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 مقدمه

است انجمن بین المللی نارساناخوانی   نارساخوان دانشآموزان مشکالت  شایعترین از یکی خواندن مشکل  یادگیری اختاللهای درمیان

خواندن یکی از پیشرفته ترین وپیچیده ترین توانایی های ذهنی انسان است.خواندن یعنی ارتباط کلی فرد با یك سری اطالعات   (۲۰۰۸)

سمبلیك که به جنبه بصری یادگیری اطالق می شود)یعنی تبدیل نوشتاری به گفتاری(.کیفیت و بازدهی خواندن ومطالعه به میزان اصالح  

اصطالح اختالل خواندن)نارسا خوانی( به هر گونه ناتوانی در   ٬ران ابتدایی بستگی دارد درفرهنگ روانشناسیروش های آموخته شده در دو

خواندن اطالق می شود که بواسطه آن دانش آموزان از سطح پایه کالس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد عینی  

و مشکالت گفتاری وجود ندارد. دانش آموزان نارسا  ٬مشکالت هیجانی و فرهنگی٬سیب مغزیآ٬دال بر نارسایی هایی چون عقب ماندگی ذهنی

دارای نقایص بسیار گوناگونی هستند که منشاء آنها عملکرد نامناسب مغز است.این عملکرد نامناسب لزوما ناشی از آسیب مغزی   ٬خوان

کودکان عادی دارد نارسا خوانی که به تاخیر و نقص در توانایی خواندن    نیست بلکه به سبب این است که مغز این افراد عملکردی متفاوت از

مشکالت خواندن یکی   .اختالل ویژه در خواندن همراه است٬عقب ماندگی خواندن٬آلکسی ٬مربوط می شود با اصطالحاتی مانند: دیسلکسی

ند.این دانش آموزان اکثرا مشکالتی در جهت یابی از اساسی ترین مشکالتی است که کودکان دچار اختالالت یادگیری با آن مواجه هست

فرایند  ٬توالی حروف و کلمات وهماهنگی چشم و دست دارند.در واقع خواندن ٬و...( -راست-چپ-پایین-تشخیص جهات مختلف)باال٬فضایی

بیان مقاصد خود به کار می   رشد تکلم و زبان است.بدین معنا که فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود که کودك اولین کلمات را برای

آن کلمه و یا نماد برایش تداعی می شود و در حقیقت مجموعه ای از  ٬برد.در این هنگام کودك با دیدن یا لمس کردن شیء و یا تصاویر 

رخورداری از  تصاویر و مفاهیم آنها می شوند.پس از تجربه کافی در این زمینه و با آغاز سن رفتن به مدرسه و ب٬صداها جایگزین اشیاء 

طالح »دیسلکسیا« از ترکیب دو کلمه یونانی   مرحله ارتباط دادن کلمات و صداها با نمادهای نوشتاری شروع می شود٬آموزشهای الزم 

«dys« و »lexicos« .تشکیل شده است »dys« به معنای مشکل، دردناك یا نابهنجار است و »lexicosباشد.  « به معنای »کلمه« می

( براساس  1995(. تانسن )1379دهد. )دادستان، ها را نشان میبنابراین، اصطالح دیسلکسیا به طور دقیق، وجود مشکالت در مورد کلمه

(  ۲۰۰3ه اعتقاد رید)(. ب۲۰۰4شناسی به تعریف نارساخوانی پرداخته اند) به نقل از اسمایت و اورات،  دیدگاه نظری خود برمبنای عالئم و سبب

یك تعریف مناسب از نارساخوانی، باید بر دیدگاهی نظری مبتنی باشد که خود نیز توسط پژوهش های معتبر و شواهد بالینی حمایت گردد.  

ه نماید. در  های روشنی ارائاین تعریف باید دارای ساختارهایی باشد که پیوسته مورد ارزشیابی قرار گیرد و برای تشخیص نارساخوانی، نشانه

گردد: بر مبنای تعریف انجمن  ای از تعاریف مهم در زمینه نارساخوانی اشاره میاینجا با درنظر گرفتن مالك های نارساخوانی، به پاره 

نوشتن    نارساخوانی انگلستان »نارساخوانی ترکیبی از تواناییها و مشکالتی است که فرآیند یادگیری را در یك یا چند زمینه از جمله خواندن،

مدت، توالی، ادراك  های سرعت پردازش، حافظه کوتاهدهد. این اختالل ممکن است با مشکالتی در زمینهو هجی کردن تحت تأثیر قرار می

( نارساخوانی  1995(. به اعتقاد فارمرو کلین)  ۲، ص۲۰۰3دیداری/ شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حرکتی نیز همراه باشد )به نقل از رید،  

