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 فصل اول

 اختالالت یادگیری چیست؟

 سیر تاریخی 

های خاص به شمار نمی آمدند. به تدریج های یادگیری در زمره ناتوانیمیالدی، ناتوانی 0691تا اواسط سال 

میلیون ها دانش  0691های ارزیابی نیز رشد یافتند  و از سال با توجه به اهمیت این گروه از ناتوانی ها روش 

 آموز با ناتوانی یادگیری شناسایی  درمان شدند.

 درصد از کل دانش آموزان را شامل می شود. 1شیوع در آمریکا:  

مطالعه ناتوانی یادگیری در حیطه های گوناگون مانند روان شناسی، پزشکی، گفتار و زبان، آسیب شناسی، 

ان شناسی و علوم تربیتی صورت گرفته است. متخصصان هر رشته پدیده ها را از جنبه های متفاوتی نگریسته زب

اند، در نتیجه اختالف نظر در زمینه تعریف، طبقه بندی، ارزیابی، سبب شناسی و درمان اختالالت یادگیری 

ناشی می شود.  0ناسی خفیفمشاهده می شود. برای متخصصان کودک، ناتوانی یادگیری از اختالل عصب ش

بوجود می آید. معلمان، ناتوانی یادگیری  2به نظر متخصصان گوش، ناتوانی یاگیری از اختالل در تمییز شنیداری

 3را نقص در خواندن، نوشتن یا ریاضی می دانند. برای چشم پزشکان، ناتوانی یادگیری مشکل در ردیابی دیداری

زبان ناتوانی یادگیری را نقص در دامنه واژگان و رشد نحوی تلقی می است و باالخره آسیب شناس گفتار و 

 کند.

 ( تاریخچه ناتوانی های یادگیری را به چهار دوره مشخص تقسیم کرده است.0691لرنر )

( را مرحله بنیادی می نامد. در این دوره تحقیقات علمی در ارتباط با کنش های مغز 0911-0631دوره اول )

 ید بوده است.مورد توجه و تأک

                                                           
1 Mild neurological disorder 
2 Auditory discrimination 
3 Visual tracking 
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( را دوره انتقال گفته اند، دوره ای که تحقیقات مربوط به کنشهای مغزی در زمینه 0631-0691دوره دوم )

 مطالعات روان شناسی کودک به کار گرفته شد.

دوره سوم مرحله تلفیق یا همگام نمودن است. در این دوره برنامه های آموزش مدارس عادی و ارائه خدمات 

 مورد توجه قرار گرفت.ویژه و غیره 

به بعد( که دوره معاصر نام دارد، مرحله تحقیقات و برنامه ریزی های جدید و جهت  0691دوره چهارم )از 

 گیری های آتی در زمینه تشخیص و آموزش کودکان ناتوان در یادگیری است.

 شد. توسط ساموئل کرک مطرح 0692اصطالح ناتوانی های یادگیری برای اولین بار در سال 

 تعریف 

مفهوم ناتوانی یادگیری از حیطه های مختلفی چون پزشکی، روان شناسی و آموزش و پرورش تأثیر گرفته 

است. براین اساس، تعریف و تبیین علل آن نیز از مبانی نظری مختلف متأثر شده است، در نتیجه تاکنون 

و تعاریف اخیر بر سازه های تحصیلی  4تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف اولیه بر عوامل عصب شناختی

تأکید دارند. علی  رغم تفاوت هایی که میان تعاریف جاری وجود دارد اغلب آن ها در مورادی مشترکند که 

 عبارتند از:

 وجود تفاوت معنادار بین سطح پیشرفت واقعی و مورد انتظار 

 وجود مشکل در انجام تکالیف تحصیلی و یادگیری 

  فرایندهای روان شناختی پایهوجود اختالل در 

 شواهدی مبنی بر وجود الگوی متغیر رشد 

 اختالل کارکردی سیستم اعصاب مرکزی 

                                                           
4 neurological 
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  مشکالت یادگیری از عقب ماندگی ذهنی، اختالل های هیجانی، فقر محیطی، معلولیت های حسی یا

 ناتوانی های جسمانی ناشی نمی شوند.

ادگیری را بدین صورت تعریف می نماید: یک اختالل نورولوژیکال مرکز بین المللی اختالالت یادگیری، اختالل ی

که توانایی مغز را در دریافت، پردازش، ذخیره سازی و پاسخ به اطالعات تحت تاثیر قرار می دهد. اصطالح 

فردی با هوش حداقل متوسط که در کسب مهارت های  مشکل غیر قابل توضیح اختالل یادگیری برای توصیف

مشکل است، استفاده می شود. این مهارت ها برای موفقیت در مدرسه و کار، انطباق با شرایط دچار تحصیلی 

زندگی ضروری هستند. اختالل یادگیری یک اختالل منفرد نیست بلکه اصطالحی است که به گروهی از 

 اختالالت اشاره دارد. 

کرده است: عبارت است از وجود  قانون تحصیالت خاص فدرال ناتوانی یادگیری خاص را به این صورت تعریف

اختالل در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه که در فرایند درک یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری 

نقش دارد. این اختالل موجب بروز نقص در توانایی افراد در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، 

ب ، آسی1ی گردد. این اصطالح شرایطی چون معلولیت های ادارکینوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی م

را شامل می شود. این اصطالح در  6رشدیو زبان پریشی  9، نارساخوانی9، اختالل جزئی در کارکرد مغز9مغزی

مورد کودکانی که مشکالت یادگیری آن ها از ناتوانی های حرکتی، بینایی یا شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، 

 آشفتگی های هیجانی، فقر محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ناشی می شود، به کار برده نمی شود.

 سبب شناسی 

رابطه دارد و نقص در تشخیص واژگان با  9وموزوم عوامل ژنتیکی: اختالالت واج شناختی با کر (0

 .01کروموزوم 

                                                           
5 Perceptual handicaps 
6 Brain injury 
7 Minimal brain dysfunction 
8 dyslexia 
9 Developmental aphasia 
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 عوامل قبل از تولد: مصرف دارو و الکل، ابتال به سرخک (2

 ، وارد شدن ضربه...01عوامل زمان تولد: نرسیدن اکسیژن به کودک (3

 عوامل بعد از تولد: (4

 از بدن، ت و سعوامل بیولوژیکی یا شیمیایی: پایین بودن قند خون، نارسایی در تغذیه و سوخ

 حساسیت های غذایی به خصوص حساسیت به قند، تخم مرغ و گندم

  عوامل محیطی: مسمومیت های شیمیایی، زمین خوردگی ها و تصادفات، امواج متناوب نور

 یا روشنایی های مهتابی فلورسنت و نور تلویزیون

 د( عوامل مربوط به رشد: کندی رشد عصبی )میلینه شدن عصبی بیشتر طول می کش-> 

 آنگوالر: یکی از آخرین قسمت هایی است که میلینه می شود

 عوامل آموزشی: ضعف در شیوه های آموزشی 

  عوامل دیگر: عوامل روان شناختی، تفاوت های فرهنگی و محرومیت های محیطی، تعامالت

 نامطلوب اجتماعی، تعلیم و تربیت نامناسب خانوادگی یا ایجاد عادات ناصحیح در کودک...

آنچه حائز اهمیت است این نکته است که هریک از عواملی که بدان اشاره شد لزوماً به تنهایی موجب 

ناتوانی یادگیری در کودک نمی شود و همچنین صرف وجود یک عامل نمی تواند همیشه بطور قطع 

 عامل اصلی در تعیین علت معلولیت های ذهنی یا جسمی باشد. همچنین هر یک از عوامل یاد شده

لزوماً در کودک ناتوان در یادگیری وجود ندارد. این عوامل می توانند در به وجود آوردن معلوایت های 

 ذهنی، جسمی و یا سایر اختالالت رفتاری نقش داشته باشند.

 

 طبقه بندی 

 انواع اختالالت یادگیری عبارتند از: اختالل در خواندن، اختالل در نوشتن و اختالل ریاضیات

                                                           
10 Anoxia  
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نقائص همراه عبارتند از: نقص در پردازش شنیداری، نقص در پردازش دیداری، اختالالت  اختالالت و

 یادگیری غیرکالمی، نقائص عملکرد اجرایی، نقص توجه و بیش فعالی

 

  اختالل در خواندن: 

اختالل خواندن  شود.درصد کودکان و نوجوانان دچار اختالالت یادگیری دیده می 91ین اختالل تقریبا در 

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

و هوش کودک است. مشخصه اختالل خواندن، ناتوانی برای بازشناسی واژه ها، خواندن کند و نادرست و فهم 

اختالل خواندن باال است.  توجهی/بیش فعالی خطربه عالوه در کودکان مبتال به اختالالت کم ضعیف است.

درصد است. تعداد پسرهای مبتال به ناتوانی  9تا 2مطالعات نشان می دهد که میزان شیوع این اختالل بین 

درصد کودکان دچار این اختالل  21برابر دخترها گزارش شده است.  4یا  3خواندن در ارجاع های بالینی 

دهند میزان بروز پرخاشگری، افسردگی و عالیم مینیز هستند. شواهد نشان  ADHDبطور همزمان دچار

اضطرابی در این کودکان باالتر است. اختالل خواندن بازتاب نقصی در پردازش اصوات کالمی است و کودکانی 

که در خواندن مشکل دارند دارای نقایصی در مهارتهای پردازش نظام آوایی هستند. تشخیص این اختالل 

که پیشرفت خواندن کودک به میزان چشمگیری پایین تر از توانایی هوشی او باشد. شود وقتی مطرح می عمدتاً

سایر خصوصیات تشخیصی عبارتند از: مشکالتی در فراخوانی و به خاطرآوردن و ردیف کردن حروف و کلمات 

چاپی، پردازش ترکیب های پیچیده دستوری و استنباط. کودکان مبتال به اختالل خواندن ممکن است در 

 واندن شفاهی دچار اشتباهات متعددی شوند این اشتباهات شامل حذف، اضافات و تحریف کلمات است.خ

گی ها و اندازه حروف چاپی بخصوص حروفی که در جهت گیری فضایی و طول ژچنین کودکانی در تمیز وی

 پایین تر استشوند. سرعت خواندن کودکان کند است و اغلب میزان درک آنها خط متفاوتند دچار اشکال می

و در هجی کردن مشکل دارند و ممکن است از کلمه وسط یا آخر یک کلمه نوشته شده شروع به خواندن 

خوانند که بدلیل عدم جابجایی کامل حرکات کند.این کودکان حروفی را که باید خوانده شود پس و پیش می
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شان شوند اضطرابز زبان نوشتاری میتعقیبی چپ به راست چشم است. این کودکان وقتی ناچار به استفاده ا

شود. مشخصه اکثر راهبردهای جبرانی موجود برای کودکان دچار اختالل خواندن عبارتست از تشدید می

 آموزش مستقیم مولفه های مختلف خواندن با تمرکز بر توجه کودک و پیوند بین اصوات کالمی و هجی.

 .در ارتباط است ناتوانی در انجام عملیات های ریاضیه با نوعی از  اختالل یادگیری ک اختالل در ریاضیات:

 متغیرهای گوناگونی بر توانایی های ریاضی تأثیر می گذارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 عوامل شناختی -

 عوامل آموزشی نطیر کیفیت و کمیت برنامه های آموزش ریاضی -

 عوامل شخصیتی نظیر خودپنداره و نگرش نسبت به ریاضی -

 الگوهای عصب روان شناختی نظیر آسیب های عصب شناختی و ادراکی -

 از میان عوامل مذکور، عوامل یا توانایی های شناختی در یادگیری ریاضی نقش بسزایی دارند.

 مهارت های ریاضی و توانایی های شناختی

 توانایی های شناختی متعددی بر مهارت های ریاضی تأثیر دارند، که عبارتند از:

 توانایی های زبانی (0

توانایی درک روابط فضایی:  این توانایی به ویژه در یادگیری ریاضیات مقطع دبستان نقش بسیاری  (2

دارد و پیش نیاز یادگیری هندسه به شمار می آید. با مطالعه نیمرخ های شناختی کودکان با مشکل 

کالمی آن ها پایین تر است  ریاضی می توان دریافت که مهارت های غیر کالمی آن ها از مهارت های

در حالی که نیمرخ شناختی دانش آموزانی که هم در خواندن و هم در ریاضی مشکل دارند در هر دو 

حیطه کالمی و غیر کالمی پایین است. بطور کلی بیشتر دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، عالوه بر 
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ند درک فاصله، اندازه و توالی اشیا نیز مشکل در درک روابط فضایی، در سایر مهارت های ادراکی مان

، حل مسئله و هندسه تأثیر 00مشکل دارند؛ این مشکالت بر مهارت هایی مانند اندازه گیری، برآورد

 می گذارد.

است و بسیاری از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری  02استدالل: استدالل مستلزم بکارگیری تفکر انتزاعی (3

هستند. بنابراین در آموزش آن ها به کارگیری موارد آموزشی محسوس در آن با مشکالت جدی مواجه 

 و تا حد امکان در ارتباط با زندگی واقعی پیشنهاد شده است.

اگرچه ویژگی های افراد دارای اختالالت ریاضی از فردی به فرد دیگر متفاوت است ولی مشخصات عمده آن 

 عبارتند از:

 محاسبات مشکل در شمارش، یادگیری عدد و انجام -

 مشکل در اندازه گیری، گفتن زمان، شمارش پول  -

 مشکل در استراتژی های حل مسئله و ریاضیات ذهنی -

 اختالل در نوشتن

نوعی از  اختالل یادگیری که با مشکل در نوشتن در ارتباط است. اختالل نوشتن شامل عمل فیزیکی نوشتن 

ن افراد عبارتند از: پوزیشن نامناسب بدن و گرفتن از مشخصات عمده ایو هم کیفیت بیان نوشتاری می شود. 

 و محکم مداد بنامناس

و اجتناب از تکالیف نوشتن و کشیدن، مشکل در نوشتن شکل حروف همچنین  نخسته شدن سریع موقع نوشت

 فضای بی ثبات بین حروف و کلمات، مشکل در نوشتن یا کشیدن روی یک خط یا بین حاشیه ها

                                                           
11 estimation 
12 Abstract thinking 
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 افکار روی کاغذمشکل در سازماندهی 

 مشکل در حفظ افکار در حین نوشتن

 مشکل در گرامر و ساختار نحوی

 اختالالت و نقائص همراه

 نهمیضعف در توانایی درک و استفاده از اطالعات شنیداری.  این افراد اغلب در ز نقص در پردازش شنیداری:

مینه،حافظه شنیداری، توالی ، تمییز شنیداری شکل از زهای زیر دچار مشکل هستند: تمییز شنیداری

 شنیداری، هجی کردن و خواندن  بیان نوشتاری

ضعف در توانایی درک و استفاده از اطالعات دیداری. ان افراد غالباً مشکالت زیر را  نقص در پردازش دیداری:

دارند: تمییز دیداری، تمییز دیداری شکل از زمینه، توالی دیداری، پردازش دیداری حرکتی، حافظه دیداری، 

 بسندگی دیداری، ارتباطات فضایی

شود که پروفایل یادگیری و رفتاری آنان با اختالل در  برای افرادی استفاده میاختالالت یادگیری غیر کالمی: 

خواندن، نوشتن و ریاضیات هم پوشانی دارد اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. این افراد اغلب در بیان کالمی، 

واژگان، خواندن، درک، حافطه شنیداری و توجه به جزییات سالمند. اما مشکالتی در زمینه های زیر دارند: 

فضایی و هماهنگی حرکتی، درک زبان بدن و سرنخ های  -محاسبات ریاضی، تکالیف بینایی حل مسئله و

 اجتماعی

  نقائص عملکرد اجرایی:

اطالق می گردد که بر اساس رفتارهای هدفمند،  عملکرد اجرایی به مجموعه ای از عملیات پردازشی عالی ذهن 

ها مربوط به قسمت های جلوی مغز و شبکه های  چهارچوبی برای رسیدن به هدف فراهم می کند. این قابلیت

 وسیع عصبی است که با آن مرتبط می باشد.
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مطالعات علوم شناختی و علوم اعصاب نشان می دهد مهارت های عملکرد اجرایی در سالهای اول 

زندگی شکل می گیرد و در دوران کودکی و نوجوانی قوی تر می شود؛ تکامل آن تا اوایل بزرگسالی 

 می یابد و در این مدت در تکامل سایر توانایی های فردی نقش ایفا می کند.ادامه 

 برای سنجش عملکرد اجرایی افراد روش های مختلفی وجود دارد.

 BRIEF  سال در  09تا  1برای تعیین سطح عملکرد اجرایی کودکان  از جمله پرسشنامه هایی است که

 دنیای واقع، طراحی شده است.

مرتبط با عملکرد اجرایی در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد که در  از مهارت هایی که

 این پرسشنامه به عنوان مقیاس هایی در نظر گرفته شده است.

می باشد که با طرح ایده و استراتژی حل مسئله صورت   قابلیت آغاز کار به صورت مستقل [0]شروع کردن

می گیرد. در صورتی که فردی در این زمینه ضعیف باشد برای شروع کردن کارهایش احتیاج به راهکار و تلنگر 

یعنی تعیین بهترین  برنامه ریزی برای حل مسئله اجزای مهمی هستند. [2]برنامه ریزی و سازماندهی دارد. 

راه برای رسیدن به هدف. به وسیله برنامه ریزی فرد با پیش بینی حوادث آینده و تعیین مراحل کار و اهداف 

جزئی، می تواند به کارش نظم دهد. افرادی که در این حوزه ضعف دارد بی برنامه عمل می کنند. سازماندهی 

دهی سازمان فرد را قادر می سازد کارش را به صورت یکپارچه جلو ببرد و در حل مسئله پراکنده عمل نکند. در

و فعال نگه داشتن [4]قابلیت به روز رسانی حافظه کاریفرد در محیط و در کارها نظم را برقرار می کند. [3]مواد

اطالعاتی است که در انجام کارها الزم است آنها را به خاطر سپارد. این مهارت در تکمیل آزمونهای چند مرحله 

، قابلیت به تاخیر انداختن یا مقاومت در برابر [1]بازداری به کار می آید. ای و انجام دستورالعمل های پیچیده 

تکانه های است که در رسیدن به هدف اخالل ایجاد می کنند. در صورت وجود مشکل در این مقوله فرد ظاهراٌ 

کارش به خوبی تمرکز کند. کودکان و نوجوانانی که در این  بدون فکر و تکانه ای عمل می کند و نمی تواند در

یعنی اینکه فرد  [9]تغییر مورد مشکل شدید دارند بهتر است از نظر نقص توجه و بیش فعالی بررسی گردند.

http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn1
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn2
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn3
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn4
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn5
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn6
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موقعیت جدید سریعاً عوض کند، تمرکز خود را از یک مرحله به مرحله جدید بتواند روش حل مسئله را بنا به 

گیر "معطوف سازد به عبارتی منعطف فکر کند. معموالً فردی که در این مقوله مشکل دارد انگار در موضوعی 

 مهارت و بر ادامه دستورالعمل قبلی اصرار می ورزد. مثالً در اختالل در خود ماندگی یا اوتیسم این "می کند

یعنی تسلط بر هیجانات عاطفی است و با مهار و تعدیل تکانه ها ارتباط  [9]کنترل هیجانی ضعیف می باشد.

به فرد قدرت  [9]نظارت قابل مشاهده نیست.  نزدیکی دارد از جمله مواردی است که در آزمون ها به راحتی

 ارزیابی و بازبینی می دهد و باعث می شود فرد بفهمد گفتار و رفتار او بر دیگران چه اثری می گذارد

اختالل مغزی که منجر به عدم توجه، بیش فعالی،حواس پرتی و یا ترکیبی از این  نقص توجه و بیش فعالی:

مشخصات می شود. تخمین زده شده که یک سوم افراد دارای اختالل یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی نیز 

برخالف  اما دارند. مشابه با اختالل یادگیری، این اختالل نیز با ژنتیک و ساختار و عملکرد مغز در ارتباط است

اختالل یادگیری، ویژگی های این اختالل می تواند به عدم تعادل عصبی شیمیایی نیز نسبت داده شود که با 

 استفاده از درمان دارویی و رفتاری قابل درمان است.

 

 

 

 

 :0منابع فصل 

 0399رونقی. اختالالت یادگیری تحولی و تحصیلی. سازمان آموزش و پرورش استثنایی.  (0

 0392رخشان. ناتوانی در یادگیری. نشر میترا.  فریار، (2

 0399تشخیص و سازماندهی ناتوانی یادگیری. سازمان آموزش و پرورش استثنایی.  (3

 

 

http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn7
http://executivefunction.persianblog.ir/post/4#_ftn8
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 فصل دوم

 

 خواندن 

رمزگردانی نمادها به منظور ساخت یا استخراج معنی.  خواندن عبارت است از یک فرایند پیچیده شناختی

همانطور که گفته شد خواندن یک فعالیت پیچیده شناختی است، بنابراین ساختارها، عملکردهای فیزولوژیکی 

و فرایندهای شناختی مختلفی برای انجام آن الزم هستند. در این فصل به اختصار هر یک از این ها توضیح 

 داده می شوند.

 ایی و خواندنبین 

هرچند که بدون چشم هم می توان خواند ولی در هر حال برای افراد بینا چشم عضو مهمی در خواندن است. 

اهمیت چشم به دلیل ساختار ویژه و عملکرد ویژه آن در حین خواندن و دیدن است. اولین ویژگی شبکیه 

 چشم و دوم نحوه حرکات چشم در حین خواندن است.
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 تیزبینی:شبکیه و  (1

 همانطور که می دانید شبکیه دو نوع گیرنده عصبی دارد: میله ای و مخروطی.

 گیرنده های میله ای برای دریافت اطالعات مربوط به تاریکی و روشنی و برای تشخیص حرکت می باشند.

 گیرنده های مخروطی برای پردازش ظریف، تشخیص رنگ و تیزبینی، تشخیص جزییات هستند.

  عبارتند از:ی مناطق مختلفی است که شبکیه دارا

درجه از زاویه بینایی اطراف مکان توقف چشم را اشغال  2تا  0حفره: محلی است در سطح پشتی شبکیه که 

 حرف از متن را شامل می گردد. 9تا  3می کند و حدوداً 
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درجه از زاویه  01حدوداً فراحفره: منطقه ای است که بالفاصله بعد از حفره و در دو طرف آن قرار دارد و 

درجه در سمت چپ حفره می  4درجه در سمت راست و  4بینایی اطراف محل چشم را اشغال می کند که 

 باشد.

محیط: این منطقه، بقیه شبکیه در ورای فراحفره را شامل می شود و بقیه کلمات خط افقی متن را که روی 

 فراحفره نمی افتند، دربرمی گیرد.

 زرد ه نقطیک فرورفتگی در مرکز  حفرهبه بیشترین میزان خود می رسد. در واقع  حفرهقه تیزبینی در منط

است. تقریباً تمامی نقطه زرد از گیرنده های مخروطی تشکیل شده است. تجزیه و تحلیل جزییات بینایی در 

بکیه می افتد از . هرچه تصویری که از حروف روی شنور معمولی، در این نقطه به نحو احسن انجام می گیرد .

