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  چكيده

 و شهر در,  خيابان و كوچه در شايد و هستند آشنا آن با بيش و كم انسانها همه كه است بيماري صرع

 اين چون باشند، كرده خورد بر آن با خود ي خانه در حتي يا و دوستان و اقوام يا و زندگي محله مدرسه

 مي اطرافيان ترس بعضاً و تعجب موجب است، ناگهاني ظهورش و ندارند عاليمي ظاهر نظر از بيماران قبيل

   . شود

كه در پايه  عليبه نام  يآموز دانش و ساير دروس رس ديكته نويسيدر اين پژوهش در مورد بهبود مشكل د  

آموز متوجه  نويسي در دانش با بررسي علل و عالئم ضعف ديكته  ، مي باشد. مشغول به تحصيل است ششم

راه كارهايي  سابقه بيماري صرع در وي مي باشد . از اين رو برآن شدم تاآموز ناشي از  شدم مشكل دانش

  . دهمو درمان اين مشكل ارائه جهت بهبودي 

 آموز، دانش خود طريق از را اطالعات اين نظير داشتم، اطالعاتي سري يك به نياز كارها راه كردن پيدا براي

 را آنها و يافتم را كارهايي راه اطالعات اين به توجه با كردم آوري جمع  مدرسه مشاور و والدين ، وي پرونده

 توالي تقويت ديداري، حافظ تقويت براي كارها راه اين جملگي. آوردم در ااجر  مرحله به آموز دانش با

 نتيجه ، ها حل راه اين اجراي پايان در. داشت ضعف آنها در علي  كه بود شنيداري حافظه تقويت و ديداري
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با  براي ساير معلمان كه دانش آموزان ها حل را اين اميدوارم كه آمد دست به آموز دانش پيشرفت از خوبي

  مشكل صرع دارند مثمر ثمر واقع شود.

ومتوجه شدم كه   مشاهده نمودممبتال به صرع آموز  با اجراي راه كارها تأثير زيادي در بهبود ديكته دانش

و ساير درسها جلو   كارهاي انجام گرفته توانسته است تا حدود زيادي ازتكرار اشتباهات مكرر وي درديكته

آموز، خانواده، معلم و همكاران در مدرسه از بهبود مشكل ديكته  ه : خود دانشگيري داشته باشد به طوري ك

  آموز ابراز خرسندي نمودند . نويسي دانش

  نكات كليدي :

  صرع ، ضعف امال ، راه كارها

  مقدمه

امالست. اولين گام براي  در درس آموزان با آن مواجه هسند ضعف يكي از مهمترين مشكالتي كه دانش  

آموز را  باشد. چنانچه معّلم و مربي به موقع و دقيق مشكالت دانش ن هر ضعفي شناخت آن ميبرطرف كرد

تواند سريع راه حل مناسب و منطقي را براي حل مشكل انتخاب و در جهت بهبود وضعيت  تشخيص دهد مي

  آموزان اقدام نمايد. آموزشي دانش

 بيماري اينكه عليرغم.  است شناخته آنرا بشر هك است بيماريهايي ترين قديمي از يكي EPILEPSY يا صرع  

 كنترل قابل ها دارو انواع با ولي است نشده حاصل آن قطعي درمان هنوز اين وجود با است اي شده شناخته

  .باشد مي دارو مصرف بيماري اين كنترل راه تنها اما باشد مي
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 يا ديانسفال از ميتواند آن منشاء هك است الكتريكي ريتمي ديس يك ها،صرع فيزيولوژيست نورو ديد از  

 صرع يا CRAND MAL انواع به تواند مي صرع.  برگيرد در را مغز ديگر امواج اين و بوده مغز كورتكس

   . شود ديده كوچك صرع يا  petit mal و بزرگ

 و شرمندگي گناه احساس و اضطراب بيني كم خود حس صرع از ناشي عادي غير حاالت و حمالت متعاقب  

 مانند و كالمي كنترل نوع هيچ نداشتن آن طوالنياثرات  و شود مي ظاهر صرعي افراد در افسردگي "نهايتا

  .هستند پذير آسيب و ضعيف بسيار جسمي نظر از آنان از برخي همچنين. باشند آن

 به مربوط آنها همه كه دارد وجود مصروع آموز دانش يك درسي وضعيت بودن ضعيف براي متفاوتي علل

 را آموزان دانش تحصيلي افت در بيماري اين داشتن نقش احتمال توان نمي كه هرچند نيست صرع يماريب

 آموز دانش كه مشكلي و رنج علت به مدرسه از او تنفر جمله از ديگري نكات است ممكن. گرفت ناديده

 است مصروع آموز دانش چون اينكه از مدرسه اولياي و خانواده تصور يا و ديگر هاي بچه بين در مصروع

  .باشد داشته نامطلوب تاثير او تحصيلي شرايط در باشد داشته تحصيلي پيشرفت تواند نمي

  

 تشخيص يا اغلب كه ابسانس نوع صرع خصوص به و نوع هر از زياد و متناوب صرع حمالت كه گونه همان

 بروز امكان نيز دهد مي رخ مغز در گذرا الكتريكي اختالل علت به كه موقتي شناخت توقف يا شود نمي داده

  .كند مي فراهم را تحصيلي افت

. دهد قرار تاثير تحت را يادگيري به مربوط بخش فقط است ممكن جزئي حتي مغز، ديدن آسيب همچنين

 كاهش وگيجي، منگي باعث است ممكن كه نيز) نيست شايع خيلي البته كه( صرع ضد دارويي عوارض

  .شود صرع به مبتال آموزان دانش در تحصيلي افت به منجر تواند مي همگي را خود تمركز، ضعف و حافظه
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 قابل آنها همه خوشبختانه اما باشد مطرح آموز دانش تحصيلي افت در باال موارد از يكي از بيشتر است ممكن

