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Factor Affecting Dictation Disruption in Primary School Students  
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گیری پژوهش حاضر با هدف  شناسدايی امامدو مدمرر در شد وچکیده: 

منظمر اا آمدماان ابتدفايی انمدار گرديدفی بدفي نميسی دانشاختالالت امال

نیمه  ها با استفاده اا مصاحبهفارشناسی تمصیفی استفاده شفی دادهروش پفي

معلدم  کده بده روش مالکدی  14کارشدنا  و  9نفدر   23بدا  يافتهساختار

هدای ها اا راهبدرديابی يافتهشفی برای ااتبارآوریجمع انتخاب شفه بمدنف،

و سداای رسدانان، چندف سميهممیزی بیرونی، باابینی نتداي  تمسدا اعال 

بنفی ها به شناسايی و عبقهگرديفی تحلیو دادهمفت استفادهدرگیری عمالنی

مضممن اصلی شامو، امامدو روانندناختی،  7ايرمضممن و  19کُف،  101

 ای، ادراکدی، فدردی و فیزيملدمیي ی، منمدرشناختی، برنامدهمحیطی، ابان

هدای لآمدماان دوره ابتدفايی بدا اختالگرديفی نتاي  آش ار نممد کده دانش

نميسی مماجه هستنف و اي  امر ضرورت تمجده جدفی متعفد و متنم  امال

اش منظمر ارتقدای کیفیدت آمدمريزان آمماش ابتفايی را بهمفيران و برنامه

نميسی، فراينف اراشدیابی پیندرفت تحصدیلی و جلدمگیری اا تندفيف امال

ناسد  نمايدفی در انتهدا، راه ارهدای ممخاعرات ناشی اا آن را آش ار می

هدای سداای بدرای کداهش اختاللبرای ارتقای وضدعیت ممجدمد و امینه

 برشمرده شفه ارائه گرديفی

اش های امال نميسی، پفيفارشناسی، امامو ممرر، آمدم: اختاللهاکلیدواژه

 ابتفايی
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Abstract: The aim of this present study is 

identifying the potential factors involved in 

dictation disruption in primary school 
students. For this purpose, a descriptive 

phenomenological method was used. 23 

semi-structured interviews were completed 
by 14 primary teachers and 9 experts. The 

data analysis was conducted through 

Colaizzi's seven-step method, to identify 
and classify first 101 codes, 19 sub themes 

and 7 main themes. Member checking, 

triangulation and Prolonged Engagement 
were employed to validate the findings of 

External audit. The main extracted themes 

included: psychological, environmental, 
linguistic, program, understanding, personal, 

and physiological factors. The results 

revealed that elementary school students 
face numerous and variety of dictation 

disorders and this necessitates the 

immediate and serious attention and action 
of primary education administrators in order 

to improve the quality of dictation teaching, 
the process of assessing academic 

achievement and preventing the aggravation 

of its consequences یBased on the obtained 

results, the recommendations are presented 

for improving the status and providing 

context for reducing the disruptions. 
Keywords: dictation disorder, 

phenomenology, effective factors, primary 

education 
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 مقدمه

ای در بروا و تنفيف افت تحصیلی و نهتري  الو و امامو امینميسی، اا امفهمن الت امال

رود  سینگ، شمارمیآمماان در دوره ابتفايی بهبسیاری اا ديگر من الت تحصیلی دانش

؛ بخنايش، احمفی، 2016، 3؛ اوکاری2017، 2؛ اردوغان2017، 1ترسینگ، راااک و راوي 

 ی مطالعات 0142، 6سپیف و گراهار؛ گیو2014، 5پمر؛ اظیمی و ممسمی2014، 4جعفری روش 

تمجهی به آن های يادگیری و کممتعفدی ننان داده است که وجمد يا احسا  به وجمد ناتمانی

تمانف به صمرت مستقیم و غیرمستقیم، تبعات نامطلمبی نظیر کاهش خمدباوری، افت ااتماد می

يرش آمماان ايماد نممده و مسائلی نظیر کاهش احتمال پذبه نفس و حرمت خمد را در دانش

، 8در محیا مفرسه را دام  انف  ساکیز 7در گروه همساالن و در نتیمه بروا انزوای اجتماای

 ی اا اي  رو، مطالعه در حماه میزان و پیامفهای 2017، 9؛ کاويمنی، گرااانی و اورناگی2018

 های يادگیری به ويژه در آمماش ابتفايی اا اهمیت بسزايی برخمردار استی ناشی اا ناتمانی

افروا، مطرح شف   1962اصطالح ناتمانی يادگیری اولی  مرتبه تمسا ساممئو کرک در 

شمد ق میکه به گروهی ناهمگ  اا اختالالت اعال ی ناتمانی يادگیری اصطالح اامی است1385

ت ، های جفی در اکتساب و کاربرد گمش دادن، حر  ادن، خمانفن، نمشدشماریصمرت و به

  ی1389نهری، کنف  میاههای رياضی تظاهر میتمانايیاستفالل کردن، يا نا
  میزان ترک تحصیو در کمدکان و نمجمانان مبتال به 1389در مقاله مل یان و آخمنفی  

  ننان داد 1390پمر و اابفی  مطالعه آقابابايی، ملک یدرصف گزارش شف 40ناتمانی يادگیری، 

آمماان اادی، به عمر ی يادگیری امال اا دانشآمماان با ناتمانهای اجرايی، دانشکه در کنش

تری دارنفی در مت  باانگری شفه راهنمای تنخیصی و آماری معناداری امل رد پايی 

                                                 
1. Singh, Singh, Razak & Ravinthar 
2. Erdogan 

3. Okari 

4. Bakhshayesh, Ahmadi & Jafari Roshan 

5. Azimi & Mousavipour 

6. Gillespie  & Graham 

7. Peer Group Acceptance And Social Isolation 
8. Sakiz 

9. Cavioni,  Grazzani & Ornaghi 
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، اختالل 2عبقه اختالل خمانفن 4،اختالالت يادگیری در   TR-IV-DSM  1اختالالت روانی

بنفی شفه است هعبق 5و اختالل يادگیری نامنخص 4، اختالل رياضیات3بیان نمشتاری

 ی  1390نريمانی، رجبی، افروا، و صمفی خمشخم،  

های درصف اا کو ناتمانی 28تا  27 ، ننان داده است که 2003نتاي  مطالعات کرانبگر  

 ی اي  1390پمر و اابفی، دهف  به نقو اا آقابابايی، ملکيادگیری را اختالل امال تن یو می

نميسنف يا شمد که با وجمد همش عبیعی، بسیار بف میمی اختالل برای کمدکانی به کار برده

آب نار و ، به نقو اا جلیو2000و هم اران،  6نميسنف  آل مککلمات و مطال  را ناصحیح می

نميسی تمانايی ايماد تطابق بی  اصمات و حروفی است که بايف نمشته  ی امال1392ااشمری، 

ها، مهارتی است که در کمدکان با اختالل يادگیری هها و نميسواجشمدی تطابق و همخمانی بی  

شمد يابف، اختالل در امال، يک اختالل امفه در نمشت  محسمب میبه خمبی رشف نمی

  ی 1392نقو اا جلیو آب نار و ااشمری، به 2002، 7 دي سمر، استمرات و ماسترسمن

ناصرپمر، ؛ 1396مطالعه دشتی، مصرآبادی و اوار، بررسی مستنفات پژوهنی  نظیر 

کننفه و شماهف میفانی، اا شیم  گسترده و نگران  1390پمر و اابفی، آقابابايی، ملکو  1395

آمماان دوره ابتفيی در کنمرمان ح ايت داردی پژوهش ناصرپمر نميسی دانشمن الت امال

درصف ،  18/22  ننان داد که بینتري  خطاها مربمط به خطای حافظه ديفاری  1395 

درصف  استی همچنی  منخص شف که در هر دو  14/17دقتی  درصف  و بی 62/20اشی  آمم

آمماان پسر و دختر دوره ابتفايی، بینتري  خطا مربمط به خطا در حافظه ديفاری و دسته دانش

حافظه تمالی ديفاری استی میزان شیم  اي  خطاها در پسران در حافظه ديفاری و حافظه 

درصف تعیی  شفی  13/2و  01/23درصف و در دختران  47/3و  54/21 تمالی ديفاری به ترتی 

شفه دختران در خطای حافظه ديفاری در آمماان دختر و پسر منخصدر مقايسه بی  دانش

                                                 
1. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fourth Edition, Text Revision 

2. Dyslexia 

3. Dysgraphia 

4. Dyscalculia 

5. Not Otherwise Specified 

6. Alcock 

7. Dixon, Stuart & Masterson 
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پسران، اا شیم  بینتری اا خطا برخمردار بمدنف ولی در حافظه تمالی ديفاری، در  مقايسه با

نميسی سران دچار اي  خطا بمدنفی همچنی  خطاهای امالمقايسه با دختران، تعفاد بینتری اا پ

آمماان پايه اول ابتفايی، گرديف دانشهای تحصیلی نیز بررسی شفنف که منخصبه تف یک پايه

 5/4درصف و کمتري  خطا را در حافظه تمالی ديفاری با  52/22بینتري  خطا را در آمماش با 

درصف  و  98/21ز بینتري  خطا در حافظه ديفاری  درصف دارا بمدنفی در پايه دور ابتفايی نی

درصف بمدی در پايه سمر  53/2درصف  به ترتی  و  53/2کمتري  خطا در حافظه تمالی ديفاری  

 ابتفايی هم همچمن پايه دور ابتفايی، در دو خطای حافظه ديفاری و حافظه تمالی ديفاری،

خطا مناهفه گرديفی تاملی بر  درصف  شیم  28/1درصف  و کمتري    36/34بینتري   

 ، مبنی بر افزايش رونف خطاهای 1389های مطالعه با نتاي  مطالعه سعفالهی و هم اران  يافته

تمانف در درک رونف رو به افزايش تحصیلی، می آمماان با افزايش پايهدي ته نميسی دانش

فار  ابتفايی کنمر، های آمماشی در منميسی و ضرورت بااانفينی در رويهمن الت دي ته

  ننان داد که در سه خطای حافظه 1395يارگیر باشفی به عمر کلی نتیمه مطالعه ناصرپمر  

درصف در مقايسه با  53/8و  29/18، 01/23ديفاری، نارسانميسی و حافظه شنیفاری دختران با 

در اا شیم  خطای بینتری برخمردار بمدنف و  99/6و  13/14، 66/21پسران و درصفهای 

دقتی، حساسیت شنیفاری و حافظه تمالی ديفاری، پسران با چهار خطای آمماشی، بی

، 81/20درصف در مقايسه با دختران با درصفهای  13/2و  73/11، 76/16، 51/19درصفهای 

پمر و نتیمه مطالعه آقابابايی، ملکاا خطای بینتری برخمردار بمدنفی  47/3و  42/15، 62/17

های دور و سمر آمماان پايهداد که میزان اختالل بیان نمشتاری در دانش   ننان1390اابفی  

نتاي  مطالعه دشتی، مصرآبادی و اوار  نفیدرصف برآورد کرده 6دبستان در شهر تهران را 

ابانه را به تايیف رسانیف اما   وجمد من الت نمشت  درهر دو گروه کمکانه دوابانه و تک1396 

نتاي  پژوهش ماريا و ابانه به عمر معنادری بینتر مناهفه گرديفی  ايم میزان در گروه دو

ننان داد که کمدکان دارای نارساخمان و بیش فعال بینتري  غلا اماليی را  ، 2015،  1کرنلفی

های اماليی کمدکان اادی بینتر مربمط نسبت به کمدکان اادی داشتنف و همچنی  نم  غلا

                                                 
1. Maria & Cornoldi 
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ها بمده است و نم  غلا اماليی کمدکان ت مربمط به لهمهشف به خطاهای واجی و اشتباهامی

 یدارای نارساخمان و بیش فعال بینتر اا نم  آواشناسی بمد

الل دهف که اغل  تحقیقات انمار شفه در حماه اختهای انمار شفه، ننان میبررسی

فاخالت یر منميسی و همچنی  تارامالنميسی، با محمريت تعیی  میزان و نم  اختالالت  امال

 بعاتتشناختی و آمماشی بر کاهش اختالل امالنميسی بمده است و به رغم حساسیت و روان

مطالعات  نميسی،ناشی اا بروا اي  اختالل و همچنی  افزايش میزان و تنم  اختالالت امال

ي  است، اا اتهانفکی درباره شناسايی امامو ممرر در بروا يا تنفيف اي  اختالالت، انمار گرف

 اسانو هف  اصلی در پژوهش حاضر معناکاوی در ادراک و تمربه ايسته معلمان و کارشنر

ت  الالآمماش ابتفايی به منظمر شناسايی و باانمايی امامو ممرر در بروا و گسترش اخت

 ت که برین اسبنابراین سؤال اصلی ااستی  آمماان دوره اول ابتفايی، بمدهنميسی در دانشامال

