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 شگفتاریپ
 ای و هوش و آموزش و سن به توجه اد، بفر یلیتحص تیموفق آن در که یاختالل هر

 مترک اریبس رودمی انتظار آنچه زه، امحاسب و نوشتن و نخواند اریمع هایآزمون براساس

  .شودمی فیتوص یریادگی ختاللد، اباش

 که استبرخاسته یآموزاندانش به خدمت و صیتشخ به ازین زی، اریادگی اختالل اصطالح

 حال نیع در و ندشومی مواجه شکست با خود یدرس هایکار در مداوم طوربه

 قد و یجسم شدد، ردارن یعیطب یاهرظ .دگنجننمی ییاستثنا کودکان یسن درچهارچوب

 یخوب هت، باس یعاد شیکماب هاآن وشه .تاس آنان بودن بهنجار از یحاک شانوزن و

 ارتباط نیریسا با خود همساالن مثل و نندکمی یباز کودکان ریسا انندد، مکننمی صحبت

 ذارواگ آنان به نیوالد که را هاییکار و نددار را الزم هاییاری زین رخانهد .دکننمی قرار بر

 یراب اطالعاتاندازی انیجر به یبرا الزم ییتوانا کنلی .ددهنمی انجام یخوب به کنندمی

ن، آموزادانش نیا یکل مشخصات به توجه با سپ .دندارن را وشتنه، نژیو به و کردن انیب

 گفت و داد قرار یریادگی اختالل ابآموزان دانش نام به یدیجد گروه در را هاآن توانمی

 یفاهش زبان از استفاده با کردن درک به که یروان ندیفرا چند ای کی درآموزان دانش نیا

 کامل ییتوانا عدم شکل به تواندمی اختالل نیا که دارند ختاللشود، امی مربوط یکتب ای

 یاضیر سباتمحا انجام ای کردن یجن، هوشتن، نواندن، خکرد حبتن، صکرد گوش در

  .دشو ظاهر



 یجزئ قصی، نمغز هاییدگید بیسی، آادراک هایتیمعلول چون یطیراح، شاصطال نیا

 ارآموزان دانش از دسته نیف، آتعر نای .دریگمی بر در را یشیپرخوانش ز، ومغ کار در

 ای یذهن یماندگ عقب نیمچنی، هحرکت ای یدارینی، شدارید هایتیمعلول لیدل به که

 ملاد، شانشده دچار یریادگی مشکالت به یاقتصاد ای یرهنگی، فطیمح هایتیمحروم

  .دشونمی

 .تسین مترادف یرآموزید ای یجبران خواندن چون هاییاصطالح با یریادگی هاییناتوان

 هاییناتوان دچار شدت به که کندمی ادی ینوجوانان و کودکان از ژهیو طوربه فیتعر نای

 یاژهیو آموزش ازمندل، نیمشک نیا به مبتالآموزان انشد .دتنهس یبخصوص یریادگی

 یرعادیغ یتیفیک با و رمعمولص، غیمخصو هاینیتمر با دیبا امز نظر بر بنا که هستند

 کانکود اکثر که است یمنظم و یآموزش هایوهیش از جدا امر نای .دباشن داشته کار و سر

 یاتوانن جبران دارعهده که است نه، اینیزم نیا رد کارشناسان فهیظو .دکننمی استفاده آن از

  .دباشن کوچکهای اگروهی یانفراد آموزش صورت به کودک خصوص به یریادگی

مؤلفین از یسخن







 

