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 چکیده

 و شهر در , خیابان و کوچه در شاید و هستند آشنا آن با بیش و کم انسانها همه که است اریبیم صرع

 این چون شند،با کرده خورد بر آن با خود ی خانه در حتی یا و دوستان و اقوام یا و زندگی محله مدرسه

 می اطرافیان ترس بعضاً و تعجب موجب است، ناگهانی ظهورش و ندارند عالیمی ظاهر نظر از بیماران قبیل

  . شود

پایه  که در یعلبه نام  یآموزدانش و سایر دروس در این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس دیکته نویسی  

ه آموز متوجنویسی در دانشبا بررسی علل و عالئم ضعف دیکته  ، می باشد. مشغول به تحصیل است ششم

رهایی راه کا وی می باشد . از این رو برآن شدم تاسابقه بیماری صرع در آموز ناشی از شدم مشکل دانش

 . دهمجهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه 

 آموز، دانش خود طریق از را اطالعات این نظیر داشتم، اطالعاتی سری یک به نیاز کارها راه کردن پیدا برای

 را آنها و یافتم را کارهایی راه اطالعات این به توجه با کردم آوری جمع  مدرسه مشاور و والدین ، وی پرونده
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 توالی تقویت دیداری، حافظ تقویت برای کارها راه این جملگی. آوردم در اجرا  مرحله به آموز دانش با

 نتیجه ، ها حل راه این اجرای پایان در. داشت ضعف آنها در علی  که بود شنیداری حافظه تقویت و دیداری

برای سایر معلمان که دانش آموزان با  ها حل را این امیدوارم که دآم دست به آموز دانش پیشرفت از خوبی

 مشکل صرع دارند مثمر ثمر واقع شود.

 ه شدم کهومتوج  مشاهده نمودممبتال به صرع آموز با اجرای راه کارها تأثیر زیادی در بهبود دیکته دانش

 رسها جلودایر سو   کرر وی دردیکتهکارهای انجام گرفته توانسته است تا حدود زیادی ازتکرار اشتباهات م

ه شکل دیکتمهبود آموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بگیری داشته باشد به طوری که : خود دانش

 آموز ابراز خرسندی نمودند .نویسی دانش

 نکات کلیدی :

 صرع ، ضعف امال ، راه کارها

 مقدمه

ای گام بر امالست. اولین در درس آن مواجه هسند ضعف آموزان بایکی از مهمترین مشکالتی که دانش  

آموز را شدانباشد. چنانچه معلّم و مربی به موقع و دقیق مشکالت برطرف کردن هر ضعفی شناخت آن می

یت د وضعتواند سریع راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب و در جهت بهبوتشخیص دهد می

 ماید.آموزان اقدام نآموزشی دانش

 بیماری اینکه علیرغم.  است شناخته آنرا بشر که است بیماریهایی ترین قدیمی از یکی EPILEPSY یا صرع  

 کنترل قابل ها دارو انواع با ولی است نشده حاصل آن قطعی درمان هنوز این وجود با است ای شده شناخته

 .باشد می دارو مصرف بیماری این کنترل راه تنها اما باشد می
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 یا دیانسفال از میتواند آن منشاء که است الکتریکی ریتمی دیس یک ها،صرع فیزیولوژیست نورو دید از  

 صرع یا CRAND MAL انواع به تواند می صرع.  برگیرد در را مغز دیگر امواج این و بوده مغز کورتکس

  . شود دیده کوچک صرع یا  petit mal و بزرگ

 و مندگیشر گناه احساس و اضطراب بینی کم خود حس صرع از ناشی عادی غیر حاالت و حمالت متعاقب  

 مانند و المیک کنترل نوع هیچ نداشتن آن طوالنیاثرات  و شود می ظاهر صرعی افراد در افسردگی "نهایتا

 .هستند پذیرآسیب و ضعیف بسیار جسمی نظر از آنان از برخی همچنین. باشند آن

 به وطمرب آنها همه که دارد وجود مصروع آموزدانش یک درسی توضعی بودن ضعیف برای متفاوتی علل

 را آموزاندانش تحصیلی افت در بیماری این داشتن نقش احتمال توان نمی که هرچند نیست صرع بیماری

 آموزانشد که مشکلی و رنج علت به مدرسه از او تنفر جمله از دیگری نکات است ممکن. گرفت نادیده

 است مصروع آموزدانش چون اینکه از مدرسه اولیای و خانواده تصور یا و دیگر ایهبچه بین در مصروع

 .باشد داشته نامطلوب تاثیر او تحصیلی شرایط در باشد داشته تحصیلی پیشرفت تواندنمی

 

 تشخیص یا اغلب که ابسانس نوع صرع خصوص به و نوع هر از زیاد و متناوب صرع حمالت که گونههمان

 بروز امکان نیز دهدمی رخ مغز در گذرا الکتریکی اختالل علت به که موقتی شناخت توقف یا شودنمی داده

 .کند می فراهم را تحصیلی افت

. دهد رقرا تاثیر تحت را یادگیری به مربوط بخش فقط است ممکن جزئی حتی مغز، دیدن آسیب همچنین

 هشکا وگیجی، منگی باعث است نممک که نیز( نیست شایع خیلی البته که) صرع ضد دارویی عوارض

 .شود صرع هب مبتال آموزان دانش در تحصیلی افت به منجر تواند می همگی را خود تمرکز، ضعف و حافظه
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 قابل آنها همه هخوشبختان اما باشد مطرح آموزدانش تحصیلی افت در باال موارد از یکی از بیشتر است ممکن

