تعلیم و تربیت استثنایی

نکتههاي کاربردي براي آموزش دانشآموزان با اختالل يادگیري
(اختالل در خواندن ،نوشتن و ديکته)
سیده سمیه جلیل آبکنار /کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی
محمد عاشوری /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی دانشگاه تهران
چکیده:

معمو ً اختالل یادگیری با پیشرف ضعیف در مهارتهای تحصیلی همرا اس  ،بخش یمد ای از دانوشآمووزان بوا اخوتالل یوادگیری از نظور
تحصیلی یقب تر از دانش آموزان ه سن خود هستند .تقریباً یک سوم آنها یک کالس مردود شد اند .از سووی دییور ،مشوکالت تحصویلی یکوی از
نشانه های هشدار دهند اف تحصیلی اس  .از این رو ،با شوناخ دانوش آمووزان دارای اخوتالل یوادگیری و اقودامات مناسوب بورای کموک بوه ایون
دانش آموزان می توان از بروز مشکالت تحصیلی متعدد از جمله مشکالت خواندن ،نوشتن و دیکته در دوران تحصی و پس از آن پیشییری نمود .بوا
توجه به این که خواندن و نوشتن در دنیای امروزی یک نیاز حیاتی اس و فردی که در این دو مهارت اساسی مشوک داشوته باشود ،در وضوع بسویار
نامطلوبی قرار میگیرد ،پس در آموزش دانشآموزان با اختالل خواندن و نوشتن ،نیاز اس از روشهای آموزشی مناسبی استفاد شود .ایون مقالوه بوه
معرفی اختالل یادگیری در خواندن ،نوشتن و دیکته میپردازد ،همچنین راهبردهوای آموزشوی و راهکارهوای درموانی مفیودی را در ایون زمینوه ارایوه
میکند.
واژههای کلیدی :اختالل یادگیری ،اختالل خواندن ،اختالل نوشتن

مقدمه

اخیراً توجه زیادی به دانشآموزانی که هالشهایی در
یادگیری فعالی های آموزشویاهی دارنود ،متمرکوز شود
اس  .والدین ،مربیان و پژوهشیران از هموان اوایو دور
پیشدبستانی شاهد سردرگمی برخی از دانوشآمووزان در
یادگیری مهارتهای خواندن و نوشتن هستند که به ینوان
تکلیف به آنها داد میشود ،به همین جه حوز اختالل
یادگیری 1موقعیتی ویژ دارد و در آن ترکیبی از اید های
قدی و جدید ایمال میشود .با وجود آن کوه ایون حووز
به تازگی وارد برنامه آموزش ویژ  2شد اس  ،ریشههوای
آن در سایر حوز های آموزش استثنایی و بوهخصووص در
ک توانیذهنی از گذشته وجود داشوته اسو (یاشووری و
همکوواران .)1391 ،اصووطالح اخووتالل یووادگیری در سووال
1. Learning disability
2. Samuel Kirk

 1962و  1963توسن سواموئ کورک 3ارائوه شود .او ایون
اصووطالح را بوورای کودکووانی کووه در تحووول یووادگیری
خوانوودن ،نوشووتن و محاسووبات ریاضووی پیشوورف نوواهیزی
داشتند به کار برد و اختالل یادگیری را وارد حوز برناموه
آموزشهایویژ کرد .کرک در تعریف اختالل یادگیری
بر ابعاد یصبشناختی ،فرایندهای روانشناختی ،تفاوتهای
درونفردی و بورونگوذاریهوا تأکیودکرد اسو  .باربوارا
بیووتمن )1965( 4ضوومن تکوورار تعریووف کوورک از اخووتالل
یادگیری ،کودکان با اختالل رفتاری 5را از تعریف کرک
بوورونگووذاری کوورد (فلچوور 6و همکوواران .)2117 ،اخووتالل
یادگیری بوه معنوی اخوتالل در یوک یوا هنود فراینود پایوه
روانشناختی اسو کوه درک و فهو یوا اسوتفاد از زبوان
3. Specific educational programs
4. Barbara Bitman
5. Behavioral disorder
6. Fletcher
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گفتاری یا نوشتاری را دربرمیگیرد و به صورت نق در
توانایی گوش دادن ،فکر کردن ،صحب کردن ،خواندن،
نوشتن ،امالء یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر میشود.
اختاللهاي يادگيري  2/7تا  03درصد
و به طور متوسط  03تا  23درصد جمعيت دانشآموزي
را دربرميگيرد و در پسران بيشتر از دختران
و به نسبت  2به  0تا  4به  0متغير است

