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Abstract 

 
Today, some students in the early years have reading difficulties (difficulty in recognizing words fluently 
and accurately, poor decoding and poor spelling ability) and writing difficulties, in other words, difficulty 
in the physical act of writing and the quality of written expression.The aim of this study was to investigate 
reading and writing disorders in children. This research is of descriptive-analytical type which has been 
prepared by the method of library studies. The data collection tools in this study were scientific research 
articles, psychology books and reference websites such as Silivika and Irandak. Inability to spell correctly 
and also difficultAccompanied in decoding words.Also, writing disorder includes components such as 
spelling and spelling, handwriting and composition, the most common component of which is writing 
disorder, inadequacy in spelling or spelling. Therefore, the majority of students with learning to read and 
write disorders are academically behind their peers, and academic failure is usually evident in these 
students. Therefore, with a correct and accurate knowledge of the learning disability of writing and 
reading, it is possible to prevent the occurrence of academic problems in these students with a series of 
appropriate and timely measures. 
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 کودکان در نوشتن و خواندن هاي اختالل بر مروري
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 چکیده

موزان در سال هاي ابتدایی با اختالل خواندن (مشکل در شناسایی روان و دقیق کلمات، رمزگشایی ضعیف و آوزه بعضی دانش رام 
همراه  نوشتاري بیان کیفیت هم نوشتن و فیزیکی عمل در ) و اختالل نوشتن به عبارت دیگر مشکلتوانایی ضعیف هجی کردن

گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی  کودکان ارائه در نوشتن و خواندن هاي اختاللبررسی  پژوهش حاضر با هدف  .هستند
بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهاي گرداوري اطالعات در این پژوهش مقاالت علمی پژوهشی، کتب 

اختالل در یگاه هاي اینترنتی مرجع مثل سیلیویکا، ایرانداك بود.با توجه به مطالعه انجام شده می توان گفت: روانشناسی و پا
ي درست و ي بازشناسی و بازیابی صحیح و روان واژگان، عدم توانایی هجی کردن به گونههایی در زمینهخواندن با دشواري

اختالل نوشتن شامل مؤلفه هایی از جمله امال و هجی کردن، دستخط همچنین  همراه است.همچنین مشکل در رمزگشایی کلمات 
بخش عمده اي از دانش  بنابراین  و انشا است  که شایع ترین مؤلفه اختالل بیان نوشتارى، نارسایى در هجی کردن یا امال است.

سن و سال هاي خود می باشند و معموال افت  از نظر تحصیلی عقب تر از هم و خواندن  آموزان مبتال به اختالل یادگیري نوشتن
می توان و خواندن  ل یادگیري نوشتن التحصیلی در این دانش آموزان مشهود می باشد . از این رو با شناخت درست و دقیق از اخت

 با یک سري اقدام هاي مناسب و به موقع از بروز مشکالت تحصیلی در این دانش آموزان جلوگیري نمود . 
 

 خواندن ، اختالل نوشتن ،کودکان اختالل ي کلیدي:واژه ها
 

 مقدمه

این عصب روان شناختی دارد، تعریف شده است.  بنايیادگیري خاص که م مشکلعنوان تحت نارساخوانی اختالل در خواندن یا 
همچنین و  ي درستبه گونه هجی کردنعدم توانایی ، واژگانو روان صحیح  و بازیابی بازشناسی يزمینه در هاییدشواريبا  مشکل

شناختی  هايمنديبا سایر توان رابطهدر  بروز مشکالتیبه  ها منجردشواري شده است. اینبیان  کلمات رمزگشاییمشکل در 
 2و رود 1رودریک ).2008انجمن بین الملی نارساخوانی،(دکنمی جلوگیريدانش واژگان درست و به جاي رشد از و  شودمی

در زمینه  ،ناسب با سطح هوشی شانتهاي مرغم برخورداري از آموزشی در کودکان، که علیاللرا به عنوان اخت نارساخوانی)2008(
ل الکنند. همچنین افراد نارساخوان به دلیل اختهاي زبانی مانند، خواندن، نوشتن و هجی کردن ناموفق هستند، تعریف میمهارت