 .رفت خواهد بین از مربوطه پزشک با یتخصص مشورت با را آنها از بخشی و است حل

ت خط، های مکانیکی نوشتن مانند دسهای گوناگونی است. مهارتنوشتن مستلزم به کارگیری مهارت  

های تفکر رتها و دستور زبان و مهاهای زبانی مانند درك معنای کلمههجی کردن و نقطه گذاری و مهارت

دارند،  تن نقشهایی هستند که در نوشمطالب از مهمترین مهارتدهی و برقراری ارتباط میان مانند سازمان

 تا 5دود مار حآباشد. بنا بر جدیدترین آموز در کدام حیطه میباید همواره توجه داشته باشیم مشکل دانش

دانش  2ری نف 30درصد از دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری هستند به عبارت دیگر در یک کالس  6

ا شناسی ب روان ه اختالل یادگیری داریم که آمار باال و قابل توجهی است.یک کارشناس ارشدآموز مبتال ب

شکل ماصل خواندن، نوشتن و ریاضیات دچار  3بیان این که برخی کودکان در یک یا چند حیطه از 

هن و د ذثل کنیادگیری هستند، گفت: این افراد در صورت آگاه نبودن معلمان و والدین با برچسب هایی م

ی مایین پشاگرد تنبل کالس مواجه خواهند شد. عزت نفس این کودکان بر اثر شکست های متوالی روحی 

ین عنادار ببری مآید و مشکالت یادگیری آن ها به طور معمول با افزایش سن آن ها وخیم تر می شود. نابرا

در  توانیر کالس درس، ناپیشرفت درسی و بهره هوش، نداشتن توجه و تمرکز، بیش فعالی، بی توجهی د

خیر فته و تاد نیاحل مسئله، انگیزه کم، وابسته بودن به دیگران در انجام کارها و مهارت های اجتماعی رش

 جدی در آموختن را می توان از مشخصه های ناتوانیهای یادگیری برشمرد...

از جمله امال توجه خاص ی جوانب دوره ابتدایی حساسترین مرحله آموزش و پرورش است که باید به همه

های اولیه تحصیل به اهمیت امال و کاربرد آن در زندگی آشنا شوند و آموزان باید از سالداشته باشیم، دانش

با توجه به نیازی که دارند به خوبی آن را بیاموزند تا دچار مشکل نشوند، به دلیل کاربرد امال در تمام موارد 

باشد و در ت. در آموزش امالء یک نمونه و یا ترتیب حروف مدنظر میزندگی یادگیری صحیح آن الزامی اس
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تر از خواندن آن است زیرا بازشناسی یک کلمه یک آن خالقیت مطرح نیست، امالی یک کلمه بسیار مشکل

 عمل رمزگردانی است.

 آگاه ایبر ای وسیله نوشتن و گفتار و دیگران افکار به بردن پی برای است ای وسیله خواندن و نوشتن

 انجام دبستان رد زبان آموزش زمینه در که کوششهایی تمام بنابراین. خود افکار و مقاصد از دیگران ساختن

 . باشد  خواندن و گفتن ، شنیدن یعنی، آن گانه چهار ارکان پرورش جهت در باید گیرد، می

 درست نوشتن هطریق ، ویسندبن دیگران تا تقریر را مطلبی پرکردن، معنای به و عربی است ای کلمه امالء

 . است رفته بکار و نویسی درست و کلمات

بیماری  علی که مشکل نام به آموز دانش امالی مشکل رفع برای زیر های هدف جهت در تحقیق این در 

 :است گرفته انجام صرع داشت

 آموز دانش  دیداری حافظه تقویت -1

 آموز دانش دیداری توالی تقویت -2

 آموز دانش  شنیداری حافظه تقویت -3

 .برداریم امگ آموزان دانش موفقیت جهت در بتوانیم همکاران و خود کارها راه این انجام با که امید 
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 :  مسأله بیان

 را ها واناییت این کردن شکوفا   معلمان عنوان به ما که ایست توانایی یک نوشتن صحیح و نوشتن . خوب

 کردم می کار امال کالس در آموزان دانش با و کردم می تدریس را درس وقتی مهر ماه در.هستیم دار عهده

 که دارد آرزو یمعلّم هر زیرا. باشند نداشته نوشتن در مشکلی آموزانم دانش تا بود این بر من سعی تمام

 نفوذ آموزان نشدا وجود اعماق در هایش گفته و بگیرند یاد تر آسان و بهتر را او های درس آموزانش دانش

 وراهنمایی تشویق با نبود دیگر آموزان دانش با سطح امالهم نوشتن درعلی ان  آموز دانش   این بین در.کند

 زود و داد مین نشان ای عالقه خود از نوشتنی های فعالیت انجام برای.  کرد می توجّه کالس های درس به

 از تفادهاس با و بود بتصح حال در اش دستی بغل با همیشه نداشت قرار و آرام درکالس. شد می خسته

 توانم یم چگونه اندیشیدم باخود بنابراین. نشست می خود جای سر کوتاهی مدت تشویق مختلف های روش

 را به درس امالء عالقه مند سازم؟ علی با تشویق 

 مهم علت هب نیز آن که. شود می محسوب آموزان دانش درسی مواد مهمترین از یکی دیکته که آنجایی از

 که دانست ارینوشت مهارتهای بودن عینی در را امر این دلیل بتوان شاید است، نوشتاری های هارتم بودن

 عمقت و دقت کردم سعی موضوع اهمیت به توجه با. سازد می فراهم را کودك مشکالت تحلیل امکان

 مشغول ییلخ را فکرم آموز دانش این مشکل بنابراین. باشم داشته آموزان دانش امالء درس در بیشتری

 پیدا اییحله راه مشکل این حل برای کردم سعی کرد می ایجاب شغلیم وظیفه که آنجایی از. است کرده

 بهبیماری صرع  و دیکته در ضعف علت به که کودکانی به ها شیوه این گرفتن کار به با بتوان شاید تا کنم

 .کرد کمک شود می زده مانده عقب ، پرتی حواس ، تنبلی ، ذهنی کم برچسب آنها
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 توصيف وضعيت موجود

  واند .کالس ششم مدرسه ای که من در آن تدریس می کردم درس می خدر  که استساله  11 پسری  علی

دینش وال یطبق گفته  بعد از چند جلسه از گذشت درس امال متوجه شدم که علی مشکل امالنویسی دارد .