دورتر  حفره مرکز حفره دورتر باشد، تشخیص آن برای خواننده مشکل تر خواهد بود. هرچقدر که از منطقه

می شویم گیرنده های مخروطی کاهش یافته و میله ای ها افزایش می یابند. به همین دلیل هم پردازش 

برای خواندن کلمات الزم است در منطقه  اطالعات بینایی در این منطقه ها محدود می باشد و جزییاتی که

قابل دستیابی نمی باشد، بدیهی است منطقه محیطی به دلیل این که عمالً گیرنده مخروطی  حفرههای دور از 

در پردازش اطالعات بینایی مربوط به خواندن دخالتی و کامالً از گیرنده های میله ای تشکیل شده  ندارد 

 ندارد.
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 حرکات چشم (2

چشم به شیی متحرک نگاه می کند و آن را دنبال می کند حرکات موزون و یکنواختی دارد. اما اگر وقتی که 

چشم به جسم ثابتی نگاه کند )یعنی خود چشم حرکت ندارد مثل کتاب( الگوی حرکتی چشم تغییر خواهد 

ون است که به کرد. چشم نیز هنگام حرکت بر روی نوشته های ثابت متن دارای مجموعه ای از حرکات ناموز

 نام توقف و پرش های کوتاه معروفند.

 هزارم 111تا  011زمان خواندن را اشغال می کند. مدت زمان این توقف ها بین  %61تا  61توقف: حدود 

 ثانیه است. توقف های چشم دو نوعند:

 توقف پیشرو: توقف هایی است که از کلمات اول به سمت کلمات بعدی پیش می روند.

 توقف هایی است که روبه عقب می روند. توقف پسرو:
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برآورد ثانیه  هزارم 31تا  21بین توقف ها روی می دهند و طول مدت آن ها حدود  :حرکات سریع و پرتابی

تا  4از هر آن ها به سمت عقب می باشند.  %01تا  01است. اکثر این حرکات رو به جلو هستند و فقط شده 

جلو هستند، حدود هر دو ثانیه یکبار، یک حرکت سریع برگشتی دیده می حرکت پرتابی در ثانیه که رو به  1

شود. این حرکات، حکات سریع برگشتی نامیده می شود، اکثراً طولشان کوتاه است و خواننده فقط چند حرف 

به عقب بر می گردد. نوع دیگر حرکات سریع، حرکات سریع بازگشتی یا جریان بی وقفه بازگشتی می باشد. 

 کت نزدیک به انتهای خط شروع شده و به ابتدای خط بعدی ختم می شود.این حر

 

 جهت ادراک در حین خواندن:  (3

ادراک متن به جهت خواندن متن بستگی دارد. خوانندگان زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری که از چپ به 

زیرا خواننده حین  .راست خوانده می شود، از سمت راست محل توقف، اطالعات بیشتری دریافت می کنند

خواندن متن رو به جلو و به سمت راست پیش می رود و اطالعات به عقب و سمت چپ ختم نمی شوند. البته 

فضای حرفی در سمت راست نقطه توقف، پردازش  01تا  01محدودیت در تیزبینی باعث می شود که فقط 

 حرف است. 4تا  3شود در حالی که وسعت این خزانه ادراکی در سمت چپ، فقط 

اما زبان هایی مثل فارسی که چپ راست به چپ دارد، درست برعکس بوده و اطالعات سمت چپ نقطه توقف، 

ان شبیشتر پردازش می شوند. افرادی هم که دو زبانه هستند، جهت ناقرینگی در خواندن، به زبان مورد استفاده

 بستگی دارد.
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 مکان های توقف چشم در متن (4

کلمات  %41کلمات محتوایی و  %91پژوهشی نشان داد که خوانندگان عادی روی بیش از یافته های حاصل از 

کارکردی توقف می کنند. زمانی که متن آسان بود یا الزم نبود که فرد به سؤاالت درک متن پاسخ دهد تعداد 

ه نند ککه متن را با سرعت زیادی بخوا کنندگان خواسته می شدوقتی از شرکت توقف ها کاهش می یافت.

برابر سرعت خواندن معمولی بود باز تعداد توقف ها کاهش یافت و طول حرکات پرتابی زیاد شد.  3تا  2حدوداً 

همانطور که گفته شد روی کلمات کارکردی کمتر توقف می شد، زیرا این کلمات زبان شناختی پربسامد بوده 

قف به عملکرد کلمه در جمله نیز بستگی و تا حدودی پردازش می شوند. باید خاطر نشان کرد که مکان تو

 دارد، بطوری که فعل جمله بیشتر از اسامی، مورد توقف قرار می گیرد.

 متغیرهای موثر در زمان توقف ها و طول حرکات پرتابی (5

هرچه موضوع متن سخت تر باشد، طول توقف ها بیشتر، طول حرکات پرتابی : دشواری های متن -

 قب بیشتر و سرعت خواندن کاهش می یابد.کوچکتر، تعداد برگشت ها به ع

 03نینکر روی مختصه های خطی از جمله اندازه حروف، نوع رسم الخط حروف :تفاوت در نوع خط -

و طول خط تحقیق کرد. نتایج تحقیق وی بدین شرح است: نوع شکل حروف، تفاوت زیادی در 

خواندن ایجاد نمی کند. همچنین اگر خط بیش از حد طوالنی باشد ممکن است فرد به اشتباه 

به خط دیگری را بخواند، از طرف دیگر خط خیلی کوتاه ) یک یا دو کلمه( میزان و سرعت 

حرف می باشد. بطورکلی، اگر نوع شکل  12واهد آورد. اندازه مطلوب خط، پردازش را پایین خ

 حروف، اندازه آن ها و طول خط منطقی باشد، سرعت خواندن تفاوت چندانی نشان نخواهد داد.

با تغییر فاصله متن از چشم، طول پرش تغییری نخواهد  :تفاوت در فاصله متن نوشتاری تا چشم -

حرف است(. اگرچه هرچه متن عقب تر برود، خواندن آن  9بی )متوسط طول حرکات پرتا کرد

                                                           
13 Font  
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کمی سخت خواهد شد و در نتیجه طول مدت توقف ها کمی افزایش می یابد که احتماالً بخاطر 

 مشکل تر بودن تمییز حروف از فاصله دورتر می باشد.

برای تاثیر نظام نوشتاری روی سرعت خواندن دو عامل مطرح شده: یکی  :تفاوت های نگارشی -

اینکه در زبان های چینی و ژاپنی که تکواژ یا هجا به عنوان واحد حرفی محسوب می شود نسبت 

جهت خواندن عامل دیگری است که  به زبان انگلیسی طول حرکات پرتابی بزرگتر است.

 ظاهراً در سرعت خواندن تاثیری ندارد.

 : افراد واژه های آشنا را سریع تر از ناکلمه ها می خوانند.آشنایی با واژه ها -

واژه های پربسامد آسان تر و سریع تر از واژگان کم بسامد بازشناسی و تشخیص داده  :بسامد واژه -

 می شوند.

 نواژه هایی که در سنین پایین فرا گرفته می شوند، بهتر از واژه هایی که در سنی: سن اکتساب -

باال آموخته شده اند، تشخیص و درک می شوند. البته واژگان آموخته شده در سنین پایین لزوماً 

با واژگان پربسامد همخوانی ندارند، در واقع کودکان در سنین پایین، بیشتر واژه های کوتاه با 

 معانی عینی تر را مورد توجه قرار می دهند.

ر گذاشته، تکرار می باشد. هرچه واژه میز برای کودک عامل دیگری که روی تشخیص واژه اث :تکرار -

تکرار شود و آن را بخواند، تشخیص های بعدی آن در متون بعدی ساده تر خواهد شد. در حالی 

 که شنیدن واژه یا دیدن تصویر میز هیچ تاثیری بر تشخیص بعدی آن نخواهد داشت.

و واژه مورد نظر آسان تر و کمتر است   04در بافت های مرتبط، آستانه درک بینایی :معنا و متن -

 زودتر تشخیص داده می شود.

 

 

                                                           
14 Visual duration threshold 
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 : کنترل حرکات چشم (9

که معرف کنترل خودمختار است؛ بدین معنی که  01چشم ها تحت چند نوع کنترل قرار دارند: کنترل کلی

چشم ها، در ابتدای قطعه خواندنی و قبل از شروع خواندن، برای حرکت به سوی جلو با سرعت از پیش تعیین 

است. در این نوع کنترل، چشم ها بوسیله  09ریزی می شوند. کنترل دیگر، کنترل شناختیشده ای برنامه

 پس ازاست و  09حد نهایت کنترل شناختی، کنترل مستقیم نترل می شوند.اطالعات استخراج شده از متن ک

شناسایی کلمه مورد توقف، دستور حرکت بعدی چشم را صادر می کند و این اطالعات استخراجی از کلمه 

 09مورد توقف است که مکان حرکت چشم را تعیین خواهد کرد. شکل بسیار قوی کنترل مستقیم، فرضیه فوریت

فرضیه اعتقاد بر این است که خواننده بعد از خواندن هر کلمه، بالفاصله آن را تفسیر می کند و  در این است.

 تا زمانی که پردازش کلمه مورد توقف کامل نگردد، چشم حرکت نخواهد کرد.

 :فرایندهای بینایی پیش نیاز اکتساب خواندن (9

شد فرایندهای شناختی، الگوی حرکت : پژوهشگران معتقدند همزمان و موازی با رالف( کنترل حرکات چشم

چشم نیز تغییر می کند، زیرا لزوم برخورد با محرک های پیچیده تر مطرح است. الگوی حرکت چشم در طول 

خواندن پیشرفت ثابت و دائمی نشان می دهد. از جمله این پیشرفت ها می توان به کم شدن تعداد توقف ها 

کرد. همچنین مدت زمان توقف ها کاهش یافته و توقف های و افزایش اندازه حرکات پرشی چشم اشاره 

اختالل در موراد فوق می تواند منجر به اختالل  ،برگشتی و رو به عقب نیز کمتر می شوند. در برخی از کودکان

در خواندن شود، از جمله وقتی پرش ها زیاد باشد و یا اندازه آن زیاد باشد، احتمال دارد کودک کلمه یا حرفی 

 بیند و یا این که وقتی توقف های برگشتی زیاد باشد خواندن با شک و تردید شدید همراه خواهد شد.را ن
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ساله ای که هنوز  1/9تا  3اصل از تحقیق لوین، کودکان بر اساس نتایج ح ب( تمییز نوشتار از تصاویر:

 شتاری هستند.خواندن را فرا نگرفته اند، قادر به تفاوت گذاری بین بازنمایی تصویری و خط نو

یکی از جنبه هایی که در اکتساب خواندن مطرح است،  :ج( رمز گذاری واحدهای بزرگتر از حروف منفرد

توانایی دست یابی به مهارتی است که بتواند واحدهای بزرگتر از یک حرف را نیز بازنمایی کند. مثالً در فارسی/ 

ودک توانایی رمز گذاری واحدهای بزرگتر از حروف یعنی . در نهایت باید ک/th/وا/ اینگونه است و در انگلیسی 

کلمه را پیدا کند تا دیگر نیاز به خواندن از راه پر مشقت و وقت گیر آوایی را نداشته باشد. گفتنی است که 

سالگی قادر به تشخیص کلمات به عنوان واحدهای منفرد زبان نیستند و همچنین  1اغلب کودکان تا سن 

 ی که خواندن را تازه شروع کرده اند تصویر روشنی از واحدهای کلمه ندارند.اغلب کودکان مبتد

 ند.با هم اشتباه نکرا : این فرایند پیش نیازی است تا کودک حروف مشابه  از نظر شکل د( تشخیص حروف

 .برای این کار الزم است که مختصه هایی که حروف را از یکدیگر مجزا می کنند، تعیین کرده و تمییز دهد

یکی دیگر از ویژگی های تشخیص حروف، دانستن نام حروف است. اگر کودکان قبل از ورود به مدرسه نام 

 حروف را بدانند، پیش بینی می شود که در طول سال اول پیشرفت خوبی در خواندن نشان دهند.

برای خواندن کودک نیاز دارد هم جهت خواندن در متن را بداند و هم جهت قرار  :19ه(جهت یابی سودار

گرفتن حروف در یک کلمه و از طرفی نیاز دارد تا جهت نوشتن حروف را نیز در مورد هر یک از حروف بداند. 

ه عد بمثالً برای نوشتن /ب/ از سمت راست و باال شروع می کنیم و بعد به پایین و سمت چپ می رویم و ب

سمت باال می رویم و تمام می شود و بعد هم نقطه زیرین را می گذاریم. در کودکان دچار اختالل خواندن 

گاهی جهت ها از چپ شروع می شوند. بخصوص چون اعداد در فارسی از چپ به راست است دچار گیجی می 

 .فاهیم مربوط تسلط داشته باشندشوند. باید در نظر داشت از نظر زبانی باید به مفهوم راست و چپ و دیگر م
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وقتی فرد به دنیا می نگرد، مغز او آنچه را که دیده از طریق پردازش دیداری تفسیر پردازش دیداری:  (9

می نماید. پردازش دیداری به ما این امکان را می دهد که آنچه را دیده ایم شناسایی و معنی آن را 

، فاصله را تفسیر کند و تفاوت ها و شباهت PERCEPTIONدرک کنیم. مغز قادر است که اندازه، 

 های موجود در اشکال را تمییز دهد. پردازش های دیداری شامل موارد زیر می شود:

 تمییز دیداری -

 روابط فضایی -

 حافظه دیداری -

 تمییز شکل از زمینه -

 اکمال دیداری -
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 مغز و خواندن 

 خارجی )شنوایی( خواندننوروفیزیولوژی چشم پس از دریافت دستور 

 

خواندن با یک دستور داخلی )ارادی( یا یک دستور خارجی آغاز می شود. دستور داخلی خواندن به معنای 

است. دستور خارجی هم می تواند بصورت شفاهی یا به شکل نوشتاری یا بصورت  احساس شخص برای خواندن

لمسی )خط بریل( باشد. در اینجا راه های عصبی درگیر در خواندن که به صورت شفاهی به فرد دستور داده 

شده، توضیح داده می شود. زمانی که دستور بخوان به شخص داده می شود، امواج صدا توسط حلزون دریافت 

می روند که در قسمت فوقانی  21می شوند و از طریق عصب شنوایی به هسته های حلزونی پشتی و شکمی

                                                           
20 Dorsal & ventral cochlear nuclei 
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بصل النخاع قرار دارند. کلیه فیبرها در این محل سیناپس پیدا کرده و در نتیجه، نورون های درجه دوم از 

سند. این دسته فیبرها از می ر 22به طرف مقابل مغز رفته  و به هسته زیتونی فوقانی 20طریق جسم ذوزنقه ای

هسته زیتونی فوقانی از طریق راه لمینسکوس جانبی به طرف باال سیر کرده و به تکمه های چهار قلوی 

می رود  24راه عصب شنوایی از تکمه های  چهارقلوی تحتانی به هسته جسم زانویی میانی می رسند. 23تحتانی

به قشر شنوایی  21ب شنوایی از طریق تشعشعات شنواییو در آن، کلیه فیبرها سیناپس می دهند. سرانجام عص

که بطور عمده در شکنج فوقانی لوب گیجگاهی )شکنج هشل( واقع شده، می رود. در مورد شنوایی نیز مانند 

دیگر عملکردهای نظام عصبی، یکی از نیمکره ها به دیگری برتری دارد؛ بطوری که قشر نیمکره چپ، اطالعات 

راست دریافت می کند. البته بین مناطق دریافتی شنوایی بین دو نیمکره، بوسیله رابط  را بطور غالب از گوش

نیز نامیده می شوند. زمانی که  29وجود دارد. این ارتباطات عرضی، پردازش جانبی 29ارتباط عرضی 29پینه ای

ند، انتشار می یابم قسمت های مغز پیام به منطقه دریافتی شنوایی اولیه رسید، اطالعات بطور همزمان در تما

 هماهنگ شوند.  "بخوان"تا همه قسمت ها برای اجرای دستور 

شخصی که دستور خواندن را دریافت می کند، باید چشمش را روی کلمات متن حرکت داده و متوقف کند. 

برادمن( که مسئول حرکات ارادی چشم ها هستند و دیگر نظام  9)منطقه  26حوزه های چشمی لوب پیشانی

آهیانه ای که هماهنگ کننده حرکات چشم هستند، این دستور را دریافت می کنند. -های حرکتی پیشانی

آهیانه -حرکتی )پیشانی-زمانی که حوزه های چشمی لوب پیشانی فعال شدند ارتباط متقابلی با منطقه حسی

وس، مخچه و عقده های قاعده ای ایجاد می شود و بدین ترتیب دستور حرکتی برای حرکت چشم ای(، تاالم

ها به سوی هدف مورد نظر سازماندهی می گردد. در این ارتباط متقابل عرضی، بسیاری از مناطق مستقل 

رکت د که حقشری و زیر قشری بصورت موازی فعال می شوند. سلسله مراتبی از ایستگاه های سلولی وجود دار
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چشم ها را سازماندهی می کند. یکی از مختصه های این سازماندهی، استفاده از راه های موازی است. بدین 

صورت که حوزه های چشمی پیشانی و تکمه های چهارقلوی فوقانی که اطالعات بینایی را دریافت می کنند، 

شمی واقع در ساقه مغز را برنامه مستقالً مجموعه های پیش هسته ای چشمی و مجموعه های هسته ای چ

ریزی می کنند. بنابراین زوال و تخریب حوزه های چشمی لوب پیشانی یا تکمه های چهار قلوی فوقانی باعث 

بروز نقائص ظریفی در کنترل حرکات پرتابی و سریع چشم خواهند شد و ترکیبی از آسیب این ساختارها، 

 شدیداً تحرک چشم را محدود می کند.

ی بسیار زیادی درساقه مغز وجود دارند که این اطالعات را دریافت می کنند. ایستگاه اولیه راه حرکات هسته ا

چشم، منطقه ای ورای هسته پل مغزی در تشکیالت مشبک بصل النخاع است. این مراکز ساقه مغزی، مسئول 

رژی عصبی که باید تا که طبق آن، مقدار ان سازماندهی دستور حرکتی قشر و عقده های قاعده ای هستند

به عضالت( انتقال داده شوند، تعیین می گردد. بنابراین اطالعات الزم از  3،4،9انتهای راه )اعصاب کرانیال 

اعصاب سوم، چهارم و ششم به عضالت مربوطه انتقال پیدا کرده و حرکات پرتابی هماهنگی تولید می شود. 

ه  تا حرکات پرتابی سریع و نرمی ایجاد شود. عقده های البته این حرکات توسط نظام مخچه ای، کنترل شد

قاعده ای نیز همزمان، تونوس طبیعی عضله را کنترل و تنظیم می کنند. تولید حرکت سریع چشم از زمان 

هزارم ثانیه طول می کشد و زمانی که چشم به نقطه هدف رسید،  211صدور دستور تا شروع حرکت، تقریباً 

 بالفاصله پس از شروع توقف، پردازش آغاز می گردد. متوقف شده و احتماالً
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 راه های بعد ازچشم

هنگامی که کلمه موردنظر مورد توقف قرار گرفت، عناصر شبکیه ای اطالعات خود را به سلول های قاعده ای 

مه ریزی افرستاده تا از طریق اعصاب بینایی، کیاسما و راه هایی که به جسم زانویی خارجی ختم می شوند، برن

گردد. شواهدی نشان می دهند که پردازش پایه ای اطالعات بینایی در این سطوح رخ می دهند. رشته های 
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ارینی کالک-هر راه بینایی، در جسم زانویی خارجی سیناپس داده و از این به بعد تحت عنوان رشته های زانویی

ه رشته های بینایی به نواحی پیش قشری به قشر بینایی در ناحیه کالکارین لوب پس سری می روند. البت

پشتی واقع در پشت تاالموس ختم -قدیمی تر مغز نیز می روندو ولی سرانجام همگی به هسته زانویی جانبی

 گردد. کالکارینی( محسوب می-می شوند، که ایستگاه رله اطالعات بینایی به قشر بینایی )از طریق راه زانویی

برادمن بطور جانبی و همزمان با دیگر بخش های قشر، پردازش  09منطقه  اطالعات دریافتی از چشم ها در

برادمن در شیار کالکارین لوب پس سری قرار دارد و  09می شوند تا تکلیف خواندن را انجام دهند، منطقه 

نیز نامیده می شود. پیام های خارج شده از حفره و فراحفره شبکیه در نزدیکی قطب لوب پس  31قشر مخطط

سری به صورت دوایر متحدالمرکز ختم می گردند. از آن جایی که حفره مسئول باالترین درجه تیزبینی است، 

 . وسعت تصویرشدن حفره در قشربینایی اولیه، چندین صدبرابر نواحی محیطی شبکیه می باشد

روند.  06و سپس به  09به  09در مرحله بعد اطالعات اط قشر مخطط بصورت سری نمی گذرند تا از منطقه 

که قشر ثانویه بینایی نام دارد، هم از نظر ساختار و  09می گذرد. منطقه  06و  09بلکه اطالعات از مناطق 

ه تمام اطراف قشر بینایی  اولیه را هم از نظر عملکرد تفاوت قابل توجهی با قشر مخطط دارد. منطقه ثانوی

اشغال کرده و اهمیت آن در قطعه قطعه کردن جنبه های مختلف تصویر و تجزیه و تحلیل هر یک بصورت 

جداگانه است. این منطقه با ساختار پیچیده و مهارت خود در پخش گسترده محرک، نقش ترکیب کننده 

به صورت سیستم های پیچیده را بازی می کند و نقش  محرک های بینایی، رمزگذاری آن ها و تبدیل آن ها

تعیین کننده ای در تدارک سطح عالی تر آمایش و ذخیره سازی اطالعات بصری دارد. نقش مهم این منطقه 

ترکیب بصری است، یعنی شخص با دیدن شی همه عناصر آن را به صورت یک کل واحد می بیند و می تواند 

ید اشاره کنیم که قشر بینایی مغز نه فقط مسئول ترکیب تکانه های بینایی، بلکه آن ها را بازشناسد. ضمناً با

می دانیم که تصویر بصری که در شبکیه شکل می گیرد، برای مدت بی نهایت مسئول تثبیت آن ها نیز هست. 

ابراین نه ثانیه نیست. بن 1/0تا  0کوتاهی آنجا می ماند و اگر چشم کامال بی حرکت باشد عمر تصویر بیش از 

                                                           
30 Striate  
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تنها الزم است که ترکیب بصری انجام گیرد، بلکه باید تصویر بدست آمده در نتیجه یک روند بصری تثبیت 

ضایعه نواحی ثانویه بینایی، عملکرد ترکیبات بینایی را مختل می کند اما به کل ساختار ادراک فعال  شود.

 آسیب نمی رساند.

