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 چکیده

لزوم استفاده از یك روش جدید، جذاب و متناسب با ، است اختالالت نوشتن ا توجه به اینكه مشكالت امال شایعترین مشكل درب

کاهش  بر یدرمان یو باز یشناخت میهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ترم .شود فردی کودکان احساس می تفاوتهای

ابتدایی  سوماست.نمونه پژوهش، دانش آموزکالس امال  یبسته کمك آموزش نیو تدو یسیامال دانش آموز با نارسا نو یخطا ها

 پژوهشاست. در این  A-B-Aروش پژوهش، روش مورد منفرد با طرح  است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است.

جلسه  15و ی مداخله جلسه15، مداخله آغاز شد و طی (موقعیت خط پایهثبت تعداد اشتباهات امالیی در سه جلسه ) بعد از

آزمودنی  سپس ارائه گردید وب بازی درمانی)طرح باغ سیب طراحی شده توسط محققان( ترمیم شناختی در قالی  ، برنامه امال

نشان داد  ها بر اساس شاخصهای آمار توصـیفی تحلیل دیداری نمودار داده .مـورد پـیگیـری قـرار گرفت بعد جلـسه سهطـی 

ترمیم نتایج این پژوهش نشان داد که (.درصد 60) با اثر بخشی آزمودنی اثر بخش بوده است ی مورد نظر برای مداخله که

 .باشد مؤثر میمبتال به نارسا نویسی  کاهش اشتباهات امالیی دانش آموزبر  شناختی در قالب بازی درمانی

 : ترمیم شناختی، بازی درمانی، خطاهای امال، نارسا نویسی، بسته آموزشی امالکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

تا 3این اختالل در  شود که شیوع اختالل نارسا نویسی در دست نیست، ولی تخمین زده میمیزان  اطالعات زیادی در مورد

) احدی و  اکثر متخصصان برای نوشتن نقشی اساسی قائل هستند .درصد کودکان سنین مدرسه در ایران وجود داشته باشد10

است به ویژه با توجه به خود مداری  دشوار عمل امال نویسی به دلیل انتزاعی بودن آن برای کودک فعالیتی .(2004کاکاوند،

باشد. به همین جهت، زبان نوشتاری در سلسله مراتب  می دارند، برای آنان مشكل کودکان، نوشتن مطالبی که دیگران بیان می

شكلی شود. لذا هرگونه م تواناییهای زبانی )گوش دادن، صحبت کردن،خواندن و نوشتن( پس از سایر اشكال زبان یادگرفته می

نیازمند تسلط بر بسیاری از مهارت های  مهارت نوشتنتواند بر زبان نوشتاری تاثیر منفی داشته باشد.  می ها در سایر زمینه

کارگیری ابزار  نگهداری موضوع در ذهن، تنظیم موضوع در قالب کلمات، ترسیم گرافیكی هر حرف و کلمه، به دیگر چون توانایی

توان . از جمله علل نارسا خوانی و نارسا نویسی می حرکتی متناسب با انجام تكالیف می باشد -نوشتن و داشتن حافظه دیداری

 نیازمند یادگیری و نوشتن این نظریه توضیح می دهد که یادگیری خواندن :نظریه واج شناختی-1به علل زیر اشاره داشت:

یا بازیابی شوند، یادگیری  ضعیفی بازنمایی، ذخیرهواج در یك سیستم الفبایی است. اگر این اصوات به شكل  -همایندی حرف

این نظریه فرض می کند نقص در پردازش  :نظریه بینایی -2(.,Ramus et al 2003) .این همایندی با مشكل مواجه می شود

این .ود ش ها می زیستی و ساختاری در قشر بینایی مغز، موجب ایجاد دشواری هایی در پردازش حروف و واژه بینایی به دالیل

 به طور انتخابی در بعضی از کودکان ، دچار اختالل شده است که به مشكالتی در کند که گذرگاه مگنوسلوالر نظریه فرض می

که نشانگر نابهنجاری  شود. شواهد مربوط به این نظریه از مطالعات سایكوفیزیك، مطالعات آناتومیكی پردازش بینایی منجر می

شود. نظریه  های دو بینی در این کودکان فراهم می ناپایداری تثبیت و نیزاست ای زانویی جانبی ه مسیرهای مگنوسلوالر هسته

