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 چكيده
 ها واجاثربخشي روش سينا و تركيب  ةمقايساين پژوهش هدف  :هدف

 .استي ئدوم و سوم ابتدا ةپاي آموزان دانشدر اصالح نارسانويسي 
با گروه  آزمون پس-آزمون پيشطرح  باپژوهش از نوع آزمايشي  :روش

دوم و  ةپاي نارسانويس انآموز دانشآماري شامل  ةجامع. استكنترل 
 گيري نمونه صورت به آنهانفر از  45كه  است تبريز شهرسوم ابتدايي 

گذاري  گروه جاي تصادفي در سه صورت بهانتخاب و  اي خوشه تصادفي
نفر در گروه  15نفر در گروه مداخله به روش سينا،  15ند (ا هشد

مداخله).  نفر در گروه كنترل بدون 15و  ها واجمداخله به روش تركيب 
بر  آزمون هوش ريون آزمون ديكته نويسي سيف نراقي و نادري و

مورد  اي دقيقه 45 جلسه 15آزمايش در  هاي گروهشد.  كودكان اجرا
صورت نگرفت. در  اي مداخلهگروه كنترل  ايداخله قرار گرفتند و برم

آزمون ديكته انجام و نتايج با استفاده از تحليل  مجدداً مداخلهپايان 
كه ميان  دهد مينتايج نشان  :ها افتهي تحليل شد. كوواريانس

 يتفاوت معنادار آزمون پس ياه هآزمايش و كنترل در نمر هاي گروه
 هاي هنمربين كه  دهد مين نشانيز مون تعقيبي . نتايج آزهست

است. تفاوت معنادار گروه سينا  و ها واجتركيب  در گروه آزمون پس
نتيجه گرفت كه هر  توان يمپژوهش  يها افتهيبر اساس  :يريگ جهينت

ها در بهبود عملكرد كودكان  دو روش آموزشي سينا و تركيب واج
ها در كمك به حل  اجروش تركيب وو نارسانويس اثربخش است 

 مشكالت اين كودكان موثرتر است.

 
، نارسانويسي، ويژه يادگيري اختالل :هاي كليدي واژه

 ها واجروش تركيب  ،روش آموزشي سينا
__________________________________ 
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Abstract 
Objective: The effectiveness of Sina and phonemic 
composition methods in dysgraphia correction was 
compared in first and second graders. Methods: 
The design of the study was experimental with 
pretest-posttest and a control group. The statistical 
population included all students with dysgraphia in 
the first and second grades of primary schools in 
Tabriz, Iran. A sample of 45 was selected by 
random cluster sampling and randomly placed in 
three groups (15 in the intervention group by Sina 
method, 15 in the intervention group by phonemic 
combination, and 15 in the control group without 
intervention). Saif Naraqi and Naderi’s Dictation 
Test and Raven’s Progressive Matrices were 
administered. The experimental groups received the 
interventions for 15 sessions of 45 minutes, while 
the control group received no intervention. Data 
were analyzed by the analysis of covariance. 
Results: There was a significant difference between 
the experimental and control groups on the posttest 
(p< 0.001). Also, the results of the LSD post-hoc 
test showed that there was a significant difference 
between the posttest scores of the phonemic 
composition group and scores in the Sina group 
(p<0.01). Conclusion: Both Sina and phonemic 
combination methods are effective in improving the 
performance of children with dysgraphia; however, 
phonemic combination is more effective in helping 
solve their problems. 
 
Keywords: Specific learning disorder, 
Dysgraphia, Sina educational method, 
Phonemic combination method 
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 مقدمه
 آماري وتشخيصي بر اساس تعريف پنجمين راهنماي 

نوعي  2ويژه يريادگي اختالل، 1يروان هاي اختالل
اختالل عصبي تحولي است و مانع يادگيري يا كاربرد 

هاي تحصيلي ويژه (از جمله خواندن، نوشتن يا  مهارت
هاي تحصيلي  ساير يادگيري ةشود كه پاي رياضي) مي

مشكالت يادگيري در  ةيهاي اول هستند. نشانه
اما  ،شوند هاي پيش از دبستان آشكار مي سال

تشخيص آن فقط با شروع آموزش رسمي قابل اعتماد 
به نظر  .)2013آمريكا،  يپزشك روانانجمن ( است
عوامل  از ناشي ويژه كه اختالل يادگيري رسد مي

اعصاب  دستگاه كاركردهاي در اختالل ژنتيكي و
 .)2003هريس، و گراهام، (سوانسون،  است مركزي

عمل نوشتن به دليل انتزاعي بودن آن براي كودكان 
و به همين دليل زبان نوشتاري  استفعاليتي دشوار 

زباني (گوش دادن،  يها ييتوانادر سلسله مراتب 
ر انواع صحبت كردن، خواندن و نوشتن) پس از ساي

لذا هر گونه مشكل در ساير  ،شود زبان ياد گرفته مي
مانند گوش دادن، سخن گفتن و خواندن  ها نهيزم
بر يادگيري زبان نوشتاري تأثير منفي بگذارد  تواند يم

مشكالت نوشتن  ). معموال1396ً، نراقي و نادري (سيف
ن با صدمات مغزي، كودكان با در بين كودكا

 يريادگي اختاللمغزي خفيف و كودكان با  يها بيآس
اختالل يادگيري با  آموزان دانش. شود يمديده  ويژه 
رغم دارا بودن هوش طبيعي، معموالً عملكرد  علي ويژه

 ةنسبت به همساالن خود در حوز تري ضعيف
دارند كه نوشتن  و از جمله تحصيلي يها مهارت
 ،(برينگانس ابدي يمسالي ادامه  تا دوران بزرگ معموالً
1999.( 
بيان نوشتاري با  ةدر حوزيادگيري  هاي ناتواني

نوشتن در واقع  ؛همراه استشناختي  مشكالت جدي
 و هماهنگي دستدر آن است كه يك فرايند پيچيده 

 دخيل هستند هم باادراكي  هاي تواناييو  ،زبان، چشم
اصلي  ةمشخص ).2008(پيرانگلو و گيوالني، 

ت كه امالنويسي كودك، با در اين اس 3يسينارسانو

نظر گرفتن سطح هوشي و آموزشي به ميزان 
مرادي، از حد انتظار است ( تر نيياپچشمگيري 

، مقتدايي، عبدالي و سالمت، كامران؛ به نقل از 1389
كودكان، تعداد زيادي اشتباهات دستوري اين  .)1396

