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 چکیده

 مانند گوناگون صورت های به که است یادگیری هایدشواری از ناهمگون گروه یک شامل کلی اصطالح یک یادگیری اختالل

 .شود می متجلی ریاضی درک توانایی یا کردن استدالل نوشتن، خواندن، کردن، صحبت دادن، گوش در اساسی مشکالتی

 مبتال آموزان دانش از بخش عمده ای است، همراه تحصیلی های مهارت در کند پیشرفت با نوشتن در یادگیری اختالل معموال

 دانش این در و معموال افت تحصیلی هستند خود های سال و سن هم از تر عقب تحصیلی نظر از نوشتن یادگیری اختالل به

. از جمله عوامل تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری، محیط اجتماعی باشد می مشهود آموزان
عنوان یکی از کارکردهای محیط اجتماعی بر اختالل بیان نوشتاری  است. در این پژوهش به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی به

پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهبود عملکرد و در نتیجه پیشرفت تحصیلی 
 دانش آموزان دارای اختالل بیان نوشتاری تأثیری مثبت دارد.

 حمایت اجتماعی، نوشتن، پیشرفت تحصیلیاختالل بیان نوشتاری،  کلیدواژه: 

 

 مقدمه 
 سالمت؛ و ناتوانی عملکرد، المللیبین بندیمیشود. برابر طبقه تعریف گفتاری زبان از دیداری نوشتن به عنوان ترسیم

 و صحیح خوانا، نوشتن است. فرآیند شده معرفی دانش از استفاده و یادگیری برای مهارت ضروری عنوان به نوشتن

 شناختی، درکی، توانایی قبیل از درونی عوامل به و بوده پیچیده بسیار حرکتی رفتار یک ساده ظاهر خالف بر روان

به عنوان  است. نوشتن وابسته اجتماعی و فرهنگی فیزیکی، محیط مانند محیطی عوامل و روانی حرکتی، حسی،
 میشود. خواندن فرا گرفته با همزمان و زبان یادگیری از بعد که است جزئی چند مهارتی سوادآموزی، از قسمتی

 دیگران با ارتباط برقراری و هاایده انتقال افکار، و احساسات بیان در ضروری و ارزش با عملکردی، مهارتی نوشتن
 مهارت تکامل و رشد است. برای شناختی شده کنترل فرآیند یک و حرکتی اتوماتیک فرآیند یک مهارت، است. این

 نوشتن یادگیری باشد. فرآیندمی نیاز طوالنی زمان به خواندن و آموزیزبان مثل پیچیده مهارتهای دیگر مشابه نوشتن

آموزانی که ( اخیراً دانش 230: 1394 مدرسه است. )ناصر حوائی و همکاران، و سوادآموزی از قبل مرحله دو شامل
اند. والدین، مربیان و  واقع شده های آموزشگاهی دارند، مورد توجه زیادیهایی در یادگیری فعالیتچالش

آموزان در یادگیری مهارتهای بعضی از دانش دبستانی شاهد سردرگمی پژوهشگران از همان ابتدای دوره پیش

میشود، هستند. به همین دلیل حوزه اختالل یادگیری از  ارائه عنوان تکلیف به آنهاخواندن، نوشتن و ریاضی، که به
خصوص در های آموزش استثنایی و بههایی در برخی حوزهحوزه از گذشته ریشه موقعیتی ویژه برخوردار است. این

دانش ( 218: 1395داشته است و به تازگی وارد برنامه آموزشی ویژه شده است )ارغوانی و همکاران،  توانی ذهنیکم
جه می شوند اما عالوه بر مشکالت تحصیلی اهای در یک یا چند زمینه تحصیلی با مشکالتی مووزان با اختاللآم

مطالعات نشان می دهند که این دانش آموزان در معرض بروز سطوح باالی مشکالت هیجانی و اجتماعی قرار دارند. 
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یجانی نیستند و اما بروزمشکالتی مانند هرچند تمام دانش آموزان با اختالل های یادگیری دارای مشکالت ه
خودپنداشت ضعیف، سطح افسردگی، اضطراب و اختالل در مهارت های اجتماعی در دانش آموزان با اختالل های 

به طور کلی کودکان دارای اختالل های یادگیری به دلیل  یادگیری بیش از سایر دانش آموزان بهنجار رخ می دهد.