در تعدادی از  گیرد ولی بر نقش بیشتر مسیرهای بینایی در مشكالت خواندن حداقل بینایی، نقایص واج شناختی را نادیده نمی

که در واقع تعمیم یافته نظریه این نظریه : یه مگنوسلوالرنظر -3(.,Ramus et al 2003)کند  کودکان نارساخوان تاکید می

کند که بدکارکردی مگنوسلوالر به  فرض میو  فوق را یكپارچه کند های های نظریه کند تا یافته بینایی است، تالش می

 . به عالوه مخچه،یابد نمی شود، بلكه به همه مسیرهای بینایی، شنوایی و هم چنین بساوایی تعمیم می مسیرهای بینایی محدود

بینی کرد که تحت  توان پیش کند، بنابراین می درون دادهای بسیاری از سیستمهای مگنوسلوالر مختلف در مغز دریافت می

و بینایی در نارساخوانها بخشی از  تاثیر نقص مگنوسلوالر کلی قرار می گیرد. حتی گفته می شود که اختالالت شنیداری

هم چنین برخی از مطالعات تحلیل سلولی، حاکی است که در  (.,Ramus et al 2003)است بدکارکردی مگنوسلوالر کلی 

)کاپالن .تر از حد انتظار است کوچكتر و نامنظم های سلولی مگنوسلوالر بینایی حاوی تنه افراد مبتال به اختالل خواندن، سیستم

 بر اساس این نظریه یكی از نیمكره :غزی طرف راستنظریه برتری نیمکره م -4. (1392؛ ترجمه پور افكاری، 2007و سادوک،

که یكی از آنها باید به فعالیتهای ویژه، ترجیحا به فعالیتهای گفتاری اختصاص  های مغزی باید بر دیگری غالب باشد. بدین معنی

)سلیكویتز،  آید ش میبه یادگیری شود. اگر در این حالت وجود نداشته باشد، سر درگمی و عقب افتادگی پی یابد تا کودک قادر

 (.1383؛ ترجمه فاضلی، 1998

نوشتن و امالی کودکان ممكن است یا به علت تدریس ناکافی و  باید به خاطر داشت که در بسیاری از موارد، مشكالت

ه، مند نیستند و یا به دالیلی مانند غیبتهای طوالنی و مكرر کودک از مدرس کافی بهره نادرست مربیانی که خود از آموزش

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

 .  .شود و اصالح آن، مشكل برطرف می کودک با تعریف آمده در این بحث تطابق ندارد و احتماال با رسیدگی به وضع موجود

بسیار ارزشمندی  ی کتبی و نوشتاری، توانایی تن و بیان احساسات و افكار به شیوهدرست نوش. ( 1390، یو نادر ینراق فیس)

آموزان  -اند که ویژگیهای انشا نویسی دانش آموزان نارسانویس و نارساخوان در مقایسه با دانش نشان داده ها پژوهش. است

و پیامها، فقدان محتوای غنی،  اهی جمالتعادی عمدتاً مربوط به مشكالت دستوری، مشكل در سازماندهی متن نوشتاری، کوت

 (1390) یو نادر ینراق فیس. (1390، یو نادر ینراق فیس) ای است. گیری از الفاظ و کلمات محاوره جمالت ناتمام و بهره



 اشكال -3،اختالل در امال نویسی-2،نارسانویسی یا بد خط نویسی -1کنند: یم میمشكالت عمده در نوشتن را به سه دسته تقس

 در انشاءنویسی

 از آنجایی که مداخالت حسی و حرکتی  :مداخالت حسی و حرکتی -1: مداخالت رایج در درمان اختالل نوشتن

 افزایش دامنه توجه دانش بنابر این از این روش برای، گردد منجر به تقویت مهارتهای شناختی از جمله افزایش دامنه توجه می

 :شناختی و توانبخشی آموزش  -2(.1395، به نقل از محمدی مولود،1393همكاران، . ) افروز وشود  آموزان استفاده می
توان به خودآموزی، خود  شود. از جمله این فنون می اختالل نوشتن به کار برده می فنون شناختی به گستردگی برای درمان