 بری درآمد شیپل: او صلف

یریادگی اختالالت
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 خچهیتار

 ت.سا وتاهک اریبس یریادگی خاص هاییناتوان به مبتال کودکان آموزش خچةیتار متأسفانه

 عیسو هاییتالش سال نیا رد د.بو نشده شناخته باًیتقر کودکان نیا مشکل 3522 سال ات

 لولمع را یریادگی خاص هاییناتوان یاستهد د،یگرد عنوان یمتفاوت اتینظر و شد آغاز

 د.کردن یتلق عارضه نیا علت را یمغز عةیضا وجود گرید یاستهد د،خواندن کودکان یتنبل

 یریادگی یناتوان علت را یعصب اختالالت گرید گروه و یادراک تیمعلول یروهگ

  د.نبو علتیب هم چندان موجود یسردرگم و یشفتگآ د.نشناختمی

 د.بو زمان گذشت ستلزمم ،یریادگی خاص هاییناتوان به مبتال کودکان شناخت اصوالً 

 ،یتیترب لومع ،یپزشک چون یمتفاوت علوم دنیرس هم به موجبات که یزمان ذشتگ

 رد .دکر فراهم را یریادگی اختالل نام به یواحد گاهدرگره ... و یوانبخشت ،یشناسوانر

 تمشکال یدارا آموزاندانش صیتشخ به که بود یارشته نینخست یپزشک میان نیا

 آموزاندانش نیا اتیخصوص مطالعة به روانشناسان آن از سپ د.کر توجه یریادگی

 ،دبو نگرفته انجام باشد توجه خور در که یکار 3522 دهة لیواا تا وجود نیا اب د.پرداختن

 یبرا و وستندیپ مذکور انیجر به زین تیترب و میتعل یلماع ه،ده نیا در علت نیهم هب

  د.گشتن شقدمیپ مشکل نیا حل

 یراکور آن که کرد گزارش را یتیوضع مورگان نام به یسیانگل یپزشک 3452 سال در

 از سپ سال ندچ .شدمی ریتعب آن از کلمات خواندن در یناتوان که یالتح د.یناممی لغات

  د.بازکر یعلم مطالعات در یمفهوم عنوان به را خود یجا مورد نیا 3502 سال در یعنی آن
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 یتکامل اختالالت و مغز غلبه میان رابطة 3اُرتون نام به یشناسبیآس عصب 3512 سال در

 یشناسبیآس» کتاب 1 نینیلت و 0ستراوسا 3532 لسا رد د.دا قرار مطالعه مورد را زبان

 یریادگی هاییناتوان آن ةیپا بر که کردند منتشر را «مغز معلول کودک تیترب و یروان

  د.نشومی قلمداد یمغز عاتیضا از یناش

 دهعم طور به که شد آغاز نهیزم نیا در ترافتهی شکل هاییتالش بعد به 3534 سال از

 هاالشت نیا د.بو یریادگی هاییناتوان متفاوت علل و حدود کشف یبرا تالش به مربوط

 در که دیانجام یمتفاوت یالتیا هایسازمان و یمحل هایگروه آمدن دیپد به و افتی ادامه

 به اقدام کاگویش در 3کرک ساموئل یرهبر به یمل کنفرانس کی یبرگزار با 3521 سال

 نیا در یسخنان یط کرک سال نیهم رد د.کردن یمل مؤسسه کی یسازمانده و جادیا

 یشناسسبب جهت به ای که هستند یکودکان جا نیا در ما بحث وضوعم ت:گف کنفرانس

 سبب هب ای (،یروان – یعصب اختالل ای مغز کار در یجزئ قصن ز،مغ کار نقص مثال یبرا)

 د،ح از شیب یحرکت هایتیعالف ،یادراک هایختاللا ل،مثا ی)برا شانیرفتار هایجلوه

 هادشنیپ خود اظهارات در کرک «است شده نهاده هاآن بر ینام (یلکس سیادی یارساخوانن

 در هک «یریادگی یناتوان» اصالح زا ز،مغ ناقص کار دةیچیپ یمعما از زیپره یبرا که کرد

  د.شو استفاده است نظر مورد افراد تمام رندةیبرگ

 یقلب دةش شنهادیپ اصطالحات با و بودند مبتال یریادگی یناتوان به که یکودکان یایاول

 در ناتوان کودکان مؤسسه و رفتندیپذ شوق و شور را اصطالح نیا د.نداشتن موافقت

                                                      

1. orton 
2. strauss 
3. Lehtinen 
4.kirk 
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 کودکان همؤسس لیتشک و کرک لةیوس به مشکل ینامگذار نیا د.دادن لیتشک را یریادگی