 گذاري نقطه معموالً بسازند، پاراگراف توانند نميد، دارن
اغلب توانايي به  و كنند ميدر پايان جمله فراموش را 

 ؛را ندارند ها كلمهخاطر آوردن احساس جنبشي 
دست در هنگام نوشتن كه  هاي حركتمثال،  عنوان به

 دشوار است. آنهابراي  ،رود ميبه سمت باال و پايين 
اين اختالل در عملكرد تحصيلي و امور واضح است كه 

 كند ميتداخل  است، مستلزم نوشتن كه اي روزمره
، واالس و مك الفلين، 2005(سادوك و سادوك، 

نشان  آمارها ).1379منشي طوسي،  ة؛ ترجم1989
 هاي ناتوانيدرصد از كل  28تا  27كه  دهد مي

 دهد ميتشكيل  اختالل نارسانويسييادگيري را 
آموزشي است  ةبخشي از برنام امال ).2003(كراننبگر، 

، بلكه نيستقيت و تفكر واگرا مطرح كه در آن خال
است  نظر مدك نمونه و ترتيب حروف فقط آموزش ي

معتقدند  )2010( گراهام و هريس .)1999اهام، (گر
و  استان شايع آموز دانشدر بين  امالكه مشكالت 

در افراد منفي بر خواندن و نوشتن  ياثرات تواند مي
هاي خطا از يا نمونه .داشته باشدهاي بعد  سال

 حذف :از ست ا عبارتامال نويسي ان در آموز دانش
 چسباندن ا،ه همكل تقطيع ،ها حرف يا هجاها از بخشي

 مربوط به يها غلط يگر،ديك به ها حرف يا اه هكلم
 غير معمول اي شيوه به اهآن نوشتن كه يياه هكلم

 ها آن كردن حفظ جز اي چاره كودك و است مرسوم
از . )1391(دادستان،  ، مانند خواهر و خويشندارد

و  اه هكلمهجي كردن  براي فارسي خط در، طرفي
وجود دارد كه براي  اييه قاعدگي بي، ها حرف
ان داراي اختالل آموز دانشان و به خصوص آموز دانش

 مانند وجود؛ كند يمي ايجاد هاي دشوارييادگيري 
با شكل متفاوت (س، ص، ث يا ز،  صدا هم هاي حرف

ظير ن غيرملفوظ هاي و همين طور حرف )، ض، ذظ
حرف (و)  ، النه ياخانه هاي حرف (ه) در انتهاي كلمه
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 .)1389(كريمي، و خواب  خواهر مانندي هاي واژهدر 
، نعمت زاده، سمايي كه توسط زندي يك مطالعهنتايج 
به بررسي و توصيف خطاهاي اماليي ) 1385(فر  و نبي
نشان  اند، هدوم دبستان پرداخت ةان پايآموز دانش

، ها آزمودنيين خطاهاي اماليي بيشتركه  دهد مي
م نوشتاري زبان الت نظاو ناشي از مشك شناختي زبان

و  يادگيري امال هاي اختاللعلت مهم  دو .است فارسي
شنيداري  ةديداري و حافظ ة، اشكال در حافظنوشتن

درست  آموزشلذا در  .)2003(لرنر،  كودكان است
 آنها ةنمود تا به حافظتدابيري اتخاذ  بايد نوشتن
بردهاي آموزشي از راهدر اين جهت  شود و كمك

(پوند كستر، مك الفلين، مارگ و  متنوع استفاده كرد
 ).2012گري، 
داراي  كودكان كه آموزش دهد مينشان  ها بررسي

اختالل حوزة چنانچه با توجه به  اختالل يادگيري ويژه
 ها توانينااين اصالح  موجب تواند مي د،وشآنان تدوين 

متعددي انجام  هاي پژوهش. در همين راستا گردد
 حي شده را برايطراآموزشي  راهبردهاي وشده 

؛ 1393صانعي، ( اند دانسته مؤثر ها نارسايياصالح اين 
گراهام، هريس و ؛ 2002، ، پري و استانويچكانينگهام
كه  هايي روشدر ميان . )2006؛ ماتس، 2001الرسن، 

خواندن و نوشتن كودكان داراي به كاهش مشكالت 
رويكرد چندحسي  ،پردازند ميويژه  اختالل يادگيري

يك حس فرض است كه اگر اطالعات به جاي بر اين 
برخي  يادگيري براي ،از طريق چند حس دريافت شود

؛ لرنر، 2002(جولر،  گردد ميان تسهيل آموز دانش
 نيآردر پژوهشي كه توسط ريگس و ). 2003

رويكرد چندحسي در بهبود  تأثير ،) انجام شد2008(
ان با آموز دانشدر  نوشتنخواندن و  هاي مهارت

به نقل از  2002ويليامز ( هاي ويژه نشان داده شد.نياز
 تأثيرپژوهشي به بررسي  درنيز ) 2008گودين، 

نوشتن  خواندن و هاي مهارتآموزش چندحسي بر 
و نتايج  كودكان نارساخوان مقطع دبستان پرداخت

ودن روش چند حسي در ب مؤثرپژوهش وي حاكي از 
 .بود مورد نظر هاي مهارتپيشرفت 

از روش چندحسي  گيري بهرهكه با  هايي شرويكي از 
 هاي تجربه اساس بر و يادگيري–در فرايند ياددهي

 ،طراحي و تدوين شده است ايراندر  علمي و عملي
، آموزش هدف آن ترين عمدهكه است  يناروش س
آموزش نوشتن به  نهايت در، هجي كردن و خواندن

اين در  .دارندويژه يادگيري  اختالله فراگيراني است ك
به ويژه حس المسه به كار  كودكحواس  همة برنامه

اين . )1396(سيف نراقي و نادري،  شود ميگرفته 
صداي گفتاري و  43كلمه و  97آموزشي شامل  ةوسيل

حرف الفباي  32از  آنهانوشتاري است كه در نوشتن 
كلمه به  97در انتخاب اين  فارسي استفاده شده است.