تحولی نوعی اختالل خاص خواندن است که کودکان مبتال علیرغم داشتن هوشبهر طبیعی و آموزش مناسب و فقدان نارسایی حسی آشکار  

(. نارساخوانی اکتسابی،نوعی از اختالل خواندن است که براثر آسیب مغزی  ۲۰۰4در زمینه خواندن دچار مشکل هستند )الرسو و همکاران،  

  DSM-IV-IR(. اختالل خواندن برمبنای 199۸اند )مارتین، است که قبالً از توانایی خواندن طبیعی برخوردار بوده در افرادی ایجاد شده 



تر از حد مورد انتظار بر حسب سن، آموزش و هوش کودك است. این  چنین تعریف شده است: حالتی که در آن پیشرفت خواندن پایین 

در صورت   DSM-IV-TRشود. طبق مالك های های روزانه مستلزم خواندن می یا فعالیت اختالل به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی

 شود. وجود یك اختالل عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معموالً با اختالالت دیگر دیده می 

 

 تاریخچه پژوهش

غر یاد شده است ) استرنوسمبولی ، الگز به معنی کوری کلمه و نقص جزئی در کار منارسا خوانی در پژوهش های پیشین به نام های 

( صورت گرفت . واژه اختالل یادگیری در اواخر 1۸7۲اولین اشاره به اصطالح نارسا خوانی پزشك آلمانی به نام برلین )  (1391در باباری،

ت های تحصیلی که به  وسیله ی آزمون های استاندارد در برای توصیف تفاوت بین هوش و مهار 196۰و اوایل دهه  195۰دهه ی 

 یسلکسید  حصطالا  ننداخو  تمشکال  رهبادر  وزهمرا  (13۸5حوزه روان شناختی اندازه گیری می شوند مورد استفاده قرار گرفت .)کاکاوند ،

 یلو نگ. زاهستند انناتو ریگفتانبااز ز دهستفاا مانند شناختیروان یندآفر چند یا یكدر  ادفرا ینا که رودمی ربهکا نیاساخورنا یا

ست . ا کند نهادر آ تکلمو  دهبو لشکاا رچادجانبی  یبرتر شدر ظلحااز  یسلکسید به مبتال نکادکواز  دییاز هعد که ستامعتقد 

 نشناسااز روان برخی. نددار چپ هنیمکر  یبرتر یسلکسید به مبتال ادفراز ا صددر  14ست که داده ا ننشا نیایرا نکادکو با تحقیق

 نکادکو لدیناز وا بیش انساخورنا نکادکو لدینوا که اند داده ننشا دخو تتحقیقا طبقو  ثیرا ار لختالا ینا یبرو د نهالگر مانند

آزاد .)ستا نیاساخورنادر  دیقتصااو   تربیتی یطاشر تاثیر ههندد ننشا نیایرا نکادکوروی  تحقیق .ند دبو نیاساخورنا رچار دبهنجا

-193۰)دوره اول .ستدهاکر تقسیم مشخصدوره  رچها بهرا  شناختی یگیردیا یناییهااناتو یخچهرتا19۸5( لرنر در سال 139۲،

-196۰). دوره دومستا  دهتاکیدبوو  توجهردمو  مغز  یکنشها  با  طتبادر ار  علمی  تتحقیقادوره    یندرا  مینامد  دیبنیا  یرا مرحله  (1۸۰۰

 دكکو شناسیروان تمطالعا مینهدر ز یمغز یکنشها به طمربو تتحقیقا که ستای ا دوره ،گفتند لنتقارا دوره ا (193۰

 .گرفتارقر  توجهردمو  هیژو  تخدما  ئهو ارا  دیعا  ارسمد  زشموآ  یبرنامههادوره    یندر ا  .میباشد    تلفیق  مرحله  مسو. دورهگرفتهشدربهکا

و  جدید یهاییزر برنامهو  تتحقیقا یمرحله دمیشوهنامید معاصردوره  که بعد به 19۸۰چهارم یعنی از سال  دوره منجااسر

 (139۲وز،فرا ست..)ا صخایگیردیادر انناتو نکادکوزشموو آ تشخیص مینهدر ز تیآ یهایجهتگیر

 انواع اختالالت خواندن

باست انجام شده است .   لکیها توسط ما یطبقه بند نیاز ا یکیاز اختالالت خواندن ارائه کرده اند که  یمختلف یها یطبقه بند 

 نیا  دارند .  ییکه اختالل خواندن آوا  یول گروها  کند .  یم  میتند، به سه دسته تقرسرا که دچار اختالل خواندن ه  یباست افراد   لکیما