اختالل یادگیری موارد زیر را دربرنمیگیرد :مشکالت
یادگیری که در درجه اول نتیجه نقای بینایی و شونوایی،
ناتوانوواییهووای حرکتووی ،کوو توووانی ذهنووی ،اخووتال ت
هیجانی ،فقر فرهنیی و محیطی یوا وضوعی بود اقتصوادی
باشند (مرکز ملی کودکان با ناتوانی یادگیری.)2111 ،1
تشخی اختالل یادگیری در سالهای قب از ورود بوه
مدرسه کار دشواری اس  ،در بیشتر موارد شروع اخوتالل
یادگیری در فاصله زمانی پویش از دبسوتان توا کوالس دوم
مشخ موی شوود .معموو ً شوروع ایون اخوتالل ،پویش از
کالس اول دبستان نشانیر نویی تأخیر رشدی در زبوان یوا
تأخیر در یادگیری مفاهی جدید و یا تأخیر در یملکرد در
مقایسه با همسوا ن پویش دبسوتانی اسو  .شوروع اخوتالل
یووادگیری در اوای و ورود بووه مدرسووه معمووو ً بووه شووک
نمور هوای پوایین و یوادگیری ضوعیف مشوخ مویشوود.
شناخ نوع اختالل یادگیری و ریشهیابی آنها به ویوژ در
دور دبستان و در درس های اصلی میتواند در رفوع ایون
اختالل کمک مؤثری باشد (فییورا.)2116 ،2
یمد ترین ویژگیهای اختالل یادگیری در دانشآموزان
شام  :بهر هوشی طبیعی ،کوارکرد تحصویلی پوایینتور از
حد انتظار ،سری ک در یادگیری ،پیشرف کُند ،تکورار
پایه های تحصیلی ،تفاوت بین سوطح یوادگیری در دروس
مختلووف ،نداشووتن انعطووا در اسووتفاد از راهبووردهووای
1. National center for children with Learning disability
2. Figueroa
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آموزشی ،تفاوت قاب توجه بین تواناییهوا و مهوارتهوا و
کوتاهی دامنه توجوه اسو (موانیس 3و همکواران.)2111 ،
معمو ً انوواع اخوتال ت یوادگیری بور اسواس حووز هوای
مهارتی یا ضعف های شناختی گورو بنودی مویشووند کوه
یبارتاند از :اختالل یادگیری ویژ در خوانودن ،4اخوتالل
یووادگیری ویووژ در نوشووتن ،5اخووتالل یووادگیری ویووژ در
ریاضووی ،6اخووتالل یکپووارهیی حسووی یووا دشووواریهووای
حرکتی (کنشپریشی) ،7اختالل زبانی ،8اخوتالل پوردازش
دیداری و شنیداری( 9فییورا .)2116 ،با توجه به ایون کوه
در میان مهارت های تحصویلی پایوه ،خوانودن و نوشوتن از
مه ترین مهارتها به حسوا مویآینود و از آنجوا کوه در
زندگی روزمر خواندن و نوشتن بسیار ضروری و مورتبن
به یکدییر هستند و از طرفی دییر کودکانی کوه اخوتالل
در خواندن دارند احتما ً در نوشتن و دیکتوه هو مشوک
دارند ،ایون مقالوه بوه بررسوی اخوتالل خوانودن ،نوشوتن و
دیکتووه موویپووردازد ،همچنووین راهبووردهووای آموزشووی و
راهکارهای درمانی مفیدی را در این زمینه موورد بررسوی
قرار میدهد.
شیوع اختاللهای يادگیری

اختالل های یوادگیری  2/7توا  31درصود و بوه طوور
متوسوون  11تووا  21درصوود جمعیوو دانووشآموووزی را
دربرمی گیرد و در پسران بیشتر از دختران و به نسب  2به
 1تا  4بوه  1متغیور اسو  .بوه طوور کلوی اخوتالل خوانودن
رایجترین اخوتالل یوادگیری اسو کوه حودود 81درصود
اختالل های یادگیری را دربرمی گیرد ،شیوع آن در پسران
سه برابر دختران اس  .اختالل ریاضوی  8توا  15درصود از
3. Manis
4. Special learning disability in reading
5. Special learning disability in writing
6. Special learning disability in math
7. Dyspraxia
8. Language disorder
9. Auditory and visual processing disorder
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اختاللهای یادگیری را تشکی میدهد و نسب پسران به
دختران در حدود  1/6به  1اس  5 .تا  8درصود کودکوان
با اختالل هوای یوادگیری ،اخوتالل نوشوتن دارنود .معموو ً
شیوع اختالل نوشوتن در پسوران سوه برابور دختوران اسو
(بیس و نهمین گزارش سا نه کنیر آموزش و پورورش
ایا ت متحد .)2111 ،
اختالل خواندن

سووه تووا ههووار برابوور دختووران اس و  ،کودکووان بووا اخووتالل
یادگیری ،تمای به خواندن ندارند ،قادر نیستند برای خوود
یک دایر بینایی از لغات ایجواد کننود ،دامنوه توجوه آنهوا
کوتا اس  ،در تمرکز مشک دارنود ،معموو ً در مدرسوه
اف تحصیلی دارند ،احساس ناامیدی ،بیلیاقتی و ک جراتی
میکنند ،در خواندن شفاهی و کالموی تردیود مویکننود و
گاهی دهار لکن میشوند ،به جای این که هش هایشوان
را هنیام خواندن حرک دهند ،سرشان را تکان میدهند،
کلمه به کلمه می خوانند ،به زحم و با صدای کشوید و
لحن یکنواخ میخوانند ،به نقطهگذاری توجه ندارنود و
از توجووه بووه معنووی لغو غافلنوود ،واژ هووا را غیرموورتبن بووا
محتووی و غیرمورتبن بوا یناصور آوایوی حودس مویزننود،
کلماتی را که تاز خواند اند جابهجا یا تکورار مویکننود،
حافظه دیوداری و شونیداری ضوعیفی دارنود ،فاقود تمیوز و
تشخی کافی شنیداری هستند ،محوین خوانوادگی بورای
موفقی در مدرسه به آنوان فشوار مویآورد و یوا ایون کوه
نیوورش منفووی افراطووی بووه یملکوورد مدرسووه دارنوود ،رشوود
اجتمایی کوافی ندارنود و در مدرسوه سوازگاری شخصوی
مناسبی بروز نمیدهند (همی .)2112 ،4

