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 چکیده: 

یدنژش ممژو دک بژا    پژوهش حاضر به منظور حل مشکالت ویژژ  یژایریرخ اودنژیک یکژ  د        

 دنجام ررفت.  ..…………هوشبهر طبیع  و ممو ش نامناسب یر پایه سوم یبستاک 

دلبته یدنش ممو دک  یایخ هستنی که یر اودنیک یچار مشکل هستنی دما یر دین دمژر ودععیژت   

دین دست دنودع مشکالت  که یدنش ممو دک یدرنی د  یک نوع نیستنی تا بتودک با یک روش همژه  

  بین بری. بلکه با توجه به تفاوتهاخ فریخ و علتهاخ متفاوت مشکل مفژرین بژردخ هژر    منها رد د

یدنش ممو  بایی علت یا علل رد دلویت بنیخ کری  و بردساس مک برنامه هژاخ ترمیمژ  یر نظژر    

 ررفت تا د  دتالف وعت و صرف دنرژخ بیهوی  جلوریرخ شوی. 

  فوق برنامه هاخ  یر دجژرد شژی  کژه بژه     یر دین پژوهش با توجه به مشکالت ویژ  یدنش ممو

 ترتیب دهمیت بوی 

 عصب   -درجاع به پزشک متخصص جهت یرماک جسم  -1

 درجاع به رفتار یرماک جهت رفع مشکالت رفتارخ  -2
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ستفای  د  روش هاخ مختلف چنیحس  فرنالی و ریلینگهام ضمن طبقه بنیخ و تجزیژه و  د -3

تفای  د  تمرینات یعت و حافظه یییدرخ، مرژاه  ود   تحلیل کریک غلط هاخ اودنین  وخ، دس

شناات  با شیو  هاخ دبتکارخ ویژ  و با دستفای  د  وسایل متنوع کمک ممو ش  معلم سااته 

و دیجای محیط  شای و ملموس کریک مردحل ممو ش تقویت عزّت نفس و دیجای دنگیژز  بژردخ   

 ممو ش یدنش ممو  شی. 

اوینظم یه  و رفتارخ مناسب و مشاور  به ودلیین بردخ منزل و دردئه تمرینات و ردهبریهاخ 

تودنستیم تأثیر اوب  بر اودنیک و نوشتن وخ یدشته باشژیم و دو تودنسژته بژا عالعژه و بژیوک      

 دضطردب صحیح و رودک د  روخ یک متن فارس  با دعتمای به نفس بخودنی. 

 ت. دین دمر باعث یلگرم  و رضایت ااطر من و ررو  کارخ شی  دس

 دمیی دست یر مینی  شاهی پیشرفت هاخ بیشترخ یر دینگونه یدنش ممو دک باشیم. 

 مقدمه: 

یر کویک یا نوجودک عیم پیشرفت تحصیل  یر  مینژه اودنژیک،   1مشخصه داتالالت یایریرخ

بیاک نوشتارخ یا ریاضیات یر مقایسه با تودنای  هوش کل  کویک دست. مژتن بژا نگرخ شژی     

(DSM-IV-TR)DSM-IV طبقه تشخیص  رنجانی  دسژت.   4، داتالالت یایریرخ رد یر

داتالل اودنیک، داتالالت ریاضیات، داتالل بیژاک نوشژتارخ و داژتالل یژایریرخ نامشژخص      

(NOS) بردسژژاس مالکهژژاخ .DSM-IV-TR  بژژردخ نارسژژااودن  بژژین میژژزدک پیشژژرفت و

IQفری یر  مینه اودنژیک   دفردی مبتال به نارسااودن  تفاوت چشمگیرخ وجوی یدری و پیشرفت
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و  1یر مقایسه با دکثر کویکاک هم سن وخ به میزدک چشمگیرخ ضژعیف مژ  باشژی دسژایوک    

 (.2002سایوک، 

دین داتالالت دحتماالً منشاء عصب شناات  و رونیخ تحول  یدری که پیش د  یبستاک شژروع  

و  2002، 2و تا بزررسال  دیدمه پیید مژ  کنژی دکمیتژه مشژترک ملژ  ناتودنیهژاخ یژایریرخ       

(. کمیته مشترک مل  ناتودنیهاخ یایریرخ بردساس مطالعات و تحقیقات د   ماک دنتشار 2002

تحژول    -ناتودنیهاخ یایریرخ عصب رودک شناات »( تحت عنودک 1892دولین مقاله دیر سال 

ناتودن  هاخ یایریرخ عصژب  »سردنجام بردخ دین داتالالت دصطالح « و کویک پیش یبستان 

بژردخ دیژن   رد دنتخاب کری، و بردخ تشژخیص و میدالژه  وی هنگژام     3«تحول  -اات رودک شن

(. د  جملژه  2002، کویکاک عودنین  تصویب و شااص های  تعیین کژری دسژایوک و سژایوک   

تحژول  شژامل    -مشکالت کویکاک مبژتال بژه نژاتودن  هژاخ یژایریرخ عصژب رودک شژناات        

ت ، داتالل یر پرید ش بینژای  و شژنودی ،   حرک -داتالالت  یست شناات / ژنتیک ، دیردک 

 . داتالل حافظه و توجه م  باشی

مشکل اودنیک یک  د  شایع ترین مشکالت یدنش ممو دک دست و نارسااودن  مهژم تژرین مک   

نوجودناک یچار داژتالالت یژایریرخ ییژی      یرصی کویکاک و 22به شمار م  روی. بطوریکه یر 

(. مشخصژه داژتالل اودنژیک،    42002کلهژوک،  ، مییژز و DSM-IV-TR) ،2000م  شژوی  

-DSM ,2000)ست و فهم ضعیف دست ریاژ  ها، اودنیک کنی و ندناتودن  بردخ با شناس  و

IV-TR) یرصی د  کویکاک سنین میرسه یر دیاالت متحی  یچار داژتالل اودنژیک    4. حیوی

عیدی پسرهاخ یرصی دست و ت 9تا  2هستنی. مطالعات نشاک م  یهی که میزدک شیوع مک بین 
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بردبر یاترها رزدرش شژی  دسژت. دلبتژه     4یا  3مبتال به ناتودن  اودنیک یر درجاع هاخ بالین  

نشاک یدی  دست که میزدک داتالل اودنیک یر بین پسژرها و  مطالعات همه ریرشناات  یعیق 

. میزدک شیوع داژتالل اودنژیک یر جمعیژت    (DSM-IV-TR ,2000)یاترها مشابه دست 

یرصی رزدرش شی  دست. همچنژین یر   29/4(، 1394دیردک یر فردتحلیل بهردی د یدنش ممو خ

یرصژی رژزدرش شژی  دسژت دنریمژان  و       13دستاک دریبیل میزدک شیوع داژتالالت یژایریرخ   

 (.1394رجب ، 

به یلیل داتالل اودنیک یر دغلب یروس اوی بژا مشژکل مودجژه مژ  شژونی       دفردی نارسااودک

(. دیژن رژرو  بژا وجژوی منکژه یر دکثژر مودعژع د  هژوش طبیعژ           2008، 1دمناستا یا و دوربینژا 

براوریدرنی، پیشرفت تحصیل  مطلوب  نیدرنی و با سخت  به تحصژیل دیدمژه یدی  و یژا تژرک     

 -تحصیل م  نماینی که دین به نوبه اوی صژیمات دجتمژاع ، دعتصژایخ، فرهنگژ  و عژاطف      

 (.2000، 2نجمن رودنپزشک  دمریکارودن  بسیار بردخ دیشاک و جامعه به ینبال یدری دد

مهمترین عامل عیم موفقیت یر میرسژه شژنااته شژی      3داتالل یر اودنیک د  نظر دستردنگ

یرصژی ناکژام  هژاخ کویکژاک یر مژیدرس دبتژیدی  د  داژتالالت         22دست. بطوریکه بیش د  

ویژژ  و   داتالل نیا منی توجژه  (. لذد دین1882اودنیک سرچشمه م  ریری هاالهاک و کافمن، 

  ممو شهاخ جییی و دثربخش دست.
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 عواملی که بر اختاللهای یادگیری اثر دارند 

که م  تودننی تودنای  یایریرخ کویک رد محیوی سا نی عبارتنی د : نقژای    ،شرایط جسمی

بینای  و شنودی ، غلبه طرف  مفژر  و جهژت یژاب  فیژای ، تصژویر جسژمان  ضژعیف،        

 و سوء تغذیه.  1پرجنبش ،

، به شردیط  رفته م  شوی که یر اانه، جامعه و میرسه، صورت  نامطلوب محیطیی  عوامل

بر رشی طبیع  کویک یر  مینه هاخ دجتماع، رودن  و یرس  تأثیر م  رذدرنی. دین عودمل 

مشتملنی بر ضرب و جژرح کژویک، فشژارهاخ اژانودیر  و نقصژهاخ ممو شژ ، دنگلمژن        

یرصی یدنش ممژو دن    80 ی  دست که شایی  ل د  هاالهاک و کافمن تخمینق( به ن1822د

که یچار ناتودن  یایریرخ م  باشنی به ااطر تیریس بی و نامناسب  باشی که به منها یدی  

( و یم تجارب  مفیی یر میرسه. عل  رغم دینکژه دیژن   1328شی  دست دترجمه، جودییاک، 

طژ  بژه وجژوی    مژا مژایدم کژه شژردیط محی    دشردیط بر پیشرفت کویک تأثیر سوء یدرنژی،  

فظه و سایر فردینیهاخ شناات  نیانجامیی  دست، نم  تودک کویک نقصهای  یر توجه، حا

 رد جزء مبتالیاک به داتالل یایریرخ به حساب موری. 