ها مشکل او در تمام درس . و آن گرفته می شدجلو با مصرف دارو فقط  شتعلی سابقه بیماری صرع دا

که ال رس امدیادگیری داشت . بنابراین بر آن شدم تا مشکل یادگیری علی را در تمامی دروس ، مخصوصا 

 برطرف سازم ناشی از بیماری صرع وی بود را 

 :مشکل حل ضرورت و اهمیت

،  اهد شدها با مشکل مواجه خودرسمن می دانستم چنانچه مشکل دیکته نویسی  علی حل نشود در تمام 

ظ ز لحاهایش شک کرده و اشود و به تواناییشود اعتماد به نفسش ضعیف مینسبت به تحصیل دلسرد می

دهد ار مییر قراش را تحت تأثشود و زندگی آیندهاش وارد میروانی و عاطفی صدماتی جدی به او و خانواده

ه نویسی دیکت نابراین باید با به کارگیری روشها و آموزش صحیحشود. بو سبب سرخوردگی وی در جامعه می

اش ادهخانو در جهت افزایش مهارت نوشتن به او کمک کنم تا در مدرسه جلوی مدیر و معلم و دوستانش و

 ماید.فاده را نهایش حداکثر استاحساس حقارت و ناتوانی نکند و اعتماد به نفسش افزایش یافته و از توانایی

 دادم؟ روشها و راهکارهایی استفاده کردم و چگونه مشکل دیکته نویسی را در علی را کاهشاز چه 

 را ریاضی آموزی دانش اگر مثال برای. هستند دروس سایر زیربنای فارسی و امالء که است ذکر به الزم

 ستدر تواند نمی را موضوع شاگرد اوقات گاهی. نیست ریاضی ندانستن همیشه آن دلیل نفهمد درست
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 ی زمینه در آموز دانش شکست باعث امر این و. آورد نمی نمره بنابراین بنویسد درست تواند نمی یا و بخواند

 .آورد می پایین را او نفس به اعتماد و شده او تحصیلی

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 برطر سازی مشکل امال دانش آموز با بیماری صرع

 اهداف جزئی :

 .دهم وزشآم آموز دانش توانایی سطح و سنی شرایط به توجّه با را امالنویسی ونگیچگ راهبردهای -1

 .دهم افزایشعلیدر را نوشتن مهارت -2

 .ببرم باال را علی نفس به اعتماد -3

 .دهم پیشرفت علی در را خواندن مهارت -4

 .کنم تقویت علی در را تمرکز و توجّه و دقّت -5

 .دهم افزایش الءام درس به را علی عالقمندی -6

 مقایسه با وضع مطلوب :

 . یابد در مقایسه با وضع مطلوب بایستی مشکالت دانش اموز دارای بیماری صرع در درس امال کاهش
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 جمع آوری اطالعات

 با و لمیع طریق به بایست می که باشد می تر دقیق و بیشتر اطالعات به نیاز مسئله دقیق تبیین جهت

 های روش از ودب الزم مسئله ماهیت به توجه با بنابراین. نمود اقدام اطالعات یآور جمع ویژگیهای رعایت

 :ازعبارتند پژوهش این در شده گرفته بکار های روش که شود استفاده اطالعات آوری جمع مختلف

 مشاهده( الف

 مصاحبه( ب

  مدارك و اسناد بررسی( ج

 همکاران نظرات از استفاده( د

 یا کتابخانه ی مطالعه( هـ

 مشاهده  -الف 

دم شتوجه مبعد از چند جلسه از که از کالس در سال تحصیلی گذشت و گرفتن چند امتحان امالی کالسی 

 یلجدول نمرات ع.که نمرات علی در درس امال بسیار پائین می باشد .و به خوبی درس امال را یاد نمیگیرد 

 در چند نوبت امال در زیر آورده شده است :

 4 3 2 1 شماره امتحان

 5 9 6 8 نمره
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 مصاحبه  -ب 

مودم . وال نسبرای مصاحبه ابتدا مادر علی را به مدرسه فراخواندم و از او علت ضعف یادگیری علی را 

ار ش اظهمادرش بیان کرد که علی به بیماری صرع مبتال است و تحت نظر دکتر درمان می شود . مادر

 واند .خرس می در خانه نیز مضطرب است . و با ترس و لرز دداشت که بر اثر استفاده از داروها ، پسرم 

 مدارك و اسناد بررسی( ج

اشد یری می ببا بررسی پرونده تحصیلی علی متوجه شدم که علی در درس های دیگر نیز دچار ضعف یادگ   

 .و بیشتر نمراتش مناسب نیست . این وضعیت تحصیلی در سال های قبل علی نیز مشاهده شد .

 : همکاران نظرات از فادهاست( د

 ه علی درکشتند از سایر همکاران نیز راجع به وضعیت تحصیلی علی سوال نمودم . بیشتر همکاران اظهار دا

 یادگیری دروس با مشکل مواجه است .

