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 چکيده
 هشوپژ. روش دوـبی نارساخوان یریادگیاختالل ی بررس منظور به حاضر پژوهش

 عصر در نیاز مورد هایترین مهارت اساسی از یكی خواندن مروری است. روشحاضر 

 فرد برای را زیادی مشكالت میتواند آن در اختالل بروز كه است بدیهی .است حاضر

 دخو بهرا  یگیردیا انناتو زانموآ نشدا صددر بیشترین نیاساخونار .كند ایجاد مبتال

 یریادگیاختالل  یبررس فباهد حاضر مطالعهرو  نـیا از ؛هددمی  صختصاا

روش دیویس به درک این موضوع كه نارسا خوانی به علت  ی انجام شد.نارساخوان

آسیب یا ضایعه مغزی نیست، بلكه یک نارسایی ادراكی است كمک می كند. كودكان 

توانایی  و این نارساخوان می توانند ادارک های حسی خود را ناخودآگاه تغییر دهند

اغلب در رشد مهارت های تحصیلی مناسب، تأثیر زیادی دارند. هدف كابردی این 

پژوهش نیز این بود كه اطالعات كافی در مورد كودكان نارساخوان به والدین و 

 آموزگاران بدهد.

اختالل یادگیری،  ،سرعت ،قتد ن،نداخو، نیاساخورنا : يديکل واژگان

 .دانش آموز
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 3 يزیعز، لقمان  2 يخمراديش، مهران  1 یفتحافشين 
 .رانیا شهیدرجایی، كرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه كارشناسی آموزش ابتدایی، یدانشجو 1
 .رانیا شهیدرجایی، كرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه دانشجوی كارشناسی آموزش ابتدایی، 2
 .رانیا شهیدرجایی، كرمانشاه. سیپرد فرهنگیان، دانشگاه كارشناسی آموزش ابتدایی، یدانشجو 3

 

 نام نویسنده مسئول:

 افشين فتحی

 

 اختالل یادگيري نارساخوانی کودکان بررسی
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 مقدمه
 یناییخیلیپایینتراتو ن،نداخوو در نددار ننداخو ایبر كافی یاـهرتمها بكتسادر ا مشكالتی نكادكو برخی ن،بستااول د یهالسا طی

بیشتر از سن تقویمی شان عقب تر است به این كودكان نارسا یا  لسادو  نندنشااخو سن نكادكومی رود به دست می آورند. این  رنتطاا نچهاز آ

 (2011)واجوهنین،خوان گفته میشود 

خواندن برای كودكان یک تنش نسبتا . ستا سهرمد ینزاـغآ یاـه لاـسآموزش كودكان در فعالیت  ترین هپیچیدوو  نیمهمتر خواندن،

 ینمنداتودانش آموزان در گرو  تحصیلیست. پیشرفت ا مختلف اسحو نهمزماو  هماهنگ فعالیت ممستلزو  دهوـب یـهنذ نجریا هپیچید

 (13۸۵ )افروز،ست ا ننداخو مردر ا نیشاا

ویژگی اصلی اختالل خواندن، كاستی در مهارتهای خواندن است كه با هوش پایین و مشكالت آموزشی قابل توجیه نیست. كودكان مبتال 

ها، مشخص به این اختالل در موقع خواندن متون مختلف، اشتباه های متعددی مرتكب می شوند كه با حذف، افزودن و دگرگون كردن كلمه 

می شود. هم چنین این كودكان در تفكیک شكل و اندازه حروف اشكال دارند. سرعت خواندن آنها كم و با حداقل فهم همراه است و هرچند 

 تالدر برخی از آنها توانایی رونویسی از روی متن چاپی را مشاهده می كنیم، اما تقریبا همه آنها در هجی كردن ضعیف اند. خواندن كودكان مب

عددی دارد؛ مثال حروف یک كلمه را پس و پیش از وسط یا آخر كلمه می خوانند. صدای حروف را بخوبی به یاد تبه این اختالل نمودهای م