فرایند خواندن به شبکه یصبی پیچید و سالمی نیواز
دارد که بسیاری از سلولهای یصبی ،مراکز بینایی ،زبان و
حافظه را به ه مرتبن میسازد (مواتس .)2116 ،1اخوتالل
خوانوودن اصووطالحی گسووترد و نووویی اخووتالل یووادگیری
اس که نقای روانی کالمی ،توانایی دق در خوانودن،
صحب کردن و هجیکردن را دربرمیگیورد و مویتوانود
در آگاهی واوشناختی ،رمزگشایی امالء ،حافظه شونوایی
کوتوا موودت و نامیوذاری سووریع ،مشوکالتی ایجوواد کنوود.
اختالل خواندن یک ناتوانی یادگیری بر پایه مغز اس که
توانایی شخ به طور ویوژ در خوانودن آسویب مویبینود
(هارو 2و همکاران .)2111 ،کودکان بوا اخوتالل خوانودن
در زمینووههووای زیوور مشووک دارنوود :بازشناسووی حوورو و
کلمات ،درک و فه کلمات و نقشهها ،سوری و روانوی انواع اختالل خواندن
بر اساس قانون آموزش افراد بوا نواتوانیهوا ،مشوکالت
خواندن ،مهارت های یمومی در واژگان (شویتز.)2111 ،3
هرگونووه اخووتالل در ایوون حوووز هووا بایووا مشووکالتی در خواندن در کودکان با اختالل یادگیری بر سه نوع اس :
خواندن میشود .در دانوشآمووزان بوا اخوتالل یوادگیری -1 ،مشکالت خواندن پایه 5کوه شوام دشوواری در درک
مشکالت خواندن بیش از مشکالت در حوز های نوشوتن روابن بین صداها ،حرو و کلمات میشود.
 -2مشکالت روانی خواندن 6که شام خواندن با سوری
و ریاضی اس (شویتز و شویتز.)2113 ،
مناسب ،دقیق خواندن و طرز بیان درس میشود.
 -3مشکالت درک خوانودن 7کوه نوویی نواتوانی در فهو
ويژگیهای کودکان با اختالل خواندن
بر اساس برخی پژوهشها ،اختالل خوانودن در پسوران معنی کلمات و یبارات اس (شویتز.)2111 ،
1. Moats
2. Charoo
3. Shaywitz

4. Hamill
5. Basic reading problems
6. Reading comprehension problems
7. Reading fluency problems
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همکاران2111 ،؛ و هوز)2113 ،2

بووه طووور کلووی ،مشووکالت خوانوودن در کودکووان بووا
اختاللهای یادگیری بر سه نوع اس :
 -1اخووتالل خوانوودن ناشووی از تحووو ت واوشووناختی:
کودک با این نوع اخوتالل ،در خوانودن کلموات بوی معنوا
مشک دارد ،حورو آغوازین یوا میوانی کلموات را تغییور
میدهد.
 -2اختالل خواندن ناشی از سطوح تحول :کودک با ایون
نوع اختالل ،در خوانودن کلموات بوی قایود مشوک دارد
(هارو و همکاران.)2111 ،

وجود افسردگی و اضطرا در کودک ،پرخاشیری،
بیش فعالی ،فقدان توجه و تمرکز کافی ،بیقراری و فقودان
انییز کوافی ،وابسوتیی بوه والودین ،اخوتال ت گویوایی،
نق در هماهنیی یمومی بدن ،فقودان ایتمواد بوه نفوس،
3
اضطرا جدایی ،دید منفی به معل و مدرسه (کرننبرگور
و همکاران.)2115 ،

مشکالت اختصاصی خواندن

روشهای درمانی اختالل خواندن

اشووکال در تلفووظ حوورو  ،زیرلبووی و بسوویار آهسووته
خواندن ،اشکال در ترکیب صداها و ساختن کلمه ،تکورار
یک حر یوا بخوش در کلموه ،فرامووش کوردن صودای
حرو  ،اشکال در تشخی دیوداری کلمواتی کوه ظواهر
مشابه دارند ،حذ برخی از کلمات ،تغییر افعال در جمله
به می خویش ،حدس زدن یک کلمه به کموک کلموات
قب و بعد بودون خوانودن آن کلموه ،خوانودن کو کلموه
بدون توانایی تشخی حرو آن ،تغییر توالی حورو و
کلمات ،معکوس کوردن کلموه ،دوتوایی دیودن کلموات،
مکا و توقف زیاد بین تلفظ کلمات ،خواندن بوا سوری
بسیار کُند ،خواندن بسویار تنود اموا دقو بسویار کو و در
نتیجووه حووذ ناخودآگووا بسوویاری از کلمووات ،خوانوودن
کلمات یک جمله بودون نظو و ترکیوب کلموات ،اضوافه
کردن حر ربن بین کلمه ها ،گ کردن کلمات در یک
سطر ،یدم ریایو نشوانه هوا مثو نقطوه،کاما و امثوال آن،
توجه به خواندن کلمه و یدم توجه به معنای آن ،یدم فه
معنای کلمه ،یبارت یا جمله ،توجوه بوه خوانودن جملوه و
یوودم توجووه بووه ارتبوواط واژ هووا و معنووای جملووه ،فهمیوودن
محتوی متن اما ناتوانی در پاس بوه پرسوشهوا (دانکون 1و