، نیز به داتاللهاخ یایریرخ کمک م  کننی. کویک  که بژه هژر   عوامل انگیزشی و عیطفیی 

ت کمترخ رد د  اوی یدری، یر دنجام تکالیف موفقیدنتظار یلیل عایر به یایریرخ نم  باشی، 

تالش نم  کنی و د  عزت نفس پژایین  براژوریدر دسژت. چنژین نگرشژهای  محرکژات رد       

جوی م  مورنی. دیژن   و کاهش یدی  و دحساسات منف  یربار  کارهاخ میرسه یر کویک به

( 1882، 2ر مژ  شژوی دباررژا   ه دحساس یرمانیر  ممواتژه شژی  منجژ   دلگوهاخ شکست ب

یدرنی که مکاک کنترل بیرون  یدشژته باشژنی.   کویکاک مبتال به ناتودنیهاخ یایریرخ تمایل 
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 بیژروک د  اژویش ماننژی شژانس یژا      به دین معن  که منها موفقیتهاخ اوی رد بژه چیژزخ  

، 1م  یهنی تا چیژزخ یرونژ  ماننژی کوشژش دهژالم هژو بروپژاریس        وسودس معلم نسبت

؛ ترجمه نریمان  و نوردن  2001نقل د  رورمن، ، به 21892؛ ردجرس و شاکلوفسک 1883

(. یر عین حال، دین کویکژاک ممکژن دسژت، شکسژتهاخ اژوی رد بژه       1392یرر مانیرق، 

عودمل ثابت یرون  ماننی تودنای  نسژبت یهنژی کژه منهژا نیژز اژار  د  کنترلشژاک دسژت         

ن  ؛ ترجمژژه نریمژژان  و نژژورد2001بژژه نقژژل د  رژژورمن،  1892 3دتولفسژژوک و همکژژاردک،

(. عزت نفس و اوی پنیدر  ضعیف هژم مژ  تودنژی تژأثیرخ منفژ  بژر       1392یررمانیرق، 

پیشرفت بگذدری. یر بین کویکاک مبتال به ناتودنیهاخ یایریرخ، منیسژته کژه عژزت نفژس     

منهای  که یدردخ عزت نفس مناسژب  هسژتنی، د  لحژاح تحصژیل      پایین یدرنی نسبت به 

(. عژالو  بژر جنبژه هژاخ هیجژان  مک،      1884، 4عملکری بیترخ یدرنی دکلوموک و کسژیک 

یر تمرکز و به مسان  اسژته شژیک، همگژ  نشژانه      لکنیخ یر پاسخ یدیک، یدشتن مشک

 (. دیژن عالئژم  1882دسژتردویرمن و ودتسژوک،    -هاخ دحتمال  دفسژریر  هسژتنی دردیژت   

ت وجوی مشکل شناات  و عملکری پایین تر تحصیل  رد بردخ کویک  سدفسریر  ممکن د

یدشته دست موری تأکیی عردر یهی. معلوم شژی  دسژت کژه     عبالً مشکالت پرید ش شی  که

کویکاک دفسری  که مشکالت یایریرخ یدرنی، یر دیردکات تحصیل  اوی، کاسژت  هژای  رد   

( کژه ممکژن دسژت د  پیشژرفت و اطرپژذیرخ تحصژیل        1882تجربه م  کننی دهیژث،  

تعریژف  »ی که دین مسئله یر دثژر کژارکری   ممانعت بیشترخ رد به عمل موری. برا  معتقین

  با یایمورخ کریک تنها دطالعات فیییک چیزها با عینک منه یا تمایل ب 2«شناات  منف 
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(. بعالو ، کویکژان  کژه دفسژریر  شژیییخ     1884 1میی دلویر و همکاردک، م منف  پییی 

ر دسژتفای  د   یدرنی ممکن دست مسیب حافظه رد تجربه کننی. شایی به دین علت که منهژا ی 

ردهبریهاخ حافظه شکست م  اورنی دهماک منبع(. معلوم شی  دست که بین دضطردب و 

پیشرفت،درتبا  منحن  پیچیی  دخ وجوی یدری به رونه دخ کژه عملکژری بهینژه بژا یرجژه      

 2001،نقژل د رژورمن،   1820دشژارما، بردنگیختگژ  همژرد  دسژت     متوسط  د  دضطردب و

دهمه یژا هژی ( بژه کژاهش     (.دفژرد  وتفژریط یردضژطردب    1391نریمان  ونوردن  ،ترجمه 

 .عملکری منجر م  شوی

به باور بعی  ها کویکاک میطرب، به ترس دحتمال  عریب دلوعوع عایت ااص  پیید مژ   

؛ 2001بژه نقژل د  رژورمن،     1888کننی دتقوخ، نشا  یوست، مردیخ، یژول و یلقلژیش،   

ویکاک میطرب ممکن دست به طور دفردطژ   (. بنابردین، ک1391ترجمه نریمان  و نوردن ، 

هشیار بوی  و نسبت به موععیتهای  که چالش یدر یا تهیییممیز هستنی، حساسیت ااص  

یدشته باشنی. دین کار یر موری یدنش ممو دک مبتال به ناتودنیهژاخ یژایریرخ ممکژن دسژت     

رنژی یژا   چنین معن  یهی که منها یربار  موععیتهاخ دحتمال  که ممکن دست شکست بخو

موری تمسخر عردر ریرنی مراه  بیشترخ یدرنی. معلوم شژی  دسژت کژه ودکژنش کویکژاک      

مبتال به ناتودنیهاخ یایریرخ یر بردبر شکست بسیار شژیییتر د  ودکژنش همسژاالک سژالم     

اوری  بوی  و بهبویخ د  دضطردب و تنش به وجوی ممی  یر منها بسیار سختر دست دیین و 

( و بژه نظژر مژ     1391؛ ترجمه نریمان  و نژوردن ،  2001رورمن،  به نقل د  1892ردتاک، 

رسی که دضطردب بر تودناییهاخ مسأله رشای  کویکاک مبتال به ناتودنیهاخ یایریرخ تژأثیر  

ظریف  م  رذدری، شایی باعث م  شوی که منها به هنگام دفژزدیش دضژطردب، کمتژر نظژام     
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رااشگرخ و رفتار ضی دجتماع  دغلب با (. پ1882، 1منطق  باشنی دفیشر، ملن و کو  ومنی

  یدشته دست. مخصوصاً با نگرخ نقایدنژه کژوروک ول و بژ یک    انتایج ضعیف تحصیل  درتب

( د  پژوهش مقطع ، ینباله یدر و بررسیهاخ طول ، م لفین رد به دین مهم رهنموک 1882د

ه کژم ممژو خ   کری تا دیعا کننی که چنین رفتارخ، عملکری تحصیل  رد بیتر م  سا ی و بژ 

کل  تحصیل  و نتایج کمتر مطلوب  نیر  منجر م  شوی. همچنین معلوم شی  دست که 

مشکالت رفتار ضژیدجتماع ، یلبسژتگ  و یرریژرخ یر تحصژیالت رد کژاهش مژ  یهژی        

 (.  1391؛ ترجمه نریمان  و نوردن ، 2001، به نقل د  رورمن، 1884دویلیامز و مک ج ، 

یژایریرخ رشژیخ( عبارتنژی د : نقژص تژوجه ، نقژص دیردک       دیا داتاللهاخ  شرایط روانی

حرکت ، نارساییهاخ شناات  و تأایر رشی  یژان  و   -بینای  و شنودی . داتاللهاخ دیردک 

یا وجوی نقص یر مک. دین شردیط رودن  م  تودننی یر برو  ناتودنیهاخ یرس  عودمل موثرخ 

 .  (1328به حساب مینی دکرک و راالرر، ترجمه جودییاک، 

اودنیک عبارت دست د  تودنای  بیروک کشییک دطالعات بصرخ د  صفحه کاغذ و یرک  خواندن:

تفسیر معنایدر نمایهاخ کالم  نوشته شی  یژا چژاش شژی  دسژت.     « اودنیک»معناخ مک متن. 

 م  نامی. « اودنیک رد براوری معنایدر با متن( »1894یک د

 اختالل در خواندن: 

ه کویکاک مبتال به ناتودنیهای  یایریرخ با مک مودجهنی، ناتودنیهاخ یک  د  مهمترین مسائل  ک

(. 1391به نقل د  هاالهاک و کافمن، ترجمه جودییاک،  1890مربو  به اودنیک دست دنورمن، 

تعیدی  یایخ د  معلماک وعت  رد که هیف ممو ش اودنیک م  کننی بیش د  مژیت  دسژت کژه    

 به نقل د  هماک منبع(.  1822 صرف ممو ش یروس ییگر م  کننی دکرک،
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ناتودن  یر اودنیک دحتماالً هماک چیزخ دسژت کژه هنگژام فکژر کژریک یربژار  نژاتودن  هژاخ         

به ذهن متبایر م  شوی.  مشکالت اودنیک م  تودنی حو   هاخ  یایخ رد یر برریری  یایریرخ

یرک مطلژب  که شامل با شناس  کلمه و فهم مک، رودک بویک یر اودنیک شژفاه  و اودنژیک   

؛ ترجمژه نریمژان  و نژوردن ،    2001بژه نقژل د  رژورمن،     1889م  شوی ددوشیا و همکژاردک،  

1391.) 