ند سته  یاست .گروه دوم افراد  یفکردن آنها ضع  یکرده اند اما هج  رهیرا در ذهنشان ذخ  یتوجه   لو قاب  ادیبتًا زسافراد مجموعه لغات ن

 ی رادلغت اشکال دارند و گروه سوم  اف یینایکنند اما در ساختار ب یم یخوانند و هج یگروه م نیدارند، ا یی دهیکه اختالل خواندن ا

ل  و انواع اختالل خواندن صورت لدرباره ع   یمختلف  یها  یطبقه بند  ،یو بازپرور  یتیترب  یها  کردیدر رو  .هر دو گروه را دارند   لکه مشک

گوناگون  یها دگاهیمحققان و پژوهشگران است. اگرچه هر قدر اطالعات درمانگر از د ینظر یاز دقت ها یامر حاک نیگرفته است که ا

باید   ها آشنا باشد  یتئور  ینظر  یبه ظرافت ها  نکهیاز ا  شیب  ،یریادگیخواهد داشت اما درمانگر اختالالت  ی  شتریب  ییباشد، دانا  شتریب

 است . یقالب یها یگذار صیاز تشخ زیدرمانگر الزم است پره یکه برا یگرینکته د مجهز شود . یبازپرور به توانمندی در درمان و 

نکته توجه داشت که   نیبه ا دیمشخص شده است، اما حتماً با یریادگیمشکالت  یداراافراد  یها یژگیو و یریادگیاگرچه مشکالت 

مدرسه   .باشد  دیمانند با  یهمتا و ب  یب زیدرمانش ن  وهیهمتا است و ش  یب زیاو ن   لمانند و مشک  یهمتا و ب  یاست ب  یهر کودك موجود

اورند مشکالت این یادگیری قابل مالحظه اند وشکست ها در را می ی ابتدایی اساسا در وهله ی نخست جایی است که در آن توشتن 

 

 



در وهله ی نخست شکست های مربوط به نارسائی کلی ومسال عقلی متمایز گردیده اند .   می شود  طور که مشاهده  این راه متعدد ،همان

قدمی از این مرز فراتر گذارده نشد به گونه ای که وقتی یك کودك در کالس -تا بعد از جنگ جهانی دوم -النی در دوره ی بسیار طو

یادنمی گرفت مشکوك به عقب ماندگی ذهنی بود. وقتی یك ازمایش روانشناختی به تعیین طراز کلی متوسط یا خوب منتهی میشد،یا 

بدون تبیین باقی می ماند . در صدرت اخیر یا به اختالالت خلقی متوسل می  هنگامی که هوش کودك کامال نمایان بود ،شکست وی

شدند ویا حتی به تنبلی . در واقع ممکن است که شکست اکتساب زبان کتبی آشکار ترین نشانه ی مسایل شخصیتی و مشکالت  ادخال 

در یادگرفتن دروس ونظایر آن مطرح می  در محیط اجتماعی جدید مدزسه باشد ،دزست به همان نحو که مشکالت حساب وناتوانی

شوند .اما بیش از بیست سال است که بررسی هایی در زمینه ی متایز کردن شکست های ناشی از اختالالت اکتساب زبان نوشتاری به 

رفیت های پایه یا ظ"کنش ها"عمل آمده اند ونشان داده اند که این شکست ها در کودکانی که دارای هوش بهنجار ند ناشی از نارسایی  

مشخص شده اند . "نارساخوانی"و'نارسایی"ای الزم برتی این اکتساب است. در این جا صحبت از اختالالتی است که با اصطالحات 

توجهی که نسبت به این روش ها نشان داده شد،بدون شك به دالیل مختلفی وابته اند که پاره ای از زمینه ی علمی وپاره ای دیگر از 

ری سر چشمه می گیرند از نظر علمی به دست آوردن مهارت کافی در نوشتن ،به مزله ی شرط  هر اکتساب آموزشگاهی جنبه های ظ

بعدی جلوه گر می شود . پس بع حق الزم به نظر می رسید که کودکان را در جبران مشکالت یاری کنند،مشکالتی که بدون یك 

-ی وسیع وقاطعی را فراهم می کردند . از لحاظ نظری ،کلینیك عصبی مداخله آموزش وپرورشی خاص ،موجبات شکست آموزشگاه

 روانی از دیر باز وبه منزله ی یك فعالیت سنتی به استقرار بررسی ها وفعالیت های علمی درباره ی ضایعات زبان )ناگویی ها  (و اختالالت

 ها ،مولفان عالقه مند به این میران جدید مطالعه وجز ان  ( دست زده است،ودراین بررسی"ناشناسایی ها  "وابسته )بی نمادی ها

این اختالل در واقع به سه شکل بیشتر خود را نشان می دهد ) امیدی و ،توانسته اند مفاهیم وابزار های خود را را تماما بکار بندند . 