ن قرار نمی گیرند بیش از حد ستیزه جو، عصیان گر و نامتعادل بوده و فاقد مهارت های این که مورد عالقه همساال
( در نتیجه از حمایت اجتماعی کمتری 73: 1396)بیرامی و همکاران، الزم برای شرکت در روابط اجتماعی هستند

 برخوردارند.
-حمایت اجتماعی است. طبق نتایج پژوهشآموزان، های تأثیر گذار بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشیکی از مؤلفه

حمایت  در واقع دارندر افرادی که حمایت اجتماعی خوبی دارند از بهزیستی روان شناختی باالیی برخوهای اخیر 

و هریس، مارتین  2010اجتماعی باال به کاهش تنیدگی و افزایش عملکرد تحصیلی می انجامد )یاسین و زولکیفلی، 
حمایت اجتماعی ادراک شده با عملکرد  بین و همکارانش در پژوهشی بیان می دارند مرادی (2013و مارتین، 

های مختلفی مانند معنی دار بود. حمایت اجتماعی می تواند از راه رابطه ی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی

ها بر میزان دادن ترغیب از طرف خانواده و کمک دوستان در زمان کار کالسی و حمایت عاطفی از سوی آن
خودکارآمدی آنها تأثیر بگذارد و این احساس خودکارآمدی به دریافت بازخورد مثبت در فرد می شود و عملکرد 

 (217: 1394)مرادی و همکاران، تحصیلی باال می رود

های متعددی صورت ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیری خاص نوشتن پژوهشدر زمینه  
گرفته است ولی تا جایی که پژوهشگر بررسی نموده است تا کنون پژوهشی در رابطه با تأثیر حمایت اجتماعی بر 

 عملکرد تحصیلی مبتالیان به اختالل یادگیری منتشر نشده است.
مهارت  فرآیند انتقال تفکرات بر روی کاغذ را نوشتن یا بیان نوشتاری می نامند ؛ بیان نوشتاری مستلزم به کار گیری

گوناگونی است ؛ مهارتهای مکانیکی نوشتن مانند دستخط ، هجی کردن و نقطه گذاری ؛ مهارت های زبانی  های

کلمه ها و دستور زبان و مهارت های تفکر ، مانند سازمان دهی و برقراری ارتباط میان مطالب ، از  مانند درک معانی
(. نوشتن برای بسیاری از افراد 1385)شکوهی یکتا و پرند ، که در نوشتن نقش دارند  مهمترین مهارت هایی هستند

یادگیری ، فرآیند چالش انگیزی است؛ حتی نویسندگان ماهر هم گاهی در  به ویژه دانش آموزان مبتال به اختاللهای

دچار مشکل می شوند؛ لذا جای تعجب نیست که بسیاری از  طرح ریزی ، ویرایش و ارزیابی نوشته های خود ،
مثال پژوهش های اخیر نشان داده اند که از هر  آموزان ، در فرآیند نوشتن با مشکل مواجه می شوند ؛ برای دانش

آورد )سانتانگلو، هریس و گراهام ،  پنج دانش آموز ابتدایی فقط یک نفر ، دانش و مهارتهای نوشتن را به دست می

2008) 
 

 اختالل نوشتن:

نوشتن یک فعالت عصبی پیچیده است که به هماهنگی مکانیسم های چند گانه مغز مرتبط است . نوشتن نیازمند 

است . و ادغام زنجیره منابع اطالعاتی چند گانه ، توجه ، حافظه ، مهارت های حرکتی ، زبان و شناخت  تحریک
ناتوانی یادگیری ویژه است که اکتساب زبان نوشتاری و استفاده از زبان نوشتاری برای بیان افکار  اختالل نوشتن یک

می دهد . اختالل نوشتن شرایطی است که نوشتن حروف با دست ، آسیب می بیند  و اندیشه ها را تحت تاثیر قرار

 (2006ردن ناتوانی ایجاد می کند )کی، به طوری که در نوشتن با دست و گاهی اوقات هجی ک
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 ( اختالل در بیان نوشتاری را این گونه تعریف می کند :2003کاپالن )
مالک الف( مشخصه اصلی اختالل در بیان نوشتاری آن است که مهارت های نوشتاری با در نظر گرفتن سن 

 تر از حد انتظار است .اندازه گیری شده و تحصیالت به میزان چشم گیری ، پایین  تقویمی ، هوش