 -1آموزش روشن برای آگاهی از واو و صداشناسی:
مطالعات بسیاری در درمان مشکالت خواندن دانشآموزان
انجووام شوود اس و  ،نتووایج ایوون مطالعووات نشووان داد انوود،
روشهایی کوه بورای شناسوایی حورو و آگواهی از واو
آموزش روشنی فراه کرد اند ،در کمک به کودکوان بوا
مشک خواندن مؤثر بود اند (سازمان ملی سالم کودک
و رشد انسان.)2111 ،4
 -2آموزش ک زبان :رویکرد مربوط به آموزش کو
زبان ،بر این اساس طراحی شد اس کوه یالقوه کوودک
به خواندن را افزایش دهد .در این روش به کودک اجاز
داد می شوود توا مطالوب خوانودنی موورد یالقوه خوود را
انتخا کند ،و از نشانههای باف و تصویرها بهر بییرنود
تا معنای داستانهایی را که میخوانند ،تعبیر کنند.
 -3آموزش ک واژ  :در آمووزش کو واژ  ،معلموان،
کودکان را تشویق میکنند تا به جای آنکوه واژ هوا را بوه
واوها تقسی کنند ،آنها را به صورت ک  ،پردازش کننود.
در آغاز کودکان می آموزند تعداد محدودی واژ رایج را
به محض دیدن ،شناسایی کنند .بعد وقتوی معلو واژ هوای

1. Duncan
34

مشکالت غیر اختصاصی خواندن

2. Vlachos
3. Kronenberger
4. National institutes of human development & children
health

تعلیم و تربیت استثنایی

جدید را در طوول خوانودن معرفوی مویکنود ،واژ خووانی
دانشآموزان گسترش مییابد (لی .)2111 ،1
ارزيابی جامع روانی – آموزشی از اختالل خواندن

بی دق  ،کُند و با دق )
 دشواری در یادگیری نامیدن حرو و صداها دشواری در هجی کردن دشواری در بیان افکار به صورت نوشتاری تاریخچه خانوادگی از مشکالت مشابه مهارتهوای ریاضوی در دامنوه متوسون ( ادار آمووزشتیزاس.)2117 ،

با توجه به این که اختالل خواندن ،مشوکالت خوانودن
پایه ،روانی خوانودن و درک خوانودن را دربرمویگیورد و
احتمووال موویرود مشووکالت روانووی ماننوود اضووطرا و
افسردگی این شراین را بدترکند .از طر دییور اخوتالل
خواندن طیف گسترد ای از مهارتهای مرتبن با خوانودن
ماننوود آگوواهی واوشووناختی ،رمووزگشووایی امووالء ،حافظووه
شنوایی کوتا مدت و نامیذاری سریع را تح تواثیر قورار
موویدهوود .بنووابراین هوور یووک از ایوون موووارد تکنیووکهووای
آموزشی -درمانی ویژ ای را میطلبند .در این راستا آنهه
ضروری بوه نظور موی رسود یوک ارزیوابی جوامع ،دقیوق و
هندوجهی از وضعی روانی و آموزشی کودک مبتال بوه
اختالل خواندن اس  ،به یبوارت دییور بوه یوک ارزیوابی
جامع روانی -آموزشی نیواز اسو بوه طووری کوه توا حود
امکان اکثر موارد فووق را تحو پوشوش و ارزیوابی قورار
دهد .بر اساس شواهد به دسو آمود از نتوایج حاصو از
ارزیابی روانی -آموزشی ،دانوشآمووزی کوه در معورض
خطر اختالل خواندن اس مشخ میشود و نتایج جه
ارائه راهکارهای آموزشی مورد استفاد قرار میگیورد .در
ادامووه نمونووهای از فوورم ارزیووابی روانووی -آموزشووی بوورای
بررسی اختالل خواندن آمد اس .
 دشواری در آگاهی واو شناختی دشواری در رمزگشایی دقیق کلمات بیمعنی یا ناآشنا دشواری در مهارتهای نامیدن سریع دشواری در خواندن کلمات مجزا یدم دق در خواندن شفاهی -سری نامناسب در خواندن (کُند و بوی دقو  ،سوریع و

نوشووتن ،یووک فراینوود یصووبی پیچیوود اس و کووه بووه
هماهنیی مکانیس های هندگانه مغز مرتبن اس  .نوشوتن