رفته و جنبه های هوشیارانه خواندن در این منطقه رخ  30یه ایاطالعات صادره از قشر پس سری به شکنج زاو

پس سری که عمدتاً ناحیه ای ارتباطی است نقش خاصی در -گیجگاهی-می دهد. البته منطقه آهیانه ای

ترکیب کردن اطالعات تحلیل گرهای بینایی، شنوایی، دهلیزی، حس پوستی و عمقی دارد؛ در واقع تکانه های 

را درون خود یگانه کرده و تحریکات آن ها را به تحلیل گر دیگر انتقال می دهد. در ضمن  منفرد هر تحلیل گر

پس سری، مسئول جهت یابی در داخل نظام مختصات فضایی است و در صورت آسیب وارده -منطقه آهیانه ای

ه آهیانه قبه این منطقه شخص نمی تواند به درستی بین چپ و راست تمییز گذارد. همچنین این منطقه )منط

 پس سری چپ( در ادراک حروف و کلمات نیز نقش دارد.-ای

شکنج زاویه ای که در تحتانی ترین بخش لوب آهیانه ای خلفی قرار گرفته است، بالفاصله پشت منطقه ورنیکه 

بوده و از پشت منطقه بینایی، لوب پس سری را به ورنیکه جوش می دهد. این منطقه در تفسیر اطالعات 

روف و کلمات تخصص یافته است و اگر آسیب ببیند، در حالی که ورنیکه سالم باشد شخص قادر به بینایی ح

تفسیر تجربیات شنیداری می باشد، اما جریان تجربیات بینایی از قشر بینایی به سوی منطقه ورنیکه متوقف 

ما با این وجود نمی می گردد. بنابراین شخص کلمات را می بیند و حتی می داند که آن ها کلمات هستند ا

گفته می شود. اطالعات پس از  33یا کوری کلمه 32تواند معنای آن ها را تفسیر کند، به این حالت نارساخوانی

تفسیر در ناحیه شکنج زاویه ای به لوب گیجگاهی و منطقه ورنیکه می روند. منطقه ورنیکه که نواحی ارتباطی 

جگاهی فوقانی متحد می کند، ناحیه تفسیر عمومی، ناحیه حس پیکری، بینایی و شنوایی را در خلف لوب گی

                                                           
31 Angular gyrus 
32 dyslexia 
33 Word blindness 
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شناسایی، ناحیه آگاهی و ناحیه ارتباطی سوم نیز نامیده می شود. کلمه دیده شده در این ناحیه تفسیر معنایی 

 ، بطوری که کلمه خوانده شده و سپس به معنای آن دست می یابد.خواهد شد

عمال زبانی . عقالنی دارد. بطوری که هنگام خواندن متن، تصاویر در این میان ورنیکه سهم بزرگی در انجام ا

بینایی کلمات ذخیره نمی شوند، بلکه کلمات بصورت معادل های زبانی خود ذخیره می شوند و اطالعات انتقال 

یافته بوسیله کلمات، قبل از آن که معنی آن ها تشخیص داده شود، به شکل معادل های زبانی خود در می 

هرچه فراگیری خواندن شخص تکامل می یابد، اطالعات بینایی به نواحی زبانی نیمکره غالب که قبالً آیند. 

تکامل پیدا کرده اند، هدایت می شوند و به پردازش زبانی بدون استفاده از معادل های شنوایی کلمات کمک 

پ، که در مرز با منطقه می کنند. اختالالت ناشی از آسیب های وارده به نواحی خلفی منطقه گیجگاهی چ

ری و ناتوانی در تولید تصویرهای بص علی گفتار )نام بردن اشیاء(وجود می آید، اختالل در عملکرد فاپس سری ب

در پاسخ به کلمه معین را نشان می دهند. این نشانه، نه تنها به صورت مشکل در یافتن معنای واژه متجلی 

می شود، بلکه به صورت ناتوانی شدید در کشیدن شی نام برده شده بروز می کند و شخص فقط قادر به 

 کشیدن شی از رو می باشد.

نبه های عاطفی نیز در پردازش جانبی تاثیر می گذارند و اطالعات خواندنی با پاسخ های از طرف دیگر ج

عاطفی تولید می گردند. در نتیجه اطالعات رمزگشایی شده در لوب پس سری بطور همزمان در قشر لیمبیک 

های  به هسته 34لوب گیجگاهی ظهور پیدا کرده و اطالعات وارده به سسیستم لیمبیک از طریق فورنیکس

می رود. هیپوتاالموس نیز اطالعات را از طریق راه  31عمقی مغز بخصوص هیپوتاالموس و تاالموس و مدار پاپز

، به هسته های بیشماری در ساقه مغز که عملکرد احشایی دارند، می 39های زیادی مثل نوار میانی مغز جلویی

ای لیمبیک بوده و مهم ترین میانجی بر فرستند. در واقع می توان گفت که هیپوتاالموس مرکز اصلی سیستم

 پاسخ های عاطفی می باشد. 

                                                           
34 fornix 
35 Papez circuit 
36 Median forebrain bundle 
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قطعه های پیشانی نیز در کلیه مراحل ادراک و بخصوص اداراک بصری نقش ویژه ای دارند. بطوری که اگر این 

ادراک فعال اختالل پیدا کند، آزمون های مثبت حرکات چشم نشان خواهند دادکه بیماران مبتال به ضایعات 

پیشانی، شیی را که در مسیر معمول حرکت می کند به آسانی دنبال می کنند اما در زمینه انتقال فعاالنه  قطعه

عمل تثبیت نگاهشان از یک نقطه به نقطه دیگر با مشکل زیادی مواجه اند. در واقع حرکات چشم این بیماران، 

 بی نظم و گاهی کلیشه ای است.

اند، باید دستورات به قشر حرکتی صادر شود تا عضالت به فعالیت اگر قرار باشد شخص با صدای بلند بخو

واداشته شوند. وقتی کلمه در ناحیه ورنیکه تفسیر و درک شد، برای تکلم هم در همین منطقه تصمیم گیری 

پیام ها به منطقه بروکا انتقال می یابد. منطقه بروکا، منطقه برنامه ریزی  39شده و از طریق فاسیکولوس قوسی

در نتیجه حرکات هدف، با عطف به یک نظام درونی شده )ذهنی( تعادل فضایی از  افظه حرکتی است.و ح

مسیر صوتی، طرح ریزی می شوند. تعیین هدف حرکتی شامل این است که کدام عضالت تولیدی درگیر 

م کداهستند، کدام عضالت انقباض خواهند داشت، درجه نیروی انقباض و تراک حرکت تولیدی چقدر است، 

واحدهای حرکتی در انقباض عضالت فعال شوند و چه نوع واحد حرکتی باید تحریک شود. بنابراین دستور 

اعی و نخ-صادره به قشر پیش حرکتی و حرکتی اولیه رفته و تکانه های کنترل حرکات، تحت راه های قشری

 ادا می شود. راه های خارج هرمی به عضالت اندام های گویایی رفته و کلمه با صدای بلند

 

 ایندهای شناختی و زبانی و خواندنفر 

 

 آگاهی واجی (0

 آگاهی واجی به معنای توانایی شناسایی، تمییز و دست کاری اجزای کلمه شفاهی است. 

                                                           
37 Arcuate fasciculus 
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مهارت های آگاهی واجی باید از دو جنبه مورد بررسی قرار بگیرند. اولین جنبه، اندازه واحد صدایی است که 

باید مورد توجه و دستکاری قرار گیرد. واحدهای صدا از اندازه های بزرگ تر به کوچک تر عبارتند از هجا، 

ی واجی سطوح مختلفی دارد و شامل آگاهی واحدهای آغازه و قافیه و واج ها. به این ترتیب می توان گفت آگاه

 از هجا، آگاهی از واحدهای درون هجایی نظیر قافیه و تجانس و آگاهی از واج هاست. 

آگاهی هجایی جزء ساده ترین مهارت های آگاهی واجی است و در سنین اولیه دوران خردسالی ایجاد می 

نظیر ماهی( را به هجاهای سازنده آن ها )ما/هی( با اکتساب این مهارت قادر می شود تا کلمات ) شود. کودک

تقطیع کند. کسب آگاهی درون هجایی نسبت به مهارت آگاهی هجایی دشوارتر است و پس از آن ایجاد می 

اج پیچیده ترین مهارت آگاهی شود و شامل دو زیر مهارت آگاهی از آغازه و آگاهی از قافیه است. آگاهی از و

از ورود به مدرسه در کودکان دیده نمی شود و ایجاد آن نیاز به آموزش رسمی در واجی است و معموالً قبل 

مدرسه دارد. در این مهارت کودک باید بتواند واج های تشکیل دهنده کلمه را شناسایی نماید. به عنوان مثال 

 . /s/,/i/,/b/عبارتند از  "سیب"بداند واج های سازنده کلمه 

ستکاری هایی است که فرد باید رو ی واحدهای صدای مذکور انجام دهد. دومین بعد آگاهی واجی نوعی د

تکالیف مختلیف برای ارزیابی مهارت های آگاهی از واج استفاده می شود که می توان آن ها را به سه دسته 

 تقطیع واجی، ترکیب واجی و مقایسه واجی تقسیم نمود.

 شدهاست شناخته نوشتن و ن خواند رشد برای قوی کننده بینی پیش ، شناختی واج آگاهی

 پیش قدرت از بقیه به نسبت برخی شناختی واج آگاهی مهارتهای و تکالیف انواع میان در.

 شناختی واج آگاهی مهارتهای که گفت باید طورکلی به . برخوردارند باالتری و بهتر بینی

 قافیه اشعارکودکانه از آگاهی یا و هجایی تقطیع مثل ، آیند می وجود به زودتر که ای

 دیرتر که شناختی واج آگاهی مهارتهای نآ  و برخوردارند کمتری بینی پیش قدرت از دار،

 باالتری بینی پیش قدرت از ، واجی دستکاری و واجی تقطیع مثل آیند، می وجود به

 نیست.  مفیدی ،مهارت قافیه از آگاهی که نیست معنا بدین گفته این البته . برخوردارند
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 پیشرفت و رشد با نآ همبستگی و قافیه از آگاهی درباره ، بلندمدت مطالعه یک طی

 تقطیع مهارت داشتن برای قافیه از آگاهی و حساسیت که شد مشاهده ، نوشتن و خواندن

 یادگیری در را قشن ترین مهم نیز واجی تقطیع مهارت . است ضروری نیاز پیش ، واجی

 .دارد خواندن

آگاهی واجی دارای توالی قابل پیش بینی است. این رشد، جهانی و در تمام زبان ها یکسان رشد مهارت های 

است. البته برخی ویژگی های خاص در زبان های شفاهی و نوشتاری، سرعت رشد و سطوح آگاهی واجی را 

دهای بزرگ تحت تاثیر قرار می دهند. روند رشد مهارت های آگاهی واجی به صورت پیوستاری از آگاهی از واح

و عینی صدا مانند کلمات و هجاها به سمت آگاهی از واحدهای کوچک تر و انتزاعی تر مانند واج ها می باشد. 

به نظر می رسد کودکان با افزایش سن بیش از پیش به واحدهای کوچک تر حساس شوند. در روند رشد 

کودکان در ضمن این که هنوز در  آگاهی واجی بین سطوح مختلف هم پوشانی وجود دارد. به این صورت که

حال کسب مهارت در مرحله قبل هستند می توانند توانمندی هایی از مرحله باالتر و پیچیده تر را نیز از خود 

نشان دهند. کودکان ابتدا می توانند کلمات دارای صداهای مشابه یا نامشابه را شناسایی کنند و سپس می 

ام آن که کودکان با کسب مهارت های جدید در آگاهی واجی، مهارت های توانند به تقطیع بپردازند و سرانج

 آگاهی واجی قبلی خود را تعدیل می کنند.

 

 شناختی واج آگاهی آزمودن روشهای برخی

 مختلفی استفاده آزمایشی تکالیف و روشها از ، شناختی واج آگاهی سنجش و ارزیابی برای

کودک  از ن آ در که است ) تقطیع کردن ) بخش ، روش نخستین .شود می و شده

بر  را اعمالی سپس و کند تجزیه اش سازنده واجهای به را شده گفته کلمه خواهند می

 بشمارد را آنها یا و کند تلفظ یک به یک و جداجدا را آنها مثال ؛ دهد م انجا آنها روی

 .بدهد تغییری ، شان توالی و ترتیب یا در و
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 که بدین شکل ؛ است کردن ترکیب ، شناختی واج آگاهی آزمودن های روش از دیگر یکی

 کلمه ساختار یا و کند ترکیب یکدیگر با را منفردی صداهای شود می خواسته کودک از

 پیدا در کودک توانایی ارزیابی ، شناختی واج آگاهی آزمودن دیگر بسازد. روش را تری بزرگ

 .است یا تجانس و قافیه کردن

(Rhyme) قافیه 

سههنجش  . روند می کار به فراوان ای قافیه تکالیف آموزشههها، و ارزیابیها و آزمونها در

کودکان  گفتاری پردازشههی مهارتهای گیریهای اندازه ترین مهم از یکی ای قافیه توانایی

تکالیف  انجام برای کودکان .شود می دیده نیز کودکی پایین سنین در توانایی این .اسهت 

 چه ، قافیه هم کلمات که  دهند تشههخیص بتوانند باید ، قافیه مفهوم درک و ای قافیه

همگی دارای یک قافیه  Splat, Brat, Mat, Catکلمات  مثالً دارند؛ افتراقی وجه اشتراکی و چه وجه

. (at) آن یعنی از پس همخوان یک عالوه به واکه یک از است عبارت )هم قافیه( هستند  که

 واکه از قبل آغازین  همخوان از اسههت عبارت که دارند فرق هم با این کلمات از نظر آغازه 

 (.spl,br,m,c) یعنی

 واج پردازشی نظام از مختلفی سطوح یک هر هک  دارند وجود مختلفی ای قافیه تکالیف

 :کرد تقسیم کلی دسته سه به را تکالیف این توان می. سنجند می را کودکان شناختی

قافیه بودن یا نبودن دو کلمه.: یعنی قضاوت کردن درباره هم   (rhyme Judgement)  الف( قضاوت قافیه   

fin ~fan; یا van ~ fan مثالً ، یا 

 از یکسری در قافیه هم کلمات کردن پیدایعنی (rhyme detection)  ای قافیه کشف ب(

  pin, van, fan.؛ کلمات مثالً

  و مشابه قافیه دارای که کلماتی گفتن یعنی   (rhyme Production) :ای  قافیه (بیان ج

 .باشند نظر مورد

 . کند عرضه تصاویر صورت به را آزمودنی مواد تواند می آزمونگر ، ای قافیه تکالیف در
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 و)الف( تکالیف در آزمونگر اگر . بگوید نیز را آنها اسم تصویر، با همزمان تواند می گاهی

 اشاره با فقط و زدن حرف ن بدو تواند می کودک کند، استفاده تصویر از فقط  فوق)ب( 

 در آزمونگر اگر . بگوید را مناسب تصویر اسم یا و بدهد نشان را مناسب تصویر کردن

 هم و معنادار کلمات از هم تواند می کند، استفاده کالمی مواد و تحریکات از ، فوق تکالیف

 .کند استفاده کودکان آزمودن برای معنا بی ازکلمات

 ای قافیه تکالیف برخی تشریح و توصیف

 (تصویر بدون شنیداری / کالمی) معنادار کلمات : ای قافیه قضاوت تکلیف

 محدودی بسیار کالمی پاسخهای زیرا .؛ است ادراکی/ دروندادی تکلیف نوعی تکلیف این

 استفاده ، کالم جای به اشاره و سر حرکات از دادن پاسخ برای توان می حتی و طلبد می

 تشخیص باید ، کلمه دو نبودن یا بودن قافیه هم درباره کردن قضاوت برای کودک . کرد

 این .اند مشابه هم با ، قافیه در و ارند د فرق باهم آغازه در کلمه دو این که دهد

 در ای قافیه قضاوت تکلیف انجام برای .است کلمات شنیداری تمییز تکلیف شبیه تکلیف

 بفهمد؛ یا و بداند را هدف کلمات مفهوم و معنا که ندارد نیازی ک کود معنادار، موردکلمات

 . نیست آزمون سنجش مورد و کودک نیاز مورد ، بازنمایی نظام ، تکلیف این در یعنی

 ( شنیداری / کالمی فقط)معنا بی کلمات : ای قافیه قضاوت تکلیف

 یا بازنمایی نظام از تواند نمی کودک )معنادار کلمات( قبلی تکلیف برخالف ، تکلیف این در

 شنیداری تمیز تکلیف شبیه تکلیف این . ببرد بهره آن انجام برای خود، معنایی دانش

 .است شنیداری کامالً یا ادراکی/دروندادی تکلیفی و معنا بی کلمات

 (تصویر بدون شنیداری)  ای قافیه کشف تکلیف

 و است ادراکی/ دروندادی تکلیفی ، شده شنیده معنادار کلمات در ای قافیه کشف تکلیف

 کلمات تعداد تکلیف این در اما . دارد الزم را قضاوتی تکالیف در نیاز مورد مهارتهای همان

 کلمه کدام که کند کشف باید کودک . است بیشتر شوند، سپرده خاطر به باید که هدفی
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 تکلیف شبیه تکلیف این .دارد فرق دیگر کلمه سه/ دو با ، مشخص قافیه یک براساس ،

 می بیشتری ای بارحافظه تکلیف این البته .معناست بی چندبخشی کلمات شنیداری تمیز

 کلمات درباره ای قافیه قضاوت تکلیف شبیه ای قافیه کشف تکلیف این دیگر طرف از .طلبد

 وجود ای قافیه کشف تکلیف در بیشتری پردازشی چالش و پیچیدگی منتها .است معنادار

 که است موفق ای قافیه قضاوت فیتکال در که شود می یافت کودکی گاهی زیرا ؛ دارد

 ای قافیه کشف تکالیف در اما دارد قافیه مفهوم از درستی درک کودک دهد می نشان

 سخت تکالیفی ، ای قافیه کشف تکالیف که دهد می نشان وضعیت این . است ناموفق

 (است مشابه ، کشفی و قضاوتی تکلیف دو هر برای نیاز مورد زیرساخت و مبانی گرچه ترند،

 در و دارد ای قافیه درک که کودکی توانبخشی و درمانی برنامه اهداف  .)قافیه درک

 که کودکی با ، ناموفق ای قافیه کشف تکلیف در اما است موفق ای قافیه قضاوت تکلیف

 ، دومی کودک در . است متفاوت کامال ، نیست موفق تکلیف دو این از یک هیچ در

 و قضاوت تمرینات به سپس و شود داده آموزش او به ، کلمات در قافیه مفهوم باید ابتدا

 .شود پرداخته ای قافیه کشف

 )فقط تصویری( ای قافیه کشف تکلیف

 تصاویر اسم آزمونگر، . شنیداری نه و است یداری د نوع از ، ادراکی/دروندادی تکلیف این

 انجام برای خود معنایی و واژگانی دانش به است مجبور کودک و گوید نمی کودک به را

 باهم تصاویر این اسم گفتاری شکل مقایسه از قبل کودک یعنی ؛ کند مراجعه ، تکلیف این

 تصویر کردن پیدا یا و آنها نبودن یا بودن قافیه هم وکشف آنها آوایی ساختار تشخیص و

 .بدهد تشخیص و بشناسد را تصاویر خود معنایی بازنمایی نظام کمک با باید ، قافیه هم نا

 .است)بدون کلمات( تصاویر شنیداری تمیز تکلیف مشابه تکلیف این

 بردن اسم یا و قافیه هم کلمات گفتن به نیازی کودک ، تکلیف این انجام در موفقیت برای

 را تصاویر اسم ، تکلیف این انجام طی در بهنجار، کودکان اما . ندارد قافیه ناهم تصویر
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 هم با و ذهنی مرور و تکرار را کلمات بتوانند وسیله بدین تا گویند می بلند ی صدا با

 مهم بسیار کودکان از برخی برای کالمی تکرار راهبرد این . دهند جواب و کنند مقایسه

 نبودن یا بودن قافیه هم دربارة که شد خواسته بهنجار ساله 4 کودک یک از مثال ، است

 دو تصویر قضاوت کند او پاسخ داد:  هنوز نمی دانم، چون هنوز اسمشان را نگفته ام.

 بکارگیری در ، گفتاری بیانی /ی برونداد ت اختالال به مبتال کودکان ، نتایج این به توجه با

 تقطیع یادگیری برای کالمی تکرار که بپذیریم اگر و هستند ناموفق (کالمی کرار)ت راهبرد این

 به در ناتوانی پس اس( ضروری نگوییم و) است کننده کمک فیه قا و آغازه به کلمات

 تقطیع مهارتهای تکامل و رشد بر تواند می تکرارکالمی راهبرد کارگیری

 .بگذارد منفی تأثیر ، قافیه - آغازه به کلمه

 (Rhyme Production) قافیه هم کلمات بیان تکلیف

 نیست؛زیرا تولیدی صرفاً تکلیفی البته و است بیانی /بروندادی تکالیف نوع از ، تکلیف این

 در . است ضروری آنها آغازه و قافیه و کلمات ساختمان از داشتن آگاهی ، آن انجام در

 کلمات خود، واژگانی خزانه به مراجعه با کودک که رسد می ذهن به ابتدا تکلیف این انجام

 کودکان اما . کند می بیان ردیف به را آنها و پیدا را معنادار قافیه هم

 قافیه هم کلمات هم و معنادار قافیه هم کلمات هم تکلیف این انجام در بهنجار، خردسال

 .کنند می بیان را معنی بی

 (onset / Coda Knowledge) پایانه / آغازه از آگاهی

 پایان و آغاز تشخیص و کشف توانایی ، کردن هجی یا و کلمات بیان و کردن ذخیره برای

 می جایگاه این در همخوانها تشخیص عدم . است ضروری و مهم بسیار هجاها، و کلمات

 ای قافیه تکلیف قسمت در . شود کردن هجی و کالمی درک در اختالل ایجاد باعث تواند

 از قسمتی که بعدی همخوانهای همراه به واکه یک از است عبارت قافیه که دادیم توضیح

( coda)در قافیه( به نام پایانه ) واکه از بعد همخوانهای این .دهند می تشکیلا )پایان هجا( ر هجا
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را می توان به  /Cat/ نامیده می شوند و همخوان های قبل از قافیه را آغازه می نامند. پس کلمه ای مانند 

بازی عامیانه پایانه است.  ،/ t/تقسیم کرد ک به صورت آغازه/قافیه است که در این حالت  (C / at) صورت  

 دراز نظر روان شناسی زبان، راه مناسبی برای بررسی آگاهی کودک از آغازه است.  (I-Spy)فامیل  -اسم

 حرف اولین گفتن با آزمونگر، .بگوید و کند پیدا را نظر مورد اسامی باید کودک بازی این

 کودک به ، اسامی هجای اولین آغازه یا و اسامی

 .دهد می سرنخ و راهنمایی

 (Blending) کردن ترکیب تکلیف

 ترکیب ، ای مدرسه ن کودکا مورد در زبانی و گفتاری ی ارزیابیها و کالسی کارهای از یکی

 مثل کلمه یک هجاهای مثال کلمات اجزاءسازنده ، تکلیف این در .ستواجها یا هجاها کردن

 به )ی -' ه - ا - م(ماهی مثل کلمه یک ی واجها یا و ) نه - یا - را) رایانه

 کلمه و کند پیوسته و ترکیب هم با را آنها که شود می درخواست او از و عرضه کودک

 خوبی همبستگی خواندن پیشرفت با تکلیف این مانجا در توانایی . بیاورد زبان بر را هدف

 .است کودک اریخواند عملکرد برای خوبی بینی پیش نیز و دارد

 

 (Spoonerisms) آغازین ابدال تکلیف

 بسیار ، برند می لذت فرازبانی بازیهای از که تر بزرگ کودکان برای آغازین ابدال تکلیف

 را با عبارت یا کلمه یک هجاهای از یک هر های آغازه باید تکلیف این در . است جالب

 مثالً   کرد؛ جا جابه یکدیگر

Bill Wells <= Will Bells 

 ابدال تکلیف پس .است ای پیشرفته فرازبانی توانایی ، آغازین ابدال تکالیف اجرای توانایی

 تری بزرگ ن کودکا در شناختی واج مهارتهای بررسی برای مناسبی ارزیابی راه ، آغازین
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 تکالیف یا ای قافیه تکالیف مثلتر ) ساده شناختی واج آگاهی تکالیف م انجا در که است

 .اند بوده موفق (غیره و ای پایانه/ آغازه

 

 

 

TASK  Age group  Proficiency by age 

group  

Rhyme detection 2سالگی 

 سالگی 1

باالی سطح عملکردی  21%

 شانسی

 باالی شانس 91%

Rhyme production 3 می توانند یک  %31حداقل  سالگی

 کلمه هم قافیه بیان کنند

Rhyme Judgment 3 صحیح %91 سالگی 

Alliteration oddity 3 سالگی 

 سالگی 1

 باالی شانس 6%

 باالی شانس 46%

Alliteration production 3 حداقل یک کلمه می  %31 سالگی

 توانند بیان کنند

Blending syllables 3 سالگی 

 سالگی 5

 باالی شانس 21%

 باالی شانس 96%

Syllable counting 4 سالگی 

 سالگی 1

 بچه ها موفقند 11%

 بچه ها موفقند 61%
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Syllable deletion 2 سالگی 

 سالگی 4

 باالی شانس 42%

 باالی شانس 69%

Phoneme deletion 3 سالگی 

 سالگی 1

 باالی شانس 01%

 باالی شانس 92%

Phoneme blending مهدکودک 

 کالس اول

 کالس دوم

 درست32%

 درست 91%

 درست 011%

Phoneme segmentation of nonwords کالس اول 

 کالس سوم

 درست 21%

 درست 011%

 

 

  نامیدن خودکار سریع: (2

نامیدن خودکار سریع، مهارت فرد را در نامیدن سلسله ای از حروف، اعداد، رنگ ها و اشیاء با بیشترین سرعت 

نامیدن سریع با صحت، سرعت و درک خواندن در ارتباط است. نقائص نامیدن سریع می ممکن می سنجد. 