 آموزشهایی اطالق می وانبخشی شناختی بهدر واقع، ت (.1389.)کریمی، اشاره داشت ، تدریس دوجانبه، کنی  ثبت-خود، ارزیابی

بخشیده یا ارتقاء  کنند عملكردهای شناختی را بهبود بازی سعی می های علوم شناختی ولی به شكل شوند که مبتنی بر یافته

-3.(2009.)تورل و همكاران، همان انعطافپذیری مغز اشاره دارد دهند که همه این موارد ذکرشده، بر اصل نوروپالستیسیتی یا

چگونگی کارکرد ی  ای مبتنی بر مفروضهه ی شناختی چندرسانه نظریه ای و آموزش مبتنی بر رایانه: آموزش چندرسانه

ها این  ای چندرسانه مزایای (.از.Mayer, 2003ی علوم شناختی است ) های انجام شده در حیطه انسان بر مبنای پژوهش ذهن

کند، تجارب واقعی عینی و حقیقی را در  می کند، یادگیری را سریع و موثرتر ی فراگیران را جلب می است که توجه و عالقه

 دهد.  اختیار فراگیران قرار می

(Gabel, 2001.)4 -  کمك می ابزار های یادیار فنونی خاص هستند که به ما برای یادسپاری اطالعات :ابزارهای یادیار 

ج(  ی کلید ب( کلمه روش مكانها( های لغوی عبارتند از: الف ا وگویهه کنند. برخی یادیارها برای یادسپاری فهرستی از واژه

  :بازی درمانی -5.برای کمك به حافظه و یادآوری مطالب است به طور کلی ابزارهای یادیار تدابیری . د( واژهی چنگك سرنامها

زی به عنوان کلید سالمتی کودک و است. با یكی از روشهای استفاده شده در بهبود اختالالت یادگیری کودکان، بازی درمانی

، نوشتن یك روش صحیح و درست برای درمان کودک است؛ تاثیر بازی بر پیشرفت کودکان و ارتباط بین بازی و توانایی خواندن

شنیداری و کمك به  آموزان از یك سو و از سوی دیگر، توانایی شناسایی و حذف محرکهای مزاحم ریاضیات در بین دانش و

سازد. بازی  بیش از پیش مشخص می ی آموزشی و درمانی بازی را ی بازی، جنبه به وسیله یابی در حین یادگیرتوجه انتخ

فرایندهای یادگیری و ارتباط طبیعی و بهنجار کودک را پایه  ی درمان است که درمانی رویكردی با ساختار و مبتنی بر نظریه

 (.1392کند )تبریزی،  ریزی می

تشخیص کلمه و درک جمالت در ناتوانیهای خواندن  ثربخشی توانبخشی شناختی انفرادی در بهبودا خوددر پژوهش کوهن 

ماندگی ذهنی پس از برنامه  عقب ماندگی ذهنی خفیف را بررسی نمود. نتایج حاکی از آن بود که افراد با عقب بزرگساالن با

 نیز عبدی و حاتمی (.,Cohen 2006د.)ان دادنتشخیص کلمه و درک جمالت نش توجهی در توانبخشی شناختی بهبود قابل

آموزان دارای اختالل نوشتن را بررسی  دانش تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای امالیی اثربخشی

آنها  امالیی آموزان دارای اختالل نوشتن باعث کاهش خطاهای تقویت حافظه دیداری دانش کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد

. با توجه به علل و روش های درمان اختالل در امالء نویسی مداخالت جهت درمان دانش آموزان برنامه ریزی و اجرا می گردید

 است. یدرمان یو باز یشناخت میترمشود. هدف از پژوهش حاضر کاهش اشتباهات امالیی با بسته طراحی شده مبتنی بر 

 روش

استفاده شد. انتخاب نمونه ی این   A-B-Aك آزمودنی به همراه مطالعه ی پیگیری از نوع در پژوهش حاضر از روش مطالعه ی ت

پژوهش نمونه گیری هدفمند بوده است. بدین صورت که مورد شناسایی شده توسط آموزگار مورد مطالعه قرار گرفته است. پس 

به عنوان خط پایه ثبت شده است. سپس طرح  جلسه از جلسات امالی کالسی تعداد اشتباهات دانش آموز 3از شناسایی مشكل 

