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آمـــوزش راهبردهـــاي دو روش  تـــأثير
لــرت و مــدل نگشــناختي براســاس مــدل ا

ــتون  ــتاري  سكس ــان نوش ــدي بي در كارآم
   نوشتن اختالل با عالئمآموزان ابتدايي  دانش

 
  3، سمانه مختاري2زاده ، فاطمه آدم1*دكتر فاطمه بهرامي

 

 2/90/ 10پذيرش  ، 6/9/89:تجديدنظر ،15/12/88: دريافت
  

  چكيده
بررسي و مقايسه اثربخشي درمان اختالل به  ،پژوهش حاضر رد :هدف

عالئم اختالل نوشتاري  ان دوره ابتدايي باآموز دانشبيان نوشتاري در 
استفاده ازمدل شناختي انگلرت  و مدل شناختي  در دوره ابتدايي با

پژوهش حاضر روش  :روش .پرداخته شده است  سكستون و همكاران
ان مبتال به آموز دانشپژوهشي شامل كليه  جامعه .طرح آزمايشي است

 .نددر شهر اصفهان بود مشغول به تحصيل الل بيان نوشتارياخت
اي انتخاب  اي چندمرحله ، به شيوه تصادفي خوشههاي پژوهشآزمودني
توزيع ) آزمايشي و كنترل(نفري  5گروه  8ه تصادف در و بشدند 
را طي ) بس نوا( POWERروش  هياولي گروه آزمايش هاآزمودني.شدند

 ديگري هاآزمودني.آموزش ديدند ،جلسه و در پنج مرحله مجزا 35
 براي .جلسه آموزش ديدند 40را طي  TREEروش دوم  گروه آزمايش

تحليل محتواي بيان نوشتاري، : از سه پرسشنامه ها يافتهآوري دگر
رفتاري راتر، و آزمون خواندن و امالي فارسي،  -اختالالت عاطفي

براي ، كه پرسشنامه آزمون خواندن و امالي فارسي شده استاستفاده 
قبل از اجراي متغير  ،در سه مرحلهآزمودنيها  .غربالگري آزمودنيهاست

مورد  مستقل، پس از اجرا و سه هفته بعد از اتمام دوره آموزشي
در بهبود   POWER , TREEروش  :ها هيافت. ارزيابي قرار گرفتند

مثبت داشته است و از  تأثيرن دختر و پسر اآموز دانشبيان نوشتاري 
نتايج پژوهش حاضر  :گيري نتيجه .اند يكسان بوده ،تأثير ميزان نظر

اي استفاده شده بر كارآمدي  دهندة اثر مثبت در روش مداخله  نشان
توان در  مياين دو روش را  لذا ؛آموزان است بيان نوشتاري دانش

ي هاروش تدريس و در كلينيكبه عنوان  ،مراكز تربيت معلم و مدارس
  .اي به كار برد اختالل يادگيري و مشاوره

  

اختالالت يادگيري نوشتاري، روش راهبردهاي : يكليد ايه واژه
  )مدل انگلرت-مدل سكستون(شناختي
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Abstract 
Objective: The aims of this research were 
analyzing and comparison of the effectiveness of 
the intervention methods of written expression on 
students in elementary schools with learning 
disorder. Method: Two Englert’s Power and 
Sexton’s Tree methods were utilized. In this 
experimental study, the participants were randomly 
chosen and assigned by several stages to 8 groups 
that each group was included 5 individuals. Each of 
educational methods was presented for 35 sessions. 
For gathering of data 2 questionnaires were used. 
The participants were assessed for 3 times. Pre and 
post education and 3 weeks later of the education 
period (follow-up). Results: Analysis showed that 
the Power and Tree methods were both effective on 
improving of writing statement for elementary 
school students with learning disorder. Conclusion: 
Accordingly, these two methods could be suggested 
to treat the related difficulties.   
 

 
Keywords: Writing Disorder, TREE Method, POWER 

Method. 
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مقدمه
كودكان مبتال به ناتواني يادگيري در  1960از دهه 

، اند رواني و آموزشي بوده پژوهشهايكانون توجه 
مشكالت  ،ان با ناتواني يادگيريآموز دانشبسياري از 

بيان نوشتاري يكي . معناداري در زبان نوشتاري دارند
 ليي مهم و كاربردي در دوران تحصيهااز فعاليت

شود  ميي شروع يه از مقطع ابتداك استان آموز دانش
ترجمه خرازي،  ،3،1990و برونينگ 2رانينگ ،1گالور(

معلوم  ،نوشتاري زبانشيوع اختالل مربوط به  .)1377
تا  3در  اين اختالل شود كه نيست ولي تخمين زده مي

. درصد كودكان سنين مدرسه وجود داشته باشد 10
ن مشخص نيست، ليك ،نسبت ابتال در پسر و دختر

يي ها هخانواد از ،ي مبتالها هقرائني وجود دارد كه بچ
 سابقه اين اختالل وجود دارد ،كه در آنها اند برآمده

 .)1372ترجمه پورافكاري، ؛4،1991كاپالن و سادوك(
گونه  اختالل در بيان نوشتاري را اين) 2003(كاپالن 