 ای کتابخانه ی مطالعه( هـ

 تحصیلی ضعف و صرع

 به ربوطم آنها همه که دارد دوجو مصروع آموزدانش یک درسی وضعیت بودن ضعیف برای متفاوتی علل  

 را آموزاندانش تحصیلی افت در بیماری این داشتن نقش احتمال توان نمی که هرچند نیست صرع بیماری

 آموزانشد که مشکلی و رنج علت به مدرسه از او تنفر جمله از دیگری نکات است ممکن. گرفت نادیده

 است مصروع آموزدانش چون اینکه از مدرسه ولیایا و خانواده تصور یا و دیگر هایبچه بین در مصروع

 .باشد داشته نامطلوب تاثیر او تحصیلی شرایط در باشد داشته تحصیلی پیشرفت تواندنمی

 تشخیص یا اغلب که ابسانس نوع صرع خصوص به و نوع هر از زیاد و متناوب صرع حمالت که گونههمان

 بروز امکان نیز دهدمی رخ مغز در گذرا الکتریکی اختالل علت به که موقتی شناخت توقف یا شودنمی داده

 .کند می فراهم را تحصیلی افت
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. دهد رقرا تاثیر تحت را یادگیری به مربوط بخش فقط است ممکن جزئی حتی مغز، دیدن آسیب همچنین

 هشکا وگیجی، منگی باعث است ممکن که نیز( نیست شایع خیلی البته که) صرع ضد دارویی عوارض

 .شود صرع هب مبتال آموزان دانش در تحصیلی افت به منجر تواند می همگی را خود تمرکز، ضعف و فظهحا

 قابل آنها همه هخوشبختان اما باشد مطرح آموزدانش تحصیلی افت در باال موارد از یکی از بیشتر است ممکن

 .رفت خواهد بین از مربوطه پزشک با تخصصی مشورت با را آنها از بخشی و است حل

 صرع یماریب بیان نموده است که :   رابطه این در نیز روانپزشکی تخصص فوق قرایی محمودی جواد دکتر

 و ها شنجت حمالت، چراکه باشد داشته آن به مبتالیان تحصیلی شرایط روی بر منفی تاثیرات است ممکن

 پزشکان ابراینبن است، گذار تاثیر شدت به آنها تحصیلی افت چنین هم و یادگیری روی بر داروها از برخی

 .کنند داری خود مصروع آموزان دانش به عارضهپر و آور خواب داروهای تجویز از باید

 این آنها لدلی: گفت کنند،می امتناع مدرسه جمع در حضور از مصروع کودکان بیشتر که این بیان با وی

 مصروع وزانآم دانش از رو این از و ستمسری بیماری این کنندمی فکر آنها هایکالسی هم بیشتر که است

 .شود می کودکان این در مدرسه از زدگی نوعی موجب که کنند می دوری

 خواندن درس یرز از رفتن در و تکلیف رفع برای بهانه یک عنوان به خود بیماری از مصروع هایبچه گاهی  

 تکلیف ندادن جامان دلیل به تا دهندمی فریب را خود معلم و خانواده بهانه این با و کنندمی استفاده سوء

 خود اتاق ردننک تمیز برای آوردن عذر شب، تکلیف ندادن انجام چون مواردی مثال. نشوند تنبیه و سرزنش

 سایر با فرقی هیچ نظر این از صرع به مبتال کودك که داشت توجه باید زمینه این در که دیگر تکالیف یا

 .نیاورد عذری و دهد انجام را خود وظایف که داشت ظارانت او از باید و ندارد کودکان

 را ملهح وقوع از ترس و شده آموزدانش اضطراب افزایش موجب است ممکن که هستند دروسی حال این با

 تشویق زااسترس اردمو از پرهیز به را بیمار یا و استرس با مقابله آموزش باید موارد این در. دهند افزایش

 .هندد آموزش را تطابق راه آنها به رنج، و مشکالت مقابل در شکست روحیه جای به همچنین. کنند
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 امتحان روزهای و صرع

 به قادر آموزاندانش دیگر مانند صرع دچار آموزدانش و آیدنمی پیش خاصی مشکل معموال مورد این در  

 قطعا تصور آن در هک دهد رخ امتحان جلسه در صرع حمله که زمانی مگر است خود امتحانات گذراندن

 .گیرندمی نظر در را را موضوع این مدرسه اولیای

 نوالدی و متخصص پزشک است الزم نباشد، کنترل تحت کامال و شدید صرع، حمالت که مواردی در

 گیری تصمیم نهاآ امتحان شرایط و وضعیت مورد در تا و گذاشته مدرسه اولیای اختیار در را الزم توضیحات

 .دشو انجام ویژه

 مطرح سوال نای بیماری این به مبتال کودکان در رفتن مدرسه خاص شرایط در مالحظات این تمام وجود با

 .بود خواهد بهتر آموزاندانش این برای استثنایی و خاص مدارس که شود می

 انمی در خوبی به توانندمی هستند صرع بیماری دچار که کودکانی ، ایران صرع انجمن که بروشوری براساس

 برای ایهمدرس چه که سوال این به پاسخ و بپردازند تحصیل به معمولی مدارس در و آموزاندانش دیگر

 وزآم دانش که درمواردی تنها. شودمی توصیه عادی مدارس در تحصیل است؟ ترمناسب مصروع کودك

 یا و اردد دیگری یمغز ایزمینه بیماری صرع، با همراه روانشناسی، و پزشکی هایکارشناسی طی مصروع

 به صرع یماریب ولی کنند تحصیل استثنایی مدرسه در که است بهتر دارد نرمال حد از ترپایین هوشی بهره

 .نیست استثنایی مدارس در آموزاندانش تحصیل ادامه برای موجهی دلیل تنهایی

 تجزیه تحلیل اطالعات

یری علی یادگ توجه به اینکه دلیل اصلی ضعف بعد از گردآوری شواهد به تجزیه و تحلیل آن پرداختم .با

