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 چکیده

نوشتن یکی از راه های برقراری ارتباط است و مهارت در آن می تواند زمینه ساز ارتباط بهتر و کامل تر  با دیگران باشد. با این 

نوشتن نشان نمی دهند، زیرا نمی توانند افکار خود را روی کاغذ بیاورند و  حال بسیاری از دانش آموزان، رغبت و عالقه ای به

این مسئله می تواند در پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر داشته باشد و زمینه ساز نا امیدی و احساس های منفی مستمر در دانش 

ادگیری خاص نوشتن به صورت هدف از مطالعه حاضر مرور کاربست مداخالت روانشناختی اختالل ی هدف:آموزان باشد. 

ناتوانی های یادگیری، کودکان استثنایی ، توانمند سازی  -ادبیات پژهش از سه مجله علمی پژوهشی روش: سیستماتیک است.

بدون محدودیت زمانی جستجو شده است. پس از جستجو، غربالگری و  -(1399کودکان استثنایی، از شماره ابتدا تا کنون )

مقاله چاپ شده  918الت و اعمال معیارهای ورود و خروج ، پژوهش انجام گرفت. در جستجوی اولیه تعداد ارزیابی کیفیت مقا

مقاله مرتبط تشخیص داده شد که شرایط الزم برای شرکت در  28در سه مجله بررسی شد که پس از ارزیابی عنوان و چکیده 

مقاله به دلیل استفاده از روش تکراری  3تقسیم بندی شدند که  پژوهش را دارا بودند. سپس مقاالت بسته به کاربست نوع درمان

روش درمانی استفاده شده بود.  32مقاله باقی مانده ، وارد پژوهش شدند، که در آنها از  25از پژوهش خارج شدند و در نهایت 

مختلف در اختالل یادگیری  روش مداخله روانشناختی 32با توجه به پژوهش های بررسی شده تعداد یافته ها و نتیجه گیری: 

 نوشتن شناسایی شد و بسته آموزشی بر اساس این روش های مداخله شناسایی شده ، تدوین گردید.

 مداخالت روانشناختی، اختالل یادگیری خاص با  اسپسیفایر نوشتن ، مرور سیستماتیک، تدوین بسته آموزشی کلیدواژه:

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 مقدمه

شخیصی و آماری اختالل های روانی ، اختالل یادگیری ویژه  نوعی اختالل عصبی تحولی بر اساس تعریف پنجمین راهنمای ت

است و مانع یادگیری یا کاربرد مهارت های تحصیلی ویژه ) از جمله خواندن، نوشتن یا ریاضی( می شود که پایة سایر یادگیری 

تشخیص آن فقط با  دبستان آشکار می شوند، اماهای تحصیلی هستند. نشانه های اولیة مشکالت یادگیری در سالهای پیش از 

 تالش کرده است که بعضی طبقه بندی DSM-5(.  2013شروع آموزش رسمی قابل اعتماد است )انجمن روانپزشکی آمریکا، 

ه ها را عمومی تر کند تا بتواند جنبه های مختلف و متنوع اختالالت را طوری پوشش دهد که بر شروع آنها در کودکی تاکید شد

به این ترتیب ، اختالل یادگیری به .باشد و این اختالالت از اختالالت مرتبط با سایر اختالالت )مثال طیف اتیسم( تفکیک شوند 

اختالل یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده و اختالل خواندن، اختالل نوشتن، و اختالل ریاضی که هر یک قبال یک اختالل 

اکنون به عنوان یک اسپسیفایر در اختالل یادگیری خاص گنجانده شده است. یعنی از این به  مستقل و مجزا محسوب می شد،

بعد اختاللی به نام اختالل خواندن، نوشتن یا اختالل ریاضی نخواهیم داشت. مثال از این به بعد روانپزشکان یا روانشناسان بالینی 

مبتالست، در عوض خواهند گفت که به اختالل یادگیری خاص با نخواهند گفت که این کودک به اختالل خواندن )دیسلکسیا( 

اسپسفایر دیسلکسیا مبتالست. اینگونه اختالالت یادگیری با سایر مشکالت روانی کودکی چند ابتالیی زیادی دارند.) 

انی های یادگیری درصد از کل ناتو27( آمار و ارقام نشان می دهد که 1395؛ به نقل از اخوان تفتی و همکاران،2013کاوندیش،

است  شدهدرصد گزارش  7تا 6را ناتوانی یادگیری امال تشکیل می دهد و در ایران، شیوع اختالل امال در پایه سوم ابتدایی بین 

(.به نظر می رسد که اختالل یادگیری ویژه ناشی از عوامل ژنتیکی و اختالل در کارکردهای دستگاه 1384)نریمانی و رجبی،

 (. 2003) سوانسون، هریس، و گراهام،اعصاب مرکزی است 

حرکتی بسیار گسترده ای است که به دیدن با چشم، هماهنگی حرکات چشم،  -نوشتن مسلتزم مهارت های دیداری 

؛ به نقل از طهماسبی بروجنی 2000هماهنگی حرکات ظریف چشم و دست، مهار عضالت بازو، دست و انگشتان نیاز دارد) لرنر ، 

مشخص شده است که بیشتر کودکان دچار ناتوانی یادگیری با حداقل یک مهارت آکادمیک در نوشتن  .( 1396و همکاران،

  (.1391مشکالتی دارند خواه دستخط باشد، ویا امالء و یا زبان نوشتاری) منصورنژاد،کجباف و مولوی، 