اجرا و پس از هر جلسه آموزش جلسه امالء برگزار ( امال  جلسه آزمون15جلسه اجرای درمان، 15جلسه )  30درمانی به مدت 

 جلسه بعد از جلسات درمان دانش آموز بوده است. 3و تعداد اشتباهات دانش آموز ثبت شده است. پیگیری در 

 شیوه اجرا:



 ر ابتدا عالیم کودک بررسی شد که شامل موارد زیر بود:د

 . می نوشتبا خطی بسیارناخوانا و غلط های امالیی فراوان  -

 در نوشتن بسیارکند بود و معموال در هنگام امالنوشتن از بچه های دیگر عقب می ماند .  او -

 نوشتن حتی جمله ای در کتاب برای او سخت و همراه با بی عالقگی بود . -

 ایج آزمونهای ریاضی او بسیار خوب و از حل تمرینات لذّت می برد .نت -

 در دروس دیگر تقریبا خوب عمل می کرد . -

 در رنگ آمیزی و کشیدن نقاشی نسبت به سن و سایر همكالسی هایش عملكرد مطلوبی نداشت . -

 با بررسی نوع اشتباهات مشخص شد که مشكل دانش آموز در حافظه دیداری کلمات است. -

ارزیابی    IQ =112س عملكرد هوشی کودک با تست هوش ریون اندازه گیری شد. هوش وی در سطح نرمال و با میزان سپ

آزمون امال ثبت گردید. در ادامه ، دانش آموزان کل کالس 3 شد. سپس جهت اندازه گیری خط پایه میزان اشتباهات وی در 

جلسه کالسی بود.  30و روانشناس قرار گرفتند. این مداخله شامل تحت مداخله ی بسته آموزشی طراحی شده توسط آموزگار 

 در این جلسات طرح مداخله محقق ساخته که شامل ترکیبی از مداخالت ترمیم شناختی و بازی در مانی بود به اجرا در آمد.

 مراحل اجرای طرح :

دانش آموزان در یك سمت دیوار کالس طراحی و با کمك در ابعاد بزگ در مرحله ی اول  درختهای سیب با مقوای رنگی  (1

 شد.که مورد دید همه است نصب 

زیرا قبال از روی درس ، مشق یا  ه می شدبرای شناسایی کلمات انتخابی کمك گرفت کل دانش آموزاندر زنگ امال از  (2

غات را انتخاب دیكته ی شب نوشته و خود متوجه لغاتی که در آن مشكل دارند شده اند . دانش آموزان به همراه معلم ل

 .می کنند در این طرح حتی لغات ساده که فقط برخی دانش آموزان در آن دچار مشكلند هم انتخاب می شود 

می در این مرحله معلم  به صورت دست نویس یا با استفاده از نرم افزار کلمات را به صورت دو الیه و بزرگ روی برگه  (3

.)جهت برش کلمات می توان از دانش آموزان استفاده نمود. سپس از آوردمی و با برش آنها را به صورت کارت در نویسد

 آنها خواسته می شود کلمات را روی کارت های آماده بچسبانند.(

کارتهای حاوی کلمات بین دانش آموزان تقسیم می شود و سعی برآن است که به هر دانش آموزی کلمه ای را که در آن  (4

. به جهت باال بردن آگاهی با مدادهای رنگی شروع به رنگ آمیزی کلمات می کنند دچار مشكل است داده شود . بچه ها

 واج شناختی از دانش آموزان خواسته می شود هر حرف در کلمه را با رنگ جداگانه ای رنگ آمیزی کنند.

درختان  هر دانش آموز کارتهای حاوی کلمات رنگ آمیزی شده خود را با کمك دیگر دانش آموزان بر روی سیب های (5

است .این کارتها برای نصب شده ن آسیبها یی که بیشتر کلمه های درس روی  ب می کنند  و در آخر باغی داریم پر ازصن

تدریس شود بر روی درختان می ماند یعنی یك هفته « مبخوانیکتاب »از مدت یك هفته یعنی تا زمانی که درس جدید 

جلسات تمرینی امال برگزار لمات هستند و در طی این مدت در زنگ امال دیداری درگیر با این ک ظدانش آموزان از لحا

