
اختالالت یادگیری

ىستی ناظوی پٌر:تيیو کننده

کارضناس ارضد رًانطناسی تربیتی



:تعریف اختالل یادگیری

ًبرظبیی یبدگیری در یک یب چٌذ فرایٌذ رٌّی یب درض  
ّبی آهَزؼگبّی اظت کِ هعلَل فقر هحیطی،فقر 

فرٌّگی،فقر عبطفی،هؽکالت هغس ٍ ظیعتن عصجی،هؽکالت  
جعوبًی)چؽن،گَغ ٍ ...(ًیعت.



:ٍیصگی ّبی داًػ آهَزاى دارای اختالل یبدگیری

(IQ< 85)َّش عجیؼی  -
- ػذم ٍخَد ًقض دس سیستن ثیٌبیی،ضٌَایی ٍ هغض -

- ػذم ٍخَد اختالل ػبعفی ٍ سبصگبسی -
- ٍخَد اختالل دس یک یب چٌذ هبدُ دسسی -

- ادساک دیذاسی،ادساک )ٍخَد اختالل دس فشآیٌذّبی ضٌبختی  - 
...(ثیٌبیی،حبفظِ،دقت،تَخِ ٍ 

- تفبٍت فبحص ثیي هیضاى پیطشفت تحػیلی ٍ تَاًبیی رٌّی -
 



:اًَاع  اختالالت یبدگیری

اختالل خَاًذى -

- اختالل دیکتِ ًَیعی -

- اختالل ریبضی -



اختالل دیکتِ ًَیعی



:دستِ تقسین هی ضَد  9اختالل دیکتِ ًَیسی ثِ 

هثبلًَع خطب                    

هغبزُ         هقبزُ/ هٌسٍر         هٌظَرخطبّبی هرتجط ثب حبفظِ دیذاری -1

هبدر         هبرد/  آرزٍ         آزرٍخطبّبی هرتجط ثب حبفظِ تَالی دیذاری -2

 خطبّبی هرتجط ثب تویس دیذاری -3
کبّػ،افسایػ یب جبثجبیی  )

(ًقطِ،ظرکػ،دًذاًِ

گل          کل /دٍغ         دٍض 
ؼعتن           ظؽتن

ؼٌیذاری خطبّبی هرتجط ثب حبفظِ -4
جب اًذاختي کل کلوِ یب ثیػ از دٍ حرف )

در کلوِ،جبیگسیٌی یک کلوِ ثِ جبی کلوِ 
)هَرد ًظر

پریذ -----پریذ            یکذفعِ 
ظپبظگسارم            ظپبزارم

رفبقت          دٍظتی

(  دقت) خطبّبی هرتجط ثب حعبظیت  -5
ؼٌیذاری

زًجَر         زهجَر/ هعَاک         هعجبک 

ثبثب  (کردى کل کلوِ ٍاشگَى)ٍارًٍِ ًَیعی -6

ثبثب(کل کلوِ آییٌِ ٍار ًَؼتي)قریٌِ ًَیعی -7

عذم ٍضَح کلوِ ثب ٍجَد  )ًبرظبًَیعی -8
(درظت اهالی

اظتثٌب،تؽذیذ  )ًکبت آهَزؼی عذم رعبیت-9
ٍ)...

  تجرثِ ّب          تجرثْب/ خَاّر         خبّر 



درهبى اختالل دیکتِ ًَیعی
.دقیقِ ثبیذ اًجبم ؼَد 15توریي ّبی درهبى اختالالت رٍزاًِ ثِ هذت حذاقل 

توریيّذف

حبفظِ دیذاری ٍ تَالی   تقَیت
دیذاری

هٌسٍر          هٌظَر
هغبزُ         هقبزُ
  آرزٍ         آزرٍ
هبدر         هبرد

اظتفبدُ از کبرت تصبٍیر-
تشتیت قشاس گشفتي تػبٍیش،حزف ضذى تػبٍیش،ثیبى خضئیبت تػبٍیش  