د  منجائیکه مشکالت اودنیک یر درتبا  با بسیارخ د  مشکالت رفتارخ و نوشتارخ دسژت نژام   

هاخ مختلف  بردخ دین یسژته د  مشژکالت وجژوی یدری کژه متژیدول تژرین و سریسژته منهژا         

 ن  دست. نارسااود

 تعریف نارساخوانی: 

تشکیل شژی  دسژت.   « lexicos»و « dys»د  تعریف یو کلمه یونان  « ییسلکسیا»دصطالح 

«dys » به معناخ مشکل یریناک یا نابهنجار دست و«lexicos » .به معناخ کلمه م  باشی

  یهژی  بنابردین دصطالح ییسلکسیا به طور یعیق، وجوی مشکالت یر موری کلمه ها رد نشاک م

بییه  دست که به  باک نوشتارخ داودنیک، نوشتن، هج  کریک( یر تیژای بژا  بژاک رفتژارخ     

دشار  یدری. دین دصطالح تنها بردخ توصیف مشکالت کویک به کار م  روی و به هی  وجه منها 

 (. 1328رد تبیین نم  کنیدیدیستاک، 

چار مشکالت رفتارخ نیژز مژ    برا  کویکاک نارسااودک عالو  بر مشکالت  که باال ذکر شی ی

باشنی و دین مسائل  مان  که ممو ش موثرخ یر اودنیک و نوشتن و هج  کژریک، دیژن دفژردی    

 فردهم رریی معموالً بهبوی م  یابی. 
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 اشتباهها در سطح خواندن: 

  یرودعع شکست فری یر اودنیک کلمه هاخ مجزد، با سرعت، یعت و اویکارخ، هسته دصل

 شکیل م  یهی. نارسااودن  رد ت

 .)دشتباههاخ یییدرخ بین حروف  که د  لحاح شکل  نزییک به هم دنی دح خ   چ 

  )دشتباههاخ شنییدرخ بخصوص بین صوتهاخ مجاور دب، ش یا ف، و 

  .)حذف حروف صامت دمرسه به جاخ میرسه 

  حذف برا  هجاها 

  .معکوس کریک و جابجا کریک حروف و هجاها یر یک کلمه 

 فزویک حروف صامت. د 

چپ د ور به جاخ رو (.  -عیم تمایز ردست 

  .مغا  اودنیک بردساس دنتخاب تصایف  یک حرف: ایاباک به جاخ انیدک 

  ضرب مهنگ اودنیک: مریی و مقطع دست به نشانه رذدرخ توجه نم  کنی و راه  متن رد

 با لحن ااص  م  اودنی که با معناخ مک مطابقت نیدری. 

 خ متن رد نم  فهمی. معنا 

      مفاهیم  ماک و تاریخ: یر یایریرخ تعیین  ماک و یایمورخ تژودل  صژحیح رو هژاخ هفتژه

 مشکل یدرنی. 

 مورد مطالعه: 

دصغر پسرخ ی  ساله و متولی دریبیل م  باشی وخ با عی متوسط، الغر  دنیدم و سژیا  چهژر  و   

 مشغول به تحصیل م  باشی. جهاک تربیت یبستاک رنگ پریی  یر پایه سوم دبتیدی  
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بردیر و  2سال تفاوت سن یدری و یدردخ  9دصغر فر نی چهارم اانودی  دست که با مارین فر نی 

 یک اودهر بزررتر د  اوی م  باشی تحصیالت ودلیین هریو سیکل م  باشنی. 

خ بژه  رو  تأایر یدشته مبتال بژه  ریخ و کبژوی   12باریدرخ مایر نااودسته بوی  و هنگام تولی 

 سالگ  جردح  فتق یدشته دست.  2یر  یا ممی  دست. یوبارین

بنا به دظهار مایر و اوی کویک دصغر یدردخ سریریهاخ شییی بوی  و هی  دعیدم  هم صژورت  

 نگرفته بوی. 

دصغر یر حال حاضر د  نظر هوش  طبیع  بوی  و با مشکل اودنیک و نوشتن به مرکز مردجعژه  

نودیر  وضعیت دعتصایخ یر سطح متوسط پایین م  باشژی. و د   نموی  دست. د  نظر سطح اا

 نظر تحصیل  هی  رونه توعف  یر پایه ها نیدشته دست. 

 بیان مسئله: 

، کژه  یژر نظژر    ..............تأسیس شی  دست و تنها مرکز شهرستاک  1393یر سال  میرسهدین 

 مشغول به کار م  باشی.  ..............مییریت ممو ش و پرورش و دیدر  دستثنای  دستاک 

کالس و یو سالن دنتظار و یک دتاق مییریت، مبیدراانه و سرویس بهیدشت   2دین مرکز یدردخ 

 یر سه طبقه م  باشی. 

ممو رار و یک ایمتگزدر م  باشی. ایمات  2تشکل د  یک مییر و مچارت سا مان  دین مرکز 

یدنش ممو دک بصژورت شناسژای  یدنژش      و تشخیص بمرکز بصورت ردیگاک بوی  و رونی در یا

 ممو  توسط ممو رار میرسه و معرف  توسط مییر میرسه مربوطه به دین مرکز م  باشی. 

شردیط ال م بردخ پذیرش یدنش ممو دک یر دین مرکژز یدرد بژویک هوشژبهر طبیعژ ، نیدشژتن      

  و محیطژ مشکالت جسم  حرکت ، بینای ، شنودی  و براوریدر بژویک د  دمکانژات مناسژب    
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ممو ش و نیدشتن ناهنجاریهاخ شییی رفتارخ م  باشی که طبق بخشنامه دخ به میدرس دعالم 

 شی  دست. 

پس د  مردجعه یدنش ممو  به مرکز در یاب  هاخ دولیه توسط مییر مرکز اانم فاطمه میر د دی  

صورت م  ریری پس د  شناسای  یدنش ممو  و دحرد  شردیط دولیه جهت تشژخیص و در یژاب    

مشکالت یایریرخ به مرب  درجاع یدی  م  شوی، تا دبتید تست هوش  وکسژلر، جهژت تعیژین    

هوشبهر و نیم رخ مربو  به مشکالت ویژ  یایریرخ یدنش ممو  مشخص شوی. بعژی د  تفسژیر   

نتایج در یاب  هاخ دنجام شی  توسط مییر و مرب  مرکز به یدنش ممژو  کژی یدی  مژ  شژوی و     

مو  تعیین و مقرردت مرکز ط  بروشورخ به دولیاء دطژالع رسژان  مژ     ساعات و برنامه یدنش م

 شوی.  

سال سابقه کار یر  13با  .....................مرب  ویژ  مرکز مشکالت یایریرخ .....................دینجانب 

 ممو ش و پرورش دستثنای  م  باشم. 

تربیت به دین مرکژز درجژاع یدی    با معرف  نامه مییر میرسه جهاک  24/02/80دصغر یر تاریخ 

شی و پس د  در یاب  هاخ دولیه توسط مییر جهت تست وکسلر به یدنش ممو  وعژت یدی  شژی   

تا با ممایر  ال م د  عبیل اودب مردم شب عبل و اوریک صبحانه کامل بژا یر یسژت یدشژتن    

ز حیژور  صبح یر مرکژ  8ساعت  22/02/80  یر تاریخ س  شناسنامه و یفتر دمالء کالپفتوک

 یدشته باشی. 

نمژر  بژین یو هوشژبهر کالمژ  و      12با تفاوت معنژ  یدر   92-82هوشبهر یدنش ممو  یدمنه 

ری  م موک دطالعات، ریاضیات و اه سعمل  تعین شی یر بررس  نیم رخ یدنش ممو  ضعف یر 

رمزرریدن  مشاهی  ررییی. سپس کارت ویژ  مردجعین مرکز پژس د  تعیژین سژاعت و تژاریخ     

 عه به صورت هفته دخ یک جلسه توسط مییر مرکز به دولیاء یدی  شی. مردج
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تشکیل ررییی یر دین جلسه فرم در یاب  دولیه که شامل غلبه  22/02/80جلسه یوم یر تاریخ 

تعایل و حرکات، جهت یاب  و مراه  فیای  شناات دعیاخ بیک و رو هژا و ماههژا و    -طرف 

 فصول و دیردک دصغر بررس  شی. 

 ای گردی آوری اطالعات: روش ه

پس د  روبرو شیک با دین مسئله فکر کریم که مشکل رد بژا مژییر مرکژز یر میژاک بگژذدرم تژا       

بتودنم د  نظردت منطق  و یعیق دیشاک یر بهبوی وضعیت فعل  دستفای  کنم. با کمک نماینژی   

هنمویهژاخ  معلماک سهیال معا دی  موضوع رد یر شودرخ میرسه مطرح نمژوی  و د  نظژردت و ر  

  بژردخ  دین مسئله به صورت یک دعیدم پژوهژ همکاردک مجرب نیز دستفای  کنم. مقرر شی که 

دین سال تحصیل  مینظر ررفته شی که بنا به ضرورت یک رژرو  سژه نفژر متشژکل د  مژییر      

ویژژ  دصژغر    ( و مربژ  .......................( و نماینی  معلمژاک و مربژ  مرکژز د   ........................مرکز د

 ( تشکیل ررییی. ..........................د

ط  یک جلسه عردریدی ودبستگ  بین دولیاء و ررو  کارخ تشکیل ررییی تا ردهبریهاخ مناسب 

 ممو ش  و پرورش  یر نظر ررفته شوی. 

جهت تکمیل پرونی ، رریمورخ دطالعات کامل یر  مینه مشکل دصژغر در یژاب  هژاخ  یژر بژه      

 عمل ممی 

 -م موک مودی ( م موک دمالء -3م موک ود  شناات   -2نارسااودن   -1م موک اودنیک د

م مژوک   -م مژوک فردسژتیک   -یرک  بژان   -ن، حافظژه و تژودل  شژنویخ   پمم موک شنودی  و 

 بنیررشتالت. 
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 تجزیه و تحلیل اطالعات: 

مچنژین یر  نوشژتن ه  -پس د  مطالعه کتاب ها و منابع روناروک یر  مینه خ ممو ش اودنیک

. و پژس د     مینه مشکل رفتارخ و اودب دصغر د  رهنمویهاخ دستایدک یدنشگا  دستفای  نموی

تفسیر نتایج در یاب  هاخ دولیه طرح یرماک و تژرمیم جهژت دصژالح مشژکل یژایریرخ دصژغر       

 نوشته شی.  