بر  این طرح  حتی بچه ها می توانند لغات را از روی سیب ها ببینند زیرا اعتقادمی شود که در این جلسات تمرینی 

 .عالوه بر آن کاهش اضطراب کودک منجر به تسهیل در یادگیری خواهد شد آموزش است نه ارزشیابی صرف

چیده می شود در این مرحله کارتهای چیده شده بین دانش آموزان  درختانبعد از تدریس درس جدید لغات قبلی از روی  (6

تقسیم می شود و دانش آموزان کلمه ها  را بر روی کاغذ می چسبانند و معلم از آنها می خواهد که با کلماتشان سه یا 

دانش آموزان در جمله نویسی مهارت زیادی کسب  های مدنظرتمرین م انجاچهار جمله بسازند در هفته های بعد پس از 

مات داستان بسازد و بعد بچه ها داستان هایشان لبنابر این در آن مرحله به جای جمله از آنها می خواهیم با ک. می کنند 

نوشتاری صحیح و نیز معنا و بدین گونه، صورت  .باشد «  داستان من» را بلند می خوانند نام این برگه های کار می تواند 

ه ی بلند مدت دانش آموزان می ماند شاید برخی سواالت کتاب بنویسیم بتواند تمرینی برای ظمفهوم  کلمه ها در حاف

و شوق و همكاری بچه ها با یكدیگر و جذاب بودن آن در  امال باشد اما مزیت این طرح فعال بودن دانش آموزان شور

طرح ازجمله رنگ آمیزی کلمات، نصب آنها بر روی سیب ها، نگاه کردن کلمات موقع نوشتن مراحل مختلف  اجرای این 

 امال ،چیدن کلمات، جمله و داستان سازی است .جلسات تمرینی 



در مرحله بعد کلمات در بین دانش آموزان به صورت چرخشی رد و بدل می شود. ) بسته طراحی شده به شكل کتاب  (7

 آموزگار در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است.( تمرین ترمیم شناختی توسط

 .اندازه اثر و درصد بهبودی استفاده شد ها از روش تحلیل چشمی نمودارها ، محاسبه به منظور بررسی و تحلیل داده

 یافته ها

از نوع دیداری آزمودنی  خطاهای امالی، از درمان  میانگین، انحراف استاندارد و اندازه اثر در مرحله خط پایه، درمان و پیگیری بعد

  .نمایش می دهد آزمودنی  ایگردید. جدول شماره یك نمرات این شاخص ها را بر محاسبه

 جدول ا. میانگین و انحراف استاندارد تعداد اشتباهات امال و اندازه های اثر برای آزمودنی های مورد مطالعه

میانگین و انحراف 

 استاندارد خط پایه

میانگین و انحراف 

 تاندارد درماناس

میانگین و انحراف 

 استاندارد پیگیری

 اندازه اثر

 درمان( -) خط پایه

اندازه اثر) خط 

 پیگیری( -پایه

درصد بهبودی 

 درمان

0/57 ± 9/33 2/58 ± 7/33 0/00 ± 5/00 0/80 1/73 60 

خط پایه تا شروع فاز مداخله  تغییر اندکی در فاز 1در مورد خطاهای امال از نوع دیداری، در آزمودنی بر اساس نمودار 

پیگیری تغییرات  تا آخرین 15آزمون شیب تغییرات مالیم و رو به کاهش بود. از  10آزمون مشاهده شد. از شروع مداخله تا

 .ثابتی ماند چندانی مشاهده نشد و تغییرات در مرحله پیگیری در سطح

 
 

  ه است.خطاهای امال شد موجب کاهش و بازی درمانی افت که توانبخشی شناختیتوان دری در یك نگاه کلی می

را به عنوان اندازه اثر 1/15میزان اندازه اثر،  را به عنوان حداقل 0/41، مقدار اثر مطالعات مختلف برای تفسیر شاخص

 (.2009. ) فرگوسن، اند اثر بزرگ پیشنهاد کرده را به عنوان اندازه2/70متوسط و 
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 ( میزان اثر بخشی متوسط بوده است.60در پژوهش حاضر با توجه به اندازه اثر محاسبه شده و نیز درصد بهبودی درمان )

 بحث و نتیجه گیری

سته هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ترمیم شناختی و بازی درمانی بر خطا های امال دانش آموز با نارسا نویسی و تدوین ب