ارد شده اری وبیماری صرع وی بود و لی از آن مهمتر اضطراب و استرسی بود که به علی به خاطر این بیم

ه حل با تن رابود و به خوبی نمی توانست حواس و تمرکز خود را بر روی درس ها جمع نماید . برای یا ف

 ات و راه حل های آن ها را نیز جویا شدم .همکاران گرامی صحبت کرده و نظر
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 :پیشنهادی های حل راه اقدامات

 انجام هب مشکل رفع جهت را زیر اقدامات پیشنهادی راهکارهای و شده مطرح عوامل گرفتن نظر در با

 :رساندم

 کاناتام و رایطش به توجه با بود شده پیشنهاد امالء مشکل نمودن طرف بر برای که که راهکارهایی بین از

 : کردم اجرا درکالس را زیر های روش زمانی محدودیت و آموز دانش ظرفیت و مدرسه

  حسی چند روش  -

 سپاری یاد به الگوی و شعر خواندن  -

 بازی خمیر از استفاده -

 کلمات با نقاشی کشیدن  -

  نفسبه اعتماد افزایش برای -

 علی به مسئولیت دادن  -

 مدرسه در علی برای زا سترسا های موقعیت بردن بین از -

 ...و.باشد داشته را موقعیت ترین راحت که داده قرار گروهی در را علی -

 از و داده نشان یعل به دارند اختالف هم با جزیی مورد چند یا یک در اما هستند هم مشابه که تصویر دو  -

 .کند پیدا را تصویر دو بین های تفاوت تا شود خواسته وی
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 داشته اضافی یا کم دندانه یا و نقطه یا حرف که نوشته کلمه یک کدام هر روی گرفته را واییمق های کارت-

 ...و.کند پیدا را آن نقص علی و باشد

 حرکتی دیداری هماهنگی تقویت برای

 .شود توجه میز روی دفتر گذاشتن ی آموز ونحوه دانش نشستن وضعیت به ـ

 .  شود تدق آموز دانش گرفتن دست مداد ی نحوه به ـ

 .کند چالهم هایش دست با را روزنامه کاغذ یا باطله کاغذ که شود گفته او دست عضالت تقویت برای ـ

 .کند قیچی را باطله کاغذهای ـ

 ...و.نماید وبسته باز خودش را زیپ و کفش بند لباس، های دکمه ـ

  مناسب حل راه یافتن 

 رفع و تقویت برای کردم سعی گرفت صورت که دیگری اتاقدام وعلی   مورد در اطالعاتی آوری جمع از بعد 

 راه این. کنم ارک وی با کالس در دقیقه 15- 20 روزانه و بیابم مناسبی های حل راه علیدر  امالء اختالل

 :بودند صورت این به ها حل

 و. ..و را ر،ماد ، دارا مانند کلماتی در که  مشکالتی به توجه با علی دیداری حافظه توالی تقویت برای -1

 . شد ستفادها بود شده نوشته آنها روی کلماتی که کارتهایی و بدنی حرکات سری یک از داشت آنها امثال

 حروف پوشاندن با....( ظ،ذ،ز،ض،) مانند صدایی هم حروف آموزش با رابطه در علی دیداری حافظه تقویت -2

 . نظر مورد کلمه و
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 یا و زآمو دانش توسط صداها تشخیص و شده ضبط صداهای از استفاده با:  شنوایی حساسیت تفویت -3

 . بسته چشمان با خود دوستان صدای تشخیص

  شده انتخاب های حل راه اجرای 

 و کردم رسیمت ، او پیشرفت میزان ثبت و علی تشویق برای جدولی شده انتخاب های حل راه اجرای از قبل

 در او نمره شود، می هگرفت علی از که امالئی هر که شد قرار د،ببین را آن هم علی تا کردم نصب تابلو کنار در

 .شود نوشته جدول

 به" نوازد" ی کلمه یا "مادر" جای به " مارد" مانند کلماتی دیداری توالی تقویت برای اول مرحله در 

 :گرفت انجام زیر فعالیتهای ،" نوزاد"جای

 به را حرکات همان او تا شده خواسته علی از و دهدا انجام بدنی حرکت چند و ایستاده علی روبروی -الف

 . شد گرفته خوبی نتیجه تا و شد انجام باره دو امر این و دهد انجام ترتیب

 و دادم نشان علی به  بود شده نوشته  سامان ، دارا ، نوزاد مادر، مانند  کلماتی مقوایی کارت یک روی -ب

 را کلمات روفح آن سپس و. کند بازگو ترتیب به را کلمات آن که خواستم او از و کردم مخفی را آنها سپس

 ترتیب تا نمک کار علی با بیشتری کلمات کردم سعی شد صرف زیادی زمان مرحله این در بنویسید ترتیب به

 .بگیرد یاد خوب را توالی و

 از باشد وفرح نوشتن عکس بر امکان که کلماتی از امالئی حافظه توالی تقویت یعنی مرحله این پایان در

 . داشت ئئامال غلط 2 فقط و آمد بدست خوبی نتیجه تقریباً شد، یادداشت بررسی ونتیجه شد گرفته علی
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 از دوباره و شد جامان کار این کنم کار علی با دیگر بار را(  ب) بهترمرحله نتیجه گرفتن برای گرفتم تصمیم

 . شد گرفته بیخو نتیجه و نداشت غلطی دیگر بار این شد، امالءگرفته علی

 . شد استفاده ذیل مراحل ازعلی   دیداری حافظه تقویت برای -2

 خواستم او از و ردمک مخفی را تصویرها بعد و دادم علی به یک به یک و کرده انتخاب را تصویر دو ابتدا: الف

