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 چکیده

 ها آن وضعیت که است شده آغاز آموزانی دانش درباره گوناگونی های پژوهش و مطالعات اخیر های سال در

 عقب يا باشد معلول جسمانی نظر از کودکی اگر. دارد سؤال جای معلمان و اولیا از بسیاری برای مدرسه در

 اما.يابند می آگاهی او مشکل به نسبت کودک یزندگ اول هفته چند در والدين باشد داشته ذهنی ماندگی

 که مسئله اين به نسبت والدين و نیست همراه مهمی رويداد با مدرسه از قبل های سال در يادگیری اختالل

 ابتدا والدين شود می داده اطالع مدرسه مربیان وسیله به مشکل وقتی. کنند نمی شک دارد وجود مشکلی

 تحت. کنند می   مراجعه دهد آرامش را ها آن که جايی هر ويا مشاور يا و پزشک به سپس کنند، می انکار

 خرد را او مداوم های شکست اما کنند عمل وجه بهترين به کنند می سعی آموزان دانش شرايطی چنین

 هم مدرسه از پس و تعطیل روزهای در احساسات اين شود، متالشی شخصیتش شود می باعث و کرده

 می تعیین ارزيابی های روش و نظری مبانی تعاريف، به توجه با يادگیری اختالل یوعش میزان.است نمايان

 دانش تعداد افزايش میزان. است شده ارائه متفاوتی آمار مختلف های گزارش در نیز دلیل همین شود،به

 آن اما ودهب گوناگون بسیار يادگیری اختالالت فراوانی است داشته متغیری سیر يادگیری اختالالت با آموزان

 می شناسايی يادگیری اختالل عنوان به که آموزانی دانش تعداد که است اين گفت توان می يقیین به چه

    اينجانب  .است درصد سه تا يک نارسايی اين رخداد میزان نظری، صورت به شود می افزوده روز هر شوند

اختالالت يادگیری وجود داشت که در دانش آموزی با  مدرسه ، در میان دانش آموزان مشاور مدرسه …… 

نام داشت با اينکه تالش خود را در درس هايش  آرماناو که . مشکالت عمده ای داشت خواندننوشتن و  

بنا بر اين بنده تصمیم گرفتم اقدام پژوهی خود را . انجام می داد ولی باز هم دچار اختالالت يادگیری می شد

 .ست که پژوهش فوق الذکر مورد قبول همگان قرار گیردامید ا. در اين راستا تدوين نمايم
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 :نکات کلیدی 

 راه حل ها –اختالل خواندن و نوشتن  –دانش آموز 

 

 مقدمه

 به منجر که است آنان در يادگیری اختالالت وجود آموزان،    دانش در تحصیلی موفقیت نبود عوامل از يکی

 ،«مانده عقب» های    برچسب. شود    می آنها تحصیل کتر و نفس عزت و نفس به اعتماد کاهش تحصیلی، افت

 نظر از ناپذيری    جبران لطمات و دارد    بازمی تحصیل ادامه از را آنها آموزان    دانش قبیل اين به غیره و «تنبل»

 . کرد خواهد وارد کشور پرورش و آموزش نظام و خانواده و کودک به اقتصادی و روانی

 محسوب شکننده و خطر معرض در های    بچه جزو يادگیری، اختالالت به مبتال آموزان    دانش که آنجا از

 نظام همچنین. باشد آنان برای دفاعی سپر يک و کند پشتیبانی افراد اين از بايد پرورش و آموزش شوند،    می

 عوارض و اختالالت ناي به مبتاليان باالی آمار کاهش برای. کند مراقبت و حمايت آنان از بايد نیز اجتماعی

 . کنند پیدا آشنايی اختالالت اين با معلمان دارد ضرورت جانبی،

 اختالالت به مبتال کودکان: کنند    می تعريف چنین را يادگیری اختالالت هايی    تفاوت اندک با شناسان    روان

 و کردن درک گفتن، سخن خواندن، با رابطه در اساسی فرايند چند يا يک در که هستند کسانی يادگیری

 نقص بینايی، نقص ذهنی، های    ماندگی    عقب از ناشی مشکالت اين که شرطی به هستند اشکال دارای نوشتن

 اختالل قبیل از مختلف های    صورت به است ممکن اختالالت اين عالئم. نباشد فرهنگی نقائص يا و حرکتی

 Learning) واژه ترجمه يادگیری اختالالت. شدبا کردن حساب يا و نوشتن تکلم، تفکر، به توجه در

disabilities )در ها    نارسايی از ای    مجموعه به و است شده ترجمه نیز يادگیری های    ناتوانی به که است 

 ناشناخته مدرسه در رسمی آموزش زبان تا اغلب جسمانی، های    نارسايی برخالف که شود    می اطالق يادگیری
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 اوقات بیشتر معلمان، از برخی نداشتن شناخت علت به نیز مدرسه در آموز    دانش تحصیل دوران در. ماند    می

 اشتباه ذهنی ماندگی    عقب با بلکه شوند،    نمی داده تشخیص يادگیری خاص اختالالت عنوان به اختالالت اين