شناختی درگیر در اختالل نوشتن برنامه توانبخشی شناختی که عمدتاً بر  با توجه به فرآیندهایبوده است.  کمك آموزشی امال

. در پژوهش حاضر نتایج تحلیل دیداری و اندازه فرد است های شناختی تمرکز دارد یك نوع درمان ویژه و منحصربه توانایی ارتقاء

ین م شناختی و بازی درمانی را در کاهش خطاهای امالی دانش آموز مبتال به نارسانویسی نشان داد،ااثر، اثر بخشی درمان ترمی

 در پژوهش خویش نشان دادند که از طریق بازی درمانی می یافته با مطالعه عبدی و همكاران همخوانی دارد، به طوری که آنان

خطاهای امالیی خود را  آموزان با کمك معلم بخشید، این دانش آموزان ناتوان در نوشتن را بهبود دانش توان حافظه دیداری

گیرند. چنانچه این الگوها از سوی  فرآیند صحیح نوشتن کلمه را یاد می تشخیص داده و با دادن الگوهای درست از سوی معلم،

نظری و همكاران پژوهش در ( . 1391) عبدی و همكاران،شود صورت بازی ارائه شوند، فرآیند یادگیری جذاب تر می معلم به

تقویت حافظه دیداری  انجام شد، اثربخشی توانبخشی شناختی بر خطاهای امال دانش آموزان با نارسا نویسینیز که با عنوان 

 (.1393.) نظری و همكاران،کاغذی منجر به کاهش خطاهای امال گردید ای و مداد های رایانه آموزان از طریق برنامه دانش

درمانی است که هدف اصلی  شود، روش ازی یا توانبخشی شناختی که اصطالحا ترمیم شناختی نیز نامیده میاصطالح توانمندس

های مختلفی بر  اجرایی، تمرکز و توجه است. پژوهش آن بهبود نقایص و عملكردهای شناختی بیمار از قبیل حافظه، عملكرد

 اند  اثربخشی این روش تأکید کرده

 (Rueda & Lina, 2012  ؛Westerberg., & Klingberg, (2007).  ؛Cohen et al,2006   )محققان معتقدند که توانبخشی 

این روش بر طبق  (..Sohlberg, & Matter,  2001)شناختی تحت شرایط خاص می تواند باعث ایجاد تغییراتی در نورون ها شود 

تغییرات سیناپسی  ز که کمتر فعال هستند، باعث ایجادپیاپی مناطقی از مغپذیری و خودترمیمی مغز با برانگیختگی  اصل شكل

اکانل، )شده در اختالالت مذکور گردد پایداری در مغز شده و از این طریق می تواند باعث بهبود نواقص شناختی مشاهده

ختلف کودک (. در طرح اجرا شده در پژوهش حاضر نیز با به کار گیری حواس م1396؛ به نقل از خانجانی،2007،بلگرو،رابرتسن

جهت درگیر شدن با تكلیف مد نظر و نیز بازی درمانی، تالش شده است تا از طریق کاهش استرس تجربه شده در سال های 

آموزان  دانشقبل ناشی از ناتوانی و کسب نمرات پایین در درس امال ، و نیز تقویت حافظه دیداری کودک، یادگیری تسهیل شود. 

حرکتی تحت تأثیر قرار  -آنها را بیش از مهارتهای دیداری برند که حافظه دیداری ختی رنج میبا نارسانویسی از مشكالت شنا
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توجهی در حافظه دیداری خویش  قابل خواندن، نقایص تن وکودک دارای اختالل نوشتن همراه با مشكالت نوش دهد. در واقع می

بیان ( 2004)برنینگر .کند می سیستم واژگانی جلوگیری در، های امالیی تشكیل بازنمایی دارد و این آسیب حافظه دیداری از

هایی در حروف بدون مولفه  مولفه حروف، یا تمرین های حرکتی بدون دارد که مداخالتی که هرنوع تمرینی را در فعالیت می

ی و مورفی) های مختلف از جمله نانس شود. در پژوهش حروف و خوانایی می حرکتی ایجاد کنند، منجر به به بهبودی در شكل