  :كند تعريف مي
مشخصه اصلي اختالل در بيان ) مالك الف

آن است كه مهارتهاي نوشتاري با در نظر نوشتاري 
ي شده و گير اندازه  گرفتن سن تقويمي، هوش

تر از حد انتظار  پايين چشمگيري،به ميزان  ،تحصيالت
اشكال در بيان نوشتاري به طور ) مالك ب ؛است

چشمگيري بر پيشرفت تحصيلي يا فعاليتهاي زندگي 
 ثيرتأروزمره كه نياز به مهارتهاي نوشتاري دارند، 

يك نقيصه حسي وجود داشته  اگر) مالك ج ؛گذارد مي
به آن افزوده  ،مهارتهاي نوشتاري باشد، اشكال در

اي از مشكالت در توانايي  معموالً مجموعه. خواهد شد
شود كه اگر  ي نوشتاري ديده ميهافرد براي انشاي متن

اماليي يا دستخط ضعيف در ات هبه صورت اشتبا
تاري وجود داشته باشد، غياب اشكاالت بيان نوش

معموالً تشخيص اختالل بيان نوشتاري مطرح 
معموالً همراه با  ،اختالل در بيان نوشتاري .شود نمي

ديده  ،اختالل در خواندن يا اختالل در رياضيات
دهند  شواهدي وجود دارند كه نشان مي. شود مي

ممكن است با  ،حركتي - ي زباني و ادراكيها هنقيص
  .)2003كاپالن، (دنطه داشته باشاين اختالل راب

ي زيادي نياز هابيان نوشتاري مناسب، به توانايي
سهولت در زبان گفتاري، توانايي  :ند ازا دارد كه عبارت

نويسي خوانا، مهارت با  خواندن، مهارت در امال، دست
، آگاهي از كاربرد نوشته و رايانهصفحه كليد 

ي و ريز مهبرنادهي،  ي شناختي براي سازمانهاراهبرد
  ).1997لرنر، (نوشتن 

 ،)1379(به نقل از دادستان ) 1991( 5كرك
ي آواشناختي زبان و هامعتقد است كه انواع نارسايي

ي زبان ها هتوانند ضايعاتي را در جنب مي ،بازيابي لغات
ي هامهارت عدمگونه كه  همان ؛نوشتاري ايجاد كنند

ي اجرايي مانند هافضايي و مشكالت كنش - ديداري
ريزي و ارزشيابي نيز چنين ضايعاتي  دهي، طرح سازمان

  .را در پي دارند
چندين مرحله ترميمي  )1984(،6كرك و چالفانت

اختالالت بيان نوشتاري مطرح  دارايبراي كودكان 
ارائه تجربه  اولين مرحله ،يهنظر اين برطبق .اند هكرد

ان براي بازشناسي و ايجاد آگاهي از آموز دانش
عبارت است از  دومين مرحله است؛اري خطاهاي نوشت

ي خود درباره ها هدهي شفاهي افكار و ايد سازمان
ان آموز دانشسومين مرحله آموزش  ؛مطالب مورد نظر

پيشرفت به سمت  ،براي نوشتن در سطح عيني
چهارمين مرحله دادن و  پيچيدگي و انتزاع بيشتر

 ال باز و پاسخ با كلمه منفرد يا يك عنوان و اجازهؤس
  .است براي نوشتن داستان آموز دانشدادن به 

دو شيوه درمان كه در اين پژوهش مورد استفاده 
 TREE9و ) 1990 8انگلرت،( POWER7قرار گرفت 

 .بودند )1998، 11هريس و گراهام ،10سكستون(
اين  ؛ابزارهاي يادگيري هستند ،راهبردهاي شناختي

ط يا راهبردها به طورعمده، تكرار يا مرور ذهني، بس
راهبردهاي . شوند را شامل ميدهي  گسترش و سازمان

كنند تا اطالعات تازه را براي  ميشناختي به فرد كمك 
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تركيب با اطالعات قبالً آموخته شده و ذخيره سازي 
  . آماده كند ،در حافظه درازمدت هاآن

به وسيله  نوا يا بسPOWERراهبردهاي شيوه 
 ي، سازمانريز برنامهاي براي  حافظه ابزارهاي كمك

در . ندرو ميدهي، نوشتن، ويرايش و اصالح به كار 
اهداف،  ،انآموز دانشي ريز برنامهفرايند خرده 

مخاطبين و زمينه آگاهي مربوط به موضوع را به 
. گيرند ميدر نظر  ،ييهاالؤوسيله ي جواب دادن به س

يشان را بر ها هان ايدآموز دانشدهي،  در مرحله سازمان
. كنند ميدهي  ساختار متن، سازمانطبق مقوالت 

دهي،  ي و سازمانريز برنامهان بعد از آموز دانش
. دهند ميانتقال  ،نويس خود را به اولين پيش يهاطرح

) الف :دهد ميفعاليت رخ  3در مرحله ويرايش 
كنند و  ميرا بازخواني  هانويسپيش   ها هنويسند