 خالصه یافته های اولیه: 

 نوشتن  برا  د   علل نارسااودن  و فعال نبویک دصغر یر اودنیک و 

 عیم مراه  ودلیین د  مشکل ودعع  دصغر  -1

 فقر مال  ودلیین جهت یرماک دصغر  -2

 عیم دعتمای به نفس و عزّت نفس   -3

نامراه  ودلیین و دولیاء میرسه د  علت مشکل اودب سرکالس و دسپاسم شژییی عیژالت    -4

 وخ  

 وجوی مشکالت رفتارخ  -2

 دجتماع  مشکل یر برعردرخ درتبا  و مهارتهاخ  -2

 عیم توجه و تمرکز یر موضوعات ممو ش و محیط دطردف اوی  -2

 نیدشتن تغذیه مناسب  -9

 عیم مراه  دولیاء د  روش تربیت  مربو  به فر نی مار -8

  عودمل دنگیزش  و محیط  -10

 دشکال یر حافظه یییدرخ و شنییدرخ  -11

 ذهن  و  بان  کویکاک  نامراه  دولیاء میرسه به رودنشناس  ترتیب  و شناات -12
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 مشکل مراه  ود  شناات  و ممو ش  -13

 عیم غلبه طرف   -14

 نارسای  حافظه بصرخ  -12

 نارسای  دیردک   -12

 ارائه راه حل های پیشنهادی: 

با جمع بنیخ و تجزیه و تحلیل دطالعات جمع مورخ شی  ی رررو  کارخ و با توجه به تجربژه  

 هاخ رذشته یریافتیم. 

براوری مییر مرکز با دولیاخ یدنش ممو  جهت ترغیب و تشویق و دیجای دنگیز  بژردخ   حسن -1

 دصغر و حیور مستمر یر جلسات مرکز. 

مشاور  با مایر جهت مشکل اودب و سریریهاخ عصب ، معرف  به پزشک متخصص مغژز   -2

 و دعصاب 

 منزل دصغر حیور مایر یر جلسات ممو ش  و ترمیم  جهت نظارت بر دنجام تکالیف  -3

 دستفای  د  ردهبریهاخ شناات  و رفتارخ یر ممو ش داویممو خ و اوی پرسشگرخ(  -4

چوک تلفظ صحیح حرف ها یر نوشتن و اودنیک صحیح کلمات نقش بسزدی  یدری. معرف   -2

 به رفتار یرماک شی. 

 دستفای  د  شیو  خ چنیحس  فرنالی با دستفای  د  وسیله کمک ممو ش  سینا  -2

 دستفای  د  روش ریلنگهام با دستفای  د  وسایل کمک ممو ش  و معلم سااته  -2

 دستفای  د  تمرینات مربو  به مراه  ود  شناات   -9

 دستفای  د  تمرینات فردستیک جهت یرماک یعت و تمرکز و نارسانویس   -8

 دنجام تمرینات مربو  به تقویت حافظه یییدرخ و شنییدرخ  -10
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تمرینات م موک دو تسک  به عنودک ترمیم غلبژه طرفژ  و مشژکالت حرکتژ       دستفای  د  -11

 تعایل  

 دستفای  د  کتب تمرین  موجوی یر مرکز جهت ترمیم داتالل اودنیک و نوشتن  -12

 دستفای  د  تصاویر  نجیر  دخ و جزو  معلم سااته جهت تقویت یرک مطلب  -13

 بهبوی رودک اودن  و سرعت یر اودنیک ی  د  ردهبریهاخ اودنیک مکرر بردخ ادستف -14

 دستفای  د  یدنش و بینش معنایدیک به ودژ  ها و مفاهیم بردخ بهبوی یرک مطلب  -12

 ممو ش اودنیک با دستفای  د  وسایل کمک ممو ش  ردیانه دخ  -12

 دردئه برنامه مناسب تغذیه  یر ممو ش اانودی  توسط مییر مرکز  -12

قویت دعتمای به نفس و مهارتهاخ دجتماع  یر ممو ش اانودی  توسط دردئه ردهکار جهت ت -19

 سهیال معا دی  و رویا نورخ 

 دردئه ردهبریهاخ یای یارخ  -18

 رویکردهای سنتی: 

یک  د  عوخ ترین و ردیج ترین رویکریهاخ سنت  یرماک ناتودن  هاخ یایریرخ بر روخ کانژال  

ر کانال هژاخ حسژ ، بسژیارخ د  روش هژاخ     هاخ حس  تأکیی یدشته دست. به ااطر تأکیی ب

نامیی  شی  دنی یژا بوسژیله حژرف دول     1ناتودن  هاخ یایریرخ به عنودک روش هاخ چنیحس 

: ییژیدرخ دییژیک(، شژنییدرخ دشژنییک(،     VAKT]2کانال هاخ حس  شناسای  مژ  شژونی   

سژ   توجه به دنژودع کانژال هژاخ ح    ]جنبش  ددحساس بین  یا ماهیچه دخ(، بساودخ دلمس (

مبناخ سه روش مهم سنت  یر ممو ش دصالح  دست هر روش به یک  د  پیشکسوتاک ناتودن  
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( و کژرک  1832( دورتژوک د 1843هاخ یایریرخ مربژو  مژ  شژوی کژه عبارتنژی د : فرنالژی د      

 (.  1828د

 روش فرنالد: 

نظریه روش هژاخ چنیحسژ  رد مطژرح کژری. منطژق روش یژایریرخ        1843فرنالی یر سال 

حژودس، یر یژایریرخ   لی دین دست که کویک با ممواتن به کارریرخ هرچه بیشتر کلمات فرنا

ا سرنخ هاخ بیشترخ یر  داتیار اودهی یدشت. درژر کژویک یر هژر یژک د      یاودنیک، تجارب 

حودس ضعیف باشی، حس هاخ ییگر به دنتقال دطالعات کمک اودهژی کژری. روش فرنالژی یر    

ممو ش نوشتن و هج  کریک نیز به کار مژ  روی.   عمل به اودنیک محیوی نم  شوی، بلکه یر

 و کل ودژ  ست.  1روش فرنالی دساساً یک روش تجربه  بان 

ن  که منجر به شکست یدنش ممو دک م  شوی، افرنالی معتقی بوی که با غلبه بر مشکالت هیج

 اودنیک سای  تر م  شوی، دلبته به شر  منکه مطالب اودنین  موری عالعه منها باشنی. 

بنابردین به پیشنهای یدنش ممو دک و با کمک معلم یدستاک های  نوشته مژ  شژویو سژپس یر    

کالس اودنی  م  شونی. یدنش ممو دک همچنین کلمات  رد که م  اودهنی یای بگیرنی دنتخاب 

م  کننی و سپس بر روخ منها کارم  کننی، چنیین بار مک کلمات رد کپ  بریدرخ کری  و م  

نی منها رد د  حفژظ بنویسژنی. کلمژات یژای ررفتژه شژی  یر یداژل یژک پوشژه          اودننی تا بتودن

نگهیدرخ م  شونی تا یر موعع نیا ، یدنش ممو دک به منها مردجعه کننی. فرنالی مخالف دین بژوی  

که یدنش ممو دک به یایریرخ صیدهاخ کلمات ودیدر شونی. دو بر روخ اودنیک و نوشتن کلمات 

ت. با وجوی منکه روش فرنالی طرفیدردک پروپاعرص  یدری کژه مژ    به عنودک یک کل تأکیی یدش

تودننی مطالعات موریخ رونارون  د  کاربری موفقیت ممیز روش فرنالی دردیه نماینژی دمژا براژ     
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تحقیقات نیژز محژیوییت دثربخشژ  دیژن روش رد نشژاک مژ  یهنژی دتژورش، لمژپ، نژاش و           

 (. 1891د1چیانگ

 گلینگهام:  -رویکرد اورتون

( د  روش چنیحس  ییگژرخ بژردخ ممژو ش    1830نگهام و دستیلمن بردساس کار دورتوک درلی

شژنااته شژی  دسژت.     2رلینگهام -اودنیک حمایت کرینی. دین روش به عنودک رویکری دورتوک

رلینگهام و دستیلمن نظردت دورتوک رد به صورت روش هاخ عمل  یرمورنی. منهژا برنامژه دخ رد   

ها مشکالت اودنیک، بلکه مشکالت مرتبط بژا هجژ  کژریک و طژر      طردح  کری  دنی که نه تن

نوشتن رد نیز دصلح م  کری. منها توصیه کرینی که یدنش ممژو دک بایژی رودبژط بژین حژروف و      

صیدهایشاک رد با کمک همه حس هاخ موری نیا  و د  طریق تکالیف اودنیک، هجژ  کژریک و   

ین به یدنش ممو دک ممو ش یدی  م  شژی کژه یژک حژرف رد ببیننژی      دنوشتن یای بگیرنی. بنابر

دیییدرخ( و صیدخ مک رد بیاک کننی دشنییدرخ( صید رد بشنونی دشژنییدرخ( و مک رد بنویسژنی   

دجنبش ( و غیر . بعی د  تسلط بر رودبط ی  حرف دول، یدنش ممو  شروع بژه ترکیژب حژروف    

ممو  یر اودنیک کلمات  که د  حژروف مژ     بردخ سااتن کلمات م  کنی. به تیریج که یدنش

 سا ی تسلط پیید کری هج  کریک و اودنیک یدستاک نیز دردئه م  شوی. 

رلینگهام نشاک م  یهنی که دین روش، اودنیک  -مطالعات دنجام شی  یر موری رویکری دورتوک

، 3یکرژو  -و هج  کریک کویکاک میدرس دبتیدی  رد بهبوی م  بخشی دجاش ، یلگرک و بولژودر 

؛ ویکژرخ، رینولژی  و   1889؛ دُکلنی، بالک، دسژتنفوری، ناسژبوم و بژالیس،    1822؛ کلین 2002

و همچنین هج  کریک یدنشجویاک کالج رد نیژز بهبژوی مژ  بخشژی درژویر،       (4،1892کوچردک
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رلینگهام یر موری مزدیژاخ   -(، دررچه مطالعات مربو  به رویکری دورتوک1883بنکس و رویر، 

ه روش هاخ ییگر دغردق کری  دنی. با وجوی دین، برا  د  مزدیاخ دین رویکری دین روش نسبت ب

 با مزدیاخ سایر روش هاخ کارممی همخودن  یدری. 