 رفع مربیان، و اولیا میان ديدگاه فاختال میان اين در. شود    می فراهم کودک بر روانی فشار زمینه و گرفته

 . اندازد    می تأخیر به را اختالالت اين

 بیان مسئله

 سالم( مشکل داشتن صورت در حتی) را خود کودکان تا دارند گرايش ناخودآگاه صورت به اولیا از برخی 

 اصرار و دهند    می نشان مقاومت خود از است اختالل دچار آنان فرزند که نکته اين پذيرش در و کنند تلقی

 که اين از غافل. است ديگر عوامل يا معلم آموزشی شیوه از مشکل و ندارد مشکل کودکشان که دارند

 يادگیری به قادر عادی کودکان تربیت و تعلیم مرسوم ها    روش با هستند اختالالت اين دچار که کودکانی

 عنوان به اشتباه به گاهی يادگیری ناتوانی با آموزان    انشد متأسفانه،. دارند ويژه های    کمک به نیاز و نیستند

 رفتار پیامدهای در ديرآموز کودک فهم که درحالی. شوند    می گرفته درنظر( Show Learner) ديرآموز

 عمل نامناسب صورت به است ممکن هرچند يادگیری اختالل با آموز    دانش که درحالی. است کم خود ناپخته

 باشد او رفتار راهنمای تواند    نمی فهم اين متأسفانه. است آگاه کامالً خود بدرفتاری پیامدهای از ولی کند،

 وضع بهبود برای که هايی    روش ولی است آهسته خیلی ديرآموز آموز    دانش پیشرفت مداخله، وجود با حتی

 برخی در هنجار به نزديک و مداوم های    پیشرفت است ممکن شود    می برده بکار يادگیری ناتوانی با آموز    دانش

 . آورد وجود    به تحصیلی های    زمینه از

 و مشاهدات خورد    می چشم به فراوان يادگیری های    ناتوانی به مبتال آموزان    دانش در اجتماعی سازشی مسائل

 آموزان    دانش اين که دهند    می اننش گرفته، صورت والدين و معلمان همساالن، از که رفتاری های    بندی    درجه

 درسی های    توانايی به نسبت يادگیری های    ناتوانی به مبتال آموزان    دانش. نیستند ديگران عالقه مورد چندان
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 ينا جای به شود    می ديده آنها در که هايی    انگیزه و آيد    می وجود به ای    انگیزه آنها در کمتر. هستند ناامید خود

 خود از بیشتری کوشش و کار اگر که کنند تصديق توانند    نمی آنان. دارند خارجی جنبه باشد، درونی که

 خويش های    ناتوانی به را شکست که دارند سعی آن جای به. شد خواهد زيادتر هايشان    موفقیت دهند، نشان

 که آورد    می وجود به حالتی آنان در هايشان    شکست و ها    موفقیت علل درباره بدبینی حالت اين. دهند نسبت

 کند، کوشش اندازه هر کند    می فکر فرد که است حالتی اين و گويند    می اکتسابی درماندگی آن به اصطالحاً

 .آورد نخواهد بار به شکست جز ای    نتیجه باز

 يادگیری اختالالت تعريف

 در را يادگیری های نارسايی با کودکان زمانی که آيد می بر چنین پیشینیان مطالعات و تحقیقات بررسی از

 می مغزی خفیف مشکالت با کسانی را آنان زمانی و کردند می بندی طبقه مغزی آسیب با کودکان رده

 ويژه های نارسايی با کودکان" اصطالح آنان برای زمینه دراين مطالعات ترين تازه در اما.پنداشتند

 قابل هستند تحصیلی يا رفتاری مشکالت از برخی دچار که آموزانی دانش ارشم.است شده گزيده"يادگیری

 از مورد چند يا يک در که دارد اشاره کودکانی به يادگیری اختالل دارای کودکان اصطالح.است توجه

 و دارند اختالل نوشتاری يا گفتاری زبان از استفاده فهم و درک قبیل از شناختی روان اساسی فرآيندهای

 کردن،خواندن،نوشتن،هجی کردن،صحبت شنیدن،فکر در ناتوانی صورت به را خود است ممکن اختالل اين

 های ماندگی بینايی،شنوايی،عقب قبیل از بنیادين های معلولیت بین.سازد نمايان رياضی محاسبات يا کردن

 12 تا 4 بین دارند خاص معنای به ياگیری اختالل که آموزانی دانش آمار.شود نمی شامل را حرکتی و ذهنی

 بیشتراز مراتب به هستند يادگیری مشکالت برخی دچار که افرادی شمار ترديد بی.است شده گزارش درصد

 گاه و قديمی های روش از آنان مشکالت حل برای غالبا کودکان والدين و مدارس مربیان.باشد می اين

 ندارد،بلکه دنبال به چندانی حاصل تنها فراوان،نه وقت و انرژی صرف بر عالوه که گیرند می کمک منسوخ
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 دانش عالقه رفتن دست از و خستگی و والدين وعصبیت ياس،دلزدگی،سرخوردگی موجب است ممکن