 )ب ؛دهند ميخودشان عمل ويرايش را انجام 
 ؛كنند ميرا ويرايش  هانويس پيشهمسال،  رانگشويراي

گران همديگر را مالقات ويرايشو  ها هنويسند) ج
در مرحله  ؛بحث كنند هانويس كنند تا درباره پيش مي

ي خود را به وسيله ي پيش هاان متنآموز دانشاصالح، 
  .  كنند مياصالح  ،12نويس فكري
آموزش راهبردهاي  كندكه ميبيان )1991(انگلرت 

رسيدن به درك  ودر نوشتن برنامه آموزشي  ،شناختي
كه شامل  است مؤثر ،بهتر از همه حقايق فرايند نوشتن

، ريزي برنامهراهبردهاي شناختي و فراشناختي براي 
و اصالح كردن  ، ويرايشنويسي دهي، پيش سازمان

ان كالس چهارم و پنجم ابتدايي آموز دانشوي . است
با استفاده از  ،ل داشتندكه در بيان نوشتاري مشكرا 

نشان داد كه  آزمون پس. اين پنج راهبرد آموزش داد
  .يافته استبهبود  ،انآموز دانشبيان نوشتاري 

يا مدبس بر اساس روش TREE آموزش روش 
POWER ،يريز برنامهبا اين تفاوت كه در مرحله  است 

استفاده  TREE) ياديار(اي  حافظه از ابزارهاي كمك
. دهي است روش در چارچوب خود نظماين . شود مي

و به توانايي  است ينسبتاً جديد  مدهي مفهو خود نظم
نظارت بر فرايندهاي دروني خود و انطباق آن با 

شناختي،  دهي خود نظم .نيازهاي موقعيتي، اشاره دارد
از جمله توانايي تعيين اهداف، نظارت بر پيشرفت خود 

دو مورد،  و انطباق دادن تالش خود بر مبناي آن
در ). 1386، 13گورمن(استبخش ضروري از يادگيري 

ان براي نوشتن و نظارت و آموز دانشاز خود  ،اين روش
، 14شامل خود اظهاري كهشود  ميارزيابي استفاده 

  .است 16و خود تشويقي 15خودارزيابي
، )1998( ، هريس و گراهامسكستون پژوهشدر 
به كوشش  را خودان تشويق شدند موفقيت آموز دانش

بياني  - و استفاده از راهبرد نوشتن و انديشه خود
 6 ها هكنند ، شركتدر اين پژوهش. استناد كنند

كه  شدند را شامل ميپايه پنجم و ششم  آموز دانش
اين . ناتوان در يادگيري تشخيص داده شده بودند

و بهره  ندمشكلي در نوشتن نداشت ،انآموز دانش
 هاانگيزه آن. بود 80باالي با آزمون وكسلر  ،هاهوشي آن

در سطح پايين و پيشرفت تحصيلي آنان در يك يا دو 
تر از همساالنشان است و  دو سال پايين ،حيطه درسي
تشويق شدند  هاآن. در آنها مشاهده نشد ميناتواني جس

بنويسند و راهبردهاي  POWERرا به شيوه  خودمقاله 
فرا  ،ي كوچكهاهدهي را به صورت گرو خودنظم

ي ريز برنامهدر ) TREE(دهي  نظم آموزش خود. گيرندب
 كنند، بدين صورت بود كه جمالت موضوع را يادداشت

براي . كنند ثبتداليل موضوع را بررسي و پايان كار را 
التحصيل  ان فارغآموز دانشارزيابي طول مقاله، از 

بر اساس شمارش  كهكمك گرفته شد  ،ناآشنا با طرح
يم خطوط پايه نشان داد كه اين ترس. لغات در متن بود

ان، توانايي آموز دانشروي روش نوشتن  ،آموزش
مثبت داشته  تأثير ،نوشتن و اسنادها براي نوشتن

  .است
، نيز بيان داشته )2011( ، هريس و گراهامماسن

واهدي را فراهم اند كه تحقيقات به طور آشكاري ش
دهد راهبردهاي خودتنظيمي  ساخته كه نشان مي

توانند منتج به بهبود عملكرد  مي SRSDمانند 
هم در دبستان و ن با اختالالت يادگيري آموزا دانش

اند  شان دادههمچنين ن د ونهم در دوره راهنمايي شو
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توانند بر روي كودكان داراي  كه اين راهبردها مي
م بيش فعالي همراه با كمبود توجه نيز موثر واقع ئعال
  .دنشو

د مروري نشان دا هشيپژو، نيز در )2006(دلرسا
 راهبردي،ريزي  كه آموزش نوشتاري اضافي در طرح

موجب بهبود توان نوشتاري داستان نويسي در 
و مهارت  سندگان جوان با ناتواني يادگيرينوي

  . نوشتاري ضعيف شد
 ،مقايسه ،بررسي: از اند اهداف اين پژوهش عبارت

و  POWERروش دهي دو  و تعميمتعيين اثربخشي 
TREE ان آموز دانشدرمان اختالل بيان نوشتاري  در