باشد. علت این ارتباط می تواند به این خاطر باشد که نامیدن تواند پیش بینی کننده روانی خواندن در کودکان 

سریع و خواندن هر دو شامل فرایندهای درکی، واژگانی و حرکتی می شوند. هر دوی اینها مستلزم تلفیق 

ن سریع نامیدی را که در نقائص فرایندهای ،کالمی با عنصر زمان یا سرعت هستند. تحقیقات-اطالعات بینایی

رار زیر بیان کرده: پردازش واجی، ارتباط بینایی یا سرعت پردازش کلی. نامیدن خودکار سریع را دخیلند به ق

می توان با استفاده از تست های استاندارد یا غیر رسمی انجام داد. در ارزیابی غیر رسمی باید توجه داشت به 

ان از آیتم های رنگ استفاده نمود اینکه کودک نام چه چیزی را می داند اگر اسامی رنگ ها را می داند می تو

 و اگر حروف را می شناسد می توان از حروف استفاده کرد.
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 سرعت پردازش (3

تکالیف سرعت پردازش ارزیابی کننده سرعت درونداد یا درک، سرعت برونداد، یا سرعت تلفیق فرایندهای 

سی کلمه و سرعت خواندن برونداد، شناختی و درکی می باشد. به نظر می رسد که خودکار بودن بازشنا

تحت تاثیر سرعت پردازش شناختی فرد باشد. این تکالیف شامل خط کشیدن دور تصاویر، اعداد یا حروف 

نظیر در یک خط یا شناسایی این که آیا نماد ها مشابه هستند یا متفاوت، می باشد. سرعت پردازش کند، 

ر می رسد سرعت پردازش در افراد نارساخوان یک ویژگی رایج در افراد با اختالالت متفاوت است و بنظ

ت، کندتر باشد. نقائص سرعت پردازش در افراد دچار اختالالت خواندن هم در نسبت به انواع دیگر اختالال

تکالیف زبانی و هم غیر زبانی مشاهده شده است. نقص کلی در سرعت پردازش، ارتباط بین نامیدن خودکار 

کند. مغز افراد نارساخوان اطالعات را کندتر از افراد بدون مشکالت خواندن سریع و خواندن را توجیه می 

پردازش می کند که شامل هم سرعت پردازش دیداری و هم سرعت پردازش شنیداری می شود. بخاطر 

ماهیت کلی سرعت پردازش، تکالیف مختلفی را برای ارزیابی آن می توان انجام داد. عالوه بر تست های 

ار سریع، ارزیابی های سرعت درک دیداری، سرعت شنیداری، سرعت دستیابی به واژگان، نامیدن خودک

زمان واکنش و حتی سرعت حرکتی می توانند مفید باشند. همه تکالیف سرعت پردازش مستلزم این 

هستند که فرد به سرعت محرک را اسکن یا شناسایی کند، ارتباطات سریع ایجاد کند و تصمیمات دقیق 

 سپس به سرعت به سمت محرک بعدی برود. بگیرد و

 

 رمزگذاری امالیی (4

صدا جهت -)با استفاده از دانش تطابق حرف بازشناسی کلمه شامل دو مهارت عمده می شود: رمزگذاری واجی

. افراد نارساخوان در هر دو )با استفاده از الگوهای حرف و کلمه جهت کمک به تلفظ( و امالیی خواندن کلمه(

میزان نقش این دو مهارت در خواندن بستگی به سطح رشد خواننده، آشنایی با کلمه و  ستند.دچار مشکل ه

 مهارت خواندن دارد. 
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رمزگشایی واجی در شکل گیری بازنمایی های ارتوگرافیک نقش دارد. پس از تالش های موفقیت آمیز 

ند بدون نیاز به بکارگیری رمزگشایی، خواننده ماهر قادر خواهد شد کلمه را بصورت دیداری شناسایی ک

حرف. این توانایی، خواندن ارتوگرافیک نامیده می شود. البته این بدان معنا نیست که پردازش -ارتباطات صدا

 واجی در خوانندگان ماهر درگیر نمی شود.

ارتوگرافی، سیستم نوشتاری یک زبان است که شامل حروف، کلمات، اعداد و عالمت های نقطه گذاری می 

به های دیداری خواندن و هجی آگاهی ارتوگرافیک عبارت است از دانش سیستم نوشتاری و جن شود.

 در حالی که آگاهی واجی، دانش صداهای گفتاری است. (،حروف، الگوهای حروف و کلمات)کردن

 برخی از عالئم افراد دارای آگاهی ارتوگرافیک ضعیف:

 را شکل دهند.ناتوانی در یادگیری اینکه چطور عالئم و نمادها  -

 در مورد عالئمی که به لحاظ ظاهری شباهت دارند، دچار گیجی می شوند. -

 می کنند. transposeحروف یا اعداد را معکوس می کنند یا  -

 ناتوانی در به یادآوری اینکه کلمات چه شکلی هستند. -

 مشکل در خواندن کلمات بی قاعده و استثناء -

 سرعت خواندن کندمشکل در بازشناسی سریع و دقیق کلمات؛  -

 استفاده از هجی های متفاوت برای کلمه یکسان -

 حذف پایانه های کلمات -

 تکیه بیش از حد به ویژگی های واجی کلمات به جای دیداری -

 مشکل در یادگیری و حفظ حقایق ریاضی بنیادی -

 مشکل در توانایی شمردن به شکل متوالی -

 مشکل در مسائل ریاضی چند مرحله ای -

برخی از زبان ها رابطه یک به یک بین صداها و حروف وجود دارد که به این زبان ها، زبان های شفاف گفته  در

می شود مثل زبان اسپانیایی. در مقابل برخی از زبان ها مثل زبان انگلیسی غیر شفاف هستند چون در سطح 
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ی در زبان های غیرشفاف دشوارتر واج دارای بی قاعدگی هایی هستند. بنابراین رمزگذاری و رمزگشای-نویسه

 است. 

 

 حافظه (5

حافظه کوتاه مدت و حافظه فعال هر دو در رشد خواندن نقش دارند. حافظه کوتاه مدت به ذخیره سازی موقت 

و یادآوری مطالب بدون تغییر اشاره دارد. به عنوان مثال وقتی کودک مطلبی را که شنیده، مو به مو تکرار 

مدل حافظه  2در ادامه،  یره سازی و یادآوری مطالبی که پردازش شده اند، اشاره دارد.کند. حافظه فعال به ذخ

 توضیح داده می شود.

 

 مدل خبرپردازی

 

 

 

• Environmental input 

 محرک های محیطی مثل نور، صدا، حرارت... توسط گیرنده های حسی دریافت می شوند
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 حافظه حسی )یا مخزن حسی یا ثبت حسی( •

 مرحله پردازش اطالعاتنخستین 

 مدت نگهداری اطالعات: پس از قطع تاثیر محرک برای یک تا سه ثانیه حفظ می شوند

  برخی معتقدند برای هر یک از حواس ما یک حافظه حسی جداگانه وجود دارد

 اطالعاتی که مورد توجه قرار می گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می شوند 

 طابق با محرک های حسی ذخیره می شوند اما در حافظه کوتاه اطالعات در حافظه حسی دقیقاً م

 مدت رمزگردانی می شوند

 

 حافظه کوتاه مدت •

  اگر بخواهیم اطالعات موجود در این حافظه را برای « مدت زمات حفظ اطالعات: حداکثر سی ثانیه

 مدت زمان بیشتری نگه داریم باید از استراتژی تکرار )مرور ذهنی( کمک بگیریم

 :انواع رمزگردانی در حافظه کوتاه مدت 

 رمز شنیداری -

 رمز دیداری -

 رمز معنایی -

 رمزهای سایر حواس -

   :9_+2گنجایش  
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  شامل گروهی قطعهیک « های کمتر  قطعهتقطیع: عبارت است از دسته بندی اطالعات به واحدها یا 

 از اطالعات به هم مرتبط است

   :اه مدت به رمز درآیند و با اطالعات قبالً آموخته شده یعنی اطالعات رسیده به حافظه کوتیادگیری

که در حافظه درازمدت ذخیره کرده ایم، پیوند برقار نمایند. در این حالت مرور ذهنی نیز باید انجام 

 شود تا بتوانیم بین مطالب جدید و قدیم ارتباط ایجاد کنیم. 

 عات دریافت می کند.حافظه کوتاه مدت هم از حافظه حسی و هم حافظه درازمدت اطال 

 .حافظه کوتاه مدت، حافظه هشیار آدمی است  

 حافظه درازمدت •

اطالعات برای ذخیره شدن در حافظه درازمدت باید به رمز درآیند. این رمزگردانی به صورت های مختلفی 

 انجام می گیرد و به حافظه های مختلفی می انجامد:

 (:declarative or explicitحافظه بیانی یه گزاره ای یا آشکار ) (0

  semanticحافظه معنایی -

 episodic حافظه رویدادی -

 non- declarative or procedural orحافظه غیربیانی یا روندی یا غیرآشکار یا ضمنی)( 2

implicit:) 

 skill acquisitionحافظه کسب مهارت  -

  emotional reaction حافظه واکنش های هیجانی -

 حافظه بیانی: •
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یعنی دانشی که بتوانیم به صورت شفاهی « که دانش بیانی را در خود ذخیره می کند  حافظه ای است •

 یا کتبی بیان کنیم.

 علت نامگذاری به آشکار این است که محتوای آن مشخص است. •

 انواع: •

در آن معانی ذخیره می شوند. وقتی ما جمله ای را در یک کتاب می خوانیم معنی حافظه معنایی:  (0

یم نه واژه ها یا ساختار دستوری آن را. حافظه معنایی معرف توانایی ما در یادآوری آن را حفظ می کن

دانش مربوط به پدیده هایی است که در قالب کلمات، اعداد و سایر نمادهای شناخته شده ذخیره می 

 شوند. 

ست. رویدادها ذخیره می شوند. این حافظه وابسته به مکان ها و زمان های خاص احافظه رویدادی:  (2

تصاویر مثالً در مهمانی چه کسانی را دیدیم، در کوه نوردی چه مناظری دیدیم... در حافظه رویدادی 

  نقش مهمی دارندذهنی 

 شباهت و تفاوت حافظه معنایی و رویدادی: •

 شباهت: هر دو قابل بیان اند، هر دو آشکار اند 

 معنایی دانش قابل انتقال بوسیله  تفاوت: حافظه رویدادی تجارب حسی آنی را ثبت می کند اما حافظه

 زبان را در خود ذخیره می کند

 حافظه غیربیانی: •

برخالف حافظه بیانی که وابسته به یادآوری فعال یادگیری های قبلی است حافظه غیربیانی وابسته به یادآوری 

 فعال یادگیری های قبلی نیست و آگاهی فرد از محتوای آن ضرورت ندارد.
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 حافظه غیربیانی: مهم ترین انواع

حافظه مهارت های مختلف بدنی و به صورت هوشیارانه در دسترس ما قرار حافظه کسب مهارت:  (0

 ندارند.

پاسخ به محرک های محیطی به صورت غیرارادی. مثالً با دیدن سگ حافظه واکنش های هیجانی:  (2

  می ترسیم

 :شباهت حافظه بیانی و غیر بیانی

افظه و بیانی)بدانید چطور بند کفش بسته می شود( و هم غیربیانی)بتوانید بستن بند کفش: هم می تواند ح

ابتدا به صورت دانش معنایی)آگاهانه( انجام شود سپس تبدیل به عادت)ناآگاهانه( « بند کفشتان را ببندید 

 شود

 گنجایش و طول مدت نگهداری اطالعات در حافظه درازمدت: •

 طول عمراز چند دقیقه پس از یادگیری تا تمامی 

  ود نداردجبرای گنجایش آن هیچ محدودیتی و

با توجه به توضیحات ذکر شده در باال، می توان حافظه بلند مدت را به مثابه یک آرشیو در نظر گرفت که 

اطالعات مختلفی در آن ذخیره شده و هر زمان که نیاز باشد می توان آن ها را بازیابی نمود. حافظه کوتاه 

انند یک میز کار در نظر گرفت که قطعات اطالعات )آیتم ها( روی آن قرار گرفته است و مدت را می توان م

-قایق"در اینجا نیاز کمی به پردازش اطالعات وجود دارد. مثالً وقتی از کودکی خواسته می شود در تصویر 

را نشان دهد.  را نشان دهد الزم است که این سه آیتم را در حافظه نگه داشته و سپس آن ها "کتاب-ستاره

مفهوم حافظه کاری زمانی مطرح می شود که نیاز باشد اطالعات را در حالی که در حافظه اش نگهداری می 

 -چیزی که روی آب شناور است"کند، مورد پردازش نیز قرار دهد. مثالً وقتی از کودک خواسته می شود 
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عالوه بر نگهداری آیتم ها، روی آن ها را نشان دهد الزم است  "چیزی که می خوانیم -چیزی که می درخشد

پردازش نیز انجام دهد. حال که با سه اصطالح حافظه بلند مدت، کوتاه مدت و کاری و تفاوت آن ها آشنا 

 شدیم، در ادامه به توضیح مدل حافظه کاری بدلی و اجزای آن خواهیم پرداخت.

 

 مدل حافظه کاری بدلی

 

حافظه کاری نظامی متشکل از اجزاء جداگانه اما مرتبط  است که در یک فعالیت هماهنگ، نوعی فضای ذخیره 

سازی ذهنی منعطف ایجاد می کند و در نگهداری و انتقال اطالعات در مدت زمانی که مورد نیاز فعالیت های 

ه بر ذخیره سازی موقت محرک شناختی است، استفاده می شود. حافظه کاری نظامی چند بعدی است که عالو

هایی که مورد توجه قرار گرفته اند، برای دستکاری اطالعات نیز به کار می آید. اجزاء حافظه کاری طبق مدل 

فضایی و مکانیزم اجرایی مرکزی. اخیراً مؤلفه دیگری به  -بدلی عبارتند از: حلقه واج شناختی، صفحه دیداری
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اضافه شده است. در ادامه شرح مختصری از عملکرد هر یک از این اجزاء نام مخزن گذرا نیز به حافظه کاری 

 ذکر خواهد شد.

اجرا کننده مرکزی مسئول طیفی از کارکردهای سطح باال است که عبارتند از کنترل  مکانیزم اجرایی مرکزی:

حافظه طوالنی  ، فراخوانی از39و پایش عملکرد( توجه از موضوعی به موضوع دیگر تغییرتوجه و )تقسیم  توجه

این  .بین تکالیف یا راهبردهای بازیابی 41، و جابجایی36مدت، ایجاد هماهنگی برای انجام آزمایه های چندگانه

بخش از حافظه کاری، کارکردهای ذهنی را برنامه ریزی و با یکدیگر هماهنگ می نماید و بین مدارهای واجی، 

کند. اجرا کننده مرکزی دو شکل از کنترل را ایجاد می فضایی و حافظه طوالنی مدت ارتباط-طرحواره بینایی

بر عهده دارد که یک نوع آن، کنترل خودکار است که در عادات تثبیت شده نظیر دوچرخه سواری دیده می 

 .شود و تقریباً هیچ نیازی به توجه ندارد و نوع دیگر، مربوط به توجه محدود اجرا کننده مرکزی است

که در آن بازنمایی های حاصل از مواد  40یکی انباره واجی: واجی شامل دو جزء است حلقه واج شناختی: حلقه

فهرست کلمات نگهداری می شوند، و دیگری مکانیسم مرور خاموش که اطالعات را در مدار واجی  مثلکالمی 

نماهای واجی انباره کوتاه مدت، بازنماهای واجی را نگهداری می کند و فرایند مرور خاموش، باز د.نگه می دار

 د.رو به زوال در انباره را زنده می کن

 و از دوجزء تشکیل شده است:  فضایی مختص نگهداری مطالب بینایی و فضایی است-طرحواره بینایی

 که اطالعات مربوط به شکل و رنگ را ذخیره می کند. 42مخفیگاه بینایی-

اطالعات موجود در مخفیگاه بینایی را  که مرتبط است با اطالعات حرکتی و فضایی. همچنین 43کاتب درونی

 زنده کرده و به اجرا کننده مرکزی انتقال می دهد.

                                                           
action 38 

multiple tasks   39 

shift 42 
phonological store 41 

Visual cache 42 
Inner scribe 43 
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 یکارالگوی حافظه همانطور که گفته شد در مدل اولیه بدلی، حافظه کاری متشکل از سه جزء معرفی شد. 

را با حافظه طوالنی مدت توجیه کند. در الگو های اولیه، کاری سه بخشی اولیه نمی توانست تعامل حافظه 

فرض بر این بود که اجرا کننده مرکزی فقط نوعی نظام توجهی است. این الگو همچنین فاقد نظامی بود که از 

صورت گیرد و اجازه دهد اطالعات موجود در حافظه طوالنی مدت به کمک یادآوری  44ن قطعه بندیآطریق 

کلمه برسد  01قطعه بندی است که موجب می شود فراخنای حافظه فوری در جمالت به  فوری بیاید. همین

کلمه است. عالوه بر این موارد، این الگو مکانیسمی نداشت که امکان تعامل  9-1در حالیکه در کلمات نامرتبط 

 .فضایی را فراهم سازد–مدار واجی و بینایی 

دیگری به نام مخزن گذرا به حافظه کاری افزوده شد که قابلیت بنا به دالیل فوق، در الگوهای جدیدتر، بخش 

آن را دارد که بازنمایی های اجزاء حافظه کاری و حافظه بلند مدت را به صورت یک رمز چند بعدی و منسجم 

کار مخزن گذرا نگهداری محرکات جدید است. مخزن گذرا به عنوان بخشی کامالً مجزا ارائه شده  .در آورد

می شود آن را به عنوان بخش ذخیره ای اجرا کننده مرکزی در نظر گرفت. مخزن گذرا ظرفیت است، اما 

محدودی دارد و اطالعات را مستقیماً از دیگر اجزای حافظه کاری و حافظه بلند مدت به دست می آورد و آن 

مشترک منابع توان فصل منسجم و به هم پیوسته تبدیل می کند. مخزن گذرا را می 41ها را به قطعه های

 شناختی مختلفی نظیر رمزهای بینایی، کالمی، ادراکی و حافظه های بلند مدت، معنایی و گذرا دانست. 

درباره نقش حافظه کاری در خواندن تحقیقات زیادی انجام شده است. نتایج برخی از تحقیقات نشان داده 

یلی تاثیرگذار است. همچین نتایج حافظه کاری نه تنها روی خواندن بلکه همه عملکردهای تحصاست که 

برخی از تحقیقات حاکی از این است که نقائص واجی، که در افراد نارساخوان رایجند، به عملکرد مدار واجی 

در حافظه کاری آسیب می رسانند، و در نتیجه در پردازش مشکل ایجاد می کند. عده ای نیز بر این عقیده 

 بت به رمزگشایی بیشتر نقش دارد. اند که حافظه کاری در درک خواندن نس

 

                                                           
chunking 44 

episode 45 
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 فصل سوم

 

 :مدل های خواندن

 مدل های خواندن به دو گروه عمده قابل تقسیم اند: مدل های متوالی و مؤلفه ای. 