، ودنكوتاه ب، اده بودنساين نكات توجه شده است: 
معنادار بودن يا مفهوم بودن كلمات  ،فراواني كاربرد
، اهميت و مثبت بودن مفاهيم كاربردي، براي مخاطب

نظم و ، محرك ذهن بودن ا، ه هضرورت يادگيري كلم
، به شده پيشنهاد ياه هدر تهيه و تدوين كلم( ترتيب

يا  ا تنها يك حرفه هاول در ساير كلم ةغير از سه كلم
قبلي آموزش داده  ياه هصداي جديد متناسب با كلم

تمام  ةدربرگيرنداين وسيله فراگير بودن (و  )شود مي
و صداهاي گفتاري و نوشتاري مورد استفاده  ها حرف

آموزش زبان در اين برنامه . )ستدر زبان فارسي ا
كلمه مانند  نيتر كوتاهو  نيتر سادهفارسي به كودك از 

 ،شود يمبرايش خوانده كلمه ، شود يمشروع  »آب«
ببيند، كه كودك شكل كامل آن را  شود يماجازه داده 

و در جاي خود  را لمس كند آن هاي با انگشتش حرف
هرچند بار كه الزم است كلمه برايش تكرار  .بگذارد

، رديگ يمكه انجام را تا كودك مفهوم آنچه  شود يم
 را به آني هاكل كلمه، بخش كردن و كشيدن صدا

 ).1396(سيف نراقي و نادري، درستي بياموزد 
آموزشي سينا ضمن تسهيل در  ةوسيل كارگيري بهبا 

 را ، خطاهاي مختلفتازه ياه هو كلم ها يادگيري حرف
و جانشيني نظير حذف، جا انداختن در نوشتن 

ادعا كرد كه با  توان يم كاهش داد. همچنينتوان  مي
 هاي روشاين وسيله همانند ديگر  كارگيري به

به  زمان همحسي، چندين كانال ورودي به طور چند
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تا او بتواند در يك سطح  كند ميكودك كمك 
 ،بيند ميبا آنچه  ،شنود ميآنچه را  شناختي عصب

 هاي پيوند دهد تا مفاهيم الزم براي بازشناسي لغت
) 1385. جعفريان ()1385(بهاري،  جديد ايجاد شود

ابتدايي مشهد با  ان دومآموز دانشبر در پژوهشي 
اصالح  برايدو روش سينا و فرنالد  اي مقايسهرويكرد 

از  تر مناسبنتايج روش سينا را اختالل نارسانويسي 
) به بررسي و 1387جناآبادي ( .فرنالد نشان داد

دو روش كپارت و سينا در كودكان  تأثير ةمقايس
ي يادگيري پرداخت و نتايج اين ها نارساييداراي 

 روش سينا در اثربخشيداد كه ميزان  پژوهش نشان
از روش بازپروري  بهترخواندن  هاي مهارتبهبود 

در نيز  )1391. صالحي و سليماني (استكپارت 
ميزان اثربخشي دو روش فرنالد و  ةپژوهشي به مقايس

داراي  ةزبانسينا بر عملكرد خواندن كودكان دو
 .اختالالت خواندن در شهرستان اروميه پرداختند

مطلوبي بر بهبود  تأثيريج نشان داد هر دو روش نتا
به  ،ان داشته استآموز دانشدن در اين نعملكرد خوا

طوري كه روش سينا باعث افزايش درك مطلب و 
و روش  سرعت خواندن و كاهش خطاي جانشيني

فرنالد باعث كاهش تعداد خطا و حذف كلمه شده 
 .تاس

د نيز روشي ديگر براي بهبو ها واجروش تركيب 
نارسانويسي و  باعملكرد خواندن و نوشتن در كودكان 

 هاي زباندر اكثر  نوشتن. شود مينارساخواني محسوب 
، 5يتكواژشناسدنيا، داراي سه عنصر كليدي 

در  حال باايناست؛  7يسشنا واجو  6واژه شناسي ريشه
يندهاي نوشتن، ابتدا بر او فر درست نويسيآموزش 
(ويكتوريا و ميشل،  ودش ميتأكيد  يسشنا واجآموزش 

شكالت پردازش م )2005( آنتوني و فرانسيس .)2009
بنايي نارساخواني و نارسانويسي واجي را از علل زير

علت اين ضعف  رسد ميكه به نظر  كنند ميمعرفي 
فقدان يا كمبود درك اين افراد از قابليت تركيب و 

روش . ستها واجبه هجاها و  ها واژه پذيري تقسيم
ي ها واجروشي است كه مبناي چيدن  ها اجوتركيب 

مختلف  هاي زبان در مند نظام صورت به را زباني
واجي  ياه هبدين معني كه طبق ،دهد ميتشكيل 

 هتوليد كلم برايآوايي  هاي مؤلفهمختلف با توجه به 
 .)1999فراسك، ( آيند مياژها و واژها) گرد هم (تكو

سطح  نيرت قيعم ها تركيب واج) 2009به نظر گري (
شناختي است و براي موفقيت در نوشتن و  آگاهي واج

به  يشناخت واجآگاهي  .خواندن نقش حياتي دارد
 هصورت حساسيت يا آگاهي فرد از ساختار واجي كلم

و داراي سه سطح  )1994تعريف شده است (ري، 
واحدهاي از آگاهي از هجا، آگاهي از واج و آگاهي 

 اهي از قافيه) است(مهارت تجانس و آگ ييهجا درون
 ها واج. كودكاني كه آگاهي واجي ندارند، )2001(كر، 

گفتاري را  يها واژهيا صداهاي آوايي موجود در 
و در انطباق و تبديل صدا به  دهند ينمتشخيص 

ند. مشكل دار ،ي امالنويسي ضرورت داردنوشتار كه برا
 ةواژبرخي از اين كودكان قادر نيستند اولين حرف 

براي نوشتن  دانند ينما بخوانند و برخي ديگر اماليي ر
را به هم متصل كرد و به تحليل  ها واجواژه چگونه بايد 

 ).2003لرنر، ؛ 1980(فريچ،  ساختاري آن پرداخت
 يها واژه تواند يمسالگي  چهاركودك تقريباً از سن 

تقطيع كند  آنها ةگفتاري را به هجاهاي تشكيل دهند
را به  ها واژه تواند يمي سالگ ششتا  پنجو از سن 

تقطيع كند. هنگامي كه كودك بتواند سازنده  يها واج
به سطح آگاهي  ،تقطيع كند ها واجرا به  ها واژه
). 2000تورگوسن و متس، رسيده است ( يشناخت واج