 (1396عابدی، 

  :با آن ها مواجه می شویم می پردازیم ما در اینجا به بررسی سه نوع مشکل که با فراوانی بیشتری در برسیهای بالینی

مشکالت آموختن خط )نارسا نویسی(-  

مشکالت یادگیری خواندن)نارسا خوانی( -  

مشکالت امالیی)نادرست نویسی(-  

 

 نارسا نویسی

نوشتن یك عمل عمدی است ،یعنی یکی ازپیچیده ترین اعمالی است که کودك باید به کسب آن نایل آید. این اکتساب مستزلم تحول 

ظرفیت های حرکتی پایه در حد کافی است :توانایی نگهداشتن ابزار نوشتن به گونه ای در عین حال محکم ومنعطف ،و هدایت کردن 

اوردن تکیه گاه تنودی الزم برای دست وبازو ومز ان . این عمل همچین مستزلم ایجاد هماهنگی های ان در مسیر کامال معین ،فراهم 

حرکتی پیچیده وتوحید بخشیدن ان ها در فضای )روی صحفه ی کاغذ( ودر زمان الزم است . تمامی این عوامل در ضرب اهنگ وکیفیات 

در شکل وتناسب حروف،لرزیدگی، ترسیم مقطع،بی نظمی در ابعاد ودر  یادگیری کودك و تاثیر می گذارند . حال اگر کودك اشتباه

جهات وهمچنین بدسازمان دهی متن نوشته وسطور وجز ان داشته باشد نارسا نویسی  به وجود می اید. همچین این اختالل از راهای 



ابسته به این نوع خاص از اکتساب دیگری از قبیل مشکل سازماندهی توالی حرکات ترسیمی در فضا ودر زمان یا مسایل عاطفی و

 (                                                                    13۸1  پرون،پرون،)  آموزشگاهی .

 نارسانا خوانی 

 نارسانا خوانی زمانی به وجود می اید که کودك :

اشتباه در مورد حروفی که از لحاظ شکل بهم نزدیکند .-  

مورد حروفی که از لحاظ جهت با یکدیگر متفاوتند.اشتباه در  -  

حذف یا جمع حروف -  

جابجا کردن حروف یا هجا-  

اشتباهات مربوط به ترکیب حروف-  

عدم درك ارزش بیانی کلمات-  

اشتباهات مربوط به عدم فهم معنای جمله وارزش دستوری نوشته .-  

روش قرات کلی غلط-  

 نادرست نویسی

با سه دسته غلط روبه رو می شویممعموال در نارسا نویسی   

غلط های مربوط به کلماتی که نحوه ی نوشتن آن ها با امالی معینی مرسوم است )خاهر به جای خواهر ،باق به جای باغ(-  

خطا های مربوط به طرز تلفظ کلمات که با تغییر شکل کلمات منتهی می شود.-  

 ماتغلط های دستوری که معموال مر بوط اند به پایان کل-

 

 مراحل پردازش   اختالل خواندن  

رمز گشایی واژگان فردی متن را از نمایندگی های رسمی خود وپردازش احکام و سایر  پردازش خواندن شامل دو مرحله میشود.یك 

خواننده باید نحوه برای دستیابی به تسلط،  .متناسب با دو سطح، دو نوع مهم از توانایی های زبان هستند .واحدهای سطح باال متن

تجزیه و تحلیل ساختار داخلی کلمه چاپ شده و ساختار داخلی کلمه گفتار را کشف کند و باید کشف کند که چگونه دو مجموعه نمایه 

برای خواندن موفقیت آمیز در یك سیستم حروف الفبا، تقسیم بندی واژگان از کلمات باید برای دستکاری آگاهانه  .ها مرتبط هستند

دسترسی باشد. آگاهی آگاهانه از ساختارواژینال بستگی به تواناییهای زبانشناختی دارد که با کسب زبان نمیتوانند به دست آورد  قابل

روال های 1979)؛ موریز، کری، آلگریا، 19۸4؛ 197۲؛ ماتینتی، 1974؛ لیبرمن، شانکنیلر، فیشر و کارتر، 19۸3)برادلی و برینت، 



در طول دوره یادگیری خواندن، بازنمودهای ارتوپدی  .یع به بسیاری از نوشته های واژگانی را سریع می کندپردازش گفتار دسترسی سر

اما تسلط بر مسیر رسم به واژگان به طور معمول نیازمند آموزش و تمرین  .از کلمات نیز قادر به فعال کردن این دانش واژگانی است