حروف و كلمه های مختلف  .نمی آورند، در فراخوانی و به خاطر آوردن، ردیف كردن حروف چاپی و كلمات، استنباط و استنتاج مشكل دارند

ع و غ، س و ش و...( را با یكدیگر اشتباه می گیرند و تقریبا از ادراک دیداری آنها عاجزند. كودكان مبتال به این اختالل، اعمال  نظیر ب و پ،)

مربوط به خواندن اضطرابشان را افزایش می دهد و شكستهای مستمر و یأس ناشی از آن، احساس شرم و حقارت آنها را دامن می زند و با 

تجربه شكست های مكرر تحصیلی تردیدهایشان  .ق تر شدن این احساس به سمت افسردگی یا پرخاشگری گرایش می یابندگذشت زمان و عمی

را در مورد ناتوانی خودشان به یقین مبدل می سازد و به دلیل گسترش این خودپنداره، توان استفاده از خصوصیات مثبت خویش را از دست 

 (13۸۶ و وزیری، یكاشان )لطفی، .شوند داده و محتاج مداخله های درمانی می

 (2011وچكالک،  سینار ،تیرا ن،نلكااست )درصد  1۷ تا ۵دانش آموزان نارسا خوانی بین  وعیش ارجهانی،آمطبق 

 در پیشرفت:است شده تعریفصورت ن ـای هـب اخوانیـنارس، یـروان آماری و اختالل تشخیصی راهنمای تجدیدنظر متن چهارمین در

تر از سطح مورد انتظار  آموزش، به طور چشم گیری پایین و وشـه ،نـس اـب متناسب فردی شده هنجار آزمون ،وزشـآم پایه بر خواندن زمینه

 (13۸۴ به نقل از نیكخو و آوادیس یانس،است )

 اختالل یادگیری به یک سازه واحد یااختالل اشاره می كند كه با نقض در پیشرفترت عبا

و ضعف پردازش  قوت مرتبط است؛ این اختالل دارای ماهیتی ناهمگن است كه این ناهمگنی در الگوهای تحصیلی،مهارت های تحصیلی 

اطالعات و همچنین در سیستم طبقه بندی اصلی به عنوان اختالالت تحصیلی حوزه خاص مانند اختالل خواندن منعكس می شود )كِسی، 

2012) 

حدس زدن واژه ها با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهای  هماشتباه كردن واژه های شبیه به  به طور خاص، نارسا خوانی نوعی اختالل در

ص آنها، آینه خوانی یا وارونه خوانی واژه ها، مشكالت شدید در هجی كردن واژه ها، بی میلی وانزجار از یادگیری خواندن و دشواری در تشخی

 (.2001و ابوت، نجریبرن بروكس،است )جزء از كل 

 (.200۶؛ مییز و كلهون،200۵در خواندن مشكل دارند )واالس، درصد دانش آموزان ناتوان در یادگیری ۸0تقریبا 

 (2003درصد گزارش شده است )سوانسون، هاریس و گراهام، 3/۴دختر و در دانش آموزان  2/۸پسر میزان شیوع اختالل در دانش آموزان 

و  ۵/3، ۴/۴، 9/۵درصد در پسران و  9/۶و  2/۸، 9/۵، ۸/10 بیترتهارم، وپنجم ابتدایی به های دوم، سوم، چاختالل خواندن را در پایه 

 (.1391شریفی داوری،كردند )درصد در دختران بیان  ۸/2

كودكان و بزرگساالن نارساخوان در زمان  (TAT)( گزارش كرده اند كه تصاویر تی ای تی 1999) تیقربرونزویک، مک كروری، پرایس و 

( حاكی از این است كه كرتكس گیجگاهی بخش چپ مغز این افراد ركلمهیغ خواندن با صدای بلند وخواندن كلمات درست و نادرست )كلمه،

ازش های مغزی افراد نارسا در مقایسه با گروه كنترل فعالیت كمتری دارد. این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند كه ممكن است تفاوت درپرد

 خوان و عادی، بیانگر بعضی نقایص در نیمكره چپ كودكان و بزرگساالن نارساخوان باشد.