كننده  ينيب شيپبه عنوان بهترين  يشناخت واجآگاهي 
كمهي و خواندن و نوشتن است ( يها مهارتبراي 
به  يشناخت واجدر آموزش آگاهي  ).2000ون، هينت

هر جمله از تعدادي واژه و كه  دهند يمياد  آموز دانش
هر واژه از يك يا چند هجا تشكيل شده و در نهايت 
اين هجاها خود از تعدادي واج تشكيل شده است. در 

يك واژه را  يها واجكه  رديگ يمياد  آموز دانشادامه 
هم  مورد نظر با ةت واژرا براي ساخ آنهاتجزيه و 

، پور يسعدتركيب كند (كريمي، عليزاده، فرخي و 
، مورنو، پريرا و مورا هاي پژوهشنتايج  ).1390
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، تيمز، اسنلينگ و ناآراو و) 2015( سيموئس
 هاي هارتمكه  است حاكي از آن) 2016( واندرمولن

خوبي براي پيشرفت خواندن و  بين پيش شناختي اجو
باعزت، نادري و . است انيروخوافزايش سرعت 

روش  كه نشان دادند در تحقيقي )1390فرد ( ايزدي
آموزشي تركيب واجي در كاهش خطاهاي اماليي 

بوده  مؤثران نارسا نويس به طور معناداري آموز دانش
در پژوهش خود به بررسي نيز ) 1388موسوي (است. 
ها در اصالح  روش آموزش تركيب واج تأثير

دوم و  ةان پايآموز دانشسانويسي نارساخواني و نار
سوم ابتدايي پرداخت و نتايج اين پژوهش حاكي از 

نويسي اثربخشي اين روش در اصالح نارساخواني، نارسا
 صورت بهنويسي و مختلط (نارساخواني و نارسا

 ) بود.زمان هم
هايي كه بر اختالل  در مجموع در اكثر پژوهش

بيشتر به  ،اند تهداشويژه نارسانويسي تمركز  يادگيري به
معمول و سنتي مانند سينا و  هاي روشاستفاده از 

؛ جناآبادي، 1385(جعفريان،  اند كردهفرنالد توجه 
 .)1394؛ حق طلب، يزداني و آقايي، 1387

ان مشكالتي را در آموز دانش، اين وجود بااين
سنتي و  هاي روشكه  دارنداز نوشتن  هايي حيطه

، ا به طور كامل برطرف سازندر آنهاند ا همعمول نتوانست
براي  ها قادر به هجي كردن و تركيب حروف از جمله

با صداهاي  ها نيستند، در نوشتن حرف هساختن كلم
يا  كنند يمض) اشتباه -ز-ث، ذ-ص-مشابه (س

را در هنگام نوشتن جا  ها ا و حرفه هاز كلم يا پاره
؛ به نقل از 1387باعزت و همكاران، ( اندازند يم

از سويي  ).1391، فرد يزديا، نادري و باعزت
، بيشتر اثربخشي انجام شده در اين حوزه هاي پژوهش

و در اين  اند دادهيك روش آموزشي را مورد توجه قرار 
آموزشي سينا و  ةدو شيو اثربخشي ةمقايسبه ميان 

ان توجه آموز دانشبر بهبود نارسانويسي  ها واجتركيب 
ژوهش بررسي هدف اين پ بنابرايناست. نشده 

در ها  اثربخشي دو روش آموزشي سينا و تركيب واج
 ةاختالل يادگيري در پاي با ي كودكاننارسانويس اصالح

ين دو او اينكه كدام يك از  استدوم و سوم ابتدائي 
 است. مؤثرتر آموزان دانشروش در بهبود نوشتن اين 

 تحقيقروش 
 آماري و نمونه ةجامعروش پژوهش، 

 از نوع آزمايشي با طرح حاضر پژوهش روش
براي . استبا گروه كنترل  آزمون پس-آزمون پيش
استفاده  اي خوشه گيري نمونهاز روش  گيري نمونه

 تبريز ةگان دوازده مناطق. در ابتدا از بين ه استشد
 ةانتخاب و سپس از منطق 3 ةمنطق صورت تصادفي به

 ةمدرس 5پسرانه و  ةمدرس 5 به صورت تصادفي مزبور
. از بين اين مدارس نه انتخاب شدنددخترا
با توجه به نظر معلمان و دوم و سوم  ةان پايآموز دانش

 45ورود و خروج به پژوهش،  هاي مالكبا توجه به 
انتخاب شدند.  نوشتنداراي مشكالت  آموز دانش

دوم  ةمعيارهاي ورود به پژوهش شامل تحصيل در پاي
 ةدامنبهره هوشي در قرار گرفتن و سوم ابتدائي، 

 ريون، ةروند پيش هاي ماتريس در 110تا  90طبيعي 
عملكرد ضعيف نوشتن بنا به گزارش معلم، تشخيص 
 نارسانويسي از آزمون امالنويسي سيف نراقي و نادري

شركت در  براي آموزان دانشاوليا، مربيان و رضايت  و
خروج از پژوهش نيز عبارت  هاي مالكپژوهش بود. 

حسي مانند نابينايي و  از: داشتن مشكالت بود
ناشنوايي، اختالل رفتاري مانند اختالل سلوك و 

و  بيماري صرع بيش فعالي، و اختالل نقص توجه
 اعضايآموزشي مشابه.  هاي برنامهشركت در  ةسابق

شامل  نفري 15 تصادفي به سه گروه صورت بهنمونه 
و يك گروه  ها واجسينا و تركيب دو گروه آزمايش 

انفرادي،  صورت بهند. دو گروه آزمايش گواه تقسيم شد
تحت آموزش قرار گرفتند.  اي دقيقه 45جلسه  20در 

روش آموزشي براي گروه اول روش سينا و روش 
بود. گروه  ها واجآموزشي براي گروه دوم روش تركيب 

 با همانگروه گواه در تمام اين مدت  عنوان بهسوم نيز 
 ار گرفتند.رايج در مدارس مورد آموزش قر هاي روش

پس از پايان جلسات مداخله از هر سه گروه دوباره 
 آزمون ديكته نويسي گرفته شد.