1. Lam

2. Harm& Seidenberg

توصیههای الزم برای اولیاء

 بهوسیله متخص
مطمئن شوید.
 برای فعالی های خواندن و درک مطلب فضای آرام
و بدون تشنج را در خانه فراه کنید.
 کودک را تشوویق کنیود دربوار خوودش ،خواطرات
مدرسه و هیزهای مورد یالقهاش صحب کند.
 از کتا های با خطوط هاپی درش و دارای فواص
زیاد بین خطوط استفاد کنید.
 از کتا همرا با نوار ضبن استفاد کنید.
 از روشهای آموزش هند حسی استفاد کنید.
 در منووزل کتووا یووا روزنامووه بخوانیوود و سووعی کنیوود
فرزندتان یالقه شما را در خواندن ببیند.
 مطالب درسی را به واحدهای کوهک تقسی کنید.
 با مدیر و معل کودک ارتباط مهرآمیزی برقرار کنید
و وضع کودکتان را در مدرسه جویا شوید.
 پیشرف کودک را بدون این کوه مکورراً از او سووال
کنید پیگیری نمایید ( هارم و سیدنبرک.)2114 ،2
از سالمتی هش و گوش کوودک

اختالل نوشتن
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نیازمند تحریک و ادغام زنجیر منابع اطالیاتی هندگانوه،
توجه ،حافظه ،مهارتهای حرکتی ،زبان و شناخ اسو .
اخووتالل نوشووتن یووک نوواتوانی یووادگیری ویووژ اس و کووه
اکتسا زبان نوشتاری و اسوتفاد از زبوان نوشوتاری بورای
بیان افکار واندیشهها را تح تأثیر قرار مویدهود .اخوتالل
نوشتن ،شرایطی اس که نوشتن حرو با دس  ،آسویب
می بیند به طوری که در نوشتن بوا دسو و گواهی اوقوات
هجیکردن ،ناتوانی ایجاد میکند (کی .)2116 ،1کودکوان
با اختالل نوشتن در زمینه های زیور مشوک دارنود :خووش
خطووی و انسووجام در نوشووتن ،صووح و دق و حوورو و
کلمات نوشتاری ،همخوانی و هماهنیی در هجی کوردن،
نظ و سازماندهی مناسب در نوشتن (دوئ .)1995 ،2

ناخوانا میشود ،مشکالت هجیکردن و دیکته کوه شوام
انطباق حرو و صداییکه باید بنویسد ،می شود ،مشکالت
انشانویسیکه شام خطاهای گرامری و نق در شیو های
نیارشی میشود (برنینیر .)2117 ،4براسواس نظریوه دوئو
( )1994سه نوع اصلی اختالل نوشتن وجوود دارد .هور نووع
آن برنامههایی برای مداخله دارند ،درمان هر نووع اخوتالل
نوشتن فقن مخوت هموان نووع اسو و یوک مداخلوه یوا
درمان خاص برای انواع اختالل نوشتن به کار نمیرود.
اختالل نوشتن

اختالل نوشتن

فضایی

حرکتی

اختالل نوشتن
اختالل خواندن

ويژگیهای دانشآموزان با اختالل نوشتن

نوشتن ناخوانوا و ناشویانه ،وجوود جزئیوات متنواقض در
نوشته ها (ترکیبی از سره نویسی ،با و پوایین نوشوتن یوا
انداز های نامنظ شوک هوا ،حورو کلموات یوا حورو
متناق  ،کلموات جواانداختوه ،ناهمواهنیی در فاصوله بوین
کلمات و حرو  ،وضعی غیرطبیعی م دسو  ،بودن یوا
کاغووذ هنیووام نوشووتن ،مشووک در تجس و کووردن شووک
حورو  ،رونویسووی یوا نوشووتن کُنود و پرزحمو  ،ضووعف
درکشیدن طرحهای فضایی روی کاغذ ،گرفتیی یضله یا
گیر غیرطبیعی (شکای از حال دس ) ،مشوکالت بویش
3
از حد در فکر کردن و نوشتن بهطور همزموان (اسوپرینیر
و همکاران.)2113 ،
انواع اختالل نوشتن و راهکارهای درمانی

مشکالت نوشتن در کودکان با اختالل یادگیری بر سه
نوع اس  :مشکالت دس نویسی که شام نوشوتن کُنود و
1. Key
2. Deuel
3. Sprenger
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 -1اختالل نوشتن فضایی :افورادی کوه از ایون اخوتالل
رنج میبرند ه در نوشتن فیالبداهه و ه در کپی از متن،
خوو یمو نمویکننود .هجویکوردن آنهوا نرموال اسو ،
سری حرکات انیشتی آنها طبیعی اسو  ،اموا در نقاشوی
کشیدن مشکالت زیادی دارند.
اختالل نوشتن فضايی

شراین

ناخوانایی نوشتهها ،هجیکردن نرمال

رونویسی از متن

ضعیف

حرکات ظریف

طبیعی

درمان :استفاد از برنامه درمانی هنود حسوی دسوتخن،
استفاد از برنامههای سره نویسی ،استفاد از تکنیکهای
برنامههوای خوانانویسوی بورای دقو در انوداز حورو و
فاصله آنها (میلون.)2117 ،5
4. Berninger
5. Milone