ناتوانی های یادگیری، یكی از بزرگترین و شاید جنجال بر انگیز ترین مقوله های آموزشی و پرورش استثنایی است. اختالل یادگیری در 

است كه برای توصیف كودكانی به كار می رود كه در رشد زبان مهارت های ارتباطی، دارای اختالل هستند.  ایاالت متحده آمریكا اصطالحی كلی

كودكانی كه مشكالت یادگیری آنها در درجه ی اول به علت نقض بینایی، شنوایی، حركتی و یا مشكالت هیجانی، محدودیت فرهنگی یا عقب 

مغزی خفیف، اختالل ادراكی و غیره  عهیضا می شوند بنابراین شرایطی چون نارساخوانی،ماندگی ذهنی كلی است، جزء این گروه محسوب ن

 (.200۷جزء ناتوانی یادگیری به حساب می آیند )فلچر و همكاران، 
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سا خوانی سی بریتانیا، ناریكی از شایع ترین انواع اختالالت یادگیری، اختالل خواندن یا نارسا خوانی است. بر اساس تعریف انجمن روانشنا

 (.200۶هارتز،. )به مشكالتی در صحت و روان خواندن و هجی كردن كلمات بر می گردد

كن است مشكالت كودكان نارساخوان در سازماندهی افكار خود دچار مشكل هستند و در این زمینه نیازمند كمک می باشند. همچنین مم

 (2009نارسایی در كاركرد حافظه كوتاه مدت است )رید،زیادی در یادآوری اطالعات داشته باشند كه دلیل آن وجود 

وجود تال به نارسا خوانی پژوهشها نشان داده اند كه عالوه بر زبان، تفاوت های زیادی در عملكرد های شناختی بین افراد سالن و افراد مب

 (.2000و رنسن، اسبج دارد )هلند،

الل در تلفظ پردازش واج شناختی، به طور خاص آگاهی واج شناختی، اخت حجم قابل توجهی از تحقیقات، این اختالل را به نقض در

 (.1993كلمات، اختالل در ذخیره سازی انتخابی و دستكاری اطالعات كالمی نسبت داده اند )واترمن و لواندووسكی،

ن ادارک بینایی، بنابرای؛ كند بسیاری از محققان، معتقدند كه نقص در توجه بینایی، نقش اساسی در پیداش نارسا خوانی را بازی می

كالیفی كه مستلزم تنقش اساسی در یادگیری تحصیلی به ویژه یادگیری خواندن بر عهده دارد. تعدادی از كودكان دارای اختالل یادگیری در 

ر عوض در داما كاربرد بینایی در تشخیص اشكال و طرح های هندسی است با مشكل روبه رو می شوند و عده ای در كارها موفق هستند، 

، توانایی تشخیص حروف و كلمات از طریق بینایی شكست می خورند ودر دریافت پیام شنیداری نیز دچار ضعف می شوند. ادراک دیداری

حركتی، -گرفاتن معنی از محرک های دیداری است كه خرده مهارت هایی است: تشخیص شكل و زمینه، روابط فضایی، هماهنگی دیداری

 (.13۸۸؛ تبریزی و موسوی،19۶۴فراستیگ و همكاران،)خیص دیداری ادارک شكل، تش

 

 تعریف نارساخوانی
یک اختالل آشكار، اشكال در خواندن است كه با وجود »نی ذكر كردند كه در تعریف خود از نارساخوا 1(2002تامسون، راكر و لمونیس )

كه اغلب با  نارساخوانی، به نارسایی های بنیادی شناختی وابسته استهوش مناسب و فرصت های فرهنگی اجتماعی در فرد دیده می شود. 

 «.منشا سرشتی همراه است

روان شناختی دارد، تعریف -منشأ عصب كه ( نارساخوانی را به عنوان اختالل یادگیری ویژه200۸) 2ینارساخوانانجمن بین اللملی 0

 كرده است.

