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تأثير راهبرد كپي، پوشش و مقايسه بر بهبود امالي دانش آموزان ابتدايي با 

  ناتواني نوشتن

  3مرتضي نظيفيو  2پسندسياوش طالع ،1آباديحميده پورتقي

  

  چكيده
ان است. پژوهش آموزدانشهاي يادگيري و بخصوص ناتواني نوشتن يكي از موانع پيشرفت تحصيلي ناتواني

بخشي راهبرد كپي، پوشش و مقايسه بر عملكرد امالي دانش آموزان ابتدايي با ناتواني حاضر با هدف بررسي اثر
 41از يك طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. شركت كنندگان  نوشتن صورت گرفت.

ك هاي ورود نفر از دانش آموزان با ناتواني يادگيري امال، پايه سوم ابتدايي شهرستان راور بودند كه با مال
جلسه، به  10انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. راهبرد كپي، پوشش و مقايسه طي 

ساعت براي گروه آزمايش اجرا شد. پس از پايان مداخله و يك ماه  5/1بار در هفته و هر جلسه  3هفته،4مدت
گيري مكرر تحليل شدند. نس چند متغيري اندازهها با مدل تحليل وارياپس از آن آزمون امال اجرا شد. داده

ها حاكي از آن بود كه در بعد حافظه ديداري، حساسيت شنيداري، تمييز ديداري و يادآوري نمرات يافته
خطاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل به طور معنادار كاهش داشته است. افزون برآن، يافته ها نشان 

با توجه به  يسه با گروه كنترل عملكرد باالتري در آزمون تعميم اماليي داشته اند.داد گروه آزمايش در مقا
اهميت دانش آموزان مبتال به ناتواني يادگيري به خصوص در پايه ابتدايي و مشكالت اماليي آنها و با توجه به 

توان از اني امال، ميان داراي ناتوآموزدانشنتايج اين مطالعه و تاثيرات راهبرد كپي، پوشش و مقايسه بر 
هاي اين راهبرد به منظور حل مشكالت اماليي و بهبود پيشرفت تحصيلي ها و آزمونمجموعه تمرين
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  مقدمه

زيست _سوي متخصصان پزشكي و سالمت روان به منزله ناتواني عصبناتواني يادگيري كه از 

 2وري مغزي نامشخصدر پردازش شناختي يا يادگيري شناخته شده، محصول كنش 1شناختي

-، روش پردازش و كسب اطالعات در افراد داراي ناتواني3وري مغزياست. در اثر اين نارساكنش

رود متفاوت است. ك كودك يا بزرگسال انتظار ميهاي يادگيري با آنچه در وضعيت بهنجار از ي

تواند در قلمروهاي تحصيلي از جمله در رمزگشايي واژه يا شناسايي آن، يك ناتواني يادگيري مي

درك خواندن، عمليات حساب، استدالل رياضي، هجي كردن يا بيان نوشتاري نمايان شود (سيلور، 

 5پزشكي آمريكا). برطبق تعريف انجمن روان0820، 4راف، اورسون، بارنس، بروشك، بوش، كفلر

ناتواني يادگيري يك ناتواني خاص است كه از طريق بررسي باليني، رشد،  (APA) 2013در سال 

پزشكي، آموزشي، و سابقه خانوادگي فرد، گزارش نمرات آزمون و مشاهدات معلم، و پاسخ به 

ناتواني به مشكالت مداوم در  شود. براي شناسايي اينمداخالت آموزشي تشخيص داده مي

هاي رسمي تحصيلي نياز هاي استدالل رياضي در طول سالخواندن، نوشتن، حساب، و يا مهارت

داريم. نشانگان ممكن است شامل نادرست خواندن و يا كند و بازحمت خواندن، بيان نوشتاري 

هاي ضي باشند. مهارتآوري اعداد، يا استدالل نادرست ريايادواضح، مشكالت بهضعيف و غير

هاي نمرات در آزمونان بايد معموال زير محدوده متوسط آموزدانشآموزشگاهي اين گروه از 

مشكالت فرد نبايد ناشي از شرايط عصبي،  زباني مناسب خواندن، نوشتن، و يا رياضيات باشد.

د با پيشرفت تحصيلي، توجهي بايحسي (بينايي و شنوايي)، يا اختالالت حركتي باشد و به طور قابل

  هاي زندگي روزانه تداخل كند.شغلي، و يا فعاليت

 )2013(پزشكي آمريكا براساس پنجمين راهنماي بازنگري شده تشخيص آماري انجمن روان

                                                                                                                            
1 Neurobiological disability 
2 Atypical brain functioning 
3 Brain dysfunctioning 
4 Silver, Ruff, Iverson, Broshe, Bush, Koffler & Reynolds 
5 American Psychiatric Association 
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هاي يادگيري دركودك و نوجوان، عدم پيشرفت تحصيلي در قلمروهاي خواندن مشخصه ناتواني

هوش كودك است. براي كودك مبتال به اختالل يادگيري،  و بيان نوشتاري به رغم توانايي كلي

-پيشرفت همگام با ساير همگنان و همساالن در برخي از قلمروهاي تحصيلي دشوار است، اما مي

در  1هاي يادگيري خاصناتواني  DSMV تواند در ساير قلمروها عملكرد خوبي داشته باشد. در

اتواني خواندن، نوشتن و رياضي كه هر يك قبال گيرد و نرشدي قرار مي-طبقه اختالالت عصبي

شد، اكنون به عنوان ناتواني يادگيري خاص گنجانده يك اختالل مستقل و مجزا محسوب مي

 يادگيري ناتواني داراي انآموزدانش) 2008( 2بارنز و فاچز ليون، فلتچر، تعريف است. بنا برشده

 خواندن هايمهارت جامع، خواندن و دادن وشگ مانند تحصيلي مختلف هايمهارت در توانندنمي

باشند. اين  موفق نمره سطح استانداردهاي و سن با منطبق مسأله حل و رياضيات محاسبه پايه،

  ).2003، 3شود (كاپالن، سادوك و گربسال ديده مي 10تا  7اختالل به طورعمده در كودكان 

 براي نوشتاري بيان ناتواني .است نوشتاري بيان در ناتواني يادگيري، هايناتواني انواع از يكي

 آماري و تشخيصي راهنماي نسخه سومين در پزشكيروان اختالل يك عنوان به بار اولين

 معرفي بياني نگارش در رشد به مربوط اختالل نام با و گرديد مطرح 1980 سال در رواني اختالالت

نگري شده تشخيصي آماري انجمن اساس پنجمين راهنماي باز). بر1998شد (كاپالن وسادوك، 

هاي پزشكي آمريكا عالمت اساسي ناتواني نوشتن عدم مهارت در نوشتن است، كه با آزمونروان