 نیز به (1378)عبدلی و نشلجی(، 2003)مطالعات انجمن ملی کودک و رشد انسان (، 2005)آمیلین (، 1986)براهمز (، 1997

اند. در تمام این  کرده کند، اشاره ای که تمام حواس کودکان را درگیر فعالیت نوشتن می اهمیت استفاده از یك رویكرد مداخله

حسی و هماهنگی حرکتی، رشد هماهنگی  ریزی حرکتی، هماهنگی های حرکتی از قبیل برنامهها به اهمیت مهارت پژوهش

و تاثیر آن در بهبود نارسانویسی و نمرات امال پرداخته شده است )منصور  حرکات ظریف، رشد هماهنگی چشم و دست، دست و پا

 کتی کمك کرده و در بهبود نارسانویسی تاثیراز جمله مداخالتی که به یكپارچگی حسی و حر(. 1391نژاد، کجباف و مولوی،

 توانی شد م انیبا توجه به آنچه ب یسیروش فرنالد بر نارسانو یاثربخش نییدر تب .باشد بسزایی دارد روش چند حسی فرنالد می

گوش  قیطر از یبرخ کند،ی م افتیخاص اطالعات را موثرتر در یمختلف خود، از کانال یحس یکانالها انیم ازی گفت هر فرد

کند، به  ریرا در مغز درگ یشتریب یرهایمس که یپردازش اطالعات هر درونداد دگاهیچشم و... با توجه به د قیاز طر یو برخ

شده  دهیتدارک د یفرنالد به نحو یبرنامه آموزش نكهیتوجه به ا با گفت توانی م لیدل نیبه هم شود،ی پردازش م یطور موثرتر

. در پژوهش حاضر با شودی م یریادگیموجب بهبود  کنندی م ریکودک را درگحس  كی از شیب یریادگیاست که تجارب 

تمرین های برش کلمات و نصب آن ها روی کارت ها و نیز رنگ آمیزی آنها ، نصب کلمات بر سیب های روی درختان طراحی 

واس مختلف کودکان انجام شده است. شده در کالس تمرین هایی برای باال بردن مهارت های حرکتی، بینایی و درگیر کردن ح

 Roux et)  اند گیجگاهی نیمكره چپ مطرح کرده-آهیانهای و همكاران نواحی درگیر در ناتوانیهای نوشتن را در لوبهایراکس 

al,2003.) های دیداری  برنامه دهد نواحی مختلف مغزی در تكالیف چرخش ذهنی و دارد که نشان می از طرفی شواهدی وجود

است که قشر گیجگاهی به خصوص ناحیه گیجگاهی فوقانی نقش  شوند. به روشنی مشخص ی به فعالیت واداشته میفضای –

شود.  چرخش یافته اشكال قضاوت می دارند، به ویژه در تكالیفی که در مورد مكان تكالیف چرخش ذهنی بر عهده اصلی را در

 (.Walter E, Dassonville,2008؛  Ark ,2002) ی آن بستگی داردتكلیف و سطح دشوار میزان درگیری سایر نواحی نیز به نوع

اند، احتماالً به دلیل اثرگذاری این  بوده فضایی-های دیداری کاربرده شده در این پژوهش، برنامه به از آنجا که تكالیف شناختی

اثربخشی در  تواند به عنوان مكانیسم نوشتن، خطاهای امال کاهش یافته است و این می نوع تكالیف بر نواحی درگیر در ناتوانی

 .سطح عصب شناختی مطرح شود

 سومآموزان کالس  دانشیك کودک از توان این موارد را بیان کرد: این پژوهش در مورد  های این پژوهش می محدودیت از

اد نمونه محدود بود به تعد .جانب احتیاط را رعایت نمود آموزان باید دبستان صورت پذیرفت؛ لذا در تعمیم آن به تمام دانش

نتایج پژوهش دارای پایایی و ثبات کافی نباشد. پیشنهاد میگردد مسئوالن مدرسه  همین دلیل این احتمال وجود دارد که

که با همراهی روانشناس  آموزان دارای اختالل یادگیری طراحی کنند دانش اشتباهات امالیی  کاهشدرجهت  آموزشهایی را

همچنین با دانش آموزان به اجرا درآید تا اثر بخشی این ترمیم شامل دانش آموزان عادی هم شود.  مدرسه در ساعات امالی