ستثناي كودكانفصلنامه   104-93، 1398، 3 هشمار ،نوزدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

98 

 ابزار
 5كتهيدآزمون 

 ي و نادريسيف نراقبا آزمون امالنويسي  ها آزمودني
مربوط به  ي استانداردمتن اماليك كه شامل  )1396(

متن  .اند ارزيابي شده ،است دوم و سوم دبستان ةپاي
و فرصت كافي براي  شود يماي آزمودني خوانده بر امال

  يآزمودن ةنمر .شود يمنوشتن بدون استرس به او داده 
تعداد  كه شود يمدر آزمون ديكته اينگونه محاسبه 

شامل حذف يك حرف يا صدا از  ،اماليي يها غلط
كلمه، تبديل يك صدا به صداي ديگر، حذف بخشي از 

رف به كلمه و ا چند حيك كلمه، اضافه كردن يك ي
نمره به ازاي هر  1با كم كردن  ،صداها اشكال در هم

برش براي  ةنمر .آيد ميدست  هبنمره  20غلط از 
طي جريان  ها آزمودنياست.  10تشخيص نارسانويسي 

 آزمون پيش( اند با اين ابزار آزمون شدهپژوهش دو بار 
كه هر دو  همتا، لذا محقق از دو آزمون )آزمون پسو 

استفاده  ،هستند )1396( راقي و نادريناز سيف 
روايي و پايايي اين آزمون، با استناد به  ه است.نمود

از جمله  قات مختلفمتعدد در تحقي هاي استفاده
) 1390و توكلي () 1388موسوي ( )،1385جعفريان (

 .ه استدر نظر گرفته شد
 6ونيرآزمون هوش 

ه يك آزمون هوش ناوابسته بريون  ةروند شيپماتريس 
شامل  مرحلهدر هر اين ماتريس فرهنگ است. 

در هر مجموعه تصوير است كه  اي از چند مجموعه
انتظار  آزمودنيحذف شده است. از  تصويرهااز  يكي
 8 بين از ة تصوير رادنكن كامل قسمت  كه رود مي

 انتخاب كند ،آمده است مجموعهكه زير هر  اي گزينه
 1947ر سال فرم رنگي اين آزمون د ).2000(ريون، 

 36داراي  وتوسط ريون در انگلستان ساخته شد 
رنگي است و براي  تصويرها بيشتر ؛تصوير است

 و كودكان هسال 11تا  5زمايش هوش كودكان آ
 هاي پژوهش. دشو مياستفاده ذهني  ةماند عقب
يابي در كشور انگلستان نشان داده است كه اعتبار

هوش  اعتبار اين آزمون در تشخيص عامل عمومي

اين آزمون  ).1383(رحماني و عابدي،  است مناسب
 ةدهندنشان  و) هنجاريابي شده 1387توسط رجبي (

 41/0همگرا با آزمون آدمك گوديناف با ضريب  روايي
است كه نشان  61/0بازآزمون با ضريب  و پايايي

آموزان  و قابليت استفاده براي دانش مطلوبيت ةدهند
 ايراني است.

 مداخله ياه هجلس ةخالص
، آزمون داراي مشكالت نوشتن انآموز دانشابتدا از 

ديكته گرفته شد سپس با هوش ريون و آزمون 
گروه  يك گزينش تصادفي در دو گروه آزمايشي و

براي گروه  ها واجروش تركيب  .ندكنترل قرار داده شد
ه و براي گرو شداول و روش سينا براي گروه دوم اجرا 

هريك از به . رت نگرفتصو اي مداخلهگواه هيچ 
آموزش  اي دقيقه 45 ةجلس 20 در آزمايشي هاي گروه
 .شده است داده

 (روش سينا): يكگروه آزمايشي  ياه همداخل
اط با كودك آموزش از اول بعد از ايجاد ارتب ةدر جلس

. در شود ميز آغا »آب«ترين تركيب يعني  ساده
مفهوم  ،نداندصورتي كه كودك مفهوم اين كلمه را 

و بعد از آن  شود ميداده شرح  كامالًبرايش  »آب«
 ،شود ميدا خواندن سپس نوشتن با كودك تمرين ابت
آب را  ةكلم شود ميكه از كودك خواسته  ترتيب اين به

پس از شنيدن تكرار و بخش كند و همچنين 
را از جاي خود خارج كرده با  »ب«و  »آ« هاي ف حر

شكلي كه حرف را به همان هر انگشت جاي خالي 
اين تمرين تا جايي ادامه لمس كند.  شوند مينوشته 

آب و  ةكه كودك بتواند با شنيدن كلم كند ميپيدا 
بدون ديدن آن، كلمه را با انگشت در هوا، روي ميز، 
روي دست مربي و روي دست خود بنويسد. سپس 

 .شود ميكلمه روي كاغذ از كودك خواسته  ةديكت
ديگر  ياه هآموزش كلمبعدي نيز  ياه هدر طول جلس

انجام به همين روش  هست،كه در ابزار آموزشي سينا 
 شود. مي

 :)ها واجروش تركيب ( دوگروه آزمايشي  ياه همداخل
 مرحله پنجآموزشي در  ياه هول جلسن روش در طـاي
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 :شود ميبه شرح زير انجام 
 يك تركيب (كه از تركيب هاي سري همة اول: ةمرحل

و از او  هارائه شد آموز دانش) به شود ميشروع  »ا«
را ورق زده و  ها كارتتا يكي يكي  شود ميخواسته 

 ، ...»سا«، »را«، »با«بگويد:  مثالً؛ را بخواند آنها
دوباره  شود ميخواسته  آموز دانشاز  :دوم ةمرحل

را  ها كارتهمان سري را ورق زده و دوباره يكي يكي 
يك مثال  اآنهبخواند ولي اين دفعه براي هركدام از 

 ... ،و بگويد: باران، باد »با«بخواند  مثالً ،بياورد
 ها كارتو درمانگر با  آموز دانش :سوم ةمرحل
را  ها آنابتدا  آموز دانشو  سازند ميي را ياه هكلم

به طور مثال . كند مي رونويسيس خوانده سپ
 ها كارترا با استفاده از  »بادام« ةابتدا كلم آموز دانش

 كند. مي رونويسيرا آن  و خواند مي، كلمه را سازد مي
كه فقط با ي را ياه هدرمانگر كلم چهارم: ةمرحل

 ،شود يمآموخته شده ساخته  هاي از تركيباستفاده 
را  آنهاتا  خواهد مياز او  و نويسد مي آموز دانشبراي 
 آموز دانشباران را نوشته از  ةدرمانگر كلم مثالً ،بخواند