شود و با توجه به سن تقويمي، هوش و ميزان آموزش فرد به طور قابل شده سنجيده مياستاندارد

توجهي در پيشرفت تحصيلي طور قابلتر از سطح مورد انتظار است. اين ناتواني به اي پايينمالحظه

كند (سادوك هاي روزانه زندگي كه مستلزم مهارت نوشتاري است اختالل ايجاد ميو فعاليت

هاي پايه نوشتن شامل دستخط، امال، مكانيك نوشتن (به عنوان مثال، ). مهارت2007وسادوك، 

وشتن كامل، جمالت گذاري) و ساختارجمله (به عنوان مثال، ننوشتن حروف بزرگ و نقطه

                                                                                                                            
1 Specific learning disorder 
2 Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes 
3 Kaplan,  Sadock & Gereb 
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 توجه عدم نوشتن، در دشواري و نارسايي در مهم ). عوامل2007، 1دستوري) است (گراهام و پرين

 حافظه ضعف كلمات، و حروف بينايي ادراك در ناتواني حركتي، هايمهارت در ضعف دقت، و

 بودنانتزاعي و ديگر كانالي به حسي كانال يك از اطالعات انتقال در دشواري و شنوايي و بينايي

 و امال جمله از هاييمولفه شامل نوشتاري بيان ). ناتواني1382است (احمدايي، شده شناخته مطالب

 است ممكن انآموزدانش). 2007، 2است (فلچر، ليون، فاچز، بارنز و بارنز انشا و خطهجي، دست

 و بزرگ حروف كاربرد گذاري،نقطه و خط، امالدست قبيل از نوشتاري زبان هايمهارت اكثر در

امال است  و كردنهجي در نقص نوشتاري، بيان اختالل ترينشايع اما باشند،داشته  مشكل انشا

 ناتواني را يادگيري هايناتواني كل از درصد 28تا  27 كه دهدمي نشان ). آمارها2007، 3(گورمن

  ).2003، 4دهد (كرانبرگرمي تشكيل امال در

، 5ترين مهارت تدريس در مدارس است (مك الفلين، وبر و بارتمامال نويسي به عنوان مه

روند. امال نياز دارد كه ). امال يكي از موضوعاتي است كه معلمين از تدريس آن طفره مي2004

يادگيرنده، صداهاي زبان را با حروف مناسب و در جهت درست با هم هماهنگ كند و به درستي 

، 6تبديل كند (وانزك، واگن، وكسلر، سوانسون، ادموندز و كيم پيام را به متن و به شكل نوشتاري

مدت شده و ها از طريق كانال حسي شنوايي وارد حافظه كوتاه). به عبارت ديگر صداي كلمه2006

- شود و پس از جورداري شده در حافظه بلندمدت جور ميدر آنجا با استفاده از تصاوير ذهني نگه

 7). روماني، السون و دبيتا1385گردد (دونفن، ورق ظاهر مي شدن به صورت نوشتاري بر روي

شناسي در سطوح لغوي و ) معتقدند كه رشد امال نتيجه دو فرآيند است شامل پردازش واج 2005(

نشان دادن يك مسأله با حافظه نوشتاري مرتبط به عنوان يك الگوي لغوي كه در نتيجه عدم رشد 

                                                                                                                            
1 Graham & Perin 
2 Fletcher, Lyon, Fuchs, Barnes & barnes 
3 Gorman 
4 Kroneberger 
5 Mclaughlin, Weber & Barrette 
6 Wanzek, Vaughn, Wexler, Swanson,Edmonds & kim 
7 Romani, Olson & Dibetta 
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ها و افتد. امال يكي از موضوعامالي صحيح كلمات اتفاق مي داري دراين موارد، مشكالت معنا

شود و خالقيت در آن جايي هاي تحصيلي است كه عمدتا در دوران دبستان آموخته ميمهارت

گرفتن حروفي مشخص و تنها با يك شكل ندارد و فقط الگويي دارد از تركيب حروف (يعني قرار

ترتيب (يعني چينش حروف با نظم مشخص براي  نوشتاري خاص براي ساختن يك كلمه خاص) و

ساختن يك كلمه خاص) كه كودكان داراي ناتواني نوشتن در اين الگوي ذكر شده مشكل دارند 

هاي بسيار زيادي از جمله خواندن كلمه، ها و توانايي). امال مستلزم خرده مهارت1997، 1(لرنر

هاي صوتي مطلوب، مات، انجام تعميمآگاهي و مهارت كامل از روابط آوانگاري و تجزيه كل

هاي امال ممكن نويسي است و دشواريتجسم شكل و ظاهر كلمه و انعطاف حركتي و يا آسان

است به علت نقص در هريك از خرده مهارت هاي فوق و يا در تركيبي از آنها باشد و متناسب با 

- توان به خطاگيرد كه ميها، يك نوع غلط اماليي شكل ميآسيب به هريك از اين خرده مهارت

هايي از نوع حافظه بينايي، حافظه توالي بينايي، حساسيت شنوايي، آموزشي، دقت، حافظه شنوايي 

هاي اوليه دبستان، در ). اين كودكان در سال1389و نارسانويسي اشاره كرد (سعدالهي و همكاران، 

ري متناسب با سن دچار مشكل زمينه هجي كردن كلمات و بيان افكار خود، طبق هنجارهاي دستو

ها حاوي تعداد زيادي اشتباهات دستوري و ضعف در ساختن شوند. جمالت كتبي يا شفاهي آنمي

پاراگراف هاست. در خالل كالس دوم معموال در نوشتن جمالت ساده و كوتاه نيز دچار اشتباهات 

تر، آشكارا ابتداييشوند. با باال رفتن سن جمالت شفاهي و كتبي اين كودكان دستوري مي

- رسد. كلمات انتخابي آنتر از سطح مورد انتظار بر حسب پايه تحصيلي به نظر ميتر و پايينعجيب

ها آشفته و فاقد تداوم و توالي مناسب است و با افزايش متناسب است، پاراگرافها اشتباهي و نا

يابد كردن درست كاهش ميي هجيها براها، توانايي آنشدن ذخيره لغات آنتر تعداد و انتزاعي

ان مدارس ابتدايي در ايران آموزدانش). نتايج مشاهدات باليني در 2008(فلچر، ليون، فاچز و بارنز، 

ان آموزدانشان مشكالت زيادي در هنگام نوشتن دارند. اين آموزدانشدهد كه برخي از نشان مي

                                                                                                                            
1 Lerner 
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ها معموال در نوشتن كلمات نيستند. آنكردن و تركيب حروف براي ساختن معموال قادر به هجي

