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 چکیده

ی رفتار-یاثربخشی درمان شناختبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

آموزان پایه سوم ابتدایی دارای گروهی بر عملکرد دیکته دانش

انجام  94-95اختالل یادگیری دیکته  شهر تهران در سال تحصیلی 

با  پس آزمون -آزمون شیپگرفت. روش پژوهش،  طرح آزمایشی 

آموزان با نفر از دانش 40گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 

اختالل یادگیری دیکته بود که به دو گروه آزمایشی و کنترل هر 

 120جلسه 9گروه آزمایش به مدت  .نفر انتخاب شدند 20کدام 

ای مشاوره گونهچیو گروه کنترل ه گروهی داشتند مشاوره ایقهیدق

 یبرا کتهیزار مورد استفاده آزمون محقق ساخته داب ند.دریافت نکرد

 لیتحل قیاز طر هاداده کودکان استفاده شد. کتهید

 لیو تحل هیتجز نیآزمون لو و اریانحراف مع ن،یانگیمس،انیکووار

شان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شدند. نتایج ن

ی، از طرف کسب کرد کتهیداری را در عملکرد نوشتن دکاهش معنی

وجود دارد و به  >05/0Pبین دو گروه تفاوت معناداری در سطح 

آموزان دارای اختالل یادگیری طور کلی سبب بهبود عملکرد دانش

-یدرمان شناختبا استفاده از نتایج نشان داد که . شوددیکته می

 داد. ارتقارا  کتهیتوان به عملکرد نوشتن دگروهی می یرفتار

 کتهید، آموز دانش ی،رفتار-یدرمان شناخت :ها: کلیدواژه
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Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of 

group cognitive - behavioral therapy on performance 

of third-grade students with dictation learning 

disability of Tehran in the 2015-2016 academic years. 

The study was pre-test and post-test with control 

group. The sample consisted of 40 students with 

dictation learning disability that the two experimental 

and control groups of 20 people each were selected. 

The experimental group had 9 meeting of the 120-

minute group counseling and control group did not 

receive any advice. The instrument used was 

researcher made test of dictation for children. Data 

were analyzed by analysis of covariance,Mean, 

standard deviation, Levin test. Finings results showed 

that experimental group in comparison to the control 

group gained significant reduction in write 

performance dictates. On the other hand, there was 

significant difference between the two groups at 

P<0.05 and generally improve the performance of 

students with dictation learning disability. Conclusion: 

The results showed that cognitive-behavioral therapy 

could be used to improve writing performance. 

Keywords: cognitive-behavioral therapy, student, 

dictation 
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 مقدمه
 در یادگیری ییهاچالش که یآموزاندانش به زیادی توجه اخیرا  

 و مربیان والدین،. شده است متمرکز دارند، آموزشگاهی

 شاهد یدبستانشیپدوره  اوایل همان از پژوهشگران

 یهامهارت در یادگیری آموزاندانش از برخی سردرگمی

 داد هاآن به عنوان تکلیف به که هستند نوشتن و خواندن

 موقعیتی  اختالل یادگیریه حوز جهت  همین به ،شودیم

 اعمال جدید و ی قدیمهادهیا از ترکیبی آن در و دارد ویژه

های پایه )خواندن، نوشتن و ریاضی(، در میان مهارت .شودیم

ترین مهارت نام گرفته است. مهارت نوشتن، نوشتن ملموس

بندی اطالعات و کند و در دستهمرور ذهنی را تقویت می

 .(1،2010کند )وانگ و یوبه ذهن کمک می هاآنبندی اولویت

-در بیست سال اخیر، عالوه بر معلمان زبان، پیروان روان

شناسی رشد شناختی و تربیتی حتی بیش از قرون هجدهم و 

اولین گام برای   کتهیدنوزدهم، یعنی زمانی که آموزش 

-ی و پژوهشریادگیبر شد، عالوه یادگیری خواندن فرض می

واگنر، هانگ،  کنند )نیومن،تاکید می کتهیبر دهای مربوط، 

 (.                 2011، 2شیور، ناکی و کامتو

های یادگیری، ناتوانی در بیان نوشتاری است یکی از ناتوانی

باشد. از میان انواع ی نوشتن دیکته میهامؤلفهو یکی از 

های یادگیری ویژه)خواندن، ریاضی، نوشتن( اختالل

ردار از اهمیت خاصی برخو کتهید دشواری در یادگیری

ای نوعی مهارت های پایهاست، چرا که در کنار سایر مهارت

های ضروری و اساسی است و اختالل در آن به صورت کامال 

تواند فرد را با مشکل مواجه سازد و او را در مختلفی می

معرض شکست تحصیلی و عواقب منفی آن قرار 

 (.2011، 3دهد)برکلی، ماستروگروپی، اسراگز

آموزان را عزت نفس دانش نکهیبر اعالوه  کتهیدمشکل در 

ای برای آن اندیشیده نشود در کند، اگر چارهتضعیف می

                                                             
1 .Wong, & Yeo 
2 .Newman, Wagner, Huang, Shaver, Knokey & Cameto 
3 Berkeley, Mastropieri & Scruggs 

