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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
design and validate a supplementary curriculum 
model for first-grade elementary students with an 
emphasis on the remediation of dysgraphia. 
Method: This research was an applied field 
research. The statistical population consisted of 
three groups of curriculum developers (n=40), 
learning disorder specialists (n=100), and primary 
school teachers (n=5607) in Mazandaran 
Province, Iran, in 2016-2017. Thirty-six 
curriculum planners, 80 learning disorder 
specialists (based on Morgan’s table and selected 
via convenience sampling), and 381 primary 
school teachers (based on Morgan’s table and 
selected via cluster random sampling) served as 
the sample. The data were collected by a 
researcher-made questionnaire with the 
Cronbach’s alpha of 0.96. The error rate (α) is 
considered 0.05. Chi-squared test was used to 
analyze the data. Results The findings of this 
study showed that the complementary curriculum 
model for first-graders with dysgraphia with an 
emphasis on improving and correcting 
insufficient writing was satisfactory from the 
point of view of curriculum developers, learning 
disorder specialists, and primary school teachers, 
and there was no significant difference in the 
three views. Conclusion The components of the 
curriculum are appropriate according to the three 
groups. It is suggested that curriculum developers 
and practitioners employ this model for 
improving and correcting insufficient writing in 
elementary school. 
 
Keywords: Designing a supplementary 
curriculum, Dysgraphia, Elementary school, 
Specific learning disorders 
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 مقدمه
شناسان  دوم قرن بيستم توجه مربيان، روان ةاز نيم

 هاو پزشكان به گروه خاصي از كودكان و آموزش آن
و مغزي داراي   ميوف شده است كه از نظر جسمعط
مشخصي نيستند، ولي داراي  ةعارض گونه هيچ

نابهنجاري  و گاهي 1نارسايي ويژه در يادگيري
 هاي روشبا  آموزان اين دانشدرمان  هستند.رفتاري 
 نيست (سيف نراقي و نادري، پذير امكانمتداول 

كه شود  مي). اين مشكالت اغلب سبب 1396
شود و  آور عذابر تحصيل براي كودك موفقيت د

، سرخوردگي كممنجر به دلسردي، عزت نفس 
شود (سادوك  ميساالن  مزمن و روابط ضعيف با هم

). مركز 1396 رضاعي، ة، ترجم2015 و سادوك،
بيان  )2011( 2ملي كودكان با ناتواني يادگيري

يادگيري به معني  ةي ويژها نارسايي كه ددار مي
پايه  يشناخت روانچند فرايند  اختالل در يك يا

است كه درك و فهم يا استفاده از زبان گفتاري يا 
نقص در  صورت بهگيرد و  ميبر  نوشتاري را در

توانايي گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن، 
يا انجام محاسبات رياضي خواندن، نوشتن، امال 

اختالل يادگيري موارد زير را در  شود. ميظاهر 
اول  ةشكالت يادگيري كه در درج: مگيرد برنمي
نقايص بينايي و شنوايي، ناتواني حركتي،  ةنتيج
ذهني، اختالالت هيجاني، فقر فرهنگي و  تواني كم

جليل  محيطي يا وضعيت بد اقتصادي باشد (نقل در
 ).1392 آبكنار و عاشوري،

نوشتن عمل يا مهارتي است كه از طريق آن فرد 
شامل  ،ي قراردادييبا استفاده از عالئم و نمادها

پردازد  ميكاغذ  بربه ترسيم كلماتي  ،حروف و اعداد
و دانش  ها تا از آن طريق، احساسات، عالئق، نگرش

نوعان خود  با هم ديگر  عبارت  بهخود را بيان كند و 
). 1387 ارتباط برقرار كند (سفيدي وكابيني مقدم،

كه  اي گونه بهاهميت درست نوشتن يا خوانا نوشتن 
بل خواندن براي ديگران باشد، كامالً آشكار است. قا

نوشتاري  ةان مبتال به نارسايي ويژآموز دانش

اند؛  نياموختهرا نوشتن با دست  نياز پيشي ها مهارت
عبارت است از درك  ها اين مهارت ترين عمده

باال  چون مفاهيميموقعيت بدن فرد نسبت به اشيا، 
، ها اك اندازهو پايين، زير و رو، راست و چپ، ادر

، درست گرفتن مداد ها و بازشناسي آن ها شكلدرك 
و بدن و  ها و تنظيم وضعيت كاغذ نسبت به چشم

كردن  كپي و ها چرخش دست براي توليد منحني
ي هندسي. كودكاني كه در خصوص ها شكل

ي حركتي و انتقال اطالعات از يك كانال ها مهارت
الً در حسي به كانال ديگر دشواري دارند، معمو

 براينوشتن نيز با مشكل مواجه هستند، زيرا  ةزمين
توانايي  ها و هماهنگي آن با چشم ها حركت دست

 يي درها اندكي دارند و نيز ممكن است كاستي
ي الزم از ها كسب آگاهي براي ها استفاده از دست

طريق حس المسه داشته باشند (سيف نراقي و 
)، 3افيانارسانويسي (ديسگر در ).1396 نادري،
از آن هستند كه  تر ضعيفي نوشتن بسيار ها مهارت

از سن تقويمي، ضريب هوشي و سوابق تحصيلي 
). در برخي 1397 رود (گنجي، ميكودك انتظار 

شنود و  مي درستي بهموارد، كودك كلمات را 
نويسد و هيچ مشكل اماليي در  مي درستي به

 بدخط و قدر آنشود، اما  ميي او ديده نها نوشته
قابل  راحتي بهيش ها نويسد كه نوشته مينامرتب 
كسي كه با دست راستش چنان كه  نيست؛خواندن 

نويسد، بخواهد مداد را با دست چپش بگيرد و  مي
نويسد.  ميمطلبي را بنويسد، بسيار بدخط و درهم 

اين همان بدخط نويسي زياد است (صادقي، 
ز: ي نوشتن عبارتند اها كاستي ترين متداول ).1390

كج نويسي بيش از حد، راست نويسي بيش از حد، 
 دار زاويه نويسي بيش از حد، رنگ كم پرفشار نوشتن،

 نويسي بيش از حد، نامرتب نويسي بيش از حد،
جايي  هبيش از حد، قرينه نويسي، جاب گذاري فاصله

حروف، وارونه نويسي، حذف و اضافه كردن حروف، 
مه منشي سرهم نويسي و جدانويسي (واالس، ترج

مهم از نظر ريچاردز  ةمسئل). 1373طوسي، 
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ان داراي مشكالت آموز دانش) اين است كه 1997(
كامل از نوشتن اجتناب كنند،  طور بهدستخط نبايد 

زيرا نوشتن، نوعي مهارت ضروري زندگي براي 
فرم درخواست، نوشتن  كردن پرامضاي مدارك، 

هان است (هاال غيره تلفني و هاي پيامچك، دريافت 
 ).1396، ترجمه عليزاده، 2005و كافمن، 

 مراحل تشخيص كودكان با اختالل دستخط:
شناسايي و تشخيص مشكالت  هاي روش ترين عمده

مشاهده، مصاحبه  هاي روشدستخط كودكان 
نامه)، استفاده از  (همراه با استفاده از پرسش

ي مشكالت ها رواني و فهرست شاخص هاي آزمون
ساسي و مهم اين است كه ا ةنوشتن است. نكت

 آمده دست بهمتخصص تشخيص بايد بتواند اطالعات 
مختلف را مانند قطعات يك معما در  هاي روشاز 

كنار يكديگر قرار دهد و با هنرمندي و ظرافت 
 سيف نراقي وكند ( خاص، معماي تشخيص را كامل

ي ها ). اطالعاتي كه فهرست شاخص1396 نادري،
بر اين اساس است  ،كند ميمشكالت نوشتن فراهم 

كه كودك چطور عمل نوشتن را انجام داده و در چه 
مشاهده و توصيف  طور همينكند.  ميجاهايي خطا 

كشف  ،كه در نوشتن نقش دارندرا عوامل مختلفي 
 ).1391ترجمه رفيعي، ويلسون،( كند مي

، ارزش ها ارزيابي دستخط مانند ساير ارزيابي
ما را به سمت  مگر آنكه ،زيادي نخواهد داشت