از سویی نارساخوانی  .)1395سرشکی، مرادي، یادگاري و کنعانی،  ادیب(وندشخواندن در اغلب دروس خود با مشکل مواجه می
شود. در حقیقت وضعیتی است می)خواندن و هجی کردن(یادگیري زبان است که منجر به نقایصی در زبان نوشتاري اللنوعی اخت

اشکال در رمزگشایی تک کلمه  ل پایه ذاتی باتالکه در آن خواندن و هجی کردن درست کلمات براي فرد مشکل است، این اخ
 ).1398شهبازي، کرامتی، هاشمی و کاوه، (گردد و به طور معمول نشان دهنده توانایی ناکافی در پردازش واجی استمشـخص می

هاي یادگیري ، فرآیند چالش انگیزي است؛ حتی اللبه اختال نوشتن براي بسیاري از افراد به ویژه دانش آموزان مبتا ز سوي دیگر  
نویسندگان ماهر هم گاهی در طرح ریزي ، ویرایش و ارزیابی نوشته هاي خود ، دچار مشکل می شوند؛ لذا جاي تعجب نیست که 
بسیاري از دانش آموزان ، در فرآیند نوشتن با مشکل مواجه می شوند ؛ براي مثال پژوهش هاي اخیر نشان داده اند که از هر پنج 

) .  دانش 2008سانتانگلو ، هریس و گراهام ، (دانش و مهارتهاي نوشتن را به دست می آورد دانش آموز ابتدایی فقط یک نفر ،
آموزان زیادي وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلط هایی که مرتکب می شوند مورد شماتت 

ان مرتکب می شوند از یک نوع و سنخ نیستند تا بتوان با قرار می گیرند . واقعیت این است که انواع اشتباه هایی که دانش آموز
اتخاذ یک روش ، همه ي آنها را ازبین ببرد و به پیشرفت آنها اطمینان یافت . براي دستیابی به یک راه حل ساده وامیدوار کننده ، 
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وي را مورد بررسی قرار قرار  بهتر است بعد از حصول اطمینان از عادي بودن هوش دانش آموز ، اشتباه هاي متعدد دیکته هاي
 . دهیم و نوع اشتباه هاي آنها را مشخص کنیم و پس از آن در صورت توان شروع به درمان آنها کنیم

 و خواندن هاي اختاللبررسی بنابر این با توجه به شیوع اختالل خواندن و نوشتن در دانش آموزان ابتدایی پژوهش حاضر با هدف 
 ی گیرد.انجام م کودکان در نوشتن

  یادگیري اختالل تعاریف-

ی پایه که شناختروانطبق تعریف انجمن روانشناسی آمریکا  ناتوانی یادگیري  عبارت است از  ناتوانی در یک یا بیش از  یک فرایند 
در فرآیند درك یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاري نقش دارد و موجب بروز نقص در توانایی افراد در گوش دادن، فکر کردن، صحبت 

 ناشی از  هاآن. این تعریف کودکانی که مشکالت یادگیري  گرددیمکردن، خواندن و نوشتن و هجی کردن یا محاسبات ریاضی 
ي هیجانی، فقر محیطی، فرهنگ یا اقتصادي است را در هایآشفتگی ذهنی، ماندگعقببینایی یا شنوایی، ي حرکتی، هاناتوانی 

). ناتوانی  یادگیري  شرایطی چون معلولیت هاي ادراکی، آسیب مغزي،   ناتوانی جزئی در 1،2015بکنسون و همکاران( ردیگیبرنم
تعداد زیادي از دانش آموزان به دلیل  هرساله). 2،2016شایویتز و شایویتزد (شویمکارکرد مغز، نارساخوانی و زبان پریشی را شامل 

از هوش متوسط یا  معموالً. این دسته از دانش آموزان شوندیمي یادگیري  در فراگیري مطالب درسی دچار مشکل هااختالل
 دهندیمي نشان ترفیضعیکسان آموزشی نسبت به دانش آموزان دیگر عملکرد تحصیلی  باًیتقرباالتري برخوردارند، ولی در شرایط 

بارز و عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد با  کیولوژیبقرار داشتن در محیط آموزشی مناسب و نیز فقدان ضایعات  رغمیعلو 
 ).2016همکاران، و 3نلسونباشند (ینمي خاصی هامینهزداشتن هوش متوسط قادر به یادگیري  در 