 ز یاجربه زیسته معلمان و متخصصان آموزش ابتدایی، چه عواملی در بروطبق ادراک و ت

 آموزان دوره اول ابتدایی موثر است؟های  امال نویسی دانششدت یافتن اختالل
 

 روش

های کیفی به های فلسفی  پارادايمی دو روش کمّی و کیفی، در بررسیبا تمجه به تفاوت

ها، اا چارچمب مفهممی برای   و آاممن فرضیهجای استفاده اا چارچمب نظری برای تفوي

، 2003، 1؛ ريتچه و لمئیس2005شمد  م سمل، استخراج سؤال يا سؤاالت تحقیق استفاده می

 ، چارچمب مفهممی در تحقیق حاضر 1394ي تا، نقو اا صالحی، باارگان، صادقی و ش مهی

 ، بر اسا  ديفگاه  1384گان  مبتنی بر روي رد تفسیرگرايی اجتماای استی به ااتقاد باار

تمانف دانش تفسیرگرايی، واقعیت، منروط به تمربه انسان و تفسیر اوستی انسان با تمربه می

مربمط به واقعیت را در ذه  خمد بساادی پژوهنگر اا راه تعامو با ممضم  ممرد پژوهش، به 

عاد و تفسیرهای شمدی در اي  ديفگاه، شناخت امری اینی نیست و ابشناخت آن نايو می

نقو اا  ،2005، 2؛ گمبا و لین ل  2007، 1؛ نیمم  2011، 2گمناگمن دارد  دنزي  و لین ل 

                                                 
1. Maxwell., Ritchie & Lewise 

2. Denzin & Lincoln 
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 ، 1384با تمجه به اي  ممضم  و با استفاده اا ديفگاه باارگان   (.1394صالحی و هم اران، 

های آمماشی که بتمانف راهگنای شناخت امقی اناصر نظار آمماشی برای انمار پژوهش

گرديف تا با استفاده اا شناسی تفسیری استفاده نممدی در اي  پژوهش سعیباشف، بايف اا روش

روي رد تفسیرگرايانه به بااساای معنايی ادراک معلمان و کارشناسان اا امامو ممرر در بروا 

کننفگان چه درکی اا امال نميسی، پرداخته شمد و ننان داده شمد که اي  منارکت  اختالالت

ای مو ممرر در بروا اختالالت  امال نميسی دارنفی اا آنما که ماهیت پژوهش فعلی به گمنهاما

است که الار است ادراک معلمان و کارشناسان واکاوی شمد، اا روش پفيفارشناسی تمصیفی 

 استفاده شفه استی

 نحوه انتخاب مشارکت کنندگان

های کمّی اا وش کیفی ماننف روشکننفگان در مطالعات به رتعفاد و نحمه انتخاب منارکت

پیش تعیی  شفه نیست و به رونف تحقیق و مقمالت در حال ت مي  بستگی داردی روش انتخاب 

نیز به سطح اشبا  نظری  کننفگان در تحقیقات کیفی اا نم  هففمنف است و حمم آنمنارکت

بنای اين ه چه های تحقیق بستگی داردی محقق کمشیفه است تا به صمرت هفففار، بر مسؤال

کننفگان را انتخاب نمايف های اولیه ممرد نیاا است، منارکتنم  اعالاات خاصی در پی يافته

 ی اشبا  1394، به نقو اا صالحی و هم اران، 1386 ادي  حاج باقری، پرويزی و صلصالی، 

مفاهیم و ای اا کار به افتف که محقق به اي  نتیمه برسف که در مرحلهنظری، امانی اتفاق می

، به نقو 1967، 3های منابه دست يافته و مفاهیم جفيفی ظهمر نیابنف  گالسر و استراو پاسخ

ای اا گردآوری ها، به مرحله ، به ديگر سخ ، سطح اشبا  داده 1394اا صالحی و هم اران، 

انمار های های داده شفه به سؤاالت تحقیق و يا مصاحبهشمد که پاسخهای کیفی اعالق میداده

های گردآوری شفه اا عريق انمار مصاحبه، منابه و رسنف، چرا که دادهشفه کافی به نظر می

  در مطالعات کیفی، تعفاد 1998  4 ی به ااتقاد کراسمل1391شمد  محمفپمر، ت راری می

                                                                                                                   
1. Neuman 

2. Guba & Lincoln 

3. Glaser & Strauss 

4. Creswell 
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 ی بر اي  1387کننفگان نبايف کمتر اا بیست نفر باشف  نقو اا محمفپمر و رضايی، منارکت

گیری مالکی استفاده پژوهش، در انتخاب معلمان و کارشناسان اا راهبرد نممنه ر اي اسا  د

های ممرد نظر شمد که برخی اا مالکشامو انتخاب مماردی می 1گیری مالکیگرديفی نممنه

شمنفی با انتخاب افراد به روش ها انتخاب میپژوهش را دارنف و افراد بر اسا  آن مالک

، ترجمه 2010کیفیت و غنای بینتری برخمردار خماهف شف  اسپرينگر، ها اا مالکی، داده

 ها حاصو شفیمصاحبه، اشبا  نظری داده 23 ی در نهايت پس اا انمار 1394آلیانی، 

 های مشارکت کنندگانتوصیف ویژگی

تمانف کننفه در پژوهش، میهای جمعیت شناختی معلمان و کارشناسان منارکتبررسی ويژگی

ه که پینتر گمنها کمک نمايفی همانن در درک و برقراری ارتباط نزدي تر با يافتهبه مخاعبا

ها فر آنن 9نفر اا معلمان و کارشناسان، مصاحبه شف که  23اشاره شف، در اي  پژوهش با 

 7اي  تعفاد  نفر اا آنها را معلم تن یو داده استی همچنی  اا 14کارشنا  آمماش ابتفايی و 

نفر  5نس، نفر دارای مفرک تحصیلی لیسا 12ر مرد استی اا میان اي  تعفاد نف 16نفر ان و 

نگی  نفر هم دارای مفرک تحصیلی دکتری استی میا 6دارای مفرک تحصیلی فمق لیسانس و 

 سال استی 15کننفگان، سابقه فعالیت تخصصی منارکت

 های مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفیمالک

های یفی، چهار روي رد وجمد داردی در ديفگاه اول، اا مالکهای کدر خصمص ارايابی پژوهش

شمدی ديفگاه دور، اا های کیفی، استفاده میسنتی  روايی، پايايی و اینیت  برای ارايابی پژوهش

، نقو اا 2000، 2شمد  هلی و پریهای کیفی استفاده میهای ممزايی، متناس  با پژوهشمالک

های کمّی و کیفی استفاده گاه سمر، به عمر تلفیقی اا مالک  در ديف1394صالحی و هم اران، 

ای است های کیفی به گمنهشمد و در ديفگاه چهارر، برخی بر اي  باورنف که ماهیت پژوهشمی

که نبايف اا هیچ مالک رابتی برای ارايابی پژوهش کیفی استفاده کردی در پژوهش حاضر، مبتنی 

های چنفگانه سنتی و ممزا بهره گرفته شفی برخی اا مالک بر ديفگاه سمر  ديفگاه تلفیقی  اا

های های پژوهش کّمی اما متناس  با پژوهشهای بررسی پژوهش کیفی که منابه مالکمالک

                                                 
1.  Criterion Sampling 

2. Heli & Perry   
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 معادل  2 معادل روايی درونی ؛ انتقال پذيری 1کیفی است ابارتنف اا: صحت و ااتمادپذيری

 معادل  4 معادل پايايی ؛ تأيیفپذيری 3ت اپذيریروايی بیرونی يا قابلیت تعمیم ؛ وابستگی و ا

 ی باورپذيری به میزان باور  2004، 6؛ شنتمن 2003؛ گالفنانی، 1985، 5بااینیت   لین ل  و گم

های پژوهش مرتبا استی باورپذيری با قابو باور بمدن يا قانع کننفه بمدن پژوهش داشت  يافته

ها و فرآينفهای ضروری برای ااتماد ذيری را استفالل ، باور پ2004، 7در ارتباط استی  برايم 

و  8داردی در اي  پژوهش برای باورپذيری اا چهار روش ممیزی بیرونیبه نتیمه تحقیق بیان می

 11استفاده شفه درگیری عمالنی مفت 10و چنف سميه ساای 9هارسانباابینی نتاي  تمسا اعال 

 استی

 ار راسی که به روش کار ما نظارت دارد، روش کممیزی بیرونی: در روش ممیزی بیرونی ک

نها اظرات ندهف، ماننف استاد راهنما و مناور که در پژوهش حاضر اا ممرد باابینی قرار می

 استفاده شفه استی

همی ا بففاباابینی نتاي : در باابینی و بررسی صحت اعالاات به دست آمفه، برای جلمگیری 

ر نان قرايیف آها ننان داده شفی و ممرد تاره به اعال  رسانمحقق، اعالاات به دست آمفه دوبا

 گرفتی

مد اکاوی نموساای: در چنف سميه ساای، محقق، االوه بر اين ه ادراکات معلمان را چنف سميه

 نطبق باروه مگهای به دست آمفه اا هر مصاحبه با معلمان و کارشناسان نیز انمار گرفت و داده

 رفتیی در واقع صحت اعالاات اا چنف جنبه ممرد بررسی قرار گهای گروه ديگر بمدصحبت

                                                 
1. Credibility & Trustworthability Vs. Internal Validity 

2. Transformability Vs. Generalizeability 

3. Dependability Vs. Reliability 

4. Confirmability Vs. Objectivity 

5. Lincoln & Guba 

6. Guba & Lincoln., Golafshani; Shenton 

7. Bryman 

8. External Audit 

9. Member Cheak 

10. Triangulation 

11. Prolonged Engagement 



يیآمماان ابتفادانش یسيامامو ممرر در اختالالت امال نم يیشناسا  

189 

 

 

 

سال  درگیری عمالنی مفت: محقق امانی عمالنی مفت درگیر ممضم  پژوهش بمد و در ايار

 فیتحصیلی به عمر غیر رسمی و بفون ضبا مصاحبه با تعفاد ايادی اا معلمان صحبت ش

 پژوهش هاییافته

اصو اا های حمعلمان و کارشناسان و تحلیو داده پس اا مصاحبه نیمه ساختاريافته اا

راجمضممن اصلی به شرح اير استخ 7مضممن و همچنی  اير 19کف ،  99مصاحبه، تعفاد 

ان در خصمص شفه سعی بر اي  بمده که ادراک معلمان و کارشناسهای انمارگرديفی با مصاحبه

امیمر، هنگوی قرار گیرد بفي  منظگیری اختالالت امالنميسی ممرد واکاممرر در ش و امامو

روا بچه اماملی در "که پژوهنگر در فراينف گفتگم اا معلمان و کارشناسان پرسیف که 

يو و هی اا دالبا انبم "آمماان ابتفايی ممرر است؟نميسی و يا غلا اماليی دانشاختالالت امال

مامو با ذکر اهر يک اا اي  بنفی گرديفی در ادامه به دسته تقسیم 7گرديف که در الو همراه

 روايتی اا معلمان و کارشناسان  پرداخته شفه استی

 

 های درسسؤال پژوهشی: معلمان و کارشناسان چه عواملی را در ایجاد یا تشدید اختالل

 دانند؟آموزان در دوره اول ابتدایی موثر میامال دانش

ابان  و روان شناختی، محیطی،اامو اصلی شامو امام 7های انمار شفه به شناسايی بررسی

مامو ااا  ای، ادراکی، فردی و فیزيملمیي ی منت  گرديفکه در ادامه هر يکشناختی، برنامه

ول   جفشناسايی شفه د که معادل يک مضممن اصلی است د به همراه ايرمضامی  آن، در قال

 آورده شفه است: 1شماره 
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 هااا آن   مضامی  اصلی، اير مضممن و کفهای هريک1جفول 