 دو. برود باال علی یداردی حافظه تا دادم انجام تصویر چهار – سه با را باال روش بعد ببرد نام را تصویر آن که

 .داد خوبی نتیجه تا شد انجام روش این مرتبه سه

 باشد شکتاب کلمات  به مربوط که ای کلمه کارت هر روی و کرده تهیه کارت چند بعدی مرحله در: ب

 وا چشم از دور و گرفته وا از را ها کارت بعد و بسپرد خاطر به را ها واژه تا دادم مهدی به را ها کارت ، نوشته

 برداشته که واژه به وطمرب کارت تا خواستم او از بعد و دادم نشان علی به را بقیه و برداشتم را کارت دو  یکی

. نبود کارتها بین در اصالً که گفت را هایی واژه علی شد، انجام را کار این که اول مرتبه. کند معرفی را شده

 – هلو – البیگ -سیب:  میوه گروه از مثالً)باشد گروه یک در که کنم انتخاب را هایی واژه گرفتم تصمیم

 که واژه یک همرحل این ادامه در. داشت بر در خوبی نتیجه روش این. دهد جواب بتواند تا( پرتقال -موز

 به. برداشتم را یگرید واژه و شده اضافه ها واژه همان و کردم اضافه ها واژه به نداشت ها واژه بقیه به ربطی

 . شتبردا در خوبی نتیجه خوشبختانه.  کردم می اضافه مرتبط غیر واژه یک رتبههرم ترتیب همین

 .یابد افزایش علی دیداری حافظه تا گرفت انجام ای دقیقه 15 جلسه 4 طی مرحله این  

 به و کردم انتخاب داشت ربط دیداری حافظه به آنها صحیح امالی که را هایی واژه مراحل این از بعد -ج

 در انگشت با را آن صحیح امالی تا خواستم ازوی و کردم مخفی را کارتها بعد بخواند را ها واژه تا دادم علی
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 دقیقه 15 تا 10 روزانه تمرین این انجام با.  بود موفق تمرین این انجام در وی. بنویسد کاغذ روی بعد و هوا

                                                               .داشت خوبی پیشرفت آموز دانش هفته یک گذشت از بعد

 دوباره باال تمرین بعد. شد می نوشته کلمه 3 یا 2 کلمه یک جای به کارت هر روی باال مرحله از بعد -د

 . شد انجام

 اینها مانند و غذا ضر،حا صدا، صابون، مانند کلماتی امالء آن در که گرفتم علی از امالیی مراحل، این از بعد 

 تابلو پای را لغات از ییک بعد.  دادم امیدواری او به تشویق با ولی داشت امالئی غلط 6 امالء این در علی .بود

 علی از و دمپوشان را " ظ" حرف روی سپس بخواند و کند نگاه را آن علی تا " ناظم" کلمه مثالً نوشتم

 غلط اگر تا دادم نشان را صحیح کلمه بعد کند، کامل( ظ،ض ذ،ز،) چهارحرف از یکی با را آن تا خواستم

 .  بنویسد کنارش را درستش و کند اصالح را آن زد حدس

. داشت وبیخ پیشرفت آموز دانش اینکه تا بردیم پیش صدا هم حروف با زیادی کلمات با را مراحل این 

 .بود بخش رضایت بسیار که آمد بدست خوبی خیلی نتیجه گرفتم علی از که  بعدی امالی

 جای به یا " تنرف" "رفتند" کلمه جای به مثالً. بود او شنوایی حافظه در ضعف علی دیگر مشکالت از یکی 

 .شد می برطرف مشکل این باید که نوشت می "ما" "ماه" کلمه

( میز روی بر نشستن ترتیب به نه البته)  یکی یکی تا خواستم کالس آموزان دانش از اول مرحله در -الف

 خوبی به را مرحله نای علی.  بگوید را آموز دانش نام کدام هر صدای شنیدن از بعد علی و. بزنند صدا را علی

 . گذاشت سر پشت
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 امثال و ینزم با توپ برخورد ، شیشه و در به انگشت ضربه ، باران آب، چک چک صدای بعد مرحله در -ب

 تشخیص را دامک هر صدای و کند گوش آنها به که خواستم علی از و کردم ضبط کاست نوار طریق از را آنها

جلسه  در. دهد ابجو درست را موارد از تا دو توانست فقط اول جلسه از علی مرحله این در. کند بیان و دهد

 و گرفت رتصو خوب خیلی کار این ، شد آشنا صداها با خوب خیلی علی و تکرار مراحل این دوباره بعدی

 . داشت خوبی پیشرفت

 را ها کلمه مامت گفتم قبالً  که همانطور که شد گرفته علی از ای جمله صورت هب امالیی سوم مرحله در -ج

 حد در لیع امالی کردم تأکید داشتند شنوایی حساسیت که هایی کلمه روی بیشتر چون بار این و نوشت

 وا از و دادم یعل به قرمز ماژیک یک با همراه و نوشتم ای برگه روی را کلمات صحیح امالی ، بود انتظار

 نوشته غلط که یا کلمه هر زیر و کند پیدا برگه توی را نوشته غلط که کلماتی صحیح امالی خود تا خواستم

 . کرد پیدا سلطت موضوع بر خوب خیلی علی اینکه تا کرد پیدا ادامه مرحله سه طی امالء نوع این. بنویسد

 علی برای را نظر مورد متن اول. مگرفت علی از حافظه تقویت کلی مرحله سه از ترکیبی امالیی پایان در

 تا خواستم علی از تنم خواندن هنگام. آورد یاد به را آنها و کند مجسم خود ذهن در را ها کلمه او تا خواندم