 آموزش واج: 

، با تشکیل موسسه ملژ  اودنژیک یکژ  د  عمژی  تژرین      1882کنگر  دیاالت متحی  یر سال 

ولیت در یژاب  شژودهی علمژ  یر    دعیدمات رد با تالش بسیار یر حیطه اودنیک مغا  کری و مسژئ 

موری ممو ش اودنیک رد به منها محول نموی. دین موسسه د  دفردیخ با دطالعات و یدنش جژامع  

تشکیل م  شی که هی  رونه سوریرخ نسبت به نتایج تحقیقات نیدشتنی. نویسنیراک برنامژه  

ونی. دین موسسژه  ها یا م موک ها که ذینفع یافته هاخ موسسه بوینی نم  تودنستنی عیو مک ش

کژری،   دپس د  دین د  نیا هاخ معلماک و ودلیین سردسر کشور و دولویت هژاخ منهژا دطژالع پیژی    

 شروع به بررس  مقاله هاخ تحقیق  کری.  

موسسه مل  اودنیک هزدردک تحقیق یربار  جنبه هاخ مختل اودنیک شناسای  کری و سژپس  

دعیاخ دین موسسه بژه عنژودک بخشژ  د      بر روخ علم  ترین منها با یعت بیشتر تمرکز نموی.

ک مطالعژات رد بژردخ    متحقیق شاک، بژر روخ  روش هژاخ ممژو ش ود  هژا تمرکژز نموینژی و      

شناسای  روش ها و تمرین هاخ ممو ش  کارممی موری تحلیل عردر یدینی. منها دثربخش  نسب  

رد بردخ ممو ش  سه موری د  روش هاخ ود  هاخ تحلیل ، ود  هاخ ترکیب  و ود  هاخ متفرعه

 با شردیط ررو  کنترل رزدرش کرینی:  اود  ها و مقایسه منه

 :ممو ش اودنیک کلمه هاخ نامشنا به یدنژش ممژو دک توسژط مقایسژه      واج هطی متیرقه

جهت هج  کریک کلمات رفتارخ به طورخ که نحژو  اودنژیک منهژا رد بیامو نژی و د      

 نی. یستور عمل هاخ ودج  یر اودنیک متن دستفای  کن
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 :ممژو ش مطالعژه کلمژات  کژه یدنژش ممژو دک عژباًل ممواتژه دنژی و           واج هطی تحلیلی

تشخیص درتبا  حرف باصید یر دین کلمات، دین کار بیین منظور دنجام م  شژوی کژه   

 کویکاک مجبور نباشنی صیدها رد به تنهای  تلفظ کننی. 

 :و ترکیژب منهژا   ممو ش حروف به جاخ صیدها و نحو  تبییل حروف  واج هطی ترکیبی

 .به صیدها دود  ها( و سپس ترکیب صیدها بردخ تشکیل کلمه هاخ عابل تشخیص

نتایج بررس  موسسه مل  اودنیک نشاک م  یهی به طور کل ، هر سه روش ممژو ش ود  هژا   

بردخ کویکان  که ممو ش رد یریافت کرینی نسبت به کویکان  که هی  نوع ممو ش  یریافژت  

به همرد  یدشت. دررچه یربار  میزدک تأثیر هر یک د  روش ها دتفاق نظژر  نکرینی، نتایج بهترخ 

وجوی نیدری، دما به نظر م  رسی که روش هاخ ترکیب  عوخ ترین منها هستنی. حتژ  عبژل د    

دینکه موسه مل  اودنیک رزدرش تحقیق رد دردئه کنی نیز بسیارخ د  متخصصاک نژاتودن  هژاخ   

؛ 1899 ش اودنیک حمایت م  کرینژی دبژال و بالچمژن،    یایریرخ د  روش هاخ ترکیب  ممو

، سژیمونز و کمنیژو،   1822؛ دنگلمژن،  1822؛ کژال،  2004؛ کارناین و همکاردک، 1882بتمن، 

 (. 1890؛ ویلیامز، 1889

 نظریه برتری نیمکره مغزی فرف راست: -2

ت. عنژودک شژی  دسژ    1822و  1832ط دورتوک و فرییمن به ترتیژب یر سژالهاخ   سدین نظر تو

همانطورخ که نیمکر  چپ مغزخ بردخ رفتار و مهارت هاخ کالم  دست نیمکر  ردست بیشتر 

یر کنترل ساات و دیجای تشخیص هاخ پیچیی  یییدرخ و فرمینیهاخ غیرکالم  و مراهیهاخ 

دیردک  نظیر موسیق ، رمو  ریاض  نقش یدری و دفردی مبتال به اودنش پریشژ  یچژار برتژرخ    

و سع  یدرنی بیشتر د  تودناییهاخ غیرکالم  بردخ دنجام تکالیف میرسژه   نیمکر  ردست هستنی

دستفای  کننی. پیاژ  و بروئر دین فرضیه رد ری م  کننی. د  منجای  که عطع بافت عصژب  ردبژط   
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بین یو نیمکر  باعث اودنش پریش م  شوی و یر دکثر مطالعات تفاوتهاخ سژااتارخ یر بژین   

ت و نیمکر  ردست نسبت به نیمکر  چپ بزررتژر بژوی  و دیژن    یو نیمکر  مغزخ ییی  شی  دس

تفاوت یر ناحیه تمپوردل نیمکر  چپ که مرکز رفتار دست کامالً مشهوی دست و مطالعات بعی 

د  مرگ، دسکن مغزخ و دم. مر. مخ نیز منرد ثابت کری  دنی لذد غالبیت ناعص نیمکر  هاخ مغزخ 

 کمک  یایخ به دیجای بیمارخ م  کنی. 

ودهی بالین  نشاک م  یهی که دکثر مبتالیژاک چژپ یسژت هسژتنی و بژین چژپ یسژت  و        ش

داتالالت دیمن  روناروک عملکری مغزخ ردبطه وجوی یدری ول  دین مسئله نبایی چنیدک رمرد  

 کننی  باشی که باعث یأس اانودی  شی  و مشکل کویک رد یرماک ناپذیر بیدننی. 

 مغز، ساختار و کارکردهای آن: 

ام  رفتار دنساک د  مغز و یستگا  عصب  مرکزخ تأثیر م  پژذیری رفتژار یژایریرخ یکژ  د      تم

مهمترین فعالیت هاخ مغز دست ناتودن  هاخ یایریرخ د  یک بعی عصژب شژناات  مژنعکس    

 کننی  خ کژکارخ افیف  یر دین پیچیی  ترین عیو بیک دست. 

 نیمکره های مغز: 

ست نیمکر  خ ردست و چپ که یر بررس  سطح  د  نظر مغز دنساک د  یو نیمه تشکیل شی  د

سااتارو سوات و سا  تقریباً مشابه به نظر م  رسنی. هر نیمکر  خ مغژز شژامل یژک عطعژه     

پیشان  یک عطعه ریجگاه ، یک عطعه پس سرخ، یژک عطعژه مهیانژه دخ و یژک ناحیژه خ      

بل بژیک رد هژیدیت   حرکت  دست. ناحیه حرکت  هر نیمکر  فعالیت هاخ ماهیچه دخ طرف مقا

م  کنی. بنابردین منشأ حرکات یست و پاخ ردست ناحیه حرکت  نیمکر  چژپ دسژت هژر یو    

 چشم و هر یو روش یر هر نیمکر  با نمای  یدرنی. 
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 مغز راست، مغز چپ، تفاوت های کارکردی: 

رنژی و  دررچه یو نیمه مغز د  نظر سااتار تقریباً مشابهنی، د  نظر کارکری با یکژییگر تفژاوت ید  

( نیمکژر   1892دین تفاوت ها د  هماک دودیل  نیر  مشکار م  شوی دهیزکوک و کینز بژویک  

یرصژی   80خ چپ به فعالیت هاخ مربو  به  باک دثر و تسژلط یدری. کژارکری  بژان  بژیش د      

بزررساالک د  نیمکر  چپ منشأ م  ریری، صرف نظر د  دینکه فری چپ یست، ردست یست یا 

یرصژی د  دفژردی چژپ     21یرصی د  دفردی ردست یست و حیوی  89و باشی. یر ترکیب  د  دین ی

 یست،  باک یر نیمکر  چپ ودعع دست. 

نیمکر  ردست با محرک هاخ غیرکالمژ  سژروکار یدری. دیردک فیژای ، ریاضژیات، موسژیق ،      

 ردست عردر یدرنی.  ر کمخ  مان  و مراه  د  بیک یر نیجهت یاب  مکان ، ترتیب ها

ن دررچه تکانه هاخ عصب  یییدرخ و شنییدرخ به طور همزماک به هژر یو نیمکژر  مژ     بنابردی

رسنی، نیمکر  چپ دست که به محرک هاخ  بان ، نظیر ودژ  ها، نمایها و دفکار ودکنش نشژاک  

م  یهی. یر نتیجه بزررساالک که سکته مغزخ یر مک ها به مسیب یییک نیمکر  چپ منتهژ   

 باک و همچنین داتالل کارکری حرکت  نیمه ردست بژیک یچژار مژ     م  شوی غالباً به فقیدک 

 شونی. 

با توجه به دین یورانگ  مغز، چنین تصور م  شوی که برا  دفردی تمایل یدرنی بژا محژیط بژه    

مغژزخ( بهژر  مژ      -ردست»مغزخ( براوری کننی، یر حال  که ییگردک د  شیو   -چپ»شیو  

حث هاخ بیشترخ رد دیجاب م  کنی،  یرد ممکژن دسژت   ریرنی. دین تفاوت ها یر کارکری مغز ب

 دین مفهوم به شناات بیشتر تفاوت هاخ روش هاخ یایریرخ منته  شوی. 