ن بسیار آهسته می نویسند ) احدی تولیدات نوشتاری این کودکان گاهی اوقات خوانا نیست و در بعضی زمان ها این کودکا

(. از سوی دیگر، ممکن است نارسانویسی بازتابی از مشکالت حرکتی ظریف باشد، یعنی کودک قادر به جنبش 1388و کاکاوند، 

حروف یا شکل های نوشتاری به نحو مؤثر نباشد. دانش آموز ممکن است  از رویحرکتی الزم برای نوشتن یا رونویسی کردن 

د درون داد اطالعات دیداری را به برون داد جنبش های ظریف حرکتی تبدیل کند و یا ممکن است در فعالیت هایی قادر نباش

به نقل از طهماسبی بروجنی و ؛ 1392فضایی است مشکل داشته باشد.) کدخدایی، -که مستلزم داوری های حرکتی 

عضالنی که سبب ایجاد حرکات صحیح، ظریف  -م عصبی(. از سوی دیگر، هماهنگی عبارت است از ادغام سیست1396همکاران،

و هماهنگ در بدن می شود و موجب درگیری الگوهای حرکات بدن یا اندام می شود. )باقر زاده، شیخ، شهبازی و طهماسبی 

تی ( . بسیاری ازکودکان ناتوان در یادگیری، هماهنگی ضعیف در فعالیتهای حرکتی، اشکال در هماهنگی حرک 1386بروجنی، 

(. یکی از انواع 1363ظریف، شناخت ناقص اندام ها، جهت یابی ضعیف و وضعیت جانبی تثبیت نشده دارند ) فریار و رخشان،

هماهنگی، هماهنگی چشم ودست می باشد که عبارت است از توانایی فرد در تشخیص وانتخاب یک طرح و یا شیء از اشیای 

(. این کودکان، تعداد زیادی اشتباهات دستوری دارند، 1368ات دست ) هارو،پیرامون و هماهنگ کردن درک بصری شیء با حرک

 نمی توانند پاراگراف بسازند، معموالً نقطه گذاری را در پایان جمله فراموش می کنند و اغلب توانایی به

سمت باال و پایین خاطر آوردن احساس جنبشی کلمه ها را ندارند؛ به عنوان مثال، حرکت های دست در هنگام نوشتن که به 

واضح است که این اختالل در عملکرد تحصیلی و امور روزمره ای که مستلزم نوشتن است، تداخل  .می رود، برای آنها دشوار است

؛ به نقل از مهرادصدر و 1379؛ ترجمة منشی طوسی، 1989واالس و مک الفلین،2005می کند.) سادوک و سادوک، ،

 (.1398همکاران،



 یادگیرنده، صداهای زبان را با حروف مناسب و در جهت درست با هم هماهنگ کند و به درستی ست کهامال نیاز ا در

(. به عبارت دیگر صدای کلمه ها از طریق کانال حسی شنوایی Wanzek,2006)پیام را به متن و به شکل نوشتاری تبدیل کند 

ی نگهداری شده در حافظه بلندمدت جور می شود و پس از وارد حافظه کوتاه مدت شده و در آنجا با استفاده از تصاویر ذهن

( معتقدند که رشد 2005( . رومانی، السون و دبیتا ) 1385شدن به صورت نوشتاری بر روی ورق ظاهر می گردد ) ذوفن،  -جور

تاری مرتبط به امال نتیجه دو فرآیند است که شامل پردازش واج شناسی در سطوح لغوی و نشان دادن یک مسأله با حافظه نوش

 عنوان یک الگوی لغوی است که در نتیجه عدم رشد این موارد، مشکالت معناداری در امالی صحیح کلمات اتفاق می افتد.

)یعنی قرارگرفتن حروفی مشخص و تنها با یک شکل  ترکیب حروفخالقیت در امال جایی ندارد و امال فقط الگویی دارد از 

ساختن یک کلمه خاص(  ) یعنی چینش حروف با نظم مشخص برای ترتیبه خاص( و نوشتاری خاص برای ساختن یک کلم

(. 1398؛ به نقل از پورتقی آبادی و همکاران،1997که کودکان دارای ناتوانی نوشتن در این الگوی ذکر شده مشکل دارند) لرنر،

گاهی و مهارت کامل از روابط آوانگاری و تجزیه امال مستلزم خرده مهارت ها و توانایی های بسیار زیادی از جمله خواندن کلمه، آ

کلمات، انجام تعمیم های صوتی مطلوب، تجسم شکل و ظاهر کلمه و انعطاف حرکتی و یا آسان نویسی است و دشواری های 

از امال ممکن است به علت نقص در هریک از خرده مهارت های فوق و یا در ترکیبی از آنها باشد و متناسب با آسیب به هریک 

ها، یک نوع غلط امالیی شکل می گیرد که می توان به خطاهایی از نوع حافظه بینایی، حافظه توالی بینایی،  این خرده مهارت

(.  این کودکان معموال 1389حساسیت شنوایی، آموزشی، دقت، حافظه شنوایی و نارسانویسی اشاره کرد )سعدالهی و همکاران، 

رای ساختن کلمات نیستند. آنها معموال در نوشتن حروف با صداهای مشابه ) س، ص، ث؛ قادر به هجی کردن و ترکیب حروف ب

ت، ط؛ غ، ق؛ ذ، ز، ظ، ض؛ م، ن(  دچار اشتباه می شوند. لذا ضرورت به کار بستن روش های آموزش مناسب برای بهبود 