  .رفت خواهد بين از مربوطه پزشك با تخصصي مشورت با را آنها از بخشي و است حل

هاي مكانيكي نوشتن مانند دست خط،  هاي گوناگوني است. مهارت ري مهارتنوشتن مستلزم به كارگي  

هاي تفكر  ها و دستور زبان و مهارت هاي زباني مانند درك معناي كلمه هجي كردن و نقطه گذاري و مهارت

هايي هستند كه در نوشتن نقش دارند،  دهي و برقراري ارتباط ميان مطالب از مهمترين مهارت مانند سازمان

 6تا  5باشد. بنا بر جديدترين آمار حدود  آموز در كدام حيطه مي ايد همواره توجه داشته باشيم مشكل دانشب

دانش آموز  2نفري  30درصد از دانش آموزان دچار اختالالت يادگيري هستند به عبارت ديگر در يك كالس 

رشناس ارشد روان شناسي با بيان اين مبتال به اختالل يادگيري داريم كه آمار باال و قابل توجهي است.يك كا

اصل خواندن، نوشتن و رياضيات دچار مشكل يادگيري هستند،  3كه برخي كودكان در يك يا چند حيطه از 

گفت: اين افراد در صورت آگاه نبودن معلمان و والدين با برچسب هايي مثل كند ذهن و شاگرد تنبل كالس 

ر اثر شكست هاي متوالي روحي پايين مي آيد و مشكالت مواجه خواهند شد. عزت نفس اين كودكان ب

يادگيري آن ها به طور معمول با افزايش سن آن ها وخيم تر مي شود. نابرابري معنادار بين پيشرفت درسي 

و بهره هوش، نداشتن توجه و تمركز، بيش فعالي، بي توجهي در كالس درس، ناتواني در حل مسئله، انگيزه 

ديگران در انجام كارها و مهارت هاي اجتماعي رشد نيافته و تاخير جدي در آموختن را  كم، وابسته بودن به

  مي توان از مشخصه هاي ناتوانيهاي يادگيري برشمرد...

ي جوانب از جمله امال توجه خاص  دوره ابتدايي حساسترين مرحله آموزش و پرورش است كه بايد به همه

هاي اوليه تحصيل به اهميت امال و كاربرد آن در زندگي آشنا شوند و  آموزان بايد از سال داشته باشيم، دانش

با توجه به نيازي كه دارند به خوبي آن را بياموزند تا دچار مشكل نشوند، به دليل كاربرد امال در تمام موارد 

در  باشد و زندگي يادگيري صحيح آن الزامي است. در آموزش امالء يك نمونه و يا ترتيب حروف مدنظر مي
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تر از خواندن آن است زيرا بازشناسي يك كلمه يك  آن خالقيت مطرح نيست، امالي يك كلمه بسيار مشكل

  عمل رمزگرداني است.

 آگاه براي اي وسيله نوشتن و گفتار و ديگران افكار به بردن پي براي است اي وسيله خواندن و نوشتن

 انجام دبستان در زبان آموزش زمينه در كه وششهاييك تمام بنابراين. خود افكار و مقاصد از ديگران ساختن

  . باشد  خواندن و گفتن ، شنيدن يعني، آن گانه چهار اركان پرورش جهت در بايد گيرد، مي

 درست نوشتن طريقه ، بنويسند ديگران تا تقرير را مطلبي پركردن، معناي به و عربي است اي كلمه امالء

  . تاس رفته بكار و نويسي درست و كلمات

علي كه مشكل بيماري  نام به آموز دانش امالي مشكل رفع براي زير هاي هدف جهت در تحقيق اين در 

  :است گرفته انجام صرع داشت

  آموز دانش  ديداري حافظه تقويت - 1

  آموز دانش ديداري توالي تقويت - 2

  آموز دانش  شنيداري حافظه تقويت - 3

  .برداريم گام آموزان دانش موفقيت جهت در بتوانيم همكاران و خود كارها راه اين انجام با كه اميد 

  

  :  مسأله بيان

 را ها توانايي اين كردن شكوفا   معلمان عنوان به ما كه ايست توانايي يك نوشتن صحيح و نوشتن . خوب

 مكرد مي كار امال كالس در آموزان دانش با و كردم مي تدريس را درس وقتي مهر ماه در.هستيم دار عهده
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 كه دارد آرزو معلّمي هر زيرا. باشند نداشته نوشتن در مشكلي آموزانم دانش تا بود اين بر من سعي تمام

 نفوذ آموزان دانش وجود اعماق در هايش گفته و بگيرند ياد تر آسان و بهتر را او هاي درس آموزانش دانش

 وراهنمايي تشويق با نبود ديگر آموزان دانش با سطح امالهم نوشتن درعلي ان  آموز دانش   اين بين در.كند

 زود و داد نمي نشان اي عالقه خود از نوشتني هاي فعاليت انجام براي.  كرد مي توجه كالس هاي درس به

 از استفاده با و بود صحبت حال در اش دستي بغل با هميشه نداشت قرار و آرام دركالس. شد مي خسته

 توانم مي چگونه انديشيدم باخود بنابراين. نشست مي خود ايج سر كوتاهي مدت تشويق مختلف هاي روش

  را به درس امالء عالقه مند سازم؟ علي با تشويق 

 مهم علت به نيز آن كه. شود مي محسوب آموزان دانش درسي مواد مهمترين از يكي ديكته كه آنجايي از

 كه دانست نوشتاري مهارتهاي ودنب عيني در را امر اين دليل بتوان شايد است، نوشتاري هاي مهارت بودن

 تعمق و دقت كردم سعي موضوع اهميت به توجه با. سازد مي فراهم را كودك مشكالت تحليل امكان

 مشغول خيلي را فكرم آموز دانش اين مشكل بنابراين. باشم داشته آموزان دانش امالء درس در بيشتري

 پيدا حلهايي راه مشكل اين حل براي كردم يسع كرد مي ايجاب شغليم وظيفه كه آنجايي از. است كرده

 بهو بيماري صرع  ديكته در ضعف علت به كه كودكاني به ها شيوه اين گرفتن كار به با بتوان شايد تا كنم

  .كرد كمك شود مي زده مانده عقب ، پرتي حواس ، تنبلي ، ذهني كم برچسب آنها
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  توصيف وضعيت موجود

   كالس ششم مدرسه اي كه من در آن تدريس مي كردم درس مي خواند .در  كه استساله  11 پسري  علي

طبق گفته ي والدينش  بعد از چند جلسه از گذشت درس امال متوجه شدم كه علي مشكل امالنويسي دارد .

