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   به       تقدیم

    را            ایسهتادگی           زنهدگی،         عرصهه     در         چگونهه     تا       آموخت    من    به         عالمانه    که          پدرم     پاک     روح

      نمایم       تجربه

     گذشت   و      محبت          فداکاری،      کران    بی       دریای   ،     مادرم    به   و

  

       همسرم    به       تقدیم

   و        سهالمت     از         سرشهار          محیطهی       کهه          معرفهت    و       عشه      از         آکنهده       قلبی    از      دانی     قدر     پاس    به

    است       آورده       فراهم    من      برای       آسایش   و       آرامش   و       امنیت

 

      هستند      جانم     بخش      امید    که       مهیار   و       ماهان  ؛      عزیزم         فرزندان    به       تقدیم

 

        شرری             دانشرااه             اندیشرمند    و           فرهیختره           معلمران           دانشرجو        تمامی    به       تقدیم   و

      اسالمی       ایران         گرانقدر        معلمان   و          فرهنایان

 

 مرید نیازی

 
 

  



 



 

 پیش گفتار مترجمان
 

                                              به سهه دسهته نهاتوانی یهادگیری ریا،هیات،       (Learning disorders)               اختالالت یادگیری

اخهتالالت      د.    شهو                                         ی بیهان کتبهی و نوشهتن تقسهیم مهی                                      ناتوانی یادگیری خواندن و نهاتوان 

 آموزان ندارد.   یادگیری ارتباطی با کم هوشی یا دیرآموزی دانش 

رود کهه نهاتوانی یهادگیری     این اصطالح برای توصیف کودکان و نوجوانانی به کار مهی 

آمهوزان مبهتال بهه ایهن اخهتالل نیازمنهد        ویژه و بخصوصی دارند. به عبارت دیگهر دانهش  

های معمهول اسهتفاده شهده بهرای سهایر        ههای خاصی در آموزش هستند که با شیو شیوه

ههای یهادگیری آشهنا     آموزان متفاوت است. در این مقالهه بها تعریهف انهوات نهاتوانی      دانش

 شویم. می

هر اختاللی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجهه بهه سهن و آمهوزش و ههوش،       

د بسیار کمتهر  رو های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می براساس آزمون

      ههای                                       اختالل یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارت شود. باشد، اختالل یادگیری توصیف می

          رغم ههوش                                                                  خاص تحصیلی که به علت بیماری جسمی یا عصبی نباشد. این کودکان علی

                     هایی مانند خوانهدن،                                                             طبیعی در یک یا چند حوزه درسی مشکل یادگیری دارند و توانایی

                                                              به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانهایی عمهومی کهودك اسهت.                        نوشتن و یا ریا،یات 

                                                                                 یعنی این عدم توانایی در حوزه تحصیلی خاص زیر سهطح مهورد انتظهار براسهاس سهن،      

      باشد.                           هوش، و آموزش کالسی کودك می

امکان دارد که نهاتوانی یهادگیری بها روحیهه ،هعیف، عهزت نفه  پهایین و کمبهود          

همهراه باشهد. بزرگسهاالن مبهتال بهه ایهن اخهتالل،        های اجتماعی و افت تحصیلی  مهارت

های استخدامی یا سازگاری اجتمهاعی بها مشهکالت جهدی مواجهه       ممکن است در زمینه

اختالل یادگیری در همراهی با سهایر اخهتالالت روان پزشهکی کهودك و نوجهوان        شوند.

نافرمهانی،   - افراد مبتال به اختالل سهلوك، اخهتالل لجبهازی    %16تا  1شود. در  دیده می

نقص توجهه و اخهتالل افسهردگی، اخهتالل یهادگیری نیهز گهزارش        _اختالل بیش فعالی 

 است. شده
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 شوند: های یادگیری به سه نوت تقسیم می ناتوانی

 Dyscalculia  ناتوانی یادگیری ریاضیات  - 1

گذارد. اختالالت یهادگیری   این اختالل در توانایی فرد به روی محاسبات ریا،ی تاثیر می

های مختلف داشته و از فردی به فرد دیگر نیز متفاوت باشد. در  تواند نشانه ر ریا،ی مید

تواند در شهمارش و تشهخیص اعهداد تهاثیر بگهذارد.       کودکان خردسال اختالل ریا،ی می

شود ممکن است در حل مسهایل ریا،هی و یها بهه خهاطر       طور که کودك بزرگ می همان

کان مبتال به نهاتوانی در ریا،هیات در زمینهه    ،رب دچار مشکل شود. کود سپاری جدول

درك مفاهیم ریا،ی، محاسبات، خواندن یها نوشهتن اعهداد، حهل مسهاله و درك روابه        

 باشند.   فضایی دچار مشکل شدید می

 