 اير مضامی  کفها
مضامی  

 اصلی

 های خاص؛ ذاتی بمدن غلا نميسی؛ وجمدبهره همشی پايی ؛ وجمد بیماری 

 لماه سمر 
 ینتی ی

عوامل روان 

 شناختی

من الت در پردااش اعالاات؛ وجمد آسی  مغزی؛ دشماری در حفظ کلمات؛ 

 افر تمرکز در نمشت 

مغز و 

 ااصاب

؛ بی ها وش و آنهاهای معلم؛ دقت نفاشت  به کلمهه گفتهباايگمشی؛ بی تمجهی ب

 قراری و پرتحرکی؛ اختالل تمجه و بیش فعالی
 رفتاری

ا و شرايا روحی و روانی و نامناس ؛ تر  اا برآورده ننفن انتظارات اولی

 معلمان؛ تر  اا جريمه و تنبیه شفن؛ اضطراب و امله در نمشت 

های ويژگی

 روانی

اده؛ در محیا محرور و مستضعف ننی ؛ فقر و اقتصاد پايی  خانمقرار گرفت  

 نبمد ام انات آمماشی

مملفه 

 اقتصادی

عوامل 

 محیطی

ر قرا مناس  نبمدن نمر کال ؛ مناس  نبمدن تهميه کال ؛ تراکم باالی کال ؛

 گرفت  مفرسه مماور خیابان و محیا شلمغ؛ فضای کمچک کال 
 مملفه کالسی

 مادیسخانماده؛ تنش و درگیری بی  اولیا؛ بی سمادی و کم  تعفاد اياد ااضای

امال؛  ن ردن اولیا اا وضعیت دروالفي ؛ افر هم اری اولیا و معلمی ؛ پیگیری

رد ااخمبسرانش و بفاخالقی والفي ؛ تمقع باال يا پايی  والفي ؛ افر نظارت و 

 والفي  اغو بمدناهمیت دانست  در  امال اا نظر والفي ؛ شوالفي  در خانه؛ کم

مملفه 

 خانماده

های های اربی در ابان فارسی؛ نقطه و حرو  جفا؛ انع ا  مصمتوجمد کلمه

ی و کمتاه در نمشتار؛ من الت واج شناختی؛ نمشت  اا راست به چپ؛ ااينفگ

 فزاينفگی ابان فارسی

امامو 

 الخطیرسم

عوامل زبان 

 شناختی
در  مانیراردادهای خاص ابان فارسی؛ ناتها؛ ناديفه گرفت  قتلفظ اشتباه وایه

 آمماها تمسا دانشت رار بی ممرد کلمه –ها درک معنی کلمه

امامو 

 گفتاری ابان

های فظهای محلی؛ داشت  لهمه محلی؛ استفاده اا تلاستفاده اا الفاظ و کلمه

 اامیانه

امامو 

 محلیگميش

ات خاص برای آمماش ي نماختی در آمماش؛ افر تسلا در آمماش؛ نبمد ساا

های تفريس غیرخالق؛ تفريس املی ناصحیح؛ تفريس ناکافی؛ امال؛ روش

امامو 

 آمماشی
عوامل 
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 اير مضامی  کفها
مضامی  

 اصلی

استفاده اا ت نی های آمماشی متفاوت بی  مفرسه و خانه؛ حرکات اضافی در 

تمجه به هنگار گفت  امال؛ ت رار م رر کلمات در هنگار گفت  امال؛ افر

 گفت  امالاآشنا در امال؛ سريعهای نآمماان کنف نميس؛ استفاده اا کلمهدانش

 ایبرنامه

رد؛ دقتی در ارايابی؛ گفت  امال در سااات آخر کال ؛ افر ارائه بااخمکم

 ارائه بااخمرد درستافر

امامو 

 ارايابی امال

 ناتمانی در شناخت ش و کلی کلمه؛ ناتمانی در ترکی  صفاهای يک کلمه
امامو 

 افتراقی

عوامل 

 دراکیا

 وق وآمماان؛ نفاشت  ذآمما؛ وجمد رقابت بی  دانشافر ترغی  و تنميق دانش

رای باالقه برای نمشت ؛ غیبت بیش اا حف اا مفرسه؛ نفاشت  هف  و انگیزه 

 نمشت 

امامو 

 انگیزشی

يی امال آمما؛ ت اننی امو کردن در نمشت ؛ ناآگاه بمدن اا غلاحماسپرتی دانش

 قمااف مت ؛ ضعف در حافظه فعال خمد؛ افر آگاهی اا

های کنش

 اجرايی

ار کحمصلگی معلم؛ کم کاری و وقت کنی؛ دوشیفت تمربه پايی ؛ س  باال؛ بی

آمماان؛ آمماش ضم  خفمت تمجهی به غلا اماليی دانشکردن و خستگی؛ بی

 های معلمیها اا سمی معلم؛آمماش ناکافی دورهناکافی؛ تلفظ بف کلمه

های ويژگی

 دی معلمفر

 عوامل فردی

اودتر اا مماف به مفرسه رفت ؛ ازت نفس پايی ؛ ضعف در خمانفن مت ؛ 

 استراحت ناکافی؛ ضعف در پايه تحصیلی

های ويژگی

فردی 

 آممادانش

نف کاد؛ ناتمانی در کنترل بااو؛ چپ دستی؛ ضعف اضالنی؛ ناتمانی در گرفت  مف

 های حرکتیو آهسته نمشت ؛ افر رشف مهارت

مامو ا

ناتمانی 

عوامل  حرکتی 

 فیزیولوژیکی

 نیضعف بینايی؛ ضعف شنمايی؛ من الت دهان و دنفان؛ وجمد ضايعات استخما

من الت 

جسمی 

 آممادانش

99 19 7 
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 ی اول: عوامل روان شناختیمضمون اصل 

ه و های ذهنی مثو چگمنگی پردااش اعالاات در مغز و حافظاي  مضممن اصلی بر فعالیت

غز و ممن: های رفتاری افراد تاکیف داردی در اي  مضممن اصلی چهار اير مضمفعالیت همچنی 

ی ماليااصاب، امامو روانی، ینتی ی و رفتاری به دست آمفه استی تعفادی اا الو غلا ا

اللی  اصاباآمماان به ینتیک و انتقال ینی به فرانف حاصو شفه است و منظمر اا مغز و دانش

 الت پردااش کارکرد ذهنی و يا دشماری در حفظ و نگاهفاری است که به خاعر من

شمدی امامو اعالاات و به صمرت کلی اماملی که به ذه  و مغز ارتباط دارد مربمط می

ا الو اآمماان که باشف که به رفتارهای درونی دانشرفتاری نیز ي ی ديگر اا اير مضامی  می

و ی مثمامو روانی نیز بر سالمت اف ار درونشمدی اشمد، مربمط میرواننناختی حاصو  می

 کنفی اضطراب و تر  و غیره اشاره   می

امامو مادراادی و اکتسابی نیز، ااامامو ممرر در بروا اختالل يادگیری است  عوامل ژنتیکی:

، 1کنف  برادلی و بريانتکه به اش ال مختلف ساختمانی، کارکردی و فیزيملمیي ی بروا می

گرددی اي  امامو ینتی ی آمما به الو ینی آنها بر میوا غلا اماليی دانش ، گاهی بر1983

آمما باشف که ممج  اختالل در صحیح نمشت  تمانف حافظه و يا يک بیماری خاص دانشمی

آمما شمدی در اي  پژوهش نیز برخی اا کارشناسان ینتیک و ورارت را ي ی اا امامو دانش

انف در همی  ارتباط ي ی اا کارشناسان انمان اان معرفی کردهآممنميسی دانشاختالالت امال 

آمما اا نظر همش سطح پايینی داشته باشه و نتمنه ياد بگیرهی بعضی اا مم نه دانش"کنف که می

آمما همش پايینی داشته باشه با من و مماجه ها نیاا به حفظ کردن داره که اگر دانشکلمه
ممقع امال گفت  اار اجااه میگیره تا "گميف:   خصمص میی کارشنا  ديگری هم در اي"مینه

تمنم اجااه نفر چمن اگه من لی پیش بیاد برار دردسردرست مینه و بره قرصنم بنفااهی نمی
کنف: ي ی اا کارشناسان انمان می ی "وقتی هم میره و برمیگرده ديگه کلی اا امال اق  افتاده

رمیگرده به والفيننمنی يعنی والفينی که خمدشمن غلا هايی که غلا اماليی دارن ببینتر بچه"
هاشمن هم تاریر داره مینه گفت يه جمر غلا اماليی تمی نمشت  دارن اي  ويژگی به بچه

                                                 
1. Bradley And Bryant 
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درصف کمدکان سنی  مفرسه تخمی   10تا  3های بیان نمشتاری در حف ی شیم  اختالل"ذاتیه

هايی هستنف؛ که در   اختالل اا خانمادهشمد و شماهفی وجمد دارد که کمدکان دارای اياده می

  ی1372، ترجمه پمراف اری، 1991، 1آن سابقه اي  اختالل وجمد داشته است  کاپالن و سادوک

ت ن المهای يادگیری امال اا لحاظ مغز و ااصاب مبتنی بر ناتمانی عوامل مغز و اعصاب:

فی به باش نمشت  تاریر داشته تمانف بر يادگیری مهارت اصلیپردااش هستنفی اي  من الت می

اظ ه اا لحکآمماانی االوه بر مهارتهای حافظه کمتاه مفت يا بلنف مفت تاریر داشته باشفی دانش

يسی ا نمنگاهفاری کلمات و حفظ آنها با من و مماجه هستنف در نمشت  نیز با احتمال  غل

ا خمنه يار اا روش میچنف بکنف که: همراه هستنف در اي  خصمص ي ی اا معلمان انمان می

اار و ب نميسهی خمدر هم باهاش کار می نم ولی باا يادش نممنهحتی چنفي  بار اا روش می
آمماان شتعفادی اا دانکنف: ی همچنی  يک کارشنا  ديگری انمان می"غلا مینميسه تم امال

 ی "نفنميسهم هستنف در حفظ کردن کلمات من و دارنف و بااث مینه کلمات را در امال غلا ب

 امال آمماان ي ی اا الو يادگیری در اختالالت رفتاری کمدکان و دانش عوامل رفتاری:

ااث ره بآمماان اا جمله بیش فعالی، خنمنت، پر تحرکی و غیاستی بعضی اا رفتارهای دانش

ستنف هعال فآمماانی که بیش شمد که نتماننف به در  و منق تمجه کافی داشته باشنفی دانشمی

اصال "کنف: های معلم هم تمجه کمتری دارنفی در همی  ممرد ي ی اا معلمان انمان میه گفتهب

لنف مش بآمما انگار روی میز و نیم ت ننست  براش سخته، انگاری يه چیزی گم کرده هدانش
  ی"مینه و مینینه و آرور و قرار نفاره رو میز

تمان مطل  ها وجمد دارد به سختی میآمماانی که اضطراب و تر  در آندانش عوامل روانی:

آمماانی که اا نظر روانی در وضع نامناسبی قرار دارنف در يا ممضمای را به آنها ياد دادی دانش

شمنفی برخی اا معلمان اظهار داشتنف هايی روبرو میهنگار نمشت  هم با اش االت و دشماری

ختلفی که در شرايا کال  و آمماان در هنگار نمشت  برخی اا امامو جنبی مکه دانش

آمما اررگذار بمد ماننف: تر  اا جريمه شفن، تر  اا اياد شفن تعفاد غلا اماليی و يا دانش

آمماان انف، بر شرايا روانی دانشآمماانی که در کنار هم ننستهايماد جمی مسممر بی  دانش

                                                 
1. Kaplan And Saduk 
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آمما غمگی  ی و يا يه دانشآمما اصبانيه دانش"کرد: اررگذار بمد چنانچه کارشناسی انمان می
هیچ وقت نمیتمنه چیزی ياد بگیره معلمان اول بايف شرايا روحی بچه را مسااف بفون  بعف 

آمماان در هنگار که اي  گفته حاکی اا آمادگی روانی دانش "بهش خمنفن و نمشت  ياد بفن

که همش تمی  آممایدانش"کرد که: تفريس امال است و يا در همی  امینه معلمی اظهار می

باشه معلم فالن جريمه را می نه مثال اا روی غلااماليی داشتهامال به ف ر اي  باشه که اگه غلا
 ، گاهی 1393ی اا نظرشفیعی لنگری  "های هر کلمه چنف بار بايف بنميسم و يا حتی تنبیه مینم

شفن و يا سرانش ههای اماليی، تر  اا تنبیآمماان به الت تر  اا اياد شفن تعفاد غلادانش

ديگران خمد ممج  اضطراب و امله و به عمر کلی ايماد شرايا روانی نامناس  در 

 تمانف ممج  غلا اماليی آنها شمدیشمد که اي  خمد میآمماان میدانش
 

 مضمون اصلی دوم: عوامل محیطی 

هما،  ممقعیت و محیا يادگیری اا امامو بسیار ممرر در يادگیری استی محیا ماننف نمر،

تمهیزات و ام انات آمماشیی عبیعی است هر چه ام انات آمماشی مناس  تر و بینتر باشف 

ای که دارای فضای مناس  نیست يادگیری شاگردان در مقايسه با يادگیری شاگردان در مفرسه

شمد بسیار متفاوت خماهف بمدی محیا مم   و در آن جز کتاب درسی منابع ديگری يافت نمی

باشفی رابطه معلم و شاگرد، رابطه شاگردان با هم، رابطه والفي  با هم و نگرش  است ااعفی

تمانف در میزان يادگیری شاگردان ممرر والفي  و مربیان در امینه تربیت کمدکان، همگی می

های خنک و تهی باشفی ممقعیت آمماش منظم همراه با محبت و احترار متقابو نسبت به محیا

تمانف در نتری در يادگیری خماهف داشتی وضعیت اقتصادی خانماده نیز میاا اماعف، تاریر بی