 نام را "افظیانتظار،خداح مصطفی،" های کلمه او بگوید را است مشکل برایش برایش نوشتن که را ای کلمه

 ی کلمه تا استمخو او از و آوردم تابلو پای را او.  ببرد هاپی آن صحت به خودش اینکه برای هم من. برد

 بار یک و "ضت،" حروف ب بار یک و "ظ ت،"حروف باربا یه"ز ، ت" حروف با بار یک. بنویسد را "انتظار"

 و زیباتر هکلم کدام نظرش به که گفتم او به به  و بنویسد، "ز ط،" حروف با بار یک و "ط،ظ"حروف با

 نوشت به شروع بعد و کردم را کار این هم دیگر کلمات با. داد نشان  را "انتظار" شکل دقیقاً او است ترآشنا

 . بردم پی وی پیشرفت و موفقیت به من و. نداشت اشتباهی امالیش در او کرد، امالء
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 آمده بدست نتایج ارزیابی

 سی از بعد خوشبختانه شد طیی صرع دارای سابقه بیمار آموز دانش ضعف کاهش برای که مراحلی انجام با

 والدین هک طوری داشت ای مالحظه قابل پیشرفت و شد مند عالقه خیلی امالء درس به آموز دانش جلسه

 انجام ارهایک راه گرفت تصمیم داشت خوبی خیلی پیشرفت و کردند رضایت ابراز فرزندشان پیشرفت از علی

 اول کالس علمانم و ببرند بهره آن از هم معلمان تا بگذارد میان در مدرسه معلمان با جلسه یک در را شده

 .    باشند داشته درس این کردن تدریس بهتر صرف را بیشتری وقت کنند سعی

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

به شرح  2اهد برای بررسی اینکه آیا ضعف دیکته نویسی علی برطرف شده، به گردآوری اطالعات جدید و شو

 زیر پرداختم:

 ی درسیهای علی و کاهش کلمات نادرست قبلی و افزایش نمرهبا مشاهده دیکته مشاهده فردی: -1

 امالی او متوجه بهبود وضع دیکته نویسی او شدم.

 جدول نمرات علی بعد از اجرای راه حل ها در زیر آمده است :

 4 3 2 1 شماره امتحان

 18 18 17 15 نمره

 

 شرفت خوبی در نمرات علی در درس امال مشاهده شد . همانطور که مالحظه می شود ، پی
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 مصاحبه با مادر علی : - 2

شده  ابش کمهمچنین مادر علی نیز در مراجعه ای که به مدرسه داشت بیان داشت که علی در منزل اضطر 

ادگیری در ی است و براحتی درس می خواند . همکاران دیگر نیز بیان داشتند که علی در دروس آنها نیز

 پیشرفت داشته است .

 آموز: مصاحبه با خود دانش -2

گفت: نمره آورد و میآمددفتر امالیش را مییام می کرد و هر بار به خانه علی ابراز خوشحالی و موفقیت می

 هایم خیلی بهتر از گذشته شده است.

دند و از بهبود آموز و افزایش نمراتش را تأیید کرنیز بهبود دیکته دانش مدیر و سایر همکاران4

  وضعیت دیکته او راضی بودند.

 

 نقاط قوت

 می امالء یاقاشت با. نداشت مشکلی دیگر امالء نوشتن در آموز دانش این شده یاد های روش بکارگیری با

 گفتم می او هب که ای کلمه هر و آورد می در را دفترش راحتی به نداشت دلهره امالء درس در دیگر. نوشت

 نهخا در دیگر شدم راحت: گفت می بود خوشحال خیلی مادرش. نوشت می و کشید یم صدا راحتی به

 .نویسد می راحتی به بگویم را متنی هر و نداریم دعوا و جنگ

 نقاط ضعف :

 کمبود وقت
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 گیرینتیجه

 می ها دیدگاه این. بگذارد کودکان یادگیری بر مثبتی یا و مخرب اثرات تواند می معلم و والدین های دیدگاه

 باشند، مفید توانند می والدین که هایی راه از. باشد مهم دارد، صرع که شما کودك برای خصوص به توانند

 کمک و سازند آگاه تغییرات تمام از را معلم و باشند کودکشان معلم برای خوبی اطالعاتی منبع که است این

 بتواند دارد معلم که را اضطرابی تمام شاید آن، بودن گذرا مانند کودك صرع مورد در اطالعات دادن با کردن

 کردن فراهم در را معلم صرع، به راجع صحیح اطالعات و اولیه های کمک در معلم کردن سهیم. دهد کاهش

 احساس و بداند را شما فرزند صرع بیماری که معلمی. سازد می قادر مدرسه در صرع کنترل و الزم وسایل

 که معلمی به نسبت کرد خواهد احساس بیشتری اعتماد و اطمینان کند، مدیریت را صرع تواند می که کند

 .ندارد را اطالعات این

 کلوپ و تولدها انندم معمول های فعالیت تمام در دارد اجازه اینکه مثال کودك در بینانه واقع توقعات پرورش

 از ماعیاجت و عملی های مهارت کسب. کند شرکت نمایشنامه و شیرخوارگاه ورزش، اردو، موسیقی، ها،

 .است همیتا حائز کودکان دیگر مثل شما صرع به مبتال کودك برای ها فعالیت این در کردن شرکت طریق

 از اضافی های الیتفع یا و خانه تکالیف انجام برای کودکتان به ندادن انگیزه و نکردن تشویق دیگر، سوی از

 را دكکو اجتماعی تجربیات و یادگیری قدرت تواند می شود، تشنج دچار کودك است ممکن اینکه ترس

 و ها چالش زا کردن اجتناب برای ای بهانه عنوان به صرع از کودك که شود باعث است ممکن و کند محدود

 در که نیدک هایی فعالیت انواع در مشارکت به تشویق را کودك که است مهم. کند استفاده ها مسئولیت

 .باشند داشته تاثیر تشنج تحریک
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و .د بگیرد رد یانکه دانش اموزی که به بیماری صرع مبتالست مانند همه دانش اموزان دیگر حق داخالصه ای

س و زان استرش آمودر این میان معلمان نقش ویژه ای در پیشرفت این دانش آموزان دارند . باید در این دان

 اضطراب را کم کرد و برای آنها وقت بیشتری در نظر گرفت .