  .پايه پنجم مبتال به اختالل بيان نوشتاري
  

  روش
  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

پيش (طرح آزمايشي   از نوع پژوهش حاضر 
ي هاآزمودني. است) با گروه كنترل آزمون پس -آزمون

از بين  ،اي اي چند مرحله به روش خوشه،پژوهش
از بين . نتخاب شدندا ،پنجم ابتدايي ان پايهآموز دانش

به  ،اصفهان يك ناحيه پرورش شهر   و  نواحي آموزش
انتخاب و از بين مدارس ابتدايي دخترانه  ،طور تصادفي

به ) مدرسه پسرانه 2مدرسه دخترانه و  2(و پسرانه 
ان پايه پنجم آموز دانش .انتخاب شدند ،طور تصادفي

يان نوشتاري كه مشكل ب) پسر و دختر(ابتدايي 
از طريق پرسشنامه  )پسر 137دختر و  145(داشتند 

نمرات پس از بررسي  .بيان نوشتاري، مشخص شدند
 و براساس نتيجه آزمون به عمل آمده، هاانشاي آزمودني

ي بيان اختالل يادگيرداراي  آموز دانشنفر  40تعداد 
طور تصادفي در دو  تشخيص داده شدند و به نوشتاري

گروه  2و ) نفري 5گروه  4(ي آزمايش نفر 20گروه 
هر گروه آزمايشي  .توزيع شدند) نفري 5گروه  4(گواه 

ساعت كه به  2هر جلسه (جلسه  40الي  35به مدت 
 اي همراه با استراحت دقيقه 45ورت دو نيم جلسه ص

سرانجام . آموزش ديدند ،بيان نوشتاري) بين جلسات
هر چه  در مورد باران: موضوع(آزمون اوليه  - پس

ان به عمل آمد و به آموز دانشاز ) دانيد بنويسد مي
: موضوع(آزمون ثانويه  - مدت سه هفته بعد هم پس

در مورد بيان نوشتاري از ) بهار را توصيف كنيد
 انآموز دانشمالك خروجي . ان گرفته شدآموز دانش

 - عاطفي، مشكالت حسي - وجود اختالل رفتاري
ي هاود كه از آزمونحركتي و مشكل خواندن و نوشتن ب

رفتاري راتر و آزمون خواندن و  - اختالالت عاطفي
همچنين تفاوت ميزان . امالي فارسي استفاده شد

 آزمون پيشبا استفاده از سطح اوليه مشكالت نوشتاري 
 ،ي بين گروه آزمايش و كنترلهاساير تفاوت. شدكنترل 

   .از طريق انتخاب و انتصاب تصادفي كنترل شد
  

  ابزار 
 16شامل : سشنامه تحليل محتواي بيان نوشتاريپر

با  كه ال براي تحليل محتواي بيان نوشتاري استؤس
در نوشتن  توجه به پنج خرده فرايند راهبرد آموزشي

در نوشتن تا  آموز دانشي؛ ريز برنامه( تهيه شده است
گيرد؟،  ميچه حد مخاطب خود را در نظر 

ت و نوانديشي تا چه حد خالقي آموز دانش :دهي سازمان
تا  آموز دانش :كند؟، نوشتن ميرا در نوشته خود رعايت 

چه حد جمالت و مطالب خود را به خوبي به هم ربط 
تا چه حد با استفاده از  آموز دانش :دهد؟، ويرايش مي

 سازد؟ ميصفات و قيود مناسب نوشته خود را جالب 
تا چه حد نكات دستوري  آموز دانشاصالح و بازبيني؛ 

به صورت  اين آزمون )كند؟ ميارشي را رعايت و نگ
همساني دروني آن از . شود ميكمي نمره گذاري 

 اين .به دست آمد 82/0طريق آلفاي كرونباخ 
 انآموز دانشمشكالت  كردنجهت مشخص  پرسشنامه

  .  مورد استفاده قرار گرفت ،در بيان نوشتاري
اين : رفتاري راتر - پرسشنامه اختالالت عاطفي

) 1967(يكل راتر و همكارانش ام رامه پرسشنا
و فرم ) مخصوص والدين( Aو شامل دو فرم  اند ساخته

B )پايايي آن از طريق  .است) مخصوص معلمان
 و براي والدين  88/0فرم معلمان  بازآزمايي براي

پايايي پرسشنامه در نمونه ايراني  .دست آمده ب  80/0
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ماه  2ت با استفاده از روش بازآزمايي بعد از گذش
براي سنجش روايي از . حاصل شده است 90/0

معيارهاي آزمون هوشي گوديناف هريس، آزمون 
ستفاده ا ،بينايي حركتي بندر گشتالت و معدل درسي

داري نشان داده و  شده كه ضريب همبستگي معني
  ).1376يوسفي،(پرسشنامه روايي الزم را داشته است 

ستفاده شد كودكان ا غربالگري براي پرسشنامهاين 
و كودكاني كه داراي اختالل سلوك يا اختالالت 

  .از گروه نمونه خارج شدند ،ند هيجاني بود
 ،آزمون اين خرده: خرده آزمون خواندن و امالي فارسي