 در عملکردشان و آنها ي القوه هوشی توانایی بین فاحشی تفاوت که هستند یادگیري هاي نارسایی داراي کودکانی آموزشی نظر از
 اعصاب سیستم در اي شده مشخص اشکال با همراه است ممکن تفاوت این وجود. باشد داشته وجود یادگیري، فرایند با ارتباط
 اشکاالت آموزشی، و فرهنگی هاي محرومیت ذهنی، ماندگی عقب از ناشی تفاوت این که داشت خاطر به باید اما باشد، مرکزي
 ).1382 نراقی،نادري و (نیست مختلف حواس در نقص یا هیجانی شدید
 در استثنایی کودکان امر در آمریکا پرورش و آموزش وزارت مشاورین توسط که کودکان اینگونه ي درباره رسمی تعاریف از یکی در

 از تعدادي یا یک در« که اند شده دانسته کودکان از دسته آن یادگیري ویژه هاي نارسایی با کودکان است، شده ارائه 1968 سال
 به کودکان در است ممکن اشکاالت این. اند مشکل دچار نوشتاري یا گفتاري زبان کاربرد مطالب، فهم: یادگیري اساسی فرایندهاي

 ظاهر کردن حساب کردن، هجی نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن، فکر دادن، گوش در دشواري: مانند گوناگون هاي صورت
 که را کودکانی از دسته آن اما شود؛ می...  و آفازي نارساخوانی، مغزي، آسیب مغزي، صدمه با کودکان شامل تعریف این. شود

 هاي محرومیت یا هیجانی اشکاالت ذهنی، ماندگی عقب حرکتی، شنوایی، بینایی، نقص ي نتیجه در آنان یادگیري اساسی اشکال
 ).1394 نراقی،و  نادري.»(گیرد نمی بر در است، محیطی

 زیر خالصه به هایی ویژگی توان می اند داده ارائه یادگیري هاي نارسایی با کودکان ي زمینه در متخصصین که مختلفی تعاریف از
 :برشمرد آنان براي

 .هستند باالتر یا) متوسط( تقریبا هوشی ي بهره داراي کودکان این .1
 . هستند سالم...)  و شنوایی بینایی،( مختلف حواس نظر از کودکان این .2
 .هستند برخوردار مناسبی نسبتا آموزشی و محیطی امکانات از کودکان این .3
 .نیستند رفتاري شدید هاي نابهنجاري داراي کودکان این .4
 آن از که آموزشی امکانات و سن هوشی، ي بهره از کمتر اي مالحظه قابل طور به کودکان این آموزشی پیشرفت .5

 .است برخوردارند،
زیست شناختی در پردازش شناختی _ناتوانی  یادگیري  که از سوي متخصصان پزشکی و سالمت روانی به منزله   ناتوانی عصب  

یا یادگیري  شناخته شده، محصول کنش وري مغزي نامشخص است. در اثر این نارساکنش وري مغزي روش پردازش و کسب 
با آنچه در وضعیت بهنجار از یک کودك یا بزرگسال انتظار می رود متفاوت است.  اطالعات در افراد داراي  ناتوانی  هاي یادگیري 

یک  ناتوانی  یادگیري  می تواند در قلمروهاي تحصیلی متعدد از جمله در رمزگشایی واژه یا شناسایی آن، درك خواندن، عملیات 
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یادگیري  با کنش وري در قلمرو زبان گفتاري نیز   حساب، استدالل ریاضی، هجی کردن و یا بیان نوشتاري نمایان شود.  ناتوانی
 ).2008و دیگران، 1همخوانی دارد (سیلور

درصد جمعیت مدرسه برآورد شده است و در شمار یکی از پر شیوع  30تا  1در حال حاضر میزان شیوع اختالالت یادگیري  بین 
 ).2،2015و اوبرن فراینگتون، کلر، هالند، برتدارد (قرار  شدهشناختهترین اختالالت 

 
 علل اختالالت یادگیري -
ي ناشناخته مانده ااندازه تا ي یادگیري  هنوز علل این ناتوانیهااختاللي مختلف درباره هاوهشاز پژ قرنمینگذشت  رغمی عل

ی این  ناتوانی به نتایج متفاوت و گاهی ناهمخوان شناختسببي ادهایبني پژوهشی براي یافتن هاتالش مواردی در بعضی حتاست، 
نظیر ( کیولوژیزیفبه علل  توانیماست،  قرارگرفته موردتوجهي مختلف هاپژوهشعواملی که در  ازجملهنیز منجر شده است. 