 (.1387مشکالت امالی این دانش آموزان مطرح می گردد )باعزت، 

ی مکانیکی تر دستخط و هجی کردن، دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری به طور مکرر مشکالتی را عالوه بر حوزه ها 

در جنبه های خالق تر یعنی ترکیب کردن دارند. برای مثال این دانش آموزان در مقایسه با همساالن عادی از ساختارهای جمله 

اگراف های کمتر سازمان یافته، عقاید کمتر در تولیدهای نوشتاری ی پیچیده کمتری استفاده می کنند، مانند استفاده از پار

خودشان و نوشتن داستان هایی که مولفه های کمتری دارند مانند معرفی ویژگی های اصلی توصیف تعارض و حل آنها )هاالهان 

زان نارسانویس و نارساخوان (. پژوهش ها نشان داده اند که ویژگیهای انشا نویسی دانش آمو1393ترجمه علیزاده، و همکاران،

آموزان عادی عمدتاً مربوط به مشکالت دستوری، مشکل در سازماندهی متن نوشتاری، کوتاهی جمالت و  -در مقایسه با دانش

 (1390پیام ها، فقدان محتوای غنی، جمالت ناتمام و بهره گیری از الفاظ و کلمات محاوره ای است. )سیف نراقی،

این نوع ناتوانی مهم است به کاربستن اقدامات درمانی به موقع و مناسب جهت بهبود مشکالت  موضوعی که پس از تشخیص

این دانش آموزان و جلوگیری از آسیب های بعدی است. در صورت عدم درمان، این افراد در جامعه با مشکالت زیادی مواجه 

 ضعیف تری نسبت به دانش آموزان عادی دارندخواهند شد. پژوهش ها نشان می دهند که این افراد مهارت های اجتماعی 

(. معموالً اکثر این افراد به دلیل شکست های مکرر تحصیلی، ترک تحصیل Hoppe,2004؛ 1384؛ سرانجام، ،1388)کشمیری، 

و (.  الزمه ی کمک به این دانش آموزان استفاده از راهبردهای یادگیری ویژه است ) قره خانی 1385می کنند ) مهری نژاد، 

( در فراتحلیل ناتوانی های یادگیری از جمله نارسایی در نوشتن نتیجه گرفتند 2006(. ونی بای و لوری کورنیک)1388خالدیان، 

که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری اغلب  خودپنداره تحصیلی پایین، درماندگی آموخته شده و انتظارات پایین تری برای 

ی در انجام تکالیف دارند. سه نوع پیشنهاد  مداخله ای برای برانگیختن این دانش آموزان ارائه موفقیت در مدرسه و پشتکار کمتر

شده است : جذاب کردن تکالیف، تغییر باورها و پیشرفت توانایی ها از طریق آموزش راهبردها. لذا با عنایت به اهمیت درمان به 

وزان مبتال به اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر نوشتن، هدف پژوهش موقع و نیز لزوم انتخاب درمان متناسب با عالئم دانش آم

کاربست مداخالت در اختالل خاص یادگیری با اسپسیفایر نوشتن و تدوین بسته آموزشی ویژه درمانگران حاضر مرور سیستماتیک 

 است.

 روش 



ست که به بررسی کاربست مداخالت روان : مطالعه حاضر از نوع مطالعه مرور سیستماتیک اجامعه، نمونه روش نمونه گیری 

شناختی در اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر نوشتن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهش های چاپ شده  در 

ناتوانی های یادگیری،کودکان استثنایی و توانمند سازی کودکان استثنایی از شماره ابتدا تا کنون  -سه مجله علمی پژوهشی

پژوهشی از سایت مجالت دانلود -، بوده است .در ابتدا کلیه مقاالت چاپ شده در سه مجله علمی( بدون محدودیت زمانی 1399)

عنوان مقاله فارسی یافت شد .  سپس تمامی مقاالتی که در عنوان یا چکیده آنها هر کدام از کلید واژه  918شده است . تعداد 

ل نارسا نویسی، اختالل بدخط نویسی ، وجود داشت وارد لیست اولیه گردید. با مطالعه اختالل یادگیری نوشتن، امالء ، اختال

مقاله مرتبط باقیمانده و سایر مقاالت نامرتبط تشخیص گذاری شدند، سپس موارد تکراری ) استفاده  28چکیده مقاالت تعداد 

مطالعه عمیق کل مقاالت و تقسیم بندی آنها مقاله باقی ماند که پس از  25از روش مداخله تکراری( حذف شدند و تعداد 

که مالک های ورود داشته اند، استفاده شده است که تعداد  در این پژوهش از مقاله هاییروش مداخله شناسایی شد.  32تعداد

 و موضوع پژوهش مداخالت روانشناختی1- :این پژوهش عبارت بودند از: « ورود»معیارهای  .عدد بوده است 25این تحقیقات 

در سه مجله علمی پژوهشی مد نظر ) ناتوانی های یادگیری، توانمند سازی کودکان  2-آموزشی اختالل یادگیری نوشتن باشد، 

تحقیقات به صورت اثربخشی یا 3-به چاپ رسیده باشد .   1399استثنایی، کودکان استثنایی( از شماره ابتدایی مجله تا سال

استاندارد ثبت شده و یا محقق ساخته ، استفاده کرده  مداخالتپژوهش هایی،که از 4- کاربست مداخالت انجام شده باشند 

- موضوع پژوهش مسئله ای غیر از مداخالت روانشناختی و آموزشی باشد -1 :باشد و مالک های خروج، پژوهش هایی بودندکه