 با وردبرخ جهت در حرکت یرسم و یادار شروع عنوان به معموالً یریادگی در ناتوان

  .(3153ن، همکارا و افروز) دشومی گرفته نظر در یریادگی هاییناتوان

 یریادگی اختالالت فیتعر

 است برخاسته یآموزاندانش به خدمت و صیتشخ به ازین از یریادگی اختالالت اصطالح

 در حال نیدرع و ندشومی مواجه شکست با خود یدرس هایکار در مداوم طور به که

  د.گنجننمی ییاستثنا کودکان یسنت چهارچوب

 خاطر به است ممکن امر نیا است بوده همراه یمتنوع راتییتغ با یریادگی یناتوان فیتعار

 هایشتهر د.باش آن یعلم تیماه و قلمرو نیا در و متحد هاییبازنگر و یابیارزش

 و یشناسبانز ،یتیترب لومع ،یوانشناسر ،یپزشک مثال طور به یمتعدد یتخصص

 مثال یارب د.انکرده لیدخ اختالل نیا نییتب یبرا را یاصطالحات کدام ره ،شناسیبعص

 والتمق از یوانشناسر د،برمی کار به را خاص یریادگی یناتوان عبارت یتیترب علوم

 تعبارا از شناسیزبان و توجه قصن ،یکنش فزون هایفتارر ،یادراک اختالالت همچون

 ،یمغز ضربه موارد از یشناسعصب و یپزشک و یارساخوانن ،یاکتساب ییناگو

 ،یدرآمد یفیشر) .دکننمی استفاده یمغز بیآس ای دمهص ز،مغ لیقل یورارساکنشن

3143).  

  ت:اس نیچن یریادگی یناتوان یدارا کودکان یبرا پرورش و آموزش قانون فیتعر
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 درک به هک هیاپ یروان ندیفرا چند ای کی در یاختالل یعنی ص،بخصو یریادگی یناتوان»

 کامل ییاتوان عدم شکل به تواندمی و دشومی مربوط یکتب ای یشفاه زبان از استفاده ای

 انجام ای ن،کرد یجه ن،وشتن ن،واندخ ن،کردحبتص ن،کرد کرف ن،کرد گوش در

 بیسآ ،یادراک هایتیمعلول چون یطیشرا اصطالح نیا د.شو ظاهر یاضیر محاسبات

 یرشد یایآفاز و ینارساخوان ای یلکسسید ز،مغ کار در یئجز قصن ،یمغز هاییدگید

 (. 0232ین، الفال ومگ )جرالد « د.ریگمی بر در را

 را یگرید فیتعر یریادگی هاییناتوان به مبتال بزرگساالن و کودکان مخصوص انجمن

 دارد کینورولوژ شهیر یریادگی هاییناتوان که است معتقد فیتعر نیا ت،اس داده ارائه

 د.رنیگمی قرار آن ریتأث تحت که ییهاحوزه وسعت که است آن فیتعر نیا زیتما وجه و

  :تاس نیچن فیعرت د.دهمی گوش زین دروس از ریغ یزیچ به را آن و کندمی ترعیسو

 صورت به و دارد کینورولوژ منشأ که است مزمن یالتح ه،ژیو یریادگی هاییناتوان»

 اللاخت نیا د.کنمی دخالت یکالم ریغ و یکالم هایمهارت رابزا ای و رشد کار در یانتخاب

 و یحس هایستمیس که یکسان و باال ای متوسط هوش یدارا که یافراد در است ممکن

 به یریادگی هایفرصت از که یاشخاص و کندمی کار درست یکاف طور به شانیحرکت

 و اهراتتظ نوع نظر از یریادگی هاییاتوانن د.کن تظاهر زین کنندمی استفاده یکاف اندازه

 زتع در یزندگ سراسر در است ممکن حالت نیا د.باش متفاوت تواندمی فرد رشد انمیز

 «بگذارد یمنف ریأثت د،فر روزمره هایتیفعال و گرانید با رتباطا ل،غش ت،الیحصت س،نف

  .(0234 ن،کافئ و یپ لیدان)
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 ندگانیمان ز:ا رکبم ،(njcld) یریادگی هاییناتوان یبرا یمل مشترک تهیکم 3543 سال در

 ،یریادگی هاییناتوان به مبتال وبزرگساالن کودکان امعهج ا،کیآمر ییشنوا و ییایگو انجمن