ا بخواند. الزم به ذكر است كه در آن ر كه خواهد مي
استفاده شده  ها تركيباز همان بايد تنها ا ه هكلم اين

ي مانند هاي هكلم مثالً هاي ديگر ( تركيبباشد نه 
 (تركيب» رز«) و »ا«(تركيب » با«بازرگان كه شامل 

و  »ا«هنوز تركيب و ) است »ا«(تركيب » گان«و  )»َ«
در اين ) استفاده شود نبايد ،اند آموزش داده نشده» َ«

 .شود مي اصالح خوانينارسامرحله 

 آنهاي را كه در ياه هدرمانگر دوباره كلم پنجم: ةمرحل
 امال صورت به ،استفاده شده است، »ا«تركيب فقط از 

هنگام  كه خواهد مي آموز دانشگفته از  آموز دانشبه 
بخش بخش  صورت بهبلند و  را با صداي اهآن ،نوشتن
 اصالح نارسانويسيدر اين مرحله نويسد و ب بخواند

 .شود مي
 ةدر جلس .شود مياجرا  پنج مرحله همةهر جلسه  در

و تا  دوش ميقبل انجام  ةجلس بربعد ابتدا مروري 
تركيب  ،هزماني كه يادگيري يك تركيب كامل نشد

 ها تركيبآموزش تمام  درنهايت. دشو نميبعدي آغاز 
اين تفاوت كه در با  ،يابد ميبه همين روش ادامه 

به وجود  5و  4 ةبعدي تغييري در مرحل هاي تركيب
 آموز دانشي براي ياه هبدين صورت كه كلم آيد، مي

شده  تشكيل »َ«و » ا«كه از تركيب  دوش مينوشته 
ي قبلي ها تركيبي جديد به ها تركيبني يع ؛دنباش

ادامه پيدا  برنامه پايانو اين روش تا  شود مياضافه 
 .كند مي

 ها افتهي
 كوواريانساز تحليل  ها دادهبراي تجزيه و تحليل 

 هاي فرض پيش ،با توجه به نتايج .ه استاستفاده شد
و  ها دادهبودن  بهنجارشامل  كوواريانسآزمون 

 و همگوني شيب رگرسيون در همساني واريانس
نتايج ميانگين . استبرقرار  هاي انجام شده گيري اندازه

 آزمون پسو  آزمون پيش ياه هرو انحراف استاندارد نم
 ارائه شده است. 1در جدول 

 مطالعه هاي گروهدر  آزمون پسو  آزمون پيش ياه ه. ميانگين و انحراف معيار نمر1جدول 
 انحراف معيار آزمون پسميانگين  انحراف معيار آزمون پيشميانگين  ها گروه

 38/2 13/7 98/1 06/6 كنترل
 19/2 33/15 64/1 53/6 سينا
 48/1 93/16 61/2 40/6 ها واجتركيب 

 ياه هبا كنترل نمر آزمون پس كوواريانسنتايج تحليل 
 هاي گروهبين  پراش هم متغير عنوان به آزمون پيش

 2در جدول  ها واجكنترل، گروه سينا و گروه تركيب 
 ده است.مآ

 مطالعه هاي گروه ياه هنمر ةسيمقا كوواريانس. نتايج تحليل 2جدول 
 Eta2 سطح معناداري F ميانگين مجذورات آزادي ةدرج 
 33/0 001/0 79/19 20/56 1 آزمون پيش

 87/0 001/0 90/137 46/391 2 گروه
    83/2 40 خطا
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دو روش با كه مداخله  دهد مينشان  2نتايج جدول 
ها و روش آموزشي سينا منجر به تفاوت  تركيب واج

بين دو گروه  01/0با احتمال خطاي كمتر از  معنادار
؛ /. است87 تأثيرميزان . آزمايش و گواه شده است

 آزمون پس ياه هدرصد از واريانس نمر 87 يعني

ها و  دو روش تركيب واج ةنوشتن مربوط به مداخل
 سينا بوده است.

نتايج مربوط به آزمون تعقيبي براي تعيين تفاوت بين 
 آورده شده است. 3در جدول  ها گروهجفت 

 مطالعه هاي گروه آزمون پس ياه هنمر ةسيمقا كوواريانسيج آزمون تعقيبي تحليل . نتا3جدول 
 سطح معناداري خطاي معيار ها ميانگينتفاوت  گروه دوم گروه اول

 001/0 617/0 60/9 كنترل ها واجتركيب 
 001/0 618/0 92/7 كنترل سينا
 01/0 615/0 67/1 سينا ها واجتركيب 

 ياه هنمرهم كه  دهد مينشان  3نتايج جدول 
به طور گروه سينا هم  ها واجگروه تركيب  آزمون پس

 تر بيشگروه كنترل  آزمون پس ياه همعناداري از نمر
و سينا  ها واجاما نتايج در مورد دو روش تركيب  ،است

در  ها آزمودني آزمون پس ياه هكه نمر دهد مينشان 
 ياه هنمركنترل  وجود با ها واجگروه تركيب 

 آزمون پس ياه هبه طور معناداري از نمر آزمون پيش
  .استدر گروه سينا بيشتر  ها آزمودني

 و نتيجه گيري بحث
ميزان اثربخشي روش  ةمقايس با هدفاين پژوهش 

و سينا در اصالح عملكرد نوشتن  ها واجتركيب 
. نتايج تحليل ه استان نارسانويس انجام شدآموز دانش

 هاي هكنترل نمر كه با دهد مينشان  كوواريانس
، روش تركيب پراش هممتغير  عنوان به آزمون پيش
در مقايسه با روش سينا بر بهبود عملكرد  ها واج

اين  است. هبود مؤثرترنوشتن كودكان نارسانويس 
 ،)2009( نتايج تحقيقات دوونشير و فالك ايافته ب
 ، روماني، السون و دي بتا)2008( فرنانزتورث 

 كريمي و همكاران ،)2004( گربرنين ،)2005(
نتايج  .همسو است) 1388( وسويو م )1390(

 كه حاكي از آن است )2008( پژوهش تورث فرنانز
 ياه هر شناسايي و كاربرد كلمد شناختي آگاهي واج

يك مهارت به شمار  ،هنگام خواندن و نوشتن ناآشنا
را  يشناس واجآگاهي  آموزش تأثيركه اين امر  رود يم