 .داشت خواهد دنبال به را تحصیلی افت ونهايتا شده آموزان

 اهمیت وضوع

 معطوف آنان آموزش و کودکان از خاصی گروه به پزشکن و مربیان،روانشناسان بعد،توجه به 1951 سال از

 ويژه های نارسايی دچار نیستند،ولی مشخصی عارضه هیچگونه دارای مغزی و جسمی نظر از که گشت

 امکان متداول های روش با آنان درمان نیز و باشند می رفتاری های هنجاری نابه اوقات گاهی و يادگیری

 گذاری نام تربیتی علوم و روانشناسی هایکتاب در مختلف های واژه با کودکان اين های نارسايی.نیست پذير

 .عصبی های آسیب و مغزی خفیف ضايعات:از عبارتند ها واژه اين ترين متداول.است .شده

 و اعتراضات است،با شده شمرده بدنی يادگیری،عوامل های نارسايی اصلی ريشه آنها در که اصطالحات اين

 دچار که شوند می مواجه کودکان از بسیاری با آموزشی متخصصان.است گشته مواجه زيادی انتقادات

 مغزی ضايعات يا عصبی های هنجاری نابه از عالمتی هیچگونه پزشکی علم ولی هستند يادگیری اختالالت

 ولی هستند مغزی شده مشخص ضايعات دچار که هستند ديگیر کودکان که حالی شود،در نمی ديده آنها در

 .است داده دست از را خود اعتبار باال در شده ذکر اصطالحات براينبنا.ندارند يادگیری در مشکلی هیچگونه

 چند يا يک در هنجار به هوش وجود با که کودکان گونه اين برای را يادگیری ويژه های نارسايی لقب اکنون

 می کار به هستند يادگیری اشکال يا ناتوانی دچار...و رياضی گفتن،فهم خواندن،نوشتن،سخن:مانند زمینه

 .رود

 موجود وضع توصیف

  .مشغول به خدمت بودم  1395-1396به عنوان مشاور مدرسه در سال تحصیلی ................   اينجانب
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و دانش آموزی با اختالالت يادگیری وجود داشت که در نوشتن و  امالء در میان دانش آموزان مدرسه ، 

اينکه تالش خود را در درس هايش انجام می نام داشت با  آرمان  او که . مشکالت عمده ای داشتخواندن 

داد ولی باز هم دچار اختالالت يادگیری می شد و اين موضوع به تدريج به مسئله ای بغرنج برای او تبديل 

دارای يک برادر بود که برادرش باز همین مشکل .ديپلم و پدرش لیسانس بود آرمانسطح سواد مادر .شده بود

 . ودرا در سالهای گذشته داشته ب

 (1شواهد)گردآوری اطالعات و تحلیل داده ها 

پس از مشورت با مدير و معلمان جلسه ای با حضور اولیاء دانش آموز و دانش آموزان مشابه به صورت    

در آن جلسه نحوه برخورد با مسائل آموزشی و عاطفی را به فرزندان خود بیان کرده و . جمعی برگزار کردم

را  آرمانبا اولیاء اين دانش آموزان مخصوصا دانش آموز نامبرده شده و در آخر بعد هم جلسه های خصوصی 

او به صورت مداوم در اين جلسات شرکت می . به مرکز اختالالت يادگیری شهرستان نهاوند معرفی کردم 

 . نمود

او در . مشخص شد دارای مشکل است گرفتم آرمانکه از   در ارزيابی حافظه شنیداری و توالی شنیداری 

مرحله پنج کاراکتری ها توقف داشت همچنین اعداد و کلمات را جابجا می گفت نايج ارزيابی حافظه در 

 اما در آزمون وپمن که برای ارزيابی حساسیت شنیداری گرفته شد مشکلی نداشت  .جدول ذيل آمده است

 جدول ارزيابی حافظه قبل از درمان                           

 نتیجه ارزيابی لیست اعداد نتیجه ارزيابی لیست کلمات

 + + 3-5 + + ماشین- توپ

 + + 6-8 + + بابا - عروسک
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 + + + 9-7-4 + + + مادر - کتاب - فرش

 + + + 5-6-8 + + + لباس - در - خانه

 + + + + 7-1-5-2 + + + + دفتر - پنجره - کیف - آدم

 + + + + 2-4-3-9 + + + + ساعت - المپ - تراش - خواهر

 -+ + + +  3-8-5-1-6 - -+ + +  پرچم  - فرش - پیراهن - پتو - درخت

 - -+ + +  5-6-2-7-4   المپ - پنجره - چرخ –کتاب  - اتاق

   2-7-2-6-3-8   اردک - شاخ - پسر - شام - ابر - آرد

   3-7-2-5-9-3   زيپ  - پرده –امام  - مداد - آچار - لب

  - پا –نماز  - بادام – تنور –نام  - برادر

 چای

  5-1-3-6-8-4-9   

 - پلو - قرآن –گنجه  –خرس  –گاز  - بازی

 داس

  8-4-1-5-3-9-2   

گرفتم بعد از تحلیل متوجه شدم که خطاهای اماليی او به ترتیب درصد  آرماندر آزمون اماليی که از         