ها مشكل  او در تمام درس . جلو آن گرفته مي شدو با مصرف دارو فقط  شتعلي سابقه بيماري صرع دا

كه نابراين بر آن شدم تا مشكل يادگيري علي را در تمامي دروس ، مخصوصا درس امال يادگيري داشت . ب

  برطرف سازم .ناشي از بيماري صرع وي بود را 

  :مشكل حل ضرورت و اهميت

ها با مشكل مواجه خواهد شد ،  من مي دانستم چنانچه مشكل ديكته نويسي  علي حل نشود در تمام درس

هايش شك كرده و از لحاظ  شود و به توانايي د اعتماد به نفسش ضعيف ميشو نسبت به تحصيل دلسرد مي

دهد  اش را تحت تأثير قرار مي شود و زندگي آينده اش وارد مي رواني و عاطفي صدماتي جدي به او و خانواده

 شود. بنابراين بايد با به كارگيري روشها و آموزش صحيح ديكته نويسي و سبب سرخوردگي وي در جامعه مي

اش  در جهت افزايش مهارت نوشتن به او كمك كنم تا در مدرسه جلوي مدير و معلم و دوستانش و خانواده

  هايش حداكثر استفاده را نمايد. احساس حقارت و ناتواني نكند و اعتماد به نفسش افزايش يافته و از توانايي

  را در علي را كاهش دادم؟از چه روشها و راهكارهايي استفاده كردم و چگونه مشكل ديكته نويسي 

 را رياضي آموزي دانش اگر مثال براي. هستند دروس ساير زيربناي فارسي و امالء كه است ذكر به الزم

 درست تواند نمي را موضوع شاگرد اوقات گاهي. نيست رياضي ندانستن هميشه آن دليل نفهمد درست

 ي زمينه در آموز دانش شكست باعث امر اين و. ردآو نمي نمره بنابراين بنويسد درست تواند نمي يا و بخواند

  .آورد مي پايين را او نفس به اعتماد و شده او تحصيلي

  :كنم مي دنبال را زير اهداف ، علمي فعاليت اين در شده مطرح موارد به توجه با حال 
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  .دهم موزشآ آموز دانش توانايي سطح و سني شرايط به توجه با را امالنويسي چگونگي راهبردهاي - 1

  .دهم افزايشعليدر را نوشتن مهارت - 2

  .ببرم باال را علي نفس به اعتماد - 3

  .دهم پيشرفت علي در را خواندن مهارت - 4

  .كنم تقويت علي در را تمركز و توجه و دقّت - 5

  .دهم افزايش امالء درس به را علي عالقمندي - 6

  ):اول نوع شواهد( موجود وضعيت تعيين براي اطالعات گردآوري

 با و علمي طريق به بايست مي كه باشد مي تر دقيق و بيشتر اطالعات به نياز مسئله دقيق تبيين جهت

 هاي روش از بود الزم مسئله ماهيت به توجه با بنابراين. نمود اقدام اطالعات آوري جمع ويژگيهاي رعايت

  :عبارتنداز پژوهش اين رد شده گرفته بكار هاي روش كه شود استفاده اطالعات آوري جمع مختلف

  مشاهده) الف

  مصاحبه) ب

   مدارك و اسناد بررسي) ج

  همكاران نظرات از استفاده) د

  اي كتابخانه ي مطالعه) هـ
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  مشاهده  -الف 

بعد از چند جلسه از كه از كالس در سال تحصيلي گذشت و گرفتن چند امتحان امالي كالسي متوجه شدم 

پائين مي باشد .و به خوبي درس امال را ياد نميگيرد .جدول نمرات علي  كه نمرات علي در درس امال بسيار

  در چند نوبت امال در زير آورده شده است :

  4  3  2  1  شماره امتحان

  5  9  6  8  نمره

  

  مصاحبه  -ب 

براي مصاحبه ابتدا مادر علي را به مدرسه فراخواندم و از او علت ضعف يادگيري علي را سوال نمودم . 

ان كرد كه علي به بيماري صرع مبتال است و تحت نظر دكتر درمان مي شود . مادرش اظهار مادرش بي

  داشت كه بر اثر استفاده از داروها ، پسرم در خانه نيز مضطرب است . و با ترس و لرز درس مي خواند .

  مدارك و اسناد بررسي) ج

يگر نيز دچار ضعف يادگيري مي باشد با بررسي پرونده تحصيلي علي متوجه شدم كه علي در درس هاي د   

  .و بيشتر نمراتش مناسب نيست . اين وضعيت تحصيلي در سال هاي قبل علي نيز مشاهده شد .