-موجب افت تحصیلی و یا حتی ترک تحصیل دانش درازمدت

آموز خواهد شد که عواقب نامطلوب اجتماعی و فردی آن 

( 2012) 4شود. ورنولفرد، خانواده و جامعه می ریگ بانیگر

 کتهید فیضعهای معتقد است در صورت عدم مداخله، نمره

ود خماند و عدم بهبود کودکان در طول مدت تحصیل ثابت می

شود که نمرات خودی بیشتر در کودکانی مشاهده می به

ضعف در دروس، عدم پیشرفت  تر است.شان ضعیفکتهید

و کاهش  هایتحصیلی، برچسب خوردن از طرف همکالس

ضعف در  دارایآموزان دانش که شودنفس باعث میادبهاعتم

 موزانآ بادانش مقایسه دیکته نتوانند انگیزش پیشرفت در

دهند. از سوی دیگر، اگر اختالل یادگیری  نشان خود از عادی

های مورد توجه و مداخله قرار نگیرد در پایه کتهیدموجود در 

دبیرستانی و آموزان دانش انیدر متحصیلی باالتر، حتی 

دانشجویان نیز مشاهده خواهد شد و به دنبال آن مشکالت 

های کند. از جمله این که خطاها یا غلطخاصی ایجاد می

امالیی در یک نوشته، افزون بر اثرات نامطلوب آن بر فرد که 

در باال به آن اشاره شد، قضاوت خواننده را نیز درباره نویسنده 

، 5دهد )گراهامقرار می ریتأثت متن به نحوه کامال  منفی تح

درصد از کل  27که  دهدیآمار و ارقام نشان م (.2013

 دهدییادگیری را ناتوانی یادگیری امال تشکیل م یهایناتوان

 7تا  6و در ایران، شیوع اختالل امال در پایه سوم ابتدایی بین 

 (.1384)نریمانی و رجبی،درصد گزارش گردیده است

برای پوشش دادن  6یادگیری خاصاختالل  اصطالح 

یکی از عملکردهای  که هر کدام شودیاختالالتی استفاده م

، دهندیقرار م ریرا تحت تأث استانداردشده یهاافراد در آزمون

آموزان مبتال به این مثل خواندن، نوشتن، ریاضیات. دانش

ها بسیار کمتر از آنچه از سن و سطح هوشی آن هایناتوان

افراد مبتال به اختالالت  .شوندیرود موفق مانتظار می 

تنظیم اطالعات، ادراک دیداری و شنیداری،  یادگیری، در

4 .Wornowel 
5 .Graham 
6 specific learning disorder 
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، هایآموزان مبتال به این ناتواننقص دارند. دانش حافظه و توجه

، دوستان کنندیویژه، معموال  ضعیف عمل م یهابدون کمک

و در نتیجه عزت  دانندیها را ناتوان مو اعضای خانواده آن

ها بسیار پایین است. همچنین، ترک تحصیل نفس و انگیزه آن

در کودکان مبتال به اختالالت یادگیری بیشتر است و این افراد 

 .شوندیدر عملکرد شغلی و اجتماعی خود نیز دچار مشکل م

4 -DSM تعدادی از اختالالت یادگیری خاص را به رسمیت

اندن، اختالل نوشتن، اختالل از جمله: اختالل خو شناختیم

 زبانریاضیات ، اختالل زبان ، اختالل فونولوژیک و لکنت 

 .(1،2013اسکانلون)

را  هایبندتالش کرده است که بعضی طبقه DSM-5 اما

مختلف و متنوع اختالالت  یهاعمومی تر کند تا بتواند جنبه

ها در کودکی تاکید شده بر شروع آن را طوری پوشش دهد که

باشد و این اختالالت از اختالالت مرتبط با سایر اختالالت 

به این ترتیب ، اختالل  .)مثال  طیف اتیسم( تفکیک شوند

یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده و 

اختالل خواندن، اختالل نوشتن، و اختالل ریاضی که هر یک 

اکنون به  ،شدیقبال  یک اختالل مستقل و مجزا محسوب م

عنوان یک اسپسیفایر در اختالل یادگیری خاص گنجانده شده 

است. یعنی از این به بعد اختاللی به نام اختالل خواندن، 

نوشتن یا اختالل ریاضی نخواهیم داشت. مثال  از این به بعد 

پزشکان یا روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این روان

( مبتالست، در عوض کودک به اختالل خواندن )دیسلکسیا

خواهند گفت که به اختالل یادگیری خاص با اسپسفایر 

اختالالت یادگیری با سایر  گونهنیا دیسلکسیا مبتالست.

