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واژهینوش��تنبهمجموعهایازمهارتهاینوش��تاریمرتبطبا
يكديگراشارهدارد.اينمهارتهاعبارتانداز:

1.انشاياتوانايیخلقعقايدوبيانآنهادرساختاردستوریقابل
قبول،بهگونهایكهبااصولسبكشناسیادبیمطابقتكند.

2.هجیكردنياتوانايیاستفادهازحروفبرایساختنكلماتبه
همانصورتكهمورداستفادهقرارمیگيرند.

3.دستخطياتوانايینگارشفيزيكیعالئمنوشتاریكهبرایهر
نوعنوشتنوانشاضروریاست)دی.هاميل،1381(.

بس��ياریازكودكانمبتالبهاخت��الالتيادگيریازبهكارگيری
ش��كلنوش��تاریزبان-كلمهبندینوش��تاری-درحك��ميكابزار
ارتباطیمؤثرناتوانهستند.عدهایازاينكودكاننمیتوانندنظرخود
راكلمهبندیكنندوبهصورتنوشتاردرآورند.برخیديگرنيزمرتكب
خطاهایدستوریونحویمیشوند.مشكلاصلیاينكودكانناتوانی
آنهادرس��ازماندادنبهافكارخويشوتبديلآنهابهشكلصحيح
نوشتاریاست.بهاينترتيب،كودكانمبتالهرچندمعمواًلقادرندافكار
رخودرابهطورشفاهیبهاختصارمطرحكنند،دربيانافكاردرچارچوب
وقالبكلمههاونوشتارناتوانانديانوشتههايشانبیسازمان،مغشوشو

بدوننظماست)لطفیكاشانیووزيری،1383(.
ازاينرو،كلمهبندِینوش��تاریمهارتیاس��تكهكودکپساز
گفتاروخواندنآنرافرامیگيردودرآنتسلطپيدامیكند.مبتاليان
بهايناختاللپسازورودبهدبستانخيلیزوددرهجیكردنكلمات
وكلمهبندیافكارخودطبقموازيندس��توری،ضعفنشانمیدهند.
نوش��تارآنهاحاویتعدادزيادیاشتباهاست.جمالتشفاهیوكتبی
كودكانمبتال،باباالرفتنسنابتدايیترمیشودودرآنهاكلمههای
انتخابیاشتباهونامناسب،بندهایآشفتهوفاقدتوالیوتداوممناسب
بسيارمیتوانيافت.بهعالوه،دركودكانمبتالكاهششديدتوانايی
هجیكردندرس��تكلماتبهوجودمیآيد.اينكودكاندردرازمدت
احساسمس��تمربیكفايتی،حقارت،جدايیوبيگانگیپيدامیكنند،
بهدليلنش��اندادنعملك��ردتحصيلیضعيفوناتوانیدركس��ب
مهارتهایتحصيلی،نسبتبهمدرسهوانجامدادنتكاليفبیعالقه
میش��وندوفرارازمدرسهواختاللسلوکنش��انمیدهند.بهدليل
احساسبیكفايتیوشكستدرتحصيلدچارخشمونااميدیشدهيا
بهدليلاحساسفزايندهیجدايی،بيگانگیودرماندگی،دچارافسردگی
مزمنمیشوندودربزرگسالیمشاغلیراانتخابمیكنندكهحداقل

مهارتهایمربوطبهنگارشراداشتهباشند)همان(.
بعضیمواقعديدهمیشودكهكودكانناتواندريادگيری،كهدرخواندن

ياصحبتكردنمشكلدارند،درزمينهینوشتننيزناتوانیهایقابل
توجهیازخودنش��انمیدهند.ايننوعمشكلدرمشقنوشتن،انشا
نوشتنياديكتهنوشتنكودكانقابلمشاهدهاست.اينقبيلكودكان

عالوهبراينكهدرنوشتنبسياركندهستند.
دس��تخطبدآنها،اغالطانشايیشانرامضاعفجلوهمیدهد.
آنه��ابهفاصلهیحروفوكلم��اتازهمديگرونقطهگذاریهاتوجه
نمیكنندوبعضاًبخشیازكلمهراجامیاندازند.درنوشتنانشانمیتوانند
ازلغاتوجمالتمتنوعوپرمفهوماس��تفادهكنند.بنابراين،دربررسی
وضعيتكودكانناتواندريادگيریتوجهبهدس��تنوشتههایآنها
كاماًلضروریاس��ت.دربس��ياریازكودكانیكهدرزمينهینوشتن
مش��كلدارند،اينمش��كلتاسنينجوانیوبزرگس��الیبهگونهای
مشاهدهمیشود.نارسايیدردس��تخطدانشآموزانمیتواندمربوط
بهضعفآناندرهماهنگیهایظريفحركتیباشد.بهعبارتديگر،
بعضیازايشاننمیتوانندبهنحومطلوباطالعاتديداریدريافتیرا

كهكنشهایظريفحركتیانتقالدهند.)افروز،1385(.