غلط مربوط به 7نظر شامل صد کلمه بود که  متن مورد.در حافظه ديداری،حافظه شنیداری و دقت است

غلط ديگر مربوط به نارسانويسی 4غلط مربوط به دقت و  4غلط مربوط به حافظه شنیداری، 5حافظه ديداری،

حافظه ی درصد بیست غلطی که داشته است مربوط به  81مالحضه می شود. و مشکالت آموزشی بود

 .بوده است ديداری ،حافظه ی شنیداری و دقت

 ول ارزيابی امال قبل از درمانجد

 درصد خطاهای اماليی
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 35 حافظه ديداری

 25 حافظه ی شنیداری

 21 دقت

 ادراک ديداری، حافظه شنیداری،حافظه ديداری ودقتبا جمع بندی نتايج حاصل مشخص شد که او در       

مناسب برخوردار نبوده در انجام حرکات ريز و درشت ناهماهنگ است و از رشد حرکتی . دارای مشکل است

 .است

 ارائه راه حلها

در دقت مشکل داشت در تحلیل اماليش متوجه شدم نقطه و سرکش و دندانه را اضافه يا کم می  آرمان   

 .بنابراين برای تقويت دقت، توجه و تمرکزش تمرينات زير را انجام دادم.گذارد

فات با تصوير ديگر را که کپی آن بود مشخص می تصويری را در اختیارش قرار می دادم که بايد او اختال-1

 .کرد

کلماتی در اختیارش قرار می دادم که در دندانه يا نقطه يا سرکش نقص داشتند واو بايد نقص ها را پیدا -2

 .می کرد

 .روی کارتهايی واژه هايی را ناقص می نوشتم و او بايد کامل می کرد-3

 .را در اختیارش می گذاشتم که او بايد کامل می کردمتن های بی نقطه،بی سرکش و بی تشديدی -4

 .از فرمی موسوم به بوردن استفاده کردم که او بايد عالئم مورد نظر من را پیدا می کرد-5
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بازيهايی را هم اجرا کردم که باعث نشاط و ايجاد عالقه در او می  آرمانعالوه بر موارد فوق برای تقويت دقت 

عروسک،پرتاپ توپ به سمت سبد و دارات بازيهايی بود که برای اين منظور به پرتاپ حلقه به سمت يک .شد

منظور از ضعف حافظه شنوايی اين است که دانش آموز واژه هايی را در ديکته نمی نويسد و     .کار می بردم

. نوشت می "مارد"را  "مادر"نیز چنین بود عالوه بر آن او در توالی شنیداری نیز مشکل داشت مثالٌ  آرمان

 .برای ترمیم اين مشکالت روش های زير را به کار بردم

هر بار به تعداد کلمات و اعداد . دسته ای کلمه يا عدد می گفتم و او می بايست تکرار می کرد آرمانبه  -1

 .اضافه می کردم

 .دمهر بار به تعدادجمله ها می افزو. می گفتم و او بايد تکرار می کرد آرمانچند جمله را به  -2

 . چند دستور می دادم و او بايد دستورات را به ترتیب اجرا می کرد آرمانبه  -3

داخل آنها مقداری . بدين صورت که تعدادی قوطی تدارک ديدم. از قوطی های حبوبات استفاده کردم -4

می         صداهای تولید شده را که. قوطی هارا تکان می داد تا صداهای آنها را بشنود آرمان.حبوبات ريختم

شنید در مرحله ی بعد بايد پاسخ می داد که اين صدا مربوط به کدام ماده است ؟ مثال قوطی ای که محتوی 

 . عدس بود با تکان دادن آن بايد عنوان می کرد که صدای تولید شده مربوط به عدس يا حبوبات ديگر است

 .از صداهای ضبط شده حیوانات، اشیاء و کارهای روزانه استفاده کردم-5

مشکل در حافظه ی ديداری زمانی است که کودک به خوبی قادر نیست تصوير حرف مورد نظر را به      

بايد  آرمانبرای تقويت حافظه ی ديداری . می نويسد "ستل"را به شکل  "سطل"خاطر بیاورد؛ مثالً واژه ی 

برای خوب ديدن بايد قادر می بود چشمهايش را به جهت های مختلف .ن را به او آموزش می دادم خوب ديد

 .اجرا کردم آرمانفعالیت های زير را برای تمرين خوب ديدن . به راحتی حرکت دهد
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يک مداد را در وضعیت عمودی و دور از بدن او قرار می دادم وقتی مداد را حرکت می دادم او با  -الف

 .يش آن را تعقیب می کردچشمها

 .می بايست با نوک مداد دايره ای از چپ به راست برعکس در هوا رسم کند -ب

 .يک توپ آويزان در کالس را که به چپ وراست می رود با چشم و بدون حرکت سر تعقیب کند-ج

ن اختصاص اين تمرينات چون خسته کننده بودند به همراه تمرينات ديگر انجام می شد و زمان کمی به آ