مالک ب( اشکال در بیان نوشتاری به طور چشم گیری بر پیشرفت تحصیلی یا فعالت های زندگی روز مره که نیاز 
 های نوشتاری دارند ، تاثیر می گذارد.به مهارت

.  اگر یک نقیصه حسی وجود داشته باشد ، اشکال در مهارت های نوشتاری به آن افزوده خواهد شد مالک ج(
ای از مشکالت در توانایی فرد برای متنهای نوشتاری دیده می شود که اگر به صورت اشتباهات  معموال مجموعه

غیاب اشکاالت بیان نوشتاری وجود داشته باشد ، معموال تشخیص اختالل بیان  امالیی یا دستخط ضعیف در

اختالل در خواندن یا اختالل در ریاضیات دیده نوشتاری معموال همراه با  نوشتاری مطرح نمی شود . اختالل در بیان
حرکتی مکن است با این اختالل  _نقیصه های زبانی و ادراکی  می شود . شواهدی وجود دارند که نشان می دهند

 ( 2003رابطه داشته باشند )کاپالن، 

 98تا  90شده است و درصد ذکر  30تا  10میزان شیوع اختالل نوشتن رشدی در دانش آموزان سالم دوره ابتدایی 
اختالالت یادگیری و رشدی در کسب این مهارت با مشکل مواجه هستند. این اختالل در پسرها  درصد از کودکان با

 عملکرد آموزشی، فردی و اجتماعی دانش آموزان تاثیر فراوانی داشته و در نهایت شایعتر است. اختالل نوشتن روی

. )ناصر حوائی و روی مشارکت، خودکفایی و کیفیت زندگی کودکان تاثیرات جبران ناپذیری خواهد گذاشت
 (228: 1394 همکاران،

 

 ویژگی های دانش آموزان با اختالل نوشتن :

باال وپایین نوشتن ، یا ترکیبی از سرهم نویسی ، ؛ نوشتن ناخوانا و ناشیانه ، وجود جزئیات متناقض در نوشته ها
نامناسب شکل ها ، کلمات یا حروف متناقض ، کلمات جا انداخته ، ناهماهنگی در فاصله بین کلمات و  اندازه های

طبیعی مچ دست ، بدن یا کاغذ در هنگام نوشتن ، مشکل در تجسم کردن شکل حروف ،  حروف ، وضعیت غیر

یدن طرح های فضایی روی کاغذ ، گرفتگی عضله یا گیر غیر ضعف در کش رونویسی یا نوشتن کند و پر زحمت ،
حد در فکر کردن و نوشتن به طور همزمان از جمله ویژگی  ، مشکالت بیش از (شکایت از حالت دست)طبیعی 

  (. 2003های دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری می باشد )اسپرینگر و همکاران، 

میزان بارزی کمتر از  است که کارکرد شخص مبتال، در زمینه مهارت تحصیلی بهاین کلیدی دیگر این گروه  ویژگی
توان گفت که دانش یدر تبیین این یافته ها م( 170: 1395)میرزائی و همکاران، میانگین سن تقویمی وی است

ی نات درسو امتحا یچون در مقایسه با همساالن خود در تکالیف درس نوشتن خاص یاختالل یادگیری آموزان دارا

تکالیف مربوط به  بینند به این ترتیب از انجامیرا در خود م ینند و این احساس کمبود توانایکیضعیف عمل م
 (30: 1394)پورعبدل و همکاران، شود یدر وظایف مربوطه م یشوند و این منجر به اهمال کار یمدرسه دلسرد م

 تا یادگیری در فرصت های مناسب از دست برود و فرد شروع و اتمام تکالیف باعث خواهد شد تأخیر دردر واقع 

مسئله در فرایند  مطالعه و انجام تکالیف را به زمان نامناسب و همواره با محدودیت زمانی پیگیری کند که این
ارتکاب اشتباهات فراوان در انجام  آورد و موجب کاهش دقت، افزایش استرس ویادگیری اختالل به وجود می

 (28)همان: یند یادگیری می گرددتکالیف و فرا
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 ( عبارتند از :1971اشکالهایی که باعث اختالل در نوشتن می شوند به نقل از لرنر )

ضعف در مهارت های حرکتی به صورتی که کودک از نظر گردش دست و انگشت برای نوشتن حروف  -1
 دارد . کلمات اشکالو