داراي اختالل  آموزان دانشالت امالي در بهبود مشك

 در )1390(كريمي و همكاران . دهد يمنوشتن نشان 
روش آموزش مستقيم، تركيب  اثربخشي سه ةمقايس

ي و تركيبي بر كاهش مشكالت امال ها واج
 ها واجكه روش تركيب دريافتند  ان دبستانيآموز دانش

ش آموزش مستقيم و رو ، و05/0 اطمينان در سطح
در كاهش مشكالت  01/0 اطمينان در سطح تركيبي
روماني،  .اند بوده مؤثران دبستاني آموز دانشامالي 

 كنند يماين مطلب را تأييد  )2005( بتا يدالسون و 
نويسي  امال عملكرددر بهبود  ها واجكه روش تركيب 

 مؤثراختالل يادگيري نوشتن كودكان دبستاني داراي 
ز پهلوان نشان، به نقل ا(عبيري  است. واقع شده

 كند يم) بيان 1395راوري،  رستمي پهلوان نشان و
ها و آموزش آن به كودكان داراي مشكالت  تركيب واج

خواندن و نوشتن بر كاهش سطوح اين مشكالت به 
 ثري مفيد بوده است.ؤنحو م

آگاهي  كه اذعان داشت توان يم ها يافتهدر تبيين اين 
در  هاايي صدابا آموزش توانايي شناس يشناخت واج
عنوان يك مهارت براي تحول هجي كردن و  و به هكلم

امال و درك و شناسايي واحدهاي گفتاري زبان يعني 
هجاها  ةو واحدهاي بزرگتر مانند هجاها و پايان ها واج

كه واژه، بخش كردن و صداي  كند يمبه كودك كمك 
و بين حرف و صدا ارتباط برقرار  شناسدبرا  ها حرف

واند بنويسد. همچنين آگاهي از صدا كمك بت و كند 
 يبند دستهگفتاري را  ياه هكودك كلم كه كند يم

بر طبق ديدگاه گوسوامي  را بنويسد. ها آنكند سپس 
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كودكان هنگام نوشتن يا هجي  )1990( و بريانت
بين حرف و صدا يا كدهاي  ةبه رابط هكردن كلم

 ياختشن واج. در واقع آگاهي كنند يمتكيه  يشناس واج
واحد صدا در  نيتر كوچكتوانايي شنيدن و دستكاري 

كه اجزاي  دهد يمو به فرد اين امكان را  زبان است
زبان را دستكاري كند و از اين طريق  يشناخت واج

به نوشته تبديل كند و به  را تركيب و ها واجبتواند 
 با پيشرفت در رو نيا. از معني متن دست يابد

به آگاهي  تواند يمفرد  ياختشن واجآگاهي  هاي مهارت
ساختار صوتي و واجي زبان گفتار دست يابد در مورد 

خود، بهبود مهارت نوشتن را در پي  ةو اين امر به نوب
 دارد.

با  ،كه يك روش چندحسي استنيز  روش سينا
تمام حواس، در بهبود عملكرد نوشتن و  كارگيري به

اختالل  باان آموز دانش اماليكاهش مشكالت 
آن  تأثيربوده است. هرچند كه  اثربخشيادگيري 

 هايي روشاما يكي از  ستها واجكمتر از روش تركيب 
تا با روشي  كند ميان كمك آموز دانشكه به اين  است

نتايج  ه بايافتاين  .ست ياد بگيرندآنهاكه متناسب 
) و 1387) و جناآبادي (1385پژوهش جعفريان (

جعفريان  .) همسو است1998( كرك و چالفنت
آموزان دوم ابتدايي  دانش در) در پژوهشي كه 1385(

اي دو روش سينا و فرنالد  مشهد با رويكرد مقايسه
تر از  سينا را مناسب چندحسي انجام داد، نتايج روش

 .فرنالد در جهت اصالح اختالل نارسانويسي نشان داد
بازپروري  يها روشاثربخشي  )1387جناآبادي (

 يها يناتوان درمانزشي سينا را در آمو ةوسيلكپارت و 
نارساخوان  آموز دانش 40خواندن و نوشتن  يادگيري

و دريافت كه استفاده از روش  كردشهر زاهدان بررسي 
 يها يناتوانچندحسي وسيله آموزشي سينا در درمان 

. همچنين اين يادگيري مؤثرتر از روش كپارت است
استفاده حسي كه مبني بر  يكپارچگي ةبا نظرييافته 
يادگيري است و اينكه  براي كمك بهحواس  ةاز هم

همسو  ،به يكپارچگي حواس بستگي دارد عملكرد مغز
 و چالفت كرك .)1396(سيف نراقي و نادري، است 

نقش مهم رويكرد چندحسي  به با اشاره )1998(
 كه گويند ميمشكالت خواندن و نوشتن،  ميدرترم

ه كودك به ك آن استفرض اساسي اين رويكرد بر 
حسي خود براي انجام فرايند يادگيري  هاي راهتمام 

يادگيري  آنها ةنياز دارد و از طريق همكاري هم
 ،رويكرداين . در نتيجه با استفاده از يابد ميافزايش 

جدي در  هاي نارسائيفراگيراني را كه با  توان مي
در  .خواندن و نوشتن مواجه هستند آموزش داد ةزمين

با توجه به  كه بيان كرد توان يم ها افتهيتبيين اين 
اينكه در روش آموزشي سينا، به منظور آموزش به 

استفاده  ها آنكودكان نارسانويس، از تمامي حواس 
بنابراين اگر كودكان در حس بينايي خود  ،شود يم

توانند با جذب اطالعاتي كه از  مي، ضعف داشته باشند
خود را جبران  ضعف گيرند، ميطريق شنوايي و المسه 

تري ياد  كنند. در نتيجه مطالب را به طور كامل
گيرند و به ميزان يادسپاري و يادآوري آنها در  مي

هاي ديگر كه تنها از يك حس استفاده  مقايسه با روش
 شود. افزوده مي ،شود مي

در طي  جديكودكاني كه داراي مشكالت  حال بااين
رد قادر به در اكثر موا ،يند نوشتن امال هستندافر

 هبراي ساختن كلم ها واجو  ها و تركيب حرف تقطيع
با صداي  هايي نوشتن حرفدر  معموالً آنها ؛نيستند

و  ها يا تعدادي از حرف شوند ميمشابه دچار اشتباه 
(باعزت و  اندازند ميا را هنگام نوشتن جا ه هكلم