تحقیقاتی که به منظور بررسی رابطه  -3 پژوهش هایی که صرفاً به گزارش میزان شیوع در گروه های مختلف اقدام کرده اند.2

پژوهش هایی که از روش مداخله  -4) هدف پژوهش حاضر مرور مداخالت بوده است(. .ویژگی ها و بررسی علل انجام شده اند

 تکراری استفاده کرده اند.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 : فلوچارت ورود مطالعات به پژوهش 1شکل

 نتایج

ت استفاده شده در پژوهش و نیز اطالعات نویسندگان و مجله به همراه نام مداخله و هدف اجرای این قسمت شامل معرفی مقاال 

 آن می باشد که طی جدول ذیل شرح داده می شوند:
 نویسندگان، سال/ نام مجله اهداف نام مداخله ردیف

مجله  /1396بروجنی وهمکاران،طهماسبی  تاثیر بر هماهنگی چشم و دست دانش آموزان نارسانویس فعالیت بدنی منتخب 1

 ناتوانی های یادگیری

تلفیق روش آموزش  2

چند حسی و 
 یکپارچگی حسی 

اثربخشی بر عالیم اختالل خواندن و نوشتن دانش آموزان 

 دوره ابتدایی

فصلنامه توانمند  /1394زادخوت و همکاران ،

 سازی کودکان 

اطالعات در سه مجله علمی پژوهشی ناتوانی های یادگیری، توانمند سازی کودکان استثنایی و مجله  مقاله در جستجوی 918تعداد 

 کودکان استثنایی یافت شد.

 مقاله انتخاب شد. 28گزینش اول : پس از حذف مقاالت غیر مرتبط 

 .ستفاده درپژوهش انتخاب شدندمقاله جهت ا 25گزینش دوم: پس از حذف مطالعاتی که روش مداخله تکراری داشتند ، تعداد  

 روش مداخله شناسایی شد. 32پس از تقسیم بندی مقاالت در روش های درمانی مختلف ، تعداد   



چند رسانه ای  3

 آموزشی دیکه یار

تحصیلی دانش آموزان پایه دوم با  اثربخشی بر پیشرفت

 ناتوانی یادگیری امال

مجله ی ناتوانی  /1393عظیمی و موسوی پور،

 های یادگیری

آموزش سازماندهی  4
زمانی و  -فضایی

 آگاهی واج شناختی

اثر بخشی بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال به 
 اخالل های یادگیری

ناتوانی  مجله ی /1394پیرخایفی و همکاران،
 های یادگیری

روش های آموزش  5

فرایند و آموزش 
 فرایند -تکلیف

پژوهش در حیطه  /1388درخانی و همکاران، تاثیر بر عملکرد امال نویسی در دانش آموزان دبستانی

 کودکان استثنایی

آموزش مبتنی بر  6

هوش های چندگانه 

 ی گاردنر

ا ناتوانی اثربخشی بر میزان خطاهای امالی دانش آموزان ب

 یادگیری پایه ی سوم ابتدایی

مجله ی ناتوانی  /1392رنجبری و همکاران،

 های یادگیری

مقایسه روش آموزش  7
مستقیم و آموزش 

 چند رسانه ای

مجله ی ناتوانی های  /1393مرادی و همکاران، مقایسه اثربخشی بر اختالل امال
 یادگیری

مالء نویسی و عملکرد تحصیلی دانش اثربخشی بر توانایی ا آموزش و تمرین توجه 8

 آموزان با ناتوانی یادگیری

نشریه ی توانمند  /1397تاجیک و همکاران،

 سازی کودکان استثنایی

بازتوانی ادراک  9
 شنیداری

بازتوانی در یک دانش آموز پایه سوم ابتدایی با مشکل اختالل 
 امال: مطالعه موردی

انی مجله ی ناتو /1398یعقوبی و نسائی مقدم،
 های یادگیری

تاثیر بر حافظه ی کوتاه مدت و امالی دانش آموزان ابتدایی با  بازی های آموزشی 10

 ناتوانی های ویژه ی یادگیری

پژوهش در حیطه  /1388زار و همکاران،

 کودکان استثنایی

 –برنامه ی ادراکی  11

 حرکتی منتخب

تاثیر بر رشد حرکات ظریف و نمره ی نوشتن پسران 
 ویس حرکتی پایه ی سوم ابتدایینارسان

فصلنامه کودکان  /1398عقدائی و همکاران،
 استثنایی

ارائه آموزش های  12

تخصصی اختالالت 

 یادگیری به معلمان

تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دیکته در میان دانش آموزان پایه 

 سوم ابتدایی مبتال به اختالت یادگیری

نی مجله ی ناتوا /1397مظلومیان و همکاران،

 های یادگیری

دو روش آموزش  13
راهبردهای شناختی بر 

اساس مدل انگلرت و 

 مدل سکستون 

تاثیر در کارآمدی بیان نوشتاری دانش آموزان ابتدایی با عالئم 
 اختالل نوشتن

فصلنامه ایرانی  /1390بهرامی و همکاران،
 کودکان استثنایی

راهبرد کپی، پوشش و  14

 مقایسه

مجله ناتوانی  /1398پورتقی آبادی و همکاران، ی دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتنتاثیر بر بهبود امال

 های یادگیری

تاثیر در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال  کاربرد موسیقی  15