 خطا در ادراک بصری حروف وکلمات . -2
 واری در نگه داری تجارب بینایی .دش -3

 اضطراب وبیقراری . -4
 

 اجتماعی:حمایت 
آن فرد باور می کند  ( حمایت اجتماعی را به عنوان آگاهی تعریف کرد که به واسطه ی1976برای اولین بار کوب)   

به شبکه ای از ارتباطات و و متعلق  که مراقبت شده و دوست داشته می شود، دارای ارزش، اعتبار و احترام است،

تبادالت بین فردی می دانند که شامل عاطفه، تأیید و  تعهدات دوسویه می باشد. دیگر محققان حمایت اجتماعی را
به صورت حمایت دریافتی و  حمایت اجتماعی .به احساسات است تصدیق، مساعدت و یاری، تشویق و اعتبار دادن

را در بر می گیرد که به وسیله ی اعضای شبکه  اجتماعی دریافتی، اعمالی ادراک شده مفهوم سازی می شود. حمایت

کمک شود. حمایت اجتماعی ادراک شده، مفهومی است که به  ی اجتماعی انجام می شود تا به فردی که نیاز دارد،
و نیز  (35: 1392)تمنائی فر و همکاران، روابط و رفتارهای حمایتی اشاره دارد ارزیابی های ذهنی افراددرباره ی

اجتماعی اشاره شده  ت ارائه شده از طریق شبکه های یحمایت اجتماعی اداراک شده، به ادراک افراد از میزان حما

درک حمایت، از دریافت آن بسیار مهم تر است؛ به عبارت دیگر، درک و نگرش فرد نسبت به حمایت  می کند.
 (86: 1385به اوست )شهابی نژاد و همکاران، ارائه شده  دریافت شده، مهم تر از میزان حمایت

 

که شامل بعد است مختلف روابط امدادرسانی داوطلبانه  ابعاددارای حمایت اجتماعی  ابعاد حمایت اجتماعی:

اقتصادی(، بعد عاطفی )ابراز همدردی( و بعد منزلتی  )راهنمایی، مشاوره و آموزش(، بعد مادی )کمک های معرفتی
 (87)همان: )اعاده کرامت انسانی( می شود. 

 

 :کارکردهای حمایت اجتماعی

کارکردهای حمایت اجتماعی بسیار است که از آن جمله میتوان به افزایش سازگاری و افزایش مهارتهای علمی، 

برد)حسینی افزایش صالحیت، کاهش استرس شغلی افزایش رضایت شغلی و تعهد را نام  عملی ارتباطی و مدیریتی،
 (75: 1397و سلطانی، 

 

 تأثیر حمایت اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی:

. دو دسته فردی و محیطی تقسیم می شوند چندین عامل بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است، این عامل ها به   

معتقدند دانش آموزانی که والدین، دوستان و معلمان خود را حمایت کننده ادراک  (2000روزنفلد، ریچمن و باون )
شرط  مدرسه رفتارهای مثبت بیشتری دارند. اگرچه به نظر می رسد حمایت ادراک شده از سوی معلم می کنند، در

هنگامی افزایش می  تحصیلی مثبت است اما شرط کافی نیست. بنابراین پیامدهای رفتاری مثبتالزم برای پیامدهای 
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: 1394)مرادی و همکاران، ادراک شود یابند که حمایت از سوی معلمان به همراه حمایت از سوی والدین و دوستان
218) 

گیرند و می خواهند دیگران به آنچه یاددانش آموزان حمایت کافی را از افراد مهم دریافت می کنند. آنان می  بیشتر

صمیمی آنان هیچ عالقه ای به  به جزییات تجارب آموزشی شان توجه کنند. بنابراین هنگامی که خانواده و دوستان
درک تجربیات آموزشیشان نشان ندهند، انگیزه و اراده ی خود را در این زمینه از دست می دهند. )لوندبرگ و 

 (33: 1392ائی فر و همکاران، )تمن (2008همکاران ، 
حمایت اجتماعی ادراک شده نیز یک متغیر مهم محیطی در تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است؛ زیرا 

 حمایت اجتماعی تأثیری عمیق بر رفتار روزمره دانش آموزان دارد. 