 Dyslexia  ناتوانی یادگیری خواندن  - 2

ا ترین مشکالتی است که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری به  مشکالت خواندن از اساسی

تواند بخواند شان  بسیار کمی برای موفقیهت در   آن مواجه هستند، زیرا کودکی که نمی

رغهم تجهارب کالسهی    ، اختاللی است که به اختالل خواندنمدرسه دارد. به عبارت دیگر 

متعارف، شخص در کسب مهارتهای زبانی خواندن و هجی کردن که متناسب بها توانهایی   

کودکهانی کهه دارای ایهن اخهتالل هسهتند در خوانهدن و         اش باشد، ناتوان اسهت.  هوشی

صهورت شهفاهی    نوشتن، درك دستور زبان و خواندن و همچنین در بیان افکهار خهود بهه   

 دارند. مشکل

 

 Dysgraphiaدر بیان کتبی یا نوشتن  ناتوانی  - 3

مشکالت افراد مبتال به این نوت از اختالالت یادگیری عبهارت اسهت از: مشهکل در امهال      

نویسی، دست خ  بدی، مشکل در انتقال افکار بهه روی کاغهذ. فراینهد نوشهتن پیچیهده      

 ههای مختلفهی بسهتگی دارد و مسهتلزم درك صهحیحی از      ها و توانهایی  است و به مهارت

الگوهای نمادین نوشتاری است. مهارت نوشتن بها کهارکرد حرکتهی چشهم و همهاهنگی      

حرکات ارتباط دارد، همچنین مستلزم هماهنگی حرکتی چشهم و دسهت، کنتهرل بهازو،     

تر و دشوارتر از خواندن آن اسهت   دست و عضالت انگشت است. امالی یک کلمه پیچیده

کنند اما در  ر بازشناسی کلمه وی را یاری میها و حروف الفبا د چرا که در خواندن، نشانه
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هها و نحهوه ترکیهب عناصهر      ها، تجزیهه واژه  نوشتن دانش آموز باید بر رواب  آواها و نشانه

 متشکله آن آگاهی و مهارت کامل داشته باشد.

                                                             ، بسیار متداول و در عین حال برای کودکانی دردآور است که ایهن         یادگیری  ت      اختالال

           درحالی که .                 برایشان دشوار است         یادگیری                      توانند دریابند که چرا      نمی            را دارند و   ت     اختالال

                                                              دوستانشان باهوش اند. بسیاری از کودکان اعتماد به نف  خود را از   ی                   دانند، به اندازه    می

                                 تهاجم و حتی بزهکاری هدایت کند.    ،              را به ناتوانی   ها           تواند آن    می            دهند و این    می     دست

            اسهتعدادها            کنند کهه      می     سعی         یادگیری  ت      اختالال              افراد مبتال به                    هم چنین بسیاری از

                          کار با رایانهه، خریهد و     ،    علم  ،               دیگری مثل ورزش    های                       باالی خود را در زمینه    های          توانایی  و 

              باعه  نشهده     ،          یهادگیری     در     هها                                                     فروش و یا هنر نشان دهند. در واقع مشکالت ابتدایی آن

                  نه تنها دریهافتن     .                      نفسشان را از دست بدهند                                         است از دست دادن تمام آرزوها و اعتماد به

                         نیهز دشهوار اسهت. درك          هها                            بلکه کمک به پیشهگیری از آن   ،  ت     اختالال                  علل بیولوژیکی این 

                                         ما را به راهی برای پشت سر گذاشتن و درمان   ،      تواند    می         یادگیری   ت     اختالال        مداخله    روش 

      کند.    می                این مشکل هدایت

          تواننهد     می         متخصصان   و       پدران   و        مادران    با       همراه                     ، معلمان، آموزگاران     آموزش        مربیان  

                            کمهک کننهد و بهه وسهیله          هها                                                       اقدامات عملی صحیح به کهاهش رنهو و درد ایهن بچهه        از

         بوسهیله       تها        نهد                 دارنهد کمهک کن             یهادگیری    ت                   به کودکانی که اختالال         یی صحیح        راهبردها

     فت و                                این اخهتالالت را درمسهیر پیشهر                          خالقانه آموزش و یادگیری     های        و روش   ها        تکنیک

                                 موفقیت خود کم رنگ و بی اثر کنند.

 

 مرید نیازی

 مرتضی بختیاروند

 اندیمشک - 1398بهار 

 