 . فراوانی است

 واندن  نقش ساختارزبانی درمشکالت خ

ساختار و روند زبان شناختی ،نقش مهمی در تجزیه و تحلیل مشکالت خواندن دارد. با یك ساختار زبان شناختی، معنی بازنمایی ذهنی 

دستگاه زبان متشکل از چند  ،  .(Chomsky1975) ذخیره شده از قوانین و اصول مربوط به سطح رسمی خودمختار دانش زبانی است

نیسم مغزی در ارتباط است وطی آن مغز به عنوان یك پردازنده ی اطالعات زبان عمل می کند .  یك پردازنده، ساختار است که با مکا

تجزیه کننده های هدف خاص  .به طور کالسیك، یك دستگاه است که ورودی زبانشناختی را با ساختارهای زبانی به ارمغان می آورد

واژگان، نحو، معنایی، واژگانی   -ی که در هر سطح ساختاری مربوط به  نمایندگی مغزکه در ساختار مغزی هستند به  حل و فصل ابهامات

پردازندهایی که بیشتر بحث ما در آن تمرکز  .بوجود می آیند،می پردازند به عنوان پردازنده های زبانی مورد توجه قرار می گیرند -

 .دارد، حافظه کاری است که نقش در زبان شناختی دارد 

 نشانه های کودکان دارای اختالل خواندن 

درصد اختالالت یادگیری به اختالالت خواندن مربوط است. اگرچه نمی توان ویژگی های صد  9۰تا  ۸5بررسی ها نشان داده است 

ن پسر هستند. بیشتر این کودکا درصد مشابهی را در این کودکان مشاهده کرد، اما می توان گفت اغلب آنان ویژگی های زیر را دارند.

 بنابر برخی تحقیقات تعداد پسرانی که این مشکل را دارند چهار برابر تعداد دختران است. 

 در کالس های درس غالبًا مشکالت رفتاری دارند.  -

 تمایل به خواندن ندارند.  -

 دامنه توجهشان کوتاه است.  -

 در تمرکز مشکل دارند.  -

 معموالً در مدرسه افت تحصیلی دارند.  -

 اغلب آنها مسائل هیجانی دارند.  -

 در خواندن شفاهی و کالمی تردید می کنند و گاهی دچار لکنت می شوند.  -

 حافظه دیداری و شنیداری شان ضعیف است.  -

 در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند.  -

 رشد اجتماعی کافی ندارند.  -

 ارای ضعف بینایی و شنوایی هستند. معموالً د -



 کلمه به کلمه می خوانند.  -

 احساس ناامیدی، بی لیاقتی و کم جراتی می کنند. -

 به جای این که چشم هایشان را هنگام خواندن حرکت دهند، سرشان را تکان می دهند. -

 به زحمت و با صدای کشیده و لحن یکنواخت می خوانند. -

 ندارند و از توجه به معنی لغت غافلند.به نقطه گذاری توجه  -

 وقتی مطلبی را آهسته می خوانند، لبهایشان را تکان می دهند یا در ذهنشان لغات را می خوانند. -

 واژه را غیر مرتبط با محتوا و غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند.  -

 کلماتی را که تازه خوانده اند جابجا یا تکرار می کنند. -

 افظه دیداری و شنیداریشان ضعیف است. ح  -

 فاقد تمیز و تشخیص کافی شنیداری هستند. -

 محیط خانوادگیشان برای موفقیت در مدرسه به آن ها فشار می آورد و یا این که نگرش منفی افراطی به عملکرد مدرسه دارند. -

 در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند.  -

 ندارندرشد اجتماعی کافی  -

دسترسی آگاهانه ضعیف به تقسیم بندی انعطاف پذیری و توانایی های متالوژییستی ضعیف برای دستکاری بخش ها. تحقیق از  -

قیر و بیسوادان در تمام چندین آزمایشگاه نشان داده است که ضعف یا عدم توانایی تقسیم بندی واج شناسی ویژگی خوانندگان ف

 سنین است. 

 

خوانندگان ضعیف اغلب مشکل در پیدا کردن مناسب ترین نام برای اشیاء دارند  در صحبت کردن دقیق  .نامگذاری اشیاءمشکل در -

تر از خوانندگان خوب هستند اما در نام گذاری اشیاء شسکت می خورند .بنابراین، به نظر می رسد که شکست به نوعی به سطح واج 

 (Katz ،  )19۸6شناختی مربوط می شود

 