مسیر و روند خواندن  را از زمانی که خواننده اولین خط متن را می بیند دنبال کرده تا  مدل های متوالی

ون در اکثر متدریابند خواننده پشت سر هم چه مراحلی را طی می کند تا به معنا دست یابد. مدل های متوالی 

 پایین و مدل های متداخل تقسیم شده اند. -باال، باال-به سه گروه مدل های پایین

 

عقیده بر این است که ابتدا اطالعات بینایی از میان مطالب نوشتاری نمونه برداری  باال -مدل های پاییندر 

شده و بدون دخالت و تاثیر دانش جهانی عمومی خواننده، اطالعات بافتی، و یا راهبردهای پردازشی سطح باال، 

 باال، مدل گاف است. -مراحلی را طی می کنند. مهم ترین و جامع ترین مدل پایین

مدلهای 
متوالی

ا ی)تعاملی 
(متداخل

ينباال به پائ

(کل به جزء)
االپائين به ب

(جزء به کل)



44 
 

                           

داشتن یک نظام پردازش اطالعاتی در رأس است که معنای عبارت را  پایین-مدل های باالویژگی اصلی 

برداشت می کند. خواننده نیز در فرایندهای سطح پایین خواندن یعنی دریافت اطالعات بینایی و رمزگشایی 

آنها شرکت فعال دارد در حالیکه باید برای کسب کفایت در خواندن وابستگیش به عناصر بینایی به حداقل 

به نشانه های معنایی متن توجه کند. بدین ترتیب او برای غلبه بر محدودیت ها و تنگناهای موجود  رسیده و

در نظام پردازشی از دانش جهانی عمومی خود و اطالعات بافتی متن استفاده کرده و درباره آنچه می خواند 

صورت مورد تایید بودن آن فرضیه ای می سازد و برای آزمودن فرضیه خود نمونه ای از متن می گیرد و در 

فرضیه ای جدید شکل می دهد و از نو شروع می کند. این فرایند فرضیه سازی توسط چرخه هایی چون چرخه 

های بینایی، درکی، نحوی و معنایی انجام خواهد گرفت. همچنین طبق ادعای ارائه کنندگان این مدل ها، 

قرار نمی گیرد، تمام حروف و کلمات را رمز گشایی می زمانی که فرضیه  خواننده رد می شود و مورد تایید 

 پایین به گودمن اختصاص دارد.-کند. معروف ترین مدل خواندن باال
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-پایین و پایین-فرض بر این است که خواننده برای تفسیر متن، از هر دو اطالعات باال مدل های متداخلدر 

ل دائمی و پایدار بین این دو فرایند است. مدل های باال استفاده می کند و فرایند خواندن یک کنش متقاب

متداخل معرف مکانیسم های جبرانی در عمل خواندن هستند که طی آن ها پردازش شناختی سطوح باال بر 

راهبردهای رمزگشایی سطوح پایین تر اثر می گذارند. معروف ترین مدل های متداخل، مدل هایی است که 

 ( ارائه شده است. 0696پوالتزک و راینر ) ( و0691توسط جاست و کارپنتر)

                                   

، خواندن را به فرایندهای سازنده اش تجزیه کرده  و بررسی می کنند که خواننده از چه مدل های مؤلفه ای

از مبحث نقش نوع دانشی استفاده کرده و هر یک از اجزای سازنده خواندن چگونه در ایجاد و استخراج معنا 

دارند. در واقع مدل مؤلفه ای به معرفی مؤلفه هایی می پردازد که خواننده از آن ها برای درک متن استفاده 

 می کند. مدل های مؤلفه ای با درک خواندن در ارتباط هستند.

past 
experience, 

language 
intuitions 

and 
expectations

selective 
aspects of 

print
Meaning

sound, 
pronunciation 

if necessary
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 ق آندر ادامه به توضیح مفصل یکی از مدل های معروف خواهیم پرداخت که در متون اشاره ای مبنی بر تعل

 به دسته خاصی از مدل ها نشده است.

 مدل راه های مستقیم و واج شناسی خواندن )مدل مارشال(

مدل راه های مستقیم و واج شناسی خواندن یا مدل مارشال، سه راه برای خواندن مطرح نموده  است و این 

 گونه گفته است که خواننده در انتخاب هر یک از این راه ها مختار است.

 عمده خواندن عبارتند از: مسیر مستقیم، مسیر آوایی و مسیر واژگانی. سه مسیر

                           

 مسیرمستقیم

 این مسیر مستقیم است یعنی نوعی دیدن و گفتن است. به این مسیر واژه خوانی نیز می گویند.

ی )یعنی کلمه( اطالعات الزمه افرادی که از این مسیر برای خواندن استفاده می کنند، با دیدن محرک بینای

مانند طول و شکل کلی کلمه را پردازش می کنند و در نتیجه نوعی بازنمایی کلی از کلمه بدست می دهند 

که منجر به دستیابی شخص به بازنمایی شفاهی یا خواندن کلمه می شود. سپس کلمه پیدا شده در بازنمایی 

قرار می گیرد.خواننده ای که از این مسیر استفاده می کند  شفاهی کلمه، در بازنمایی معنایی مورد بررسی

برای دستیابی به واژگان، فقط به راه بینایی متکی است و می تواند کلمات باقاعده و بی قاعده را خوب بخواند 

اما معموالً نمی تواند کلمات بی معنی را بخواند. و بخاطر محدودیت در دستیابی به راه واژگانی، ممکن است 

 ر تفسیر کلمات هم آوا نیز به مشکل برخورد.د
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 مسیر آوایی

شود و خواندنی بودن محرک تشخیص داده ابتدا تحلیل اولیه بینایی از محرک بینایی )یا کلمه( انجام می

دهنده اش تجزیه شده و در مرحله  شود. پس از تجزیه و تحلیل اولیه بینایی، کلمه به حروف تشکیلمی

بازنمایی حروف، هویت انتزاعی هر یک از حروف برایش مشخص می شود. سپس زنجیره حروف به مرحله 

تجزیه نویسه ای می رود و به قطعات نویسه ای تقسیم می گردد. پس از اینکه زنجیره مربوط به نویسه ها 

واج می شود و هر نویسه با واج منفردی تطبیق داده می تجزیه شد، محصول آن وارد مرحله تبدیل نویسه به 

شود. سپس رمزهای واجی با هم ترکیب شده و کلمه را می سازند و به مخزن نگهدارنده پاسخ می روند. اگر 

خواننده قصد داشته باشد که با صدای بلند بخواند، مخزن نگهدارنده پاسخ نظام تولیدی را بکار خواهد انداخت. 

ز این مسیر استفاده می کنند فقط کلماتی را که دارای تناظر یک به یک واجی با قاعده  هستند افرادی که ا

  می توانند بخوانند و بدیهی است که در خواندن کلمات بی قاعده دچار مشکل می شوند.
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 مسیر واژگانی

وارد مرحله تجزیه صرفی می شود و کل کلمه ابتدا از طریق مسیر کلی خوانی، کلمه بازنمایی می شود، سپس 

-به ریشه و پیش وند و پس وندهای احتمالی تقطیع می گردد. از طریق تجزیه صرفی، شخص به دانش واژگانی

معنایی دست نمی یابد. زیرا اگر قانون خاصی را به همه واژگان تعمیم دهد، ممکن است کلمه ها غلط تقطیع 

د تقسیم خواه "گاه"و  "آموزش"درمرحله تجزیه تکواژی به دو تکواژ  "وزشگاهآم"شوند. به عنوان مثال کلمه 

  "نگاه"در  "گاه"تعمیم دهد. زیرا معنای تکواژ  "نگاه"شد. اما خواننده نمی تواند این تجزیه را به کلمه ای مثل 

ی فرستاده اینمی باشد.  بعد شکل بخش بخش شده کلمه به بازنمایی معن "آموزشگاه"مثل کلمه قبلی یعنی 

می شود تا از نظر نحوی و معنایی تفسیر گردد. اگر کلمه درست تقطیع شده باشد به بازنمایی شفاهی کلمه 

فرستاده می شود تا پس از ورود به مخزن نگهدارنده پاسخ، خوانده شود. اگر تجزیه صحیح نباشد و یک همتای 

جزیه تا به شکل دیگری ت ی برگردانده می شودمعنایی بدست نیاید این تجزیه مجدداً به قسمت تجزیه صرف

شود. این کار تا زمانی ادامه می یابد که بتوان برای کلمه تجزیه شده در بازنمایی معنایی، همتای معنایی پیدا 

کرد. کسی که فقط با استفاده از مسیر واژگانی می خواند کلمات بی معنی را نمی تواند با صدای بلند بخواند 

 ساخت های صرفی و اشتقاقی اغلب غلط خوانده می شوند. و کلمات دارای

محرک بينایی

تجزیه و تحليل اوليه بينایی 

بازنمایی حروف

نویسه

تبدیل نویسه به واج

ترکيب

مخزن نگهدارنده پاسخ

پاسخ
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بازنمایی کل کلمه

تجزیه و تحليل واژی

تجزیه صرفی

بازنمایی معنایی

بازنمایی شفاهی کلمه
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 بررسی خطاها طبق مدل مارشال
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 فصل چهارم

 رشد و تکامل خواندن

ای طیفی از پدیده هئه شده است که هر کدام از آن ها خواندن اراو تکامل توصیفات گوناگونی در رابطه با رشد 

یکی از نظریه های مطرح در مورد رشد خواندن، نظریه مرحله ای بودن درگیر در خواندن را توصیف کرده اند. 

رشد خواندن است که در حقیقت تغییر مهارت خواندن را همزمان با افزایش رشد شرح می دهد. در این گروه 

ن شروع به خواندن می کند و پس از طی مراحلی با نظر بر این است که کودک در اول به عنوان یک ناخوا

یکی از نظریه های مفید در  کسب اطالعات پیچیده مربوط به خواندن، به یک روان خوان تبدیل می شود. 

 این گروه نظریه ها، مدل سه مرحله ای فریث است که اینک آن را بصورت مختصر بررسی می کنیم.

 

 برای تکامل خواندن ارائه داد که این مراحل عبارتند از: مدلی سه مرحله ای 0691فریث در سال 

 مرحله اول: مرحله واژه نگار (0

 مرحله دوم: مرحله الفبایی (2

 مرحله سوم: مرحله نگارشی (3

 

 اینک به شرح ویژگی های هر یک از این مراحل می پردازیم:

در این مرحله کودک کلمات آشنا را با استفاده از مختصه های ممیزه بینایی یا بافتی  مرحله واژه نگار:

. در این مرحله کودک اصالً نمی تواندکلمات )کلمه را بصورت یک تصویر کلی می انگارد( تشخیص می دهد

 ناآشنا را بخواند.

ج استفاده می کند بنابراین تا وا-در این مرحله، کودک در خواندن از قواعد تناظر نویسه مرحله الفبایی:

 حدودی رمزگشایی کلمات نا آشنا ممکن می گردد. 
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در این مرحله، کلمات براساس نشانه های نگارشی تشخیص داده شده و با تکواژها مطابقت مرحله نگارشی: 

اید کودک ب داده می شوند. راهبردهای نگارشی از راهبردهای واژه نگار تفکیک شده اند؛ زیرا در مرحله نگارشی

بتواند حروف انتزاعی را پردازش تحلیلی نماید. برخالف راهبردهای الفبایی، راهبردهای نگارشی غیر واجی بوده 

 و واحدهای بزرگتر از کلمات را شامل می شوند.

 

 

 رشد خواندن در سطح متن

 

 

 

مرحله واژه نگار

مرحله الفبایی

مرحله نگارشی

قادر به خواندن متون آشنا می باشد•

از تمرکز روی سرعت و روانی خواندن است نه کسب اطالعات•
متن

1فاز 

2فاز خواندن متن برای کسب اطالعات جدید•

3فاز می تواند دیدگاه و کانسپت جدید از متن کسب کند•

4فازخواننده ماهر•
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 فصل پنجم

 شناسینارساخوانی رشدی؛ تعریف و سبب

 مروری کوتاه بر تاریخچه 

در آغاز، نارساخوانی را نوعی اختالل نورولوژیکی ویژه می دانسته اند که به دلیل ضایعات اکتسابی مغز پدید 

 آمده است. 

دجرین: در بررسی های خود ضایعاتی در قسمت خلفی لب گیجگاهی نیمکره چپ مالحظه کرده که  0990

 است.در محل به هم رسیدن لب های آهیانه ای، گیجگاهی و پس سری بوده 

 49کاسمائول: کوری خواندن 0999

. . به نظر او بخش هایی از نیمکره چپ مغز این کودکان که به ذخیره سازی 49هینشل وود: کوری کلمه 0961

 لغات دیداری و حافظه حروف مربوط می شود، آسیب دیده است.

 او هنگامی که یکی از نیمکره برای توصیف این اختالل استفاده کرد. به نظر 49ارتون: از واژه وارونه خوانی 0639

های مغز نسبت به دیگری برتری پیدا نکند تصویر کلمه ها به صورت وارونه منعکس می شوند و مشکالت 

خواندن پدید می آیند. بر این اساس ارتون برنامه های ورزشی برای تقویت اعضای یک طرف بدن پیشنهاد 

ثبیت برتری یکی از نیمکره ها به پیشرفت در  زبان، کرد که باعث برتری یک نیمکره بر دیگری می شود. ت

خواندن و استدالل می انجامد. به نظر او از آن جایی که تعداد افراد راست دست بیش از چپ دست است در 

آموزش کودکانی که برتری جانبی آن ها مشخص نیست بهتر است اعضای سمت راست آن ها تقویت شود. او 

جبرانی خواندن به گونه ای طراحی شود که کودک بتواند با استفاده از حس های  پیشنهاد کرد که برنامه های

 بینایی، شنوایی و جنبشی اطالعات را کسب کند و سپس میان آن ها رابطه برقرار کند.

                                                           
46 Reading blindness 
47 Word blindness 
48 sterophosymbolia 
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 هیویی: توجه به جنبه های اپتیک  0619

ین حرکت روی خط امیل پاول: حرکات چشم در حین خواندن آرام و یکنواخت نیست و پرش زیادی در ح

 دارد.

 تقسیم اختالل خواندن 

 

 براساس زمان ظهور:

 آفازی( ( ها از دست دادن مهارت خواندن و نوشتن پس از یادگیری آناکتسابی:  (0

        ایجاد در دوران قبل از مدرسه و قبل از یادگیری خواندندوران رشد:  (2

                                                                                                   46( ضعیف خوانی0

 11دوران رشد(نارساخوانی 2 

  :نسبت به  در خواندن ضعیف خوان به فردی اطالق می شود که مهارت های کمتریضعیف خوانی

انحراف معیار پایین تر از سطح کلی  2تا  0خود دارد، به طوری که مهارت خواندن وی  همساالن

تحصیالت )سطح کالس و پایه درسی( او است. علت اصلی عقب بودن از کودکان هم پایه، پایین بودن 

 بهره هوشی است.

 

این تشخیص از طریق انجام و بررسی نتایج آزمون : تشخیص افتراقی ضعیف خوان ها از نارساخوان ها

 دن و هجی کردن مشخص می شود.های شناختی، آزمون های مهارت خوان

 

                                                           
49 Poor reading 
50 Developmental dyslexia 
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 ضعیف خوان نارسا خوان

 91میانگین بهره هوشی  012میانگین بهره هوشی 

 تأخیر و ناهنجاری عمومی در رشد تأخیر در گفتار و زبان

 پسر %14 پسر 99%

 پیش آگهی بهتر پیش آگهی بسیار ضعیف

 مشکالت حرکتی و کنشی شیوع کمتر مشکالت حرکتی و کنشی

شیوع بیشتر در خانواده های پرجمعیت و سطح  بیشتر در خانواده های کم جمعیت و سطح باالشیوع 

 پایین

 

 واژه ای است فراگیر که هر فردی  مشکل خواندن باید از نارساخوانی تفکیک شود. 10مشکل خواندن

، کودک عقب مانده ذهنی) ن باشد در این حوزه قرار می گیردبه هر شکلی دچار مشکل در خواند

کودک ، روانی حاد مانند وابستگی شدید به مادر و ترس از جدایی -کودک دچار مشکالت عاطفی

اقتصادی، -وجود مشکالت اجتماعی وجود مسائل فرهنگی مانند دو زبانگی،مشکالت حسی، دچار 

 )شغل پدر ,جنگ زلزله :عدم آموزش کامل و مناسب  به دالیلی مانند

ت مربوط به این موارد از والدین پرسیده شود تا مشخص شود که مشکل حتما باید در پرونده گیری سواال

 خواندن کودک ناشی از کدام مورد بوده است

 

 

 

                                                           
51 reading difficulty or reading problems 
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 تعریف نارساخوانی رشدی 

اختاللی که به طور خاص و چشمگیر در یادگیری مهارتهای خواندن, نوشتن و یا هجی کردن ایجاد می شود 

سن تقویمی اش و میزان آموزشی که دیده )سن عقلی( و و فرد نارساخوان بطور معناداری زیر سطح هوشش 

 می خواند و می نویسد.

 -اجتماعی-اقتصادی  ,عاطفی   ,رکتیح -حسی  ,مشکل خواندن و نوشتن نباید بدلیل مشکالت هوشی

  فرهنگی یا آموزشی ایجاد شده باشد.

 عالئم نارساخوانی

 )...مشکل در توالی و نظم )مثل نامیدن ماههای سال، گفتن حروف الفبا، لباس پوشیدن 

 ) مشکل در جهت یابی ) نامیدن جهت راست و چپ 

  کتی همرا با تاخیررشد حر -بد عملکردی حرکتی –مشکالت حرکتی و زیاده فعالی 

 مشکل در تمایز انگشتان 

 تاخیر در رشد گفتار و زبان 

 مشکالت گفتار و زبان 

 حفظ جداول -تکرار اعداد در جهت معکوس -مشکالت حافظه کوتاه مدت 

 تکرار کلمات چند هجایی 

 تمییز شنیداری ضعیف 

 حافظه فعال نابسنده در توالی و تطابق واج/ نویسه  

  خوشه همخوانیمشکل در ترکیب صدا و 
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  هجی نامانوس( –مشکالت هجی کردن ) اختالل شدید در هجی 

 نقایصی در ادراک بینایی 

 تصور آینه وار 

 ناتوانی در ادراک و کد گردانی و نگهداری یک تصور نمادین معنادار و ثابت 

  خودشخود پنداره ضعیف: درک شناختی و ارزیابی هشیارانه فرد از خودش؛ افکار و نظرات فرد درباره.  

 :به یک( است. میزان شیوع در ایران  4برابر دختران )یا  3شیوع نارساخوانی در پسران تقریبا  شیوع

 است.  02%

 سبب شناسی 

perspective (1 Neurologic  

 آناتومی: 

 نیمکره از لحاظ اندازه یکسان نیستند و نیمکره مسئول پردازش زبان بزرگتر است. 2در افراد عادی 

 .هستند 12نارساخوان این عدم تقارن بین دو نیمکره وجود ندارد و تقریبا متقارندر افراد 

 منطقه پریتال , اکسی پیتال چپ در گروه کنترل در مقایسه با نیمکره راست بزرگتربود. Ct scan در مطالعه

دک نیز اندازه کو2کودک تفاوتی در اندازه پریتال و اکسی پیتال وجود نداشت. 9فرد نارساخوان بین  9از میان 

 آنها در نیمکره راست بزرگتر بود. 
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  نوروفیزیولوژی : 

 (minimal neurological dysfunctionبدعملکردی جزیی عصبی )

 اشکال در منطقه بندی انگشتان، اشکال در تمییز راست و چپعالئم: 

 پس سری-: ناهنجاری در ناحیه گیجگاهی و آهیانه ایEEGنتایج 

 آنوکسی -پایینتاریخچه تولد: وزن 

نمی توان صریحاً علت نارساخوانی رشدی را مشکالت عصبی دانست چون که باعث سردرگمی برای  نکته: 

  تشخیص افتراقی بین نارساخوانی رشدی و اکتسابی خواهد شد.

 :53برتری طرفی

 فی خاصتکلیتعریف: ترجیح فرد برای استفاده بیشتر از یک نیمه بدن در قیاس با نیمه دیگر برای انجام 

بهترین نظریه برای توجیه علت اختالل: وجود نقص یا بدعملکردی در نیمکره چپ به همراه عقب ماندگی در 

 بلوغ نیمکره چپ برای پردازش زبان

بدعملکردی نیمکره چپ بطور کامل نیست، زیرا در این صورت گفتار و سایر صورت های زبان دچار مشکل 

قسمت از گفتار و زبان است که ارتباط خاصی با صدا و نمادهای نوشتاری  می شوند. مشکل نارساخوان در آن

 دارند.

 ، برتری حسی و حرکتیEEGشواهد: بررسی از طریق مطالعات شنیداری دو گوشی، میدان بینایی تقسیم شده،
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 ژنتیک         : 

زمینه ژنتیکی دارد و در خانواده هایی که این اختالل وجود دارد درصد ابتالی افراد بیشتر است.  در صورت 

       درصد می باشد.  41ابتالی پدر احتمال ابتالی پسر 

    

perspective (2 Cognitive: 

 واجی مشکالت پردازش : 

  چشمه می گیرد.اشکال در پردازش واجی از اشکال در تقطیع و آگاهی واجی سر -

  افراد نارساخوان در پردازش واجی مشکل دارند و به همین دلیل از طریق واژه نگار می خوانند. -

  واج نسبت به طبیعی ها مشکل بیشتری دارند.-در کاربرد قواعد نویسه -

 

 مشکالت نامیدن : 

  مشکل نامیدن به دلیل کندی در بازیابی رمزهای کالمی بروز می کند. -

  زبانی عمومیمشکالت : 

از آن جایی که اکثر نارساخوان ها حداقل از هوش متوسط برخوردارند و اختاللی در درک شنیداری زبان 

ندارند نمی توان آن ها را به عنوان کودکانی که دارای اختالل زبانی هستند در نظر گرفت. فقط ممکن 

  عات بینایی داشته باشند.است اشکاالت ظریفی در تعمیم و درک انتزاع و یکپارچه سازی اطال

 مشکالت حافظه : 

ظرفیت حافظه کوتاه مدت این کودکان نسبت به دیگران فرقی ندارد، بلکه راهبردهای دستیابی به 

اطالعات و روش رمزگردانی آن ها تفاوت دارد. مشکالت حافظه کوتاه مدت در همه نارساخوان ها 

  دیده  نمی شود پس یک نقص عمومی نیست.
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  حرکتی و ادراکینقائص  

  نقائص ادارک دیداری -

  حافظه دیداری -

  حرکات چشم -

  نقائص ادراک شنیداری -

 

 مشکالت نحوی، معنایی و واژگانی  

  نحو ساده تری دارند. -

در معنا نیز به علت مشکل در دستیابی فوری به رمزهای زبانی نمی توان انتظار داشت که کودک  -

  به اطالعات معنایی سطح باال دست یابد.

 

 مشکالت تکرار  

در تکرار ناکلمه ها مشکل دارند اما مشکل تکرار در کلمات پربسامد دیده نشد، به نظر می رسد این اختالل 

  به مشکالت کودک در تقطیع واجی برگردد.

 هوش و نارساخوانی 

 اکثر کودکان نارساخوان مشکالت هوشی ندارند.

سطح سن عقلی شان می خوانند نارساخوان نیستند بلکه عقب ماندگان ذهنی که مشکل خواندن دارند اما در 

 هستند. 14ضعیف خوان
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 ضعیف خوان زیر سن تقویمی اما همپایه سن عقلی میخواند.   

 .نارساخوان زیر سن عقلی و تقویمی اش میخواند   

 تشخیص نارساخوانی 

ماه اول، دوم یا سوم مدرسه برای تشخیص نارساخوانی حداقل باید چند ماه از شروع مدرسه گذشته باشد. در 

 نمی توان نارساخوانی را تشخیص داد.

می توان از طریق ارزیابی برخی مهارتها از جمله تقطیع هجایی افرادی را که احتمال دارد در آینده نارساخوان 

  .شوند در سنین قبل از مدرسه یا ماه های اول مدرسه شناسایی نمود

ماه )در سنین باالتر ( پایین تر )عقب 09-24)در سنین پایین تر( و  ماه 6-02اگر کودک به طور معناداری 

  تر( از همساالنش در توانایی خواندن و نوشتن باشد به او برچسب نارساخوان می زنیم.

 نقش گفتاردرمانگر در درمان اختالل نارساخوانی

 نارساخوانی مشکل در زبان نوشتاری است.

 است. زبان نوشتاری یکی از حوزه های زبان

 گفتاردرمانگر عالوه بر کار روی زبان شفاهی روی زبان نوشتاری  هم کار می کند.

 پایه های زبان نوشتاری بر زبان شفاهی است.

 هر اختاللی در حوزه زبان نوشتاری حوزه کار گفتاردمانگر است.
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 فصل ششم

 ارزیابی 

 

 مهارت های ادراک دیداری 

 از طریق بینایی تعریف: توانایی تفسیر اطالعات دریافت شده

رنگ و ارتباطات فضایی اشیا  -شکل -ادراک بینایی به فرد امکان می دهد تا قضاوت دقیقی از اندازه

 داشته باشد.