قسمتي از آزمون پيشرفت تحصيلي زبان فارسي دوره 
گروه پژوهشي به وسيله ابتدايي پايه پنجم است كه 

تهيه شده ) 1377(آموزشي ي و ارزشيابي گير اندازه
نداشتن مشكل در  ،هدف از اجراي اين آزمون .است

زيرا  است؛ انآموز دانشخواندن و امالي فارسي 
 بيان نوشتارينياز  ، پيشخواندن و نوشتن صحيح

ن فارسي پايه پنجم آزمون سنجش پيشرفت زبا. است
 78آزمون و يك پاسخ نامه است كه  خرده 10داراي 

مل دو فرم الف و ب است پايايي اين و شا داردال ؤس
. ست آمدبه د 89/0از طريق آلفاي كرونباخ  پرسشنامه

آزمون خواندن، فهميدن و  در اين پژوهش از دو خرده
 براي پرسشنامهاين . امالي فارسي استفاده شده است

 انآموز دانشزيرا  ؛استفاده شد انآموز دانش غربالگري
و نوشتن دچار  خواندننبايد از نظر  ،شده انتخاب

  .مشكل باشند
  

  ها هروش تجزيه و تحليل داد
ي آزمون آماري، ابتدا هابه منظور بررسي پيش فرض

اول و دوم با  آزمون پسدر  ها هنمرات داد نرمال توزيع
مورد تجزيه اسميرنف  - لموگروفواستفاده از آزمون ك
و نتايج نشان داد كه توزيع نمرات  و تحليل قرار گرفت

كمتر از نيز  ها هرمال نبود و تعداد زير گرودو آزمون ن
لذا در تجزيه و تحليل استنباط . ه استنفر بود 30

ي غيرپارامتريك مان ويتني و هاآماري از آزمون
  . استفاده شد ،ويلكاكسون

  ي آموزشها هشيو
  يا بس نوا (POWER)روش اول  - الف

 2جلسه  35كه در  استمرحله  5اين روش شامل 
  .ده شدساعتي آموزش دا
ابتدا در مورد دستور زبان : ريزي برنامه ؛مرحله اول

شناخت مخاطب، هدف،  مانند  فارسي و نكات نگارشي
ان آمـوزش  آموز دانشبه  ،موضوع و موارد ضروري ديگر

بـا  و مراحـل آن   ريـزي  برنامـه و سـپس   شـود  ميداده 
شـود و   مـي آموزش و تكرار و تمـرين   ،ي مختلفهامثال

اسـاس ايـن    .گيـرد  ميبراي تمرين تكاليفي  آموز دانش
در  آمـوز  دانـش الي ؤسـ  -صحبتي و خـود  -مرحله خود

الهايي كـه در فـرم   ؤكه از طريق سـ  استمورد موضوع 
در  .اين مراحل به آنها آموزش داده شـد  ،مربوطه آمده
گفتار اجتمــاعي و بحــث و مكالمــه بــين ،ايــن مرحلــه

 و معلم در جهت افزايش توليـد ايـده بسـيار    آموز دانش
هدفهاي آموزش ايـن مرحلـه شـامل فعـال      .مهم است

، شناسـايي مخاطـب،   آمـوز  دانـش كردن زمينه آگاهي 
هدف از بيان نوشتاري، توليد ايده و مقوله مربـوط  بـه   

  .شود ميموضوع است كه طي پنج جلسه آموزش داده 
دهي به موضوع است كه طي  سازمان ؛مرحله دوم

مربي  ،مرحلهدر اين  .شود ميپنج جلسه آموزش داده 
 ،دهي و مراحل آن را با مثال و تكرار و تمرين سازمان

و  پردازد ميدهد و سپس به رفع اشكال  ميآموزش 
ي هاهدف. شود ميتكليف داده  ،براي تمرين بيشتر

، ها هآموزش اين مرحله شامل مرتب كردن ايد
، استفاده از كلمات كليدي، ها هدهي ايد سازمان

 هاو شباهت ها، سفرها، تفاوتهااحاديث، آيات، ضرب المثل
آموزش داده  ،و اصطالحات است كه طي پنج جلسه

  .شود مي
اين مرحله در يك برگه  نوشتن ؛مرحله سوم

نويس  شده به عنوان اولين برگه پيش كشي سفيد خط
معرفي و آموزش   :عبارت است ازشود كه  ميانجام 

پرسش و پاسخ و تكرار و تمرين و رفع  - مرحله نوشتن
دادن تكليف و بررسي و ارزشيابي و تشويق  -  اشكال
هدفهاي آموزش اين مرحله شامل انتقال  .انآموز دانش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
90

.1
1.