رسف، اگر خانماده به لحاظ اقتصادی آمماان تاریر فراوانی داشته باشفی به نظر میيادگیری دانش

در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشنف، امالً والفي  در رفع نیااهای فرانفان خمد با 

نفی اگر مممماه امامو ممجمد در محیا برای شاگرد برانگیزنفه و هايی همراه هستمحفوديت

ای در ذه  او ايماد نخماهف شف يا در صمرت وجمد مسئله، شاگرد قابو درک نباشف مسئله

تمانايی حو آن را نخماهف داشت به هر حال ام انات محیا آمماشی، اام اا نیروی انسانی و 

 والفي  و مربیان نسبت بهدی خانماده نگرشتمهیزات، وضع اجتماای، فرهنگی و اقتصا
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تمانف در کیفیت و کمیت يادگیری تحصیو و آمماشگاه و هزاران اامو محیطی ديگر می

  در اي  مضممن اصلی سه اير مضممن: مملفه اقتصادی، 1394شاگردان ممرر باشف  آلیانی، 

 مملفه کالسی و مملفه خانماده وجمد داردی

ه نمادکنف و همچنی  اقتصاد خاک محیطی که فرد در آن انفگی میبفون ش مولفه اقتصادی:

ف ی  هستنپاي هايی که اا نظر اقتصادکنفی خانمادهآمماان  ايفا مینقش مهمی در يادگیری دانش

صاد اا اقت هايی کهآمماانی با استعفاد به وجمد آورنفی همچنی  خانمادهتماننف دانشبه نفرت می

 ی محتموستنفامر يادگیری فرانفان خمد نیز گاهی با من التی همراه ه پايینی برخمردارنف در

ر دهايی را برای فرانفان اينان ايماد نمايفی ها، محفوديتاست من و مالی خانماده

جمله  انف ااهايی که انمار شف کارشناسان و برخی معلمان به اي  ممضم  اشاره کردهمصاحبه

غیره  فاد ومآمماانی که میان سر کال  ولی دفتر و ت  دانشهس"کنف: ي ی اا معلمان انمان می

قتصاد ر ای االوه ب"نفارنی بعضی اا والفي  هست  که جمابگمی لماار التحرير بچنمن نیست 

 ن تاریربفو ها نیز در يادگیری در  امالخانماده، اقتصاد و ام انات آمماشی خمد  آمماشگاه

در   م خمببايف يه وسايو آمماشی باشه که بتمن"کنف: نیست که در اي  ممرد معلمی بیان می
تر و ی بهبفر با گفت  و حر  ادن م  برای در  دادن کافی نیست ی وسايو آمماشی باشه خیل

 ی"ها آمماش بفرراحتتر میتمنم حرو  و کلمات را به بچه

تحصیلی و رفتاری   محیا کال  نقش حیاتی و نیرومنفی در امل رد  مولفه کالسی:

های بافتی و آمماان بر اهفه داردی جم روان شناختی محیا يادگیری کال  و ويژگینشدا

آمماان، جهت گیری اجتماای و حمايت معلم، تاریرات معناداری بر رفتارهای يادگیری دانش

هف  آنها، باورهای مربمط به خمد، کاربرد راهبردها، انگیزش تحصیلی و اجتماای، امل رد 

های های تحصیلی و پینرفت تحصیلی آنها در محیات الیف، اراش هیمانی، درگیری با

کالسی که در آن نمر و تهميه نامناسبی داشته باشف، دانش  آمماان نیز اا  .يادگیری مختلف دارد

يابفی معلمی در اي  امینه انمان نظر ادراک و میزان درگیری با مطال  درسی نیز کاهش می

ها هم هر کی يه چیزی گرفت  و دارن به به خمدر هستمی بچههمش در حال باد ادن "کنف: می

و همچنی  در رابطه با نمر کال   ی "خمدشمن باد میزن ی نه کملر نه پن ه درست حسابی داره
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های کال  را می نم نمر کال  برای روشنايی کافی وقتی پرده": کنفمعلم ديگری بیان می
  "می نه نیستش و وقتی هم پرده را ن نم آفتاب اذيت

ی نمشتار گیریهايی که در آن اولیاء هم اری و نظارت کافی را در يادخانماده مولفه خانواده:

ي  نیز ار والفرفت فرانف خمد نفارنفی اما نه تنها خانماده بل ه محیا خانه و خانماده و حتی نم 

ذت لايماد  تمانف درتمانف نقش پررنگی در يادگیری فرانفان داشته باشنفی خانماده میمی

 وهو در  لی ايادگیری به فرانفان خمد نقش بسزايی را ايفا کننفی والفينی که خمد به هر دلی

در  آمماانی ممفقتماننف دانشتحصیو نیستنف و اا سماد کمتری هم برخمردارنف به نفرت می

یاا به یز ننها االوه بر معلم و آمماشگاه در محیا خانه انفگی را پرورش دهنف چمن اي  بچه

می  فی در هآين هم اری و روابا المی و ااعفی والفي  را دارنف تا در آينفه فردی ممفق به بار

همان عمر که بهتمن گفتم م  تمی يه منطقه محرور و "کرد: خصمص معلمی انمان می

ی بی ا حتها اا نظر سطح سماد پايی  و يمستضعف ننی  در  میفر و اکثر والفي  و خانماده
ا روی اشت  ها ممبمر به نمها امال بگ  همی  بااث مینه که بچهت  که بخمان به بچهسماد هس

الیف ر ت آمماان خصمصاً در دوره ابتفايی نیاامنف کمک والفي  در انمای دانش"کتاب کننف

ار را اد الآمماانی که والفي  آنها سمباشنف و دانشدرسی و اا جمله گفت  امالء رواانه می

 آنانف، در مسائو آمماشی و درسی با من و مماجه شفه و ممج  من التی درنفاشته باشن

 گرددی می

 مضمون اصلی سوم: عوامل زبان شناختی 

ای اا  ، خا ابارت است اا مممماه1378خا، چهره م تمب ابان است  نامه فرهنگستان، 

جهاتی حتی اا های نمشتاری برای ننان دادن صفاهای ابانی خا فارسی اا ها و ننانهاالمت

خا چینی و یاپنی هم دشمارتر استی خا چینی و یاپنی در مقابو هر وایه يا ابارت يک 

تمانف بخمانف و بنميسفی خا ننانه دارد، وقتی فردی اي  چنفهزار االمت را ياد گرفت، می

  ی بی 1381،  مرانی، «برد»تمان درست خمانفی ماننف کلمه فارسی را با هر تعفاد ننانه نمی

صمرت نمشتاری و واج ابان اا جمله ابان فارسی، تناظر يک به يک وجمد نفارد و اي  امر 
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آورد   صفاپمر، ای را چه در خمانفن و چه در امال پفيف میبرای ابان آمماان من الت امفه

 شمدیهای ابان شناختی پرداخته می  در ادامه به تمضیح و بررسی هر يک اا اير مضممن1379

های لمهاش االت و من التی اا جمله: نمشت  اا راست به چپ، وجمد ک  الخطی:معوامل رس

 د کهاربی در ابان فارسی و من التی در خصمص واج شنا ، که در ابان فارسی وجمد دار

زنفی در آمماان دام  بتمانف به من و شفن نمشتار و در نتیمه بروا غلا اماليی دانشخمد می

لا های چنف حرفی خمد بااث غوجمد واج"کنف: اسان انمان میاي  رابطه ي ی اا کارشن

 مشت آمماان مینه يعنی حروفی که يک صفا و چنف حر  دارن و برای صحیح ناماليی دانش
به  و يا  کارشنا  ديگری در خصمص نمشت  اا راست ی"آن بايف معنی کلمه را درک کنی

ال ته مثه حرو  باشه چه افد اا يک سمهای دنیا هم نمشت  چاکثر ابان"کرد: چپ انمان می
سی نمي درانگلیس نمشت  حرو  و افد اا سمت چپه ولی در ابان ما نمشت  اا راسته و افد

ری ر نمشتانظا ی درپژوهنی با انمان امال و"آمماا مینهاا چپه اي  کار بااث دوگانگی در دانش

قق گاه   پژوهش اا نظر مح ، انمار گرفت در اي1392ابان فارسی تمسا ابراهیمی چاب ی  

یلی ای در افت تحصها و اش االت ممجمد در نظار نمشتاری ابان فارسی نقش امفهويژگی

   فاهاها  حرو   و صدانفی در اي  مقاله ضم  بررسی ننانهآمماان در در  امال میدانش

ادگیری آن ينع شناسی به تنريح مماها در خا فارسی اا ديفگاه ابانها  و ارتباط بی  آنواج

 پرداخت

کننف و سپس آمماان در نمشت  کلمات را اشتباه تلفظ میبرخی اا دانشعوامل گفتاری زبان: 

ي ی هم بر "کرد: نميسنفی ي ی اا کارشناسان در اي  ممرد انمان میبه همان گمنه هم می
نه به هممن آمما حرو  و وایه را اشتباه تلفظ کمیگرده به تلفظ اشتباه حرو ی وقتی دانش

  در پژوهش خمد به اي  نتیمه دست يافت که 1394شماای  نميسهی صمرت هم اشتباه می

کنفی هريس، آمماان در هنگار نمشت  االوه بر حافظه اا دانش بیانی خمد نیز استفاده میدانش

سا   ، بر اي  باور اذاان دارنف که تفوي  هر برنامه آمماشی بايف بر ا1998  1گراهار و دينلر

شنا  ابان و گفتار و شرايا فرهنگی صمرت گیردی همچنی  ضرورت دارد معلم، آسی 

                                                 
1. Harris, Graham, & Deshler 
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های تعاملی، الگمهای گفتگم و نم  های يادگیری تمارب سماد آممای، سبکمتخصص اختالل

آمماان را مف نظر داشته باشنفی افر تمجه به اي  امامو نگرش درباره معلم در خانماده دانش

، به 1998، 1آمماش را تا حف ايادی تضعیف نمايف   هريس، گراهار و دينلرتمانف اررات می

  ی 1392نقو اا الیزاده و کريمی، 

آمماان مم   است االوه بر تمارب ديفاری در نمشت  برخی اا دانش عوامل گویش محلی:

آمماانی خمد، اا لهمه و گميش محلی خمد در نمشت  نیز استفاده نمايفی گاهی هم دانش

کننفی مم   ها به درستی امو میشمد که در تلفظ من و دارنف، اما در نمشت  وایهاهفه میمن

ها باشفی به عمر مثال: در کال  است اي  اش ال به خاعر ويژگی انفار گميايی آن

کننفی اما در واقع نمشت  آن را تلفظ می« ل»را « ر»شمد که صفایآمماانی مناهفه میدانش

نميسنفی همی  کننف به همان ش و هم  میيعنی به همان ش لی که تلفظ مینميسنفی درست می

آمماان گفتگم گرددی وقتی با اي  دانشآمماان میالت بااث وجمد غلا اماليی در  امال دانش

هاستی در اي  ارتباط ها به دلیو تلفظ نادرست آنگردد، اغل  اي  اش الشمد معلمر میمی

ای اومفه بمد و در گفت  آممای داشتم که اا شهر ديگهم  دانش"کنف: ي ی اا معلمان انمان می

 ی"نمشتکرد و به هممن صمرت هم تمی امال میهای محلی استفاده میبعضی کلمات اا کلمه
شايف گمش آنها به خمبی حسا  ننفه باشفی بنابراي  بهتر است در جلسات روان خمانی 

، به نقو اا الیزاده و کريمی، 2001 2 ديتريچ و برادی،ها بینتر کنترل شمدی فارسی، تلفظ آن

هايی را اشتباه تلفظ کننف که کسانی که در امال ضعف دارنف اغل  وایه  بیان می1392

های واج تماننف درست آنها را تلفظ کننفی آنها معتقفنف که ضعف در باانمايینميسنف که نمیمی

شمد، که به نمبه خمد بااث ضعف ر وایه میشناسی در حافظه، ممج  دشماری تلفظ بهنما

 شمدی شفه و سرانمار به نمشت  با امال غلا منمر میصفا می –دانش رابطه حر  

                                                 
1. Harris, Graham, & Deshler 

2. Dietrich And Brady 
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 ای مضمون اصلی چهارم: عوامل برنامه 

ی و ريزی خمد هف  نیست بل ه ابزاری برای تحقق اهفا  استی برای ممفقیت فردبرنامه

ای امهو برنامه ريزی مناس  شرط کافی استی هر برن ساامانی، هف  گذاری خمب شرط الار

يی ات اجرام انانیاا به بستری مهیا برای اجرای آن داردی چنانچه برنامه تفوي  شفه باشف اگر 

اي   سیفیها به هف  اا پیش تعیی  شفه نخماهف رآن فراهم نباشف در اي  صمرت نیز برنامه