ای زیر را بیان از اختالل خواندن، به طور كلی ویژگی هتعریف پیشنهادی ویرایش پنجم راهنمای تشخیص و آماری اختالل های روانی 

 می كند:

 مشكالتی در دقت و روان خوانی كه با سن تقویمی، فرصت های تحصیلی یا توانایی هوشی افراد سازگار نیست.

دن است تداخل انشفتگی در مالک به طور معنا داری با پیشرفت تحصیلی و فعالیت های زندگی روزمره كه نیازمند این مهارت های خو

 (.2013نشان می دهد )هلم و همكاران،

ه های مهارت نارسا خوانی به عنوان اختاللی در كودكان كه علی رغم برخورداری از آموزش های مناسب با سطح هوشی شان در زمین

 (.13۸9های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی كردن، ناموفق هستند )صداقتی، فروغی، شفیعی و مراتی،

 

 یل نارساخوانیدال
. از آن جمله می متخصصان حوزه اختالل یادگیری دالیل گوناگونی را برای سبب شناسی اختالل خواندن یا نارسا خوانی بر شمرده اند

درست در زما (، حركات چشمی نا2001(، نقض پردازش دیداری )استین،2001و همكاران، جنر توان به اختالل دستگاه عصبی )پاق و منسل،

ها، اختال  (، ضعف در مهارت رمزگشایی واج شناختی، دشواری در بازشناسی واژه199۴ادین، استین،) یشناختتثبیت و ضعف آگاهی واج 

 بورز وولف،)( سرعت نامیدن خودكار 2003سولون وهكاران،ز )تمركتوجه و  اختالل (،200۵گفتاری در سنین كودكی )اسكاربررگ و هیلز،

ادراک شنیداری،  در یینارسا علل نارسا خوانی، كرد. به طور كلی عمده ترین اشاره (.200۵)فولین،  (، ضعف در نامیدن حروف2000وبیدل، 

ارگراف ها و ناتوانی در ای مهم واژه ها، جمله ها و پدر درک واژه ها، ناتوانی در توجه له جنبه ه یناتوان پردازش دیداری و شنیداری ضعیف،

 (.13۸۷؛ ترجمه حیدری،200۵ ویآناستاسكرک، گاالگر، اند )درک واحد های گفتاری است كه به وسیله حروف ارائه شده 

وشتاری عاجزند ممكن است كلمه های بسیاری را بدانند و در تكلم خود استفاده كنند، اما از درک و شناسایی عالئم ن این كودكان

 (.200۸)شیویتز،

                                                           
1- Thompson, Rucker & Lemonis 
2- International dyslexia association 
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در تلفظ  حجم قابل توجهی از تحقیقات، این اختالل را به نقص در پردازش واج شناختی، به طور خاص آگاهی واج شناختی، اختالل

( با 199۴،؛ هانسن و بووی1993ندووسكی،واترمن و لوااند )كلمات، اختالل در ذخیره سازی انتخابی و دستكاری اطالعات كالمی نسبت داده 

 این حال بیان شده است هم نقص در پردازش واج شناختی و هم اختالل در عملكرد اجرایی در اختالل خواندن نقش دارند.

در چند دهه گذشته، پژوهش های زیادی درباره عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان نارساخوان انجام شده است. اگر چه بسیاری از 

دو گال و  مک ؛19۸3؛ جوروم،199۴،چیه كه حافظه كوتاه مدت كالمی در این افراد آسیب دیده )بدلی، پژوهش ها پیشنهاد می كنند

 (199۴هلوم،

 (13۸۸افروز،هستند )بیشتر كودكان نارسا خوان از نظر حافظه بینایی، به خصوص به خاطر سپردن عالئم زبانی با مشكل جدی مواجه 

می نیاز دارد كه بسیاری از سلول های عصبی، مراكز بینایی، زبان و حافظه را بهم مرتبط فرایند خواندن به شبكه عصبی پیچیده و سال

در خواندن،  گسترده و نوعی اختالل یادگیری است كه نقایص روانی كالمی، توانایی دقت خواندن اصطالحی اختالل (.200۶می سازد )ماتس،