 به اختالالت یادگیری

مجله ناتوانی های  /1396صیدانلو و باقرپور،

 یادگیری

مقایسه ی روش  16

وزش چند حسی آم
فرنالد و کاربرد تدابیر 

 یادیارها

مقایسه اثر بخشی در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش 

 آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته

مجله ی ناتوانی  /1395حسن نیا و همکاران،

 های یادگیری

بسته آموزشی چند  17

رسانه ای با تاکید بر 
مهارت های بنیادی 

 یادگیری

مجله ی ناتوانی  /1393عبدالهی و همکاران، حی و بررسی اثر خشی بر کاهش عالئم اختالل دیکتهطرا

 های یادگیری

راهبردهای خود نظم  18

 دهی

اثربخشی بر کاهش خطاهای امالیی دانش آموزان مبتال به 

 اختالل نوشتن

پژوهش در حیطه  /1389باعزت و ایزدی فرد،

 کودکان استثنایی

تاثیر در درمان اختالل دست خط دانش آموزان با اختالل  زیروش خود آمو 19
 یادگیری خاص

مجله ی ناتوانی  /1395غباری بناب و همکاران،
 های یادگیری



آموزش راهبردهای  20

 شناختی

پژوهش در حیطه  /1387نیازی و همکاران، تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارسا نویس

 کودکان استثنایی

روش آموزشی مقایسه  21
 سینا و ترکیب واجها

مقایسه اثربخشی در اصالح مشکالت نارسا نویسی دانش 
 آموزان پایه ی دوم و سوم ابتدائی

فصلنامه کودکان  /1398مهراد صدر و همکاران،
 استثنایی

 -روش شناختی 22

 رفتاری گروهی

اثربخشی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم 

 تالل یادگیری دیکتهابتدایی دارای اخ

فصلنامه  /1395اخوان تفتی و همکاران،

 توانمند سازی کودکان 

الگوی برنامه ی   23

 درسی مکمل

اعتبار سنجی الگوی برنامه ی درسی مکمل برای دانش 

 آموزان نارسا نویس دوره ی اول ابتدایی

فصلنامه کودکان /1398ملکی و همکاران،

 استثنایی 

مقایسه دو روش چند  24

حسی فرنالد و آموزش 

 مبتنی بر رایانه 

مقایسه اثربخشی بر کاهش مشکالت امالی دانش آموزان پایه 

 های سوم و چهارم دبستان های شهرستان سقز

فصلنامه ایرانی  /1391مولودی و همکاران،

 کودکان استثنایی

اثربخشی در آموزش امال به کودکان دارای اختالل یادگیری  کاربرد یادیارها  25
 امال

مجله ی ناتوانی  /1392بیگدلی و همکاران،
 های یادگیری 

 بحث و نتیجه گیری

-2نارسانویسی یا بد خط نویسی، -1مشکالت عمده در نوشتن را به سه دسته تقسیم می کنند: ( 1390سیف نراقی و نادری )

حوزه اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر اشکال در انشاءنویسی. با مرور پژوهش های انجام شده در  -3اختالل در امال نویسی،

مداخالت  -3مداخالت امال  -2مداخالت دستخط یا نارسا نویسی -1گروه شامل :  5نوشتن می توان مداخالت این حوزه را در 

 مداخالت التقاطی به شرح ذیل گروه بندی نمود:  -5مداخالت مربوط به آموزش های تخصصی به معلمان  -4انشا 

 سا نویسی:دستخط یا نار -1

حروف  از رویناخوانا  بودن، آهسته نویسی، مشکالت حرکتی ظریف، عدم جنبش حرکتی الزم برای نوشتن یا رونویسی کردن  

یا شکل های نوشتاری ، عدم توانایی تبدیل درون داد اطالعات دیداری به برون داد جنبش های ظریف حرکتی، مشکل در داوری 

ر، هماهنگی ضعیف در فعالیتهای حرکتی، اشکال در هماهنگی حرکتی ظریف، شناخت فضایی، از سوی دیگ –های حرکتی 

ناقص اندامها، جهت یابی ضعیف و وضعیت جانبی تثبیت نشده، عدم هماهنگی چشم ودست ، عدم توانایی به خاطر آوردن 

 مدنظر قرار گیرند.احساس جنبشی کلمه ها از ویژگی های کودکان نا رسا نویس است که باید در طرح های درمانی 

 )روش فعالیت بدنی منتخب بر هماهنگی چشم و دست ) تمرینات توپ و راکت 

 زمانی -آموزش سازماندهی فضایی 

 برنامه ادراکی حرکتی منتخب 

 )روش خود آموزی ) روش مایکن بام 

 )ابزار آموزشی رها )  طراحی شده توسط نسترن دستگاهی 

 امالء -2

نایی های بسیار زیادی از جمله خواندن کلمه، آگاهی و مهارت کامل از روابط آوانگاری و تجزیه امال مستلزم خرده مهارت ها و توا

کلمات، انجام تعمیم های صوتی مطلوب، تجسم شکل و ظاهر کلمه و انعطاف حرکتی و یا آسان نویسی است و دشواری های 

کیبی از آنها باشد و متناسب با آسیب به هریک از امال ممکن است به علت نقص در هریک از خرده مهارت های فوق و یا در تر

ها، یک نوع غلط امالیی شکل می گیرد که می توان به خطاهایی از نوع حافظه بینایی، حافظه توالی بینایی،  این خرده مهارت

دکان معموال (.  این کو1389حساسیت شنوایی، آموزشی، دقت، حافظه شنوایی و نارسانویسی اشاره کرد )سعدالهی و همکاران، 