  : همكاران نظرات از استفاده) د

از ساير همكاران نيز راجع به وضعيت تحصيلي علي سوال نمودم . بيشتر همكاران اظهار داشتند كه علي در 

  شكل مواجه است .يادگيري دروس با م
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  اي كتابخانه ي مطالعه) هـ

  تحصيلي ضعف و صرع

 به مربوط آنها همه كه دارد وجود مصروع آموز دانش يك درسي وضعيت بودن ضعيف براي متفاوتي علل  

 را آموزان دانش تحصيلي افت در بيماري اين داشتن نقش احتمال توان نمي كه هرچند نيست صرع بيماري

 آموز دانش كه مشكلي و رنج علت به مدرسه از او تنفر جمله از ديگري نكات است ممكن. گرفت ناديده

 است مصروع آموز دانش چون اينكه از مدرسه اولياي و خانواده تصور يا و ديگر هاي بچه بين در مصروع

  .باشد داشته نامطلوب تاثير او تحصيلي شرايط در باشد داشته تحصيلي پيشرفت تواند نمي

 تشخيص يا اغلب كه ابسانس نوع صرع خصوص به و نوع هر از زياد و متناوب صرع حمالت هك گونه همان

 بروز امكان نيز دهد مي رخ مغز در گذرا الكتريكي اختالل علت به كه موقتي شناخت توقف يا شود نمي داده

  .كند مي فراهم را تحصيلي افت

. دهد قرار تاثير تحت را يادگيري به مربوط بخش فقط است ممكن جزئي حتي مغز، ديدن آسيب همچنين

 كاهش وگيجي، منگي باعث است ممكن كه نيز) نيست شايع خيلي البته كه( صرع ضد دارويي عوارض

  .شود صرع به مبتال آموزان دانش در تحصيلي افت به منجر تواند مي همگي را خود تمركز، ضعف و حافظه

 قابل آنها همه خوشبختانه اما باشد مطرح آموز دانش يليتحص افت در باال موارد از يكي از بيشتر است ممكن

  .رفت خواهد بين از مربوطه پزشك با تخصصي مشورت با را آنها از بخشي و است حل

 صرع بيماري بيان نموده است كه :   رابطه اين در نيز روانپزشكي تخصص فوق قرايي محمودي جواد دكتر

 و ها تشنج حمالت، چراكه باشد داشته آن به مبتاليان ليتحصي شرايط روي بر منفي تاثيرات است ممكن

 پزشكان بنابراين است، گذار تاثير شدت به آنها تحصيلي افت چنين هم و يادگيري روي بر داروها از برخي

  .كنند داري خود مصروع آموزان دانش به عارضه پر و آور خواب داروهاي تجويز از بايد

 اين آنها دليل: گفت كنند، مي امتناع مدرسه جمع در حضور از مصروع كودكان بيشتر كه اين بيان با وي

 مصروع آموزان دانش از رو اين از و مسريست بيماري اين كنند مي فكر آنها هاي كالسي هم بيشتر كه است

  .شود مي كودكان اين در مدرسه از زدگي نوعي موجب كه كنند مي دوري



 

اين فايل فقط براي مشاهده يم باشد . براي خريد فايل ورد و قابل 

ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و 

 www.asemankafinet.irپژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٤  
 

 خواندن درس زير از رفتن در و تكليف رفع براي بهانه يك عنوان به خود بيماري از مصروع هاي بچه گاهي  

 تكليف ندادن انجام دليل به تا دهند مي فريب را خود معلم و خانواده بهانه اين با و كنند مي استفاده  سوء

 خود اتاق نكردن تميز براي آوردن عذر شب، تكليف ندادن انجام چون مواردي مثال. نشوند تنبيه و سرزنش

 ساير با فرقي هيچ نظر اين از صرع به مبتال كودك كه داشت توجه بايد زمينه اين در كه ديگر كاليفت يا

  .نياورد عذري و دهد انجام را خود وظايف كه داشت انتظار او از بايد و ندارد كودكان

 را حمله وقوع از ترس و شده آموز دانش اضطراب افزايش موجب است ممكن كه هستند دروسي حال اين با

 تشويق زا استرس موارد از پرهيز به را بيمار يا و استرس با مقابله آموزش بايد موارد اين در. دهند افزايش

  .دهند آموزش را تطابق راه آنها به رنج، و مشكالت مقابل در شكست روحيه جاي به همچنين. كنند

  امتحان روزهاي و صرع

 به قادر آموزان دانش ديگر مانند صرع دچار آموز دانش و آيد نمي پيش خاصي مشكل معموال مورد اين در  

 قطعا صورت آن در كه دهد رخ امتحان جلسه در صرع حمله كه زماني مگر است خود امتحانات گذراندن

  .گيرند مي نظر در را را موضوع اين مدرسه اولياي

 والدين و صمتخص پزشك است الزم نباشد، كنترل تحت كامال و شديد صرع، حمالت كه مواردي در

 گيري تصميم آنها امتحان شرايط و وضعيت مورد در تا و گذاشته مدرسه اولياي اختيار در را الزم توضيحات

  .شود انجام ويژه

 مطرح سوال اين بيماري اين به مبتال كودكان در رفتن مدرسه خاص شرايط در مالحظات اين تمام وجود با

  .بود خواهد بهتر آموزان دانش اين براي استثنايي و خاص مدارس كه شود مي

 ميان در خوبي به توانند مي هستند صرع بيماري دچار كه كودكاني ، ايران صرع انجمن كه بروشوري براساس

 براي اي مدرسه چه كه سوال اين به پاسخ و بپردازند تحصيل به معمولي مدارس در و آموزان دانش ديگر

 آموز دانش كه درمواردي تنها. شود مي توصيه اديع مدارس در تحصيل است؟ تر مناسب مصروع كودك

 يا و دارد ديگري مغزي اي زمينه بيماري  صرع، با همراه روانشناسي، و پزشكي هاي كارشناسي طي مصروع

 به صرع بيماري ولي كنند تحصيل استثنايي مدرسه در كه است بهتر دارد نرمال حد از تر پايين هوشي بهره

  .نيست استثنايي مدارس در آموزان دانش تحصيل ادامه براي موجهي دليل تنهايي
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  تجزيه تحليل اطالعات

بعد از گردآوري شواهد به تجزيه و تحليل آن پرداختم .با توجه به اينكه دليل اصلي ضعف يادگيري علي 

بيماري صرع وي بود و لي از آن مهمتر اضطراب و استرسي بود كه به علي به خاطر اين بيماري وارد شده 

د و به خوبي نمي توانست حواس و تمركز خود را بر روي درس ها جمع نمايد . براي يا فتن راه حل با بو

  همكاران گرامي صحبت كرده و نظرات و راه حل هاي آن ها را نيز جويا شدم .