اقدامات درماني هدايت كند. براي آموزش مهارت 
جدا از هم در را نوشتن به كودكان بايد دو بخش 

 نظر داشت:
 نياز پيش عنوان بهي ايجاد آمادگي ها الف) زمينه

شامل موارد زير كه آموزش مهارت زباني نوشتن 
 د:شو مي
 آگاهي از دست برتر •
 ي انگشتانها تقويت عضله •
 4ديداري ةفظتقويت حا •
 تقويت هماهنگي چشم و دست •
 5تقويت ادراك ديداري •

مورد نياز  ةسادسمت شناسي و دانستن مفاهيم  •
 عمل نوشتن

 آمادگي بدني براي نوشتن  •
 و ... •

ي تكنيكي كار كه خود به دو مؤلفه ها ب) آموزش
 شود: ميتقسيم 

فرايند نوشتن تحت عنوان  ةي اوليها تالش •
 »ورزي دست«
نوي فرايند نوشتن تحت عنوان ي ثاها فعاليت •

 صفارپور،» (خط نويسي«يا » نوشت دست« آموزش
1394.( 

ي فراگردي است مداوم، حساب شده و ريز برنامه
ارشاد و هدايت  منظور بهو دورنگر،  دار جهتمنطقي، 

ي ها ي جمعي براي رسيدن به هدفها فعاليت
به  6ي درسيريز برنامه). 1392 فيوضات،(مطلوب 

دروس  ة، شامل تعيين محتواي برنامعبارت ساده
ي ريز برنامهمروزه مفهوم ا). 1392 (فيوضات،است. 

از تهيه و تدوين رئوس مطالب  تر عيوسدرسي 
مجموعه  ةو تهي ينيب شيپدرسي است و عبارت از 

ي يادگيري براي جمعيتي مشخص ها فرصت
ي آموزش و ها و هدف ها نيل به آرمان منظور به

گيرد.  مي در مدرسه انجام پرورش است كه معموالً
ي درسي شامل چهار ها ، برنامه»زايس«از نظر 

 ،ينيو عي كلي، ويژه ها ) هدف1عنصر اساسي است:
تقي پور () ارزشيابي 4 ،) اجرا (آموزش)3 ،محتوا) 2

ان درسي با توجه به ريز برنامه). 1397 ظهير،
و تعليم  7درسي ةنگرشي كه نسبت به ماهيت برنام

درسي  ةرند، در مورد عناصر اصلي برنامو تربيت دا
كنند و در هريك از اين عناصر،  مي يريگ ميتصم

درسي را تعيين  ةبرنام يها يريگ جهتاصول و 
نامند.  مي» 8طراحي«نمايند كه اين فرايند را  مي

موجود خألها و  يدرس ةبرنام). 1397(ملكي، 
مانند عدم برخورد فعال با عوامل  ييها ياستك

در  ير فرهنگ، محدودنگرينظ يتير تربرگذايتأث
ة نيزم، عدم وجود يتيترب يها اهداف و آرمان
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 ياستعدادها ييوفاكو شرشد  ،بروز براي مناسب
 ةيت روحيجاد و تقويا طور نيهمان و آموز دانش
تا با  دارد يمرا بر آن  متصديانه كت دارد كمشار
ا يبه رفع  يررسميا غي يرسم ييها برنامه يطراح

ن ياز ا يا نمونه بكوشند. ها اين كاستياصالح 
 ظفري،( هست »9ملكم يها تيفعال« ها برنامه
1389(. 

ي ها آموزشي براي اصالح و ترميم اختالل هاي روش
آموزشي كه  هاي روش ازدر ذيل به بعضي  .يادگيري

يادگيري وجود  هاي اختاللترميم  براي اصالح و
 شود: ميدارد، اشاره 

ك و چالفانت، ترجمة كر(1988، روش فرنالد
خواندن در حد  ةبرنام، ) 1377رونقي و همكاران،

هاميل و بارتل، ترجمة بيابانگرد و ( 1988 ،تسلط
 1993 ،خواندن ادمارك ة)، برنام1381نائينيان، 

)، 1381هاميل و بارتل، ترجمة بيابانگرد و نائينيان،(
 ،»وايت–پرف«خصوصي سرعت هجي كردن  ةبرنام

ارتل، ترجمة بيابانگرد و نائينيان، هاميل و ب( 1979
 1971 ،»شاو« دهي خودآموزش)، روش 1381

هاميل و بارتل، ترجمة بيابانگرد و نائينيان، (
كرك و چالفانت، ( 1973 ،گيلينگهامروش )، 1381

خودآموزي  ة)، برنامترجمة رونقي و همكاران
، ترجمه 2005هاالهان وكافمن، (1981،»بام مايكن«

 (دستگاهي، »رها« يآموزش ةليوس )،1396عليزاده،
(سيف نراقي و » سينا«آموزشي  ةوسيل، )1385
 .)1396، نادري
ان آموز دانشدرسي مكمل براي  ةي الگوي برنامها مؤلفه

 اول ابتدايي ةنارسانويس دور
درسي مكمل براي  ةاهداف برنام هاي ويژگي
اول ابتدايي عبارتند  ةان نارسانويس دورآموز دانش

 از:
ان به آموز دانشتوانايي توجه و تمركز  افزايش .1

 هنگام نوشتن
 انآموز دانشنوشتن در  ةايجاد انگيز .2

 دراز شرايط مخل  آموز دانش داشتن نگهدور  .3
 به هنگام نوشتن يادگيري

آشنايي با اصول زيباپسندي و تشخيص  .4
 نمادهاي خطي زيبا

آشنايي با ابزار مناسب نوشتن و كاربرد درست  .5
 آن ابزار

درست نشستن به هنگام  اصول باآشنايي  .6
 نوشتن

 آشنايي با اصول درست نوشتن .7
افزايش توانايي و مهارت عضالت درشت و  .8

 ظريف و انگشتان دست برتر
تقويت ادراك ديداري براي افزايش شناخت  .9

 يك شيء يا يك مقوله يكودك در درك كل و اجزا
ي درك فضايي براي تشخيص ها مهارتتقويت  .10

 و ...)ين، زير، رو، چپ (باال، پاي ها تدرست جه
افزايش مهارت بازيابي درست تصاوير، كلمات و  .11

 ديداري ةاشكال از حافظ
افزايش مهارت و توانايي كپي كردن حروف و  .12

 اشكال
براي  ها افزايش توانايي پردازش درست داده .13

 نوشتن كلمات پيچيده
درسي مكمل براي  ةمحتواي برنام هاي ويژگي
اول ابتدايي عبارتند  ةان نارسانويس دورآموز دانش

 از:
 كزيي براي افزايش تمرها بازي. 1
يي براي افزايش تفكر و انتقال احساسات ها بازي. 2

 روي كاغذ
 رواني و . تكليف متناسب با شرايط عاطفي،3

 تلقين مثبت و تمركز فيزيكي،
ي اكتشافي براي آشنايي با اصول ها بازي. 4

 زيباپسندي
براي انتخاب مداد  نمايشي روش و. فيلم آموزشي 5

 درست گرفتن مداد ةنحو ومناسب 
 رايـب وارچسبـن از استفاده و وزشيـآم رـتصاوي. 6
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 روي بركاغذ  دادن قرارآشنايي با وضعيت مناسب 
 ميز

. تصاوير مرتبط با اصول درست نشستن هنگام 7
 نوشتن

 وفرنالد  حسي چندآموزشي سينا، روش  ة. وسيل8
 درست نوشتن مرتبط با اصول هايي تمرين

براي تقويت عضالت  يافته سازماني ها بازي. 9
 درشت، ظريف و انگشتان دست برتر

 براي تقويت ادراك ديداري هايي تمرين. 10
براي تقويت درك  يافته سازماني ها بازي. 11

 فضايي
 كلمات و اشكال تصاوير،يادآوري  يها بازي .12

 حافظه ديداري براي تقويت
فراستيك  ياه و تمرين يافته سازماني ها بازي. 13

 دست وبراي افزايش هماهنگي چشم 
 فعال ديداري ةتقويت حافظ هاي تمرين .14

 ةبرناميادگيري -ي ياددهيها فعاليتي ها ويژگي 
 ةان نارسانويس دورآموز دانشدرسي مكمل براي 