قادر به هجی کردن و ترکیب حروف برای ساختن کلمات نیستند. آنها معموال در نوشتن حروف با صداهای مشابه ) س، ص، ث؛ 

ت، ط؛ غ، ق؛ ذ، ز، ظ، ض؛ م، ن(  دچار اشتباه می شوند. لذا ضرورت به کار بستن روش های آموزش مناسب برای بهبود 

(. در مقاالت مرور شده روش های درمانی متعددی برای کاهش 1387رح می گردد )باعزت، مشکالت امالی این دانش آموزان مط



خطاهای امالیی دانش آموزان به کار رفته است ، که می توان آنها را در دو گروه روش های غیر نرم افزاری و روش های نرم 

 افزاری به شرح ذیل طبقه بندی کرد:

 الف( روش های غیر نرم افزاری

 کپارچگی حسیآموزش ی 

 آگاهی واجی 

 آموزش روش فرایند 

 تکلیف -روش فرایند 

 آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر 

  آموزش مستقیم 

 آموزش تمرین توجه 

 بازتوانی ادراک شنیداری 

 ) بازی های آموزشی ) بازی دومینو رابطه و چی گم شده 

 راهبرد کپی، پوشش و مقایسه 

 موسیقی درمانی 

 نالدآموزش چند حسی فر 

 روش تدابیر یادیارها 

 آموزش راهبردهای خود نظم دهی 

 ابزار آموزشی سینا 

 ( 2002آموزش بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اساس فعالیت های پژوهشی و درمانی شاوفر ) 

 ،(1398الگوی برنامه ی درسی مکمل برای دانش اموزان نارسا نویس اول ابتدایی ) ملکی و همکاران 

 ب( نرم افزارها:

 ،(1393نرم افزار چند رسانه ای دیکته یار) عظیمی و موسوی 

 )نرم افزارآموزشی چند رسانه ای )ساخته شده توسط خوش خلق 

 ،(1393نرم افزار آموزشی چند رسانه ای ) عبداللهی و همکاران 

 یان خزرنرم افزار های تاتی کودکان، گل های بهشت، یادگیری الفبا و سرگرمی ساخت شرکت آر 

 نرم افزار های تمرین، فعالیت و بازی ساخت مراکز اختالالت یادگیری شهرستان سقز 

 انشاء -3

دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری مشکالتی  در جنبه های خالق تر یعنی ترکیب کردن دارند. از ساختارهای جمله ی 

ف های کمتر سازمان یافته است عقاید کمتر در تولیدهای پیچیده کمتری استفاده می کنند، نوشته های آنان دارای پاراگرا

نوشتاریشان دیده می شود. داستان های نوشته شده شان مولفه های کمتری دارند، مشکالت دستوری، مشکل در سازماندهی 

وره ای از دیگر متن نوشتاری، کوتاهی جمالت و پیام ها، فقدان محتوای غنی، جمالت ناتمام و بهره گیری از الفاظ و کلمات محا

ویژگی های این دانش آموزان است. جهت درمان این حوزه تنها سه روش مداخله ای در پژوهش های مرور شده به کار بسته 

 شده بود که شامل موارد ذیل می باشد:

   روشPOWER   )مدل انگلرت –) بس نوا 

  ( روش دومTREE)مدل سکستون -( )مدبس 

 لگوی انگلرتآموزش راهبردهای شناختی مطابق ا 

مشکالت نوشتن و امالی کودکان ممکن است یا به علت تدریس ناکافی و نادرست آموزش های تخصصی به معلمان:  -4

مربیانی که خود از آموزش کافی بهره مند نیستند و یا به دالیلی مانند غیبت های طوالنی و مکرر کودک از مدرسه، 



مواد و برنامه درسی نامناسب و مانند آن باشد که در این صورت، کالسهای پرجمعیت، روابط نامطلوب کودک و معلم، 

مشکل کودک با تعریف آمده در تشخیص اختالل تطابق ندارد و احتماال با رسیدگی به وضع موجود و اصالح آن، 

( که الزمه این امر آموزش های تخصصی به معلمان است که 1390)سیف نراقی و نادری ، شود . مشکل برطرف می

ا تحصیالتشان رشته هایی غیر از رشته های مرتبط با روانشناسی است و در تشخیص اختالل و نحوه برخورد و اکثر

 آموزش به این نوع کودکان مشکل دارند.

با توجه به تعدد نشانه های اختالل و نیز تفاوت آنها در کودکان نیاز به استفاده از استفاده از روش های التقاطی:  -5

 حسوس است.روش های التقاطی م

 منابع

 .6-21.(. اختالل های یادگیری.چاپ چهارم، تهران، انتشارات ارسباران1388احدی، حسن وکاکاوند، علیرضا )

رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن -اثربخشی شناختی (.1395اخوان تفتی، مهناز؛ اسمعیلی، نیلوفر؛ مهدی زاده هنجنی، هانیه.)

 .37-84(،17)1ی دارای اختالل یادگیری دیکته. فصلنامه توانمند سازی کودکان،دانش آموزان پایه سوم ابتدای دیکته

به نارساخوانی تحولی  (. اثر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال1387باعزت، فرشته)

 نوعی زبانی گزارش نهایی طرح پژوهشی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

(. اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای امالیی دانش آموزان مبتال 1398ه؛ ایزدی فرد، راضیه.)باعزت، فرشت

 .21-28(، 1)10به اختالل نوشتن. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،

تی. تهران، حرک ( . یادگیری وکنترل1386باقرزاده، فضل ااهلل؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی و طهماسبی بروجنی، شهزاد.)