 .می دادم اما به منظور ترمیم حافظه ی ديداری تمرينهای زير را انجام دادم

می        نشان می دادم سپس پنهان می کردم و او بايد بازگو آرماناشیاء ،تصاوير،حروف و کلماتی را به  -1

ادی تصوير در تعد. گاهی اشیاء را جابجا می کردم و او می بايستی شیء جابجا شده را حدس می زد.کرد

مقابل چشمان او رديف می کردم ، سپس با پوشاندن آن تصاوير از او می خواستم که بگويد چه تصاويری را 

در مرحله ی بعدی از او می خواستم رويش را . ديده است؟ در اينجا الزم بود حتما ترتیب رعايت شود

او می خواستم که بگويد جای کدام تصوير  برگرداند، آن وقت ترتیب تصاوير رديف شده را به هم می زدم و از

 عوض شده است؟ 

 .از کارتهای پومین استفاده کردم-2

 .را تشويق می کردم در هوا بنويسد آرمان-3

او بعد از چند ثانیه .لیستهايی از کلمات هم خانواده،غیرمرتبط،خوراکی و اشیاء در اختیارش قرار می دادم-4

با تمرينهای مکرر او قادر می شد تعدادی .به لیست نامها را می گفت توجه و تمرکز روی آنها بايستی پشت

 .بیشتری از کلمات هر لیست را به ذهن بسپارد
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قرار می دادم و بعد از پنهان کردن او می بايست جزئیات تصوير را بازگو  آرمانتصويری را در معرض ديد -5

 .می کرد

ونه که تعدادی تصوير در اختیار او قرار می دادم و از او از بازی با چوب کبريتها استفاده کردم، بدين گ -6

در مرحله ی بعد . می خواستم با استفاده از چوب کبريتها اشکالی را که در صفحه می بیند درست کند

اشکال در مقابل ديد او قرار نداشت و او بايد با استفاده از حافظه ی خود تالش می کرد و شکلها را دوباره 

 .می ساخت

از روی کادرهای رنگی تدارک ديده شده روی زمین حرکت می کرد سپس با کمک کارتهای رنگی  مانآر-7

 .که در اختیارش می گذاشتم الگوی زمین را کپی می کرد

 :روش کار من به اشکال زير بود آرمانبه منظور تقويت ادراک ديداری      

ابتدا هر شیء را می ديد سپس . رک ديدمجعبه ای که اشیاء مختلفی درون آن قرار داده می شد تدا -1

لمس می کرد آنگاه درون جعبه می گذاشت در مرحله بعد او با دست کردن در جعبه و برداشتن هر وسیله 

 .بدون ديدن بايد نامش را می گفت يا گاهی شیء مورد نظر من را بايد از جعبه بیرون می آورد

بینايی تمرينهايی همچون ترسیم خطوط و منحنی -اکیماريان فراستیک در کتاب آزمون پیشرفته ی ادر-2

و زاويه دار ارائه کرده است اما چون کتاب مورد نظر در اختیار نبود تنها از نمونه های فتوکپی که در 

 .دسترس بود استفاده کردم

 الگو برداری از تصاوير به کمک چوب کبريت -3

 استفاده از پازل -4
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نشان میدادم به می گفتم بدون اينکه جهت ديدش را عوض کند  آرمان کلمه ای را در وسط يک سطر به -5

 .کلمات پیرامون را نیز بگويد يا اشیای پیرامون را نام ببرد

استفاده نمودم در اين روش دانش آموز حروف را ترسیم ( Multisensory)از روش چند حسی فرنالد -6

و آنچه را می (صوتی)ا با صدای بلند می خواندحروف ر(ديداری)به آن نگاه می کند(جنبشی-المسه)می کند

ديداری،شنیداری،جنبشی،المسه )VAKTبه اين دلیل به اين روش تکنیک(شنیداری)گويد می شنود

به گفته ی دکتر تبريزی روش چند حسی برای اصالح ديکته ( 1381هامیل و باتل.)گفته می شود(ای

 .ارد ادراک دانش آموز شودمناسب است چون واژه می تواند از چندين کانال حسی و

 

 گرد آوری شواهد دو

در منزل  آرمانپیشرفت در فعالیتهای اماليیش ديده می شد به گفته ی مادرش . بعد از بیست جلسه    

 به درس و مدرسه عالقمند است. احساس مسئولیت می کند و اعتماد به نفسش بیشتر شده است

و دقت به نحو مناسبی تقويت شده و در زمینه ادراک هم  در زمینه حافظه شنیداری آرمانمالحضه می شد 

 .تقريباٌ وضعیت بهتری کسب کرده است

 جدول ارزيابی حافظه بعد از درمان                             

 نتیجه ارزيابی لیست اعداد نتیجه ارزيابی لیست کلمات

 + + 3-5 + + ماشین- توپ

 + + 6-8 + + بابا - عروسک
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 + + + 9-7-4 + + + مادر - بکتا - فرش