شناختی، رمز گشایی امالء، حافظه شنوایی كوتاه مدت و نامگذاری سریع،  ی واجصحبت كردن و هجی كردن را در بر میگرد و می تواند در آگاه

چارو و ) ندیبمشكالتی ایجاد كند. اختالل خواندن یک ناتوانی یادگیری بر پایه مغز است كه توانایی شخص به طور ویژه در خواندن آسیب می 

ل دارند: بازشناسی حروف كلمات، درک و فهم كلمات و نقشه ها، سرعت با اختالل خواندن در زمینه های زیر مشك كودكان (.2011همكاران،

 (.2010شویتز،واژگان )و روانی خواندن، مهارت های عمومی در 

هرگونه اختالل در این حوزه ها باعث مشكالتی در خواندن می شود. در دانش آموزان با اختالل یادگیری، مشكالت خواندن بیش از 

 (2003شویتز،است )مشكالت در حوزه های نوشتن و ریاضی 

 

 ویژگی دانش آموزان نارساخوان
ر خواندن می شود و به دلیل عدم بهره مندی این كودكان از تكیه بیش از حد این كودكان بر راهبردهای نیمكره چپ به سرعت باال د

نبمكره راست نسبت به ویژگی های اداركی متن بی توجه هستند و كودكان مرتكب اشتباه های اساسی )مثل خطاهای حذف اضاقه  راهبردهای

ه چپ آنها رشد عملكردی بیش از حد داشته خواندن می شوند. علت مشكل آنها در خواندن این است كه نیمكر و جابجایی حروف و هجاها( در

 (200۶بیكر و رابرتسون،است )و نیمكره راست آنها در پردازش متن نارس 

اختالل در كاركردهای حافظه )مثال نقص در حافظه كوتاه مدت، حافظه فعال و نقص خفیف در رمزگردانی و راهبردهای شناختی و فرا 

 (200۷و فاوست، كلسنین تارویان،است )شناختی( از دیگر ویژگی های مهم دیگر كودكان دارای ناتوانی یادگیری 

پسران سه تا چهار برابر دختران است، كودكان با اختالل یادگیری، تمایل به خواندن، بر اساس برخی پژوهش ها، اختالل خواندن در 

افت تحصیلی  در مدرسه معموال قادر نیستند برای خود یک دایره بینایی از لغات ایجاد كنند، دامنه توجه آنها كوتاه است، در تمركز مشكل دارند

و كالمی تردید می كنند و گاهی دچار لكنت می شوند، به جای  نند، در خواندن شفاهیاحساس ناامیدی، بی لیاقتی و كم جراتی می ك دارند،

این كه چشم هایشان را هنگام خواندن حركت دهند، سرشان را تكان می دهندف كلمه به كلمه می خوانند، به زحمت و با صدای كشیده و 

نی لغت غافلند، واژه ها را غیر مرتبط با محتوای و غیر مرتبط با عناصر لحن یكنواخت می خوانند، به نقطه گذاری توجه ندارند از توجه به مع

یص آوایی حدس می زنند، كلماتی را كه تازه خوانده اند جابه جا یا تكرار می كنند، حافظه دیداری و شنیداری ضعیفی دارند، فاقد تمیز و تشخ

به عملكرد مدرسه دارند، رشد  نگرش منفی افراطی آورد و یا این كه كافی شنیداری هستند، محیط خانوادگی برای موفقیت به آنان فشار می

 (.2002اجتماعی كافی ندارند و در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی بروز نمی دهند )همیل،

دلیل اخیرا رویكرد عصب شناختی، مشكالت این كودكان را مورد توجه قرار داده اند. مطابق این رویكرد، بروز اختالل نارسا خوانی به 

بدكاركردی سیستم عصبی به ویژه دتشگاه عصبی مركزی به وجود می آید كه در این زمینه مدلها و فرضیه های مختلفی ارائه شده است. 