 مالک های تشخیص اختالل خواندن در مدرسه

 اشکال در تشخیص حروف الفبا و صدای آنها- ✓

 تجا انداری کلما-معکوس خواندن کلمات- ✓

 بریده خوانی جمالت  ٬آهسته خوانی٬کند خوانی- ✓

 گم کردن خط به هنگام خواندن- ✓

 بی رغبتی به خواندن- ✓

 آموزشی نباشداشکال در بخش و صداکشی)هر چند که ممکن است جزو برنامه - ✓

 .تغییر افعال به میل خود- ✓

 .بکار بردن کلمه هم معنی کلمه مورد نظر- ✓

 .ضعف در درك مطلب- ✓

 .و.....(. و ٬-!-؟  -عدم رعایت عالئم نگارشی مانند: ): ✓

 بکار بردن حرفی بجای حرف دیگر و یا کلمه ای بجای کلمه دیگر ✓

 3-۲-عوامل دخیل در اختالل خواندن

 برتری جانبی وتصویر بدن-نقایص شنوایی-جسمی)مانند نقایص بیناییعوامل -

بندش بینایی -تجسم یا حافظه بینایی-عملکردهای شنیداری-توجه یا دقت-عوامل دخیل روانشناختی تحولی)مانندزبان-

 وشنوایی)مانند تکمیل تصویر یا کلمه 

 

  -نارسایی هایی که به مشکالت خواندن منجر می شوند

 .گ(مشکل دارد-ش()ك-غ()س-()ع-ث-ت-پ-کودك درتشخیص حروف مشابه مثل )ب : مثال خیص دیداری:ضعف در تش -

 ...و-کار-تار-مار ضعف در تشخیص شنیداری: ضعف در تشخیص کلماتی که تلفظ آنها به هم شبیه است مثل:-

در این مورد معلم میبایستی )باد  مثال: ب +ا+د=کودك نمی تواند حروف را به هم پیوند دهد وکلمه بسازد  ضعف در ترکیب صداها: -

 .بر ترکیب هجاها تاکید کند

 .در بخاطر آوردن ترتیب حروف مشکل دارد.مثال به جای کلمه کبریت میخواند=کربیت ضعف در حافظه:-

کید زیادی مشکل دارد هرچند که ممکن است بخش وصدا کشی در آموزش مورد تا )بخش وصدا کشی( در مهارتهای تحلیل کلمه-

 .نباشد

 .کلمه هایی که کودك با دیدن آنها بالفاصله می خواند: )مانند مشکل در استفاده از کلما ت دیداری آشنا-

مثال در درك معانی مختلف کلمه )شیر( مشکل  دانش آموز در درك کلمه ها ومطالب مشکل دارد( مشکل در مهارتهای درك لفظی-

 .دارد

 .گیری،قضاوت کردن در باره متن، عدم تشخیص بین حقیقت وتصور نتیجه شامل: نتقادی:مشکل در مهارتهای خواندن ا-

 (1396) چنانی و همکاران ، مشکل در مهارتهای درك تحلیلی:مثل :قضاوت نقادانه،استنباط،پیش بینی-

 



 

 آموزش  برنامه ریزی  و  مشکالت تشخیص

 آزمونهای از ه استفاد مستلزم نیز برنامه طراحی برای ارزیابی. شود ارزیابی فرد عملکرد باید نوشتن و خواندن برنامه های طرحریزی در

 مهمی هدف مثبت، خودپنداری پرورش (1395و همکاران، پ دانیل) میباشد نوشتن و خواندن رسمی غیر پرسشنامههای تشخیصی،

 بسار  رابطه  زیرا  است،  مهم  دیگر  مقاطع  همچون دبستانی  و  دبستانی  پیش  آموزش  در  خودپنداری  تقویت.  است  تحصیلی  مقاطع  تمام  در

 است یادگیری فرصتهای ایجاد مهم نکته. دارد وجود مختلف مقاطع در کودك تحصیلی پیشرفت و خودپنداره ایجاد تقویت، بین قوی

 راه از که است، کودك شناخت دوره این اهداف از  یکی. باشد مؤثر وی خودپنداره در و بکند موفقیت احساس آنها در دانش آموز که

 خودپنداره تنها نه معلمان، از بسیاری که است این آموزشی، نظام در انتقاد قابل نکته. گشت نایل هدف این به میتوان نیز مشاهده

 کودك  خودپنداره  تقویت.  کند  تحقیر  را  دانشآموز  اینکه  نه  باشد  تربیتکننده  باید  مربی.  میکنند  تخریب  آنرا  بلکه  نمیکنند  تقویت  را  کودك

  به  کودك توجه و کودك نگری درون تعدیل دوره این اهداف از دیگر یکی. بگیرد قرار مربیان و والدین تربیتی فعالیتهای سرلوحه باید

 افرادی.  میآورد دست  به  مسایل  از   بیشتری شناخت  و  بهتر  جهانبینی  او  نتیجه در  دارد،  قرار  بیرون  در که  است  اموری  و   پدیدهها  اشیاء،