فته ر گرو آمماشی و امامو ارايابی امال قرامضممن اصلی خمد دارای دو اير مضممن: امام

 استی

 وماش آمماان به آمدر امر ضعف امال گاهی  مم   است غلا اماليی دانش عوامل آموزشی:

اشف بآمما فراهم های يادگیری برای دانشنحمه تفريس معلمان برگرددی مم   است همه امینه

را  آمماانامناس  و غیر خالق دانشولی به خاعر استفاده معلم اا روش تفريس و آمماش  ن

ق خال سردرگم کننف و يادگیری را با من و مماجه کننفی معلمانی که اا روش تفريس غیر

افی و ناک کننف و يا آمماشکننف، معلمانی که فقا اا يک روش آمماش استفاده میاستفاده می

اش آمم اشنفی در خصمصآمماان، ممفق بتماننف در امر آمماش مطال  به دانشناکارآمف نمی

وی ياد ري ی اا هم اران میگفت م  ا"آمماان ي ی اا معلمان انمان کرد: ناکافی به دانش

ر نه انقفه خمنميسم  بچه میرکنم  يه سر وایه اول دفتر میها و حرو    تاکیف نمیآمماش وایه

ال در  ام"ف: کنی همچنی  ي ی اا کارشناسان انمان می"تمري  می نه تا خمدش ياد بگیره
ه اش يآمماا مینميس  کمینه گفت مخصمص اراشیابی هستش که فقا معلم امال میگه و دانش

ی و يا در همی  خصمص "ها میذاشت  برای تفريس و آمماش امالساات خاصی هم معلم

ستش ههممن يه ساات خاصی که برای امال تم برنامه "کنف که: کارشنا  ديگری اظهار می

 ی"می نهمی نه ی ساات خاص برای تفريس امال نیست يا معلم برای اي  کار اقفابرای اراشیابی
ا تهنف دآمماان اختصاص بنابراي  بايف معلمان سااات خاصی را برای آمماش امال به دانش

 یبتماننف ضعف و ناتمانی نمشتاری آنها را رفع نماينف
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ی اا اقفامات برای جمع آوری، ارايابی ابارت است اا مممماه نظامنف عوامل ارزیابی امال:

 ی هف  اصلی 1993، 1تلخیص، تحلیو، تعبیر و تفسیر اعالاات به منظمر تصمیم گیری  النا

آمماان با دقت تمار اعال  حاصو شمدیبه ابارت ديگر، ارايابی اي  است که اا پینرفت دانش

تا اا اي  راه برای  آمما آنها را غلا نمشته استهايی است که دانشبررسی منظم انما  وایه

؛ به 2000؛ ماسترسمن و اپو، 2003، 2گیری شمد  جمشیعراحی آمماش مناس  امال، تصمیم

را به « خمشبختی»آممای که امالی وایه ، برای مثال دانش1392نقو اا الیزاده و کريمی، 

ی نميسف، دانش اماليی بهترمی« خی»آمما ديگر که فقانميسف به دانشمی« خنبخت» صمرت

محمر قادر خماهف بمد که سنمنی درست اا  -داردی اي  شیمه اراشیابی در روي رد فرآينف

 ، 1381ااده   ی سلیمی1380اهفا  به امو آورد و يادگیری امیق را به ارمغان آورد  میری، 

ای ممرر در بهبمد آمماش باشف و ادراک تمانف انگیزهمی نیز اقیفه دارد که اراشیابی اا امل رد

آمماان را اا مطالبی که بايف بفاننف و چیزهايی که بايف انمار دهنف، افزايش دهفی  اما اگر انشد

ارايابی در  امال ناصحیح باشف و يا اا شیمه نادرست ارايابی امال استفاده کنف ماننف: افر 

ارائه بااخمرد، افر ارائه مناس  بااخمرد و يا کم دقتی در ارايابی امال، بفون شک با 

آمماان تاریر بگذارد و يا دچار ن التی همراه خماهف شف که مم   است به انگیزه دانشم

به خاعر کمر دردر "کنف: آمماان گرددی در همی  ارتباط معلمی انمان میضعف امالی دانش

ها نمیتمنم مفت عمالنی بنینم رو صنفلی به خاعر همی  ممبمرر تم کال  راه برر بعضی بچه
ی همچنی  در خصمص کم دقتی در ارايابی امال "ای نفارر  ولی چاره  ديگههم ااتراض می ن

م  خمدر يه درسی را انتخاب می نم و اا در  چنف خا که ببینم اا "کرد: معلمی بیان می
ها من له براشمن امال میگم و آخرش هم خمدر وقت کنم و نظراماليی کفور کلمات برای بچه

آمماای ارنگ کالسم تا اگه نتمنم میفر به دست چنفتا اا دانشکنم و بتمنم برسمنم تصحیح می
 3بث، داف  و وي  سنتبه ااتقاد ماری"تصحیح کننف و آخرش خمدر يه امضايی می نم

 ، تحلیو خطاهای اماليی برای تنخیص من الت ويژه حائز اهمیت فراوان استی 2010 

                                                 
1. Lana 
2. Joshi 

3. Mary Bath, Daphne And Wayne Saint. 



يیآمماان ابتفادانش یسيامامو ممرر در اختالالت امال نم يیشناسا  

201 

 

 

 

های کنفی به خاعر اي  که اکثر ارايابیهمی  امر به عراحی برنامه آمماشی مناس  کمک می

دهنف، اعالاات مناسبی را برای عراحی استانفارد امال با تحلیو که اا خطاهای امال به دست می

 کننفیآمماان فراهم میی مناس  با من الت دانشبرنامه آمماش

 مضمون اصلی پنجم: عوامل ادراکی 

هم فنی  ادراک فراينف پیچیفه آگاهی يافت  اا اعالاات حسی ماننف تنخیص و شناخت و همچ

ی، های شخصآيفی برخی اا ويژگیدست میآنها استی ادراک اا ترکی  اعالاات حسی به

رر اآمماان ، انتظارهای شخص، بر نم  پنفاشت يا ادراک دانشماننف نگرش، انگیزش، االقه

ه چیزی رباردهای ادراک کننفه ماننف انگیزش و يا نگرش گذارنفی به بیان ديگر گاهی ويژگیمی

در اي   اردیآمماان تاریر ايادی ديا مطلبی بر يادگیری و آمماش يادگیرنفه و اا جمله دانش

 و انگیزشی ورار دارد که ابارتنف اا: امامو افتراقی، اماممضممن قمضممن اصلی نیز سه اير

 ؛های اجرايیکنش

شمد که در نمشت  بعضی اا آمماان مناهفه میاغل  در مت  امالی دانش عوامل افتراقی:

ها ويژگی هايی که دارای قرارداهای ابان آممای هستنف و يا اي  که نسبت به ديگر کلمهکلمه

، «شناسنامه»های بزرگی ماننفشمنفی به عمر مثال با کلمهمی خاصی دارنف، دچار من و

خمرنف نمیفاننف که آيا: آنچه را شنیفه يک کلمه است؟ اي  بر می« مسمفالحرار»يا « سپساالر»

شمدی که گاهی مم   است کلمه چه اجزايی دارد؟ و يا اجزای اي  کلمه در کنار هم نمشته می

 ی اي  من و 1393بنميسف  شفیعی لنگری، « سپسساالر»يا «شنسنامه»ها را به ش و اي  کلمه

آمماان را به دقت کردن و صفاکنی اي  امانی بروا می نف که کلمه بزرگ باشف که بايف دانش

آمما دو کلمه دانش"کرد: کلمه واداشت تا غلا ننميسنفی ي ی اا معلمان در اي  ممرد انمان می

هايی که بزرگ هستنف مثو بمنه و بنميسه مخصمصاً کلمهکه بهم ارتباط داره نمیتمنه بهم بچس

آمما نمشت  را ياد برای اين ه دانش"کلمه پاک  که مینميسه پاک ک  بینترشان غلا مینميس ی  

ها، حرو ، لغات، اافاد و غیره را داشته بگیرد الار است تمانايی ايماد تمايز بصری بی  ش و

ری حرو  و لغات دارنف، در تملیف ممفد و يا باشفی کمدکانی که من و در افتراق بص
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، به نقو اا شهنی 1966، 1هانسمن و باستشمنف  جمرونميسی صحیح آنها با من و مماجه می

ها آممار همه وایهدانش": کنفي ی اا معلمان در اي  ممرد انمان می  ی1382يیالق و هم اران، 

گم نمیتمنه با هم ي ما بیاره و ترکی  و حرو  را ياد گرفته ولی وقتی يه کلمه را بهش می

کننف که اي  کمدکان در امینه متصو  ، بیان می1387 به نقو اا سماری  2ی کرک و چالفانت"کنه

های هنفسی، يافت  حرکت يک حس، تنخیص خا اممدی اا خا افقی، کردن ش و

 ها من التی را دارنفیها، حرو  و استفاده اا نقنهرونميسی اا ش و

خت ، شناآمماان نسبت به اهمیت و جايگاه يادگیریباورها و تصمرات دانش انگیزشی:عوامل 

 یو وهای مربمط به تحصو آگاهی اا تمانمنفی و مهارت خمد در انمار ت الیف و فعالیت

ی قمنفتماننف به االها میهای ااعفی نسبت به اي  گمنه فعالیتمفرسه و نمشت  و واکنش

زش تمانف بر انگیو تحصیو کمک کنفی اا جمله صفات فردی که می آمماان به يادگیریدانش

 آمما نسبت بهباشنفی نگرش  مثبت دانشها میآمماان ارر گذار باشف نگرشتحصیلی دانش

فته ي  گآمما در آن در  فعالیت الار را داشته باشفی برا س اشمد تا دانشدرسی بااث می

ر تمانف ممج  افآمما نسبت به در  خاصی میدانشتمانف باشف افر انگیزه و االقه هم می

ا خی ايادگیری در آن در  شمد در اي  پژوهش نیز برخی اا معلمان و کارشناسان الو بر

ی کارشناسی انفآمماان در ضعف و يادگیری در در  امال را افر االقه و انگیزه دانستهدانش

ميسی و امال به ني م درباره فمايف درست قبو امال بهتره معلمان"کنف: میدر اي  ارتباط بیان
مرهی اي  کار ها به دردشمن بخ آمماان بگ  اين ه اي  درست نمشت  میتمنه تمی همه دردانش

د ممر و همچنی  معلمی در اي  "آمماان و دقت در صحیح نميسیای مینه برای دانشانگیزه

 ا در بی اره و يا بگ  کی ب وقتی تم خمنه بنین  بگ  فالنی در  خمنفه ولی"گميف: می

ت دات نسباتقاای همی  پنفارها و "آمما میگیرهخمنفن پملفار شفه اي  حرفا انگیزه را اا دانش
ذاشت گايف به در  امال بااث افت انگیزه و در نهايت ضعف و اختالل در امال میگردد پس نب

 آمماان برانگیزدی که خمدپنفاره منفی را در دانش

                                                 
1. Johansson And Buttocks 1966 

2. Crack And Golfert  
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دده ککارکردهددای اجرايددی اصددطالحی چترگمندده اسددت  دهای(اجرایی:های)کارکرکنش

ظددر نمرد يددابی هددف  مدددهی رفتار در دسدتبدده فرآينفهای شناختی اشاره دارد که جهت

ريزی، ههددای کارکرد اجرايی به عمر کلی شامو برنامسدداانفی مملفددهرا فددراهم مددی

اری نگهف و دريافددت و تمجدده انتخددابی، کنتددرل بددااداریهدای سدداامانفهی، مهدارت

ها نقش  ی اي  کنش1395ئی، صرامی و کرامت، اعالاات شناختی به عمر مطلمب است  نمده

  امر ر ايدکنفی ي ی اا معلمان آمماان ايفا میمهمی در تحمل نمشت  و نقائص نمشتاری دانش

ه روفی کحتا اا بغو دستیش اق  نممنه اولی  وایه و فقا میخماد اودی بنميسه  " گميف:می
ر آمماانی که ددانش "کنهبه ذهنش میرسه مینميسه اصال به نمشته و کلمه خمدش دقت نمی

 مشت نشمد، ممج  ناصحیح راحتی حماسنان پرت میممقع نمشت  تمجه کافی را نفارنف و به

آمما يه شه م  يه چیزی میگم ولی دانمخصمصا انگای امال ک"گميف: شمنف معلمی میامال می

ت  پس نمش ی"ای مینميسه اصال معلمر نیست حماسش کما  يا به چی ف ر می نهچیز ديگه

رشناسی ی کاهای خمد داردنیاای مبرر به حافظه فعال و تمجه کردن و همچنی  آگاهی اا نمشته

 ه خا ب نه تاآمما غلا نمشته يهايی که دانشمعلم بايف دور کلمه"کنف: میدر اي  ممرد انمان
مجه غلا آمما تا متآمما متمجه غلا اماليیش بنه که اونم اا غلطاش آگاه بنهی دانشدانش