 اول ابتدايي عبارتند از:
 ،ها صندلي ،ماهيگيريدارت، بسكتبال،  يها بازي .1

آب، نگاه  از پرظرف  حمل ، توپ و راكت،اه چيدني
، ساعت در زمان مشخص شده ةكردن به عقرب

 بولينگ.
درست كردن دفتر تصوير با انتخاب تصاوير  .2

 نوشتن داستان ساده. مناسب و
 ةنشان دادن رفتار مناسبي كه نشان دهند .3

احساس پذيرفته شدن، كشف استعدادها و تقويت 
مثبت و واپس  يها ، برآورده كردن خواستهها آن

 منفي است. هاي زدن تلقين
نمادهاي خطي زيبا  و تصاوير اشكال، كردن جدا .4

 و نمادهاي خطي ارائه شده. تصاوير از ميان اشكال،
 (از لحاظ قطر و اندازه)، انتخاب مداد مناسب .5

محل تراشيده شده  درست از ةفاصل گرفتن مداد در
(شست،  خود و قراردادن ميان انگشتان دست برتر

 در وضعيتي مناسب سط و اشاره)و

مناسب روي ميز و  ةكاغذ با زاوي دادن قرار .6
 مناسب براي شروع نوشتن. ةانتخاب جهت و نقط

 رعايت اصول درست نشستن. .7
انجام درست تكاليف با استفاده از روش  .8

 ...آموزشي سينا و  ةوسيل هاي تمرينچندحسي، 
ي مختلفي براي تقويت عضالت ها بازيانجام  .9

عبور از نردبان،  قليد راه رفتن حيوانات،ت( درشت
 عضالت ظريف )،... و پا جفتكردن، پرش  لي لي

، نقطه به نقطه، (تمرينات پرتاب كردن و گرفتن
تمرين حركات چشم و تعقيب  ترسيم اشكال،

(باز و بسته كردن  دست برتر انگشتان )،...و چشمي
 پوشيدن و خمير، دكمه و زيپ، شكل سازي با

 درآوردن
 ).و...كردن كاغذ  اس، كارت دوخت، مچالهلب

حروف  تصاوير،( كردنكامل  هاي تمرينانجام  .10
ميان دو تصوير (تفاوت  ها تفاوت كردن پيدا )،...و

 اشكال و ها طرح ،ها (حروف، واژه كردن جور )،مشابه
كه آن را احاطه كرده  اي زمينهتمايز شكل از  ،)و...

جزاء يك است براي درك ديداري و شناخت كل و ا
 مقوله.

 ها موزاييك ي جورچين آهنربايي،ها بازيانجام  .11
طرح و رنگ، مهره  هاي هرنگي، مجموع هاي مكعبو 

، جورچين، تانگو، انواع ها و آينه، وصل كردن نقطه
 .ها جهت درك وبراي تقويت درك فضايي 

 پيدا كردنپومين،  ةكارت حافظ يها بازيانجام  .12
ترتيب تصاوير يا شيء مفقود شده، به خاطر سپاري 

 ةبراي تقويت حافظ ها شكل همتشخيص  ،و ... اشيا
 ديداري

با  سبد دري پرت كردن توپ ها بازيانجام  .13
به نخ كشيدن سوزن، باال  ي مختلف،ها فاصله

يك قل دو قل، بريدن با  توپ، گرفتن وانداختن 
قيچي، حمل ظرف پر آب، پيچاندن نخ دور قرقره، 

د كفش و تمرينات بن بستن ،سنگ هفتبولينگ، 
 براي افزايش هماهنگي چشم و دست. و... فراستيك
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ي ها بازيفعال ديداري:  ةحافظ هاي تمرينانجام  .14
 ها كارتجايي  هجاب فعال ديداري با ةتوالي حافظ

 ةو كلمات)، تشخيص تصوير يا ساي اعداد (اشكال،
مناسب آن از ميان تصاوير موجود با توجه به تصوير 

 فعال صورت به ي ياد شدهاه ينتمر انجام ،نمونه
آماده شدن  به منظور) جا هجاب ،معكوس (مستقيم،

ي قبلي در نيل به هدف ها براي دستكاري دانسته
و  ها افزايش مهارت و توانايي پردازش درست داده

 پيچيده. هاي هنوشتن كلم
يادگيري با استفاده از –ي ياددهيها فعاليتاين 
 گيرد: ميزير انجام  هاي روش
 ي عمليها فعاليتورزي و انجام  ش دسترو •
 و آزاد) يافته سازماني ها بازيانواع ( بازيروش  •
 روش چندحسي فرنالد •
 روش تصحيح انفرادي •
 مستقيم طور به سازي شبيهروش  •
 وش نمايشير •
 روش يادگيري مبتني بر تجربه •
ي ها روش اكتشافي مبتني بر انجام پروژه •

 انفرادي
 روش آموزش مستقيم و غيرمستقيم •
روش يادگيري در حد ورزيدگي و آموزش  •

 اي برنامه
درسي مكمل براي  ةي ارزشيابي برنامها مؤلفه
 ان نارسانويس دوره اول ابتدايي عبارتند از:آموز دانش

 به هنگام تمركز و. ارزشيابي افزايش ميزان توجه 1
 نوشتن

انتقال  برايارزشيابي افزايش ميزان انگيزه  .2
 نوشتن بااحساسات 

زشيابي كاهش تأثيرپذيري از شرايط مخل در ار .3
 يادگيري به هنگام نوشتن

 ارزشيابي افزايش ميزان تشخيص از تصاوير، .4
 و نمادهاي خطي زيبا اشكال

 وارزشيابي افزايش ميزان آشنايي با ابزار نوشتن  .5
 درست آن ابزار كاربرد

ارزشيابي افزايش رعايت اصول درست نشستن به  .6
 هنگام نوشتن

ارزشيابي افزايش ميزان آشنايي با اصول درست  .7
 نوشتن

ارزشيابي افزايش ميزان توانايي و مهارت عضالت  .8
 درشت و ظريف و انگشتان دست برتر

ي ادراك ديداري و ها مهارتارزشيابي افزايش  .9
 يك شيء يتوانايي شناخت و درك كل و اجزا

ي درك ها مهارتارزشيابي افزايش ميزان  .10
 ها و چگونگي تشخيص جهتفضايي 

ارزشيابي افزايش ميزان مهارت بازيابي درست  .11
 ديداري ةحافظ ازتصاوير، كلمات و اشكال 

كپي  مهارت وارزشيابي افزايش ميزان توانايي  .12
 اشكال وكردن حروف 

ارزشيابي افزايش ميزان توانايي پردازش درست  .13
  .براي نوشتن كلمات پيچيده ها داده

ي از روند اصالح و ترميم نارسانويسي ارزشياب
زير صورت  هاي روشان با استفاده از آموز دانش

 گيرد: مي
كاغذي) بر اساس  و ارزشيابي عملي (مداد •

 انآموز دانشعملكرد 
 آموز دانشعملكرد  ةارزشيابي بر اساس مقايس •
 گروه در
) و ها فعاليت ةنمون( كار ةاستفاده از پوش •

بت پيشرفت يادگيري ي روزانه جهت ثها يادداشت
 در طول زمان و در چندين نوبت آموز دانش

 ةمشاهد ليست چك( اي مشاهدهروش ارزشيابي  •
 رفتار)

ارزشيابي از اصول صحيح نوشتن (ردگيري با  •
 و ...) ها چين نقطه، كامل كردن ها هش نشانهكا
 ةنوشتن (غلب ةليوي اها مهارتارزشيابي از  •

توجه و طرفي، هماهنگي چشم و دست، دقت و 
 )تمركز

ارزشيابي از شرايط محيطي با توجه به  •
 )شده فراهم ليست چك
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 و يكمآميخته ( صورت به ها فعاليت ارزشيابي •
؛ زندي، 1387 (سفيدي و كابيني مقدم، توصيفي)