مطابق با مدل تعادل بیكر، در مراحل مختلف یادگیری خواندن بخشهای متفاوتی از مغز درگیر هستند و اگر در هریک از این مراحل نقصی 

اشد منجر به ضعف و نقص در خواندن خواهد شد. همچنین مطابق با مدل دالكاتو، نقص در خواندن دلیل طی نكردن منظم رشد وجود داشته ب

 دستگاه عصبی است و می توان از طریق فعالیت ها و تمرینها این مراحل را سازماندهی مجدد كرده و از میزان و شدت اختالالت به وجود آمده

 كاست.

( معتقداست كه دانش آموزان نارسا خوان دارای نقایص بسیار گوناگونی هستند كه منشا آنها 2010سیق نراقی و نادری،راكی )به نقل از 

عملكرد نامناسب مغز است. این عملكرد نامناسب لزوما ناشی از آسیب مغزی نیست، بلكه سبب این است كه مغز این گروه عملكردی متفاوت 

 از كودكان عادی دارند.
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 هاي درمان نارساخوانیراه 
در درمان اختالل های یادگیری، از آموزش فرایندی استفاده می شود در این روش درمانی، بر ناتوانی خاصی كه در فرد وجود دارد تمركز 

سیف نراقی از به نقل  :13۸۵) كاكاوند می كنند و با برنامه هایی كه طرح ریزی می شود، تالش می كنند تا بدكاركردی موجود را برطرف كنند

 (13۸9و نادری، 

طالعات نشان می دهد كه این اختالل قابل درمان است و آموزگاران و حتی والدین اگر به دانش و حوصله الزم مجهز باشند قادرند اغلب م

د این مشكل را حل كنند. حتی ممكن است بسیاری از این دانش آموزان در زمینه های متعدد به پیشرفت جشم گیری دست یابن

 (.2010)تبریزی،

روانی دالكاتو بر توانایی خواندن دختران مبتال به نارساخوانی رشدی -( نیزاقدام به بررسی تاثیر روش عصبی200۷سلیمی تیموری ) 

 كرده است. نتایج نشان داد كه روش درمانی دالكاتو موجب افزایش نمرات روخوانی، سرعت و درک مطلب گروه آزمایش شده است.

روانی دالكاتو و ... نام برد كه بر -روش های درمانی، می توان روش های ترمیمی و جبران گلینگهام و همكاران و روش عصبیاز انواع 

رشد مهارت های پایه، سبک ها، راهبردهای یادگیری، توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی مربوط به موفقیت تحصیلی متمركز 

 (.1390هستند )شایان و اخوان تفتی، 

روش پیشنهادی دیگر روش دیویس است. روش دیویس جدیدترین، جامع ترین، كامل تربن روش چند حسی است كه برای افراد 

(. دیدگاه دیویس دو وجه تمایز دارد، نخست این كه بر ادارک تاكید دارد ودوم این 200۴نارساخوان ابداع شده است )اسمیت، اورات، وسالتر، 

اخوان بود، تجربه های مستقیمی از اختالل دارد. دیویس سه مولفه را به وجود آورنده ی نشانه های نارساخوانی جون خودش فردی نارس كه

می داند. شیوه خاص تفكر )تفكر تصویری(، توانایی طبیعی برای تحریف ادراكی )جا به جایی جشم و ذهن( و شیوه خاص واكنش به این تحریف 

 (13۸۴ی و فیضی پور، ؛ ترجمه اخوان تفت2002ها )دیویس، 

در روش دیویس به كمک روشن ساختن مفهوم و تصویر سازی ذهنی، تمرین جهت یابی، شیوه رهاسازی، روش مرور موقعیت یابی، 

خواندن، براندازی كردن و هجی كردن، تصویر در نقطه گذاری به  -میزان سازی دقیق، هماهنگی، تسلط یابی بر نمادهای اصلی، هجی كردن

این اساس، روش دیویس در دو مرحله: مشاوره موقعیت  بر (.1391الت خواندن در كودكان كمک می كند )حیدری و همكاران، كاهش مشك