 زیادی دارند ییمشکالت روانی کودکی چند ابتال

 (.2،2013)کاوندیش

ص به شرح زیر برای اختالل یادگیری خا DSM-5 معیارهای

 :است

                                                             
1 Scanlon 

دیگران و مداخالت مختلف، فرد در به رغم کمک الف(      

ها مشکل دارد تحصیلی و استفاده از آن یهایادگیری مهارت

زیر ، که به  یهاو این موضوع را حضور حداقل یک عالمت

 :دهدیاند، نشان مماه حضورداشته 6مدت حداقل 

 خواندی، یا آهسته و به دشواری مخواندیکلمات را غلط م -1

)مثال  کلمات جداگانه را با صدای بلند و غلط، به آهستگی 

، به طور فراوان کلمات را حدس می خواندیو با تردید، م

 .(زند، خواندن کلمات با صدای بلند برایش مشکل است

در درک معنی آنچه خوانده است مشکل دارد) مثال   -2

ممکن است متن را صحیح بخواند اما توالی یا سکانس 

ها ، یا معانی عمیق تر آنچه را روابط ، استنباطرویدادها،

 (.خوانده است درک نکند

در هجی کردن کلمات مشکل دارد)مثال  ممکن است  -3

اضافه کند، حذف کند  صدایحروف صدادار یا حروف ب

)جا بیندازد( ، یا یک حرف را به جای حرف دیگر به کار 

 (.ببرد

مثال   دارد)در نوشتن و ابراز عقاید به صورت کتبی مشکل  -4

یا  یدر داخل جمالت تعداد زیادی اشتباه دستور زبان

مرتکب کی شود(، عقایدی که به  یگذارنقطه و عالمت

 یده، واضح نیستند، سازمانکندیصورت مکتوب ابراز م

 .ها ضعیف استپاراگراف

در تسلط یافتن بر قواعد اعداد و ارقام ، اطالعات رقمی  -5

ها و روابط از اعداد بزرگی آن یا محاسبه مشکل دارد )مثال 

ها باهم درک ضعیفی دارد، اعداد یک رقمی را با آن

 خود هاییمثل همکالس تواندیو نم شماردیانگشتان م

قواعد ارقام و اعداد را به یاد بیاورد، وسط محاسبه 

و ممکن است روش محاسبه را عوض  شودیسردرگم م

 (.کند

2 Cavendish 
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در استفاده از  در استدالل ریاضی مشکل دارد)مثال  -6

ریاضی برای حل مسائل  یهامفاهیم ، قواعد ، یا فرمول

 .ریاضی به شدت مشکل دارد

تحصیلی فرد در یک یا چند درس ، بسیار  یهامهارتب( 

کمتر از سن تقویمی او هستند و در عملکرد تحصیلی و شغلی 

زندگی روزمره اختالل شدید به وجود  هاییتیا در فعال

پیشرفت  یهاموضع را نمرات فرد در آزمون. این آورندیم

 دهند.یبالینی جامع نشلن م یهاتحصیلی و سنجش

اما  شودیمدرسه شروع م یهادگیری در سالامشکالت یج( 

 هایییتحصیلی از توانا یهاممکن است تا زمانی که مهارت

اند خودشان را نشان ندهند) مثال  زمانی که فرد سبقت نگرفته

متونی دشوار و طوالنی را در یک محدوده  شودیفرد مجبور م

 .زمانی خاص بخواند، یا بار درسی بسیار زیاد باشد

ذهنی، مشکالت بینایی یا شنوایی  هاییتمعلول د(

نشده، یا سایر اختالالت ذهنی و نورولوژیک ، شرایط اصالح

 که زبانی با کافی آشنایی عدم ، اجتماعی –ناگوار روانی 

 وضیحت توانندینم ضعیف، تحصیلی پایه یا شود،یم تدریس

)مول،گوبل،گوچ،لندرل باشند یادگیری مشکالت برای بهتری

 (.1،2016و اسنولینگ

 فیاز ط یارمجموعهیآموزان زدانش یسینو کتهیشکالت دم

عوامل  یریادگیاست. چون در مسائل  یریادگیاختالل 

ه ب در هم مؤثر هستند دهیبه صورت درهم تن یادیز اریبس

 ترین فرایندی دانست کهتوان یادگیری را بنیادیمی جرئت

در نتیجه آن، موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و 

رسد که می افتهیتحولتعامل و رشد جسمی به فردی 

-او حد و مرزی نمی شهیو اندهای شناختی و قدرت توانایی

زمان یادگیری انسان  و گسترششناسد. تنوع بسیار زیاد 

 رغمیعلوسعت طول عمر اوست باعث شده است  که به

                                                             
1 Mol, Göbel, Gooch, Landerl  & Snowling 
2 .Scruggs, Mastropieri, Berkeley & Graetz 
3 .Learning Disabilities 
4 .Harris, Shumaker & Deshler 

دارند، برخی افراد  باهمهای زیادی که در یادگیری تفاوت

در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل شوند 

 (.2011، 2)اسراگز، ماستروگروپی، برکلی، گراتز

هر ساله تعداد زیادی از کودکانی که نارسایی آموزشی دارند، 

 که مشکالت نیو اه کمک مناسب به علت عدم دسترسی ب

 مورد درمانبه خوبی شناخته نشده است،  هاآنآموزشی 

آموز گیرند و محکوم هستند که به صورت نوقرار نمی

درآیند. تعداد زیادی از این کودکان به دلیل  خوردهشکست

در مسایل درسی، مدرسه و آموزش  3(LDاختالل یادگیری)