  :پيشنهادي هاي حل راه اقدامات

 انجام به مشكل رفع جهت را زير اقدامات پيشنهادي راهكارهاي و شده مطرح عوامل گرفتن نظر در با

  :رساندم

 امكانات و شرايط به توجه با بود شده پيشنهاد امالء مشكل نمودن طرف بر براي كه كه راهكارهايي بين از

  : كردم اجرا دركالس را زير هاي روش زماني محدوديت و آموز دانش ظرفيت و مدرسه

   حسي چند روش  -

  سپاري ياد به الگوي و شعر خواندن  -

  بازي خمير از فادهاست -

  كلمات با نقاشي كشيدن  -

   نفس به اعتماد افزايش براي -

  علي به مسئوليت دادن  -

  مدرسه در علي براي زا استرس هاي موقعيت بردن بين از -
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  ...و.باشد داشته را موقعيت ترين راحت كه داده قرار گروهي در را علي -

 از و داده نشان علي به دارند اختالف هم با جزيي مورد چند يا يك در اما هستند هم مشابه كه تصوير دو  -

  .كند پيدا را تصوير دو بين هاي تفاوت تا شود خواسته وي

 داشته اضافي يا كم دندانه يا و نقطه يا حرف كه نوشته كلمه يك كدام هر روي گرفته را مقوايي هاي كارت-

  ...و.كند پيدا را آن نقص علي و باشد

  حركتي ديداري گيهماهن تقويت براي

  .شود توجه ميز روي دفتر گذاشتن ي آموز ونحوه دانش نشستن وضعيت به ـ

  .  شود دقت آموز دانش گرفتن دست مداد ي نحوه به ـ

  .كند مچاله هايش دست با را روزنامه كاغذ يا باطله كاغذ كه شود گفته او دست عضالت تقويت براي ـ

  .كند قيچي را باطله كاغذهاي ـ

  ...و.نمايد وبسته باز خودش را زيپ و كفش بند لباس، هاي دكمه ـ

   مناسب حل راه يافتن 

 رفع و تقويت براي كردم سعي گرفت صورت كه ديگري اقدامات وعلي   مورد در اطالعاتي آوري جمع از بعد 

 راه اين .كنم كار وي با كالس در دقيقه 15- 20 روزانه و بيابم مناسبي هاي حل راه عليدر  امالء اختالل

  :بودند صورت اين به ها حل



 

اين فايل فقط براي مشاهده يم باشد . براي خريد فايل ورد و قابل 

ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و 

 www.asemankafinet.irپژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٧  
 

 و... و را مادر، ، دارا مانند كلماتي در كه  مشكالتي به توجه با علي ديداري حافظه توالي تقويت براي - 1

  . شد استفاده بود شده نوشته آنها روي كلماتي كه كارتهايي و بدني حركات سري يك از داشت آنها امثال

 حروف پوشاندن با....) ظ،ذ،ز،ض،( مانند صدايي هم حروف آموزش با رابطه در علي ديداري حافظه تقويت - 2

  . نظر مورد كلمه و

 يا و آموز دانش توسط صداها تشخيص و شده ضبط صداهاي از استفاده با:  شنوايي حساسيت تفويت - 3

  . بسته چشمان با خود دوستان صداي تشخيص

   شده انتخاب هاي حل راه اجراي 

 و كردم ترسيم ، او پيشرفت ميزان ثبت و علي تشويق براي جدولي شده انتخاب هاي حل راه اجراي از قبل

 در او نمره شود، مي گرفته علي از كه امالئي هر كه شد قرار ببيند، را آن هم علي تا كردم نصب تابلو كنار در

  .شود نوشته جدول

 به" نوازد" ي كلمه يا "مادر" جاي به " مارد" مانند كلماتي ديداري توالي تقويت براي اول مرحله در 

  :گرفت انجام زير فعاليتهاي ،" نوزاد"جاي

 به را حركات همان او تا شده خواسته علي از و داده انجام بدني حركت چند و ايستاده علي روبروي - الف

  . شد گرفته خوبي نتيجه تا و شد انجام باره دو امر اين و دهد انجام ترتيب

 و دادم نشان علي به  بود شده نوشته  سامان ، دارا ، نوزاد مادر، مانند  كلماتي يمقواي كارت يك روي -ب

 را كلمات حروف آن سپس و. كند بازگو ترتيب به را كلمات آن كه خواستم او از و كردم مخفي را آنها سپس

 ترتيب تا مكن كار علي با بيشتري كلمات كردم سعي شد صرف زيادي زمان مرحله اين در بنويسيد ترتيب به

  .بگيرد ياد خوب را توالي و
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 از باشد حروف نوشتن عكس بر امكان كه كلماتي از امالئي حافظه توالي تقويت يعني مرحله اين پايان در

  . داشت امالئئ غلط 2 فقط و آمد بدست خوبي نتيجه تقريباً شد، يادداشت بررسي ونتيجه شد گرفته علي

 از دوباره و شد انجام كار اين كنم كار علي با ديگر بار را)  ب( مرحلهبهتر نتيجه گرفتن براي گرفتم تصميم