در  ها واجروش تركيب  بنابراين .)1387همكارن، 
وشتن كودكان، نسبت به روش سينا بهبود عملكرد ن

ها به  در واقع روش آموزشي تركيب واج .است مؤثرتر
 كلمهشناختي  كه اجزاي واج دهد يمفرد اين امكان را 

اج را به نوشته را دستكاري كند و از اين طريق و
اين  كه نتيجه گرفت توان يماين تبديل كند. بنابر

و  ها حرفروش از طريق افزايش آگاهي فرد به هجاها، 
ارتباط بين آنها، شناخت حرف اول،  ةصداها، نحو

ها، سبب بهبود  تركيب واج ةكلمه، و نحو آخرسط و و
ي اماليي و هاي و كاهش خطاشناخت هاي واج مهارت

 .شود يمآموزان  نوشتن دانش
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 پژوهش حاضر اين بود كه هاي محدوديتاز جمله 
دوم و سوم  ةان پايآموز دانشپژوهش حاضر  ةنمون

در تعميم نتايج آن  بنابراين ،ابتدائي شهر تبريز بودند
تحصيلي  ةپاي و ه، بايستي از نظر منطقها گروهبه ديگر 

هاي  بر اساس يافته جانب احتياط را رعايت كرد.
مربوط به  يها آموزش كه شود پژوهش پيشنهاد مي

به روش آموزش مستقيم  ،ها واجتركيب  ةمهارت نحو
 شودپيش از دبستان اضافه دبستان و حتي  دورةدر 
 ةگيري از اين برنام با بهره معلمان و مربيانتا 

آموزان ابتدايي  به رفع مشكالت نوشتن دانش ،آموزشي
با توجه به شود  همچنين پيشنهاد مي كمك كنند.

در  ها واجو مهارت تركيب  يشناخت واجنقش آگاهي 
نوشتن و ضرورت استفاده از آن در ارزيابي كودكان 

 اختالالت يبخش توان مراكزاختالل نوشتن،  دچار
سازندگان وسايل  يادگيري، متخصصان غربالگري،

، و حتي والدين كودكان دچار اختالل يآموزش كمك
از اين و بهره ببرند پژوهشنارسانويسي از نتايج اين 

براي كاهش مشكالت نوشتن كودكان با  روش
 .كنندهاي يادگيري استفاده  ناتواني

 دانيتشكر و قدر
د را از خو قدردانيپژوهشگران مراتب  وسيله بدين

تبريز كه در اجراي اين سه  ةمديران و معلمان منطق
پژوهش همكاري الزم را مبذول داشتند اعالم 

 .كنند مي
 ها نوشت يپ

1. Fifth edition of the Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 

2. Specific learning disorder 
3. Dysgraphia 
4. Morphology 
5. Etymology 
6. Phonological awareness 
7. Dictation Test 
8. Raven's Intelligence Test 

 عمناب
). تأثير آموزش آگاهي 1391و ايزدي فرد، ر. ( ،نادري، ح ،باعزت، ف

آموزان داراي اختالل  واج شناسي بر كاهش خطاهاي اماليي دانش
 .60 - 55 ،)1(6. مجله علوم رفتارينوشتن. 

تأثير دو روش آموزشي سينا و  يا سهيمقابررسي ). 1385بهاري، ن. (
. پسران پايه دوم ابتدائي شهر تهران ينارساخوانكپارت در اصالح 

 طباطبائي. ةكارشناسي ارشد، دانشگاه عالم ةپايان نام
). 1395و رستمي راوري، م. ( .،پهلوان نشان، ا .،پهلوان نشان، س

 آموزان دانشبر دقت خواندن  يشناخت واجاهي اثربخشي آموزش آگ
)، 2(3، شناخت يپزشك روانمجله روانشناسي و نارساخوان پسر. 

94 - 107. 
روش آموزشي سينا و فرنالد بر  ريتأثمقايسه ). 1390توكلي، امين. (

 ةپايان نام اصالح نارساخواني دانش آموزان مرزي دوره دبستان.
 طباطبائي.كارشناسي ارشد. دانشگاه عالمه 

بررسي و مقايسه تأثير دو روش سينا و فرنالد ). 1385جعفريان، ن. (
پايان  در اصالح نارسانويسي پسران پايه دوم ابتدايي شهر مشهد.

 كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي. ةنام
كپارت و سينا  يبازپرور يها روش). بررسي تأثير 1387، ح. (يجناآباد

مطالعات روانشناسي ويژه يادگيري.  ياه يينارسادر درمان 
 .26-15)، 1(5، تربيتي

اثربخشي  ةسيمقا). 1394و آقايي، ا. ( .،يزداني، ف .،حق طلب، ط
آموزشي چندحسي اورتون و فرنالد بر بهبود اختالل  يها وهيش

راهبردهاي شناختي  نارسانويس شهر مالير. آموزان دانشنوشتن 
 .85 - 71)، 4(3، در يادگيري

 و تشخيص يها روش زبان، يها اختالل). 1391( پ. ستان،داد
 سمت. . تهران: انتشاراتبازپروري
هنجاريابي آزمون ريون رنگي ). 1383و عابدي، م. ( .،رحماني، ج

 81، 23، فصلنامه آموزه. انساله در استان اصفه 10تا  5كودكان 
- 86. 

 شروندهيپ يها سيماترآزمون  يابيهنجار). 1387رجبي، غالمرضا. (
شناسي  ن   روا. ان در دانش آموزان شهر اهوازكودك يون رنگير

 .32-23)، 1(3. معاصر
 يبررس ).1385( ش. فر، ينب و .،، مييسما .،ش زاده، نعمت .،ب ،يزند

دبستان.  دوم ةيپا آموزان نشدا ييامال يخطاها فيتوص و
 .66 - 63)، 2(6 ،يياستثنا انكودك فصلنامة
بر  يپزشك روان ةخالص). 2015( و روئيز، پ. .،ك، وسادو .،سادوك، ب
 ، تهران: ارجمند.1394فرزين رضاعي،  ة. ترجمDSM-5اساس 

 :. تهرانيادگيري اختالالت ).1396( .ع نادري، و .،م نراقي، سيف
 .يراميركب انتشارات

دو روش  ياثربخش). مقايسه ميزان 1391و سليماني، م. ( .،صالحي، آ
فرنالد و سينا بر عملكرد خواندن كودكان دو زبانه داراي اختالالت 
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