تعلیم و تربیت استثنایی

اختالل نوشتن -اختالل خواندن

اختالل نوشتن حرکتی

شراین

ناخوانایی نوشتهها ،هجیکردن نرمال

شراین

ناخوانایی نوشتهها ،هجیکردن ضعیف

رونویسی از متن

ضعیف

رونویسی از متن

نسبتاً ضعیف

حرکات ظریف

غیرطبیعی

حرکات ظریف

طبیعی

 -2اختالل نوشتن حرکتی :افرادی که از ایون اخوتالل
رنج میبرند ه در نوشتن فیالبداهوه و هو در رونویسوی
متن ،خو یم نمیکننود ولوی در هجویکوردن مشوک
خاصووی ندارنوود .معمووو ً نقاشووی کشوویدن بوورای آنهووا
مشک آفرین و سری حرکوات انیشوتی آنهوا غیرطبیعوی
اس .
درمووان :کووارکردن در مهووارتهووای حرکتووی ظریووف،
ارزیابی هیوونیی موداد گورفتن ،اسوتفاد از برناموه هنود
حسی دستخن ،شرک در کالسهایی که مداد گرفتن را
آموزش می دهند ،استفاد از ورزشها و بازیهایی که بوه
تقوی مهارت های حرکتی ظریف کمک میکنود.گاهی
اوقات مشکالت توجوه یوا مشوکالت دیوداری بوه اخوتالل
نوشتن حرکتی کمک میکند .در اختالل نوشتن حرکتوی
ارزیابی ،اصالح نوشتههای روی تخته ،یادداش های معل
و دیکتهنویسی مفید هستند (ماتس.)2116 ،1
 -3اختالل نوشتن -اختالل خواندن :افرادی که از این
نوع اختالل رنج میبرند در نوشتههای فیالبداهوه بوه طوور
ناخوانا مینویسند ،اگر متنی که مینویسوند پیچیود باشود،
دهار مشک مویشووند همچنوین در هجویکوردن مشوک
دارنوود امووا در نقاشووی کشوویدن مشووک خاصووی ندارنوود و
سری حرک انیشتان آن ها (ارزیابی سوری حرکوات
ظریف) طبیعی اس .

1. Moats

درمان :استفاد از برنامه درمانی هند حسی برای بهبوود
دستخن ،فنآوری کمکوی بورای هجویکوردن و نوشوتن،
آموزش گرامر ،انشاء ،قوانین نقطهگذاری و فنآوریهای
جبرانووی بوورای ضووعف در هجووی ،آموووزش بووا کووامپیوتر،
استفاد از برنامههای ویژ دانشآموزان با اختالل خوانودن
در مدارس یمومی ،ارزیابی بینایی ،گفتاردرمانی (اگر تأخیر
در زبان دریافتی یا بیانی دارد) ،ارزیابی در مدارس جهو
برخووورداری از خوودمات ،ارزیووابی در مراکووز تشووخی
(ترویا.)2118 ،2
اختالل در ديکته

یکی از بحواهوای جوالبی کوه در زمینوه اخوتاللهوای
یادگیری مطرح اس و مورد توجه بسیاری از متخصصوان
3
و روان شناسان قرار گرفته ،اختالل دیکته اس (دیکسون
و همکاران.)2112 ،
اصطالح اختاللدیکتوه بورای کودکوانی بوه کوار بورد
میشود که با وجود هووش طبیعوی ،بسویار بود موینویسوند
(آلکوووک 4و همکوواران .)2111 ،دیکتووه نویسووی توانووایی
ایجاد تطابق بین اصوات و حروفوی اسو کوه بایود نوشوته
شود .تطابق و همخووانی بوین واوهوا و نویسوههوا مهوارتی
اس که در کودکان با اختالل یوادگیری بوه خووبی رشود
نمییابد (دیکسون و همکاران.)2112 ،
اخووتالل در دیکتووه ،یووک اخووتالل یموود در نوشووتن
2. Troia
3. Dixon
4. Alcock
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محسو میشود (گراهام 1و همکاران .)2111 ،مشوکالت
یادگیری خواندن و پیچیدگی زبان بور نوشوتن دیکتوه اثور
مستقیمی دارد (السبورک 2و همکاران.)2112 ،
گامهای کاربردی در نوشتن ديکته

 -1نیا کردن و گوش کردن :دانشآموزان بوه دهوان
معل نیا میکنند و به جمالت دیکته گوش میکنند.
 -2تکرار :دانشآموزان جمالت را تکرار میکننود توا
مطمئن شوند که فهمید اند.
 -3نوشووتن :وقتووی کووه معلو بوواور دارد دانووشآموووزان
جمالت را فهمید اند به آنها یالم میدهد که نوشتن را
شروع کنند.
 -4تصحیح غلنها :وقتی که دانشآموزان جموالت را
نوشوووتند معلوو دوبوووار موووتن دیکتووه را مووویخوانووود توووا
دانشآموزان کلموات جوا افتواد و غلون را اصوالح کننود
(کانینیهام 3و همکاران.)2112 ،