س یابی و تسلط بر نماد انجام می پذیرد. به این منظور در مرحله موقعیت یابی، چشم و بدن نارساخوان به نقطه ای كه بهترین دریافت و احسا

. در این مرحله ی شود. این مرحله دارای مفهومی است كه نزد آموزگاران و روان شناسان به عنوان توجه شناخته شده استرا دارد، انتقال داده م

ی كنئ. تسلط یابی بر نماد، نارسا خوان با استفاده از خمیر، حروف الفبا، عالئم نقطه گذاری، اعداد و واژه های نامفهوم را می سازد و تمرین م

ابتدا طرح و شكل واژه ها را با خمیر مدل می كند، سپس از مفهوم آن واژه تصویری ذهنی می سازد و آن تصویر ذهنی را با بدین گونه كه وی 

خمیر به تصویری سه بعدی و عینی تبدیل می كند. پس از آن كه واژه و مفهوم آن ساخته شد، دانش آموز واژه را با صدای بلند تلفظ می كند 

 (.13۸۴؛ ترجمه اخوان تفتی و فیضی پور،2002 سیویدبه كار می برد ) و در جمله های متفاوتی

آموزش روشن برای آگاهی از واج و صدا شناسی: مطالعات بسیاری در مان مشكالت خواندن دانش آموزان انجام شده است، نتایج این 

روشنی فراهم كرده اند، در كمک به كودكان با مشكل مطالعات نشان داده اند، روش هایی كه برای شناسایی حروف و آگاهی از واج آموزشی 

 (2000خواندن موثر بوده اند )سازمان ملی سالمت كودک و رشد انسان، 

آموزش كل زبان: رویكرد مربوط به آموزش كل زبان، بر این اساس طراحی شده است كه عالقه كودک به خواندن را افزایش دهد. در این 

و از نشانه های بافت و تصویرها بهره بگیرند تا معنای  د تا مطالب خواندنی مورد عالقه خود را انتخاب كندروش به كودک اجازه داده می شو

 داستان هایی را كه می خوانند، تعبیر كنند.

ا را به كان را تشویق می كنند تا به جای آنكه واژه ها را به واج ها تقسیم كنند، آنهدآموزش كل واژه: در آموزش كل واژه، معلمان، كو

صورت كل، پردازش كنند. در آغاز كودكان می آموزند تعدادی محدودی واژه رایج را به محض دیدن، شناسایی كنند. بعد وقتی معلم واژه های 

 (.2001جدید را در طول خواندن معرفی می كند، واژه خوانی دانش آموزان گسترش می یابد )لیم، 
 

 توصيه هاي الزم براي اولياء
  متخصص از سالمتی چشم و گوش كودک مطمئن شوید.به وسیله 

 .برای فعالیت های خواندن و درک مطلب فضای آرام و بدون تشنج را در خانه فراهم كنید 

 .كودک را تشویق كنید درباره خودش، خاطرات مدرسه و چیزهای مورد عالقه اش صحبت كند 

 ط استفاده كنید.از كتاب های با خطوط چاپی درشت و دارای فواصل زیاد بین خطو 

 .از كتاب همراه با نوار ضبط استفاده كنید 
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 .از روش های آموزش چند حسی استفاده كنید 

 فرزندتان عالقه شما را در خواندن ببینددر منزل كتاب یا روزنامه بخوانید و سعی كنید. 

 .(200۴م و سیدنبرک، )هار با مدیر و معلم كودک ارتباط برقرار كنید و وضع كودكتان را در مدرسه جویا شوید 
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 نتيجه گيري
دانش آموزان با اختالل یادگیری در یک یا چند حوزه اساسی روان شناختی در ارتباط با فهمیدن یا كاربرد زبان شفاهی یا كتبی ناتوانی 

یكی از ویژگی های  می گیرد.بر نشان می دهند. اختالل یادگیری در هر دانش آموز منحصر به فرد است و سطوح مختلفی از مشكالت را در 

؛ ند، توانایی های متفاوت در حوزه های مختلف است، یعنی نوعی ضعف در دامنه توانایی ها دارنداختالل یادگیری دار مشترک بین افراد كه

، برای آموزش بنابراین ضروری است معلمان و والدین درباره ویژگی های دانش آموزان با اختالل خواندن و نوشتن اطالعات دقیقی داشته باشند

دی ها و ضعف های آن ها را به درستی نتفاده نمایند و سعی كنند توانمآنها از روش های متفاوت یادگیری از طریق بینایی، كالمی و حركتی اس

 بشناسند.