1.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1390.11.1.2.0
http://joec.ir/article-1-249-fa.html


 .....س مدلاختي براسانتأثير دو روش آموزش راهبردهاي ش: فاطمه بهرامي و همكاران
___________________________________________________________________________________________  

28 

تكميل پاراگراف،  هم در برگه نوشتن،رتبط باجمالت م
اضافه كردن جزئيات بيشتر به متن، تكميل مقدمه و 

 .شود ميآموزش داده  ،لسهكه طي پنج ج استنتيجه 
با  ،مرحله ويرايش كردن ويرايش ؛مرحله چهارم

و رفع اشكال  تعليمان آموز دانشمثالهاي مختلف به 
مورد  ،انآموز دانشتكاليف داده شده به  همچنين ؛شد

هدفهاي آموزشي در  .ارزشيابي و تشويق قرار گرفت
 ،بازخواني و پيداكردن نكات مبهم شامل ،اين مرحله

در به پايان رساندن  آموز دانشنظارت  و آنيح توض
 و جالب ساختن نوشته با استفاده از صفات و ها هايد

آموزش داده  ،قيود مناسب است كه طي پنج جلسه
  .شد

اصالح كردن بيان  اصالح كردن؛ مرحله پنجم
 آموزان دانش به  ،نوشتاري با مثال و تكرار و تمرين

رفع  ،اسخآموزش داده شد و سپس با پرسش و پ
مورد ارزشيابي و تشويق قرار  آنان و شد اشكال
هدفهاي آموزش در اين مرحله شامل رعايت  .گرفتند

قواعد و دستور نگارش فارسي، پاراگراف بندي مناسب، 
آموزش  ،خوانا و صحيح نويسي است كه در پنج جلسه

  .داده شد
  يا مدبس (TREE)روش دوم  -ب

، ريزي نامهبرآموزش براساس همان پنج فرايند 
با اين  ؛دهي، نوشتن، ويرايش و اصالح است سازمان

عالوه بر توليد و فعال  ،ريزي برنامهتفاوت كه در مرحله 
استفاده  TREEكردن زمينه دانش از عالمت اختصاري 

  :شود كه به اين صورت است مي
1- T ،ان موضوع جمالت را يادداشت آموز دانش
  .كنند مي

2-  Rيسند، داليل فرضيه شان را بنو. 
3- E،  كنندصحت و درستي هر دليل را بررسي. 
4- Eپاياني براي مقاله شان بنويسند ،. 

دهي است كه  اين روش در چهارچوب خود نظم
كند كه شامل  ميآموزشي استفاده  - مربي از خود

خود ارزيابي ) انجام بدهم چه نياز دارم(اظهاري  -خود
  .باشد مي) اين دليل خوبي است(تشويقي و خود

 ها هيافت
را در بهبود بيان  نوا بساثر بخشي روش  ،1جدول 
ر مبتال به اختالل ان دختر و پسآموز دانشنوشتاري 

 .دهد مينشان  بيان نوشتاري
  

مقايسه ميانگين و ميانگين رتبه تفاضل نمرات پيش  -1جدول 
  در گروه دختران و پسران نوا بسروش  آزمون پسآزمون و 

ميانگين  ميانگين گروه
 رتبه

Z P 

  كنترل دختر
(N=5) 

60/2 - 3   
61/2 

  
008/0 

  آزمايش دختر
(N=5) 

60/91 8   

  كنترل پسر
(N=5) 

8-  3   
61/2 

  
008/0 

  آزمايش پسر
(N=5) 

60/81 8 

  
از آزمون مان  شده محاسبه Zبا توجه به اينكه 

از مقدار ) هم دردختران و هم در پسران( ويتني
ست ا بيشتر 05/0بحراني جدول در سطح خطاي 
از نظر آماري  ،ها هبنابراين تفاوت بين ميانگين رتب

 رنوا بسآموزش روش  ،ديگر عبارت به ؛معنادار بوده است
پسر  ان دختر وآموز دانشدر بهبود بيان نوشتاري 
    .بوده است مؤثر ،مبتال به اختالل يادگيري

را در بهبود بيان مدبس اثر بخشي روش  ،2جدول 
مبتال به اختالل ر و پسر ان دختآموز دانشنوشتاري 
  .دهد مينشان يادگيري 

  
مقايسه ميانگين و ميانگين رتبه تفاضل نمرات  -2جدول 

  در گروه دختران و پسران مدبسروش  آزمون پسآزمون و  پيش
 Z P ميانگين رتبه ميانگين گروه

  كنترل دختر
(N=5) 

00/1 3   
61/2 - 

  
008/0 

  آزمايش دختر
(N=5) 

40/63 8   

  ركنترل پس
(N=5) 

20/2  3   
61/2 - 

  
008/0 

  آزمايش پسر
(N=5) 

0/101 8   
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آزمون مان  در شده محاسبه Zبا توجه به اينكه 
مقدار بحراني جدول در سطح معناداري  از ،ويتني

 ،است بيشترهم در مورد دختران و هم پسران،  05/0
از نظر آماري  ،ها هبنابراين تفاوت بين ميانگين رتب

در  مدبسآموزش روش  ،ديگر عبارت به است؛معنادار 
ان پسر و دختر پايه آموز دانشبهبود بيان نوشتاري 

  .بوده است مؤثر ،پنجم مبتال به اختالل يادگيري
 

مدبس  ن و ميانگين رتبه نمرات روشمقايسه ميانگي -3جدول 
ان پسر و دختر مبتال آموز دانشدر درمان بيان نوشتاري  و بسنوا