 (.2011، 4اشماکر، دشلرباشند )هریس، دارای مشکل می

امالء نویسی یا هجی کردن متضمن توانایی یادگیری انطباق 

-ها )اصوات( و حروف مکتوب است. انطباق و همبین واج

مکتوب مهارتی است که در برخی از  و حروفها خوانی واج

کند کودکان ناتوان یادگیری به خوبی رشد پیدا نمی

اصلی این ناتوانی (. مشخصه 2011، 5)دکستر، پارک و هاگ

این است که امالءنویسی کودک با در نظر گرفتن ظرفیت 

 تر از حدآموزش به میزان چشمگیری پایین و سطحهوشی 

 (.2012، 6انتظار است )وزلی

شوند تا ارتباط زبانی های امالیی موجب میهمچنین غلط

ور نتوانند منظ هاآنمطلوبی بین افراد جامعه برقرار نشود و 

(، 2010)7دیتزلهای هم بفهمند. ناشرا از نوشتهیکدیگر 

های ها و ادراک( معتقدند نگرش2011)8مرسر و پولین

آموزان تا حد زیادی متأثر  از توانایی معلمان نسبت به دانش

 آموزان در نوشتن و امالء است.دانش

( شیوع بیان نوشتاری کودکان سنین 2005وسادوک ) سادوک

اند. شیوع باالی اختالل درصد تخمین زده 10تا  3مدرسه را 

دهد که ناتوانی آموزان نشان مییادگیری امالء در بین دانش

ترین ناتوانی بیان نوشتاری است )کالرک، هلمر در امالء شایع

5 .Dexter,  Park & Hughes 
6 .Wesely 
7 .Nash-Ditzel 
8 .Mercer,  Pullen 
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تالالت (میزان شیوع اخ2009)2(.ناتان1،2005و اسنواینگ

اند و شیوع این درصد گزارش کرده 10تا  5یادگیری را بین 

درصد برای ناتوانی در امالء گزارش شده است  3.7-4اختالل 

 (.2009، 3)سمرود، کلیکمن

 یناتوان یامدهایدارند که پی( اظهار م1993)زرائلینلسون ا

به  خیدر تار یگریاز هر دوره د شتریدر حال حاضر، ب یریادگی

که مشکل  ی(. در صورت1380 ،یطوس یخورد )منشیچشم م

و درمان نشود، بر اثر  ییکودکان هر چه زودتر شناسا نیا

 ینرژو ا قتجبران آن به صرف و ،یناتوان تیگذشت زمان و تثب

جیتندرا، ادواردز، ساکس و ) خواهد داشت ازیفراوان ن

 (.2014، 4جاکوبسون

 ینظام آموزش اتیکودکان، از ضرور نیلذا توجه به آموزش ا

های اکثر پژوهشو نیز  (2003 )هاالهان و کافمن، است

اند و ی شناختی یا رفتاری داشتهدر ایران جنبه شدهانجام

بیشتر بر روی جامعه افراد بزرگسال و همچنین مقاطع دیگر 

پژوهشی در  خألبا متغیرهای دیگر صورت گرفته است و 

د دارد. محقق آموزان دختر مقطع ابتدایی وجوخصوص دانش

های قبلی صورت حاضر ضمن مطالعه پژوهش در پژوهشنیز 

ر پدرصدد  کته،یعملکرد نوشتن دگرفته در خصوص درمان 

-پژوهشی با استفاده از روش درمانی شناختی خأل کردن

ی کتهیعملکرد نوشتن درفتاری است تا بدین وسیله از میزان 

 یی بکاهد.مقطع ابتدانوجوانان دختر 

ی گروهی رفتار-یدرمان شناخت پژوهش حاضر  بررسیهدف 

آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل بر عملکرد دیکته دانش

-می 94-95یادگیری دیکته  شهر تهران در سال تحصیلی 

 باشد.

 شیپپژوهش حاضر با روش نیمه تجربی و با طرح آزمایشی 

و گروه با گروه کنترل اجرا گردید. از هر د پس آزمونو  آزمون

دیکته گرفته شد. سپس به  آزمون شیپآزمایشی و کنترل 

                                                             
1 .Clark , Helme & Snowling 
2 .Natan 

ی ارائه شد و در گروهی رفتار-یدرمان شناختگروه آزمایشی 

این رابطه افراد گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. در 

 پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون دیکته گرفته شد.

وزان دختر آمجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

دارای اختالل یادگیری دیکته پایه سوم ابتدایی مراکز 

 -95مشکالت ویژه یادگیری ویژه شهر تهران در سال تحصیلی 

 است. 94

آموزان دارای اختالل نفر از دانش 40نمونه این پژوهش شامل 

 یریگها با استفاده از روش نمونهتشکیل گروه برای دیکته بود.

به صورت تصادفی به دو گروه  هدفمند استفاده شد که

 از نفر تقسیم شدند و نیمی 20آزمایشی و کنترل هر کدام 

 دوم در گروه اول)آزمایش(و نیمی دیگر در گروه هاآزمودنی

 )کنترل(جایگزین شدند.

هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله مورد  یهایآزمودن

ک پیش ارزیابی قرار گرفتند: الف(ارزیابی اول با اجرای ی

درمان صورت گرفت. ب(ارزیابی  ۀآزمون، قبل از اعمال مداخل

 یدوم با اجرای یک پس آزمون که در پایان اعمال مداخله

 .انجام گرفت درمانی

پژوهش معیارهای های در این پژوهش، جهت انتخاب نمونه

ها نبودند زیر در نظر گرفته شد و افرادی که واجد آن مالک

 ر به این معیارها اشاره شده است:حذف گردیدند که در زی

های مورد مطالعه دارای تشخیص اختالل یادگیری به نمونه

ها دارای اختالل دیکته باشند عنوان مشکل اصلی و تمامی آن

های مورد مطالعه از هیچ کالس تقویتی، جلسات و نمونه

 درمانی خارج از محیط مرکز استفاده نکنند. 

