیشترین عامل تاثیر گذار برروی 

اشتباهات دانش آموزان بودند مشخص شود.همچنین تمام امالهای جدید دانش آموزان مورد بررسی قرار می گرفت تا میزان 

 سنجیده شود. پیشرفت آنان

 گیری هبحث و نتیج

دانش آموز،نتیجه نهایی چنین حاصل شد که روش های درمانی تبریزی در  20با بررسی امالی دانش آموزان و گرفتن امال از 

اختالل دیکته نویسی برای تقویت حافظه،دقت وادراک دیداری دانش آموزان.برروی کم کردن و به حداقل رساندن تعداد اشتباهات 

دانش آموز دیگر فقط موجب  6دانش آموز به طورحداکثری تاثیر گذار بود وبرروی  14یی مربوط به این توانایی ها بر رویامال

پیشرفت متوسط دانش آموزنسبت به امالهای پیش آزمون شده بود.پیشرفت حداکثری دانش آموزان در درس دیکته نشان 

ان دارای اختالل دیکته نویسی است.همچنین تاثیر تقویت حافظه،ادراک دهنده ی تاثیر روش درمانی تبریزی برروی دانش آموز

و دقت دیداری به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در درست نویسی مورد تاید قرار گرفت. در این پژوهش برای کودک نوعی 

ف از حیوانات و شخصیت های حس آرامش،که بادیگرکودکان مشکالت مشابهی دارد فراهم بود.کودکان از اینکه با تصاویر مختل

کارتونی یا خودکار ومداد داشتند،مورد درمان قرار می گرفتند،اشتیاق بیشتری برای حضور در کالس داشتند.توجه کودکان به 

جواب دادن دیگر بچه ها وموفقیت دیگران در حل معما ورفتن به مرحله بعد،آنان را نیز برای تالش بیشتر مشتاق کرده بود.باال 

اعتماد به نفس دانش آموزانی که نسبت به دیگران سریعتر مراحل را پشت سر می گذاشتند.یکی دیگر از اثرات روش رفتن 



شایان ذکر است که درمان های اختالل دیکته نویسی دانش آموزان دوم درمانی تبریزی اما به صورت مجموعه ای و گروهی بود.

ر مصطفی تبریزی،صورت گرفت و ایشان قبل تر، از این روش ها به نتیجه و سوم ابتدایی با توجه به روش های پیشنهادی دکت

مطلوب رسیده بودند.اما درمان اختالل دیکته نویسی به روش تبریزی برروی دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی وکارکردن با گروه 

صورت گرفت.اما محدودیت هایی که در خاص هر معلم وتاثیر پذیرفتن دانش آموزان از همدیگر پژوهشی بود که برای اولین بار 

این پژوهش پژوهشگر با آن مواجه بوده است،این مطالعه محدود به دانش آموزان پسر دارای اختالل دیکته نویسی پایه ی دوم 

العه وسوم بوده است،بنابراین در تعمیم پذیری به سایر مقاطع تحصیلی یا دیگر اختالالت یادگیری باید احتیاط شود و نیازمند مط

فراگیر تر است.همچنین در این پژوهش امکان کنترل برخی متغیر ها ماننده غیبت کردن دانش آموزان یا روزهای تعطیل ویا 

آموزش هایی که دانش آموز در کالس یاخانه می دید میسر نبود.آنچه پژوهشگر به عنوان پیشنهاد برای پژوهش های آینده 

یگری برروی انواع اختالل یادگیری دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان انجام مطرح می سازد،این است که پژوهش های د

گیرد.همچنین پیشنهاد می شود از روش های درمانی این پژوهش به همراه مطالعات دیگری در زمینه ی درمان اختالالت 

ه نشان داد که روش درمان گروهی نتایج این مطالعیادگیری تبریزی برای بازپروری ودرمان کودکان دارای اختالل استفاده شود.

اختالل دیکته نویسی تبریزی،با تقویت حافظه،ادراک ودقت دیداری دانش آموزان دوم وسوم ابتدایی باعث کاهش تعداد اشتباهات 

 آنان در این درس شد. درمان اختالل دیکته تبریزی می تواند خانواده ها و معلمان را به ابزار قویی در امر آموزش این دانش

آموزان مجهز کند.همچنین با به کار بردن دیگر تمرین های درمانی اختالل دیکته تبریزی به صورت گروهی، می توان تاثیرات 

 آن را مشاهده کرد.
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Abstract 

Target: The aim of this study was to determine the effect of visual perception training on improving dictation 

disorder in second and third grade elementary students. analysis method: This research is a quasi-experimental 

study with pre-test and post-test, has an experimental group and a control group. The statistical population includes 

all second and third grade male students in Saqez, which is a multi-stage cluster sampling method The boys' 

primary school was selected and using the type and number of spelling mistakes of the students using the Tabrizi 
method, 20 students with dictation disorders were selected from all the second and third grade students of this 

school. 10 people in the group were randomly selected. Experiment and 10 people were in the control group. 

Accordingly, Frostig's visual perception treatment programs were performed on students on Saturdays and 

Mondays from 16 Azar to 14 Bahman of the 99-98 academic year. After the test, a session was performed on both 

groups after the final treatment. And the type of students' mistakes in pre-test and post-test, the progress of both 

groups were examined. Conclusion: Visual perception treatment was effective on rehabilitation of dictation 

disorder in the experimental group of second and third grade male students. 

Keywords: Students with dictation disorder, Learning disability treatment, Reading ability, Frostig visual 

perception 

 
 