: گميفل میدر ممرد حافظه فعا و يا در جای ديگری  "ب نهاماليش ننه که نمیتمنه اقفامی 
له را اي  جم آمما نمیتمنهنشمعلم چنفتا کلمه را که با هم میگه يا يه جمله کمتاه  را میگه دا"

ر اسا  بی "هها را جا  بذاره و ننميستم ذهنش نگاه داره و مم نه ي ی اا اي  حرفا يا کلمه

و گروه د  گروه کمدکان دچار ناتمانی در يادگیری در مقايسه با 1388گیمی  مطالعه قمری

 فی های کارکرد اجرايی دچار آسی  هستنديگر در تعفاد بینتری اا مملفه
 

  مضمون اصلی ششم: عوامل فردی 

شمدی يادگیری میدارد که خمد بااث افر آمماان وجمدهايی در معلمان و دانشويژگی

ها، گاه آمماان و معلمان نیز بر امل رد آنها ممرر استی اي  ويژگیهای فردی دانشويژگی

نف آمماش ضم  حمصلگی، س  باال، خستگی و گاه اامو بیرونی ماناامو درونی مثو بی

شمد که در ادامه آمماان، و غیره را شامو میخفمت ناکافی معلمان، ضعف پايه تحصیلی دانش
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نميسی آمما که در بروا من الت دي تههای فردی معلم و دانشبه اختصار به برخی اا ويژگی

 شمدینقش دارد، اشاره می

ذار ونی اررگاا جمله امامو بیر« سناتمانی تفري»و « ناتمانی آمماشی» های فردی معلم:ویژگی

فته ر گربر من الت يادگیری کمدک است که اا سمی بسیاری اا کارشناسان، ممرد تاکیف قرا

وا ر برهای فردی معلم دشفه است؛ ي ی اا کارشناسان ممرد مطالعه در خصمص تاریر ويژگی

ه جمع اه بان گرامی تانه اين ه نفوننف، مم نه بعضی اا معلم"گميف: آمماان میمن الت دانش

يا در  و "نففرهنگیان ملحق شفه باشنف که هنما شیمه صحیح و اون تمربه کافی را نفاشته باش

ه اون ساله دارر در  میفر ديگ 29االن "دارد: خصمص س  باال ي ی اا معلمان اظهار می

 نم خیلیکار  رهای اول را نفارری ديگه نمیتمنم حتی چنفبار يه کلمه را تانریی و نیروی سال
ه که به آممای پیفا میندانش"کنف: ی کارشناسی انمان می"دو  دارر اودی بااننسته بنم 

ست یفونخاعر ضعف امال و نمشت  ترک تحصیو می نه اگه معلم با آمماشی که ديفه بمد و م
می معل ی در همی  ارتباط"که چه جمری اي  ضعف را  برعر  کنه همچی  ممردی پیفا نمینف

ا آسی يحتی يک بار هم يه آمماشی يا حتی يه هماينی درباره نحمه تفريس "گميف: میهم 

یفیت دن کی برخی اا معلمان نیز به الت خستگی و دوشیفت کار کر"های امال براممن نذاشت 

ارشناسی در کدهنف و بااده کافی و الار را در تفريس نفارنفی الار را در آمماش اا دست می

ین  و معلمايی هم هست  دو شیفت کار می ن  برای همی  خسته م"گميف:  اي  ارتباط می
 ی "باادهی و کیفیت در  دادن خیلی پايی  میاد

های فردی معلم که ي ی اا اير مضامی  امامو االوه بر ويژگی آموز:های فردی دانشویژگی

دی است که آمماان نیز ي ی ديگر اا سطمح امامو فرهای فردی دانشفردی بمد، ويژگی

نفس کافی، ضعف در خمانفن مت ، ضعف ااتماد به تمانف اررگذار باشفی اماملی ماننف: فقفانمی

آمماان در در  امالَ تاریر داشته تمانف در امل رد دانشپايه تحصیلی و يا استراحت ناکافی می

فمه اا اونمايی که مهارت خمانفن مق"کنف: باشفی در همی  خصمص کارشناسی انمان می
ی "شمدآمما در خمانفن ضعیف امو کنه در نمشت  هم بااث اش ال مینمشت  است اگر دانش



يیآمماان ابتفادانش یسيامامو ممرر در اختالالت امال نم يیشناسا  

205 

 

 

 

دهف:  ، دو ن ته مهم در ممرد امال را تذکر می1392، به نقو اا الیزاده و کريمی، 2000، 1 اهری

مف  نخست اي  که امال و خمانفن ارتباط نزدي ی با هم دارنف و در آمماش امال بايف اي  ن ته را

ها نیز ارتباط مح می داردی در همی  نظر داشته باشیمی دور اي  که امال با تلفظ صحیح وایه

آمماا به الت تسلا گاهی دانش "کنف: ها کارشنا  ديگری بیان میممرد تلفظ صحیح وایه

ها بااث مینه در نمشت  هم من و ايماد بنه يعنی نفاشت  به خمانفن يا غلا تلفظ کردن وایه
ی نه تنها ضعف خمانفن بل ه مم   است الو غلا "ظ غلا در اش االت نمشتاری بروا کنهتلف

کنف: در اي  ممرد معلمی انمان می آمما برگرددیاماليی يا ضعف اماليی به ازت نفس دانش

بچه وقتی که میفونه که به راحتی میتمنه اا دوستش نگاه کنه و بنميسه ديگه خمدشم به "

 ی  "معلم هم کاری به کارش نفاره انفااه واحمت نمی

 مضمون اصلی هفتم: عوامل فیزیولوژیکی 

آمماان مربمط به فیزيک بفنی و يا ناتمانی و من الت حرکتی باشفی گاهی غلا اماليی دانش

شمد که در اينما من الت حرکتی خمد به دو نم  حرکات ظريف و حرکات درشت تقسیم می

باشفی ان ماننف: انگنتان دست، بااو و ماهیچه دست میآممامنظمر همان حرکات ظريف دانش

مهارتهای حرکتی ظريف برای بسیاری اا کارهای روامره مثو لبا  پمشیفن، شانه کردن و 

مضممن ناتمانی حرکتی به اير تماننف مهم باشنفی در اي  مضممن اصلی االوه بر ايرنمشت  می

من التی ماننف: ضعف بینايی، ضعف  استیمضممن ديگری يعنی من الت جسمی اشاره شفه

شنمايی، من التی در دهان و يا دنفان و وجمد ضايعات استخمانی استی هر يک اا اي  

نميسی عمر کلی در اختالل امال تمانف در نمشت  و بهمن الت حرکتی و يا جسمی خمد می

و بمدن دستممرر باشفی ي ی اا مسائو مرتبا با حماه فیزيملمیي ی، مبحث چپ

آمماان چپ دست و جا که ام ان ننت  دانشآمماان استی اا آنبمدن دانشدستراست

که در مفرسه میزهای مناس  برای اي  منظمر در دست در يک میز وجمد نفارد، امانیراست

ساا بروا افت تحصیلی و به ويژه اختالل امالنميسی گرددی در تمانف امینهنظر گرفته ننمد، می

آمماار همش دارن با هم درباره جا و میزشمن بحث دانش"کنف: می انمان میاي  ممرد معل

                                                 
1. Ahari 
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آمما چپ دست در کنار يه ی خمب حق دارن يه دانش"تم برو اونمرتر"می ن  و به هم میگ  
آمما چپ دست که تم کالسم دوتا دانش آمما راست دست با هم دچار من و مین یدانش

ص چپ دستا هم وجمد نفاره ممبمراً کنار هم بنین  نفارر بنین  کنار هم و يا میز مخصم
ها را ممرد تمجه قرار داد ی بايف در اي  ممرد چپ دست"همش دستنمن به هم میخمره و غیره

تا بتماننف با من الت محیطی مفرسه و کال  کنار بیاينف و اي  ويژگی خمد دچار من التی اا 

ها بخمبی رشف های کمچک آنماهیچهآمماانی هستنف که جمله نمشت  ننمدی گاهی دانش

ها را آمماان، بخنی اا کلمهن رده است و يا گاهی ضعف بفنی ااملی خماهف بمد که دانش

ناقص بنميسنفی يا به الت ضعف بفنی کنف و آهسته بنميسنف و در نتیمه مم   است قسمتی 

آمما منم بايف من دانشبخاعر همکنف:  اا مت  امال را ننميسنفی در اي  ممرد معلمی انمان می
هاشم نمشتهی خیلی اود اا خیلی ارور امال بگم يه جمله کمتاه که میگم میبینم تااه دوتا اا کلمه

 "نمشت  خسته مینه و ديگه ادامه نمیفه

 های بفن، سر، بااوها، دست و انگنتنمشت  مستلزر کنترل حالت عوامل ناتوانی حرکتی:

های حرکتی الار برای ترسیم، کپی که در ايماد فعالیتاستی پس هر نم  ناتمانی حرکتی 

کنف، مانع تحمل ي نماخت و روان کردن و يا نمشت  حرو  و کلمات، من و ايماد می

الگمهای حرکتی الار برای نمشت  اتمماتیک وار و پی در پی خماهف داشت  شهنی يیالق و 

عیف در يادگیری تفاوتی وجمد آمماان قمی و ض ی پرواضح است که بی  دانش1382هم اران، 

آمماان بايف در آن قفرت الار را داشته باشنف دست و يا به عمر داردی ي ی اا ااضايی که دانش

دقیق انگنتان دست استی دست وسیله ای برای تعامو با محیا است و اا آن برای انمار 

م، نمشت  يا مهارت شمد که ي ی اا اي  امل ردهای مههای روامره انفگی استفاده میفعالیت

ای است که در فعالیتهای مختلف به خصمص در نميسی استی نمشت ، مهارت پیچیفهدست

آمماان شمدی دانشگیری آن اا سنی  پايی  آغاا میسیستم آمماش ممرد نیاا است که ش و

ضعیف در امر گرفت  مفاد و چرخانفن آن روی صفحه کاغذ با من التی روبرو هستنف در 

با اين ه خیلی يماش و آرور امال میگم باار میبینم "کنف: رد ي ی اا معلمان انمان میهمی  مم

آمما خیلی اود اا نمشت  دانش "تر بگم م  اق  ممنفرآقا اق  ممنفر ي م يماش"میگه 
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 ، بر اي  اقیفه است که ي ی اا داليو 1394به نقو اا آلیانی،  2005  1ی اسمیت"خسته مینه

آمماان، من و در امل رد حسی حرکتی دست  است، اي  امل رد ر دانشاختالل نمشت  د

آممای که قفرت گرفت  مفاد را باشفی دانششامو ابردستی، قفرت انگنتان و مچ دست می

 کنف:نفارد در نمشت  من الت فراوانی هم خماهف داشتی کارشناسی در اي  ممرد انمان می

بفن هستش که رشف می نه به همی  دلیو در در مرحله رشف، انگنتان دست آخري  اضم "
دوره ابتفايی و مخصمصا دوره اول ابتفايی انگنتان دست خیلی ضعیف است و کمدک در 

ی  در تحقیقی که حمائی و هم اران "نمشت  و گرفت  مفاد در دست با من و مماجه مینه

آمماان با اختالل ش ، انمار دادنف به اي  نتیمه رسیفنف که مهارت دستنميسی ضعیف دان1389 

 تمانف در نتیمه امل رد حسی حرکتی ضعیف دست آنها باشفینمشت  رشفی می

های جسمی، نقص در رشف و ت امو بفن و اا همه ابتال به بیماریعوامل مشکالت جسمی: 

هايی نظیر صر ، تمممرهای تر مغز تأریر مهمّی بر پینرفت يا افت تحصیلی داردی  بیماریمهم

های مهم در قمای يادگیری   نظیر شنمايی، ها يا معلملّیت  االوه بر اي  وجمد نقص مغزی وییی

آمماانی هستنف که دانش ساادیبینايی، گميايی  امینه را برای کاهش امل رد تحصیلی فراهم می

هايی در بفن و يا جسمی بااث اختالل در يادگیری و اا جمله نمشت  و امالء به خاعر نقص

هايی ماننف: وجمد ضايعات استخمانی در دست، ضعف بینايی و يا ضعف قصشمنفی نمی

آممای که من و شنمايی داشته تمانف در نمشت  تاریر ايادی داشته باشفی دانششنمايی که می

ها را اا برد واضح بننمد و واجهايی که معلم در امال به کار میها و کلمهتمانف وایهباشف نمی

انف و يا اشتباه هايی که جا انفاختهآمماان در امال، کلمهی اا دانشهم تنخیص دهفی بعض

کنف: انف مم   است به خاعر ضعف شنمايی باشفی در همی  خصمص معلمی انمان مینمشته

بايف چنف بار کلمه را ت رار کنم تا بنميسه يا برر باالی سرش و بهش امال بگم تا درست "
يا شايف من الت "کنف: آمماان انمان میشنمايی دانش ی يا کارشناسی در ممرد ضعف"بننمه