 جلسه 2 از بیش غیبت شامل نیز پژوهش از خروج هایمالک

 دوره پایان تا حضور عدم و ی گروهیمشاورهدر جلسات 

 9گروه آزمایشی به مدت هست.  پیگیریو مرحله  درمان

3 .Semrud- Clikeman 
4 .Jitendra, Edwards, Sacks  & Jacobson 
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رفتاری -ای تحت درمان شناختیدقیقه 120ی جلسه

ونه گگروهی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ

ک ماه هر دو گروه درمانی را دریافت نکردند. پس از گذشت ی

 شرکت داده شدند. پس آزمونآزمایشی و کنترل در 

متغیر مستقل و   یگروه یرفتار-یشناختاز طرفی درمان 

آموزان متغیر وابسته این دانش کتهیعملکرد نوشتن د

 باشند.پژوهش می

 ابزار 

 پیشرفت تحصیلی آزمون: امال تحصیلی پیشرفت آزمون

 :است شده تنظیم بخش دو در

 جمله18شامل آزمون : اینیاجمله آزمون اول، بخش

 اول آبان اجرای پژوهش زمان که این به توجه است. با کوتاه

 قبل سال کتاب از آزمون محتوای پیش انتخاب برای لذا بوده،

 پیش آزمون یهاجمله شده است.متن استفاده آموزدانش

 انتخاب دوم سال کتاب کل از سوم سال آموزاندانش برای

 است.  شده

از  سوم سال آموزاندانش برای آزمون پس یهاجملهمتن 

 .است شده انتخاب سوم سال کتاب اول نیمه

 واژه 40 شامل آزمون این: ایواژه آزمون دوم، بخش

 بوده اول مهر پژوهش اجرای زمان اینکه به توجه است.با

 سال از کتاب آزمون پیش محتوای انتخاب برای لذا است،

 آزمون پیش یهاواژهاست.  شده استفاده آموزدانش قبل

 شده انتخاب دوم سال کل کتاب از سوم سال آموزاندانش

 از سوم سال آموزاندانش آزمون برای پس یهاواژهاست. 

 است. شده انتخاب سال سوم کتاب اول نیمه

 از امال پایایی آزمون تعیین منظور به: امال آزمون پایایی

 بین کرونباخ آلفای دامنۀ شد. استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 کامل بیانگر پایایی1 و پایایی عدم کنندهانیب است. صفر 1و 0

                                                             
1 Schaefer 

که  SPSSدر شدهمحاسبهکرونباخ  آلفای ضریب است. میزان

 .بوده است 86/0، شودیمکلمه را شامل  140

 روش

در این پژوهش، بعد از اخذ مجوز به مراکز مشکالت ویژه 

مراجعه شد و با توجه به موضوع پژوهش شهر تهران یادگیری 

های آماری این پژوهش آماده گردید. به منظور انجام نمونه

گیری هدفمند )در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه

آموزان پایه سوم ابتدایی انتخاب شد نفر از دانش40دسترس( 

دختر ( 20دختر( و گروه کنترل )20گروه آزمایش ) 2و در 

آزمون بر روی آزمون و پسد. در هر دو مرحله پیشقرار گرفتن

 هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید.

 جلسات

مداخله، آموزش بازی درمانی  ۀوی: شمداخله یهاوهیش

بود که بر اساس  مبتنی بر رویکرد شناختی  رفتاری

تدوین گردیده  (2002)1پژوهشی و درمانی شاوفر یهاتیفعال

 درمانگر با استفادهدر آن بازی  است

به شناسایی افکار و گروهی های شناختی رفتاری از تکنیک

 افکارمی پردازد. احساسات و بازسازی

 و همدیگر با کودکان همکاری ترغیب و آشنایی: اول ۀجلس

 هر هایوظیفه و هاقانون ۀارائ گروهی، هایجلسه هایفعالیت

 م خود،تقسی فعلی هایناراحتی دربیان کودکان ترغیب عضو،

و هر  شدهمیتقس یچهار نفر ایسه  یهاآموزان به گروهدانش

 .نویسدخط می کیکدام 

 بررسی گروهی، و فردی بین هایمهارت افزایش: دوم ۀجلس

 اب مقایسه در گروهی کارهای انجام و دیگران با ارتباط مزایای

 یبرا کردههیرا ته یهر گروه متن انفرادی و سپس کارهای

 .سدیتا آن گروه بنو خواندیم گریگروه د
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 غیرکالمی و کالمی هایمهارت آموزش و تقویت: سوم ۀجلس

 20تعداد لغاتی مثال   صحیح، گفتگوی ۀنحو و دادن گوش مثل

و سپس  کردهکلمه که دارای ارزش امالیی هستند را انتخاب 

شته شده جهت تکثیر خالی گذاها را در متن آمادهجای آن

آموزان جاهای و دانش همتن کامل را خواند. آنگاه شودیم

ا ر یکلمات توانیم کنند.پر می خالی را با توجه به قرائت

آموزان را از کلمه جا انداخت، دانش یو حروف ردانتخاب ک

 کلمات را کامل کنند.