 پیشنهادات ارائه

 :همکاران به یشنهادپ

 شاگردان با خود ی صمیمانه ارتباط با بعد و کنند پیدا را مشکل علّت اقدامی هر از قبل محترم همکاران ـ

 .نمایند برطرف را مشکل

 .شودمی هترب گیری یاد باعث روش این زیرا نمایند استفاده حسی چند روش از هانشانه گیری یاد برای ـ

 .شاگرد اولیه شناخت برای است ضروری نیاز که کنند استفاده زانآمو دانش یپرونده از ـ

 ایفا فرزندان بیتتر و آموزش در را اساسی نقش خانواده زیرا. یکبار ماه هر خانواده آموزش جلسات تشکیل ـ

 باشد بیشتر معلّم با آموزان دانش والدین یعنی مدرسه و خانواده بین تعامل و رابطه چه هر و کند می

 .است بیشتر تاثیرگذاری این مطمئناً

 روش ینا با آموزان دانش برای یادگیری زیرا نمایند استفاده سپارییاد الگوی از خود تدریس در ـ

 . ماندمی آموزان دانش ذهن در بهتر مطالب و ترشدهراحت

 .بپرهیزند منزل در هدف بی تکالیف دادن از ـ
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 از را آموز انشد که است نیاز پس دارد، بسیار تاثیر نگیزها ایجاد در پیشرفت از آگاهی که جایی آن از ـ

 . نمایند برجسته را قوتش نقاط و کرده آگاه پیشرفتش

 او از است وزآم دانش تواناییهای از خارج که را کاری هرگز آموزان دانش نفس به اعتماد افزایش جهت ـ

 .نخواهند

 .ببرند باال مثبت ایه ویژگی یادآوری با را آموزان دانش نفس به اعتماد ـ

 :مدرسه با همکاری

 محل سهمدر با کودك تحصیلی وضعیت مورد در شدن مطمئن خاطر به والدین که است اهمیت حائز بسیار

 خانواده مه. کند می صدق بیشتر نیست، مهار قابل تشنج که زمانی خصوص به مسئله این. باشند تماس در

 .دارند نیاز همکاری این به مدرسه هم و

 :والدین ارکتمش

  :صرع مورد در عمومی اطالعات

 به مبتال دكکو یک با برخورد برایشان است ممکن و اند ندیده تشنج هرگز مدیران، و معلمان از بسیاری

 تشنج، انواع ،اولیه های کمک صرع، مورد در مدرسه اولیای که شوند مطمئن باید والدین. نباشد راحت صرع

 تماس مدرسه اب تواند می صرع انجمن بخواهید شما اگر. دارند کافی طالعاتا صرع داروهای احتمالی عوارض

 به تا است وبیخ روش هم این نباشد، کنترل قابل راحتی به تشنج اگر. کند فراهم را اطالعات این و گرفته

 .شود داده آموزش هم کالس در ها بچه دیگر



ت .فایل برای مشاهده اسن یا  

این گزارش تخصصی  قابل ویرایش و برای خرید فایل ورد 

 هزار تومان به سایت مراجعه کنید .با قیمت فقط دو 
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 :شما کودك مورد در خاص اطالعات

 اطالعات این. بدهند مدرسه اولیای به کودکشان مورد در ای ویژه اطالعات که دهستن این خواستار والدین

 در که یمراحل( باشد داشته وجود اگر) هشداری عالمت تشنج، توصیف ها، تشنج انواع شامل است ممکن

 تشنج نندهک تحریک موارد و دکتر اسم دارو، جانبی عوارض مصرفی، داروهای افتد، می اتفاق تشنج طول

 .گذاردب میان در کارکنان با را اطالعات این تا که دارد نیاز شما اجازه به مدرسه مدیر. باشد

 :مدرسه مشارکت

 :شبکه -

 در را والدین ندتوا می همچنین مدرسه. آورد فراهم نیاز صورت در را اضافه آموزشی وسایل تواند می مدرسه

 .دهد قرار صرع انجمن با تماس

 :رسمی غیر جلسات -

 قرار استدرخو مورد است، کودك نگران که خانواده یا و کارکنان توسط است ممکن رسمی غیر یها جلسه

 برای است ممکن مربوط افراد. است صرع مورد در اطالعات تبادل برای مناسبی راه جلسات تشکیل. گیرد

 .دهند جلسه تشکیل کودك نیاز با مطابق عملی برنامه سری یک ریزی طرح

 :اضافی امکانات -

 :بخواهد است ممکن مدرسه بیشتر، همکاری آوردن فراهم رایب

 نویسی نام کودك زا که این از قبل دهد تشکیل درگیر افراد دیگر یا و کودك والدین، معلم، با را جلساتی-1

 .شود
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 .دیگر آموزان دانش برای صرع به مربوط خاص هایی درس کردن فراهم-2

 .تشنج از ویدئویی نوار نمایش-3

 .کند فراهم کارکنان برای آموزشی کارگاه که بخواهد محل صرع منانج از-4
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