  . شد گرفته خوبي نتيجه و نداشت غلطي ديگر بار اين شد، امالءگرفته علي

  . شد استفاده ذيل مراحل ازعلي   ديداري حافظه تقويت براي - 2

 خواستم او از و كردم مخفي را تصويرها بعد و دادم علي به يك به يك و كرده انتخاب را تصوير دو ابتدا: الف

 دو. برود باال علي ديداري حافظه تا دادم انجام تصوير چهار – سه با را باال روش بعد ببرد نام را تصوير آن كه

  .داد خوبي نتيجه تا شد انجام روش اين مرتبه سه

 باشد كتابش كلمات  به مربوط كه اي كلمه كارت هر روي و كرده تهيه كارت چند بعدي مرحله در: ب

 او چشم از دور و گرفته او از را ها كارت بعد و بسپرد خاطر به را ها واژه تا دادم مهدي به را ها كارت ، نوشته

 برداشته كه واژه به مربوط كارت تا خواستم او از بعد و دادم نشان علي به را بقيه و برداشتم را كارت دو  يكي

. نبود كارتها بين در اصالً كه گفت را هايي واژه علي شد، انجام را كار اين كه اول مرتبه. كند معرفي را شده

 – هلو – گالبي -سيب:  ميوه گروه از مثالً(باشد گروه يك در كه كنم انتخاب را هايي واژه گرفتم تصميم

 كه واژه يك مرحله اين ادامه در. داشت بر در خوبي نتيجه روش اين. دهد جواب بتواند تا) پرتقال -موز

 به. برداشتم را ديگري واژه و شده اضافه ها واژه همان و كردم اضافه ها واژه به نداشت ها واژه بقيه به ربطي

  . برداشت در خوبي نتيجه خوشبختانه.  كردم مي اضافه مرتبط غير واژه يك هرمرتبه ترتيب همين

  .يابد افزايش علي ديداري حافظه تا گرفت انجام اي دقيقه 15 جلسه 4 طي مرحله اين  
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 به و كردم انتخاب داشت ربط ديداري حافظه به آنها صحيح امالي كه را هايي واژه مراحل اين از بعد -ج

 در انگشت با را آن صحيح امالي تا خواستم ازوي و كردم مخفي را كارتها بعد بخواند را ها واژه تا دادم علي

 دقيقه 15 تا 10 روزانه تمرين اين انجام با.  بود موفق تمرين اين انجام در وي. بنويسد كاغذ روي بعد و هوا

                                                               .داشت خوبي پيشرفت آموز دانش هفته يك گذشت از بعد

 هدوبار باال تمرين بعد. شد مي نوشته كلمه 3 يا 2 كلمه يك جاي به كارت هر روي باال مرحله از بعد - د

  . شد انجام

 اينها مانند و غذا حاضر، صدا، صابون، مانند كلماتي امالء آن در كه گرفتم علي از اماليي مراحل، اين از بعد 

 تابلو پاي را لغات از يكي بعد.  دادم اميدواري او به تشويق با ولي داشت امالئي غلط 6 امالء اين در علي. بود

 علي از و پوشاندم را " ظ" حرف روي سپس بخواند و كند نگاه ار آن علي تا " ناظم" كلمه مثالً نوشتم

 غلط اگر تا دادم نشان را صحيح كلمه بعد كند، كامل) ظ،ض ذ،ز،( چهارحرف از يكي با را آن تا خواستم

  .  بنويسد كنارش را درستش و كند اصالح را آن زد حدس

. داشت خوبي پيشرفت آموز دانش اينكه تا برديم پيش صدا هم حروف با زيادي كلمات با را مراحل اين 

  .بود بخش رضايت بسيار كه آمد بدست خوبي خيلي نتيجه گرفتم علي از كه  بعدي امالي

 جاي به يا " رفتن" "رفتند" كلمه جاي به مثالً. بود او شنوايي حافظه در ضعف علي ديگر مشكالت از يكي 

  .شد يم برطرف مشكل اين بايد كه نوشت مي "ما" "ماه" كلمه

) ميز روي بر نشستن ترتيب به نه البته(  يكي يكي تا خواستم كالس آموزان دانش از اول مرحله در - الف

 خوبي به را مرحله اين علي.  بگويد را آموز دانش نام كدام هر صداي شنيدن از بعد علي و. بزنند صدا را علي

  . گذاشت سر پشت



 

اين فايل فقط براي مشاهده يم باشد . براي خريد فايل ورد و قابل 

ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و 

 www.asemankafinet.irپژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٠  
 

 امثال و زمين با توپ برخورد ، شيشه و در به انگشت بهضر ، باران آب، چك چك صداي بعد مرحله در -ب

 تشخيص را كدام هر صداي و كند گوش آنها به كه خواستم علي از و كردم ضبط كاست نوار طريق از را آنها

جلسه  در. دهد جواب درست را موارد از تا دو توانست فقط اول جلسه از علي مرحله اين در. كند بيان و دهد

 و گرفت صورت خوب خيلي كار اين ، شد آشنا صداها با خوب خيلي علي و تكرار مراحل ناي دوباره بعدي

  . داشت خوبي پيشرفت

 را ها كلمه تمام گفتم قبالً كه همانطور كه شد گرفته علي از اي جمله صورت به اماليي سوم مرحله در -ج

 حد در علي امالي كردم أكيدت داشتند شنوايي حساسيت كه هايي كلمه روي بيشتر چون بار اين و نوشت

 او از و دادم علي به قرمز ماژيك يك با همراه و نوشتم اي برگه روي را كلمات صحيح امالي ، بود انتظار

 نوشته غلط كه اي كلمه هر زير و كند پيدا برگه توي را نوشته غلط كه كلماتي صحيح امالي خود تا خواستم

  . كرد پيدا تسلط موضوع بر خوب خيلي علي اينكه تا كرد پيدا هادام مرحله سه طي امالء نوع اين. بنويسد