درمان 
هدفاكث��ردرمانه��ا،اصالحكاس��تیهایموردمش��اهدهدر
كلمهبندینوش��تاریاس��ت.ازاينرو،اكثربرنامههایدرمانیدراين
زمينهفرايندنوش��تنرابهگامهایكوچكترتقس��يممیكنندوبرای
هرسطحتمرينهايیراتدارکمیبينند.دردرماناختاللكلمهبندی
نوش��تاری،تمرينكافیضرورتبس��ياردارد.چني��ندرمانیبهجای
تصحيحمتوندانشآموزمبتال،بهصورتیمكانيكیبررش��دوتحول
كلمهبندینوش��تاریمتمركزمیشودوشرايطیپديدمیآوردكهاين
نظرهابهروش��نیدرذهننويسندهنقشببنددوبهدرستیرویكاغذ

آمدهوفهميدهشوند.)لطفیكاشانیووزيری،1383(.
طرحآموزشانفرادی IEP: IEPطرحیگستردهازفعاليتهای
آموزشیاستكهبهمنظوررفعضعفهایموجوددرزمينههایخاص
تحصيلیطراحیمیشود.اصواًلIEPمیبايستبهصورتبرنامهای
يكس��الهيابرایيكترمخاصطرحشدهومقاصدواهدافبرنامه
وراههایدس��تيابیبهآنهادرآنگنجانش��ود.)اچ.ايلوارد،1377(.
واقعيتايناستكهاشتباهاتیكهكودکمرتكبمیشود،ازيكنوع
ويكسنخنيستندتابتوانبااتخاذيكروشهمهیآنراازبينبرد
وبهپيش��رفتویاطمينانيافت.برایدس��تيابیبهراهحلسادهو
اميدواركننده،بهتراس��تابتدابااجرایآزمونهوش��یازطبيعیبودن
هوشكودکاطمينانيابيم.اگركودکدرسايردرسهاوفعاليتهايش

اختالالت دیكته نویسی
شناسایی و درمان

حسن شفیعي �كارشناسارشدروانسنجي

اعظم محمودزاده �كارشناسارشدروانشناسيكودكاناستثنايي
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مثلديگركودكانمعمولیباش��د،بهاجرایآزموننيازنداريم.بعداز
كس��باطمينانازعادیبودنهوشدانشآموزبايداشتباهاتمتعدد
اودرديكتهراازرویدفترديكتهاشيادداش��تكنيم.برایمثال،اگر
دانشآموز10ديكتهنوش��ته،تماماش��تباهاتیراك��هدرآنديكتهها
مرتكبش��دهاست،يادداشتمیكنيمودرصدديافتنعلتياعلل
آنبرمیآييم.برایبررس��یعينیتر،فرضمیكنيمدانشآموزیدر
ديكتههايشدرمجموع65غلطداشتهاست.سپستعدادكلمههايی
راكهنادرستنوشتهاستوهمچنينديكتهیصحيحهمانكلمات
رابهطوریكهدرجدولهایبعددرجشدهاست،يادداشتمیكنيم:

بااندكیدقتدر65كلمهایكهبهصورتيكجدولفهرست
شدهاندمیتوانيمدريابيمكهواژههایشماره56تا60،درست،اماكاماًل
ناخواناونارسانوشتهشدهاند.ديكتهیبقيهیواژههاغلطاستاماتمام
اينغلطهاازيكنوعنيستندومیتوانآنهارادرگروههایمختلفی
ج��ایداد.اولينكارمربیودرمانگرايناس��تكهغلطهایاماليی
دانشآموزرايادداش��توتجزيهوتحليلكردهوسپسنوعغلطهارا
دستهبندیكندوباتوجهبهاينكهفراوانیغلطهایاماليیدانشآموز
بهكداميكازانواعغلطهامربوطمیشود،برایدرمانآنيكبرنامه

طراحیكند)تبريزی،1381(.
خوشبختان��هدراي��رانمنابعمتعددیب��رایدرمان
نارسانويسی،وارونهنويسی،قرينهنويسیوتمرينوتقويت
انواعمهارتهایمرتبطوج��ودداردكهخوانندگانعزيزرا

بهمطالعهیآنهابهويژهكتابدرماناختالالتديكتهنويس��يدكتر
مصطفيتبريزيارجاعمیدهيم.
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