كنند. لذا حروف با صداهاي مشابه (س، ص، ث؛ ت، ط؛ غ، ق؛ ذ، ز، ظ، ض؛ م، ن) اشتباه مي

ان آموزدانشهاي آموزش مناسب براي بهبود مشكالت امالي اين ضرورت به كار بستن روش

  ).1387گردد (باعزت، مطرح مي

 يا) COPY COVER COMPARE( راهبرد از استفاده تن،نوش ناتواني درماني هايراه از يكي

 و الفلين مك اسكينر، كارهاي از كه است 1)م.پ.ك( مقايسه و پوشش كپي، راهبرد عبارتي به

 و دارد آساني كاربرد است، ارزان راهبرد يك م.پ.ك است. راهبرد شده اقتباس  )1997( 2لوگان

 ).2006، 3مؤثر است (نيس و بلفيور بسيار نوشتن يناتوان داراي انآموزدانش به امال آموزش براي

 هم و عمومي مدارس در هم انآموزدانش از وسيعي طيف در م.پ.ك راهبرد بر اين، عالوه

 ). اين2011، 4دارد(كارتر، الفلين، دربي، اسكوالر و اورمن زيادي اثر ويژه نيازهاي با مدارس

 مؤثر نوشتن و رياضيات، خواندن ناتواني مثل هازهحو از بسياري در استفاده براي ايمداخله راهبرد

 يك اين. شود اجرا گروه يك در يا كوچك هايگروه در انفرادي صورت به تواندمي كه است

 بايد انآموزدانش كلي طور به راهبرد اين در كه است كلمات امالي بررسي براي مؤثر راهبرد

 حافظه از استفاده با دهند؛ پوشش را هاآن كنند؛ مطالعه را خودشان مخصوص اماليي كلمات

كنند(اسكينر، مك الفلين، لوگان،  مقايسه اصلي محرك با را كارشان سپس و بنويسند را كلمات

 نادرست اگر و رودمي پيش بعدي محرك سمت به او باشد درست آموزدانش پاسخ ). اگر1997

 كلمه مثل هاييمحرك معلم. دكنمي تكرار قبلي محرك همان با را راهبرد آموزدانش باشد،

 اين بررسي به بايد آموزدانش و كندمي آماده را غيره و اسامي از مخلوطي كوتاه، جمله اماليي،

 در شدهليست صورت به موردنظر كلمات درست امالي كلمات؛ امالي براي. بپردازد هامحرك

                                                                                                                            
  ن سرواژه معادل با كپي، پوشش و مقايسه استفاده شده است.. اي 1

2 Skinner, Mclaughlin & Logan 
3 Nies & Belfiore 
4 Carter, Mclaughlin,  Derby, Schular & Everman 
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 خودش آموزدانش هك صفحه راست سمت در خالي فضايي با همراه دارد قرار صفحه چپ سمت

 داده دستور آموزدانش به. دهد قرار خالي فضاي اين در و نويسدمي اماليي صورت به را كلمه هر

 و) cover(بدهد  پوشش شاخص كارت با صفحه چپ سمت در را كلمه صحيح مدل كه شودمي

 پوشش آموزدانش سپس) copy(بنويسد  خالي فضاي در صفحه راست سمت در را كلمه امالي

(اسكينر و  )compare(كند مي چك آن با را خودش كار و داردبرمي صحيح پاسخ روي از را

هاي متعدد بر روي بهبود امال ).گرچه تأثير راهبرد ك.پ.م در پژوهش1996، 1مك الفلين

ان ابتدايي در داخل كشور بررسي آموزدانشگزارش شده است، استفاده از اين راهبرد بر روي 

) اين مطالعه 1384درصدي ناتواني يادگيري در كشور(بهراد، 5توجه به شيوع نشده است. با 

ان ابتدايي با ناتواني آموزدانشدرصدد است تأثير راهبرد كپي، پوشش و مقايسه را بر بهبود امالي 

    نوشتن بررسي كند.

  روش
پس  -از يك طرح پيش آزمون گسترش يافته است كه در آن  آزمايشيمطالعه حاضر از نوع 

  استفاده شد. چندگروهيآزمون 

ان پايه سوم ابتدايي با ناتواني آموزدانشكليه  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

جامعه آماري اين مطالعه را تشكيل مي دادند.  93-92يادگيري در شهرستان راور در سال تحصيلي 

به طور تصادفي انتخاب  گيري تصادفي استفاده شد. چهار مدرسه ( نيمي دخترانه)از روش نمونه

شدند. دو مدرسه به طور تصادف در گروه آزمايش و دو مدرسه در گروه كنترل قرار گرفتند. 

ان به مطالعه به قرار زير است: تشخيص معلم، كسب نمره باالتر از نمره آموزدانشهاي ورود مالك

نداشتن مشكالت ، IQ)<85يادگيري، بهره هوشي طبيعي( گري ناتوانيبرش در آزمون غربال

هاي جبراني در هاي خروج شامل دريافت آموزشرفتاري، عدم مشكالت بينايي و شنوايي. مالك

                                                                                                                            
1 Skinner & Mclaughlin 
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زمينه امال، مشكالت بينايي و شنوايي، مشكالت رفتاري. براي كنترل اثر انتشار دو مدرسه به عنوان 

 23نفر ( 41ن آزمايشي و دو مدرسه به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند. شركت كنندگا

ان پايه سوم مدارس ابتدايي نواب، شهدا، نوري و نخعي شهرستان آموزدانشپسر) از  18دختر و 

نامه كتبي اخذ كنندگان براي ورود به مطالعه رضايتراور در استان كرمان بودند. از همه شركت

 5/1ر جلسه بار در هفته و ه 3هفته،4جلسه، به مدت 10شد. راهبرد كپي، پوشش و مقايسه طي 

 :از اند عبارت پژوهش اين در اطالعات گردآوري ساعت براي گروه آزمايش اجرا شد.ابزار

 دچار هايآزمودني هوشي بهره گيرياندازه منظور به :كودكان وكسلر هوشي آزمون

 براي مقياس اين. شد استفاده كودكان براي وكسلر هوشي شده نظرتجديد مقياس از نوشتن ناتواني

 حاوي( كالمي هوش مقياس دو داراي. گرفتقرار استفاده مورد و تدوين 1974 سال در بار اولين

 هوش هايمقياس. است) آزمون خرده شش حاوي( كالمي غير هوش و) آزمون خرده شش

 و است ارقام فراخناي و فهم و درك لغات، گنجينه رياضيات، تشابهات، اطالعات، شامل كالمي