 (.110-121بامداد کتاب، 

شــناختی براســاس مــدل  تــأثیر دو روش آمــوزش راهبردهــای (.1390بهرامی، فاطمه؛ آدم زاده، فاطمه؛ مختاری، سمانه.)

رانی دانش آموزان ابتدایی با عالئم اختالل نوشتن. فصلنامه ای سکســتون در کارآمــدی بیــان نوشــتاری انگلــرت و مــدل

 .23-32(،1)11کودکان استثنایی،

اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش امال به کودکان دارای  (.1392بیگدلی، ایمان ا...؛ نجفی، محمود؛ عبدل حسین زاده، عباس.)

 .6-20(،2)3اختالل یادگیری امال. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 

(. تأثیر راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر بهبود امالی دانش 1398مرتضی.) پورتقی آبادی، حمیده؛ طالع پسند، سیاوش؛ نظیفی،

 .49-73(،3)8آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن. مجله ی ناتوانی های یادگیری،

زمانی و آگاهی  -اثربخشی آموزش سازماندهی فضایی(. 1394پیرخایفی، علیرضا؛ حسنوند، باقر؛ اعظمی، یوسف؛ حسنوندی، صبا.)

 .27-42(، 2)5خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال به اختالل های یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری،  ر سطحواجی ب

(. اثربخشی آموزش و تمرین توجه بر توانایی امال نویسی و 1397تاجیک، افسانه؛ پورابراهیم، تقی؛ حسینی المدنی، سیدعلی.)

 .39-49(،2)9یری. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی،عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگ

مقایسه ی اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر  (.1395حسن نیا، علی؛ نجفی، محمود؛ محمد رضایی، علی.)

اتوانی های یادیارها در بهبود مشکالت دیکته نویسی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دارای اختالل دیکته. مجله ی ن

 .122-144(،3)5یادگیری،

 -تأثیر روش های آموزش فرایند و آموزش تکلیف (.1388درخانی، زهرا؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ امیری، شعله.)

 .91-102(،2)9فرایند بر عملکرد امالنویسی در دانش آموزان دبستانی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،

 تهران: انتشارات سمت.  .د فن آوری های جدید در آموزش(.کاربر1385ذوفن، شهناز)

اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان  (.1392رنجبری، فهیمه؛ ملک پور، مختار؛ فرامرزی، ساالر.)

-60(،4)2یادگیری،خطاهای امالی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه ی سوم ابتدایی شهر اصفهان. مجله ی ناتوانی های 

45. 



(. اثربخشی تلفیق روش آموزشی چند حسی و یکپارچگی حسی بر 1394زادخوت، لیلی؛ استکی، مهناز؛ کوچک انتظار، رویا )

 .27-41(،16)4عالیم اختالل خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه توانمند سازی کودکان، 

 تأثیر بازیهای آموزشی بر حافظةکوتاه مدت و امالی (.1388راج، شیرین.)زارع، حسین؛ امیری آهویی، فرزانه؛ تا
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 .9-4،12 (44)اصالح وتربیت، ، .(. ناتوانایی های یادگیری و بزهکاری کودکان و جوانان1384سرانجام، امید )

مرضیه؛ رضایی، حسین؛  سعداللهی، علی؛ سلمانی، معصومه؛ افتخاری، زهرا؛ بختیاری، جالل؛ کسبی، فاطمه؛ محمدی، امیر؛ مالح،

در جمعیت های ایرانی. مجله ی دانشگاه علوم  (. خطاهای دیکته نویسی دانش آموزان مدارس ابتدایی1389قربانی، راهب)

 .32-45(،37)1پزشکی سمنان، 

 تهران: مکیال. .( . نارسایی های ویژه در یادگیری1390نراقی، مریم؛ نادری، عزتاهلل)سیف 

 تأثیر کاربرد موسیقی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال (.1396صیدانلو، توران؛ باقرپور، معصومه.)

 .40-54(،2)7به اختالالت یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 

(. تاثیر فعالیت بدنی منتخب بر هماهنگی چشم و دست 1396بروجنی، شهزاد؛ شادمهری، مرضیه؛ پیش دار، فاطمه ) طهماسبی

 .55-71(،2)7دانش آموزان نارسا نویس. مجله ناتوانی های یادگیری، 

با تأکید بر مهارت  طراحی بسته ی آموزشی چندرسانه ای(. 1393عبداللهی، سمیرا؛ کیان ارثی، فرحناز؛ رحیمیان بوگر، اسحق.)

 .38-54(،3)3یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش عالئم اختالل دیکته. مجله ی ناتوانی های یادگیری، های بنیادی

 تولید چندرسانه ای آموزشی دیکته یار و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی(. 1393عظیمی، اسماعیل؛ موسوی پور، سعید )

 .73-88(،1)4توانی یادگیری امالی شهر اراک. مجله ی ناتوانی های یادگیری،دانش آموزان پایهی دوم با نا

حرکتی منتخب بر رشد حرکات ظریف و نمرة –تأثیر برنامة ادراکی (.1398عقدائی، مهین؛ احمدی، نصور؛ لشگری، مسعود.)