 انواع آزمون ها:

  توانایی تطبیق یا تعیین دقیق ویژگی ها یا خصوصیات شکل تمییز دیداری: (0

 

 

انواع ارزیابی

نوشتن خواندن
مهارت های 

شناختی

مهارت های

شنيداری

مهارت های

ادراک دیداری
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کامل کردن آن ها در ذهن توانایی تشخیص ذهنی اشکال تکمیل نشده و  تکمیل دیداری: (2

  بطوری که با شکل کامل آن ها تطبیق داشته باشد

 

 

توانایی ادراک دیداری یک شکل بطوری که بتوان آن شکل  :تشخیص دیداری شکل از زمینه (3

  را از دیگر اشکالی که در یک زمینه مشترک قرار گرفته و یا مخفی شده اند تشخیص داد

 

 

توانایی دیدن یک شکل و پیدا کردن همان شکل حتی اگر کوچکتر یا  :ثبات دیداری شکل (4

 بزرگتر شده باشد، چرخیده باشد، برعکس شده باشد یا در درون اشکال مخفی شده باشد 
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  توانایی به خاطر سپردن یک شکل به منظور بازشناسی فوری ویژگی های آن :حافظه دیداری (1

تصویری که بعداً ارائه  4اه کرده، سپس پنهان کنیم و از ثانیه نگ 1مثالً تصویر پایین را به مدت 

 مورد صحیح را باید تشخیص دهدمی دهیم 

 

 

توانایی فرد در بازشناسی فوری )چند ثانیه بعد از قرار گرفتن در معرض  :توالی حافظه دیداری (9

  دید وی( یک سری از اشکال از بین چهار سری شکل مجزا

 

 گزینه مورد صحیح را انتخاب نماید: 4از بین این  ثانیه نگاه کند، سپس 1ابتدا این تصویر را 
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توانایی فرد در تشخیص یک شکل از بین چهار شکلی است که یکی از  :ارتباط فضایی دیداری (9

  اشکال )یا بخشی از شکل( از لحاظ جهت یا سایر اشکال یا قسمت ها تفاوت دارد

 

 

 

 مهارت های شنیداری 

 تمییز شنیداری و حافظه شنیداری است.شامل ارزیابی 

به توانایی بازشناسی تفاوت بین صدای واج ها و تشخیص کلمات مشابه و تمییز شنیداری:  (1

متفاوت مربوط می شود. در آزمون های مربوط به این مورد، کودک باید تشخیص دهد که آیا دو 

صوتی ناچیز و یا تضاد در یک کلمه مشابهند یا متفاوت. کلمات متفاوت معموال دارای اختالف 

  واحد گفتاری ساده می باشند.

 آزمون ها:
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 الف( بازشناسی صدا در کلمه

 خ/:   خیابان    باغبان    آخر    قاشق    کاخ/

 /ب/:  ابر   بازی    خراب    توپ

 /ز/: اسکژ   زورف    ایسرا     میزدا     اشسوز

 /چ/: تاچمو    سیچر    میجا    کادوچ

 

. سپس ثانیه به کودک گفته می شوند 2-0با فاصله زمانی  جفت کلمات: تمییز جفت کلماتب( 

 کودک باید تشخیص دهد که آیا آن ها مثل هم بودند یاخیر؟ 

 شود-شوت فیل-فیل

 کارت-کارد زود-سود

 پوس-بوس ریگ-دیگ

 خود-خوت گیف-کیف

 نخ-نخ موش-موش

 

 ج( تمییز جفت ناکلمات: 

 سیچمو-سیچمو

 تتاب-دتاب

 ج( تطابق شنوایی/کالمی

 <-هیپوتاالموس                                                                <-اشتیاق 

 <-آرتیکیولیشن                                                               <-مقررات

 <-کامیونیکیشن                                                          <-خدمتگزارش
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، توانایی ذخیره سازی و بازخوانی چیزهایی است یداریمنظور از حافظه شن حافظه شنیداری: (2

  که شخص می شنود.

 حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری مورد ارزیابی قرار می گیرد.ارزیابی: 

 الف( حافظه کوتاه مدت

 :حروف 

 م    ج

 ف   ل   و

 چ  ف   ک

 ف چ  ت  د 

 ق   ژ   ز   ت   م

 

 :کلمات 

 مار   سوت

 در   تاب

 شیر   دست   میز 

 کیف   چرخ   کور

 آش   پول    زرد   باغ

 گل   مار  شام  روز

 نور   کیف    گل    باد   دست

 قاب   شیر   تاب   پر   میخ   توت

 

 :جمالت 



81 
 

 علی دوچرخه دارد

 مریم با توپ بازی می کند

 خریدمادر من برای سارا مداد 

 امروز من با اتوبوس دو طبقه به مدرسه رفتم

 امین و اکرم دیروز برای خرید به نمایشگاه لباس بچه رفتند

 ب( حافظه کاری

 تکرار ناکلمات 

 باسوق انتو

 چخری میزدا

 اشسوز اینقر

 

 

 بعد از این که آزمونگر اعدا را گفت کودک باید از آخر به اول آن ها  :حافظه اعداد معکوس

 را بازگو کند.

 

3-9 

2-1-6 

3-6-2-9 

2-1-9-9 

9-1-3-0-4 
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 دو فهرست از کلمات به کودک گفته می شد و او باید تعیین می  :انطباق فهرست کلمات

کرد که آیا کلماتی که در لیست دوم شنیده است با همان توالی لیست اول ارائه شده اند یا 

 خیر.

 میز-توپ میز -توپ

 در-سیب-موش در-موش-سیب

 تور-موز-شب تور-موز-شب

 فیل-کاج-شور-نور فیل-کاج-نور-شور

 

 

 آزمودنی باید یکسری از جمالت کوتاه را بخواند و کلمه آخر هر جمله را  :دنفراخنای خوان

 بخاطر بسپارد.

 علی رفت پارک.  بعد رفت بازار

 سارا موز خرید. موز رو نوشت. بعد انداخت توی سطل

 امین رفت باشگاه. وزنه رو برداشت. وزنه رو برد باال

 رو برداشت. نیمرو پخت. بعد خورد.مهران رفت آشپزخونه. از تو یخچال ماهی تابه 

 

 

 فضایی:-ارزیابی طرحواره بینایی

نکته: وقتی اطالعات به شکل دیداری ارائه می شوند احتمال زیادی دارد دوباره آن را برای خودمان بنامیم یا 

ی ارائه سالگی افراد مایلند اطالعاتی که به شکل دیدار 9توصیف کنیم یعنی به شکل واجی در بیاوریم. از سن 

تست هایی که شامل تصاویر آشنا هستند ابزار خوبی « شده را با استفاده از استراتژی واجی به یاد بیاورند 
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برای ارزیابی نیستند فقط آیتم هایی را نمی توان به شکل کالمی رمزگذاری کرد برای ارزیابی مفید خواهند 

  بود.

مکعبی که به صورت تصادفی در یک تخته قرار  6آزمون یادآوری مکعب ها: آزمونگر بر روی برخی از  •

 گرفته بودند ضربه می زد و آزمودنی باید با همان توالی به مکعب ها ضربه بزند.

ثانیه  3آزمون الگوهای بینایی: یک شبکه دو بعدی از مربع های سیاه و سفید به عنوان الگو به مدت  •

شبکه خالی، مربع های سیاه را به گونه ای به آزمودنی نشان داده می شد و سپس آزمودنی باید روی 

  قرار دهد که همان الگو ساخته شود.

 

 مهارت های شناختی 

 مواردی که در این بخش ارزیابی می شوند عبارتند از:

 آگاهی واجی -

 در بخش قبلی توضیح داده شد. :حافظه کاری -

 سرعت نامیدن خودکار -

 سرعت پردازش -

 کدگذاری امالیی -

 

 آگاهی واجی (1

 هجا، واحدهای درون هجایی و واج ارزیابی می شود.در سطوح 

 ارزیابی های سطح هجا عبارتند از:

 :  تقطیع هجایی -
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وان. سپس از کودک می -ثانیه می گوید: لی 2روش اجرا: آزمونگر نام تصویر را جدا جدا با فاصله 

 خواهد تصایر دیگر را به همین طریق تقطیع کند.

 : حذف هجا -

 چی "پشت"الک پشت بدون 

 میشه؟

چی  "خط"خط کش بدون  چی میشه؟ "پر"پرگار بدون 

 میشه؟

 

 :ترکیب هجاها -

 خر+گوش چی میشه؟ آب+گوشت چی میشه؟ آش+پز چی میشه؟

 

 

 ارزیابی های سطح درون هجایی عبارتند از:     

در این جا سه کلمه هم قافیه و یکی متفاوت انجام می شود. نحوه اجرا:  2تصویر،  3با استفاده از  :کشف قافیه -

تا عکس هست. اسم عکس ها را بگو. حتماً متوجه شدی که اسم دو تا عکس )نخ و یخ( مثل هم تمام می شود 

مجموعه  01یعنی هر دوی آن ها آخر اسمشان مثل همدیگر است ولی گل آخر اسمش مثل بقیه نیست. سپس 

 را به همین صورت ارزیابی می کنیم.

از بین دو کلمه ای که گفته می شود باید قضاوت کند هم قافیه هستند یا خیر. مثالً سیب و  :قضاوت قافیه -

 مورد ارزیابی می شود. 01جیب آخرشان مثل هم است؟ 

 مورد ارزیابی می شود. 01یک کلمه بگو آخرش مثل سیب باشد.  :تولید قافیه -

انجام می شود. نحوه اجرا: در این جا  اوتو یکی متف کلمه متجانس 2، تصویر 3با استفاده از  :کشف تجانس -

سه تا عکس هست. اسم عکس ها را بگو. حتماً متوجه شدی که اسم دو تا عکس )داس و دام( مثل هم شروع 

 مجموعه را به همین صورت ارزیابی می کنیم. 01سپس  می شود. ولی تاب اول اسمش مثل بقیه نیست.

 مورد ارزیابی می شود. 01. اشهیک کلمه بگو اولش مثل دود ب :تولید تجانس -
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از بین دو کلمه ای که گفته می شود باید قضاوت کند متجانس هستند یا خیر. کار  :قضاوت تجانس -

 مورد ارزیابی می شود. 01 ان مثل هم است؟شو کاج اول

 

 ارزیابی های سطح واج عبارتند از:      

اینجا چند تا عکس هست. اسم آن ها را بگو. کودک باید اسم همه تصاویر « نحوه اجرا  :ترکیب واجی -

را بگوید و اگر تصویری را نتوانست آزمونگر یکبار آن را می گوید تا کودک یاد بگیرد و تکرار نماید. من اسم 

ینجوری گفتم ثانیه( می گویم. خوب گوش کن و هر عکسی را که ا 2این عکس ها را جداجدا )با فاصله 

 ر( و شما باید عکس... را نشان بدهی.-ای-نشان بده. مثالً می گویم )ش

به این عکس نگاه کن و اسمش را بگو )چشم(. به صدای ش توی اسم « نحوه اجرا  :حذف واج میانی -

 چشم گوش کن. اگر صدای ش را برداریم و نگوییم چی باقی می ماند؟

به این عکس نگاه کن و اسمش را بگو )چشم(. به من  بگو « نحوه اجرا  :نامیدن و حذف واج پایانی -

 صدای آخر چشم چیه؟ )م( اگر م را برداریم و نگوییم چی باقی می ماند؟

ثانیه( می گویم.  2به این عکس نگاه کن. من آن را جدا جدا )با فاصله « نحوه اجرا   :تقطیع واجی -

 ا مثل من جدا جدا بگویی.ش. حاال تو سعی کن عکس های بعدی ر-او-گ

این جا سه نا عکس هست. اسم آن ها را بگو. حتماً متوجه  : یکسان آغازینتشخیص کلمات دارای واج  -

شدی که اسم دو تا عکس )سگ و سیب( مثل هم شروع می شود. یعنی هر دو اول اسمشان مثل هم است 

 مجموعه ارزیابی می شود. 01ولی اسب اول اسمش مثل بقیه نیست. 

به این عکس نگاه کن و اسمش را بگو )گوش(. به من بگو صدای اول  :نامیدن و حذف واج آغازین -

 گوش چیه؟ اگر گ را برداریم و نگوییم چی باقی می ماند؟

 

 سرعت نامیدن خودکار: (2
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تصادفی مورد به طور  1در هر خرده آزمون هر یک از این با استفاده از تصاویر، اعداد و حروف قابل اجرا می باشد. 

مورد را با بیشترین سرعت  11بار روی کارت ها تکرار شده اند به گونه ای که افراد باید روی هر کارت  01به تعداد 

 ممکن و بدون خطا نام ببرد.

  

 

 گیری می باشد.: با استفاده از تکالیف زیر قابل اندازهسرعت پردازش (3

 سرعت نامیدن خودکار -

 حروف مختلف را می نویسیم، کودک باید حرف خاصی را پیدا کند.: در یک صفحه سرعت ادراک دیداری -

 سرعت ادراک شنیداری -

: از تکالیفی مثل روانی کالمی می توان استفاده کرد. به این صورت اجرا می شود که در سرعت دستیابی به واژگان -

 یک دقییق هر تعداد حیوان که می تواند نام ببرد.

- Reaction timeزمان واکنش : 

ه ب“ حداقل زمانی که انسان در پاسخ به یک محرک ساده و به شکل ارادی صرف می کند.”تعریف زمان واکنش: 

 “فاصله زمانی بین ارائه محرک و ظهور پاسخ”بیان خالصه اینکه 

این روش را هلمهولتس ارائه کرد. او زمان واکنش را برای اندازه گیری سرعت تقریبی هدایت اطالعات  •

 عصبی به کار می گرفت.در رشته های 
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 زمان واکنش دو نوع است: •

به محض تشخیص محرک می باید دکمه ای را فشار داد یا پاسخ ساده دیگری مانند حرکت زمان واکنش ساده:  (0

چشم یا پاسخ صوتی نشان داد. این قبیل پژوهش ها نشان داده که هرچه شدت محرک کمتر باشد زمان واکنش 

 بیشتر است.

بسته به محرکی که ارائه می شود می بایست یکی از چند پاسخ متفاوت داده شود.برای ابی: زمان واکنش انتخ (2

مثال در پاسخ به نور قرمز، فشردن دکمه سمت راست و در پاسخ به نور سبز، دکمه سمت چپ را فشار دهد.هرچه 

 ارنجیتر است از قرمز و نتفاوت بین محرک ها کمتر باشد زمان واکنش بیشتر است. مثالً تمییز قرمز و سبز آسان 

  :محرک پیچیده است اما پاسخ به آن ساده است. از آزمودنی خواسته می شود در صورت زمان واکنش تشخیصی

مشاهده  نور قرمز دکمه را فشار دهد اما او باید بین محرک های گوناگونی که از رنگ های دیگر هستند رنگ 

 موردنظر را تشخیص داده و دکمه را فشار دهد.

 

- Motor speed  

 

 

 خواندن: 

 خواندن در سطوح زیر قابل ارزیابی می باشد:

 جهت ارزیابی تطابق نویسه با واجحروف:  -

 خواندن کلمات باقاعده، بی قاعده و ناکلمات. جهت بررسی مسیرهای خواندنکلمات:  -

 متن و درک متن -

 

 هدف: بررسی توانایی کل خوانیکلمات بی قاعده:  (1

 مثال: دانه، شاخه، خورشید، نوک، خواب. واج ندارند )کلمات استثناء(-تک نویسه کلماتی که تناظر تک به

 کودک ممکن است صدای حروف را بخواند
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چون معنی کلمات را درک نمی کند، به واژگان شفاهی اش مراجعه می کند و کلمه را با کوشش و خطا می 

 می خورد -میخورا -میخو -خواند: می

 آزمون خواندن نا کلمه: (2

 هدف: توانایی کودک در خواندن کلماتی که تا بحال ندیده است

 ،letter-by-letterخواندن این کلمات از طریق مسیر 

 دستیابی به صدای متناظر و بعد ترکیب آن هاست.

 کودکانی که متکی به کل خوانی هستند نمی توانند این کلمات را بخوانند

 

 واند، باید تجیه و تحلیل های زیر انجام شود.پس از این که کودک متن را خ: متن و درک متن

 بررسی وجود یا عدم وجود خطاهای زیرمهارت های خواندن کلمه:  (1

  جانشینی

  امتناع

  تلفظ اشتباه

  افزودن کلمه

  حذف کلمه

  افزودن حرف یا هجا

  حذف حرف یا هجا

  بازگویی اصالحی

  جابجایی

 خواندن  روانی (2

  خواندن کلمه به کلمه

  عبارت بندی ناصحیح

  مکث های بی مورد و زیاده از حد

  نادیده گرفتن عالئم نقطه گذاری

  صوت (3

  زیر و بمی نا صحیح
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  خواندنحین 

  بلندی: بیش از حد بلند

 بیش از حد کوتاه   

  آهنگ یکنواخت

  عادات کلی خواندن (4

  حرکات مشهود سر و بدن حین خواندن

  گم کردن دائمی مکان خواندن

  نزدیکی زیاد سر به متن

  بد قرار دادن برگه خواندن ) زاویه اشتباه(

  عدم حاالت بیانگر صحیح

  خواندنعدم توجه و تمرکز کافی در 

  کند خوانی بیش از حد

  سریع خوانی بیش از حد

  خواندن بدون توجه به معنای متن و ساختار صرفی و نحوی

  نجوا قبل از بلندخوانی کلمات دشوار و سپس خواندن: موفق/ ناموفق

 

 درک مطلب: -

 عدم درک مطلب خوانده شده -

 شک در هنگام پاسخگویی -

 فراموش کردن مطالب به طور کلی -

 کردن جزییات فراموش -

 حدس زدن -
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 عدم نتیجه گیری از مطالب خوانده شده -

  پاسخگویی بسیار کند و دشوار -

 

 نوشتن: 

 با استفاده از ارزیابی های زیر قابل بررسی است:

 نوشتن خودبخودی -

 دیکته نویسی -

 کپی: فوری و تاخیری -

 توصیف تصویر -

 

 مشکالت دیکته نویسی عبارتند از: (0

a. نارسانویسی  

b. وارونه نویسی یا قرینه نویسی  

c. تمییز دیداری  

d. حافظه دیداری  

e. بی دقتی  

f. حساسیت شنیداری  

g. حافظه توالی دیداری  

h. حافظه شنیداری  

i. مشکالت آموزشی  

 آزمون رونویسی:

 ارزیابی توانایی رونویسی اشکال انتزاعی، حروف و کلمات

 هدف: 

 بررسی ادراکات بینایی -

 مهارت های حرکتی ظریف -

 هماهنگی چشم و دست -

 سرعت کپی کردن -

نحوه گرفتن قلم در دست و قرارگیری  -

 کاغذ
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نحوه شکل گیری اشکال یا حروف و طریقه  -

  چسباندن آن ها به هم

 خطاهای متداول در نوشتن با دست

  بدنبسیار نزدیک بودن بازو به بدن بیش از حدکج نویسی 

  بسیار سفت گرفتن شست

  از انگشتان دور بودن خیلی زیاد نوک قلم

  صحیح نبودن جهت کاغذ

  درست نبودن جهت حرکت قلم

  بسیار دور بودن بازو از بدن راست نویسی بیش از حد

  بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

  به تنهایی توسط انگست سبابه هدایت قلم

  ناصحیح بودن جهت کاغذ

  پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ گذاری بیش از حد فاصله

  حرکت بیش از حد و سریع جانبی

 پرفشار نوشتن

 

  فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه

  استفاده از قلم نامناسب

  نازک بودن بیش از حد قلم

 نویسی بیش از حدکم رنگ 

 

  بیش از حد اوریب یا راست نگه داشتن قلم

  چرخش نوک قلم به یک سمت

  قلم قطر بیش از حد

  سفت بودن بیش از حد شست
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 بیش از حد زاویه دار نویسی

 

  بیش از حد شل نگه داشتن قلم

  حرکت بیش از حد کند قلم

 نامرتب نویسی بیش از حد

 

  نبودن آزادی حرکت

  محکم گرفتن قلم

  حرکت بیش از حد کند دست

  نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

 

 

 

 

 

 

 

 :6منابع فصل 

1) Mather N, Wendling B. Essentials of dyslexia assessment and 

intervention. New Jersey. John Wiley & Sons.2012. 

پژوهشی گفتار و زبان. دانشگاه شیرازی س، نیلی پور ر. آزمون تشخیصی خواندن. گروه  (2

 0394علوم بهزیستی و توانبخشی. 

 0392دستجردی م. سلیمانی ز. آزمون آگاهی واج شناختی.  (3
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 فصل هفتم

 درمان 

 کار تیمی در نارساخوانی

 گفتار درمانگر: مشکالت مربوط به یادگیری خواندن، نوشتن و هجی کردن را درمان می کند.

  CLUMSINESSکاردرمانگر: تعادل و 

 روانشناس:کار بر روی ادرکات و مسائل شناختی از قبیل :

 حافظه                                                             

  توجه وتمرکز                                                             

 

  اپتومتریست: حرکات چشم وتعقیب چشمی

 

 اصول درمان:

عصب روان در درمان اختالالت خواندن و نوشتن می توان از دو رویکرد بهره برد. رویکرد سنتی و رویکرد 

( سعی symptomشناسی شناختی. در درمان از نوع اول به عالمت ها پرداخته می شود و با درمان عالمت )

داری. ل کمبود حافظه شنیدر رفع مشکل کودک بر می آیند. مثالً کودک در دیکته نویسی ضعیف است به دلی

در نتیجه تمریناتی در جهت افزایش زمان و گنجایش حافظه شنیداری وی انجام می شود. این روش، روشی 

است که توسط مراکز و افراد زیادی انجام می شود. اما روش شناختی و مدل محور به درمان آسیب می پردازد. 

بر آن اساس درمان انجام می شود. نتیجه آن که با رفع  به این صورت که آسیب فرد طبق مدل ارزیابی شده و
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آسیب مشکالت فرد نیز برطرف می شوند. این درمان تخصصی است و توسط افراد مجرب باید انجام شود. در 

 این جا هر دو نوع رویکرد معرفی خواهد شد..

 

 درمان سنتی: 

 

 :درمان اختالالت خواندن 

 با مشکالت خواندنبرخی ویژگی های یادگیری دانش آموزان 

 وابستگی مفرط در یادگیری

 وجود مشکل در نظارت بر عملکرد

 شکست در انتخاب راهبردهای مناسب

 مشکالت حافظه

 مشکل در یادگیری صدای حروف

 محدود بودن دامنه واژگان

 مشکل در تعمیم

  نگرش منفی نسبت به تکلیف

 

 :مهم ترین رویکردهای آموزش خواندن

  :در این رویکرد ابتدا بر آموزش رمزگشایی و سپس آموزش درک رویکرد مبتنی بر رمزگشایی

مطلب تاکید می شود؛ در این رویکرد به رابطه میان حروف و صداها در آموزش رمزگشایی توجه می 

 شود.