 الحاق تصاوير، تنظيم ها،مكعب طراحي تصاوير، تكميل شامل كالميغير هوش هايمقياس

 كار به سال شانزده تا شش كودكان هوشي بهره سنجش براي. است مازها و گرداني رمز قطعات،

ها درصد و ضرايب اعتبار تصنيف خرده آزمون 94تا  44اعتبار اين آزمون در بازآزمايي . رود مي

 همبستگي يكديگر، با هاآزمون همبستگي از روايي رايب استدرصد گزارش شده 94تا  43از 

   .)1385است(شهيم،  شده گرفته بهره يكديگر با هوشبهرها همبستگي و هوشبهرها با هاآزمون

 نامهپرسش از آموزدانش رفتاري مشكالت سنجش : برايرفتاري مشكالت گيري اندازه

نامه توسط مايكل راتر اين پرسش شد، استفاده) كودكان از معلم ارزشيابي مقياس( راتر مايكل

هاي بيش فعالي، شود و مقولهسؤال است كه توسط معلم تكميل مي 40تهيه شده و داراي  1967

گيري پرتي را اندازهاجتماعي، ناسازگاري اجتماعي و حواسپرخاشگري، افسردگي، رفتار ضد

ي كه در ايتاليا توسط زيمرمن شود. در پژوهشگذاري مينمره 2و  1و  0كند، كه به صورت مي

جهت  9بررسي قرار گرفت، نقطه برش سال بر اساس اين مقياس مورد  13-6كودك  417، 1978
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كردن كودكان داراي اختالل از كودكان عادي تعيين شد. به همين منظور براي بررسي اعتبار جدا

اين فرم در مقياس مبتني بر هاي  همساني دروني استفاده شده كه بر اين اساس اعتبار آن از روش

مشكالت  95/0شكايت جسماني تا  71/0هاي مختلف تجربه با روش همساني دروني در گروه

 92/0مشكالت اضطرابي تا  62/0ي رواني بين هااختاللهاي مبتني بر مقياس توجه و در مقياس

- ي مالكي نسخهاست. براي بررسي روايفعالي گزارش شدهمشكالت نارسايي توجه همراه با بيش

ي رفتاري راتر استفاده شد و هااختاللنامه هاي سنجش مبتني بر تجربه از نسخه والد پرسش

بود (كاكاوند،  75/0ي رفتاري نسخه والد و نسخه معلم هااختاللنامه همبستگي ميان پرسش

 از يك هر كار طرز و عادات رفتار، نحوه درباره اطالعات آوري جمع آزمون اين از ). هدف1385

 ايران در و شودمي تكميل معلمان و مربيان توسط نامه پرسش اين. است مطالعه مورد انآموزدانش

 پرخاشگري،-جنبشي بيش عمده عامل پنج به و شدگرفته كاربه) 1385( همكارن و مهريار توسط

-يمتقس توجه كمبود اختالل و اجتماعي ضد رفتارهاي اجتماعي، ناسازگاري افسردگي،- اضطراب

  است. شده گزارش 9و نمره برش آن   /.77 آن ضريب اعتبار و است شده بندي

 پيشرفت آزمون با يك انآموزدانش تحصيلي : پيشرفتتحصيلي پيشرفت گيري اندازه

-براي تهيه آزمون پيشرفت، ابتدا از سه معلم كالس سوم ابتدايي خواسته .شد بررسي ساخته محقق

فصول آموزشي براي درس رياضي ( براي مثال، عددها را به رقم و  شد كه تعداد ده سوال از تمامي

. . . . . . .  مساحت يك مستطيل  3459حروف بنويس، پنج هزار و دويست و هفتاد دو . . . . . . .   

سانتي متر را حساب كن؟)و درس علوم ( براي مثال، جانوران به  2سانتي متر و عرض  4با طول 

تجربه شوند؟؛ جرم چيست؟) طرح كنند و سپس از يك معلم باقسيم ميطور كلي به چند دسته ت

بود.  20تا  0شد تعداد ده سوال از آنها را براي هر درس انتخاب كند. دامنه نمرات خواسته

دار بود                 همبستگي نمره اين آزمون با نمره كل كارنامه تحصيلي  سال اول و دوم دبستان معنا

)05/0 < p	  ,۶٣/٠  =r .(  

 كتاب هاي: براي تشخيص ناتواني يادگيري از متنامال يادگيري ناتواني تشخيص مقياس
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اين  شد. از انتخاب لغت 100ان آموزدانشو با بررسي اشتباهات اماليي  ابتدايي سوم پايه »بنويسيم«

ها ررسي اثر آموزشابزار براي تشخيص ناتواني يادگيري امال و نيز در پايان كاربندي از آن براي ب

(يك انحراف استاندارد زير  15استفاده شد. نمره برش كلي براي تشخيص ناتواني يادگيري 

) و گروه با M=  70/27ميانگين گروه با ناتواني امال) تعيين شد. متوسط عملكرد گروه عادي (

  گيري شد: زههاي زير اندازمينه در امال يادگيري ) بود. ناتوانيM=  22/47ناتواني امال ( 

: ضعف حافظه ديداري يعني دانش آموز به خوبي قادر نيست تصوير ديداري حافظه الف)

حروف مورد نظر را در كلمه به خاطر بياورد. مثال اسحاب به جاي اصحاب، ستل به جاي سطل، 

-آزمون، پسان در پيشآموزدانشبعد از بررسي امالي  .)1390بشغاب به جاي بشقاب (تبريزي، 

  شد.  ديداري تشخيص داده ميون و پيگيري، اشتباهات اماليي مربوط به حافظه آزم

براي  آموزدانشكه گوش : ضعف حساسيت شنيداري؛ يعني اينشنيداري ب) حساسيت

شنيدن بعضي از صداها حساس نيست. مثل مسباك به جاي مسواك، زمبور به جاي زنبور، تلفزيزن 

ان در پيش آزمون، پس آزمون آموزدانشبعد از بررسي امالي  .)1390تبريزي، (به جاي تلويزيون 

  شد.و پيگيري، اشتباهات اماليي مربوط به اين بعد تشخيص داده مي

شود، : اين توانايي به تشخيص تفاوت يك چيز از چيز ديگر مربوط ميج) تميز ديداري

سپرده است، دچار مشكل  اي كه به خاطرها و جزئيات كلمهكاريدر ادراك ريزه آموزدانشيعني 

. مثال توانايي تشخيص: )1390تبريزي، (ها مرتكب اشتباه شده استبوده و بنابراين در نوشتن آن

آزمون آزمون، پسان در پيشآموزدانشكه از بررسي امالي » ع از غ» «ر از ز» «د از ذ» «س از ش«