و بهداشت)، عوامل ژنتیکی و  هغذیتمثل ( یطیمحتیروئید)، عوامل  کاري کممثل ( ییایمیوشیبو صدمات مغزي)، عوامل  هابیآس
 ).3،2015مکی، فلوید و رابرسونکرد (عوامل پیش، هنگام و بعد از تولد اشاره 

 کینورولوژو شامل نقایص  اندلیدخی و حتی ژنتیکی شناخترواندر بروز اختالالت یادگیري  عوامل مختلف آموزشی، محیطی، 
. نقایص نورولوژیک شامل مشکالتی در ادراك دیداري و المسه، شوندیمی)، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و سازشی شناخت(عصب

ي در اژهیوي اجرایی و مشکالت کارکردهای، استدالل، رکالمیغ حافظههماهنگی روانی حرکتی، توجهات دیداري و المسه، 
هاي نقص در محاسبات و استدالل ریاضی، درك و  نهیدرزمیی از زبان و گفتار است. نقایص تحصیلی شامل مشکالتی هاجنبه

فهم خواندن بعضی از مطالب و جنبه هایی از زبان نوشتاري و دست خط است؛ و نقایص اجتماعی شامل مشکالتی در ادراك 
 ).1389پور،(هارون رشیدي، جاهدیان پور و عبدهاستاجتماعی و تعامالت اجتماعی 

 
 اختالل خواندن(نارساخوانی) -
 خواندنتعریف و اهمیت  -2-1-3-1-1

توانایی درك مطلب و تفسیر و استنتاج از  .مهارت خواندن یکی از مهمترین نیازهاي یادگیري دانش آموزان در زندگی امروز است

را   "بهتر زیستن " و  "بهتر اندیشیدن" اطالعات جدید آشنا میکند تا راه متون درسی و غیر درسی، دانش آموزان را با افکار و

می توان به  به معناي علمی و جامع آن، وسیله اي است که از طریق آن "سواد خواندن"). به عبارت دیگر، 4،2001بیاموزند (کمبل
یادگیري همه یادگیري هاست، زیرا بیشتر  ذخایر بی انتهاي تجربه بشري دست یافت. در حقیقت یادگیري مهارت خواندن، کلید

یادگیري دروس دیگر مانند:ریاضی، تاریخ و جغرافیا نیز باید به مهارت درك  ت میگیرد. برايیادگیري هاي درسی از آن طریق صور
 عصبی، هاي سلول از بسیاري که نیاز دارد سالمی و پیچیده عصبی شبکه به خواندن فرایند .خواندن مسلط بود  مطلب و توانایی

 ).5،2006سازد(ماتس می مرتبط هم به را حافظه ، و اختالل زبان بینایی، مراکز

 
 اختالل خواندنتعریف  -

کلمات مشابه، حدس زدن کلمات  نارساخوانی را نوعی اختالل در اشتباه کردن) 2011(6ابوت و، ویرجینیا برنینجر آلیسون، بروکس،
 اند.  نموده کلمات و دشواري در شناسایی جزء از کل تعریف خوانی گرفتن حروف ابتدا و انتهاي کلمات، وارونه با در نظر

) آن را به عنوان یک مجموعه عالئم توصیف شده با اشتباهات 1973، 7گزارش هاي اولیه از نارساخوانی عمیق (مارشال و نیوکمب
 معنایی در خواندن، همراه با اشتباهات مشتق شده و بصري، جایگزینی کلمات تابع، و مشکل یا حتی عدم امکان خواندن بود.