 .80-71(،1)19نوشتن پسران نارسانویس حرکتی پایة سوم ابتدایی. فصلنامه کودکان استثنایی،

(. تاثیر کاربست روش خود آموزی در ردمان اختالل دست خط دانش 1395غباری بناب، باقر؛ نصرتی، فاطمه؛ شریفی، سارا.) 

 .100-120(،1)6آموزان با اختالل یادگیری خاص. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 

 ، انتشارات نوبهار.ناتوانایی های یادگیری. چاپ اول ، تهران( . 1363 فریار، اکبر و رخشان، فریدون)

ماهنامه  .(. آموزش راهبردهای یادگیری دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری باهوش1388قره خانی، احمد و خالدیان، مسعود )

 .10-23،  91تعلیم وتربیت استثنایی،

تعلیم وتربیت  .( . مقایسه ی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی1388کشمیری، معصومه )

 .23-95،31-96استثنایی،

مقایسه ی اثر بخشی روش آموزش مستقیم و آموزش چند  (.1393مرادی، شهاب؛ رضایی، علی محمد؛ کیان ارثی، فرحناز.)

 .89-99(،1)4رسانه ای بر اختالل امال. مجله ی ناتوانی های یادگیری،

تأثیر ارائه آموزش های تخصصی اختالالت یادگیری به معلمان  (.1397مظلومیان، سعید؛ رستگار، احمد؛ صیف، محمد حسن.)

بر پیشرفت تحصیلی دیکته در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مبتال به اختالالت یادگیری. مجله ی ناتوانی های 

 .125-139(،2)8یادگیری،

 حی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسیطرا (.1398ملکی، لیلی؛ سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اهلل؛ علی عسگری، مجید.)

 .17-34(،2)19مکمل برای دانش آموزان نارسانویس دورة اول ابتدایی.فصلنامه کودکان استثنایی، 

وامال دردانش آموزان  ( . تأثیرآموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویس1391منصورنژاد،زهرا؛کجباف،محمدباقر ومولوی،حسین )

 . 99-111(، 24)7فته های نو درروانشناسی، پایه دوم دوره ابتدایی. یا

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش چندحسی فرنالد و آموزش مبتنی  (.1391مولودی، عابد، کریمی، بهروز؛ خرم آبادی، یداهلل.)

کان بر رایانه بر کاهش مشکالت امالی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبستانه ای شهرستان سقز. فصلنامه ایرانی کود

 .5-19(،4)12استثنایی.



مقایسة اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واجها در اصالح  (.1398مهرادصدر، محمد؛ دهقانی احمدآباد، زهرا؛ جعفری،لیال.)

 .93-104(،3)19مشکالت نارسانویسی دانش آموزان پایة دوم و سوم ابتدائی. فصلنامه کودکان استثنایی،

حرکتی، دقت و توجه، هوش، اختالالت یادگیری و  -(. مقایسه توانایی های هماهنگی دیداری 1385مهری نژاد، سیدابوالقاسم )

 .1-10(، 19)13دانشور رفتار،  .اختالالت رفتاری کودکان نارس و عادی

 (. بررسی شیوع و علل اختالالت یادگیری در دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی1384نریمانی، محمد و رجبی، سوران)

 .11-23(،2)8در حیطه کودکان استثنایی،پژوهش 

(. تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1387نیازی، الیاس؛ کدیور، پروین؛ یاریاری، فریدون.)

 .177-186(،2)8نارسا نویس. پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی.

تهران: انتشارات وزارت  .حرکتی. ترجمه علیرضا کیامنش_طه روانی (. طبقه بندی هدف های رفتاری در حی1368هارو، چ،آنیتا.)

 آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی.

(.اختالل های یادگیری؛ مبانی، ویژگی ها 2005هاالهان، دانیل پی؛ کافمن، جیمز؛ لوید، جان؛ ویس، مارگارت؛ مارتینز، الیزابت. )

 (. تهران: ارسباران.1393رضایی و دهنوی) و تدریس موثر )ترجمه ی علیزاده، همتی،

 بازتوانی ادراک شنیداری یک دانش آموز پایه سوم ابتدایی با مشکل اختالل (.1398یعقوبی، ابوالقاسم؛ نسائی مقدم، بیان.)

 .134-151(،3)8امال: مطالعه ی موردی. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 
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Writing is one of the ways to communicate and skill in it can pave the way for better and more 

complete communication with others. However, many students do not show interest in writing 
because they can nt put their thoughts on paper, and this can affect their academic achievement and 

cause constant frustration and negative feelings in this students. Objective: The aim of the present 

study was to review the application of psychological interventions for specific learning disabilities in 

writing systematically. Method: The research literature has been searched from three scientific 
journals - learning disabilities, exceptional children, empowerment of exceptional children, from the 

beginning to the present (1399) - without time limit. After searching, screening and evaluating the 

quality of articles and applying inclusion and exclusion criteria, the research was conducted. In the 
initial search, 918 articles published in three journals were reviewed, which after evaluating the titles 

and abstracts of 28 related articles, were identified as having the necessary conditions to participate in 

the research. Then, the articles were divided according to the type of treatment. 3 articles were 
excluded from the study due to the use of repetitive methods, and finally the remaining 25 articles 

were included in the study, in which 32 treatment methods were used. Findings and Conclusion: 

According to the researches, 32 different methods of psychological intervention in writing learning 

disorder were identified and an educational package was Compilated based on these identified 
intervention methods. 

Keywords: Psychological Interventions, Specific Learning Disorder with Writing Specifier, 

Systematic Review, Educational Package Compilation 
 

 
 

 
 

 
 

 