؛ 1396 و كافمن، ترجمه عليزاده، هاالهان ؛1397
 )1397 تبريزي و تبريزي،

در مورد ضرورت و اهميت اين تحقيق بايد 
از ان نارسانويس، آموز دانشنمود كه مشكالت  تأكيد

اختالالت يادگيري مشهودتر است. ضعف در  گريد
ر يرد فرد را در ساكعمل تواند يمطه يحن يا

 يقرار دهد و حت تأثيرتحت  يآموزش يها طهيح
 يسالبزرگافراد را در  يو اجتماع يا حرفه يزندگ

به خطر آنها را  يسالمت روان ،قرار داده تأثيرتحت 
  بهبا توجه  ).1387(سفيدي و كابيني مقدم، اندازد 

، اين و اهميت پژوهش و خأل تحقيقاتي ضرورت
درسي مكمل را  ةپژوهش بر آن است تا الگوي برنام

اول ابتدايي،  ةان نارسانويس دورآموز دانشبراي 
 معلمانطراحي كرده الگوي مورد نظر را از ديدگاه 

ان درسي و معلمان ريز برنامهاختالالت يادگيري، 
اعتبارسنجي كند. بدين منظور ابتدا در  ربط يذ

ان با آموز دانش خصوص موضوع تحقيق، در مورد
اختالل يادگيري كه مشكل نارسانويسي دارند و 

 طور نيهمشناسايي و ترميم مشكل آنها و  ةنحو
درسي از ديدگاه زايس (هدف،  ةعناصر اصلي برنام

رزشيابي) مطالعات نظري محتوا، فعاليت يادگيري، ا
صورت گرفته سپس با توجه به ديدگاه اين سه 

شده درسي مكمل، اعتبارسنجي  ةالگوي برنام ،گروه
 .است
 روش

، بهترين روشو  10رويكرد اين تحقيق، كاربردي
 است. 11اي زمينهروش تحقيق 
 يريگ نمونهآماري و روش  ةجامعه و نمون

 پژوهش در خصوص هاي سؤالبراي پاسخ به 
الگو، نياز بود كه اين  12طراحي و اعتبارسنجي

 مورد ارزشيابي قرار گيرد:سه گروه از نظر  ها مؤلفه
 :درسي استان مازندران ةبرنام متخصصان .1

نفر  40استان مازندران  در درسي ةمتخصصان برنام

ي ريز برنامهطرح و  دفتر يرسمگزارش ( هستند
و با  كل آموزش و پرورش استان مازندران) ةادار

 36 )،1970(استفاده از جدول كرجسي و مورگان
كه  شود ميحجم نمونه در نظر گرفته  عنوان بهنفر 

تمام شماري انتخاب شده و  گيري نمونهاز طريق 
 دهند. مياين بخش را تشكيل  ةنمون

 ةكلي :اختالالت يادگيري استان مازندران معلمان .2
دران مراكز اختالالت يادگيري استان مازن معلمان

طرح و  رسمي دفترگزارش ( هستندنفر  100
) و با ي آموزش و پرورش استثنايي استانريز برنامه

نفر  80استفاده از جدول كرجسي و مورگان 
كه از  شود ميحجم نمونه در نظر گرفته  عنوان به

 ةدر دسترس انتخاب شده و نمون گيري نمونهطريق 
 دهند. مياين بخش را تشكيل 

معلمان  ةاول ابتدايي: كلي ةدور عادي معلمان .3
نفر  5607اول ابتدايي استان مازندران  ةعادي دور

ي ريز برنامهطرح و  رسمي دفترگزارش ( هستند
) و با كل آموزش و پرورش استان مازندران ةادار

نفر  381 ،كرجسي و مورگان جدول ازاستفاده 
 ازكه  شود ميحجم نمونه درنظرگرفته  عنوان به

 ةانتخاب شده و نمون اي خوشه گيري نمونه طريق
 دهند. مياين بخش را تشكيل 
 ها ابزار گردآوري داده

ي الگوي ها در اين پژوهش پس از تعيين مؤلفه
درسي مكمل براي نارسانويسي، با استفاده از  ةبرنام

، طرح مشاوراستاد راهنما و  تادراهنمايي و نظر اس
و  در چهار بخش تهيه يا ساخته محقق ةنام پرسش
 :هاي زير است مؤلفه شامل شد كهتنظيم 

درسي مكمل براي اصالح و ترميم  ةاهداف برنام .1
درسي  ةمحتواي برنام. 2)، يهگو 13( يسينارسانو

)، يهگو 14( يسينارسانومكمل براي اصالح و ترميم 
درسي  ةيادگيري برنام–ي ياددهيها فعاليت .3

 ةي ارزشيابي برنامها شيوه -4) يهگو 14مكمل (
 13( يسينارسانودرسي مكمل براي اصالح و ترميم 

 ). يهگو
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در  و ياسمبراي پاسخگويي به هر گويه، از مقياس 
طيف ليكرت با پنج درجه: خيلي زياد، زياد، 

. براي شده است متوسط، كم و خيلي كم، استفاده
، 5 صورت به، اين طيف به ترتيب ها داده يساز يمك
. ضريب آلفاي استشده  گذاري نمره 1و  2، 3، 4

 .است 96/0نامه  پرسشكرونباخ براي كل 
 ها داده وتحليل يهتجزروش 

پژوهش، از روش آمار  هاي سؤالبراي تحليل 
، يبند دستهو  يبند طبقهتوصيفي (تلخيص، ترتيب، 

 ةو وزن دهي به عناصر برنام ها شكلرسم نمادها و 
 ةدرسي) و براي اعتبارسنجي عناصر الگوي برنام

 ةاز منظر متخصصان برنام شده راحيطدرسي 
اختالالت يادگيري و معلمان عادي  معلماندرسي، 

، از روش آماري خي دو  بهره گرفته شده ربط يذ

همچنين، محقق  ).1395 شريفي و شريفي،است (
حسب ميزان دقتي كه در هر يك از مبادي ورود 
خطا (نمونه و امور مرتبط با آن، راهكارهاي 

آماري) در نتايج  هاي روشو  اه داده آوري جمع
نادري و سيف نراقي، تحقيق خود اعمال كرده است (

 05/0را برابر  ي نوع اولخطا احتمال)، ميزان 1397
 در نظر گرفته است.

اطالعات توصيفي جمعيت شناختي افراد نمونه، 
در اين پژوهش  كننده مشاركتمربوط به سه گروه 

 التمتخصصان اختال درسي، ةمتخصصان برنام(
 1) در جدول اول ابتدايي ةيادگيري و معلمان دور

 ارائه شده است.

 در پژوهش كننده مشاركتاطالعات توصيفي جمعيت شناختي افراد نمونه، مربوط به سه گروه . 1جدول 

اطالعات 
 توصيفي

 ها گروه

 سابقه خدمت محل اشتغال مدرك تحصيلي جنسيت

 دانشگاه كارداني كارشناسي ارشد دكتري زن مرد
و  آموزش

 رشپرو

مركز 
ت الاختال

 يادگيري

 ةمدرس
 عادي

16 
و  سال

 بيشتر

تا  11
 ال س15

 10تا  6
 سال

 6زير
 سال

متخصصان 
 ةبرنام

 درسي

 1 1 4 30 0 0 22 14 0 0 27 9 23 13 فراواني
 8/2 8/2 1/11 3/83 0 0 1/61 9/38 0 0 75 25 9/63 1/36 درصد

 معلمان
اختالالت 
 يادگيري

 0 5 16 59 0 80 0 0 0 35 45 0 10 70 نيفراوا
 درصد

5/87 5/12 0 2/56 8/43 0 0 0 100 0 8/73 20 2/6 0 

 معلمان
 18 92 64 207 381 0 0 0 38 262 81 0 218 163 فراواني
 7/4 1/24 8/16 3/54 100 0 0 0 10 8/68 3/21 0 2/57 8/42 درصد

 