 بیش خواندن یادگیري، مشکالت اختالل با آموزان دانش در .شود می در خواندن مشکالتی باعث ها حوزه این در اختالل هرگونه
 ).2016شویتز، و (شویتز است ریاضی نوشتن و هاي حوزه در مشکالت از
گذارد  اطالعات تأثیر می مغز در دریافت، پردازش و نگهداري و پاسخ به اختاللی نورولوژیکی است که بر توانایی اختالل در خواندن 

 واندن به نحو چشمگیري پایینخ پیشرفت آنها در  رود که کار می آموزان به توصیف آن دسته از دانش و اصطالحی است که براي
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 کریستو،(شناختی دارد  زیست نارساخوانی منشأ عصبیا   اختالل در خواندن). 2006، 1رندال(میزان هوش طبیعی آنهاست  تر از
 ). 2،2009روكدیویس و ب

 

 اختالل در خواندنشیوع   -2-1-3-1-3

 درصد 15تا  5شیوع آن در جمعیت عمومی بین  که طوري ل یادگیري اختصاصی است بهالترین اخت شایع اختالل در خواندن
بیان می ) نیز 2004(5اسنولینگ و اسکنلون ولوتینو، فلتچر، ). 4،2011؛ واجوهیان2015و همکاران، 3(تاسمنشده است گزارش

تا  4آموزي ایران  در جمعیت دانش کند و میزان شیوع آن سن مدرسه را درگیر می درصد از کودکان 15تا  10 کنند این اختالل
مبتال به  درصد کودکان 80دهد حدود  مطالعات نشان می). 1383پور،  شیرازي و نیلیسیما گزارش شده است ( درصد 12

  .)1393آبادي و گنجی،  نارسایی دارند (زارع بهرام اختالالت یادگیري، در زمینه خواندن

 
 خواندن اختالل با کودکان هاي ویژگی -2-1-3-1-4

آنها  توجه دامنه کنند، ایجاد لغات از بینایی دایره خود یک براي نیستند قادر ندارند، خواندن به تمایل اختالل یادگیري، با کودکان
 در کنند، کم جراتی می و بی لیاقتی ناامیدي، احساس دارند، مدرسه افت تحصیلی در معموال دارند، مشکل تمرکز در است، کوتاه

 حرکت خواندن هنگام هایشان را چشم که این جاي به شوند، می لکنت دچار وگاهی کنند می تردید کالمی و شفاهی خواندن
 نقطه به خوانند، می یکنواخت و لحن کشیده صداي با و زحمت به خوانند، می کلمه به ، کلمه دهند می تکان را سرشان دهند،
زنند،  می حدس آوایی عناصر با غیرمرتبط و با محتوي غیرمرتبط را ها واژه ، غافلند لغت معنی به توجه و از ندارند توجه گذاري
 کافی و تشخیص تمیز فاقد دارند، ي ضعیف شنیداري و دیداري ، حافظه کنند می تکرار یا جابه جا اند خوانده تازه که را کلماتی

 عملکرد به افراطی منفی که نگرش این یا و آورد می فشار آنان به مدرسه در براي موفقیت خانوادگی محیط هستند، شنیداري
 ).6،2002(همیل دهند نمی بروز شخصی مناسبی سازگاري مدرسه در و ندارند کافی رشد اجتماعی ، دارند مدرسه
افزودن یا وارونه نمودن کلمات  متعددي می شوند. این اشتباهات با حذف، خواندن مرتکب اشتباهات نارساخوانی در هنگام کودکان

که فقط از نظر  اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و .مشخص می شود
 اکثر). 7،2006با حداقل درك همراه است (بیکر ین و غالبا تفاوت دارند. سرعت خواندن آن ها پای جهت یابی و طول خطوط با هم

ضعیف هستند. این کودکان ممکن  را دارند، اما تقریبا همه آن ها در هجی کردن کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی
 ).8،2000یا آخر کلمه شروع به خواندن کنند (بدلی است از وسط

 
 خواندن اختالل انواع  -2-1-3-1-5
 :است نوع سه بر یادگیري اختالل با کودکان در مشکالت خواندن ها، ناتوانی با افراد آموزش قانون اساس بر
 .شود می کلمات و حروف صداها، بین درك روابط در دشواري شامل که پایه خواندن مشکالت-1 
 .شود می درست بیان طرز و خواندن دقیق سرعت مناسب، با خواندن شامل که  خواندن روانی مشکالت -2 
 خواندن مشکالت کلی، طور ). به2010 ،9است(شویتز عبارات و کلمات فهم معنی در ناتوانی نوعی که  خواندن درك مشکالت-3 
 :است انواع زیر بر یادگیري هاي با اختالل کودکان در
 آغازین حروف دارد، معنا مشکل بی کلمات خواندن در اختالل، نوع این با کودك :شناختی واج تحوالت از ناشی خواندن اختالل-1
 .دهد تغییر می را کلمات میانی یا
 همکاران، و 10دارد(چارو مشکل قاعده بی کلمات خواندن در اختالل، این نوع با کودك ول:تح سطوح از ناشی خواندن اختالل-2