 سازیم آماده طوری را فضا باید ما. کرد مشاهده آزاد فعالیتهای حین در باید را کودکان که داشتند عقیده دکرولی، و سوری مونته مثل

 باشد. هماهنگ کودکان تجارب و عالیق انگیزهها، با که

 

 نتیجه گیری 

رفته   اختاللبراساس نتایج به دست امده ،اختالل خواندن سبب ایجاد مشکالت تحصیلی وحتی ترك تحصیل دانش آموز می گردد. این  

تواند ما را به راهی برای رفته در فرد اثرات منفی به بار می آورد وسبب بزه کاری و ناتوانی در فرد می گردد درك روش بهتر خواندن می

تواند در خانه ان این مشکل هدایت کند. این افراد دارای هوش طبیعی مانند سایر افراداند آموزش جبرانی میپشت سرگذاشتن ودرم

شود:هر شخص دارای نارساخوانی، نیازمند ها در ادامه ورده میتوسط والدین یا در مدرسه توسط معلم انجام گیرد که بعضی از روش

ىیزی شود. معموال در نارسا نویسی با سه دسته هر کودك با توجه به شرایط خود او برنامهیك راهبرد متفاوت است بنابراین باید برای 

غلط های مربوط به کلماتی که نحوه ی نوشتن آن ها با امالی معینی مرسوم است )خاهر به جای خواهر ،باق -غلط روبه رو می شویم

غلط های دستوری که معموال مر بوط -ل کلمات منتهی می شود. خطا های مربوط به طرز تلفظ کلمات که با تغییر شک-به جای باغ( 

کردن در مورد حروفی که از لحاظ شکل بهم نزدیکند . اشتباه  کردن  اشتباه    واین اختالل زمانی به وجود می آید که  اند به پایان کلمات .

اشتباهات مربوط به ترکیب -حروف یا هجا جابجا کردن -حذف یا جمع حروف،در مورد حروفی که از لحاظ جهت با یکدیگر متفاوتند. 

-روش قرات کلی غلط -اشتباهات مربوط به عدم فهم معنای جمله وارزش دستوری نوشته . -عدم درك ارزش بیانی کلمات-حروف

ازبین ازآنجایی که اختالل خواندن،یك معزل برای فرایند یادگیری دانش آموزان محسوب می شودلزا باید این معزل را  نادرست نویسی

خواندن)نارسا خوانی( به هر گونه ناتوانی در خواندن اطالق می شود که بواسطه  بردباتوجه به تعریف این اختال ل که بیان میداردکه اختالل

آن دانش آموزان از سطح پایه کالس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد عینی دال بر نارسایی هایی چون عقب 

راین بین عوامل اجرایی برای ازبین بردن این و مشکالت گفتاری وجود ندارد٬مشکالت هیجانی و فرهنگی٬آسیب مغزی٬نیماندگی ذه



ودرراستای بهببود این اختالل معلم یا مربی تربیتی می اختالل.اختالل، معلم ومربی تربیتی بیشترین نقش را می تواند داشته باشد 

معکوس  -جا اندازی کلمات-۲اشکال در تشخیص حروف الفبا و صدای آنها -1مکاننیسم هایی ازقبیلتواند با زیر نظر نظر داشتن 

گم کردن خط به هنگام خواندن،بی رغبتی به هنگام خواندن،اشکال در بخش وصداکشی،تغییر افعال -4اهسته وبریده خوانی-3خواندن

--و ٬-!-؟  -عدم رعایت عالئم نگارشی مانند: ): -در درك مطلب به میل خود ،،به کاربردن کلمه ی هم معنی کلمه ی مورد نظر،ضعف

در تمام فصول فعالیتهای مربوط به ه کاربردنحرفی به جای حرف دیگرویا کلمه ای به جای کلمه ی دیگروانجام راه کارهایی از قبیلب

شدکلمه یا جمله را با انگشت یا کارت خواندن تاکید بر آموزش از راست به چپ نمایید )در ریاضیات تاکید از چپ به راست می با

کشیدن خط  -.بپوشانید واز کودك بخواهید به تدریج قسمتی از کلمه یا جمله را که دستتان از روی آن برداشته می شود، را بخواند

کشیدن  کودك را آموزش دهید تاانگشت خود را زیرکلمه بگذاردوسرعت خواندن خود را با دستش هماهنگ کند-.-زیرکلمه یا جمله

فلش از راست به چپ زیر کلماتی که کودك در خواندن آنها مشکل دارد کلمه ای را بر روی تخته بنویسید واز کودك بخواهید که 