 ها يافته
ربوط به سه مپژوهش  يرهايمتغاطالعات توصيفي 

درسي،  ةمتخصصان برنام( كننده مشاركتگروه 

اول  ةاختالالت يادگيري و معلمان دور معلمان
 ارائه شده است. 2) در جدول ابتدايي

 در اين پژوهش كننده مشاركتمربوط به سه گروه پژوهش  يرهايمتغاطالعات توصيفي  .2جدول 
 

 
 

 نام متغير
 ها گروه

 متخصصان

 برنامه درسي

 معلمان

 تالالت يادگيرياخ
 معلمان

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 416/0 312/4 388/0 389/4 490/0 292/4 نارسانويسياهداف الگوي برنامه درسي 

 479/0 277/4 417/0 331/4 465/0 347/4 نارسانويسي محتواي برنامه درسي

 534/0 264/4 481/0 304/4 584/0 254/4 يادگيري -ياددهيهاي  فعاليت

 493/0 371/4 433/0 467/4 425/0 380/4 هاي ارزشيابي الگو شيوه
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 پژوهش هاي سؤالبررسي 
 و ها داده يهدف محقق گردآور يپژوهش هر در
 ه ويتجز زين و يح و علمياطالعات به روش صح 

ق بتواند پاسخ ين طريتا از ا است ها آنل يتحل
ي ها هيا فرضيه يافته و فرضيرا  يهشپژو ةمسئل

  د.قرار ده يابيرا مورد ارزپژوهش 
با توجه به هاي پژوهش حاضر،  نامه در پرسش

 طيف ليكرتاز  2و  1 هاي گزينه انتخابعدم 
براي ، 6تا  3، جداول توسط پاسخ دهندگان

درسي مكمل،  ةي الگوي برنامها مؤلفه هاي نمره
متوسط، زياد و مقادير  كه استستون  سهداراي 

 .دهد خيلي زياد را نشان مي

اهداف الگوي برنامه درسي  آيا اول پژوهش: سؤال
دوره اول ابتدايي  ان نارسانويسآموز دانشمكمل براي 

 ؟از اعتبار كافي برخوردار است
مكمل براي براي تعيين اهداف الگوي برنامه درسي 

اول ابتدايي و  ةدوران نارسانويس آموز دانش
طراحي گرديد. براي  مؤلفه 13جي آن، اعتبارسن
هر يك تفاوت فراواني پاسخ ها،  يدار يمعنسنجش 
استفاده خي دو  ي مذكور از روش آماريها از مؤلفه

ي سه ها و درصد پاسخ يفراوان 3 گرديد. جدول
درسي  ةشاخص اهداف برنام هاي سؤالبه را گروه 

 دهد. ميمكمل با توجه به طيف ليكرت نشان 

اول  ةان نارسانويس دورآموز دانشبراي  شاخص اهداف برنامه درسي مكمل هاي سؤالبه  شده دادهي ها فراواني و درصد پاسخ. 3جدول 
 ابتدايي

N=  0.05 =  خطاي مجاز 0.451 =  يدار يمعنسطح  4=  درجه آزادي 3.680=   497

در  شده محاسبهخي دو مقدار  كه نيابا توجه به 
برابر  4آزادي  ةدرصد و با درج 5سطح خطاپذيري 

 تر كوچك) 49/9( جدول خي دو، از مقدار  68/3با 
شود كه از لحاظ آماري بين  مياست؛ لذا نتيجه 

در رابطه با ، كننده شركتتوزيع ديدگاه سه گروه 
با  و تفاوت معناداري وجود نداردعنصر هدف، 

شود كه بيش  مينتيجه  3جدول عنايت به محتواي 
زياد را  يليو خزياد  ةدرصد سه گروه، گزين 85از 

ي تحقيق ها . لذا، اكثر نمونهاند نمودهانتخاب 
در رابطه با اعتبارسنجي عنصر هدف،  درهرسه گروه،

ان آموز دانشبراي را درسي مكمل  ةالگوي برنام
درصد  95ن با يبنابرا؛ اند دانستهمطلوب سانويس، نار

 اهدافاز  ،ها مؤلفه يتمام گفت كه توان يمنان ياطم

 .استبراي نارسانويسي  الگوي برنامه درسي مكمل
آيا محتواي الگوي برنامه درسي دوم پژوهش:  سؤال

آموزان نارسانويس دوره اول ابتدايي  مكمل براي دانش
 است؟از اعتبار كافي برخوردار 

مكمل درسي  ةبراي تعيين محتواي الگوي برنام
و ان نارسانويس دوره اول ابتدايي آموز دانشبراي 

طراحي گرديد. براي  مؤلفه 14آن،  ياعتبارسنج
هر يك تفاوت فراواني پاسخ ها،  داري معنيسنجش 
ي مذكور از روش آماري خي دو استفاده ها از مؤلفه

ي سه ها خفراواني و درصد پاس 4گرديد. جدول 
درسي  ةشاخص محتواي برنام هاي سؤالبه را گروه 

 دهد. ميمكمل با توجه به طيف ليكرت نشان 
 

 مجموع نمرات اهداف الگوي برنامه درسي مكمل 
 خيلي زياد زياد متوسط

 ها گروه

 متخصصان برنامه درسي
 
 

 مراكز اختالالت يادگيري معلمان
 
 

 معلمان

 وانيفرا
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد

0 
0% 
0 
0% 
1 
03% 
1 
0.2% 

12 
33.3% 
18 
22.5% 
77 
20.2% 
107 
21.5% 

24 
66.7% 
62 
77.5% 
303 
79.5% 
389 
78.3% 

36 
100% 
80 
100% 
381 
100% 
497 
100% 

 

 مجموع 
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دوره اول  نارسانويسان آموز دانشبراي شاخص محتواي برنامه درسي مكمل  هاي سؤالبه  شده دادهي ها فراواني و درصد پاسخ .4جدول 
 ابتدايي

N=  0.05 = خطاي مجاز 0.793 = داري معنيسطح  4= درجه آزادي 1.686=  497
در  شده محاسبهخي دو مقدار  اينكهبا توجه به 

برابر  4درصد و با درجه آزادي  5سطح خطاپذيري 
است؛  تر كوچكجدول  خي دو، از مقدار  686/1با 
شود كه از لحاظ آماري بين توزيع  ميا نتيجه لذ

، در رابطه با عنصر كننده شركتديدگاه سه گروه 
با عنايت به و  محتوا، تفاوت معناداري وجود ندارد

 85شود كه بيش از  مينتيجه  4جدول محتواي 
زياد را انتخاب  يليو خدرصد سه گروه، گزينه زياد 

در هر سه  ي تحقيقها . لذا، اكثر نمونهاند نموده
گروه، در رابطه با اعتبارسنجي عنصر محتوا، از 

ان آموز دانش برايالگوي برنامه درسي مكمل 
درصد  95با و  اند دانسته مطلوب آن را، نارسانويس

، از ها مؤلفه يتمام كهگفت  توان يمنان ياطم
درسي مكمل براي نارسانويسي  ةمحتواي برنام

 .است

يادگيري  -اي ياددهيه آيا فعاليتسوم پژوهش:  سؤال
آموزان  الگوي برنامه درسي مكمل براي دانش

نارسانويس دوره اول ابتدايي از اعتبار كافي برخوردار 
 است؟

الگوي يادگيري -ي ياددهيها فعاليتبراي تعيين 
نارسانويس ان آموز دانش برايدرسي مكمل  ةنامبر

 مؤلفه 14اول ابتدايي و اعتبارسنجي آن،  ةدور
تفاوت  داري معني. براي سنجش طراحي گرديد

ي مذكور از ها هر يك از مؤلفه فراواني پاسخ ها، 
 5. جدول شده استروش آماري خي دو استفاده 

 هاي سؤالبه  را ي سه گروهها فراواني و درصد پاسخ
درسي  ةبرناميادگيري  -ي ياددهيها فعاليتشاخص 

 دهد. ميمكمل با توجه به طيف ليكرت نشان 

ان آموز دانشبراي مكمل  يادگيري برنامه درسي -ي ياددهي ها فعاليتشاخص  هاي سؤالبه  شده دادهي ها واني و درصد پاسخفرا .5جدول 
 نارسانويس دوره اول ابتدايي