 تسلط نیمکر  دخ: 
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دورتوک، یک  د  نخستین پژوهشگردک مشکالت اودنیک و  باک، دین نظریه رد مطژرح کژری کژه    

ردست، یا نمای تحریژف شژی  نامیژی(    ودرونگ  حرف ها و ودژ  ها دکه مک رد ودرونه بین  چپ و 

احیژه  بژاک یر مک عژردر    چپ مغز دست کژه ن عالمت دیجای نشیک تسلط نیمکر  دخ یر نیمکر  

( طبق نظریه دورتوک، نیمکر  چپ بایی نیمکر  مسلط یا مهار کننی  باشی 1832یدری ددورتوک، 

ته  م  شوی. یافتژه  و میداله نیمکر  ردست یر االل فعالیت هاخ  بان  به مشفتگ   باک من

هاخ جارخ چیزهاخ بیشترخ به نظریه دورتوک م  دفزدیی. معموالً، نیمکر  چپ به کنش هژاخ  

 بان  داتصاص یدری و نیمکر  ردست کنش هاخ غیرکالم  رد مهار م  کنژی. دمژا یو نیمکژر     

درتبا   مغز کامالً مستقل د  یکییگر کار نم  کننی؛ بسیارخ د  دجزد و کارکریهاخ مک ها با هم

یدرنی. فردینی یایریرخ به هر یو نیمکر  و کارکریهاخ مرتبط مک ها ودبسژته دسژت دکژاتمن و    

( کژارکری ناکارممژی هژر نیمکژر      1892؛ رژایس،  1892؛ هیزکاک و کینزبژورک،  1899لین ، 

  کل  دفردی رد کاهش م  یهژی و یر دکتسژاب کژاربری  بژاک یر منهژا تژأثیر مژ  رژذدری         یکارد

 (.1892؛ یو مک، 1892نزبورک، دکیزکاک و کی

 رجحان جانبی: 

حاک جانب  موضوع نظریه بحث دنگیز مربوط  دست کژه درتبژاط  رد بژین داژتالل     جمبحث ر

هاخ یایریرخ و تمایل به دستفای  د  طرف ردست یا چپ بیک یا رجحاک یست، پژا، چشژم یژا    

ل بژه دنجژام یدیک   روش ردست یا چپ مطرح م  کنی. دصطالح برترخ جانب  بهنجار به تمایژ 

همه کنش ها با یک طرف بیک دطالق م  شوی برتژرخ جژانب  مخژتلط تمایژل بژه ممیخژتن       

رجحاک ردست و چپ یر دستفای  د  یست ها، پاها، چشم ها و روش هاست. برترخ جانب  هژر  

نظیر پرتاب تژوش، بژا پژا  یک یژک تکژه       -یدنش ممو  رد م  تودک د  طریق رفتارهاخ سای  دخ

م مایش کری، یا  -کریک د  یدال یک لوله و روش یدیک به تیک تاک ساعت مچ چوب، نگا  
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د  روش هاخ پیچیی  ترخ کژه یر رودک شناسژ  دعصژاب کژاربری یدری دسژتفای  کژری دبیگلژر،        

( پژوهش هاخ مربو  به رجحاک جانب  یافته 1892؛ رایس، 1881؛ دُبر وت و بولیک، 1892

ودنای  اودنژیک بژین یدنژش ممژو دک بژا برتژرخ جژانب         هاخ متناعی  رد یربار  تفاوت هاخ ت

 همساک و برترخ جانب  مختلط دردئه م  یهی. 

  خودپرسشی:

( کارممژیخ ممژو ش یژک فردینژی     1892بررسیهاخ صورت ررفته توسژط ونژگ و همکژاردک د   

فردشناات  به نام اوی پرسش  یر بهبوی فهم اودنیک یدنش ممو دک مبتال به داتالل یایریرخ 

وجه عردر یدینی. یر برنامه هاخ اوی پرسش  به یدنژش ممژو دک یژای یدی  مژ  شژوی تژا       مرکز ت

س دالت  رد د  اوی بپرسنی که فهم منها رد د  مطلب اودنی  شی  بژه تصژویر مژ  کشژی. بژردخ      

( یدنش ممو دک مبتال به داتالل یژایریرخ و غیژر عقژب مانژی  رد     1892د 1مثال، ونگ و جونز

 اوی پرسش  دستفای  نماینی.  ممو ش یدینی تا د  روش

 به یدنش ممو دک یای یدینی تا د  اوی بعی د  اودنیک یو پاردرردف، سودلهاخ  یر رد بپرسنی: 

 چرد دین جمله یا پاردرردف رد میخودنم.-1

 عقیی  دصل  یردین پاردرردف چیست؟ بگذدر  یر مک اط بکشم.-2

 ؟چه سودل  م  تودنم یر موری دین دیی  دصل  بپرسم-3

 پاسخ به دین سودل چه چیزخ م  تودنی باشی؟-4

یافته ها نشاک م  یهنی که یدنش ممو دک مبتال بژه مشژکالت اودنژیک کژه د  ممژو ش اژوی       

پرسش  بهر  منی شینی،سطح باالترخ د  یرک وفهم ویژایمورخ رد یرمقایسژه بژا منهژای  کژه      

 ( 1892ممو ش نییی  بوینی،نشاک یدینی.دچاک وکله،
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 شناختی: -اصالح رفتاری

دین روش، رویکریخ اویممو  یر یایریرخ دست. به دین معن  که دفردی با تقویت و حژرف  یک  

با اوی و اویبا بین ، بردخ یایریرخ بردنگیخته م  شونی و جریژاک یژایریرخ رد کنتژرل مژ      

 کننی. 

 شناات  اویممو  مشتمل بر مردحل  یر دست:  -برنامه رفتارخ

سا خ کری ، یر حال  که با اویش با صیدخ بلنی حرف م   نی،  معلم یک تکلیف رد میل -1

 رفتار میل شی  توسط یدنش ممو  یر دین مرحله مشاهی  م  شوی. 

یدنش ممو  تکلیف میل شی  توسط معلم رد یر حال  که با اوی حرف م   نی با ردهنمای   -2

 د  سوخ معلم دنجام م  یهی. 

 نبال م  کنی، یستوردت ممو ش  رد نجود م  کنی. یدنش ممو  یر حال  که تکلیف رد ی -3

 یدنش ممو  یر حال  که تکالیف رد دنجام م  یهی د  رفتار یرون  دستفای  م  کنی.  -4

بژر  « که چگونه و چطژور عمژل کژری  دخ؟   »یدنش ممو  د  طریق رفتن دین جمله به اوی  -2

دین نتیجه برسی که اوب  عملکریش نظارت م  کنی دو یر پاسخ به جمله باال ممکن دست به

 عمل کری  یا دینکه نیا  یدری مهسته تر عمل کنی و ...

یدنش ممو دک ناتودک یر یایریرخ د  دین روش مژ  تودننژی یر رونژه هژاخ مختلژف یژایریرخ       

 دستفای  کننی. 

 یارهای کلید واژه: یاد 

دن  هژاخ یژایریرخ بژه    تحقیقات نشاک یدی  دنی که دستفای  د  یاییارها با یدنش ممو دک با نژاتو 

(. تکنیژک هژاخ   1889ویژ  یر تیریس ودژراک بسیار سویمنی دست دلیوی، فورنس، و کژاودل ،  
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شامل دستفای  د  تصاویر یییدرخ و صیدها جهت برعردرخ درتبا  بژین یدنژش    1یاییار کلیی ودژ 

عژات دسژت   موجوی و مفاهیم با کلمات نامشنا و دردئه یک ردهبری حافظه دخ بردخ با یژاب  دطال 

 (.1889دمستروپیرخ و دسکردرز، 

 چگونگی اجرای راه حل: 

با حژروف   جهت دیجای دنگیز  و ترغیب دصغر به اودنیک دو رد به اانه دلفبا بریم و د  دو اودستم

با خ کنی و اوب منها رد ببینی و صیدخ هر کیدم رد که م  یدنی بگویی و حژرف مژوری نظژر رد    

ل حروف  که یرست نام م  بری تشویق م  شژی و دیژن دمژر بژه     هم به من بیهی. دصغر یر عبا

تقویت عزت نفس بهم ریخته خ وخ کمک م  کری تا اوی رد یست کم نگیری. بعی بژا کمژک   

دصغر نامش رد بر روخ ییودر اانه دلفبا با دستفای  د  حروف برجسته نوشتیم من یر دین میژاک  

  حروف ررفتم. یر پایاک جلسژه دول یرمژان    یک در یاب  پنهان  نیز د  دصغر یر موری شناسای

ور مایر عردریدی مشرو  ردهبری هیدیت رفتار بسته شی که متیمن تودفژق نامژه   یبا دصغر با ح

دخ کتب  بین یدنش ممو  و معلم دست که یدنش ممو  عبول م  کنی کژارخ رد کژه معلژم مژ      

که یدنش ممو  م  اودهی  اودهی دنجام یهی و معلم نیز به سهم اوی عبول م  کنی. چیزخ رد

ودنی با یک وسیله ممو ش  بژا خ کنژی   تو  بمفردهم کنی. مثالً پس د  ممو ش مفهوم  یدنش م

عردریدی مشرو  رد بایی هر یو طرف دمیاء کننی  نمونه دخ د  عردریدیهای  که بین دصغر و مژن  

 بسته شی تقویت ژتون  بوی. 

و به تعیدی معین رسییک م  تودک مک رد بژا  تقویت  دست که پس د  جمع شیک  تقویت ژتونی:

 تقویت کننی  حمایت  ملموس ترخ عوض کری.  