2011.( 
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 :1اختالل نوشتن -2-1-3-2
 اهمیت نوشتن -2-1-3-2-1

و دشوارترین مهارت زبانی است که براي دست یابی به آن، فرد باید عالوه بر داشتن مهارت کافی در شنیدن و نوشتن ، آخرین 
میان آواها و تصاویر گرافیکی، حافظه کوتاه و بلند مدت براي نگهداري اشکال حروف و اتصاالت،  سخن گفتن، توانایی درك رابطه

 حرکتی و بینایی و وجود هماهنگی میان آنها درنوشتن، رابطۀ ماهیچه هايحرکتی الزم براي دست نویسی، درك  توانایی هاي
 ).1397(عبادي،توانایی درك معنا از نوشته و بسیاري از مهارت هاي دیگر را داشته باشد

 بـه گذشـته، بیان افکار، احساسات و ارتباطـات، نسـبت عنوان راه تبـادل اطالعـات، امروزه، اهمیت نوشتن به
این دستاوردها،  هاي مختلف، توجه به ثبت و گسترش و فناوري درزمینه مشهودتر است. با توجه به دستاوردهاي وسیع علمبسیار 

فـردي و باعث پیشرفت  داشتن در این زمینـه، شود؛ بنابراین، آشنایی و مهارتمی طور مستقیم، به چگونه نوشتن، مربوط به
 .)1393(احمدي و همکاران،خواهدشد فرهنگی جامعه عهساعی و درنتیجـه، تواجتم

خواندن و نوشتن در دنیاي امروز یک نیاز حیاتی است و فردي که در این دو مهارت اساسی مشکل داشته باشد، در وضع نامطلوبی 
گیرد. کودکانی که اختالل درخواندن دارند احتماال در نوشتن و امال نیز مشکل دارند(استکی، کوچک انتظار و قرار می

 ).1395وت،زادخ

مهارت نوشتن، مرور ذهنی را تقویت می کند و در دسته بندي اطالعات و اولویت بندي آنها به ذهن کمک می کند(وانگ 
یعنی  19و  18). در بیست سال اخیر، عالوه بر معلمان  زبان، پیروان روانشناسی شناختی و تربیتی حتی بیش از قرون 2،2010یو

ه تأکید دگیري و پژوهش هاي مرتبط، بر دیکتگام براي یادگیري خواندن فرض می شد،عالوه بر یازمانی که آموزش دیکته اولین 
 ).1398؛ نقل از رحمتی،3،2011می کنند(نیومن، واگنر، هانگ، شیور، ناکی و کامتو

 تعاریف اختالل نوشتن -2-1-3-2-2

بیعی، بسیار بد می نویسند. عمل نوشتن به دلیل اصطالح اختالل نوشتن در مورد کودکانی به کار می رود که با وجود هوش ط
ند؛ زیرا مهارت تانتزاعی بودن آن، براي کودکان فعالیتی دشوار است. برخی از کودکان از مهارت هاي کافی در نوشتن برخوردار نیس

دلیل عدم هماهنگی حرکتی ند. برخی از محققان عقیده دارند که بد نویسی معموال به اهاي پیش نیاز نوشتن با دست را نیاموخته 
آنان است، اما به هر حال نوشتن باید به عنوان یک عمل پیچیده که شامل رشد ذهنی و مهارت هاي حرکتی و بینایی است در نطر 

 ).1394ی و نادري، قگرفت(سیف نرا

ست که در کودکان دراي در نوشتن هماهنگی بین صوت  و حرف ضرورریست که در این هماهنگی بین واج ها و نوشته ها مهارتی ا
 ). 4،2002اختالل یادگیري خوب رشد نمی کند(دیکسون،استورارت و مسترسون