N=  0.05 = خطاي مجاز 0.566 = داري معنيسطح  4= درجه آزادي 2.952=  497
 

 مجموع نمرات اهداف الگوي برنامه درسي مكمل 
 خيلي زياد زياد متوسط

 ها گروه

 متخصصان برنامه درسي
 
 

 مراكز اختالالت يادگيري معلمان
 
 

 معلمان

 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد

0 
0% 
0 
0% 
1 
03% 
1 
0.2% 

12 
33.3% 
18 
22.5% 
77 
20.2% 
107 
21.5% 

24 
66.7% 
62 
77.5% 
303 
79.5% 
389 
78.3% 

36 
100% 
80 
100% 
381 
100% 
497 
 مجموع 100%

يادگيري الگوي برنامه  -ي ياددهيها فعاليت نمرات 
 مجموع درسي مكمل

 خيلي زياد زياد متوسط

 ها گروه

 متخصصان برنامه درسي
 
 

 مراكز اختالالت يادگيري لمانمع
 
 

 معلمان

 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد
 فراواني
 درصد

0 
0% 
0 
0% 
8 
2.1% 
8 
1.6% 

9 
25.0% 
25 
31.2% 
109 
28.6% 
143 
28.8% 

27 
75.0% 
55 
68.8% 
264 
69.3% 
346 
69.6% 

36 
100% 
80 
100% 
381 
100% 
497 
100% 

 مجموع
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در  شده محاسبه خي دومقدار  اينكهبا توجه به 
برابر  4درصد و با درجه آزادي  5سطح خطاپذيري 

است؛  تر كوچك جدول خي دواز مقدار  952/2با 
شود كه از لحاظ آماري بين توزيع  ميلذا نتيجه 

ي ها فعاليتبطه با عنصر در را ديدگاه سه گروه،
با  و تفاوت معناداري وجود ندارد يادگيري،-ياددهي

شود كه بيش  مينتيجه  5 جدولعنايت به محتواي 
زياد را  يليو خزياد  ةدرصد سه گروه، گزين 85از 

ي تحقيق در هر ها . لذا، اكثر نمونهاند كردهانتخاب 
سه گروه، در رابطه با اعتبارسنجي عنصر 

 ةاز الگوي برنام يادگيري-ياددهيي ها فعاليت
 95با و  اند دانسته ، آن را مطلوبدرسي مكمل

از  ها لفهؤم ميتما كهگفت  توان يمنان يدرصد اطم
 ةيادگيري متناسب با برنام-ياددهي هاي روش

درسي مكمل براي اصالح و ترميم مشكالت 
 .هستندان دوره اول ابتدايي آموز دانشنارسانويسي 

 

هاي ارزشيابي الگوي  آيا شيوهوهش: چهارم پژ سؤال
آموزان نارسانويس دوره  برنامه درسي مكمل براي دانش

 اول ابتدايي از اعتبار كافي برخوردار است؟
درسي  ةالگوي برنامي ارزشيابي ها تعيين شيوهبراي 

اول ة دور ان نارسانويسآموز دانشمكمل براي 
طراحي  مؤلفه 13 ابتدايي و اعتبارسنجي آن،

 تفاوت فراواني داري معنيبراي سنجش  .گرديد
ي مذكور از روش آماري خي دو ها هريك از مؤلفه

فراواني و درصد  6. جدول شده استاستفاده 
شاخص  هاي سؤالبه را سه گروه  يها پاسخ

برنامه درسي مكمل با توجه به طيف ارزشيابي 
 دهد. ميليكرت نشان 

ر د شده محاسبه خي دومقدار  اينكهبا توجه به 
برابر  4درصد و با درجه آزادي  5سطح خطاپذيري 

است؛  تر كوچكجدول  خي دواز مقدار  064/3(با 
شود كه از لحاظ آماري بين توزيع  ميلذا نتيجه 

، در رابطه با عنصر كننده شركتديدگاه سه گروه 
تفاوت معناداري وجود ندارد و با عنايت ارزشيابي، 

 85بيش از  شود كه مينتيجه  6جدول به محتواي 
زياد را انتخاب  و خيليزياد  ةدرصد سه گروه، گزين

ي تحقيق در هر سه ها . لذا، اكثر نمونهاند نموده
رابطه با اعتبارسنجي عنصر ارزشيابي از  در گروه،

ان با آموز دانشدرسي مكمل براي  ةالگوي برنام
بر  تأكيداول ابتدايي با  ةاختالالت يادگيري دور

؛ اند دانستهمطلوب  آن را، اصالح نارسا نويسي
 كهگفت  توان يمنان يدرصد اطم 95ن با يبنابرا

درسي  ةي ارزشيابي برنامها از شيوه ها لفهؤم ميتما
 .هستندمكمل نارسانويسي دوره اول ابتدايي 

ان نارسانويس آموز انشدبراي مكمل درسي  ةارزشيابي برنام هاي روششاخص  هاي سؤالهاي داده شده به  پاسخ درصد فراواني و .6 جدول
 اول ابتدايي ةدور

N=  0.05 =  خطاي مجاز 0.547 =  داري معنيسطح  4=  درجه آزادي 3.064=   497

 گيري نتيجهبحث و 
 ارسانويسياصالح و ترميم نبراي  شده طراحيالگوي 

 دگاهدي بر تأكيد درسي و ةوجه به الگوهاي برنامـت با

تحقيق كه از اين زايس و بر اساس نتايج حاصل از 
درسي، متخصصان مراكز  ةنظرات متخصصان برنام

اول ابتدايي  ةاختالالت يادگيري و معلمان دور

 خيلي زياد زياد متوسط مجموع ي ارزشيابي برنامه درسي مكملها نمرات شيوه 

 ها گروه

 فراواني متخصصان برنامه درسي
 درصد

0 
0% 

5 
13.9% 

31 
86.1% 

36 
100% 

 معلمان مراكز اختالالت يادگيري
 فراواني
 درصد

0 
0% 

16 
20.0% 

64 
80.0% 

80 
100% 

 معلمان
 فراواني
 درصد

4 
10.0% 

87 
22.8% 

290 
76.1% 

381 
100% 

 مجموع
 فراواني
 درصد

4 
0.8% 

108 
21.7% 

385 
77.5% 

497 
100% 
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ارائه  )1( شكلدر استخراج شده است، الگوي حاضر 
 ةبرنام عنصر چهار عاملتاين الگو  گردد. در مي

يادگيري -ي ياددهيها فعاليت(هدف، محتوا،  درسي
 ي مورد نياز براي اصالح وها مهارتو ارزشيابي) با 
 .شود ميارسانويسي مطرح نترميم مشكالت 

ترميم  درسي اصالح و ةدر طراحي الگوي برنام
ابتدايي  اول ةدوران عادي آموز دانش نارسانويسي

ي ها الگوي زايس و ويژگياز  كه تالش شده است

اول ابتدايي و تركيب نظر  ةان عادي دورآموز دانش
معلمان درسي،  ةمتخصصان برنام( نظران صاحب

اول ابتدايي)  ةاختالالت يادگيري و معلمان دور
يار شود تا بدين وسيله الگويي در اخت الهام گرفته

اول ابتدايي و معلمانشان  ةان عادي دورآموز دانش
برطرف ساختن مشكالت  برايو قرار گيرد 
 بگيرد صورت اقدامينارسانويسي 

 

 
 اول ابتدايي ةان عادي دورآموز دانشدرسي با رويكرد اصالح و ترميم نارسانويسي  ةالگوي برنام .1 شكل

 ه استنشان داداين پژوهش  هاي سؤالبررسي 
–ي ياددهيها فعاليتاهداف، محتوا،  يها يژگيوكه 

درسي مكمل، مبتني بر  ةبرنام يادگيري و ارزشيابي
ان آموز دانشاصالح و ترميم مشكالت نارسانويسي 

 ةاول ابتدايي از ديدگاه متخصصان برنام ةدور
مراكز اختالالت يادگيري و معلمان  معلماندرسي، 

با توجه به  ، زيرااند بودهاول ابتدايي مطلوب  ةدور
از افراد هر سه  درصد 85بيش از  )،6 يال 3جداول (

؛ لذا اند كردهزياد و خيلي زياد را انتخاب  ةگزين روهگ
ي تحقيق در هر سه گروه، در رابطه با ها اكثر نمونه

درسي مكمل براي  ةارزشيابي از الگوي برنام
اول ابتدايي  ةان با اختالالت يادگيري دورآموز دانش

را  آن بر اصالح و ترميم نارسا نويسي، تأكيدبا 

ت معناداري بين ديدگاه و تفاو اند دانستهمطلوب 
 سه گروه وجود نداشته است.