  به اختالل يادگيري
ميانگين ميانگين N روش

 رتبه
Z P 

 58/19 65/40  20 نوا بس
501/0 620/0 

 43/21 80/40  20 مدبس

  
آزمون مان  دره شد محاسبه Zاينكه ه با توجه ب

مقدار بحراني است  كمتر از 05/0در سطح  ،ويتني
بنابراين تفاوت مشاهده شده بين ميانگين رتبه نمرات 

ش تفاوت و دو رو يستمعنادار ن ،اين دو روش
شايد عدم اين تفاوت  .اند معناداري با يكديگر نداشته

 يفرايند مشابه ،به اين علت است كه اين دو روش
بيشتر مورد   ،ميخودتنظي مدبساما در روش  دارند،

  .گيرد ميتمركز قرار 
  گيريو نتيجه  بحث

نياز به نوشتن و انتقال ايده،  ،در جامعه امروزي
كي در زمينه ارتباطات ي الكترونيهاحتي با پيشرفت

هدف از . مشهود و از اهميت وااليي برخوردار است
ي درمان ها هبررسي و مقايسه شيو ،حاضر پژوهش

 بهبود بيان نوشتاري اختالالت بيان نوشتاري در
  .  بودان مبتال به اختالل بيان نوشتاري آموز دانش

استفاده از شيوه  ،نشان داد نتايجطور كه  همان
ان آموز دانشدر بهبود بيان نوشتاري  انو بسآموزشي 

بوده  مؤثر بيان نوشتاريدختر و پسر مبتال به اختالل 
 از نظر آماري معنادار بود كه  ،شده مشاهده  Z است و

 نتايج همچنين. دهد مينشان كارايي اين روش را 

در بهبود  ،مدبسنشان داد كه استفاده از شيوه آموزش 
تر و پسر مبتال به ان دخآموز دانشبيان نوشتاري 

 Zاست و  داشته تأثيرنيز  بيان نوشتارياختالل 
ي ولي تفاوت. مشاهده شده از نظر آماري معنادار بود

در درمان بيان نوشتاري نوا و مدبس  بسدو روش  بين
تفاوتي بين ميانگين رتبه نمرات دو روش مشاهده نشد 

شايد عدم اين تفاوت  .مشاهده شده معنادار نبود Zو 
 ياين علت است كه اين دو روش فرايند مشابهبه 

بيشتر مورد  ، ميخودتنظي ،مدبساما در روش  دارند،
    .گيرد ميتمركز قرار 

 ،)1995(بك  لنها با پژوهش ،پژوهش نتايج اين
لن بك در پژوهشي، راهبرد ها.همخوان بوده است

ان آموز دانششناختي در برنامه نوشتن را كه براي 
ي يادگيري سازگار بود نسبت به گروه ابتدايي با ناتوان

همچنين نتايج اين . انجام داد ،تر ان مسنآموز دانش
پژوهش با پژوهش جونگمانز، بيكر، ستينبرگ و 

 ،هانتايج مطالعه آن. است، همخوان )2003(انگلزمن 
نشان داد كه گروه آزمايش كه مداخله خودآموزي بر 

رل، بهبود انجام شده بود، نسبت به گروه كنت هاروي آن
اما در سرعت  ،متوسطي در كيفيت نوشتن پيدا كردند

  .ي نداشتتأثيران آموز دانشنوشتن 
ي ها، فراتحليلي بر پژوهش)2004(هوج، ترين و لي 

ي مديريت خود، در هاانجام شده در زمينه كاربرد روش
نوجوانان مبتال به اختالالت يادگيري همراه با 

مديريت خود كه  نونف. انجام دادند ،اختالالت رفتاري
خودنظارتي،  شامل ،در اين پژوهش به كار رفته بود

در اين . آموزي بودارزيابي، خودتقويتي و خود خود
ي مديريت خود بر هافراتحليل، اثربخشي روش

ان مبتال به آموز دانشرفتارهاي تحصيلي و اجتماعي 
نتايج اين . بررسي شد ،اختالالت يادگيري و رفتاري

اتي تأثيري مديريت خود هاداد كه روش فراتحليل نشان
ان آموز دانشبر روي رفتارهاي تحصيلي و اجتماعي 

كه نتايج  مبتال به اختالالت يادگيري و رفتاري داشت
اين پژوهش با پژوهش ما در اثربخشي آموزش شيوه 

  .استهمسو  مدبس
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همچنين نتايج اين پژوهش با پژوهش جونگمانز، 
 "، تحت عنوان )2003(بيكر، ستينبرگ و انگلزمن 

بررسي تاثير تعليم خودآموزي مبتني بر تكليف بر 
آموزان ضعيف در كيفيت و  توانايي نوشتن دانش

ها نتايج مطالعه آن. دارد يهمخوان "سرعت نوشتن
يش كه مداخله خودآموزي بر نشان داد كه گروه آزما

ها انجام شده بود، نسبت به گروه كنترل، بهبود روي آن
اما در سرعت  ،يفيت نوشتن پيدا كردندمتوسطي در ك