  :در این رویکرد از ابتدای آموزش، درک مطلب مورد توجه قرار می رویکرد مبتنی بر درک معنا

 یرد و دانش آموزان از طریق تمرین کلمه ها، رمزگشایی را می آموزندگ



94 
 

 مختلط  

 

 

 

مولفه های 
خواندن

رمزگشایی

نااستنباط مع

تحليل 
ساختاری

درک مطلب 
تحت الفظی

چه مواردی در 
آموزش مولفه 

های خواندن از  
اهميت 

برخورادرند؟

آگاهی 
واجی

رابطه  
صدا-حرف

بازشناسی
کلمه

رمزگشایی

روانی 
کالمی

درک 
مطلب
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 آگاهی واجی: درمان در سطوح زیر انجام می شود: هجا، واحدهای درون هجایی و واج

 روش الکونین جهت آموزش مهارت های آگاهی واجی:

 .یکی از روش های موثر در آموزش، ترکیب و جداسازی صداها و حروف است 

  در این روش مقوایی که روی آن مربع های خالی رسم شده است در اختیار دانش آموزان قرار می

گیرد. دانش آموزان باید با توجه به تعداد صداهایی که در کلمه می شنوند شیی مانند سنگریزه یا 

  حبوبات را در خانه ها قرار دهند. به عبارت دیگر هر خانه معرف یک صدا است.

 

 

 

 

 صدا-اتی در آموزش رابطه حرفمالحظ

  حروف نیز به گونه ای انتخاب شوند که با سایر حروف مشابه نباشند مانند:ل،ی،ف،م. زیرا اغلب دانش

 آموزان در تطابق حروف مشابه مانند ج،چ،ح،خ با صدای آن ها مشکالت بیشتری دارند.

  در متن به کار برد. بهتر است پس از آموزش هر حرف جدید الزم است بالفاصله آن رادر کلمه و سپس

 از کلمه ها و متن هایی استفاده شود که حروف و صداهای آن قبالً تدریس شده اند.

  استفاده شود.“ ط و ت”در شروع آموزش نباید از حروفی که صداهای مشابه دارند مانند 
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 ی را بیان پس از این که حرف و صدای جدیدی آموزش داده و تمرین شد، دانش آموزان باید کلمات

کنند که واجد همان صدا باشد. اگر دانش آموز در به خاطر آوردن کلمه ها مشکل داشت می توان با 

 بیان حرف اول کلمه به او کمک کرد.

  پس از اینکه دانش آموز با تمامی حروف و صداها آشنا شد می توان به آموزش حروفی پرداخت  که

 شکل مشابه و صدای متفاوتی دارند.

  مرحله می توان به آموزش حروفی پرداخت که دارای شکل متفاوت و صدای مشابه هستند.در این  

 بازشناسی کلمه

 بازشناسی کلمه به توانایی رمزگشایی نمادها اشاره دارد.

 روش های بازشناسی کلمه:

 SIGHT-WORDکلی:  -

 تجزیه و تحلیل مولفه های صوتی             کلمه دیداری           حافظه  -

  گشایی از طریق ساختار کلمه: ریشه، پیشوند، پسوند...رمز -

با استفاده از آموزش راهبردهای رمزگشایی می توان به رمزگشایی کلمات جدید کمک  رمزگشایی:

  کرد:

-برای بکارگیری این راهبرد الزم است دانش آموزان نسبت به واج شناسی و تطابق حرفتحلیل آوایی:  (0

صدا آگاهی داشته باشند. این فرایند مستلزم برقراری ارتباط میان حروف و صداها، ترکیب صداها برای شکل 

ه ر کلمدادن یک کلمه و جستجو در حافظه برای یافتن کلمه شناخته شده ای است که به صداهای موجود د

جدید شباهت دارد. معلمان در آموزش تحلیل های آوایی می توانند با به کارگیری نشانه  هایی، رمزگشایی 

کلمات را آموزش دهند. برای مثال معلمان می توانند به دانش آموزان بگویند هم زمان با تلفظ کلمه از سوی 
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که در اختیار آن ها قرار داده شده است بردارند معلم، با شنیدن هر صدا، حرف مربوط به آن را از میان حروفی 

  و روی میز بگذارند و وقتی کلمه تکمیل شد آن را با صدای بلند بخوانند.

 

در تحلیل ساختاری باید دانش آموزان را در زمینه یافتن ریشه کلمات جدید، جداسازی تحلیل ساختاری:  (2

گامی که دانش آموزان به مقطع راهنمایی وارد می پیشوندها، پسوندها و اجزای کلمات مرکب آموزش داد. هن

شوند، کلمات بسیاری را یاد گرفته اند و اغلب آن ها در خواندن با مشکالت اساسی مواجه نیستند و تعداد 

کلماتی که باید به آن ها بطور مستقیم آموزش داده شود، محدود می گردد چرا که آن ها با استفاده از تحلیل 

د بسیاری از کلمات جدید را رمزگشایی کنند. بدین ترتیب آن ها خواهند توانست کلمه های ساختاری می توانن

طوالنی و چندبخشی را نیز رمزگشایی کنند و معنای آن را نیز درک کنند. برای مثال می توانند کلمه 

وه . عالی( تا رمزگشایی و درک معنای آن آسان تر صورت گیرد-مند-سعادتمندی را سه قسمت کنند )سعادت

بر این می توان کلمه های مرکب را روی کارت های سفید نوشت و از دانش آموز خواست تا بخش های مختلف 

آن را با قیچی جدا کند. سپس هر بخش را جداگانه با دانش آموز تمرین نمایند و در انتها مجدداً کارت ها را 

ش آموزان با مجموعه ای ازکلمات جدید آشنا کنار هم قرار دهند تا کلمه اصلی شکل گیرد.پس از اینکه دان

شدند، باید از آن ها خواست کلمه ها را با توجه به شباهت در صدای اول یا آخر آن و پیشوند یا پسوند مشابه 

طبقه بندی کنند. معلم می تواند در شروع آموزش از دانش آموزان بخواهد جدولی را رسم کنند که در هر 

ها )مثالً کلماتی با پیشوند مشابه آغاز می شوند( را بنویسند و در زیر آن فضای  ستون آن طبقه ای از کلمه

  آزادی در نظر بگیرند تا به تدریج کلمه های جدید را به آن بیفزایند.

 

در ابتدای آموزش خواندن باید تالش کرد تا از کلمه هایی استفاده شود که دانش تمرین کلمه های رایجک  (3

آموزان بیشتر با آن سروکار داشته اند. در ابتدای آموزش، معلم باید فهرستی از کلمات رایج را فراهم کند و در 

در انتخاب این  هر جلسه، تعدادی از آن ها را آموزش دهد. باید مالک هایی چون کاربردی و آسان بودن را

کلمه ها مدنظر قرار داد. به طور کلی اسم ها آسان تر یاد گرفته می شوند. عالوه بر نظارت بر خواندن و ارتباط 



99 
 

صدا باید توجه داشت که دانش آموزان، معنای کلمه های جدید را یاد بگیرند. قبل از این که معنی -بین حرف

باید با صداها و معنای آن آشنا شود. تعدا کلماتی که در یک  کلمه جدید در متن بکار برده شود، دانش آموز

جلسه تدریس می شود، باید با توجه به توانایی های دانش آموز باشد. هنگامی که کلمات مشابه به دانش آموز 

  یاد داده می شود، باید به تفاوت های میان آن ها تاکید کرد.

 

 روانی خواندن

 ندن متن با سرعت و دقت مناسبروانی خواندن یعنی توانایی خوا 

 :مولفه های آموزش روانی خواندن متعدند 

 

 ارزیابی روانی خواندن

 2-3 متن ناآشنا 

  :دقیقه 3-0مدت زمان ارزیابی 

  ثانیه کلمه ای را بخواند آن را تلفظ کنید 3اگر دانش آموز نتوانست ظرف 

  ،ثانیه 3ممکث بیش از انواع خطاها: تلفظ نادرست، وارونه کردن کلمات، حذف کلمه 

 .افزودن کلمه به متن، اصالح کلمه و تکرا آن از موارد خطا بشمار نمی آیند 

  :چگونگی خواندن )کلمه به کلمه یا متصل(، توجه به عالئم متن، مکث های مکرر و نحوه شروع خواندن

 این موارد خطا نیستند ولی برای بررسی دقیق تر بکار می روند.

افزایش توانایی 
بازشناسی خودکار 

کلمه ها

توجه به عالئم
متن

پاراگراف بندی
مناسب متن
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 روانی خواندن: راهبردهای بهبود

 

معلم متن را با صدای بلند می خواند و دانش آموز ضمن نگاه کردن به خواندن متن با صدای بلند:  (0

 متن به معلم گوش می دهد.

 فواید خواندن با صدای بلند:

 ارائه الگو

 رشد خزانه واژگان

  ایجاد انگیزه

 

و دقت خواندن و درک مطلب می  به کار گیری  پیوسته راهبرد تکرار موجب افزایش سرعتتکرار:   (2

 شود.

تا  11در انتخاب متن ابتدا باید سطح خواندن دانش آموز تعیین شود. مثالْ از متن هایی شروع کرد که واجد 

 کلمه باشند. 211

 هر متن باید سه تا پنج بار خوانده شود.

ا خواندن متن ب
صدای بلند

تکرار
خواندن  
گروهی
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 ندن آن شرح داد.برای درک بهتر دانش آموز می توان کلمه ها و عبارات مشکل متن را قبل از خوا

 دقیقه( و به کرات صورت گیرد. 01-01تمرین روانی کالمی باید در جلسه های کوتاه مدت )

  بهتر است دانش آموز در تعیین اهداف آموزشی مشارکت داشته باشد و پیشرفت خود را نیز ثبت کند.

 

ایی کلمه ها و برای دانش آموزانی که در درک مطلب مشکل ندارند ولی در شناسخواندن گروهی:  (3

 سرعت خواندن مشکل دارند.

 اجرا در سه مرحله: 

 خواندن معلم

 خواندن دانش آموزان و معلم با یکدیگر

  خواندن دانش آموزان

 

 

 درک مطلب:

  دریافت معنای متن از طریق تلفیق اطالعات موجود در متن با دانش پیشین خواننده که مستلزم به

شناختی پیچیده ای است که خواننده به واسطه آن ها با متن و معنای آن کار گیری مهارت ها و راهبردهای 

 تعامل پیدا می کند.

 

 :دالیل متعدی برای مشکالت درک مطلب مطرح است 

 توجه مفرط به بازشناسی کلمه ها  (0

 توجه به سرعت خواندن (2

 مشکل در شناخت دستور زبان (3

 ناتوانی در تلفیق مطالب موجود در متن با دانش پیشین (4
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  فقدان مهارت فراشناختی نظارت بر درک مطلب (1

 

 آموزش درک مطلب:

 

 

 درک مطلب کلمه: (1

 از طریق:

 کاربرد کلمه در جمله -

 تطابق کلمه با تصویر -

 

درک مطلب کلمه

درک مطلب جمله

درک مطلب متن
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 درک مطلب جمله: (2

 درک مطلب جمله «     درک روابط میان کلمه ها در جمله    

به چه کسی اشاره دارد “ او”برای شناخت اینکه  <مثال: مینا خواهر مریم است، او در اداره دارایی کار می کند. =

 نیاز به درک روابط بین کلمات است.

 درمان: تمرین روی نحو و دستور زبان

 

 توانایی ارتباط دادن جمله های یک متن و استخراج معنا از آندرک مطلب متن:  (3

 های نحوی پیچیدهشروع از متن های کوتاه و ساده و به تدریج استفاده از کلمات و ساختاردرمان: 

 برخی از راهبردهای افزایش درک مطلب

 راهبردهای دیداری (0

متنی را که خوانده در ذهن مجسم کند و جنبه های مختلف آن مانند مکان، زمان و تصویرسازی ذهنی: 

 چگونگی آن را تصویرسازی کنند.

ر ارائه می شود. ابتدا درمانگخالصه ای از مطالب درسی به صورت جدول، نمودار یا نقشه ترسیم نقشه معنایی: 

 می تواند نقشه را ترسیم کرده کودک آن را تکمیل کند سپس کودک تمامی آن را ترسیم کند.
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 نقشه معنایی: 

 

 

  :در این روش قبل، بعد و حین آموزش تکالیفی داده می شود. مثال آموزش چهارچوب بندی شده

در مورد عنوان متن محتوای آن را پیش بینی کند  قبل از شروع خواندن دانش آموز باید با اندیشیدن

و حین خواندن متن مفاهیم اصلی را بیابند و سپس آن را خالصه کنند و در نهایت متن خوانده شده 

 را ارزشیابی کنند.

 ارایه توضیح اضافی و تصویر در متن  

 ( پیش خوانی پیش بینی و فعال کردن دانش پیشین2

  :شامل کلمه، عبارت، تصویر، شعر، متن کوتاه را برای جلب توجه  معلم محرک مناسببارش فکری

 دانش آموز به موضوع اصلی ارائه می کند.
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  دانش آموزان کلمه، عبارات یا هر مورد دیگری را که به یاد آوردند بیان می کنند سپس این موارد

 طبقه بندی می شود.

  :تغییر و اصالح اطالعات  <سوال =ارائه  <بیان نظرات = <ارایه محرک =طرح پیش خوانی متن

 دانش آموز

  :قبل از خواندن متن اصلی، خالصه ای از آن همراه با پرسش هایی در مورد آن مرور اجمالی متن

  در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

 

 درمان اختالالت دیکته نویسی

 :تکالیف مربوط به درمان تمییز دیداری 

 .توانایی تشخیص یک حرف از حروف دیگر مثال س از ش ؛ د از ذ ؛ ر از ز 0

.تصاویر آزمون فراستینگ  را الگو قرار داده و سپس از کودک می خواهیم شکل مورد نظر را از بین اشکال 2

 الگو بیابد.
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ی که .روی کارت های مقوایی یک حرف را نوشته و در ستون سمت چپ کارت چند حرف از جمله حرف3

در سمت راست نوشته بودیم؛ می نویسیم سپس از کودک میخواهیم حرف سمت راست را از ستون سمت 

 چپ پیدا کند.

 

.روی کارت های مقوایی در سمت راست یک کلمه را می نویسیم و چند کلمه متفاوت مقابل کلمه مورد 4

 نظر نوشته سپس از کودک می خواهیم کلمه سمت راست را بیابد.

 

از کودک می خواهیم از بین چندین شکل هندسی که درهم رسم شده اند شکل  اک نقش از زمینه:.ادر1

 مورد نظر مارا بیابد.
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.روی کارت های مختلف حروف الفبا را در جهات مختلف می نویسیم و کارت را به کودک نشان داده و 9

 از وی می خواهیم بدون چرخاندن کارت حرف مورد نظر را بیابد.
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 .یک صفحه از کتاب درسی کودک را انتخاب کرده از وی می خواهیم دور حروف مورد نظر ما دایره بکشد.9

روی کارت هایی واژه هایی را به صورت ناقص و سایه دار می نویسیم و از کودک می  .اکمال دیداری:9

 خواهیم آنها را شناسایی کرده و بگوید.
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 کودک قرار داده از وی می خواهیم آنها را تکمیل کند.. شکل های هندسی ناقص را در اختیار 6

 ل.طرح هایی از حیوانات مختلف را که تکمیل نشده اند در اختیار کودک قرار می دهیم تا آنها را تکمی01

 کند.

 .حروف الفبا را به صورت ناقص برای کودک رسم کرده از وی می خواهیم آنها را تکمیل کرده و بگوید.00

از کودک می خواهیم قرینه اشکال خاصی را در پایین یا باالی آنها رسم  داری حرکتی:.هماهنگی دی02

 کند.

 .از کودک می خواهیم اشکال هندسی نقطه چین را به یکدیگر وصل کند و شکل مورد نظر را نام ببرد.03

 

 . از دانش آموز می خواهیم اشکال هندسی نقاشی ها حیوانات یا ساختمان ها را کپی کند.04

.حافظه توالی دیداری:چند نفر از همکالسی های کودک را به وی نشان داده و از کودک می خواهیم 01

 همان افراد را با حفظ ترتیب نام ببرد و نشان دهد.

 .جلوی کودک ایستاده چند حرکت بدنی انجام می دهیم و از وی می خواهیم از ما تقلید کند.09
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ا را نوشته به کودک نشان می دهیم و از وی می خواهیم آنها را .روی یک کارت مقوایی چند حرف الفب09

 بخاطر سپرده و کارت را مخفی می کنیم و از کودک می خواهیم حروف روی کارت را به ترتیب نام ببرد.

 .تمرین قبل را باچند کلمه تکرار می کنیم.09

 :تکالیف مربوط به درمان حافظه دیداری 

 ودک نشان می دهیم و بعد از وی می خواهیم آنها را نام ببرد.ابتدا دو کارت تصویر را به ک0

 .تمرین باال را با سه کارت و سپس افزایش آنها در صورت توانایی نام بردن توسط کودک ادامه می دهیم2

.یک تصویر مرکب را به کودک نشان می دهیم و از وی می خواهیم آن را به دقت نگاه کرده و بخاطر 3

ی درباره اجزای تصویر سوال می کنیم مثال چند گل در تصویر بود؟چند پرنده پرواز می بسپارد یکبار از و

 کردند؟سپس تصویر مذکور را دوباره به کودک نشان داده از وی می خواهیم جزییات بیشتری را نام ببرد.

ک می .تعدادی اسباب بازی را به کودک نشان می دهیم و با پارچه ای آنها را می پوشانیم و از کود4

 خواهیم آنها را نام ببرد.

.مجموعه ای محدود از اشیا برای کودک می چینیم از وی می خواهیم توالی آنها را بخاطر بسپرد بعد 1

 توالی اشیا را به هم ریخته و از وی می خواهیم آنها را به همان توالی بچیند.

از همکالسی هایش را تغییر می .از کودک می خواهیم کالس را ترک کند و در غیاب وی جای چند نفر 9

 دهیم سپس از وی می خواهیم افرادی را که جایشان را تغییر داده اند معین کند.

.روی چندین کارت کلماتی را می نویسیم و)هر کارت یک کلمه( به دور از چشم وی دو یا سه کارت را 9

 از مجموعه جدا کرده و سپس از وی میپرسیم کدام کارت ها حذف شده اند.

. از انواع اسباب بازی های آ موزشی مثل دومینو استفاده می کنیم و با استفاده از آن یک مسابقه بین 9

 دانش آموزان ترتیب می دهیم.
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جام دادیم ، کارت های .بعد از اینکه تمرینات ذکر شده را به مدت چند روز و روزانه حدود پانزده دقیقه ان6

که دیکته صحیح آنها نیاز به حافظه دیداری دارد ، مثل: بشقاب  ه می کنیم ، سپس واژه هاییمقوایی تهی

را انتخاب « ( ت»یا « ق». هسته . عروس . گزند و... )یعنی چند امال برای هر صدا وجود دارد مثل انواع  

کرده بهتر است که واژگان از کتاب درسی دانش آموز باشد که دیکته آنها به زودی به دانش آموز آموزش 

اهد شد. ابتدا یک کارت را به کودک نشان می دهیم تا به اندازه کافی به آن نگاه کند. سپس کارت داده خو

را مخفی کرده و از وی می خواهیم دیکته آن واژه را با استفاده از انگشت بنویسد . این کار برای کودکان 

ه وی در انجام این تمرین از هم ساده تر و هم خوشایند تر، از نوشتن با مداد روی کاغذ است . پس از اینک

خود موفقیت نشان داد،  دو کارت را پی در پی به او نشان می دهیم و سپس می خواهیم با انگشت ، دیکته 

هر دوی آنها رادر هوا بنویسد .سپس به همین ترتیب به تعداد کارت های موجود اضافه می کنیم . با انجام 

دقیقه حتی بعد از گذشته یک هفته ، دانش آموز پیشرفت این تمرین ها روزانه به مدت ده الی بیست 

 محسوسی را در دیکته نشان خواهد داد. 

(اغلب واژه های درسی نسبتا مشکل را انتخاب می کنیم و هر واژه را روی یک کارت مقوایی می نویسیم 01

میزان خطای کودک . ممکن است تعداد این کارت ها به دویست عدد هم برسد. تعیین تعداد واژه ها به 

در یادآوری حروف خاص واژه ها بستگی دارد . یعنی هر قدر کودک ضعف امال داشته باشد تعداد کارت ها 

بیشتر خواهد بود.اینک مربی کارت ها را به کودک نشان می دهد و از وی می خواهد که امال آن را با 

درست نوشنه شده اند به عنوان امتیاز به انگشتش در هوا بنویسد. کارت مربوط به هرکدام از واژه ها که 

کودک داده می شود.ممکن است در جلسات اول فقط با ده کارت شروع کرد و سپس به تعداد آن افزود. 

می توان از دانش آموز خواست در هر جلسه تعداد کارت هایی که به عنوان موفقیت به دست آورده 

 ت می گیرد.یادداشت کند.این کار به منظور تقویت رفتار صور

(تمرین قبلی را این طور انجام می دهیم که مربی جای خود را به کودک می دهد یعنی کودک در 00

 نقش مربی خودش به خود امتیاز می دهد.
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(بسیار ضروری است که از ذکر تعداد غلط های کودک در دیکته خودداری کنیم.همیشه باید تعداد واژه 02

نظر او یک موفقیت به حساب می آیند را حساب کنیم. از زیر نویس  هایی که درست نوشته شده اند و از

خوشحالم که  سی و پنج واژه را درست نوشته ای یا بخاطر پیشرفت »ها و اظهار نظرهای تشویقی مانند:

 استفاده کنیم. « هایت این گل را از من قبول کن

جای یک واژه چند واژه روی آن نوشته  (پس از انجام تمرینا ت باال از کارت هایی استفاده کنیم که به03

 شده باشد تا کودک همزمان چند واژه را ببیند و بخاطر بسپارد.

(پس از انجام تمرینات قبلی می توان روی کارت ها واژگان هم خانواده را نوشت مثل : خاص ، مخصوص 04

اری کودک درک کند ، خصوصیت ، خواص و... این نمرین موجب  می شود که عالوه بر تقویت حافظه دید

 این کلمات از یک ریشه هستند و هم خانواده اند پس شبیه به هم نوشته می شوند.

 :تکالیف مربوط به درمان بی دقتی 

.دو تصویر مشابه که در موارد جزیی با هم تفاوت دارند به کودک نشان دهید واز وی بخواهید تفاوت های 0

 آنها را پیدا کند.
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ه کنید و روی هرکدام کلماتی را بنویسید طوری که یکی از حروف یا دندانه ها ی.کارت های مقوایی ته2

 ی آن کلمه جا افتاده باشد و کودک باید نقص کلمه را بیابد.

 

 

 

.روی کارت های مقوایی کلماتی را بنویسید که یک حرف یا دندانه اضافه داشته باشد کودک باید بتواند 3

 پیدا کند.این اشتباهات را 

 .دیکته چند نفر را به کودک بدهید و از وی بخواهید آنها را تصحیح کند.4

.دو شکل کامال مشابه که در یک مورد جزیی باهم تفاوت دارند به کودک نشان بدهید کودک باید آن 1

 اختالف را پیدا کند.

 :تکالیف مربوط به درمان حساسیت شنیداری 

 ف ایجاد کنید..با چندین شی مختلف صداهای مختل0

 .با استفاده از گل بازی چند سوت به اشکال مختلف بسازید و با آنها صداهای متفاوت ایجاد کنید.2

.از کودک بخواهید با چند وسیله مختلف مثل طبل و شیپور و... صداهایی ایجاد کرده و آنها را باهم 3

 مقایسه کند.