دستخط بد ممكن است بازتابي از مشكالت 
حركتي ظريف باشد، يعني كودك قادر نباشد 

براي نوشتن يا رونويسي را ي حركتي الزم ها جنبش
ي نوشتاري به نحوي مؤثر ها كردن حروف يا شكل

بنابراين از  ؛)1390،دانش ةترجم (لرنر، انجام دهد
مستقيم بين اختالل  ةي اين پژوهش، رابطها افتهي

ي حسي حركتي، توجه و تمركز، ها مهارتنوشتن با 
درست نشستن و درست  ةانگيزه، آشنايي با نحو

 ةنوشتن و آشنايي با ابزار مناسب نوشتن، حافظ
ي ها مهارتديداري و شنيداري، ادراك ديداري، 

درك فضايي و پردازش درست اطالعات استخراج 
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رسد كه به علت مشكل در  ميشود. به نظر  مي
ي ها مهارتي مذكور، كودكان در ها مهارتبعضي از 
خط  كنند و بد ميعمل  تر ضعيفنوشتن، 

نويسند. بخشي از نتايج پژوهش حاضر نشان  مي
كه مشكالت مربوط به توجه و تمركز نيز  دهد مي

ان داراي اختالل نوشتن است. آموز دانشگير  گريبان
 توانند بيش از چند دقيقه بر ميكان ناين كود

 هاتمركز كنند و توجه آن نوشتاري خود فعاليت
از شود.  ميي نامربوط منحرف ها با محرك آساني به

 ةف بودن حافظيي اين پژوهش، ضعها ديگر يافته
فعال  ةحافظ خصوص بهديداري و شنيداري (و 

. استان نارسانويس آموز دانش ديداري و شنيداري)
شود  ميديداري و شنيداري باعث  ةحافظ مكظرفيت 

را فراموش  ها ان هجي كردن كلمهآموز دانشكه 
حروف و  نوشتنكنند. براي مثال، كودكي كه در 

با اشكال روبه رو است، به علت آنكه  ها كلمه
تصوير روشني در ذهن داشته  ها تواند از كلمه مين

مرتكب خطاهاي  ها باشد، در هجي كردن كلمه
اهد شد. بخشي از نتايج پژوهش حاضر بزرگي خو

ان بايد با ابزار مناسب آموز دانشكه  دهد  مينشان 
كاربرد آن ابزار را ياد  ةنوشتن آشنا شوند و نحو

بگيرند. اين نتيجه با نتايج پژوهش صمدي كلي و 
ي گرفتن ها سبك تأثير)، در خصوص 1382پوشنه (

قلم بر ميزان خوانايي، دقت و سرعت نوشتاري 
ان ابتدايي همخواني دارد. اين پژوهشگران آموز نشدا

ند كه عملكرد ا هدر پژوهش خود اشاره كرد
ان داراي سبك گرفتن قلم با سه انگشت آموز دانش

پويا، در دقت نوشتاري و قدرت گرفتن دست نسبت 
به دو گروه ديگر (سبك گرفتن قلم با چهار انگشت 

از ديگر . ي گرفتن) بهتر بودها و ساير سبك
–ي ادراكيها مهارتي اين پژوهش، تقويت ها يافته

هماهنگي چشم و دست، درك فضايي و  حركتي،
ان با اختالل آموز دانشدر  ها تشخيص جهت

. اين نتيجه با نتايج پژوهش مولودزاده استدستخط 
-ي ديداريها مهارت اثربخشي)، با موضوع 1391(

با  آموزان دانشحركتي بر اختالل دستخط در 
ي ها مهارتو آموزش  ادگيري ويژهاختالل ي

حركتي وكاستن مشكالت دستخط -ديداري
نهايي حاصل از اين پژوهش  ةنتيجهمخواني دارد و 

-ي ديداريها مهارتكه آموزش  دهد مينشان 
با ان آموز دانشحركتي بر اختالل دست خط در

 طور هميندارد.  تأثير اختالل يادگيري ويژه
پژوهش فالحتي ي اين پژوهش با نتايج ها يافته

-) با عنوان اثربخشي تمرينات ادراكي1393(
نوشتاري مبتاليان -ي حركتيها مهارتحركتي بر 

و نتايج پژوهش  ستبه نارسانويسي در يك راستا
. ه استفالحتي، اين اثربخشي را تأييد نمود

دوست و  ، طالبمحمدپورهمچنين نتايج تحقيق 
با موضوع  )2002و ويليامز ( )1394فالحتي (

تي ي حركها مهارتحركات حسي بر  تأثيربررسي 
ششم  ةنويس پايان پسر نارساآموز دانشظريف 
. نتايج است، با پژوهش حاضر هماهنگ ابتدايي

ه از تحقيق اين پژوهشگران نشان داد آمده دست به
ي ها مهارتكه آموزش حركات حسي بر  است

كل  نارسانويس در ان پسرآموز دانشحركتي ظريف 
و سرعت  دست وگرفتن، هماهنگي چشم  ابعاد در و

 ي پژوهش حاضر باها يافته دارد. داري معني تأثير
)، 1391( الهيج ميجاويد و قوانتايج پژوهش خسرو

از نظر اهميت عوامل مؤثر بر خوانانويسي 
ابتدايي همخواني دارد. اين  ةان دورآموز دانش

ند كه ا هپژوهشگران در پژوهش خود اشاره كرد
نوشتاري، عوامل كارپژوهي و عوامل  يازن پيشعوامل 

ان آموز دانشمرتبط با ديكته نويسي، بر خوانانويسي 
ي اين پژوهش با نتايج ها يافته طور همينمؤثر است. 

) در يك 1991( ) و لوين2001( پژوهش آماندسون
. اين پژوهشگران معتقدند كه يكي از ستراستا

–، يكپارچگي بينايينويسي دستعوامل مؤثر بر 
با حركات ظريف،  حركتي است. دستخط

فعال،  ةي حافظها مهارتي حركتي، ريز برنامه
دانستن قراردادهاي خطي ويژه در زبان آموزشي 
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ي حركتي بينايي، تركيب ها مهارتكودك و 
ي ها مهارتكاركردهاي خط اجرايي و تنوعي از 

همچنين تحقيق  گفتاري همبستگي دارد.–شفاهي
ي اين ها )، يافته2003مار، ويندسور و سرماك (

كند. اين پژوهشگران در تحقيق  ميپژوهش را تأييد 
 ويژه بهي پايه ها مهارتد كه ان هاره كردخود اش

از  مهارت بينايي بر خوانايي دستخط مؤثر است.
 ةدستاوردهاي اين پژوهش، طراحي الگوي برنام

بوده است كه براي اصالح و ترميم  درسي
ابتدايي كاربرد دارد.  ةران دوآموز دانشنارسانويسي 

كه » رها«ماحصل اين پژوهش، با ابزار آموزشي 
توسط نسترن دستگاهي براي افزايش مهارت ترسيم 

ذهني  توان كمان عادي و آموز دانشحروف الفبا در 
اول ابتدايي شهر اهواز ساخته  ةپذير پاي آموزش

 ةشده، همخواني دارد. وي با استفاده از وسيل
ين نتيجه رسيد كه آموزش آموزشي رها به ا

آموزشي رها بر  ةوسيل ازدستخط حروف با استفاده 
ان آموز دانشترسيم حروف الفبا در  ةافزايش نمر

اول ابتدايي مؤثر  ةپذير پاي ذهني آموزش توان كم
نيز كه توسط سيف » سينا«آموزشي  ةوسيل است.