  شد. اده ميو پيگيري، اشتباهات اماليي كه مربوط به اين بعد بود، تشخيص د

حال به او آموزش داده امالي كلماتي را كه تا به آموزدانش: اين توانايي يعني د) ياد آوري

آزمون، ان در پيشآموزدانشآورد و بازنويسي كند. بعد از بررسي امالي ياداست به درستي بهشده

ها به مشكل آن در يادآوري درستي آموزدانشآزمون و پيگيري كليه اشتباهات اماليي كه پس

  است تشخيص داده مي شد.برخورده
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گيري تعميم يك هفته پس از اجراي براي اندازه: گيري تعميم كلمات درستمقياس اندازه

ها در يك برگه ها، مجالت، كتابراهبرد، كلمات اماليي آموزش داده شده از بريده روزنامه

كه كلمه توسط آزمونگر خوانده شد آن را شد، بعد از اينخواسته  آموزدانشآوري شد و از جمع

  گرفت.). براي عدم تشخيص كلمه درست يك نمره تعلق مي1تشخيص دهد (شكل 
  

   
  . بريده جرايد براي تشخيص تعميم كلمات درست1شكل

  

ان داراي آموزدانشمرحله انجام گرفت مرحله اول تشخيص  3اين مطالعه طي روش اجرا: 

وم اجراي راهبرد كپي، پوشش و مقايسه، و مرحله سوم بررسي توانايي ناتواني يادگيري، مرحله د

  داري و تداوم نوشتن درست كلمات اماليي در طي دوره آموزشي پس از يك ماه.نگه

ها از ابتداي سال تحصيلي با در مرحله اول ابتدا با تشخيص معلمان و مقايسه عملكرد اماليي آن

 تشخيص ن با ناتواني يادگيري شناسايي شدند. سپس مقياساآموزدانشان كالس، آموزدانشساير 

دبستان  2دبستان پسرانه و  2ان اجرا شد. چهار دبستان (آموزدانشامال بر روي  يادگيري ناتواني
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هاي شهرستان راور كه از لحاظ منطقه اقتصادي و اجتماعي داراي وضعيت دخترانه) از دبستان

ان با آموزدانشها براساس نظر معلم، ان اين مدرسهآموزدانش مشابهي بودند، انتخاب شدند. از بين

گري اختالل يادگيري بر روي مشكالت امالء و نوشتن انتخاب شدند. در مرحله بعد آزمون غربال

  ها اجرا شد. آن

ساعت و در  5/1مرحله دوم چهار هفته به طول انجاميد. هر هفته، سه جلسه آموزشي به مدت 

هاي كوچك متناسب با راهبرد (ك، پ، م) ان در گروهآموزدانشاماليي با كلمه  10هر جلسه 

به او ارائه  آموزدانشاي مختص به هر آموزش داده شد. به اين صورت كه يك برگه كار ده كلمه

شد كه ان خواسته ميآموزدانششد و سپس از ان خوانده ميآموزدانششد و ابتدا كلمات براي مي

خواندند و آن را دو ان هم بر طبق ليست هر كلمه را ميآموزدانشكرار كنند و خواندن كلمات را ت

كردند و سپس هر كلمه را در يك جمله به مرتبه در برگه اماليي مخصوص به خودشان كپي مي

در  آموزدانشنوشتند. اين روند در طول هفته ادامه داشت به صورتي كه بردند و آن را ميكار مي

رساند و در پايان چهار هفته يك آزمون اماليي از صد زش سي كلمه را به اتمام ميپايان هفته آمو

ان آموزش داده شده بود از گروه كنترل و آزمايش گرفته آموزدانشاي كه طي اين مرحله به كلمه

  ). 1شد (جدول 

 مرحله سوم: يك ماه پس از پايان آموزش راهبرد (ك، پ، م) يك آزمون پيگيري امال  از صد

ان گروه كنترل و آزمايش آموزدانشاي كه در جريان مرحله دوم آموزش داده شده بود از كلمه

گيري تعميم كلمات نيز گرفته شد تا تأثير راهبرد (ك، پ، م) بررسي شود، همچنين آزمون اندازه

  در اين مرحله اجرا شد.
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  هاي مداخله راهبرد كپي پوشش و مقايسه. مراحل و گام1جدول 

  مدت زمان اجراي هر جلسه  شرح مداخله  جلسه

  اول تا دهم

ده كلمه توسط پژوهشگر انتخاب شد و ابتدا هر كلمه توسط 

ان خواسته شد تا گوش آموزدانششد و از محقق خوانده مي

دهند و سپس خواندن كلمه را با پژوهشگر تكرار كنند و 

سپس از روي هر كلمه در ستون روبرويش رونويسي كنند و 

اتمام رونويسي كلمات نوشته شده توسط پژوهشگر  بعد از

اصالح شود و سپس  آموزدانششد تا اشتباهات بررسي مي

شد تا روي هر دو كلمه نوشته شده پوشش داده مي

ان اين بار با استفاده از حافظه كلمات درست را آموزدانش

 آموزدانشاز ذهنشان يادآوري و بازنويسي كنند، سپس از 

اند با نمونه اصلي تا كلماتي را كه نوشته شدخواسته مي

- ها خواسته ميمقايسه كنند و در صورت وجود اشتباه از آن

  شد تا اشتباهاتشان را اصالح كنند.

  دقيقه 60

  

آماري  افزار نرم متغيري اندازه گيري مكرر تحليل شد. ازها با مدل تحليل واريانس چندداده

spss22 ا استفاده شد.براي تجزيه و تحليل داده ه  

  نتايج

ديداري و يادآوري در سه ديداري، حساسيت شنيداري، تميز در اين مطالعه چهار متغير حافظه 

گيري شدند، دو گروه هاي وابسته اندازهآزمون و پيگيري به عنوان متغيرزمان پيش آزمون، پس

گيري از يك تحليل اندازه روآزمايشي و كنترل به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدند. از اين

گروهي  گيري) و يك عامل بينگروهي (زمان اندازه متغيري با يك عامل درونمكرر چند 

آزمون ها استفاده شد. همچنين، نمرات تعميم فقط در پسكنترل) براي تحليل داده –(آزمايشي 

نفر از  41فاده شد.مستقل است tبين دو گروه مقايسه شد. براي تحليل نمرات تعميم از آزمون 

ان پايه سوم ابتدايي داراي ناتواني يادگيري امال در اين مطالعه شركت نمودند. دامنه آموزدانش
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كنندگان داراي پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط سال بود. شركت 10تا  9سني شركت كنندگان 

 85ها از ه هوشبهر آنبودند، بر اساس مقياس رفتاري راتر هيچ گونه مشكل رفتاري نداشتند و نمر