 انواع اختالل نوشتن -2-1-3-2-3

 ترین مؤلفه اختالل بیان نوشتارى، شایع. دستخط و انشا است هایی از جمله امال و هجی کردن، شامل مؤلفه اختالل نوشتن
 هاي یادگیري را ناتوانی یادگیري امال درصد از کل ناتوانی 27 دهدکهاست. آمار وارقام نشان می هجی کردن یا امالنارسایى در 
عالیم بالینی  ترین شایع. درصد گزارش گردیده است 7تا  6ابتدایی بین  دهد و در ایران، شیوع اختالل امال در پایه سومتشکیل می

در . دستخط بد است هاو پاراگراف گذاري، ضعف در ساختن شتباهات نقطهدستوري، ا کردن، اشتباهات آنان شامل اشتباهات هجی
، شناختی و زبانی مشکالت واج، فعال یادگیري امال عوامل مختلفی از جمله: نارسایی توجه و حافظه شناسی ناتوانی بحث سبب

(نقل شودمطرح می، یه پیشانیو عصب روانشناختی ناح هاي اجرایی ونقص درکنش، دیداري، شنیداري و حرکتی اشکال در حافظه
 ).1392از سالمت، مقتدایی، کافی، عابدي و حسین خانزاده،

از میان انواع اختالل هاي یادگیري دیکته از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در کنار سایر مهارت هاي پایه اي نوعی مهارت 
د را با مشکل مواجه کند و او را در معرض رتواند ف کامال ضروري و اساسی است و اختالل در آن به صورت هاي مختلفی می
 ).1،2011شکست تحصیلی و عواقب منفی آن قرار دهد(برکلی، ماستروگروپی، اسراگز
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شایع ترین مؤلفۀ اختالل بیان نوشتارى، نارسایى در هجى کردن(امال) است. مشکالت هجى کردن ممکن است بیانگر مشکالت 
شد، به ویژه در مواردى که کودك نتواند واحدهاى آوایى تشکیل دهندة یک کلمه را شناسایى کند. بنیادي در پردازش آواشناختى با

). 3،2001؛ به نقل از گورمن1997، 2این کودك، به احتمال زیاد نخواهد توانست حروف را به دقت ترکیب کند و کلمه بسازد (لرنر
ردن در نوشتن و انجام فعالیت هاي کالسی نقش مهمی هجی کردن، مرتب کردن حروف براي شکل گیري کلمه است. هجی ک
). ولی باید 1385، به نقل از شکوهی یکتا و پرند، 2004،  4دارد. آگاهی نسبت به آواها بر هجی کردن درست تأثیر دارد (برنینگر

وزش هجیکردن نباید توجه داشت که بسیاري از حروف در کلمه هاي مختلف با صداهاي متفاوتی تلفظ می شوند، بنابراین در آم
 ).1385،به نقل از شکوهی یکتا و پرند، 2003تنها به آواشناسی تکیه کرد (لویس و دورالگ ،

 

  نتیجه گیري
، فروغی، هاي یادگیري درصد باالیی را به خود اختصاص داده است(صداقتیناتوانی خواندن یا نارساخوانی در مقایسه با سایر ناتوانی

هاي روزمره نیازمند مهارت خواندن، ارتباط معناداري دارد ). اختالل خواندن با پیشرفت تحصیلی و فعالیت1389شفیعی و مراثی ، 
) و با عنایت به این که خواندن، به عنوان بنیادي ترین حوزه یادگیري، از مهم ترین راه 1396(رحیمی پور، غضنفري و قدم پور، 

ها، به علت درصد ). با توجه به این یافته1392باشد(عبدي و محمدي، بتدایی میي  اهاي کسب علم و دانش باالخص در دوره
بایست هاي مختلف زندگی، میآموزان داراي اختالل خواندن در بین مدارس کشور و عواقب و تاثیرات منفی آن در جنبهباالي دانش

خیص و مداخله در امر نارساخوانی؛ اهتمام مجدانه هاي تشهاي بهبود آن و همچنین راهدر مورد عوامل موثر بر خواندن و روش
 .ورزید
ء و دستخط و ... هستند الت و نا توانایی هایی در زمینه ي نوشتن امالل یادگیري نوشتن داراي مشکالدانش آموزان با اختن یهمچن