، با ه است) ابداع گرديد1363( نادرينراقي و 
هدف  ترين عمدهاني دارد. پژوهش حاضر همخو

آموزشي سينا، آموزش خواندن، هجي كردن  ةوسيل
و در نهايت نوشتن به فراگيراني است كه 

ي ويژه در يادگيري دارند. بخشي از نتايج ها نارسايي
 هاي روشكه  دهد ميپژوهش حاضر نشان 

چندحسي فرنالد، روش آموزشي سينا، استفاده از 
يادگيري مبتني بر ، روش يافته سازماني ها بازي

ي فردي، روش يادگيري در ها تجربه و انجام پروژه
، براي اصالح و اي برنامهي ها حد ورزيدگي و آموزش

ابتدايي كاربرد  ةان دورآموز دانشترميم نارسانويسي 
)؛ در پژوهشي 2009و چاوو ( كوشكي، الياس .دارد
 شناسي جنبشتغييرات جنبشي و  ةمطالعبه 

نوشتن طوالني در كودكان  دستخط در يك تكليف
) به 1388كمالي (. نارسانويس و عادي پرداختند

اثربخشي آموزش تمرينات يكپارچگي حسي  ةمطالع
نوشتاري در  ةويژبر كاهش عالئم نارسايي 

ي دوم و سوم ابتدايي شهرستان ها ان پايهآموز دانش
 ه استو در تحقيق خود نشان داد هاروميه پرداخت

ي حسي در تغيير فرايند كه تمرينات يكپارچگ
يكپارچگي حسي، افزايش ميزان دقت و كاهش 

ي اماليي گروه آزمايش مؤثر بوده و سبب ها غلط
طي  نوشتاري شده است. ةكاهش عالئم نارسايي ويژ

) 1391پژوهشي، منصورنژاد، كجباف و مولوي (
در بهبود را اثربخشي روش چندحسي فرنالد 

دوم  ةان پايآموز دانشنارسانويسي و امال در ميان 
و نتيجه گرفتند  كردندابتدايي شهر كاشان بررسي 

كه روش چند حسي فرنالد، در بهبود نارسا نويسي و 
 .بوده است مؤثران مدارس ابتدايي آموز دانش يامال

در پژوهش خود اهميت رشد  )2008گاالنيز (
ي حركتي و خوانايي ها مهارتشناختي را در درك 

وش چند حسي مورد بررسي دستخط با استفاده از ر
 اي مطالعهطي  )2004برنينگر (. ه استقرار داد

ي درگير در كنترل ها مؤلفهه است كه گزارش داد
توانند با نواحي  ميحركتي ظريف و توليد زبان 

پيشاني مغز ارتباط داشته باشند. اين نواحي  ةقطع
درگير نگهداري فرايندهاي مغزي هنگام نوشتن 

ي حركتي، ريز برنامهل و هستند كه شامل كنتر
پژوهش . شود ميكاركردهاي اجرايي و زبان 

) نيز در راستاي 1394، يزداني و آقايي (طلب حق
به  پژوهش حاضر بوده است. اين پژوهشگران

آموزشي چند حسي  هاي روشاثربخشي  ةمقايس
ان آموز دانشاورتون و فرنالد بر بهبود اختالل نوشتن 

ند. نتايج نشان ا هي پرداختدوم ابتداي ةنارسانويس پاي
كه هر دو روش بر بهبود اختالل  ه استداد

داشته، اما ميزان  تأثيرنارسانويسي كودكان 
اثربخشي روش اورتون در مقايسه با روش فرنالد 
بيشتر بوده و هر دو روش بر بهبود اختالل 

ان هر دو جنس، اثربخشي آموز دانشنارسانويسي 
)، 1397اصغري نكاح ( وند و ارجمندنيا، حسن .دارند
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ند كه ا هنيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد
منجر به بهبود عملكرد توجه و  يشناخت يها بازي
 ياضياختالل ر يپاسخ در كودكان دارا يبازدار

در راستاي اين پژوهش، روزنبلوم، همچنين  .شود يم
 را همبستگي معناداري) 2009جسمان و آلوني (

 يسميارگانتوانايي  هاي هربين مهارت دستخط و نم
، ارزيابي جهيدرنت و ندا هافتيگروه نارسانويس  در

 به منظوركودكان  براي را يسميارگانمشكالت 
 كنند. ميدرمان و بهبود دستخط پيشنهاد 

 ةدربار آمده دست بهي ها به نتايج و يافتهبا توجه 
براي درسي مكمل  ةمناسب بودن الگوي برنام

ان آموز دانشت نارسانويسي اصالح و ترميم مشكال
مربيان و توان انتظاز داشت كه  مي ،اول ابتدايي ةدور

تربيتي به اين امر توجه و عنايت  اندركاران دست
براي برطرف ساختن  داشته و از اين الگو الزم را

با توجه نارسانويسي كودكان بهره گيرند.  مشكالت
درسي براي  ةدر اين تحقيق، الگوي برنام اينكهبه 

اول ابتدايي از نظر متخصصان  ةان دورآموز دانش
مراكز اختالالت يادگيري و  معلماندرسي،  ةبرنام

ارزشيابي قرار گرفته  اول ابتدايي مورد ةمعلمان دور
 ةبرنام گردد در تحقيقات آتي، ميشنهاد است، لذا پي

به اجرا  ها عملي در دبستان صورت بهنظر  مورد
 اينكهبا عنايت به  د.درآمده و نتايج آن ارائه گرد

ان آموز دانشدر اين تحقيق، براي  شده مطرحالگوي 
بر اصالح و ترميم  تأكيدبا اختالالت يادگيري با 

گردد در  مي، لذا پيشنهاد استنارسانويسي 
درسي مكمل براي  ةتحقيقات بعدي الگوي برنام

 با انواع اختالالت يادگيري شامل انآموز دانش
، اختالل 14ي در رياضيات، نارساي13نارساخواني

، و...ي حافظه ها ، اختالل15يادگيري غيركالمي
با توجه به مطلوب  گردد. طراحي و اعتبارسنجي

يي جهت ها گردد كارگاه ميبودن اين الگو، پيشنهاد 
تربيتي  اندركاران دستمعرفي اين الگو به مربيان و 

ي ها بسياري از علت اينكهبا توجه به  برگزار گردد.
ت نارسانويسي، با شناسايي زودهنگام و مشكال

، لذا پيشنهاد است ميترم قابل، موقع بهاصالح 
براي  ها ي تخصصي در استانها گردد كارگروه مي

شناسايي و تشخيص مشكالت نارسانويسي تشكيل 
و زودهنگام اين  موقع بهشوند تا ضمن تشخيص 

سنين قبل از ديستان)، اصالح و ترميم آن مشكل (
گردد  ميپيشنهاد  صورت گيرد. تر عيسر و تر ساده

مراحل شناسايي، تشخيص و اصالح و ترميم 
و با  تر گستردهمشكالت نارسانويسي، در سطح 

 صورت به، كودكان استثنايي ةپژوهشكد محوريت
ي آموزشي تهيه و تدوين گردد و در اختيار ها بسته
اختالالت يادگيري سراسر كشور و  مراكز يتمام
س عادي (جهت آشنايي معلمان)، مدار طور نيهم

 قرار داده شود.
 تشكر و سپاسگزاري

 نمعلماي درسي، ريز برنامهاز همكاري متخصصان 
در اين  كننده شركتاختالالت يادگيري و معلمان عادي 

پژوهش در استان مازندران كمال تشكر و قدرداني را 
 داريم.

 ها نوشت پي
1. Learning disability 
2. National center for children with Learning 
disability 
3. Dysgraphia 
4. Visual memory 
5. Visual perception 
6. Curriculum development 
7. Curriculum 
8. Design 
9. Supplementary activities 
10. Applied Research 
11. Field Study Research 
12. validation 

برابر  4درصد و درجه آزادي  5جدول در سطح خطاپذيري  x2مقدار .13
 ست.ا 9.49

14. Dyslexia 
15. Dyscalculia 
16. Non- Verbal Learning Disorder 
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