 با و الگو با سازیساختمان گروهی بازی: چهارم ۀجلس

در پایان،  پانتومیم، حرکات اجرای ذهنی، تصویرسازی

ه نفر ب کی شوندیم میتقس ینفر 3 یهاآموزان به گروهدانش

و  سندهینو یآموز،دانششودیم نییتع ندهیعنوان گو

 یاری سندهیناظر. در ضمن نوشتن ناظر به نو گریآموز ددانش

 .دهدیم

 بر دهشارائه تصاویر با اصلی احساسات شناسایی: پنجم ۀجلس

چند تصویر ، دهندهآموزش کمک به هاآن تمرین و مقوا روی

 و شودمی طراحی ایصفحه در …مانند درخت، حیوان و 

 و گیردمی قرارآموزان دانش اختیار در صفحات سپس

 نویسند.می را نظر مورد شکل نام آموزاندانش

متن امالء یکی از مرور جلسه قبل و سپس : ششم ۀجلس

آموزان به دانشی نویسد و بقیهآموزان پای تخته میدانش

ه شده بکنند. سپس متن امالی نوشتهمتن با دقت نگاه می

گردد و بعد معلم شروع به گفتن ای پنهان میی پردهوسیله

نویسند و در آموزان میو تمامی دانش کندیهمان امالء م

آموزان با توجه به تخته امالی پایان پرده کنار می رود و دانش

 .کنندخود را صحیح می

 ردکیبا رو ییجلسه قبل، آشنا فی: مرور تکالهفتم ۀلسج

 فیلم ، پخشآن یمقدمات یهایو راهکار یرفتار-یشناخت

 الگوهای بازسازی و یادآوری برای درخواست و کودکان برای

ی چندین جمله به ارائه فیلم، اتمام از بعد رفتارها همان

آموزان و برقراری ارتباط بین جمالت و ساختن متن دانش

 .آموزانها توسط دانشمنسجم با آن

عملکرد جلسه  یابیگذشته و ارز فیمرور تکال: هشتم ۀجلس

جلسه قبل و دادن  فیمرور تکال، قبل و ارائه بازخورد

ها راحی جدول و حل آن، طمناسب به اعضا یبازخوردها

آموزان باید با توجه به متن کتاب درسی سؤال طراحی )دانش

که جواب آن یک کلمه باشد و سپس کلمات  ینمایند، به طور

 .را وارد جدول نمایند(

درمان را از  یاجزا ،یشده قبلآموخته میمرور مفاه جلسه نهم:

 نیتوازن ب جادیا م،یکنیم یدرج بند یلحاظ سودمند

ا را هبرنامه ،نیشیدر جلسات پ شدهمختلف گفته یراهبردها

 و معلم نقش اجرای م،یکنیبه صورت مختصر مرور م

 از .همدیگر هایدیکته تصحیح و کودکان توسط آموزدانش

 انیکردن تا پا یاعضا به خاطر حضور در گروه و همکار

 .میکنیم یجلسات تشکر و قدردان

انحراف  ن،یانگیاز م یآمار یهاداده لیو تحل هیتجز جهت

 نیتحلیل کوواریانس استفاده شد. همچن، آزمون لوین و اریمع

، نسخه  SPSS یها، از نرم افزار آمارداده لیو تحل هیتجز یبرا

 استفاده شد. 19

 هایافته

میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس  1در جدول 

 .آزمون نمرات کل دیکته آمده است

ترین پیش فرض گفت که مهمتوان می 2با توجه به جدول 

ان های رگرسیونی یکسکوواریانس برقرار است یعنی شیب خط

ت هاساست، اما پیش فرض دیگر کوواریانس برابری واریانس

که برای بررسی آن از آزمون لون استفاده شد، نتایج در جدول 

 آمده است. 3
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 های آزمایش و کنترلهای دیکته در گروههای مولفهانحراف استاندارد نمره . میانگین و1جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش  های دیکتهمولفه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 65/2 20/13 66/4 70/9 پیش آزمون جمله ای

 66/2 98/12 71/1 07/11 پس آزمون

 68/1 27/3 24/1 03/4 پیش آزمون ای واژه
 77/1 40/3 68/2 73/10 پس آزمون

 

 هاهای آنهای دیکته با پس آزمون.  همگنی شیب پیش آزمون های نمرات مولفه2جدول 

 سطح معنی داری خطا df فرضیه F df مقدار نام آزمون اثر

 570/0 40 12 85/0 51/0 المبدای ویلکز تعامل

 

 های گروه آزمایش وگروه کنترلبررسی برابری واریانس.  آزمون لون برای 3جدول 

 سطح معناداری F df1 df2 متغیرهای وابسته

 41/0 38 1 55/7 ایجمله

 51/0 38 1 48/6 ایواژه

 

 

توان گفت که پیش فرض دیگر می 3 با توجه به نتایج جدول

سه مقایها برقرار است. برای کوواریانس یعنی برابری واریانس

های دیکته از تحلیل های آزمایش و کنترل از لحاظ مولفهگروه

کوواریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج نشان داد که 

معنادار هستند، و این بدان معنی >P 01/0ها در سطح آزمون

های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری است که بین گروه

 .آمده است 4وجود دارد، نتایج در جدول 

ها بین دو دارد که در یکی از حیطهبیان می صرفا   4جدول 

گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد، اما برای 

ها تفاوت معنادار است، از آزمون تشخیص اینکه در کدام حیطه

تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا استفاده شد 

 .آمده است 5که نتایج در جدول 

 

 