 علي براي را نظر مورد متن اول. گرفتم علي از حافظه تقويت كلي مرحله سه از تركيبي اماليي پايان در

 تا خواستم علي از متن خواندن هنگام. آورد ياد به را آنها و كند مجسم خود ذهن در را ها كلمه او تا خواندم

 نام را "انتظار،خداحافظي مصطفي،" هاي كلمه او بگويد را است مشكل برايش برايش نوشتن كه را اي هكلم

 ي كلمه تا خواستم او از و آوردم تابلو پاي را او.  ببرد هاپي آن صحت به خودش اينكه براي هم من. برد

 بار يك و "ت،ض" حروف ب ربا يك و "ظ ت،"حروف باربا يه"ز ، ت" حروف با بار يك. بنويسد را "انتظار"

 و زيباتر كلمه كدام نظرش به كه گفتم او به به  و بنويسد، "ز ط،" حروف با بار يك و "ط،ظ"حروف با

 نوشت به شروع بعد و كردم را كار اين هم ديگر كلمات با. داد نشان  را "انتظار" شكل دقيقاً او است آشناتر

  . بردم پي وي پيشرفت و موفقيت به من و. نداشت اشتباهي اماليش در او كرد، امالء
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  آمده بدست نتايج ارزيابي

 سي از بعد خوشبختانه شد طيداراي سابقه بيماري صرع  آموز دانش ضعف كاهش براي كه مراحلي انجام با

 والدين كه طوري داشت اي مالحظه قابل پيشرفت و شد مند عالقه خيلي امالء درس به آموز دانش جلسه

 انجام كارهاي راه گرفت تصميم داشت خوبي خيلي پيشرفت و كردند رضايت ابراز فرزندشان پيشرفت از علي

 اول كالس معلمان و ببرند بهره آن از هم معلمان تا بگذارد ميان در مدرسه معلمان با جلسه يك در را شده

  .    باشند داشته درس اين كردن تدريس بهتر صرف را بيشتري وقت كنند سعي

   جديد حل راه به نسبت واكنش 2هد گرد آوري شوا

به شرح  2براي بررسي اينكه آيا ضعف ديكته نويسي علي برطرف شده، به گردآوري اطالعات جديد و شواهد 

  زير پرداختم:

ي درسي  هاي علي و كاهش كلمات نادرست قبلي و افزايش نمره با مشاهده ديكته مشاهده فردي: -1

  ويسي او شدم.امالي او متوجه بهبود وضع ديكته ن

  جدول نمرات علي بعد از اجراي راه حل ها در زير آمده است :

  4  3  2  1  شماره امتحان

  18  18  17  15  نمره

  

  همانطور كه مالحظه مي شود ، پيشرفت خوبي در نمرات علي در درس امال مشاهده شد . 
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  مصاحبه با مادر علي : - 2

ه داشت بيان داشت كه علي در منزل اضطرابش كم شده همچنين مادر علي نيز در مراجعه اي كه به مدرس 

در يادگيري است و براحتي درس مي خواند . همكاران ديگر نيز بيان داشتند كه علي در دروس آنها نيز 

  پيشرفت داشته است .

  آموز:  مصاحبه با خود دانش -2

گفت: نمره  آورد و مي اليش را ميآمددفتر ام يام مي كرد و هر بار به خانه  علي ابراز خوشحالي و موفقيت مي

  هايم خيلي بهتر از گذشته شده است. 

آموز و افزايش نمراتش را تأييد كردند و از بهبود  نيز بهبود ديكته دانش مدير و ساير همكاران4

  وضعيت ديكته او راضي بودند.

 

  :نتايج ارزيابي

 مي امالء اشتياق با. نداشت مشكلي يگرد امالء نوشتن در آموز دانش اين شده ياد هاي روش بكارگيري با

 گفتم مي او به كه اي كلمه هر و آورد مي در را دفترش راحتي به نداشت دلهره امالء درس در ديگر. نوشت

 خانه در ديگر شدم راحت: گفت مي بود خوشحال خيلي مادرش. نوشت مي و كشيد مي صدا راحتي به

  .نويسد مي احتير به بگويم را متني هر و نداريم دعوا و جنگ

  گيري نتيجه

 مي ها ديدگاه اين. بگذارد كودكان يادگيري بر مثبتي يا و مخرب اثرات تواند مي معلم و والدين هاي ديدگاه

 باشند، مفيد توانند مي والدين كه هايي راه از. باشد مهم دارد، صرع كه شما كودك براي خصوص به توانند
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 كمك و سازند آگاه تغييرات تمام از را معلم و باشند كودكشان معلم براي خوبي اطالعاتي منبع كه است اين

 بتواند دارد معلم كه را اضطرابي تمام شايد آن، بودن گذرا مانند كودك صرع مورد در اطالعات دادن با كردن

 كردن فراهم در را معلم صرع، به راجع صحيح اطالعات و اوليه هاي كمك در معلم كردن سهيم. دهد كاهش

 احساس و بداند را شما فرزند صرع بيماري كه معلمي. سازد مي قادر مدرسه در صرع كنترل و الزم يلوسا

 كه معلمي به نسبت كرد خواهد احساس بيشتري اعتماد و اطمينان كند، مديريت را صرع تواند مي كه كند

  .ندارد را اطالعات اين

 كلوپ و تولدها مانند معمول هاي فعاليت تمام در رددا اجازه اينكه مثال كودك در بينانه واقع توقعات پرورش

 از اجتماعي و عملي هاي مهارت كسب. كند شركت نمايشنامه و شيرخوارگاه ورزش، اردو، موسيقي، ها،

  .است اهميت حائز كودكان ديگر مثل شما صرع به مبتال كودك براي ها فعاليت اين در كردن شركت طريق

 از اضافي هاي فعاليت يا و خانه تكاليف انجام براي كودكتان به ندادن نگيزها و نكردن تشويق ديگر، سوي از