دانشآموزان با اختالل یادگیری در یک یا هند حوز
اساسی روان شناختی در ارتباط با فهمیدن یا کواربرد زبوان
شفاهی یوا کتبوی نواتوانی نشوان مویدهنود .تظواهرات ایون
اخووتالل ممکوون اس و بووه صووورت اخووتالل در خوانوودن،
نوشتن ،امالء یوا ریاضوی باشود .اخوتالل یوادگیری در هور
دانووشآموووز منحصوور بووه فوورد اسو و سووطوح مختلفووی از
مشکالت را دربرمیگیرد .یکی از ویژگوی هوای مشوترک
بووین افوورادی کووه اخووتالل یووادگیری دارنوود ،توانوواییهووای
متفاوت در حوز های مختلف اس  ،یعنوی نوویی ضوعف
در دامنه تواناییها دارند .بنابراین ضروری اس معلموان و
والدین دربار ویژگیهای دانشآموزان با اختالل خواندن
و نوشتن اطالیات دقیقی داشته باشند ،برای آموزش آنهوا
از روشهای متفاوت یادگیری از طریق بینوایی ،کالموی و
حرکتووی اسووتفاد نماینوود و سووعی کننوود توانمنوودیهووا و
ضعفهای آنها را به درستی بشناسند.
ديکته نويسي

مزايای نوشتن ديکته

 بهبود توانایی دانشآموزان در تشخی
تولید و بازشناسی صداهای گفتاری
 رمزگشایی صداهای کلمات و رمزگردانوی صوداها در
نوشتن
 آگاهی معلموان از غلون هوای آواشوناختی و دسوتوری
دانشآموز
 افزایش تسلن بر متن و درک واژگان
 تحول مهارتهای زبانی و یکپارهیی آنها
 بهبود حافظه کوتا مدت
4
 اصالح مشکالت گفتاری (بارت و تات .)2112 ،
 ،هجی کوردن،

1. Graham
2. Alsobrook
3. Cunningham
4. Burt & Tat
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نتیجهگیری

توانايي ايجاد تطابق بين اصوات و حروفي است
که بايد نوشته شود .تطابق و همخواني بين واجها و
نويسهها مهارتي است که در کودکان با اختالل يادگيري
به خوبي رشد نمييابد

با توجه به این که اینگونه دانشآمووزان در برخوی از
زمینهها توانمند و در زمینوههوای دییور ضوعف دارنود ،در
آموووزش آنهووا ،نیوواز اسوو از برنامووههووای آموزشووی و
راهکارهووای خاصووی اسووتفاد شووود .همچنووین اسووتفاد از
بازیهای آموزشی بدون این که منجر به ناکامی ،خستیی
و شووکای شووود بایووا افووزایش یووادگیری در خوانوودن و
نوشتن در آنها میشوود .معلموان و والودین بوا اسوتفاد از
راهبردهای آموزشی و راهکارهای درموانی مویتواننود در
پیشرف تحصیلی دانش آموزان با اختالل خواندن و نوشتن
نقش حساس و تعیینکنند ای داشته باشند.

تعلیم و تربیت استثنایی

انواع اختالالت ديکتهنويسی و راهکارهای درمانی
نوع اختالل

راهکارهای درمانی
 تمرین مهارتهوای، داخ خطوط موازی نوشتن یا خن کشیدن، اصالح نحو قل به دس گرفتن،نشستن کودک

اصالح وضعی

 بازی نقطه هین، خن خطی کردن، قیچی کردن، قف و کلید،  پی و مهر، مچاله کردن کاغذ،دس ورزی مانند خمیربازی
 بازی با آدمک یا یروسکی که ایضای بدنش جدا و وص می شود،تَنآگاهی و نام بردن ایضای بدن خود
 بازی نقطههین،دهد

داد او همان یضو را حرک

کودک روبروی مربی میایستد و هر یضوی را مربی حرک

، بوازی جوورهین،) تصویر خوانی (تصویرها را به مدت هند لحظه نشان داد سپس مخفی میکنی و از آن تصویر سووال مویکنوی
بازی با کارت کلمات مانند تصویرخوانی
 در نقاشی یا تصویرهایی که،مشخصی را پیدا کند

 حر،  از بین حرو،را در سم هپ بیابید

راس

یا کلمه سم

نمونه حر

یک یا هند تصویر در آن پنهان شد اس تصویر مورد نظر را پیدا کند
را با صداهای مختلف گوش کند و بیوید هوه صوداهوایی
اضافی دارند را پیدا کند

نارسانويسی
وارونه نويسی
قرينه نويسی
حافظه ديداری
تمیز ديداری

 کودک نوارکاس،گفتن امال از سوی معل با تُن صدای آهسته و آرام

حساسیت

 بازی تلفن نخی،  با شنیدن صدای قوطیها حدس بزند درون آنها هیس،میشنود

شنیداری

 کارت کلماتی که نقطه یا دندانه یا حر، اختال های جزیی را پیدا کند،درتصویرهای مشابه

بی دقتی

 در زموان گفوتن دیکتوه نکوات،در هر درس کلمات مه را روی مقوا نوشته و در کالس بچسبانید تا در معرض دید همیشیی باشد
 میتوان در زنگ آموزشی دیکته یک بار متن را روی تخته،فنی را به دانشآموز گوشزد نمود تا از غلننویسی آن جلوگیری شود
نوشته تا همه ببینند سپس پاک کرد و دیکته گفته شود