  ها بيانگر ناهماهنگي پيشرفت و هوشبهر بود. به باال بود و نمرات پيشرفت تحصيلي آن
  

  . ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه در سه مرحله اندازه گيري2جدول 

  پيگيري  پس آزمون  پيش آزمون  تعداد  گروه  متغير

M SD  M  SD  M  SD  
حافظه 

  ديداري

 71/1 47/3  64/1 84/1 75/7  37/18 19  آزمايش

 49/12 53/16 60/5  60/13 26/6 07/13 15  كنترل

حساسيت 

  شنيداري

 37/0 15/0 00/0 00/0 25/1 15/2 19 آزمايش

 42/1 20/1 61/1 80/1 84/1 40/2 15 كنترل

تميز 

  ديداري

 41/0 21/0 00/0 00/0 84/2 89/3 19 آزمايش

 28/3 73/7  55/1 13/6 21/2 06/6 15 كنترل

 93/1 78/3 64/1 84/1  07/8 36/24 19 آزمايش يادآوري

 57/13 46/25 52/5 53/21 88/6 53/21 15 كنترل

  -  -  74/1 47/1  -   -  19 آزمايش تعميم

 -  -  51/5 20/17  -   -  15 كنترل
  

ميانگين و و  81/1و   63/93ميانگين و انحراف استاندارد هوشبهر گروه آزمايش به ترتيب 

 و همچنين ميانگين )p >0.5بود ( 51/1و  35/95انحراف استاندارد هوشبهر گروه كنترل به ترتيب 

 انحراف و ميانگين و 56/0و  89/12 ترتيب به آزمايش پيشرفت تحصيلي گروه استاندارد انحراف و

نحراف استاندارد بود. ميانگين و ا 28/0 و 59/12ترتيب  به كنترل گروه استاندارد پيشرفت تحصيلي

آزمون امال در مقياس حافظه ديداري، حساسيت شنيداري، تمييز ديداري، يادآوري وتعميم در سه 

گزارش  2هاي آزمايشي در جدول داري بر حسب گروهآزمون و نگهآزمون و پسموقعيت پيش

در آزمون امال ان آموزدانشدست آمده از اشتباهات دهد كه نمرات بهها نشان مياست. يافتهشده 
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در گروه آزمايشي در كاركرد تمييز ديداري، حافظه ديداري، حساسيت شنيداري و يادآوري 

  است. يافته و در مرحله پيگيري از ثبات نسبي برخوردار بوده كاهش

متغيري اندازه گيري ان با استفاده از تحليل واريانس چندآموزدانشدر اين مطالعه نمرات امالي 

هاي استفاده از مدل بررسي شدند. نتايج آزمون كرويت شدند. ابتدا پيش فرضمكرر تحليل 

شود، ولي دهد كه در بعد حافظه ديداري، تميز و يادآوري فرض كرويت رد ميموچلي نشان مي

ها شود. به اين ترتيب، از مقادير تصحيح شده براي مقايسهدر بعد حساسيت فرض كرويت رد نمي

دهد اند. نتايج آزمون لون نشان ميفروني گزارش شدهوجي نيز با تعديل بناستفاده شد. مقايسه ز

در بعد حساسيت  p>615/0=32,1(F ,05/0ها در بعد حافظه ديداري (كه مفروضه تساوي واريانس

)05/0>p ,۸۶۵/۰ = ۳۲,۱(F در بعد تميز ،)05/0> , p371/0 = 32,1(F  و در بعد يادآوري)05/0 > 

, p723/0  =32,1F(  داد كه اثر متغيري نشان هاي چنددر پيش آزمون صادق است. نتايج آزمون

 Partial Eta Square ,815/0=407/0 (آزمون، پيگيري) معنادار بودآزمون، پسعامل زمان (پيش

 =Pillai's Trace ,05/0>, p650/10=24,1(F  گروه معنادار بود  ×همچنين، اثر تعامل زمان

)385/0 =a SquarePartial Et, 771/0 =Pillai's Trace, 05/0> , p 65/7  =24,1(F  نتايج اثر

 Partial Eta=265/0 (گروهي نشان داد كه اثر عامل گروه در بعد حافظه ديداريعامل بين

Square ,01/0 > , p514/11  =32,1(F  حساسيت)210/0 =Partial Eta Square ,01/0 > , p 

514/8  =32(F تميز ،) 788/0 =tial Eta SquarePar ,01/0>, p 997/118  =32,1(F و يادآوري 

)556/0  =Partial Eta Square ,01/0> , p 07/40  =32,1(F  معنادار بود. براي پيگيري اثر

متغيري نشان هاي تكمتغيري استفاده شد. نتايج آزمونهاي تكهاي چند متغيري، از آزمونآزمون

 آزمون، پيگيري) در بعد حافظه ديداريآزمون، پسشدهد كه اثر عامل اصلي زمان (پيمي

)449/0 =Partial Eta Square , 05/0< , p 036/26 =24,2(Fحساسيت ،) 536/0 =Partial Eta 

Square , 05/0 , p < 040/37 =64,2(Fتميز ،) 223/0 =Partial Eta Square , 05/0 , p<180/9 

=64,2(F  و يادآوري)581/0 =rePartial Eta Squa , 05/0 , p< 438/44=64,2(F  دار بود. معني
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گروه در بعد حافظه × متغيري نشان داد كه اثر تعامل زمان هاي تك همچنين، نتايج آزمون

= 189/0( ، حساسيتF)Partial Eta Square , 05/0, p<271/40  =64,2=  557/0 (ديداري

Partial Eta Square , 05/0, p< 476/7 =64,2(Fتميز ، )637/0 =Partial Eta Square , 

05/0,p< 289/19 =64,2F( و در يادآوري )653/0 =Partial Eta Square , 05/0, p< 342/60 

=64,2(F فروني پيگيري هاي پس از تجربه و با تعديل بنهاي زوجي با آزموندار بود. مقايسهمعنا

  ).3شد (جدول 

  كنترل در متغيرها و زمايشيآ هايهاي گروهميانگين زوجي هاي. مقايسه3 جدول

 متغير تفاوت ميانگين گروه آزمايشي از كنترل

 پيش آزمون پس آزمون پيگيري

060/13- * 758/11- * 302/5  حافظه ديداري *

042/1- * 800/1- * 242/0- يحساسيت شنواي *  

523/7- * 133/6- * 172/2-  تمييز *

677/21- * 691/19- * 835/2  يادآوري *
 p < 0/05         

  

در بعد حافظه ديداري گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون تفاوت معناداري داشتند 