 + + + 5-6-8 + + + لباس - در - خانه

 + + + + 7-1-5-2 + + + + دفتر - پنجره - کیف - آدم

 + + + + 2-4-3-9 + + + + ساعت - المپ - تراش - خواهر

 + + + + + 3-8-5-1-6 + + + + + پرچم  - فرش - پیراهن - پتو - درخت

 + + + + + 5-6-2-7-4 + + + + + المپ - پنجره - چرخ –کتاب  - اتاق

 + + + + + + 2-7-2-6-3-8 + + + + + + اردک - شاخ - پسر - شام - ابر - آرد

 + + + + + + 3-7-2-5-9-3 -+ + + + + +  زيپ  - پرده –امام  - مداد - آچار - لب

  - پا –نماز  - بادام –تنور  –نام  - برادر

 چای

 + + + + + +- 5-1-3-6-8-4-9  + + + + +- - 

 - پلو - قرآن –گنجه  –خرس  –گاز  - بازی

 داس

  8-4-1-5-3-9-2   

 جدول مقايسه ی غلطهای اماليی قبل و بعد از درمان 

 بعد از درمان قبل از درمان غلطهای امالیی

 کلمه ای111غلط از يک متن2 کلمه ای111غلط از يک متن7 حافظه ديداری

 کلمه ای111غلط از يک متن1 کلمه ای111از يک متن غلط5 حافظه ی شنیداری

 کلمه ای111غلط از يک متن2 کلمه ای111غلط از يک کتن4 دقت

 .پیشرفت خوبی داشته است آرمانبا مقايسه ی بین تعداد غلطهای اماليی قبل و بعد از درمان متوجه شدم  
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 نتیجه گیری

ه موقع به مرکز اختالالت ارجاع داده شد او با مشکالتی دانش آموزی بود که با احساس مسئولیت ب آرمان    

های ديگری در آرماناما فراموش نکنیم .مقابله کرد که خود او هیچ نقشی در بوجود آوردنشان نداشت

کالسهای ما وجود دارند که اگر به موقع شناسايی نشوند و کاری برايشان صورت نگیرد چه بسا آرام آرام از 

گريزان شوند و نهايتاٌ ترک تحصیل کنند يا ممکن است افرادی بار بیايند که  درس و معلم و مدرسه

از آن جهت برای من 96ارديبهشت.سرخورده شوند و نتوانند در آينده افرادی موفق برای جامعه ی خود شوند

ال با دسته ای گل نزدم آمدو من مزد يکس آرمانبگونه ی ديگر رقم خورد که در يکی از روزهای آن ديدم، 

 آرمانزحماتم به بار نشست و : تالشم را در نگاه سرشار از قدر شناسیش نظاره کردم وامروز خرسندم بگويم

اما من تغییر و [ اختالل يادگیری قابل درمان نیست] عده ای معتقدند.توانست طعم موفقیت را بچشد

من کوچک ترين .ش کشیدشايد بتوان روزی ديدگاه آن صاحب نظران را به چال. را ديدم آرمانبهبودی 

از کند بودن يادگیريش نا شکیبا . سر می زد، مقدمه پیشرفت ديگری تلقی می کردم آرمانپیشرفت را که از 

در تمام مراحل کار تشويق جزء الينفک     . نمی شدم و به خاطر عملکرد ضعیفش بازخواستش نمی کردم

از تمرينات يکنواخت و خسته کننده پرهیز می  .جذاب کنم آرمانکارم بود و سعی می کردم محیط را برای 

در هر جلسه چند فعالیت مربوط به دقت يا حافظه ديداری و هماهنگی را انجام می دادم چون می . کردم

با مشورت با ساير همکاران راهنمايی . موجب خستگی و زدگی می شود  دانستم انجام فعالیتهای يکنواخت

برقرار کنم و  آرمانفرايند درمان سعی می کردم رابطه ی حسنه بین خود و  در. کار می بردم  های آنان را به

در  آرمانمرحله ای که  درمان را از پايین ترين . او را در جريان کار و موفقیت ها و شکست هايش قرار دهم 

خودپنداره آزمون ناموفق بوده آغاز می کردم و از آسان به مشکل کار می کردم تا مهمترين نکته که باالبردن 
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فعالیت های يک مرحله را .بیشتر برنامه های درمانی را به صورت بازی ارائه می دادم . ی او بود تقويت کنم

 .به اتمام می رساندم سپس وارد فعالیت های مراحل بعد می شدم

 

 يادگیری ويژه های ناتوانی در رايج مشکالت

                                                   نويسی نارسا

 در مشکالتی يادگیری اختالل به مبتال آموزان دانش اکثريت.  است نوشتن در مشکل معنی به واژه اين

 از است عبارت که گیريد می قرار کلی طبقه سه در آموزان دانش در نوشتن مشکالت.دارند نوشتن با ارتباط

 .انشاء مشکالت و نويسشی ديکته مشکالتد ، خط دست مشکالت:

 دررابطه را زيادی نسبتا مشکالت يا دارند نويسی آهسته به نیاز ، نويسی صحیح منظور به آموزان دانش اين 

 می آهسته که هنگامی افراد اين معموال. کنند می تجربه غیره و گذاری نقطه کردن، هجی های مکانیسم با