                                   
1 -  
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من با دصغر تمرینات غلبه طرف  رد به صورت با خ با حیور مایر، یر جلسات متعیی با شژوت  

اانه با خ و ... با پاخ غالژب دردسژت( دنجژام     -ل  ل  کریک -کریک توش دیستایک روخ یک پا

 یدیم. 

رین غلبه طرف  مهارت هاخ دجتماع  و فریخ دصغر نیز تقویت شی  به طورخ که یر ضمن تم

ک بژه کژالس هژاخ مرکژز مردجعژه مژ  کنژی و همچنژین بژردخ          دبه نقل د  مایر با دنگیز  فردو

 -دکت پرتژاب تژوش بژه هژیف    با خ توش و ر -هماهنگ  یست غالب تمرینهاخ پیچانیک عرعر 

ردستیک... دنجام شی و نیز به مایر دصغر تأکیژی  فنقطه ماهیگیرخ و تمرینات نقطه به  -بولینگ

 کریم که بردخ بهتر دنجام شیک مک یر منزل هر رو  دین تمرینات رد تکردر کنی. 

 یر طول هر جلسه د  روشهاخ ذیل بنا به ضرورت دستفای  ررییی  

 مرحله یر ممو ش مینظر من بوی.  2یر هر جلسه  آگطهی واج شنطختی: -الف

یک کلمه رد دنتخاب م  کریم که فقط یک  د  حروف مک حرفژ    تنطظر واج نویسه:آموزش  -1

بوی که دصغر یر شناات مک مشکل یدشت با دستفای  د  حروف برجسته و یک میله کژه یدردخ  

چنیمهر  متحرک بوی دستفای  کریم به دین صورت که با نام بریک هر حرف کلمه دصغر مهژر   

تا به دین مراه  برسی که یر د دخ هر صیدی  که مژ  شژنوی    دخ رد یدال میله حرکت م  یدی

 یک حرف نوشته م  شوی. 

 -بردخ شناسای  اوی حرف د  وسیله سینا هم دستفای  م  شی تا بژا دسژتفای  د  روش حسژ    

المسه یر حین ممو ش یایریرخ  -حرکت  -شنودی  -حرکت  فرنالی و دستفای  د  حس بینای 

 بهتر صورت بگیری. 

ستفای  شی بژیین صژورت کژه روخ کارهژاخ یبلنژا      د  با خ یبلنا د زش تجطنس و قطفیه:آمو -2

تژاس و چنژی مهژر  یدری.     2کلمات با حروف هم صید و غیر هم شکل نوشته شی  دست دصغر 
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 -وسژط  -بعی د  پرتاب تاس ها حرف موری نظر دح( و محل عردر ررفتن حژرف یر کلمژه ددول  

ه موری نظر مثالً دظهر( رد روخ کارت یبلنا پیید کژری  و  مار( مشخص شی  که دصغر بایی کلم

مهر  رد بر روخ مک بگذدری یر دین با خ برنی  کس  دست که  ویتر یک رییف عمویخ یا دفق  

رد پرکنی. یر دین عسمت د وسیله سینا هم دستفای  شی و دصغر  حرف موری نظژر رد یر یداژل   

ر کلمه نشاک م  یدی و م  رفت. یر دینجا بژا خ  کلمه نام م  بری و محل عردر ررفتن مک رد ی

بولینگ دلفبا هم یر تمرینات شناات صیدخ حروف و دول و مار هم دستفای  شژی و همزمژاک   

 پرتاب توش و هماهنگ  چشم و یست دصغر تقویت م  شی. 

بردخ ممو ش تقطیع د  دصغر اودسته م  شی کلمه دخ رد که نام م  بژرم   تقطیع و ترکیب: -3

رد د  میاک کارت هاخ دلفبا پیید کری  و با ترکیب مک کلمه مژوری نظژر رد بنویسژی یر     حروفش

مرحله دخ ییگر م  اودهم کلمه رد بشنوی بعی د  شنییک کلمه صیدهاخ تشکیل یهنی  مک رد 

 به ترتیب نام ببری و یا با شنییک کلمه به تعیدی صیدهاخ مک با دنگشت به میز ضربه بزنی.

و ش کلمات یو ودج ، سه ودج ، و ... برحسب  ماک هر جلسه کار م  شی و یر دین مرحله مم

یر دیدمه کلمات  رد که کار شی  و به یای یدری به ترتیژب یرسژت کنژی کژه یر ضژمن تقویژت       

 هماهنگ  چشم و یست، مراه  ودج ، حافظه خ وخ هم تقویت م  شی. 

طیع ترکیژب و تجژانس و عافیژه    د  جیول حروف دلفباخ بپر و بسا  نیز بردخ ممو ش مفهوم تق

دستفای  م  شی یر ضمن تمیز و یعت و دیردک و حافظه شنییدرخ هم تقویت م  شی به دیژن  

ترتیب که د  دصغر م  اودستم با شنییک صیدخ حرف روخ مک بپری یا پس د  شژنییک کلمژه   

حرف مار کلمه رد د  حرف دول تا  ر مک بپری و یا به ترتیب حروف روخ صیدخ دول مک و یا ما

 به ترتیب بپری. 

   افزایش توانطیی سریع در روان خوانی کلمطت: -4
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کارتهای  د  کلمات  که دصغر یر مک ها دشژکال یدشژت و ممژو ش یدی  بژویم تهیژه شژی و یر       

 داتیار وخ رذدشتم تا با سرعت منها رد بخودنی و همچنژین د  کلمژات م مژوک نارسژااودن  بژه     

 کلمات و متن دستفای  ررییی. نودک تمرین یر  مینه اودنیک ع

یر دیژن  : درک مطلیب  فیزایش آموزش صیحی  و روان خیوانی کلمیطت در میتر همیراه بیط ا        -5

مرحله جزو  دخ با توجه به متن کتاب بخودنیم سوم تهیه کریم که یر مک یدستاک هاخ کوتژا   

 اسخ یهی. نوشته شی  تا دصغر پس د  اودنیک مک به سودالت  که یر پایاک هر یدستاک بوی پ

 تقویت حافظه توالی دیداری و شنیداری: 

تشژخیص یو   -مهر  هاخ رنگ  -د  دولین جلسات د  طریق دردئه دشیاء مختلف چوک لوتوتشابه

تقلیی حرکات بین  مرب  و همچنین نام بریک کارتهژای  کژه    -ویژر  نام بریک دشیاء رمشی 

که روخ مک ها دشکال هنیس  رسم شامل تصاویر مختلف م  باشی. سپس نام بریک کارتهای  

شی  و سپس نام بریک حروف و یر مرحله خ بعی نام بریک کلمات و یر نهایت نوشتن کلمات  

که ییی  روخ سین  شن بعی پاخ تخته و یر مار ریریرخ کلمه با دنگشژت سژبابه و یر ماژر    

 یوبار  کلمه رد پاخ تخته یا یر یفترش بنویسی. 

وف هم صید و غیرهم شکل د  وسایل  چوک کالژ دلفبا بیین صورت دلبته بردخ تثبیت بهتر حر

که صیدخ موری نظر چه رنگ  دست حرف و رنگ عرمز چه صژیدی  یدرنژی. یژا هژر یژک رد بژا       

 دنگشت سبابه لمس کنی. 

بولینگ دلفبا مثالً هرچهار شکل دح ض   ذ( رد روبروخ دو م  رذدریم بعژی کلمژات  کژه کژار     

ر تشخیص م  یهی. مثال کلمه ظهر بژا ح نوشژته مژ  شژوی سژپس      کرییم رد م  روییم دصغ

 بولینگ که حرف دح( روخ مک دست رد نشانه م  ریری و با توش م   نی. 
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ص ( م  باشی که دصغر کارتهاخ عکس یژا  ث جعبه هاخ صوت  حروف یر ردبطه با حرف دس 

 یروک اوی م  رذدری.  رد کلمات مربو  به هر جعبه

یدری یر جیول طبقه بنیخ شی  خ یفتر م  نویسی یا کلمات  رد که به دو بعی کلمات  که بیای 

م  رفتم یر جاخ اوی م  نوشت. د  دمالخ کلمات ناعص هم دستفای  کژریم کژه بژه صژورت     

یک یفترچه طلق  تهیه شی  که یدنش ممو  بتودنی چنیبار با ماژیک درر غلط نوشت پاک کنی 

 بنویسی. 

 و دقت دیداری:  تمرینات تقویت ادراک و تمیز

دبتید د  طریق دستفای  د  تصاویرخ که یر عین شباهت ظاهرخ یدردخ تفاوت جزئ  هستنی بژه  

شکل هاخ مختلف و دستفای  د  دنودع پا ل هاخ چژوب  و شژش وجهژ  و تشژخیص شژکل د       

 مینه و تصویرخ که چنی تصویر ااص یر مک پنهاک شی  دست یا پیید کریک کلمات ااص یر 

 ور کریک به وسیله مهر  هاخ رنگ  بردساس، شکل، رنگ، دنید  . یک متن. ج

 دستفای  د  مکعبهاخ کهس و تمرین د  طریق تلفن یدنا 

 و دستفای  د  ردیانه و تمرینات مک به عنودک تشویق و تمرین  

بیین صورت که کلمات کلییخ حروف هم صید به صورت ناعص یر ردیانه پییژیدر مژ  شژی و    

د با سرعت و یک  ماک ااص یر جاخ اوی عردر م  یدی چوک دصغر کار با دصغر حرف مناسب ر

 ردیانه رد یوست یدشت بردخ تشویق وخ د  دین تمرین دستفای  م  کریم.  