های مختلف تحصیلی قابل بررسی ها نشان داده اند که بر اساس حمایت های اجتماعی، میزان پیشرفت در زمینه 
پیش بینی است و به کمک آن ها می توان میزان پیشرفت تحصیلی را باال برد. حمایت اجتماعی انواع گوناگون دارد 
که هر یک از آن ها می توانند در حل مشکالت فرد دریافت کننده حمایت، مؤثر باشند. برای مثال، اگر دانش آموزی 

جود آمده است، به تنهایی نتواند آن مشکل را حل کند، خانواده، دوستان و دیگر در مورد مشکلی که برای او به و
افراد مهم در زندگی او می تواند با ارائه اطالعات صحیح و روشن کردن مسأله در تصمیم گیری به او کمک کنند و 

به موقع توسط فرد یا این که از لحاظ مادی و مالی به او یاری رسانند. عدم دریافت حمایت اجتماعی کافی و 

دریافت کننده حمایت در مواقع ضروری، به مشکل فرد دامن زده و آثار منفی متعددی مانند گوشه گیری، افسردگی، 
کاهش عزت نفس، درماندگی آموخته شده و غیره را به دنبال داشته و از این طریق بر پیشرفت تحصیلی اثر می 

  گذارد.
)مرادی و حمایت اجتماعی خوب خانواده و دوستان عملکرد تحصیلی باال را پیش بینی می کند در حقیقت 

 (220: 1394همکاران، 

های خانوادگی و محیط اجتماعی از طرفی مطالعات مختلف نشان داده است که سه عامل خصوصیات کودکان، جنبه
 گیری اختالالت کودکان هستند.از عوامل اصلی اثرگذار در شکل

دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص به دلیل این که در  می توان گفتر رابطه با تأثیر محیط اجتماعی د

می خواهند مثل همساالن خودشان موفقیت کسب کنند و چون اطالع دارند که  تحصیالت شکست می خورند و
 توان دریشوند. همچنین میدار مبه سطح مطلوب برسند لذا از سرزندگی تحصیلی کمتر برخور نمیتوانند در واقع

از  یناش یناکام خاص به علت یاختالل یادگیر یاز دانش آموزان دارا یدیگر چنین بیان کرد که بسیار یتوجیه

-یایجاد م یاحساس خود ارزشمندی منف خود، اعمالی ازهم گسیخته دارند و در آن ها نوعی ییادگیر یها یدشوار
سرزندگی تحصیلی در آن ها می شود و به علت شکست های  اغلب منجر به عدمشود. این فقدان عزت نفس مثبت 

ناسازگارانه ای نسبت به پیشرفت پیدا می کنند که به نوبه ی خود، مشکالتی ایجاد می  متوالی، آن ها اغلب باورهای
)ارغوانی و شود یم یتحصیل کاهش پیشرفت تحصیلیاز اختالالت اصلی آن ها هستند و نهایتاً منجر به  کند که فراتر

 (.215: 1395همکاران، 

 

 نتیجه گیری:
 دریافت آن ه است که افراد آمادی شامل منابع یاجتماع از آن جا که حمایتچنین نتیجه گیری کرد؛ میتوان  کلدر  
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 ،سایر افراد یا گروهها است از جانب یهمچنین شامل مراقبت، محبت وکمک تا روابطشان را بهبود ببخشند و هستند
ی . همچنین طبق نظر لرنر در رابطه با تأثیر مؤلفهتأثیر بگذاردتحصیلی دانش آموزان  بهبود عملکردتواند در  یم

بی قراری در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل بیان نوشتاری و همچنین نتایج پژوهش های  اضطراب و

اخیر مبنی بر اهمیت محیط اجتماعی در شکل گیری اختالل و همچنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان می توان 
تالیان به اختالل بیان نوشتاری چنین نتیجه گیری کرد که حمایت اجتماعی می تواند سبب بهبود عملکرد تحصیلی مب

 شود.
این  یارکتوان اهمال یم محیط آموزشی در زمینه ی حمایت اجتماعی؛کردن  یغن مناسب وتدابیر لذا با اعمال  

این  یتواند از تداوم این اختالل و آسیب پذیر یافزایش داد که م آنان را پیشرفت تحصیلیدانش آموزان را کاهش و 

  .کند یجلوگیر یمشکالت اجتماع دانش آموزان در برابر آن و سایر
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