 اختالالت دچار که یکودکان به مربوط خشب ،یریادگی هاییناتوان مخصوص یوراش

 اندداده ائهار یفیتعر مشترکاً یسلکید نجمنا ن،خواند المللیبین نجمنا د،هستن یارتباط

  ت:اس نیچن که

 هایینظمیب از یگروه علت به که است یکل اصطالح کی یریادگی هاییناتوان»

 یاعمال در یمهم اشکاالت صورت به است ممکن حالت نیا د.یآمی وجود به نامتجانس

 اهرتظ کردن حساب ای کردن ستداللا ن،وشتن ن،واندخ ن،کردحبتص ن،داد وشگ ر:ینظ

 ستمیس یبدکار معلول که درسمی نظر به و دارند یذات جنبه هاینظمیب نیا کثرا .دینما

 ریاس با همراه است ممکن یریادگی یناتوان نکهیا وجود با یتح د.باشن یمرکز اعصاب

 وزشمآ ،یفرهنگ هایتفاوت مانند یطیمح یمنف راتیتأث ای و دهد رخ تیمعلول طیشرا

  .(0234ن، وکافئی پ لی)دان « د.اشب برداشته در را یوکاف نامناسب

 یعموم قانون طبق کایآمر کنگره از نقل به دشومی ارائه جا نیا در که یگرید فیتعر

  ت:اس نیچن فیعرت ت،اس 330-53

 هیاپ یشناختروان ندیفرآ چند ای کی در یاختالل وجود یمعنا به یریادگی هاییناتوان»

 شکل به اندتومی و دشومی مربوط یگفتار ایو یتارنوش زبان از استفاده ای فهم به که بوده

 یهج و وشتنن ن،واندخ ن،کردحبتص ن،کرد کرف ن،کرد گوش در کامل ییتوانا عدم

  .(0232ن، براو و لواردی)ا« د.شو ظاهر یاضیر محاسبات انجام ای کردن
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 دیق وا د،کرمی اضافه آن به مهم و تازه بعد کی که داد ارائه من تیب که یگرید فیتعر

 شده زدهنیتخم تیظرف نیب اختالف از بود عبارت که گنجاند فیتعر در زین را اختالف

  ت:اس نیچن فیعرت ه،شد مشاهده شرفتیپ و

 اختالف یآموزش نظر از که اندیکسان هستند یریادگی در اختالل یدارا که انکودک»

 اصلح یواقع عملکرد سطح و هاآن شدة زدهنیتخم بالقوه یعقل هایییتوانا نیب یفاحش

 اختالل با همراه است ممکن که دارد وجود هاآن یریادگی ندیفرآ در یاساس هایاختالل از

 یماندگقبع به وابسته و نباشد ای باشد یمرکز یعصب دستگاه کارکرد در یامشاهده قابل

 از ای د،یشد یجانیه هاییشانیرپ ،یفرهنگ ای یلیتحص هایتیحرومم ت،افی میتعم یذهن

 « د.ستنین حواس دادن دست

 مشخص نیشیپ هایفیتعر خالف بر است معروف nachc فیتعر به که فیتعر نیا

 صیشخت یبرا و بوده یاریاخت یمرکز یعصب دستگاه کارکرد اختالل نییتع که کندمی

  .(0232ن، وبراو لواردیا) .تاس یالزام یریادگی اختالالت یدارا کودک کی

 دکانکو یمل مشاوره تهیکم که است یفیتعر دشومی ارائه نجایا در که یگرید فیتعر

 1 هم آخر در و نمود شنهادیپ یریادگی هاییناتوان یراب ه،کنگر به یگزارش در معلول

  ت:اس نیچن فیعرت د.دا قرار توجه مورد فیتعر نیا در را مسأله

 یاختروانشن هایندیفرا شتریب ای یکی در که یریادگی ژهیو هاییناتوان یدارا کودکان»