مشکالت
آموزشی

2114 ،هریس و همکاران

:منابع
Adapted from Texas Education Agency. (2007). Resource Guide for Specific Learning Disabilities (SLD)/
Dyslexia, Arkansas Department of Education Special Education.
Alcock, J., Nokes, K., Ngowi, F., Musabi, C., Mcgroger, S., & Mbise A. (2000). From orthography to
phonology: An attempt at an old interpretation. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Alsobrook, M., Berninger, V., Holdnack, J., Wolf, B., & Loynachan, C. (2002). Exposure to print and
orthographic processing. Reading Research Quarterly, 24(4), 402–433.
Berninger, V. (2007). Evidence-based written language instruction during early and middle childhood. In R.
Morris & N. Mather (Eds.), Evidence-based interventions for students with learning and behavioral
challenges. Philadelphia: Lawrence Erlbaum Associates.
Burt, J.S. & Tate, H. (2002). Does a reading lexicon provide orthographic representations for spelling?
Journal of Memory and Language, 46(6), 518–543.
Charoo, S. G., Jimit, S., Patel, D., Pratik, J., Vyas, H. N., Barot, M. J., & Divyang, H. S. (2011). Dyslexia:
The developmental reading disorder. International Pharmaceutical Science.
Cunningham, A.E., Perry, K.E., Stanovich, K. E. & Share, D. L. (2002). Orthographic learning during
reading: Examining the role of self-teaching. Journal of Experimental Child Psychology, 82(3), 185–199.
Deuel, M. D. Developmental dysgraphia and motor skills disorders. Journal of Child Neurology, Vol. 10,
Supp.1. January 1995, pp. 86-88.
Dixon, M., Stuart, M., & Masterson, J. (2002). The relationship between phonological awareness and the
development of orthographic representations. Journal of Reading and Writing, 15(4), 295–316.
Duncan, J. L., Matson, W. B., Katie, E. C., & Timothy, B. (2001). The Relationship of self-injurious
behavior and aggression to social skills in persons with severe and profound learning disability. Research
in Developmental Disabilities, 20(6), 441-448.
39

221  – پیاپی9  شماره- 2931 – سال سیزدهم

Fijueroa, R. A. (2006). The diagnosis of LD in English Learner. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 206209.
Fletcher, J. M., Lyon, G.R., Fuchs, L., & Barnes, M. (2007). Learning disabilities: From identification to
intervention. New York: Guilford Press.
Graham, S., Harris, K. R., Larsen, s. c. (2001). Preventing & intervening of writing difficulties for students
with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 16(2), 74-84.
Hamill, S. (2003). Self- concept in children with learning disabilities: the relationship between global selfconcept, academic discounting, nonacademic self-concept and perceived social support. Learning
Disability Quarterly, 17(3), 140-149.
Harm, M. W., & Seidenberg, M. S. (2004). Computing the meanings of words in reading: Cooperative
division of labor between visual and phonological processes. Psychological Review, 111(6), 662–670.
Harris, R., Karen, B., & Jones, M. (2004). Remedial training for children with specific disability in reading
and writing. European Journal of Psychology Education, 19(4), 349-356.
Key, M. (2006). What is Dysgraphia? Nationally certificated school psychologist. American Journal of
Mental Retardation. 100(4), 365-373.
Kronenberger, W. G., Dunn, D. W., Hamill, S. (2005). Learning disorder. Journal of Learning Disabilities,
25, 422 – 429.
Lam, C. (2001). Dyslexia and other specific learning disabilities. Journal of Child Assessment Service, 6, 1417.
Manis, F. R., Doi, L. M., & Bhadha, B. (2000). Naming speed, phonological awareness, and orthographic
knowledge in second graders. Journal of Learning Disabilities, 33(4), 325–333.
Milone, M. (2007). Test of handwriting skills-revised. Novato, CA: Academic Therapy. Distributed by
ProEd, Austin, TX.
Moats, L. C. (2006). How spelling supports reading: And why it is more regular and predictable than you
think. Journal of American Educator, 23(2), 12–22, 42–43.
National center for children with disabilities. (2011). Learning disabilities. Washington, DC 2009.
www.nichcy.org.
National institutes of human development & children health. (2000). Learning disabilities. Offers a wide
range of fact sheets online, at: www.ld.org/ LD Info Zone/Info Zone_ Fact Sheet Index. Cfm.
Shaywitz S. E. (2010). Dyslexia (specific reading disability). In FD Burg et al., eds., Current Pediatric
Therapy, 18th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier.
Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A. (2003). Dyslexia (specific reading disability). Pediatrics in Review, 24,
147-152.
Sprenger, C. L., Siegel, L. S., Bechennec, D., & Serniclaes, W. (2003). Development of phonological and
orthographic processing in reading aloud, in silent reading, and in spelling: A four-year longitudinal
study. Journal of Experimental Child Psychology, 84, 194–200.
Troia, G. (2008). Instruction and assessment for struggling writers: Evidence-based practices. New York:
Guilford.
U.S. department of education, office of special education programs. (2010). Twenty-ninth annual report to
congress individuals with disabilities education act. Washington, DC: Author.
Vlachos. F., & Karapetsas. A. (2003). Visual memory deficit in children with learning disabilities. Journal of
Learning Disabilities, 27(3), 210–214.

41