یر ردستاخ تثبیت ممو ش هاخ دنجام شی  تمرین های  که مربو  به تثبیت یژایریرخ دصژغر   

ریزخ ااص مک ها رد یر منزل دنجام م  شی بردخ منزل تیدرک م  یییم و با ممو ش و برنامه 

م  یدی و طبق عردریدی هر سه جلسه یکبار یر د دخ کارتهای  که ررفته بوی تشویق م  شژی و  

 دین دمر باعث تقویت عزت نفس و اوی نظم یه  دصغر شی. 
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 روش چندحسی فرنالد: 

شژکل  م دین روش یر دکثر مودری مخصوصاً یر مودریخ که دصغر یر اودنیک و نوشژتن کلمژات  

 یدشته و به ردحت  یای نم  ررفت دستفای  م  شی.  

 ارزیابی نتایج: 

جلسه به شیو  هاخ فوق اودنیک دصژغر رو  بژه رو  بهتژر شژی بژه طژورخ کژه یر         12پس د  

دبتیدخ وروی به مرکز نم  تودنست بخودنی و هژی  دنگیژز  دخ بژردخ اودنژیک نشژاک نمژ  یدی        

اک م  یدی و د  روخ یک متن فارسژ  بژه ردحتژ  مژ      دکنوک پیشرفت عابل مالحظه دخ رد نش

 تودنست بخودنی و دضطردب و دسترس  هم نیدشت. 

و نمر  هاخ در شیاب  وخ هر ما  نسبت به ما  عبل باالتر رفت که دین باعژث یلگرمژ  مژن و    

ررو  کارخ شی و همچنین یر  مینه مشکالت عصب  و اودب سرکالس بژا مصژرف یدروهژاخ    

یق پزشک متخصص مشکالت بطور عابل مالحظه دخ برطرف شی  بژوی و یر  تجویز شی  د  طر

 مینه خ اودب و ررفتگ  و دسپاسم عیالئ  هی  رزدرش  نبوی فقژط د  نظژر عصژب  دصژغر     

همچناک یدردخ کم  مشکالت رفتارخ و عیم سا رارخ با اانودی  بوی که مک هم فقط بایژی د   

 طریق اانودی  برطرف شوی. 

رخ هم یر تلفظ و صحبت کریک و اودنیک بیشتر مشکالت وخ برطرف شی  یر  مینه خ رفتا

بوی پس د  ممو ش و کار کریک با دصغر عالو  بر نمر  هاخ اودنیک، نمر  هاخ دمژالخ وخ هژم   

بتیریج دفزدیش یافته بوی و همچنین عالعه و دنگیز  و عزت نفس وخ نسبت به دولژین جلسژه   

یر طژول جلسژات، یر سژایه    وی مشکل اودنژیک دصژغر   ک یهنی  بهباتغییر کری  دین همه نش

 همکارخ همکاردک و توجه و دعیدمات ویژ  و ممو ش دنفردیخ وخ بوی. 

 پیشرفت هاخ ویژ  دخ که دصغر یر  مینه هاخ مختلف یدشته م  تودک به شرح  یر بیاک نموی: 
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 و عالعه یر دصغر باال رفتن دنگیز   -1

    وضعیت یرس  دصغر رضایت ودلیین و دولیاخ میرسه د -2

 دفزدیش مهارت سخن رفتن و دعتمای به نفس دصغر نسبت به تودنای  هاخ اوی.  -3

 رفع مشکالت جسمان  اودب و ررفتگ  عیالن  دصغر  -4

 دفزدیش یدمنه خ ودژراک وخ  -2

 تقویت حافظه کوتا  میت دصغر  -2

 تقویت دیردک و حافظه یییدرخ و شنییدرخ  -2

 یعت یییدرخ و شنییدرخ  تقویت تمیز و -9

 تقویت مراه  ود  شناات   -8

 تثبیت غلبه طرف  و تقویت مهارتهاخ حرکت  دصغر  -10

 کاهش دسترس و استگ  دصغر  -11

 رو هاخ هفته و ماهها و فصلها  -تسلط یر مفاهیم و دتفاعات رو مر  دساس ، تاریخ -12

 تسلط دصغر یر اودنیک و نوشتن یر سطح پایه  -13

 تسلط و مشنای  با عالئم میین نگارش و جمله سا خ.  -14

 

 واکنش نسبت به راه حل جدید: 

با توجه به روشهاخ به کار رفته دصغر عالعمنی شی  بوی که کتابهاخ یدستان  رد کژه یر منژزل   

م  اودنی بردخ من تعریف کنی و شعرهاخ سای  کتژاب بخژودنیم رد بژا مهنژگ مناسژب ورودک      

 رفت اوب  یر اودنیک و دمالء یدشت. م میرسه و اانودی  دش نیز پیشبخودنی. د  نظر معل
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من به عنودک معلم ویژ  دصغر معتقیم مربیاک بایی یدنژش ممژو دک رد یرک کژری  و مشژکالت     

دساس  منها رد شناسای  و علت یاب  کننی و تا جای  که دمکاک یدری یر جهژت رفژع مک دعژیدم    

 های  نماینی.

غر که هماک مشکل جسم  و عصب  دصغر برطرف نم  شی شژایی دو  چرد درر مشکل دصل  دص

هی  را  نم  تودنست به دین مرحله د  رشی یر اودنیک و نوشتن برسی و دیژن ودععیژت کژامالً    

روشن دست که اودستن تودنستن دست. ما ررو  کارخ دکنوک اوشحالیم که تودنستیم با یارخ 

  د  مشکالت یدنش ممژو خ رد برطژرف کنژیم.    ایدونی و باهم فکرخ و مطالعه یر مرکز مشکل

 چرد که یای ررفتن و یای یدیک نعمت بزرر  دست د  طرف ایدونی متعال. 

من و همکاردنم اید رد به ااطر دین نعمت بزرگ شاکریم و دمییودریم یر مینی  شاهی پیشرفت 

 دینگونه یدنش ممو دک دین مر  و بوم باشیم. 

   بیطن محدودیت هط و مشکالت: -7

جسم  دصغر و همچنین فاصله  مان  بین جلسات ممو شژ    -مشکالت شییی رفتارخ عاطف 

و ترمیم ، به علت تیدال ساعت ممو ش  مرکز با ساعات ممو ش  میرسه چوک دصغرشژیفت  

ثابت صبح بوی، و درتبا  کم بین معلم میرسه و فقر مال  اانودی  دصغر یر  مینژه درجژاع وخ   

 ه محیوییت ها یر دجردخ دین طرح بوی  دست. به پزشکاک متخصص د  جمل

 ارائه پیشنهطدات:   -8

 توصیه می شود که معلمان با روش ها و فنون جدید و متنوع آموزش آشنا شوند.   -1

یر دمر ممو ش د  روش هاخ متنوع و جییی و جذدب دستفای  کننژی و د  مشژارکت یدنژش     -2

 ممو دک یر تیریس دستفای  کننی. 

 هاخ فریخ یدنش ممو دک یر تیریس توجه کننی. به تفاوت  -3
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 درتبا  مستمر و تنگاتنگ دولیاخ میرسه و ودلیین با مربیاک مرکز  -4

 تشویق به موعع و به جاخ یدنش ممو دک و تقویت عزت نفسشاک  -2

 توجه به دصل تکردر و تمرین   -2

 دردئه تکالیف جذدب و االعانه به عنودک تکالیف اانگ    -2

 به تغذیه یدنش ممو دک مخصوصاً صبحانه توجه  -9

 توجه به وعت و دنید   خ اودب یدنش ممو دک یر منزل  -8

 توجه به مشکالت حرکت  و غلبه طرف  یدنش ممو دک  -10

 یرک مطلب  -توجه تمام مردحل اودنیک یر دمر ممو ش رمزرشای  -11

الت و فژیلم هژا بژردخ    تعمژیم و شژرح تصژاویر مجژ     -دستفای  د  ردهبریهاخ یسته بنیخ -12

 دفزدیش یرک اودنیک 

 توجه به مهارتهاخ حرکت  یر  نگ ور ش  -13

 توجه به مهارتهاخ سخن رفتن و تسلط به  باک فارس  یدنش ممو دک   -14
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 نتیجه گیری: 

مطالعات و مطالب بیاک شی  نشاک یهنی  خ دین دست که هی  روش  به تنهای  پاسژخ رژوخ   

ی  تالش  نیست که نتیجژه دخ یر برنیدشژته باشژی و بژ  نتیجژه      همه موععیت ها نیست و ه

بمانی. هررا  معلم تودنست علت دصل  مشکل یدنش ممو  رد پیید کنی و رد  حل مناسب جهت 

 حل مشکل دردئه کنی مسلماً م  تودنی نتیجه خ برنامه دش رد ببینی. 

یدنش ممو  م  شوی رد بیابی یر دین ردستا مرب  ویژ  یایریرخ، بایی مشکل  که مانع یایریرخ 

و بیدنی که چه چیزخ باعث ضعف دو یر اودنیک و نوشتن دست. سپس برنامه ترمیم  مناسب  

 رد طردح  کنی. 

دهمیت اودنیک یر دین مرحله د  ممو ش بر هی  کس پوشیی  نیست چرد کژه یدنژش ممژو  د     

  ریژری و پیشژرفت یر   طریق مهارت اودنیک، ودژ  ها و سااتارهاخ یستورخ جییی رد یای مژ 

اودنیک باعث م  شوی که عیرت یرک و اودنیک یدنش ممو  و حت  مهارتهاخ نوشژتارخ وخ  

 پیشرفت کنی. 

 مشکالت اودنیک رد م  تودک یر یو سطح تحلیل کری: رمزرشای  و یرک مطلب. 

مطالعات و تحقیقاک نشاک یدی  که میداله دخ که با هیف دفزدیش مرژاه  ودجژ  دنجژام مژ      

ی تا حیخ یر بهبوی کنش کویکاک یدردخ مشژکالت رمزرشژای  مژ ثر بژوی  دسژت رژاه        شو

 مشکالت یرک مطلب، د  مهارت هاخ رمزرشای  ضعیف حاصل م  شوی. 

 به دمیی رو خ که رسالت رردنبهاخ معلم  رد به سر منزل مقصوی برسانیم. 
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