 آزمونهای آزمایش و کنترل  با کنترل پیشآزمون دیکته گروههای پس.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمره4جدول 

 سطح معناداری F مقدار نام آزمون

 03/0 37/5 38/0 اثر پیالیی

 03/0 37/5 42/0 المبدای ویلکز

 03/0 37/5 87/0 اثرهتلینگ

 03/0 37/5 89/0 بزرگترین ریشه روی
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 های دیکتههای مولفه. تحلیل کوواریانس تك متغیری در متن مانکووا بر روی میانگین5جدول

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 41/0 006/0 57/9 33/85 1 33/85 جمله ای

 51/0 02/0 73/13 21/67 1 21/67 ای واژه

ی هامؤلفهتوان گفت که در همه می 5نتایج جدول  بر اساس

دیکته، بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود 

ی بر عملکرد نوشتن گروهی رفتار-یشناختدارد، یعنی درمان 

آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل یادگیری دیکته دانش

 .معناداری داشته است ریتأثدیکته 

  گیریبحث و نتیجه

 یاثربخشی گروه درمانبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

آموزان ی بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته دانشرفتار-یشناخت

پایه سوم ابتدایی دارای اختالل یادگیری دیکته شهر تهران در 

 انجام گرفت. 94-95تحصیلی سال 

 حوزه اساسی چند یا یک در یادگیری اختالل با آموزاندانش

 یا زبان شفاهی کاربرد یا فهمیدن با ارتباط در یشناختروان

 ممکن این اختالل تظاهرات. دهندیم نشان ناتوانی کتبی

 ریاضی یا امالء خواندن، نوشتن، در اختالل صورت به است

 و است فردمنحصربه آموزهر دانش در یادگیری اختالل. باشد

 از یکی. گیرددربرمی را از مشکالت مختلفی سطوح

 دارند، یادگیری اختالل که افرادی مشترک بین یهایژگیو

 نوعی یعنی است، مختلف یهاحوزه در متفاوت یهاییتوانا

 معلمان است ضروری بنابراین. دارند هاییتوانا دامنه ضعف در

 خواندن و اختالل با آموزاندانش یهایژگیو درباره و والدین

 ها ازآن آموزش برای باشند، داشته دقیقی اطالعات نوشتن

 و حرکتی کالمی بینایی، طریق از یادگیری متفاوت یهاروش

 را هاآن یهاو ضعف هایتوانمند کنند سعی و نمایند استفاده

 .بشناسند درستی به

ی دیکته هامؤلفهنتایج پژوهش نشان داد که مداخله بر 

است. همچنین نتایج نشان داد  رگذاریتأثی( اواژهو  یاجمله)

 بر عملکرد رفتاری-شناختی درمانی گروهکه در حالت کلی، 

دیکته تاثیرمطلوب دارد. تاکنون پژوهشی که به شکل همزمان 

د بهبو بر یگروه یرفتار-یشناخت درمان ریتأثبه بررسی 

آموزان با ناتوانی یادگیری در امالء عملکرد نوشتن دیکته دانش

بپردازد انجام نشده است که بتوان نتایج پژوهش حاضر را با 

 آن مقایسه کرد.

ختالل انتیجه گرفت که  گونهنیا توانیماین نتایج،  نییدر تب

با  وانتیمو  شودینمغیرقابل تغییر تلقی  کتهید یریادگی

ی مناسب در قالب فرد و گروه این امر را در هاارتمهآموزش 

مواجه  هکتید یریادگیاختالل و در نتیجه، با کاهش  رییتغفرد 

 شویم.

ت ای اسبا توجه به اینکه امالی صحیح کلمات مهارت پیچیده

که در آن نیاز است صدای کلمات با استفاده از تصویر ذهنی 

ه به بنابراین با توجآن کلمات به شکل نوشتاری تبدیل شود. 

-یاختشن یگروه درمانتوان نتیجه گرفت که نتایج پژوهش می

آموزان دارای اختالل ی بر عملکرد نوشتن دیکته دانشرفتار

 یادگیری دیکته موثر است. 

 یروهگ یرفتار-یدرمان شناختبرای تبیین نتایج در مورد      

د طی یتوان گفت که نوشتن نیز یک فرآیند است که فرد بامی

ها را به ها و جمالت را بخواند و ساختار آنکند که بتواند واژه

-یشناختذهن بسپارد که اثر گروه و جو گروهی با آموزش 

در افراد مبتال به اختالل یادگیری باعث افزایش ذهن  یرفتار

توان  در واقعها شده است که سپاری لغات و ساختار آن
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برد. ها را باال میاژهنگهداری اطالعات مربوط به حروف و و

در  یگروه یرفتار-یدرمان شناختیعنی با آموزش 

آموزان مبتال به اختالل یادگیری در دیکته توان دانش

. بسیاری از مشکالت رودیمنگهداری اطالعات در فرد باال 

حروف و اشتباه  و حذفامالی کودکان از جمله جا انداختن 

کردن در حروف مشابه را که مربوط به توجه است با آموزش 

ان آموزتواند بهبود یابد. لذا معلمان، به ویژه معلمان دانشمی

با ناتوانی یادگیری الزم است به این امر توجه کافی داشته 

 باشند.