شنیفاری داشته باش  که اي  مم نه داليو ايادی داشته باشه مثو آسی  به مغز يا من الت 

                                                 
1. Smith 
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ی "ها هم میتمنه در کیفیت گرفت  صفاها تاریر داشته باشهمادر اادی يا حتی گرفتگی گمش

 آمماان تاریر ايادی داردی حصیلی دانشگردد که شنمايی در يادگیری و يا افت تمنخص می

 

 بحث و نتیجه گیری

ر ساي در  امال نیز ي ی اا درو  مهم در نظار آمماشی است که رابطه بسیار نزدي ی با

ری رقرابدرو  داردی افراد در تمار انفگی خمد با نمشت  سروکار دارنف اي  نمشت  نمای 

 اکه غلاف چرها صحیح و درست باشنه اي  نمشتهباشف اما به شرط آن ارتباط با ساير افراد می

ی گرددی با شناسايی امامو اختالالت امالنميسنمشت  بااث افر برقراری ارتباط می

يس و تفر آمماان ابتفايی منخص گرديف که معلمان آمماش بسیار کمی در رابطه با نحمهدانش

ول امصا های پايی  و مخصايهانفی بايف در پهای ضم  خفمت دوره ديفهآمماش امال در کال 

ی به خمب های اولیه نمشت  را بهابتفايی معلمانی با تمربه گمارد تا بتمان مطال  و گار

رو  حآمماان آمماش بفهنفی مفار  اا ام انات بسیار محفودی در رابطه با تفريس دانش

 آمماان خمددانش آمماان اول ابتفايی، برخمردار هستنفی برخیالفبا و ساير نمشتاری به دانش

نميسی اها و حرو  با من الت جفی روبرو هستنفی اي  غلنیز در حفظ و نگاه داری آممخته

 مامواآمماان بی ارتباط نیستی در اي  پژوهش منخص گرديف که ي ی اا با بی دقتی دانش

 ناس آمماان و محیا نامآمماان استی تراکم باالی دانشدقتی خمد دانشغلا اماليی، بی

 والت باشفی برای رفع اي  من آمماان میکال  در  نیز اا جمله اختالالت اماليی دانش

 م بااختالالت امالنميسی بايف اقفامات املی در چنفي  حماه انمار شمد؛ چرا که همس

 قش داردآمماان نهای اماليی دانشهای اي  مطالعه، امامو متعفد و متنمای در بروا غلايافته

ضعیت ي  وخمبی در بهبمد اتمانف بهت که تمرکز بر امامو منفرد و محفود، نمیو پرواضح اس

 مفیف واقع گرددی

  که به منظمر تعیی  1384به نقو اا پیرااده، مهفوی و محمفی،  1998  1بس مطالعه

 1218شیم  کاهش شنمايی در کمدکان س  مفرسه و ارتباط آن با پینرفت تحصیلی روی 

                                                 
1. Bess 
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، اررات من الت جسمی در بروا اختالل امالنميسی، را تايیف نممدی يس آمما انمار شفدانش

آمماان سالم در مقايسه با آنهايی که دچار اختالل در مطالعه خمد به اي  نتیمه رسیف که دانش

آمماان دچار کاهش شنمايی، درصف دانش 17شنمايی بمدنف، پینرفت تحصیلی بهتری داشتنفی 

ره داشتنف االوه بر ضعف شنمايی مم   است الت غلا سابقه افت تحصیلی در يک دو

آمماان به من الت بینايی ماننف ضعف بینايی، انحرا  چنمی و يا دوبینی باشفی اماليی دانش

آمماانی که دارای بینايی ضعیف هستنف و اا سالمت امممی کامو برخمردار نیستنف، دانش

باشنفی اي  دسته به خاعر دارا بمدن استعفاد انفااه کافی کمشش و فعالیت داشته تماننف بهنمی

ها  ماننف: دوبینی، تنبلی چنم و يا ضعیف بینايی  اا پینرفت درسی باا ابتالء به انما  بیماری

کننفگان های منارکت ی بررسی روايت1384ماننف  به نقو اا پیرااده، مهفوی و محمفی، می

ی کنه تا اين ه کلمها ببینه چنماشم جمع میبرای اين ه تخته کال  ر"مميف اي  ممضم  است: 

آمما به چنم پزش ی و گرفت  روی تخته را ببینهی خمدِ والفي  هم اقفامی برای بردن دانش
ی االوه بر من الت بینايی و شنمايی که "آمما هم تمی امال غلا مینميسهکننف دانشاینک نمی

تمان به من الت دهان و دنفان نیز د، میشمساا بروا ضعف و اختالل در امال نميسی میامینه

آمماانی که من التی در دهان و دنفان خمد دارنف در حر  ادن و تلفظ اشاره کردی دانش

کننف آمماان به همان صمرت که تلفظ میها با من التی همراه هستنف و اا آنمايی که دانشوایه

 گرددی آنها در امال می نميسنف در نتیمه بااث ناصحیح نمشت به همان صمرت هم می

تمانف تبعات وسیعی را برای پرواضح است که شرايا آمماشی نامطلمب می

حمصلگی معلم، س  نظمی ف ری معلم، کمباشفی مماردی نظیر بیداشته آمماان به همراهدانش

ا های اصلی يک در  و يرغبتی يا امله معلم در تفهیم مفاهیم در انتقال پیارباالی معلم، بی

آمماان برای جل  تمجه اينان، همچنی ، افر ناتمانی معلم در ايماد انگیزه الار در دانش

تمفیق معلم در تغییر نگرش منفی برخی اا شاگردان نسبت به در  و شخصیت الگمی 

تمانف اا امامو بسیار جفی در بروا من الت يادگیری بزرگسالی چمن خمدش، می

های تمربگی معلمان به دلیو نبمد کال ی در برخی اوقات، کم 1387آمماان باشف  افروا، دانش

های ضم  خفمت نامتناس  برای آنها ناشی آمماشی با کیفیت برای معلمان و يا کال 

  معلم را در مرحله اشتغال بايف مرتباً اا عريق شرکت دادن در 1384شمدی به اام معیری  می
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ت جفيف و متعفد و متنم  تربیتی قرار داد تا اا های ت میلی و کارآممای در مسیر تحمالدوره

رمری مصمن باشف و در ارتباط با ارتقاء و مراحو خفمت به راه رشف و احسا  کهنگی و بی

 منف شمدیگرايف و به کار خميش االقهت امو

د آمماان و ايماهای منحصر به فرد و نیز خصمصیات امممی دانشتمجه به ويژگی

فی  تمانف گره اا بسیاری اا من الت بعفی باا کنها، میماش آنبستری مناس  برای آم

يا  وینی بپرواضح است که با وجمد تامی  همه امامو يادگیری، اگر به داليلی نظیر خمدکم 

نتیمه  تمان بهآمما وجمد داشته باشف، نمیاستراحت ناکافی و هر دلیو ديگری که برای دانش

نف که  ، بر اي  اقیفه هست1380  و ادي  سرش ی 1386گر  ممرد مطلمب دست يافتی کماه

ي  ابی  من و نمشت  در کمدکان با من و خمانفن ارتباط وجمد داردی من و نمشت  در 

ها شمدی يافتهکمدکان مم   است اول بار امانی کنف شمد که من و خمانفن ارايابی می

ت آمما به ازی اماليی دانشهاننان داد که در برخی ممارد، الت باقی مانفن ضعف و غلا

نميسی رسف، من الت امالاا سمی ديگر، به نظر میگرددی نفس و تمانايی خمدش بر می

ش کاه تمان بستر الار برایکمدکان، اا امامو اصلی کاهش خمدباوری است و در صمرتی می

سانه، شناای آسی اي  ايان و ساير مخاعرات ممجمد و مم   را فراهم کرد که در مطالعه

 امامو ممرر و مرتبا با بروا اي  من الت را شناسايی و باانمايی نممدی

  نندان داد 2011نتیمه اي  مطالعه نیز هسمم با نتیمه مطالعه بسدت، میلدر و نداگلیری  

هدای ارتتمانف تا حفودی پیندرفت در مهدکه امل رد مناس  فرد در کارکردهای اجرايی، می

ی اا آنمدا کده  1395ئی، صرامی و کرامت، ش بیندی کندف  به نقو اا نمدهتحصدیلی افراد را پدی

يک  ل هرتحمل کارکردهای اجرايی دارای يک فراينف آهسدته در عدمل امان استی منحنی تحم

 ، 1395، ئی، صرامی و کرامتاا کارکردهدای اجرايدی در عمل امان قابو مناهفه است  نمده

ر دانی دبستانی و دبستبه کارکردهای اجرايی در دوره پیش اي  امر ضرورت بررسی و تمجه

 نمايفیمفار  دچنفان می

الخطی آمماان، قمااف رسمهای اماليی دانشي ی اا امامو شناسايی شفه در بروا غلا

های کمتاه در های اربی در ابان فارسی؛ نقطه و حرو  جفا؛ انع ا  مصمتنظیر وجمد کلمه
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اختی؛ نمشت  اا راست به چپ؛ ااينفگی و فزاينفگی ابان فارسی، نمشتار؛ من الت واج شن

  نتاي  ننان داد که بینتري  خطاهای 1385ااده، سمايی و نبی فر  استی مطالعه، انفی، نعمت

ها، ابان شناختی و ناشی اا من الت نظار نمشتاری ابان فارسی استی در اماليی آاممدنی

کلماتی هم وجمد دارد که اربی هست  ولی "کنف:  می همی  امینه ي ی اا کارشناسان انمان

درست  "ر"و  "ا"، "ھ"، "ن"با  "نهار"متاسفانه در نمشت  اا اون استفاده می ن  مثال  نمشت  
چیزی است که در  ی آن"ناشتای روا"است و نه "روا"نیست؛ چمن اي  وایه اربی و به معنای 

و غذای چاشت  "ناشتا"رسی است و به مفهمر استی اي  وایه فا"ناهار"خمرنف،میان روا می

فارسی؛ يعنی  "ناهار"اربی که به معنای روا است به جای  "نهار"استی بنابراي  کاربرد وایه 

های اماليی شفه استی  در رابطه ساا بروا غلا، امینه"که مفهمر غلطی است "روا خمردن "

تلفظ اشتباه کلمه گاهی "کنف: میهای کمتاه کارشنا  ديگری انمان با افر انع ا  مصمت

ی مرانی "آمما در نم  خمانفنش من و دارهبرمیگرده به خمد کلمه که مصمتی نفاره و دانش

های اربی راي  در ابان فارسی پیش کنف که وقتی نمشت  حرو  و کلمهمی  ، بیان1381 

تمان نمشتی شفیعی را به چنف ش و می« قري »کنفی کلمه آيف، نمشت  حالت معما پیفا میمی

 ، نیز اقیفه دارد، اگر هنمارهای نمشتاری به دقت ممرد تمجه قرار نگیرد و اگر 1393لنگری  

ها را بنميسف و اگر ش و کلمه در امان خمانفن ممرد بررسی قرار آمما به دلخماه کلمهدانش

ه مفرسه با قلم و کنفی امرواه کمدکان قبو اا آمفن بهايی بروا مینگیرد و غیره چنی  اش ال

دفتر آشنايی نسبی دارنف و حتی ابزارهای نمشتاری مناسبی را هم در اختیار دارنفی اما در اي  

ها قبو اا شرو  سال تحصیلی آمماان پايه اولیهای آمماشی با اولیای دانشها که کال سال

ا شمنف، کارهای دهف کمدکان در منزل بفون اي  که با اصمل نمشتاری آشنداشته ار، ننان می

 تر ننان دهنفیشمد اي  نارسايی خمد را پر رنگدهنف، لذا ممج  مینمشتاری انمار می

جمله باارسی اا اا سمی ديگر، ضرورت به روا رسانی اقفامات نظارتی متملیان امر اا 

مفار  و ارتقای کیفیت تفريس در آن،  دوچنفان است و ضرورت دارد با دقت و جفيت 

نظر گرفته شمدی شماهف میفانی در برخی اا مطالعات نظیر مطالعه  صالحی،  بینتری، در

 ، اا افت کیفیت 1395؛ خصالی، صالحی و بهرامی، 1394ي تا، باارگان، صادقی و ش مهی

های احتمالی اراشیابی کاذب در گیری و تقميت امینهفراينف ياددهی يادگیری و همچنی  ش و
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ای که ضم  افت کیفیت فراينف ياددهی يادگیری و گمنهکنف بهمفار  دوره ابتفايی حمايت می

آمماان در درو  مختلف و به ويژه برآوردشفن وضعیت امل ردی دانشهمچنی  به بیش

تمجهی به کیفیت نظار اراشیابی در  بخمانیم و بنميسیم  انمامیفه استی در صمرت تفاور کم

آمماان در ی کاذب، برآورد دقیق من الت دانشهای اراشیابدر دوره ابتفيی و استمرار رويه