حصر به فرد است و سطوح ل یادگیري نوشتن در هر دانش آموز منالولی نکته اي که باید به آن توجه نمود این است که اخت
عات دقیق و الل نوشتن دارند اطالت را در بر می گیرد ، لذا باید معلمان و والدین درباره ي دانش آموزانی که اختالمختلفی از مشک

و  می و حرکتی استفاده کنندالصحیحی به دست آورند تا بتوانند براي آموزش آنها از روشهاي متفاوت یادگیري از طریق بینایی ، ک
سعی کنند توانایی ها وضعف هاي دانش آموزان را به درستی بشناسند  و با توجه به این که این دانش آموزان در زمینه اي توانمند 
و در زمینه اي داراي مشکل هستند ، در آموزش آنها نیازمند است از روشهاي علمی خاص و منحصر به فردي استفاده شود تا آنها 

 . سبی از رشد و تکامل پیشرفت تحصیلی برسندبتوانند به درجه ي منا
پیشنهاد با فرزندان عادي در یک مدرسه درس میخوانند  خواندن و نوشتنکه فرزند مبتال به اختالل با توجه به اینبنابراین 

 هاي رفتاري و مشاوره قرار گیرند. هاي فردي لحاظ گردد و بیشتر تحت آموزشگردد در برنامه آموزشی آنها ویژگیمی
 

 
 منابع و مراجع
تاثیر آموزش توجه بر بهبود عملکرد خواندن  ).1395(کنعانی زاهد. و فریبا ،یادگاري ؛نثار ،مرادي؛نرگس ،ادیب سرشکی
 61-70) :4( 4 ; فصلنامه روانشناسی شناختی آموزان نارساخوان.دانش
). اثربخشی آموزش راهبردهاي حافظه فعال بر بهبود عملکرد 1396عزت اله. ( ،قدم پور و فیروزه ،غضنفري؛طاهره ،رحیمی پور

 61-52): 4(18،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردي. خوانآموزان نارساخواندن دانش

). بررسی شیوع اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودي آن با اختالل 1393گنجی، کامران. (زارع بهرام آبادي، مهدي و 
 .43-25)، 4(3آموزان دبستانی. مجله ناتوانی هاي یادگیري، یادگیري در دانش

ختی رفتاري سالمت منصوره، مقتدایی کمال، کافی موسی، عابدي احمدرضا، حسین خانزاده عباسعلی. اثربخشی بازي درمانی شنا

 566-556) :6( 11 ;1392بر حافظه و مهارت هاي اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیري امال. تحقیقات علوم رفتاري. 

 توانبخشی، پژوهشی علمی فصلنامه. خواندن تشخیصی آزمون معیاریابی و طراحی). 1383.(رضا پور، نیلی و ،.طاهره شیرازي، سیما
5)1(، 7-11 
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 .تهران: نشر طبیب. چاپ اول .هاي یادگیري ناتوانی). 1385(و پرند، اکرم. شکوهی یکتا، محسن

واج  یو آگاه یکالم تیبر خالق ییداستان گو یاثربخش).1398.(کاوه  ،ژهیمن ي وهاد ی،هاشم ي؛هاد ی،کرامت ؛ساناز ي،شهباز
 . 57-36):2(9،ناتوانی هاي یادگیري .آموزان نارساخواندانش یشناخت

آموزان طبیعی پایه بررسی میزان شیوع نارساخوانی در دانش ).1389.(محمدرضا،مراثی  و بیژن ،شفیعی ؛رقیه ،فروغی ؛لیال ،صداقتی
 .8-1): 1(19 ، شنوایی شناسی.اول تا پنجم دبستان هاي اصفهان 

آموزان شتاثیر وجود شاخص هاي فراگفتمانی بر درك مطلب خواندن انگلیسی دان).1392( .شهرزاد ،محمدي؛رضا،عبدي 
 .106-93): 2(2 ، روانشناسی مدرسه .دبیرستانی
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نشریه تعلیم و .اختالل هاي یادگیري غیرکالمی . )1389.( الهام   ،عبده پور و فهیمه   ،جاهدیان پور   ؛همایون   ،هارون رشیدي  
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