همزمان با تعقیب حروف با انگشت ،صدای آن ها را بلند بخواندازتخته مغناطیسی وحروف برجسته استفاده کنید واز کودك بخواهید 

ایگزینی ناشی از بی دقتی:جلب توجه کودك به کلمه جایگزین ،خواندن متن جبا انگشتان،کلمه را بخوان بعد از لمس کردن حروف 

درست کردن کارت   کودكهمراه با سایر دانش آموزان ودر صورت امکان ضبط صدای هنگام خواندن ، گوش دادن کودك به صدای خود

وبخواند وی بخش وصداکشی بیشتر تاکید شود)حتی اگر بخش  لغات از کلماتی که کودك دچار اشکال می باشدتا کودك ببیند

وصداکشی جزو برنامه آموزشی نباشد دانش آموزا را مطمئن سازید که به اندازه کافی برای هجی کردن کلمه مورد نظرتواناکلمات مشکل 

 د. را در کلمات ناتمام بکار ببری

    

  و معلمین  اءیاول یالزم برا  یها  هیتوص

چشم و گوش کودك مبمئن شوند. یمتخصص از سالمت لهیبوس -1   

آرام و بدون تشنج را در خانه فراهم کنند. یفضا -۲   

کردن با او اختصاص دهند.  یرا به باز کردن با کودك و شوخ یاوقات - 3  

ببرند.  یدنید یجاها ری، باغ وحش و سا نمایکودك را به پارك ، س -4   

بپردازد.  یرا کودك به باز یکنند اوقات یسع - 5  

مورد عالقه اش صحبت کند.  یزهایکنند درباره خودش ، خاطرات مدرسه و چ قیکودك را تشو - 6  

کنند.  قشیدهد تشو یانجام م یآن هر وقت کار مثبت یو به جا زندیبپره حتیگرفتن و نص رادیاز سرزنش کردن و ا - 7  

دهند.   بواو روشن و کوتاه ج هبه سواالت کودك ساد - ۸  

کنند.  دیو تمج دیکارها به رخش بکش ریو سا هایقوت کودك را در درسها ، باز  طنقا -9   

کنند.  قیبه کودك ح، استقالل و اعتماد به نف، او را تشو تهایمرول یبا دادن برخ - 1۰  

کند.  یرا باز یو بزرگتر از خودش اوقات تردو سال کوچک یکیو هم با کودکان  شیکنند کودك با کودکان هم سن خو یسع - 11  

. ندیکنند فرزندشان خواندن عالقمندانه و مشتاقانه آنها را بب یروزنامه بخوانند و سع ای  بدر منزل کتا - 1۲  

کنند.  هیکودك ته یساده و خو  برا یهایاسبا  باز یبه اندازه کاف -13   



 یبرا زیمغازه ن ی، تابلوها ییراهنما یروزنامه ، تابلوها از توانیبلکه م تیسن نخواند لهیتنها وس  بدهند که کتا ادیبه کودك  -14 

 خواندن استفاده کرد. 

شوند.  ایکودکشان را در مدرسه جو  عبرقرار کنند و وض یزیمهرآم طارتبا و معلم کودك  ریبا مد -  15  

. ندینما یریگ یمکررا از او سوال کنند پ  نکهیکودك را بدون ا شرفتیپ  - 16  

کنند. هیلوازم را ته ریو سا زی، م یق ، نور ، صندلتاه کودك اطالعم  لمح یبرا - 17  

العه کودك ساکت و آرام باشد. طم  لکنند مح یسع - 1۸   

او را تحت کنترل پزشك داشته باشند. شهیکودك هم یاز سالمت نانیاطم یبرا - 19  

.کنند تی، را تقوسو به او اظهار کنند و اعتماد به نف نندیکودك را بب شرفتیپ  نیکوچکتر -  ۲۰   

 .شوید مطمئن دكکو شگوو  چشم سالمتیاز  متخصصین سیلهو به-۲1

 . دگرفتهشو هبهر نیاساخورنا نماو در تشخیصدر  شناختی شناسیروان نوین ییافتهها از-۲۲

 . همنماییدافر شناسیروان شناختی معلواز  گرفتن کمك با را انساخورنا زانموآنشدا لحافظهفعا تقویت یمینههاز 

 . دهمشوافر تشنج ونبدآرام و  یفضا مطلبو درك  ننداخو یفعالیتها ایبر 

 . دشو ییزربرنامه نگوناگو یفعالیتها زانموآنشدا كتحر ایبر 

 تا نمادر حلامر  حوصلهو  صبر با ینابنابر هدد روی سرعت به دكکو هعمد اتتغییر که شتهباشنددا رنتظاا نباید نمعلماو  لدینوا 

 یابد اومتد بخشیدبهبو
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