 را خود افکار رشته ،جزئیات ننوشت هنگام قلم دادن فشار و نوشتن آهسته با و دارند مشکالتی نیز نويسند

 .دهند می دست از هستند آن نوشتن صدد در که

 رياضی مشکالت

 رشد تحول خالل در ضمنی طور به درمدرسه رسمی آموزش از پس معموال خود يادگیری اينکه باوجود

 شواريید با آن با مرتبط روابط و عدد مفهوم فهم در ابتدا همان از کودکان از برخی شود، می آغاز کودک

 عملکرد واقع در.  باشند داشته خوبی پیشرفت دروس ساير در است ممکن که حالی در.  هستند روبرو هايی

 می وضوع به را رياضی کودکان برخی.  نیست آنها شناختی توان و هوشی بهره با متناسب حوزه اين در آنها
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 اند ديده که را آنچه توانند نمی کودکان تر وخیم حالت در و نیستند کاغذ و قلم با آن بیان به قادر اما فهمند

 . کنند تفسیر باشد منطقی آنها برای که چیزی عنوان به

 وجود:  برشمرد چنین رياضیات حیطه در آموزان دانش اين مشکالت مهمترين  توان می کلی طور به

 جمع ، تفريق ، یمتقس ضرب،) محاسباتی ،مهارت اعداد مکانی ارزش عدد، مفهوم اندازه و شکل در مشکالتی

 . مسئله حل و ساعت خواندن ، پول و زمان مفهوم( 

 خوانی نارسا

 خود تحصیالت دوران طول تمام در و کنند می آغاز زودتر، گاهی ،و اول کالس در را خواندن معموال کودکان

 ژهوي مشکالت از نوع ترين شده شناخته خواندن مشکل. کند می پیدا ادامه خواندن به وابستگی اين

 صد در 71 تا 61 دهدکه می نشان تحقیقات.  نامند می نارساخوانی را حالت اين متخصصان.  است يادگیری

 خواندن هنکام کودکان از گروه اين.  اند بوده خواندن ناتوانی دارای ؛ دارند مشکل يادگیری در که کودکانی

 بعضی خواندن هنگام اينکه جمله از شوند می مرتکب را خطاهايی

 به و ندارد وجود که دهند می قرار متن الی به ال در را ای کلمه اوقات گاهی و کنند می حذف را تکلما

 می لغت به لغت و کندی به کودکان بعضی.  اندازند می جا را بخوانند توانند نمی که لغاتی از بسیاری ويژه

 آموزگاران.باشند نداشته لبمط درک و داشته اندکی توجه خوانند می که لغاتی به است ممکن يا و خوانند

 به نمايند اداره را آنها خواندن آموزان، دانش از يک هر نیاز ی اندازه به ندارندتا کافی وقت کالس، در معموال

 دارند فرزندشان خواندن برنامه تقويت در مهمی نقش والدين دلیل همین
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 اجتماعی مشکالت

 و يادگیری واختالالت دشواری ترمیم در بسزايی یتاهم از يادگیری ناتوانی دارای کودکان اجتماعی رشد

 مشابه آنها همه در که يادگیری ناتوانی کودکان عاطفی اجتماعی مشکالت. است برخوردار آنان تحصیلی

 اتکا ، خود از نادرست ،ارزيابی ازحد بیش تحرک ؛ توجه فراخنای کمی شديد، پرتی حواس: از عبارتند است

 .ديگران با قوی رابطه نداشتن  و اضطراب ، شخصیتی مسائل ، گیری گوشه ، ديگران به

 راهکار هایی برای غلبه برمشکل امالء دانش آموزان ناشی از  اختالالت رفتاری  

 انواع اختالالت ديکته نويسی و راههای درمان  

 راهکارهای درمانی مثال نوع اختالل رديف

 نارسانويسی 1

رستم و سراب به 

 جای

 رستم و سهراب

 .وضعیت نشستن کودک و رعايت فاصله صحیح باشد  -

 .نحوه ی قلم بدست گرفتن صحیح باشد  -

خمیربازی ، مچاله کردن کاغذ ، پیچ و مهره ، : مهارتهای دست ورزی مانند  -

 قفل و کلید ، قیچی کردن ، خط خطی کردن

 بازی نقطه چین ، داخل خطوط موازی نوشتن يا خط کشیدن -

 وارونه نويسی 2

 ه جای باباب

 به جای ديد

 .تن آگاهی ، اعضای بدن خود را نام ببرد  -

 بازی با آدمک يا عروسکی که اعضای بدنش جدا و وصل می شود  -

روبروی مربی می ايستد و هر عضوی را مربی حرکت داد او همان عضو را  -
 قرينه نويسی 3

 به جای بابا

 به جای رفت



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

21 
 

 .حرکت دهد 

 بازيهای نقطه چین -

 حافظه ديداری 4

منزور به جای 

 منظور

 هیله به جای حیله

 سبر به جای صبر

تصويرها را ( ، تصوير ترکیبی  دو تصوير ساده ، سه تصوير ساده)تصوير خوانی  -

به مدت چند لحظه نشان داده سپس مخفی می کنیم و از آن تصوير سوال می 

 .کنیم 

. چند وسیله عوض کنیم  وسايل روی میز را نگاه کن چشمها را ببند ، جای -

 .چشمها را باز کن و بگو چه چیزهايی جابجا شده است 

 بازی جورچین  -

 . بازی با کارت کلمات مانند تصويرخوانی  -

 تمیز ديداری 5

 دوز به جای زود

 جانه به جای خانه

 بتر به جای تبر

 زور به جای روز

 -ص-ی-غ-ع-خ-چ-ج-ح ج

 درويش –کوشش  –دانش  –رانش  –سازش  دانش

 .نمونه حرف يا کلمه سمت راست را در سمت چپ بیابید    - 

  