كند.  روش دیویس به درک این موضوع كه نارسا خوانی به علت آسیب یا ضایعه مغزی نیست، بلكه یک نارسایی ادراكی است كمک می

و این توانایی اغلب در رشد مهارت های تحصیلی مناسب، تأثیر  كودكان نارساخوان می توانند ادارک های حسی خود را ناخودآگاه تغییر دهند

 .زیادی دارند. هدف كابردی این پژوهش نیز این بود كه اطالعات كافی در مورد كودكان نارساخوان به والدین و آموزگاران بدهد

با ناتوانی خواندن در حافظه فعال دچار  نتایج تحقیقات متعددی كه به آن ها اشاره شد می توان نتیجه گرفت كه كودكان با توجه به

مشكل هستند، آموزش این حافظه و مؤلفه های مربوط به آن می تواند موجب تقویت این حافظه شود كه این امر به نوبه ی خود می تواند 

 عملكرد تحصیلی شود.باعث بهبود و باال رفتن سطح 

مشكالت كودكان نارساخوان به دلیل توقف رشد عصبی بوده است و ارائه فعالیت هایی كه موجب افزایش رشد عصبی شود، اختالل را 

 بهبود خواهد داد.

خود  د حسكودكان نارساخوان میتوانن ،نارساخوانی به علت آسیب یا ضایعه مغزی نیست، بلكه یک نارسایی ادراكی است كمک می كند

 را به صورت ناخودآگاه تغییر دهند.

روش دیویس بر شناخت و خواندن كلمات به صورت كلی، حفظ توجه، جلوگیری از حواس پرتی و اغتشاش ادراک در بهبود خواندن 

فراگیر، استفاده از راهبردهای ی قوه خالقیت شده است این شیوه به دلیل بكارگیرتاكید دارد، در بهتر خواندن دانش آموزان نارساخوان مؤثر واقع 

 یر سازی و فراگیر محور بودن از جذابیت باالیی برخوردار است.صوت

، صحت و درک رفی و نیز مؤلفه های خواندن )سرنتایج پژوهش حاضر نشان می دهد كه كودكان نارساخوان در زمینه مهارت آگاهی ص

 .اشتندضعیف تری قرار د خواندن( از همتایان عادی خود، به شكل قابل توجهی در سطح
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 راجعممنابع و 

 متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی. نیچهارم (.2000.)انجمن روانپزشكی آمریكا [1]

 .سخن :تهران (.13۸۴.)محمدرضا نیكخو و ماهایاک آوادیس یانس ترجمه

 پیام نور. دانشگاه :تهران شناسی(.رشته روان ) یریادگی اختالالت (.13۸۵.)افروز، غ [2]

(. اثر بخشی آموزش به روش دیویس بر خودپنداره كودكان دارای 1390حیدری، ط؛ امیری، ش؛ و مولوی، ح. ) [3]

 .131-139، 2علوم رفتاری،  مجله نارساخوانی.

 (. تهران:13۸۴مهناز اخوان تفتی و هایده فیضی پور. ) ترجمه نارساخوانی. موهبت (.19۸۷دیویس، ر؛ وآلدون، ام. ) [۴]

 الزهرا. دانشگاه

 ویژه یادگیری. تهران: امیر كبیر. یینارسا (.13۸9.)سیف نراقی، م. نادری، ع [۵]

(. تاثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگساالن، مطالعات 1390شایان، ن؛ اخوان تفتی، م؛ و عشایری، ح. ) [۶]

 .23-۴۶، ۷ان شناسی تربیتی، رو
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