از وی بخواهید حیوانات خاص آنها را تشخیص .صداهای حیوانات مختلف را برای کودک پخش کنید و 4

 دهد.

 رباغه  ق
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.صداهای مختلف مثل چک چک آب؛ خنده ؛ سرفه وسایر صداهای طبیعی پیرامون خود را برای کودک 1

 ضبط کرده و پخش کنید وی باید هر صدایی را نشخیص دهد.

تکان دادن آنها شی  .داخل قوطی های خالی اجسامی مثل لوبیا و سنگ ریزه و... می ریزیم کودک باید با9

 داخل آنها را حدس بزند.

.صداهای مختلفی را ضبط می کنیم و تصاویر مربوط هر صدا را تهییه می کنیم صداها را برای کودک 9

 پخش می کنیم وی باید هر صدا را با تصویر مربوطه تطبیق بدهد.

کنند کودک باید حدس .چشمان کودک را می بندیم و از همکالسی هایش می خواهیم اسم او را صدا 9

 بزند کدام یک از همکالسی هایش اسم اورا صدا کرده.

 .تمرین باال را با استفاده از تلفن انجام بدهید.6

 .صدای نت های مختلف موسیقی را بنوازید کودک باید تشخیص بدهد کدام نت نواخته شده.01

ون د کردن زیاد صدای رادیو و تلویزی.به خانواده کودک سفارش کنید از سخن گفتن بسیار در منزل و بلن00

 خودداری کنند.

 .به معلم سفارش کنید هنگام گفتن دیکته از صدا و تلفظ معمولی استفاده کند.02

 .صدای رادیو را بسیار کم کنید و از کودک بخواهید آنچه گفته شده را بازگو کند.03

س نیست ؛ این کلمات را ضبط کرده .واژه هایی از کتاب انتخاب کنید که کودک در شنیدن آنها حسا04

 برای کودک پخش می کنیم و از وی می خواهیم حروف اول آنها را تشخیص دهد.

 .تمرین باال را برای حروف در موقعیت وسط و آخر استفاده کنید.01

 :تکالیف مربوط به درمان حافظه شنیداری 



114 
 

به تریتب تعداد کلمات را  بیان کند..سه کلمه را برای کودک بیان کنید و از کودک بخواهید آنها را 0

در انتخاب محرک ها، رعایت موارد مربوط به تعداد، طول و مقوله معنایی و دستوری محرک  افزایش دهید.

 مفید است:

 <= cv => cvc => cvcvطول: از محرکات کوتاه شروع کرده و بتدریج طول محرک را افزایش دهید:  -

cvcc… 

از یک مقوله معنایی باشند سپس دو مقوله متفاوت، سپس افزایش تعداد  از محرکاتی شروع کنید که -

 گربه-سیب <موز =-مقوله ها: سیب

 .تمرین قبلی را با جمالت انجام دهید اما از یک جمله شروع کرده به ترتیب تعداد آنها را افزایش دهید.2

 .دو تمرین قبلی را با رعایت ترتیب کلمات و جمالت انجام دهید.3

دانش آموز را کنار هم بنشانید و از آنها بخواهید:نفر اول یک کلمه بگوید نفر دوم همان کلمه را  .چند4

تکرار کند و یک کلمه دیگری که مناسب است به آن اضافه کند نفر سوم دو کلمه قبلی را تکرار کرده ویک 

 ند ساخته شود.کلمه مناسب دیگر به آن اضافه کند و به همین ترتیب پیش بروید تا یک جمله بل

 .بازی قبلی را با جمله ها پیش ببرید.1

 .به کودک چند دستور بدهید و از او بخواهید آنها را به ترتیب اجرا کند.9

 :تکالیف مربوط به درمان مشکالت آمورشی 

.برای درمان این نوع غلط ها باید با معلم دانش آموز مشورت شود و روش درمانی مربی با معلم متفاوت 0

 باشد.

.در صورتی که معلم موافق باشد مربی می تواند با استفاده از کتاب های روش تدریس که وزارت آموزش 2

 و پرورش در اختیار آموزگاران قرار می دهد استفاده کند.
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 کدام  إ؟ ِ یا ه

بسیاری از دانش آموزان در نوشتن صدای إ در انتهای کلمات دچار مشکل می شوند یعنی واژه های اصحابِ 

دیدنِ . سالِ و... را به صورت اصحابه . دیدنه . ساله و... می نویسند و برعکس واژه های نامه . بنده . خسته  .

و... را به صورت نامِ . بندِ .خستِ  و... می نویسند. بسیاری از معلمان سعی می کنند با توضیح مضاف و 

وش به خصوص در سال های اول و دوم مضاف الیه ای مطلب را برای دانش آموزان بیان کنند اما این ر

دبستان دانش آموز را بیشتر گیج می کند زیرا رشد ذهنی آنها هنوز به درک این اصطالحات نرسیده و 

 تفاوت آنها را نمی فهمند.

 تجربه نشان داده روش ذیل برای آموزش این مفهوم مناسب است:

لمات طوری است که وقتی من بیان کردم شما بچه ها من برای شما کلماتی را نام می برم بعضی از این ک

منتظر کلمه دیگری نمی مانید.مثال وقتی می گویم :نامه . خامه . خانه . شانه ؛ شما متوجه می شوید که 

اسامی چیزهایی را گفتم. اما گاهی نیز کلماتی را می گویم ولی شما منتظر می مانید که ادامه دهم. زیرا 

ا به شما نمی رساند مثال مدادِ .قندانِ. کفشِ. کالسِ . دانش آموزِ. آموزگارِ . آن کلمه به تنهایی مقصود مر

در این گونه کلمات شما منتظرید من ادامه دهم مثال بگویم :کفشِ قرمز. مدادِحسن . قندانِ سفید. دانش 

 آموزِ خوب. آموزگارِ کالس اول .

هر وقت بعد از گفتن کلمه ام منتظر کلمه ی حاال این دو دسته کلمات را به صورت مخلوط به کار می برم.

دیگری بودید دستهایتان  را باال ببرید اگر نیاز نبود که منتظر کلمه ی دیگری بمانید دستهایتان پایین 

 باشد.

 خوب حاال کلمات را می گویم :کالسِ. معلمِ . مدیرِ . زنِ . ساده . خامهِ . کتابِ . چاله . و....
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ین بازی را انجام دادیم به آنها فقط یک قاعده را آموزش می دهیم. می گوییم هر بعداز یکی دو جلسه که ا

وقت بعداز تلفظ کلمه منتظر کلمه دیگری بودید با این ) ِ( آن را بنویسید واگر منتظر کلمه دیگری نبودید 

 با ه را بنویسید.

 اُ استثنایی:

 د نوشتن صدای اُ است.یکی دیگر از مشکالت آموزشی که موجب غلط نوشتن کلمه می شو

واژه هایی مثل خوراک وخوش را ممکن است دانش آموزان به صورت خُراک و خُش بنویسند. چون تعداد 

این واژه ها محدود است می توان با نوشتن این کلمات بر یک صفحه مقوایی ، نوشتن استثنایی آنها را به 

 کودکان یاد داد یعنی از حافظه بصری آنها استفاده کرد.

همچنین درمورد نوشتن واژه های خواهر ، خواب و امثال آن با گفتن داستانی درباره حروف آنها را توجیه کرد. 

مثال داستان حرف )و( که الل است و صدایش در نمیاید اما بسیار عالقمند است که الاقل در بعضی واژه ها 

س حضور داشته باشد . و آنگاه با حضور داشته باشد.مثل دانش آموزی که الل است اما می خواهد در کال

حافظه بصری کودک این نوع کلمات را به وی آموزش داد. درست به همین طریق و با همان داستان برای واژه 

 های مرکب عربی که ) الف ( در آنها تلفظ نمی شود. مثل امیرالمومنین. 

تری رسید می توان قواعدی برای نوشتن البته در سال های باالتر ، هنگامی که دانش آموز به رشد ذهنی باال 

 این کلمات نیز بیان کرد. در این موارد ابتکار و خالقیت معلم حرف اول را می زند. 

 :درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی 

اگر وارونه نویسی در سنین قبل از دبستان صورت گیرد و حتی در کالس اول دبستان ، چناچه زیاد و پی در 

امری طبیعی است. اما اگر با گذشت چند ماه بعد از سال تحصیلی ، حتی درمورد واژه های که پی تکرار نشود 

 دانش آموز در ابتدای سال فراگرفته رخ دهد امری غیر طبیعی است و نیاز به درمان دارد.
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 ام می بریم.تن آگاهی :دانش آموز باید اندام هایش را بشناسد. به این منظور از او می خواهیم هر اندامی که ن0

 با دستش نشان دهد.

.آدمکی از مقوا می سازیم به طور که اندام هایش قابلیت حرکت داشته باشند) می توان اندام ها را جدا برید 2

و به وسیله پونز یا سوزن ته گرد  به هم متصل کرد( سپس گردن و دست های آدمک را یک به یک به سمت 

و از کودک می خواهیم که همان حرکات را تقلید کند. با انجام این  راست ، چپ ، باال یا پایین می چرخانیم

بازی کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود بین واژه ای که خوانده است و واژه ای که  قرینه 

 یا وارونه آن است تمییز قائل شود.

حرکت دهد و کودک همان حرکات را .مربی می تواند روبروی کودک بایستد و هر کدام از اندام هایش را 3

تقلید کند.بدیهی است در این تمرین و تمرین شماره دو اگر بخش هایی از طرف چپ بدن مربی حرکت کند 

 مثال دست راست دانش آموز هم باید دست راستش را بلند کند که در روبروی مربی قرار دارد.

 .مربی می تواند از تمرینات رسم قرینه استفاده کند.4

 :تکالیف مربوط به ترمیم و درمان نارسا نویسی 

 .روان نویسی در اختیار کودک قرار دهید تا خطوطی را به دلخواه رسم کند.0

 .یک وایت برد کوچک در اختیار کودک قرار دهید تا به دلخواه روی ان خطوطی را رسم کند یا نقاشی کند.2

 تخته خطوطی را رسم کند ونقاشی بکشد..گچ نرم و مناسب در اختیار کودک قرار دهید تا روی 3

.به وضعیت نشستن کودک هنگام نوشتن تکالیف توجه کرده و آن را اصالح کنید.او باید بتواند روی صندلی 4

 به راحتی بنشیند. ارتفاع میز تحریر باید باصندلی و قد کودک تناسب داشته باشد به گونه ای که  

 بتواند ساعد خود را روی میز قرار دهد.
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.کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد تقریبا راست باشد ، بدین معنی که لبه کاغذ با لبه پایین میز تحریر 1

 زاویه ای در حدود پانزده درجه داشته باشد.

. نحوه ی مداد دست گرفتن باید درست باشد. مداد باید بین انگشت شست و اشاره قرار گرفته و از باالی 9

 ه شود.قسمت تراشیده شده گرفت

. اگر انگشتان و عضالت کوچک و بزرگ دست ،کوچک یا ضعیف هستند ، از مدادهای باریک تر استفاده شود 9

 و مداد خیلی کوتاه نباشد.

 برای تقویت عضالت دست فعالیت های زیر پیشنهاد می شود:

 الف(ساختن شکل های مختلف مثل آدمک ، بشقاب ، میز و... با استفاداز خمیر بازی

کودک بخواهید کاغذ یا روزنامه باطله را با دست هایش مچاله کند. بهتر است این فعالیت را با دستی که ب(از 

 می نویسد انجام دهد.

 پ(با استفاده ازقیچی روزنامه یا کاغذ باطله را ببرد. 

 ت(از کودک بخواهید خودش زیپ یا بند کفشش را باز و بسته کند.

تانش که شما به آن اشاره کرده اید حرکت دهد.سعی کنید همه انگشتان را ث(از او بخواهید هر کدام از انگش

 در نظر بگیرید.

 ج(از او بخواهید روی گل یا ماسه خطوطی را رسم کند.

 چ(مقداری گل رس در اختیارش قرار دهید تا با آن اشکال و اشیا مختلف بسازد.

 آنها را باز و بسته کند. ح(تعدادی پیچ و مهره و قفل وکلید در اختیارش قرار دهید تا

 (یک سری خطوط موازی رسم کنید و از کودک بخواهید تا وسط هر خط موازی یک خط راست رسم کند.9
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 (از کودک بخواهید شکل های نقطه چین را تکمیل کند.6

 (از کودک بخواهید دستش را آغشته به رنگ یا آبرنگ کرده و روی موزاییک اشکالی را رسم کند.01

، حروف و اعدادی را به صورت ناقص بنویسید و در مقابل آنها الگوی کامل آنها را بنویسید تا با (کلمات 00

 توجه به آنها کودک موارد ناقص را تکمیل کند.

 (دو نوار موازی روی کاغذ بچسبانید و از کودک بخواهید بین آن دو بنویسد.02

 :تمریناتی برای تقویت هماهنگی چشم و دست 

 انجام این تمرینات باید چشم ، پا و دست برتر کودک مشخص شود:در ابتدا برای 

یک توپ پالستیکی سبک را روی زمین در فاصله دو یا سه متری کودک قرار دهید و از کودک بخواهید آن -

 را شوت کند.)پای برتر را مشخص کنید(

کند.)چشم برتر را مشخص یک کاغذ مقوایی را لوله کرده واز کودک بخواهید با آن به یک شی ریز نگاه  -

 کنید(

 ساعت مچی را به کودک بدهید و از او بپرسید آیا صدایی از آن می شنود یا نه.)گوش برتر را مشخص کنید( -

نخ و سوزن مناسبی به کودک بدهید و از وی بخواهید با احتیاط نخ را وارد سوزن کند.)دست برتر که نخ را  -

 گرفته مشخص کنید(

 هماهنگی چشم ودست:تمرینات تقویت 

 (انداختن توپ در حلقه مینی بسکت.0

 (کوبیدن میخ روی تخته چوبی2

 (تیر اندازی به سمت هدف با تفنگ های اسباب بازی.3
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 (بازی دارت.4

 (انداختن حلقه دور چوب.1

 (بازی با توپ و راکت.9

 (بازی بولینگ.9

 (پیچاندن نخ دور قرقره.9

 که آب از استکان نریزد. (حمل یک استکان پر از آب به طوری6

 (حمل یک زنگوله به طوری که با راه رفتن آرام و سریع به صدا درنیاید.01

(یک چوب به بلندی بیست سانتیمتر انتخاب کنید و از کودک بخواهید آن را روی انگشتش به طور عمودی 00

 نگه دارد.

 ا با قیچی ببرد.(چندین شکل هندسی روی کاغذ رسم کرده و از کودک بخواهید آنها ر02

 (بازی پینگ پنگ 03

 (گرفتن و پرتاب کردن توپ04

 (تیله بازی01

 (دوختن09
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 (cognitive neuropsychologyرویکرد درمانی مدل محور) 
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در این مدل پردازش طبیعی درک شنیداری، درک خواندن، بیان شفاهی و نوشتن شرح  داده شده است. از 

اختالالت خواندن و نوشتن می باشد بنابراین مسیرهای خواندن و نوشتن توضیح آنجا که موضوع این درس 

 داده می شود.

 

 خواندن

 سه مسیر برای خواندن تعریف شده است:

 مسیر واژگانی معنایی (0

 مسیر واژگانی مستقیم (2

 مسیر غیر واژگانی (3

 

 :مسیر واژگانی معنایی 

 به درک معنا باشد مورد استفاده قرار می گیرد:این مسیر برای خواندن کلمات آشنا در شرایطی که نیاز 

در جمالت زیر  نیازمند درک جمله ای هستیم که کلمه در آن رائه شده  "سیر"مثالً برای خواندن صحیح واژه 

 است:

 او با خوردن شام سیر شد -

 او در دنیای خودش سیر می کرد -

 

 :مسیر واژگانی مستقیم 
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خوانده می شود و نیازی به معنا نیست. یعنی خواندن با استفاده از بازنمایی با استفاده از این مسیر کلمات آشنا 

 های ذخیره شده در ذهن کل خوانی(

 

 :مسیر غیرواژگانی 

با استفاده از این مسیر کلمات نا آشنا یا ناکلمه های خوانده می شوند.  ما برای کلمات جدید بازنمایی ذخیره شده 

 به حرف آن را بخوانیم.ای نداریم بنابراین باید حرف 

 مثال: دلتبارکاد

 

 

 اکنون به بررسی پردازشی که در هر جعبه اتفاق می افتد، می پردازیم:

• visual orthographic analysis : 

 شناسایی می شوندتجزیه و تحلیل دیداری حروف انجام می شود و حروف صرف نظر از شکل، اندازه 

 شناسایی حروف را ندارد.فرد توانایی « اختالل به این جعبه 
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ت به صور ،استفاده می کنیم تکلیف ارزیابی: از محرک های نا آشنا )ناکلمه ها( یا حروف به تنهایی

 کودک باید تشخیص دهد که آیا مشابه هستند یا خیر. جفتی می نویسیم

 مثل همند یا نه؟« سام -سام

 شام؟-سام

• orthographic input lexicon : 

 یی های کلمات آشنامحل  ذخیره بازنما

آسیب به این مسیر منجر به ناتوانی در خواندن کلمات بی قاعده می شود، زیرا فرد کلمات با قاعده یا 

حتی کلمات نا آشنا را با استفاده از مسیر غیرواژگانی)مسیر مستقیم( می خواند ولی برای خواندن 

اش می باشد زیرا کلمات بی قاده را  کلمات بی قاعده نیازمند دستیابی به بازنمایی های ذخیره شده

نمی توان حرف به حرف خواند، مثالً کلمه خواهر در صورت خواندن به صورت حرف به حرف، به این 

 /khavahar/صورت خوانده می شود:

ارزیابی: کلمات باقاعده، بی قاعده و ناکلمه ها را به فرد می  دهیم  اگر همه کلمات را باستفاده از مسیر 

 حرف خواند نتیجه می گیریم این جعبه آسیب دیده است.حرف به 

• semantic system: 

 محل ذخیره معنی کلمات، صرف نظر از نوع مسیر دستیابی. 

همانطور که گفته شد زمانی که خواندن صحیح نیازمند درک معنی باشد این جعبه درگیر می شود 

 توان استفاده کرد یا جمله زیر:بنابراین برای ارزیابی از جمالتی که قبالً گفته شد می 

 او همیشه دیر به سرکار می رسد 

 او در دیر به عبادت پرداخت
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• phonologicl output lexicon  

 بازنمایی های شکل شفاهی کلمات آشنا

در صورتی که این جعبه آسیب ببیندفرد کلمه خوانده شده را درک می کند اما در بیان دچار پارافازی 

موز یا « مثالً کلمه ای از همان طبقه معنایی را جایگزین می کند: سیب  شود. مییا واجی کالمی 

 حاشیه گویی می کند.

• phonological assembly : 

آسیب به این جعبه منجر به بروز خطاهای پارافازیک از نوع واجی می شود. . محل مونتاژ واجی کلمات

 درنتیجه فرد در هنگام خواندن کلمه سیب می گوید: دیب

• articulatory programming : 

 : آسیب به این جعبه منجر به آپراکسی می شود.برنامه ریزی حرکتی تولید
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 در شکل باال سه مسیر خواندن به صورت پررنگ نمایش داده شده اند.
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 نوشتن

 انواع نوشتن:

 نوشتن خودانگیخته •
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 نامیدن تصویر یا شی به صورت نوشتاری •

 

 

 

 دیکته نویسی •
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  کپی کلمات نوشته شده •
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همانطور که در تصاویر نشان داده شده هر نوع  نوشتنی یک مسیر پردازشی در مغز را درگیر می کند.اکنون به 

 بررسی هر مسیر و اختالالت ناشی از آن و ارزیابی های آن می پردازیم.

 نوشتن خود انگیخته •

 

- semantic system : خواهیم در مورد آن بنویسیم انتخاب می شوددر اینجا مفهومی که می 

- orthographic output lexicon : محل ذخیرهword form  نوشتاری کلمات آشنا. نام آن

 چه می خواهیم بنویسیم در این جا انتخاب می شود.

- graphemic output buffer :محل مونتاژ نویسه ها 

- allographic realization:  شیوه نوشتن نویسه انتخاب می شود یعنی حرف بزرگ باشد یا

 انواع سبک های شخصی. کوچک، چاپی یا دست نویس، 

آسیب به آن باعث آگرافی آپراکسیک می شود یعنی فرد توانایی شکل دهی حروف را از دست می 

 دهد.

- graphemic motor programming :برنامه ریزی حرکتی برای نوشتن 
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 تصویرتوصیف  •

 

در توصیف تصویر، تصویری را به فرد نشان می دهیم و او باید اسم آن را بنویسد یا این که  در مورد  •

توضیح نوشتاری ارائه دهد. مراحل آن مثل قبلی است با این تفاوت که قبل از برنامه ریزی نوشتاری 

 )بازشناسی شی( object recognitionتصویر باید شناسایی شود. یعنی 

 دیکته نویسی •

 برای دیکته نویسی سه مسیر وجود دارد:

 مسیر واژگانی معنایی (0

 مسیر واژگانی مستقیم (2

 مسیر غیر واژگانی (3

 

 مسیر واژگانی معنایی
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این مسیر برای دیکته نویسی کلماتی نیاز است که شکل بیانی آن ها مشابه اما شکل نوشتاریشان متفاوت است. 

نتیجه برای نوشتن صحیح آن ها الزم است به بافتی که در آن ارائه می شود و از نظر معنی نیز متفاوتند در 

 توجه کرده و با درک معنی آن، شکل صحیح را بنویسیم.

 مثال: او بر سر خوان نعمت ارباب نشسته بود.

 او پسر خان روستا بود      

 باید جمله را به خوبی درک کنیم.   xan/برای نوشتن آن چه شنیده ایم /

 

 مسیر واژگانی مستقیم

 

همانطور که در شکل نمایش داده شده فرق این مسیر با مسیر باال عدم نیاز به درک معنی است. ولی در اینجا 

نیز مانند مسیر باال به بازنمایی های ذخیره شده خود نیازمند هستیم. در نتیجه برای نوشتن کلمات آشنا از 

 این مسیر استفاده می کنیم.

در این مسیر مشکل دارند قادر به دیکته نویسی کلمات بی قاعده نیستند. زیرا به دلیل آسیب به افرادی که 

این مسیر از مسیر غیرواژگانی به عنوان مسیر جبرای استفاده می کنند. در نتیجه می توانند کلماتی که تطابق 

دارد یک بین واج و نویسه وجود ن نویسه دارند را بنویسند اما در مورد کلماتی که تطابق یک به-یک به یک واج

یعنی کلمات بی قاعده دچار مشکل شده و همان چیزی را که شنیده اند می نویسند. مثالً کلمه شانه را به 

 صورت زیر می نویسند: شان

  شود. در نتیجه برای  ارزیابی آن ها از فهرست کلمات با قاعده و بی قاعده استفاده می
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 مسیر غیر واژگانی

صورتی که محرک کلمه ناآشنا یا ناکلمه باشد درنتیجه بازنمایی ذخیره شده ای در مغز موجود نیست و فرد در 

از مسیر مستقیم تبدیل واج به نویسه برای نوشتن استفاده می کند. بنابراین برای ارزیابی سالمت این مسیر 

 ناکلمه ها را به فرد دیکته می گوییم.
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