  

 . را پیدا کن ( و)از بین حروف زير حرف  -

تصوير در آن پنهان شده است تصور   در نقاشی يا تصويريهايی که يک يا چند -
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 . مورد نظر را پیدا کند 

قص نوشته شده را کارتهايی که واژه ها يا کلمات بصورت سايه روشن و يا نا   -

 .بازشناسی کند 

 تکمیل شکل يا نقاشی و بازيهای نقطه چین  -

6 
حساسیت 

 شنیداری

مسباک به جای 

 مسواک

 رفتن به جای رفتند

دمبال به جای 

 دنبال

جا انداختن کلمات 

 يا جمالت

  

گفتن امال از سوی معلم بصورت تن آهسته و آرام و با يکبار گفتن بصورت  -

 .جمله ادا کند 

 .نوار با صداهای مختلف گوش کند و بگويد چه صداهايی می شنود  - 

 با شنیدن صدای قوطی ها حدس بزند درون آن چیست ؟   -

 .بازی در گوشی گفتن که از نظر اول شروع و ادامه يابد  -

 بازی تلفن نخی  -

 .بچه ها را فعال کنیم ( شنیداری ) در واقع بايد گوش  -

 بی دقتی 7

جای  ننهفته به

 نهفته

 کندم به جای گندم

عسبل به جای 

 عسل

 .تمرينهای تقويت ديداری برای پرورش دقت نیز مفید است  -

 . تصويرهای مشابه اختالفهای جزيی را پیدا کنند  -

    .کارت کلماتی که نقطه يادندانه يا حرف اضافی دارند تا آن را بیابند  -
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8 
مشکالت 

 آموزشی

کتابه من به جای 

 نکتاب م

 کبرا به جای کبری

 شوده به جای شده

معلم آموزش مربوط به هر قسمت را درست انجام و تمرين و تکرار الزم بنمايد  -

 . 

 مهم را روی مقوا نوشته و( کلید واژه ها ) در هر درس کلمات  -

 . در کالس بچسباند تا در معرض ديد همیشگی باشد  

نی امال مربوط به هر دانش آموز را هر نکته ف( آموزشی ) در زمان گفتن امال  -

 . گوشزد نموده تا از غلط نويسی آن جلوگیری شود 

 میتوان در زنگ آموزشی امال يکبار متن امال را روی تخته  -

 . نوشته تا همه ببینند سپس پاک کرده و امال گفته شود 

 توصیه هايی در مورد زير نويسی های معلم در ديکته ها

 (امیداوار کننده ) زيرنويس مناسب  (ناامید کننده  )زير نويس نامناسب 

 غلط نوشتی  4باز هم  -

 بیشتر دقت کن  -

 خط بهتر بنويس . خیلی بد خط است  -

 بیشتر سعی کن    -

 بار بنويس  5از هر غلط   -

 کلمه درست نوشتی  36آفرين ،   -

 بیا با بازی هايی دقتمان را زيادتر کنیم   -

 نی با خط بهتر بنويسی باز هم می توا  -

 به خاطر پیشرفتهايت اين گل را از من بپذير   -

با نگاه کردن داخل کارت بنويس و با يکبار نگاه کردن يکبار ديگر  -

 . بنويس حتما موفق می شوی 
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 راهنمای تکمیل فرم لیست اختالالت ديکته نويسی  

برای تکمیل . ه نويسی می باشد تکمیل می گردد اين فرم برای هر دانش آموزی که دچار اختالل در ديکت   

و استفاده از اين فرم بايد ده ديکته دانش آموزان را بررسی کنیم و غلط هايی که داشته را داخل فرم در 

البته منظور خود کلمه ای که غلط نوشته شده را می نويسیم نه شکل صحیح . ستون مربوط به آن بنويسیم 

هر کجا . ر ستون را جداگانه در پائین ورقه جمع زده و تعداد آن را می نويسیم پس از تکمیل فرم ه.آن را 

را داشته است درمان را از آن جا مطابق راهکارهای پیشنهادی شروع می کنیم ( غلط ) که بیشترين فراوانی 

برای بچه ها  البته در نظر داشته باشید که راهکارهای پیشنهادی از طريق اجرای بازيها و مسابقاتی است که. 

 آموزش امال میتوان از آن بهره گرفت ( زنگ ) جذاب و دلنشین می باشد که در زمان 
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