ای همراه شفه و های گستردههمه درو  و به ويژه درو  مهارتی نظیر امالنميسی، با چالش

 ساادیدر نهايت نظار آواشی را با من الت و مخاعرات متعفد و متنمای مماجه می

ا ان باا معلم شمد، ضرورت دارداا آنمايی که نمشت  اا سال اول دبستان آغاا می

ا بآمماان تمربه و پر انریی در اي  دوره حسا ، استفاده شمد  تا در يادگیری به دانش

هف استفاده اا حمصلگی و س  باال، همراه ننمدی شماهف میفانی ننان میمن التی نظیر کم

 گذارارر های آغااي  دوره ابتفايی که بر کیفیت يادگیری میزان خطایمعلمان ممرب در سال

ه اا کیری ای که در شهری مثو تهران، هر دباست، کمتر ممرد تمجه قرار گرفته است به گمنه

شمد بفون تمجه به اي  اصو مهم ضرورت تخصصی بمدن شهرستان به تهران ماممر می

ره شمنف در دویهیا اولیه، به ناچار اينان ممبمر متفريس در دروه ابتفايی و به ويژه در پايه

ماشی ن آمتمجهی متملیاتمان ننانگری آش ار اا کمس کننف و اي  ممضم  را میابتفايی تفري

 به اهمیت و حساسیت دوره ابتفايی  در نظر گرفتی 

ا شايع ی اها، معلمان و خمد آمماش و پرورش بايف در راستای رفع اي  اختالل که يخانماده

سی اسا ويی است، اقفامی جفی آمماان و مخصمصاً در دوره اول ابتفاهای دانشتري  اختالل

نميسی ضرورت دارد تا انمار دهنفی با تمجه اهمیت ممضم  وشیم  اختالالت امال 

خمد  ملیتگذاران آمماشی، معلمان و مربیان و همچنی  اولیا هرکفار با تمجه به مسئسیاست

 ن امر ویاملبرای حو من و اقفار اساسی انمار دهنفی در ادامه پیننهادهايی برای کمک به مت

 شمد:بهبمد وضعیت ممجمد ارائه می

شمد در با تمجه به اهمیت سنمش سهم هر يک اا امامو شناسايی شفه، پیننهاد می -1

گیری و بنفی امامو شناسايی شفه، سهم هر يک در ش وای کمّی، ضم  اولميتمطالعه

 تنفيف اختالالت امال نميسی، تعیی  شمدی
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 مت برای معلمان با محمريت آمماش الف  نحمههای آمماش ضم  خفبرقراری کال  -2

دهای اهبررآمماان دارای من الت اماليی، ب  چگمنگی استفاده اا مماجهه اينان با دانش

 های مختلف امالآمماان ج  آشنايی با روشممرر در بهبمد و رفع غلا اماليی دانش

 نميسی، در دستمر کار قرار گیردی

ي  ینترآمماان، حساسیت شنیفاری است و بماليی دانشاا آنمايی که ي ی اا الو غلا ا -3

شمد کال باشف، پیننهاد میهای پرسروصفا میدلیو اي  حساسیت شنیفاری اا محیا

  های دوجفاره و اايق صمتی ممهز شمد تا صفاهای اضافی کالهای در  به پنمره

 گرفته شمدی

ده ا استفاآشن های ساده، اینی ومهشمد معلمان در هنگار گفت  امال: الف  اا کلپیننهاد می -4

های بصری بفهنف ج  ها به کمدکان ننانهکننفی ب  سعی شمد با حرکت مناس  ل 

 هنگار گفت  دي ته سعی شمد امامو مزاحم محیطی در کال  را حذ  کننفی 

مال با ر  ادآمماان، معلمان تالش نماينف تا بی  منظمر تقميت نمشتاری و اماليی دانشبه -5

 درو ، ارتباط برقرار کننفی ساير

که  مايیآمماان دارای من الت بینايی و شنشمد معلمان تالش کننف تا دانشپیننهاد می -6

من و  اي  در يادگیری  اا جمله نمشت  و امال  من و دارنف را شناسايی کرده و در رفع

 اقفامات اساسی را هم اا عر  مفرسه و هم اا عر  خانماده، پیگیری نماينفی

نف ها، فرايادهدای دکتری و با استفاده اا روش نظريه برخاسته اا گردد در رسالهننهاد میپی -7

رده خآمماان باانمايی گرددی در اي  گیری و تنفيف خطاهای امالنميسی در دانشش و

ن، آمماانظريه، پیامفهای ناشی اا تنفيف خطاهای امالنميسی در امل رد تحصیلی دانش

 خماهف گرفتی ممرد باانمايی قرار

ر شمد دآمماان در کال  در ، پیننهاد میبا تمجه به اررات منفی تعفاد باالی دانش -8

مم، حها و ننانگرهای مرتبا با ای با روي ردی ترکیبی، ابتفا امامو، مالکمطالعه

ايی نميسی، ممرد شناسام انات و به عمر کلی وضعیت کال  در  در بروا خطای امال

 ی در بُعف کمّی، سهم هر اامو، مالک و ننانگر، تعیی  گردد قرار گرفته و سپس
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 های فنرده آمماشی،شمد با تقميت ام انات آمماشی نظیر تفوي  لمحپیننهاد می -9

های مخصمص آمماش امال، امینه مناس  برای اصالح و بهبمد نقاط ضعف در کتاب

 آمماان در نظر گرفته شمدی نگارش دانش

ت ه به گسترش میزان من الت امالءنميسی اا ي سم و ظرفیشمد با تمجپیننهاد می -10

و به ويژه بهبمد اختالل  يادگیریباای درمانی بر ارتقای من الت  شگر  روش

  شیمه بینتر  ، استفاده اا اي1392آمماان  سیادتیان، اابفی و صادقیان، نميسی دانشامال

 ممرد نظر مربیان و معلمان دوره ابتفايی قرار گیردی

 ابع من

تربیت  ممله تعلیم وفارسیی   ی امال و نظار نمشتاری ابان1392صادق   چاب ی، محمفابراهیمی

 ی34-29 ، 115 13، استثنايی

 ییو بهزيست  ی کمدکان استثنايیی تهران: انتنارات داننگاه المر پزش ی1380ادي  سرش ی، نرگس  

  تنارات داننگاه پیار نمر ی اختالالت يادگیریی تهران: ان1387افروا، غالمعلی  

کمدکان با و  های اجرايی در ی مقايسه کنش1390پمر، مختار؛ اابفی، احمف  آقا بابايی، سارا؛ ملک

ناسی روان ششناختی نپسیی روان -بفون ناتمانی يادگیری امال: امل رد در آاممن اص 

 ی40-35 ، 4 3بالینی، 

شف، کارشناسی ار ، پايان نامهدر نظار آمماش ابتفايی آسی  شناسی در  انناء ی 1394آلیانی، فاعمه  

 شناسی و المر تربیتی، داننگاه تهران،دانن فه روان

افت تحصیلی   ی ارتباط کاهش شنمايی با1384پیرااده، اکبر؛ مهفوی، ابفااله؛ محمفی، محمف الی  

 ، 3  5 یوممله داننگاه المر پزش ی اردبی .در دانش آمماان پنمم ابتفايی شهر اردبیو

225-228 

آمماان با دانشهای کاربردی برای آمماش  ی ن ته1392آب نار، سیفه سمیه و ااشمری، محمف  جلیو

 3ی ايیتعلیم و تربیت استثناختالل يادگیری  اختالل در خمانفن، نمشت  و دي ته  ی 

 ی31-40 ،116 
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ه معلمان ادراک و تمربه ايست ی تحلیو 1395خصالی، آااده؛ صالحی، کیمان؛ و بهرامی، مسعمد  

ی فارشناسیش پفيابتفايی اا داليو ناکارآمفی برنامه اراشیابی تمصیفی د کیفی: مطالعه به رو

 ی 152-121 ، 12  5گیری و اراشیابی آمماشی، مطالعات انفااه

 ه و دوابانه ی نیمرخ های دانش آمماان تک ابان1396دشتی، فاعمه؛ مصرآبادی، جماد؛ اوار، تقی  

 ی210-187 ، 3 13انفينه های نمي  تربیتی، براسا  من الت خمانفن و نمشت ی 

درمانی بر بهبمد تمجه بخنی باای ی ارر1392؛ اابفی، احمف؛ صادقیان، الیرضا  سیفحسی سیادتیان، 

 ی70-61 ،3  3ی ممله مطالعات ناتمانیآمماان با ناتمانی يادگیری امالی ديفاری در دانش

و چگمنگی تنخیص و  های ويژه در يادگیرینارسايی ی 1395اله  ريم؛ و نادری، ازتنراقی، مسیف

 ی تهران: ارسبارانروشهای بااپروری

مه فصلناآمماان دور دبستانی  ی بررسی و تمصیف خطاهای اماليی دانش1394شماای، فهیمه  

 11-25 ،  2 14ی های المر شناختیتااه

 ی بررسی 1382هنرمنف، مهناا  اادهشهنی يیالق، منیمه؛ کرمی، جهانگیر؛ ش رک ، حسی ؛ مهرابی

ی ن اهمااشهیف چمراممله رواننناسی کاربردی داننگاهشناسی ناتمانی در  امالی  گیرهمه

9 3 ، 144-129  

ی ادراکات و  ی باانماي1394صالحی، کیمان؛ باارگان، ابا ؛ صادقی، ناهیف و ش مهی ي تا، محس   

يیی های احتمالی ناشی اا اراشیابی تمصیفی در مفار  ابتفاتمارب معلمان اا آسی 

 59-99 ، 9 5؛ فصلنامه مطالعات انفااه گیری و اراشیابی آمماشی

تهران  مه آمماش یهای يادگیری امال  ارايابی و برنااختالل ی 1392الیزاده، حمیف؛ و کريمی، بهروا  

 انتنارات روان 

ص تمجه  ی مقايسه کارکردهای اجرايی در کمدکان مبتال به اختالل نق1388قمری گیمی، حسی   

 , 44 11ی ممله اصمل بهفاشت روانیفعالی، ناتمانی در يادگیری و کمدکان بهنماری یشب

 ی333-322

نميسی و نمشت   نارسانميسی، قرينه های آمماش برای حو ی روي رد1386گر، ظريفه  کماه

 ی89-78 ، 69-68 4ی ممله تعلیم و تربیت استثنايینميسی ی وارونه

https://www.gisoom.com/book/11268810/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11268810/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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ی های املی در روش شناسی کیفیتحقیق کیفی، مراحو و رويهروش  ی 1391محمفپمر، احمف  

 تهران: عیف نگار

اشی و ماهنامه آممهای خا فارسی کنار بیايیم؟  ی چگمنه با دشماری1381مرانی، الی اکبر   

 ی57-69 ، 17 5ی پژوهنی ت نملمیی آمماشی

ل امالء ر درمان اختالای آمماشی د ی تأریر چنف رسانه1389مل یان، فرامرا؛ و آخمنفی، آذر  

های مفيريت نمآوریی 87-86آمماان ويژه يادگیری شهر کرمانناه در سال تحصیلی دانش

 ی 178-160 ، 1 6آمماشیی 

 ه های دور تا ی بررسی میزان شیم  من الت يادگیری در دانش آمماان پاي1389میاه نهری،  فريفه  

 ی3-12، 102، ستثنايیتعلیم تربیت ا پنمم دوره ابتفايی استان گیالنی 

 نتنارات رشف ی چاپ اول، اهای تقميت امال در دوره ی ابتفايیروش ی 1393میر شفیعی، سیف داود  

ای به روش آسی  شناسی در  امالء در نظار آمماش ابتفايی: مطالعه ی 1395ناصرپمر، محمف  

لمر شناسی و اواننامه کارشناسی ارشف، داننگاه تهران، دانن فه ری پايانپژوهش آمیخته

 تربیتیی

سیی ضمیمه  ی دستمر خا فارسیی مت  پیننهادی فرهنگستان ابان و ادب فار1378نامه فرهنگستان  

 نامه فرهنگستانی  7شماره 

رآمفی  ی بررسی کا1390نريمانی، محمف؛ رجبی، سمران؛ افروا، غالمعلی؛ صمفی خمشخم، حس   

آمماانی نشدر بهبمد االيم اختالل يادگیری دا های يادگیری استان اردبیومراکز ناتمانی

 ی128-109 ، 1 1های يادگیریی ناتمانی

رفیت ظ ی رابطۀ کارکردهای اجرايی و 1395ئی، خفيمه؛ صرامی، غالمرضا؛ کرامت، هادی  نمده

فصلنامه آمماان: نقش س ، جنس و همشی حافظۀ کاری با امل رد خمانفن دانش

 ی22-11 ، 3  4ی رواننناسی شناختی

هی ترجمه مهفی ای بر آمماش ويژ ی دانش آمماان استثنايی، مقفمه1985هاالن، دانیو و کافم ، جیمز 

 ، تهران: ويرايشی1392الفي  و هم اران محی
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