ها نشان نکته دیگر این است که از آن جایی که پژوهش

ناتوانی یادگیری از جمله افراد مبتال به اختالل  اند؛ افراد باداده

یادگیری امالء در به یادسپاری تکالیف درسی از راهبردهای 

آموزان عادی کنند. اما اغلب دانشحافظه کمتر استفاده می

ها و نحوه نوشتار ای از کلمهبرای به خاطر سپاری مجموعه

ها ابتدا از آنکنند. برخی ها را برای خود تکرار میها، آنواژه

 کنند وها را تکرار میبندی کرده و سپس آنها را طبقهکلمه

 کهیدرحالکنند، ها را در ذهن مجسم میشکل واژه

 از این ختهیخودانگطور آموزان با ناتوانی یادگیری بهدانش

ها کنند. بنابراین وقتی این راهبردها به آنها استفاده نمیروش

کنند در نوشتن ها را کاربردی مینشود و آآموزش داده می

دهند به همین دالیل است عملکرد بهتری از خود نشان می

در بهبود نوشتن و دیکته  یگروه یرفتار-یشناختکه درمان 

 مؤثر است.

 ۀیبود که کل نیهر چند در تمام مراحل پژوهش تالش بر ا     

-تیمحدود یول انجام شود، یو با دقت علم یمراحل به درست

 قیحقت نیکه ا نیبا توجه به اکه اینکه؛داشته است  زین ییها

انجام شد و ممکن است  ییسوم ابتدا هیآموزان پادانش یبر رو

 رگیمختلف د نیافراد جامعه و مقاطع و سن ریافراد با سا نیا

ه پژوهش را ب نیا جیتوان نتایداشته باشند، نم ییهاتفاوت

انجام آزمون در  طیداد. با توجه به شرا میتعم گرید یهاجامعه

آموزان ممکن است دانش یساعات درس نیط مدرسه و بیمح

.. بر و. یحوصلگیب ،یخستگ ریکننده نظمخدوش یرهایمتغ

 .گذاشته باشد ریآموزان تأثدانشارزیابی نحوه 

در مدارس، انتخاب  کتهید یریادگیکاهش اختالل  الزمه

آموزان را به یادگیری فعالی است که مشارکت دانش یهاروش

در رویکردهای سنتی و معمول آموزش ، . دنبال داشته باشد

آموزان در نقش مخازن اطالعات معلم در نقش فعال و دانش

در نهایت ، یادگیری  .کردندیخود عمل م ۀبه وظایف محول

آموزان نتیجه محور بود و به سطوح پایین شناختی دانش

 .شدیود ممحد

 هانهیزم از برخی درآموزان دانش گونهنیا که این به توجه با

 ها،آندر آموزش  دارند، ضعف دیگر یهانهیزم در و توانمند

 استفاده خاصی راهکارهای و آموزشی یهابرنامه از است نیاز

 منجر که این بدونآموزش گروهی  از استفاده همچنین. شود

 در ییادگیر افزایش باعث شود شکایت و خستگی ناکامی، به

 هاستفاد با والدین و معلمان. شودیم هاآن در نوشتن و خواندن

 در توانندیم درمانی راهکارهای و آموزشی راهبردهای از

 ننوشت و خواندن اختالل باآموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 باشند. داشته یاکنندهنییتع و حساس نقش

 ریسا ریسن از تأث ریهمزمان با متغشود یم شنهادیپ ان،یدر پا

 ایو سطح سواد،  یاقتصاد-یسطح اجتماع رینظ رهایمتغ

با  شود. یریگاندازه یبعد یهابر پژوهش پدر و مادر ییجدا

 شودیم شنهادیبه دست آمده از پژوهش حاضر پ جیتوجه به نتا

 یبرا یرفتار-یشناخت یگروه درمان یکه از مداخالت آموزش

 یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش یلیبهبود عملکرد تحص

 شنهادیه مسئوالن آموزش و پرورش پب .استفاده شود کتهید

 ،ییابتدا معلمان به خصوص در مقطع ییآشنا یگردد برایم

 یدرمانگروه یهاوهیو ش یطراح یآموزش یهاکالس

به پژوهشگران  ها آموزش دهند.را به آن یرفتار-یشناخت

که این روش درمانی  شودیعالقمند در این زمینه پیشنهاد م

متفاوت مورد  یهادر گروه یشناختدیگر روان یرهایرا با متغ

بررسی قرار دهند. به مشاوران شاغل در مراکز مشاوره پیشنهاد 
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از بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری به  شودیم

ط توس کتهیاختالل د عنوان درمان اصلی برای کمک به درمان

ر ذیربط د نیشناسان و مشاوران استفاده شود. به مسؤولروان

هایی درباره آموزش شودامر آموزش و پرورش پیشنهاد می

بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری در آموزش 

آموزان برای کمک به دانش ضمن خدمت معلمان مدارس،

 .دارای این اختالل داده شود

 منابع

منشی طوسی، م نقی. ) مترجم (. واالس، جرالد، مک الفلین، 

ها، ویژگی های یادگیری مفاهیم و(. ناتوانی1384جمیزا )

 تهران: انتشارات آستان قدس رضوی .

 علل و شیوع بررسی(. 1384)سوران رجبی، و محمد نریمانی،

 پژوهشی علمی مجله. آموزان دانش در یادگیری اختالالت

 ..11-23 ،(2)18 استثنایی، کودکان حیطه در پژوهش
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