  . تاثيري نداشت ،نوشتن دانش آموزان
نيز ) 2011(هريس و گراهام  ماسون،هاي  يافته

هاي راهبردي خودتنظيمي نشان داده است كه مدل
)SRSD ( در بهبود عاليم اختالل نوشتاري موثر و با

  .، همسويي داردپژوهش حاضر
 ده و غباريزا نتايج اين پژوهش با پژوهش آدم

نيز  ،)1375(و نور محمدي ) 1380(زاده  آدم ،)1386(
، )1386(زاده و غباري آدم . همخوان بوده است

تاثير به كارگيري راهبردهاي  "پژوهشي تحت عنوان 
شناختي و فراشناختي در بهبود انشاي دانش آموزان 

نتايج اين . ندا هانجام داد "مبتال به اختالالت يادگيري
) انشاء(داد كه وضعيت بيان نوشتاري  نشان پژوهش
، پس از به كارگيري مداخله شناختي و هاآزمودني

در  خله نيزمدا آثارفراشناختي پيشرفت كرده بود و 
  .حفظ شده بود ،طول درمان

آموزش راهبردهاي  تأثير، نيز )1380(زاده  آدم
نويسي و  دهي، پيش ي، سازمانريز برنامه( شناختي

اصالح مشكالت بيان نوشتاري را در ) اصالح كردن
جلسه،  35ان با ناتواني يادگيري به مدت آموز دانش

 61شامل  ،نمونه مورد نظر. مورد بررسي قرار داد
با ناتواني يادگيري در زمينه بيان نوشتاري  آموز دانش
ي شناختي هانشان داد كه آموزش راهبرد ها هيافت. بود

معناداري  يرتأث ،انآموز دانشدر بهبود بيان نوشتاري 
    .داشته است

 تأثيردر پژوهش خود ) 1375(نورمحمدي 
اي را در كارآمدي  راهبردهاي شناختي و رايانه

نويس بررسي  اي از كودكان نادرست نوشتاري نمونه

دهي  آموزش - خود(اي شناختي آموزش راهبرده. كرد
به ) پرداز واژه(اي  و راهبرد رايانه) و خودتصحيحي

نتايج نشان . ساعت عرضه شد 60 به مدت هاآزمودني
و   مياي در پيشرفت ك رايانه داد راهبرد شناختي و

  .مثبت داشته است تأثيركيفي انشاء 
تجزيه و تحليلي مبني بر تفاوت نمرات دختران و 

 Zپسران از نظر بيان نوشتاري نشان داد كه با توجه به 
نتايج اين پژوهش با . شده، تفاوتي وجود ندارد محاسبه

آنان در . همخواني ندارد) 1999(قيق پاژارس و ميلرتح
ي جنسي در هايك بررسي جهت تعيين تفاوت

ان پايه سوم و چهارم آموز دانشخودباوري نوشتن در 
كه دختران  رسيدند  به اين نتيجه) نفر365(

ي جنسي در هاولي تفاوت هستندي برتري ها هنگارند
مشاهده  ،خودباوري بعد از كنترل براي توانايي نوشتن

  .نشد
بردهاي شناختي توان از آموزش راه بنابراين مي

هاي براي افزايش مهارتهاي زباني، توانايي گفتار، مهارت
حركتي و تقويت حافظه، توليد ايده، درك مطلب و 

به افزايش گنجينه لغات و در نتيجه افزايش اعتماد 
استفاده  آموزان با اختالل يادگيري نفس و انگيزه دانش

  .كرد
يادگيري معموالً فاقد  اختاللآموزان داراي  انشد

دانند چطور  نمي راهبردهاي يادگيري هستند، آنها
. فكرشان را در جهت يادگيري كنترل و هدايت كنند

تحقيقات نشان مي دهد كه دانش آموزان با  همچنين
در راهبردهاي  ،بعد از آموزش ،يادگيري اختالل

  ).1997لرنر،(دهندمي يادگيري پيشرفت نشان 
ي پيش از ها توان در دوره از اين پژوهش مي

هاي بيان نوشتاري و در دبستان جهت تقويت مهارت
دوره تحصيل دانش آموزان با توجه به درس انشاء 

شود اين دو روش  همچنين پيشنهاد مي كرد؛استفاده 
راهنمايي و  از جملهدر مقاطع تحصيلي ديگر 

ن ناشنوا و آموزا دبيرستان و همچنين بر روي دانش
آن با روش سنتي و در مقياسي نابينا و نيز مقايسه 

 . انجام شود ،تر وسيع
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 يادداشتها
1) Glover 
2) Roning 
3) Broning 
4) Kaplan & Saduk 
5) Kirk 
6) Chalfant 
7) POWER : Planning , Organization, Write, Edit, 
Revise 
8) Englert 
9) TREE: Topic, Reason, Examine, Ending 
10) Sexton 
11) Harris & Graham 
12) Revision think- sheet 
13) Gorman 
14) Self- Statement - 
15) Self- assessment  
16) Self  – reinforcement 
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