 را كودك اجتماعي تجربيات و يادگيري قدرت تواند مي شود، تشنج دچار كودك است ممكن اينكه ترس

 و ها چالش از كردن اجتناب براي اي بهانه عنوان به صرع از كودك كه شود باعث است ممكن و كند محدود

 در كه كنيد هايي فعاليت انواع در مشاركت به تشويق را كودك كه است مهم. كند استفاده ها يتمسئول

  .باشند داشته تاثير تشنج تحريك

خالصه اينكه دانش اموزي كه به بيماري صرع مبتالست مانند همه دانش اموزان ديگر حق دارد ياد بگيرد .و 

دانش آموزان دارند . بايد در اين دانش آموزان استرس و  در اين ميان معلمان نقش ويژه اي در پيشرفت اين

  اضطراب را كم كرد و براي آنها وقت بيشتري در نظر گرفت .
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  پيشنهادات ارائه

  :همكاران به پيشنهاد

 شاگردان با خود ي صميمانه ارتباط با بعد و كنند پيدا را مشكل علّت اقدامي هر از قبل محترم همكاران ـ

  .ايندنم برطرف را مشكل

  . شود مي بهتر گيري ياد باعث روش اين زيرا نمايند استفاده حسي چند روش از ها نشانه گيري ياد براي ـ

  .شاگرد اوليه شناخت براي است ضروري نياز كه كنند استفاده آموزان دانش ي پرونده از ـ

 ايفا فرزندان تربيت و وزشآم در را اساسي نقش خانواده زيرا. يكبار ماه هر خانواده آموزش جلسات تشكيل ـ

 باشد بيشتر معّلم با آموزان دانش والدين يعني مدرسه و خانواده بين تعامل و رابطه چه هر و كند مي

  .است بيشتر تاثيرگذاري اين مطمئناً

 روش اين با آموزان دانش براي يادگيري زيرا نمايند استفاده سپاري ياد الگوي از خود تدريس در ـ

  . ماند مي آموزان دانش ذهن در بهتر طالبم و ترشده راحت

  .بپرهيزند منزل در هدف بي تكاليف دادن از ـ

 از را آموز دانش كه است نياز پس دارد، بسيار تاثير انگيزه  ايجاد در پيشرفت از آگاهي كه جايي آن از ـ

  . نمايند برجسته را قوتش نقاط و كرده آگاه پيشرفتش

 او از است آموز دانش تواناييهاي از خارج كه را كاري هرگز آموزان انشد نفس به اعتماد افزايش جهت ـ

  .نخواهند

  .ببرند باال مثبت هاي ويژگي يادآوري با را آموزان دانش نفس به اعتماد ـ
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٢٥  
 

  :مدرسه با همكاري

 محل مدرسه با كودك تحصيلي وضعيت مورد در شدن مطمئن خاطر به والدين كه است اهميت حائز بسيار

 خانواده هم. كند مي صدق بيشتر نيست، مهار قابل تشنج كه زماني خصوص به مسئله اين. باشند تماس در

  .دارند نياز همكاري اين به مدرسه هم و

  :والدين مشاركت

   :صرع مورد در عمومي اطالعات

 هب مبتال كودك يك با برخورد برايشان است ممكن و اند نديده تشنج هرگز مديران، و معلمان از بسياري

 تشنج، انواع اوليه، هاي كمك صرع، مورد در مدرسه اولياي كه شوند مطمئن بايد والدين. نباشد راحت صرع

 تماس مدرسه با تواند مي صرع انجمن بخواهيد شما اگر. دارند كافي اطالعات صرع داروهاي احتمالي عوارض

 به تا است خوبي روش هم اين باشد،ن كنترل قابل راحتي به تشنج اگر. كند فراهم را اطالعات اين و گرفته

  .شود داده آموزش هم كالس در ها بچه ديگر

  :شما كودك مورد در خاص اطالعات

 اطالعات اين. بدهند مدرسه اولياي به كودكشان مورد در اي ويژه اطالعات كه هستند اين خواستار والدين

 در كه مراحلي) باشد داشته جودو اگر( هشداري عالمت تشنج، توصيف ها، تشنج انواع شامل است ممكن

 تشنج كننده تحريك موارد و دكتر اسم دارو، جانبي عوارض مصرفي، داروهاي افتد، مي اتفاق تشنج طول

  .بگذارد ميان در كاركنان با را اطالعات اين تا كه دارد نياز شما اجازه به مدرسه مدير. باشد
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٢٦  
 

  :مدرسه مشاركت

  :شبكه -

 در را والدين تواند مي همچنين مدرسه. آورد فراهم نياز صورت در را اضافه يآموزش وسايل تواند مي مدرسه

  .دهد قرار صرع انجمن با تماس

  :رسمي غير جلسات -

 قرار درخواست مورد است، كودك نگران كه خانواده يا و كاركنان توسط است ممكن رسمي غير هاي جلسه

 براي است ممكن مربوط افراد. است صرع مورد رد اطالعات تبادل براي مناسبي راه جلسات تشكيل. گيرد

  .دهند جلسه تشكيل كودك نياز با مطابق عملي برنامه سري يك ريزي طرح

  :اضافي امكانات -

  :بخواهد است ممكن مدرسه بيشتر، همكاري آوردن فراهم براي

 نويسي نام كودك از كه اين از قبل دهد تشكيل درگير افراد ديگر يا و كودك والدين، معلم، با را جلساتي-1

  .شود

  .ديگر آموزان دانش براي صرع به مربوط خاص هايي درس كردن فراهم-2

  .تشنج از ويدئويي نوار نمايش-3

  .كند فراهم كاركنان براي آموزشي كارگاه كه بخواهد محل صرع انجمن از- 4
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٢٧  
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