)05/0p < ,302/5 =ijD( دهد كه ميانگين گروه آزمايش بيشتر مقايسه ميانگين دو گروه نشان مي

از گروه كنترل است؛ يعني گروه آزمايشي خطاي حافظه ديداري بيشتري از گروه كنترل در همان 

آزمون تفاوت در بعد حافظه ديداري گروه آزمايش و كنترل در پس .داخله داشتندبدو شروع م

و به اين معني است كه گروه آزمايش خطاي حافظه  )05/0p< ,758/11 =ijD(معنادار داشتند

هاي تشديد شده نمايانگر تأثير مداخله بر گروه ديداري كمتري از گروه كنترل داشتند و تفاوت

بين دو گروه در نمرات خطاي حافظه ديداري پيگيري نيز تفاوت معنادار  آزمايش است. همچنين

و گروه آزمايشي خطاي حافظه ديداري كمتري نسبت به  )05/0p <  , 06/13 =ijD(وجود داشت 

 -2گروه كنترل داشتند، به اين معني است كه اثر راهبرد (ك، پ، م)ثبات داشته است (شكل 
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  الف). 

  
  قابل زمان بر اشتباهات اماليي مربوط به حافظه ديداريالف اثر كنش مت-2شكل 

= 05/0p< ,242/0(در بعد حساسيت شنيداري دو گروه در پيش آزمون تفاوت معنادار نداشتند

ijD(آزمون خطاي حساسيت تقريبا يكساني داشتند، اما كه به معني اين است كه دو گروه در پيش

تفاوت  )05/0p< ,8/1  =ijD(معنادار مشاهد شد  آزمون در اين بعد بين دو گروه تفاوتدر پس

دهنده آن است كه گروه آزمايش عملكرد كارآمدتر از گروه كنترل داشتند. همچنين، بين دو نشان

 )05/0p<  ,042/1 =ijD(گروه در بعد حساسيت شنيداري و در پيگيري تفاوت معنادار وجود دارد

ثبات داشته است. در بعد حساسيت شنيداري تحت كه به اين معني است كه اثر راهبرد (ك، پ، م)

آزمون آزمون به پسبرنامه مداخله نمرات خطاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل از پيش

و همچنين در مرحله پيگيري به طور معنادار كاهش داشته است، ولي در گروه كنترل نمرات از 

افته است اين كاهش چشمگير در گروه آزمون و پيگيري كاهش چنداني نيآزمون به پسپيش

آزمايش نمايانگر تأثير مداخله (ك، پ، م)بر گروه آزمايشي است كه موجب بهبود عملكرد 

   .ب) -2اماليي اين گروه شده است (شكل
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  ب اثر كنش متقابل زمان بر اشتباهات اماليي مربوط به  حساسيت شنيداري-2شكل 

  

يش و كنترل در پيش آزمون تفاوت معنادار وجود نداشت در بعد تمييز ديداري بين گروه آزما

)05/0p< ,172/2 =ijD( كه به معني اين است كه دو گروه در پيش آزمون از خطاي يكساني در

 >05/0p(آزمون بين دو گروه تفاوت معنادار وجود داشتاين بعد برخوردار بودند. در پس

,133/6 =ijD( عملكرد امالي بهتري از گروه كنترل كه به اين معني است كه گروه آزمايشي

كه به معني )05/0p <  ,523/7 =ijD(داشتند. بين دو گروه در پيگيري تفاوت معنادار وجود داشت

اين است كه گروه آزمايشي عملكرد امالي بهتري از گروه كنترل داشتند. در بعد تمييز ديداري 

ور معنادار كاهش يافته است و آزمون به طآزمون به پسنمرات خطاي گروه آزمايش از پيش

همچنين در پيگيري نيز كاهش داشته است اين كاهش به معني تأثير برنامه مداخله (ك، پ، م)در 

  ج).  -3بهبود امالي گروه آزمايش و پايداري آن است. (شكل
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  ج اثر كنش متقابل زمان بر اشتباهات اماليي مربوط به تمييز ديداري- 2شكل

  

دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون تفاوت معنادار وجود نداشت  در بعد يادآوري بين

)05/0p< ,835/2 =ijD(آزمون تفاوت معنادار وجود داشت ، اما بين دو گروه در پس)05/0p< 

,691/19 =ijD(  كه به معني اين است كه عملكرد يادآوري گروه آزمايشي بهتر از گروه كنترل

 )05/0p< ,677/21 =ijD(بين دو گروه تفاوت معنادار داشت بود. عملكرد يادآوري در پيگيري

كه به معني اين است كه اثر مداخله پايدار بوده است. در يادآوري نمرات خطاي گروه آزمايش از 

پيش آزمون به پس آزمون به طور معني دار كاهش يافته است و در پيگيري از ثبات برخوردار 

راهبرد (ك، پ، م) بر بهبود يادآوري كلمات درست اماليي است. اين افزايش به اين معني تأثير 

  د). - 1گروه آزمايش و پايداري آن است (شكل
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  د اثر كنش متقابل زمان بر اشتباهات اماليي مربوط به يادآوري-2شكل 

در نهايت، نتايج بررسي متغير تعميم با استفاده از آزمون تي مستقل بررسي شد. ميانگين و      

اندارد آزمون تعميم در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل نشان داد كه افراد گروه انحراف است

اند. ميانگين تفاوت بين شرايط آزمايش عملكرد بهتري در زمينه آزمون تعميم اماليي داشته

  )p <62/10  =t , 05/0بود ( - 72/15

  گيريبحث و نتيجه

ش و مقايسه موجب بهبود ناتواني يادگيري هاي اين پژوهش نشان داد كه راهبرد كپي، پوشيافته

شود و اين بهبود عملكرد اماليي در مرحله پيگيري هم داراي ثبات بود. ان ميآموزدانشامالي 

الفلين و  ) همخوان است. مك2004نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعات مك الفلين، وبر و بارتو (

 از استفاده كه دريافتند اماليي مداخالت و اهدشو بر مبتني تحليل و تجزيه در )،2004همكاران (

 امالي صحت و دقت بهبود تا نوشتن ناتواني تعيين از ايگسترده طيف م) در.پ.(ك راهبرد

هاي اين پژوهش با نتايج است. همچنين يافته مؤثر يادگيري ناتواني دچار راهنمايي انآموزدانش

)  م.پ.(ك ) راهبرد2000برت و همكاران () همخوان است. هو2000الفلين ( مك و وبر هوبرت،

 كلمات از فهرستي آموزدانش آن در كه) متن روي از كپي فقط( امال سنتي رويكرد با را
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- چندين آن از پس و كندمي استفاده جمله يك در كلمه هر از خواند،مي را خودش به مخصوص