گردد در  به پژوهشگران پیشنهاد می قرار گیرد.مربیان  این روش در اختیار متخصصین و طرح باغ سیبتوجه به مؤثر بودن 

هایی را  پژوهشدر محیط اصلی مدرسه صورت می پذیرد درمان های التقاطی خصوصا درمان هایی که با بازی درمانی زمینه 

 .نجام دهندا

 منابع

 .تا عمل(. تهران: ارسباران هی)از نظر یریادگی یاختاللها(. 1383). رضایحسن؛ کاکاوند، عل ،یاحد

افظه دیداری ثربخشی آموزش مبتنی بر بازتوانی شناختی در بهبود ح (.1397خانجانی، زینب؛ صالحی اقدم، خدیجه؛ عافی، الهه )

پژوهشی -نشریه علمی یش فعالی.فعالی و اختالالت یادگیری بدون ب کودکان با اختالالت یادگیری همراه با بیش و شنیداری

 .29-44(،43)11.آموزش و ارزشیابی



 ازانس ندهیآ تهران:(.1392ی))ترجمه نصرت اهلل پورافكار یخالصه روان پزشك( 2007). اینیرجیسادوک، و ن؛یامیسادوک، بن

 تهران: مكیال .ی ویژه در یادگیریهانارسایی( . 1390)سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزتاهلل

 سطرونی(. تهران: ی)ترجمه عصمت فاضل یریادگیمشكالت  ریو سا ینارساخوان(. 1383)مارک.  ز،یكوتیسل

ریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای اثربخشی تقویت حافظه دیداری به ط (.1391) جواد، حاتمی ؛مهدی  ،کرمی ؛ اکبر ،عبدی 

 .1-11(،4)8، پژوهش در علوم شناختی و توانبخشی.آموزان دارای اختالل نوشتن دانش امالیی

مورد منفرد در علوم  روش شناسی طرحهای(. 1389)فراهانی، حجت ااهلل؛ عابدی، احمد؛ آقامحمدی، سمیه و کاظمی، زینب 

 ان: انتشارات دانژه(.رفتاری و پزشكی( رویكردی کاربردی.) تهر

 تهران: ساواالن .اختالالت یادگیری )مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه(( 1389)کریمی، یوسف

 درمان اختالالت دیكته. تهران: فراروان( 1392)تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، نرگس. 

ی. پایان نامه کارشناسی ریادگیاختالالت  ی حوزه یماندر و یمداخالت آموزش یاثربخش لیفراتحل (.1395محمدی مولود، سعید)

 ی.تیعلوم ترب گروهی، و روانشناس یتیعلوم ترب دانشكده، جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ارشد،

در  یسینو و امال یسیفرنالد بر نارسانو یآموزش چند حس ریتاث(. 1391). نیحس ،یمنصور نژاد، زهرا؛ کجباف، محمدباقر؛ مولو

 .111-99(،24)7 ،ینو در روانشناس یها افتهی. ییدوم ابتدا هیوزان پادانش آم

اثربخشی توانبخشی شناختی بر خطاهای امال دانش آموزان با نارسا  (.1394نظری، محمدعلی؛ دادخواه، مهرناز؛ هاشمی، تورج )
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Abstract 

As regards spelling problems are the most common problem in writing disorders, it is necessary to use 

a new, attractive method that fits the individual differences of children. The aim of this study was to 

investigate the effectiveness of Cognitive rehabilitation and play therapy on reducing student spelling 

errors by dysgraphia and compiling a spelling instruction package. The research method is a single 
case method with A-B-A design. In this study, after recording the number of spelling errors in three 

sessions (baseline position), the intervention began and a cognitive rehabilitation program in the form 

of play therapy (apple garden design, designed by researchers) was presented during 15 sessions of 
intervention and 15 spelling sessions, and The subject was then followed up during the next three 

sessions. Visual analysis of data graphs based on descriptive statistics showed that the intervention 

was effective for the subject (with 60% effectiveness). The results of this study showed that cognitive 

rehabilitation in the form of play therapy is effective on reducing spelling errors in student with 
dysgraphia. 

Keywords: Cognitive Rehabilitation, play therapy, spelling errors, dysgraphia, spelling Educational 

Package 
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