 د.دهنیم نشان ینابهنجار خود از ینوشتار ای یگفتار زبان از استفاده ای درک به مربوط

 ن،وشتن ن،واندخ ن،کرد حبتص ن،کرد فکرت ن،داد گوش در است ممکن ینابهنجار نیا

 ،یدراکا تیمعلول مانند یطیشرا ینابهنجار نیا د.کن ییخودنما کردن حساب ای کردن یجه



 21فصل اول: پیش درآمدی بر اختالالت یادگیری  

 ازتابب آن رینظا و ینیتکو یتکلم ختاللا ،یدخوانب ،یمغز حداقل ییاکارآن ،یزمغبیسآ

 ،یحرکت هایتیعلولم ،یینواش ،یینایب به مربوط یریادگی هاییناتوان ستیل نیا رد د.ابی

 نیا در « د.باشنمی نظر مورد یطیمح هایکمبود ای یعاطف ضطرابا ،یذهن یماندگقبع

  ت:اس ودهب توجه مورد مسأله 1 فیتعر

 عنوان هب یلیتحص هایمهارت یریادگی در یاتوانن ه:مدرس فیتکال انجام در ییناتوانا -2

  د.انشده شناخته یریادگی هاییناتوان یاصل یتجل

 صقن ،یجسمان مشکالت مانند بخصوص یعوامل فیتعر نیا زا :ییاستثنا عوامل -1

 د.اندهش یمستثن یذهن یافتادگعقب و یطیمح یفرهنگ واملع ف،یضع سیدرت ،یحس

 زین یریادگی هاییناتوان خود به مبتال مورد بر عالوه ییاستثنا عوامل نیا ریدرگ ودکانک

  د.شومی یسردرگم و تناقض موجب امر نیهم و دهندمی نشان خود از

 یمقدار یعصب یمرکز ستمیس عملکرد از فیتعر نیا رد :یکیولوژیزیف هایوابسته -0

  د.دار وجود انحراف

 عملکرد نیب موجود تفاوت یریادگی در یناتوان یاصل اخصش ل:درعم اختالف -5

  د.باشمی او موجود شرفتیپ و هوش یمبنا بر کودک انتظار مورد یلیتحص

 به یناسروانش یاصل هایندیفرا شتریب ای یکی در یابهنجارن :یروانشناس هایوابسته -1

 در ناتوان کودکان» .(3152 ،یالحص ن،یدورک) انجامدمی یریادگی در تیموفق عدم

 یشفاه زبان کاربرد ای دنیفهم با ارتباط در یروان یاساس ندیفرا چند ای کی در یریادگی

 در لاختال صورت به است ممکن یناتوان نیا ظاهراتت د.دهنمی نشان یناتوان یکتب ای
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 « د.اشب حساب ای کردن یجه ن،وشتن ن،واندخ ن،گفت خنس ن،کرد کرف ن،داد گوش

  .(3142 ،یمیکر)

 اناندرکار دست ریسا و هافیتعر نیا دهندگانرائها د.ش ارائه یادیز هایفیتعر نجایا تا

 یریادگی یناتوان کوشندمی همه که یمعن نیدب د.کننمی دنبال را یمشابه دفه ه،رشت نیا

 مةه رد د.یآ رکا به انیمبتال نیا به الزم خدمات ارائه در که کنند فیتعر یاگونه به را

  د:شومی دهید یاساس بعد چهار هافیتعر نیا

 ک.کود کی یواقع عملکرد و انتظار مورد عملکرد میان تفاوت  

 بانوز یلیتحص هایموضوع قوت و ضعف به مربوط یرفتار هاینشانه ای مظاهر 

  .یریادگی در

 ییناشنوا ونچ ت،مشکال ریسا عدم ای وجود 

 (3120 ،یسیرئ ی)فرقان« .یریادگی مشکل ربارةد هاآن هیپا نگرش ای تمرکز.  

 (یفراوان) وعیش درجه

 یریادگی هاییناتوان وعیش نیتخم رفته کار به هایاریمع و فیتعار یریرپذیتغ یمبنا بر»

 درصد 1 تا 3 که است زدهنیتخم معلول کودکان یمل مشاوره تهیمک د.باشمی مشکل

 یمبنا بر نیا وجود اب د.باشنمی روبرو هایناتوان نیا با مدرسه سن در یآمار تیجمع

 ،ینورک. د«دشومی شامل را کودکان درصد 12 تا 3 مقدار نیا گرفته انجام مطالعات

 (3152 ،یالحص

 