 مجموع در م.پ.ك راهبرد از استفاده با كه داد نشان نتايج. كردند مقايسه نويسدمي را كلمه هر بار

 انآموزدانش براي امالنويسي سنتي رويكرد به نسبت شده سپرده خاطر وبه شده يادگرفته كلمات

 راهبرد از استفاده از بعد داد ) نشان2010دربي ( و الفلين مك است. مطالعه سيسالر، بوده مؤثرتر

 كه صورت اين به يافت افزايش سرعت به شوندمي نوشته درستي به كه كلماتي تعداد م.پ.ك

 بعد و بود 10 از 2 شدمي نوشته درستي به راهبرد اين وسيله به آموزش از قبل كه كلماتي ميانگين

 هفت به شدندمي نوشته صحيح صورت به كه كلماتي تعداد ميانگين راهبرد اين با مداخله طي در

هاي اين پژوهش با مطالعه مچنين يافتههاي اين مطالعه گواه پژوهش حاضر است. هيافته .رسيد

 )2007همسو است.كيتز و همكاران ( )2007ويرزبيكي ( و لي، كويستو، اركفريتز، دان، كيتز،

 انطباق و بعدي دارينگه و فراگيري برروي را ثابت تأخير زماني روش و) ك،پ،م( روش اثرات

 )2007همكاران ( و كيتز .دندكر گيرياندازه شفاهي خواندن با شده فراگيري اماليي كلمات

) ك،پ،م( روش حال اين با است، بوده مؤثر روش دو هر از تركيبي استفاده كردند كه پيشنهاد

 هاي مطالعه موزر وشد. يافته كنندگان شركت از برخي در دارينگه از باالتري سطوح به منجر

 راهبرد از استفاده د كهكنن) هم شاهدي بر  پژوهش حاضر است. آنان اظهار مي2012(1همكاران

 مك است. سيسيالر، بخشيده بهبود امال در را آموزان دانش عملكرد آن، به شبيه روشي يا م.پ.ك

 و رياضي عملكرد روي بر) ك،پ،م( روش هاي ) نشان دادند كه تمرين2008(2دربي و الفلين

، مؤثر بوده است، كردمي شركت ويژه آموزش كالس در كه رفتاري اختالل با يآموزدانش امالي

هاي اين مطالعه با مطالعه حاضر همسو است. همچنين اين نتايج با نتايج مطالعه ديگري كه كه يافته

 انجام دادند، همخواني دارد. آنان روش )2011(3اورمن و اسكوالر دربي، الفلين، مك كارتر،

 رفتاري هاي اتوانين به مبتال دبيرستاني انآموزدانش براي درس كالس يك در را) ك، پ، م(

                                                                                                                            
1 Moser, Hessler, Konrad, teri & Fishley 
2 Cieslar, Mclaughlin & Derby 
3 Carter, Mclaughlin, Derby, Schular & Everman 
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 بررسي مورد معكوس طراحي و چندگانه پايه خط از تركيبي اين روش با اثرات. كردند اجرا شديد

 مؤثر اماليي كلمه 240 امالي صحت و دقت افزايش براي روش اين كه دريافتند هاآن .گرفتقرار

نگهداشت. از  باال طحس در آموز را دانش اماليي عملكرد ، روش اين است و همچنين پيگيريبوده

ان پايه سوم ابتدايي آموزدانشمحدوديت هاي اين پژوهش اين است كه مطالعه حاضر بر روي 

ان ساير پايه ها غيرمجاز است. افزون برآن، اين آموزدانشها به اجرا شده است، لذا تعميم يافته

هاي آن به افتهان شهرستان راور انجام شده است، لذا تعميم يآموزدانشمطالعه بر روي 

هاي مورد استفاده براي تشخيص ناتواني يادگيري ان ساير شهرها غيرمجاز است. آزمونآموزدانش

اي هستند. به اين ترتيب، پيشنهاد استاندارد بودند كه فاقد نرم يا هنجارهاي محلي يا منطقهامال غير

يادگيري از جمله ناتواني  هايمي شود از راهبرد (ك،پ،م) براي درمان و بهبود ساير ناتواني

ان داراي ناتواني آموزدانشخواندن و رياضيات استفده شود، و همچنين براي درمان و بهبود 

شود براي تشخيص هاي تحصيلي استفاده شود. توصيه مييادگيري در ساير مناطق ايران و ساير پايه

اندازه گيري دقيقتر ساخته و  ناتواني امال و استفاده از آن در مطالعات آتي آزمون و ابزارهاي

هاي مطالعاتي بزرگ رواسازي شوند و همچنين براي تشخيص اثر اصلي كاربندي آزمايش، طرح

ان داراي ناتواني يادگيري امال و مشكالت اماليي آموزدانشمقياس اجرا شود. با توجه به اهميت 

ان داراي اين آموزدانشم) بر ها و با توجه به نتايج اين مطالعه و تاثيرات راهبرد (ك، پ، آن

هاي اين راهبرد به منظور حل مشكالت ها و آزمونها، تمرينناتواني، مي توان از مجموعه آموزش

  ان داراي اين ناتواني بهره جست.آموزدانشاماليي و بهبود ناتواني يادگيري امالي 
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The effect of copy, cover and comparison strategies on 
improving spelling in elementary school students with writing 

disability 

H. Poortaghiabadi1, S. Talepasand2 & M. Nazifi3 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of copy, 

cover and comparison strategies on the spelling performance of elementary 
students with writing disabilities. A pre-test and post-test design with a 
control group was used. Participants were 41 students with spelling learning 
disabilities in the 3rd grade elementary school in Rawor city, selected by 
inclusion criteria and divided into two experimental and control groups. 
Copy, cover and comparison strategies were performed for 10 sessions, for 
4 weeks, 3 times per week and 1.5 hours for each session. After the end of 
the intervention and a month later, a spell test was carried out. Data were 
analyzed using repeated measure multivariate analysis of variance analysis. 
The findings showed that in the visual memory dimension, auditory 
sensitivity, visual differentiation and reminder of the error scores of the 
experimental group significantly decreased in the control group. In addition, 
the findings showed that the experimental group had a higher performance 
in the spell-checking test compared to the control group. Considering the 
importance of students with learning disabilities, especially in elementary 
school and their spelling problems, and considering the results of this study 
and the effects of copying strategies, coverage and comparisons on spelling 
disability students, a set of exercises and tests of this strategy can be used to 
solve spelling problems and improve the academic achievement of students 
with spelling learning disabilities. 

Keyword: Learning disabilities, Spelling disability, Copy, cover, and 
comparison strategies 
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