پیچیذُ،ثیبى تفبٍت تػبٍیش هطبثِ
اًجبم ثبزی دٍهیٌَی ًقطِ-
ثبزی ثب اؼیب-

تشتیت قشاس گشفتي اضیب،حزف اضیب
ثبزی ثگرد ٍ پیذا کي-
ثبزی حرکبت چؽن -

تقَیت تویس دیذاری
دٍغ         دٍض  

گل          کل
ؼعتن           ظؽتن

تْیِ کشدُ ٍ اص داًص آهَص هی خَاّین کِ حشف  کبستی هبًٌذ ًوًَِ- 
(1ضکل .)سوت ساست سا دس هیبى حشٍف سوت چپ ثیبثذ

تْیِ کشدُ ٍ اص داًص آهَص هی خَاّین کِ کلوِ  کبستی هبًٌذ ًوًَِ-
(2ضکل .)سوت ساست سا دس هیبى کلوبت سوت چپ ثیبثذ

تػَیشی سا خلَ داًص آهَص قشاس هی دّین کِ یک یب چٌذ تػَیش -
سپس اص ٍی هی خَاّین تػَیش یب  .خبظ دس آى پٌْبى ضذُ ثبضذ

(  3ضکل .)تػبٍیش هَسد ًظش سا ثیبثذ
(4ضکل .)تقَیت ادساک ًقص اص صهیٌِ -



1ضکل 

2ضکل 

ح-ج-ی-ح-ج-چ-غ-خ-ع-ح-چ-ج-چج

د–ذ –د –ً –ت –ب –ز –ذ –ر –د –ذ –د د

گ -ک  -م  -گ  -چ -ک  -ل  -ت  -ک  -گ گ

بیابید نوٌنو حرًف سوت راست را در در هیاى حرًف سوت چپ

دًش-دانص-سازش-رانص-دانصدانص

دائن-حاتن-خاتن-قائن-نادم-حاتنحاتن

نوٌنو کلوات سوت راست را در کلوات سوت چپ بیابید



3ضکل 
.دس تػَیش صیش آدم ّب ٍ حیَاًبت سا ثب سًگ صدى هطخع کٌیذ



:4ضکل 





توریيّذف

تقَیت حبفظِ ؼٌیذاری ٍ حعبظیت ؼٌیذاری
پریذ -----پریذ            یکذفعِ

ظپبظگسارم            ظپبزارم
رفبقت          دٍظتی

هعَاک         هعجبک 
زًجَر         زهجَر

ًَاس غذاّب استفبدُ اص-
استفبدُ اص قَعی غذاّب-
غذا صدى،ثیبى  )ثبصی غذا صدى تَسظ دٍستبى -

(کلوِ،ثیبى حشف
ػذم تکشاس کلوبت ٍ خوالت دس ٌّگبم دیکتِ گفتي -

تَسظ هؼلن،ّوچٌیي استفبدُ اص غذای هؼوَل ٌّگبم 
دیکتِ گفتي

(طیال-ضیال/ذ-ج)ثبصی ثب کلوبت ٍ حشٍف -
(ثبصی ثب کلوبت)تقَیت گٌدبیص ًگْذاسی رٌّی -
.هؼلن خلَ دّبى خَد سا ثپَضبًذ ٍ دیکتِ ثگَیذ-
.تقَیت هْبست دست ٍسصی -

هفبّین پبیِ   آهَصش -قریٌِ ًَیعی/ٍارًٍِ ًَیعی
(صیش،سٍ/ثبال،پبییي/ساست،چپ)سیبضی

سیٌی )توشیٌبت هشثَط ثِ تحشیکبت حسی اًدبم-
(تحشیک پَستی/حشٍف سوجبدُ ای/آسد



(نارسا نویسی خطاهای متداول در نوشتن با دست (

عللًقص

ثسیبس ًضدیک ثَدى ثبصٍ ثِ ثذى.الفًَیسی ثیص اص حذ کح -1
ثسیبس سفت گشفتي ضست. ة
ثَدى خیلی صیبد ًَک قلن اص اًگطتبى دٍس. ج
غحیح ًجَدى خْت کبغز. د

  دسست ًجَدى خْت حشکت قلن. ی

ثسیبس دٍس ثَدى ثبصٍ اص ّن. الفساست ًَیسی ثیص اص حذ -2
ثسیبس ًضدیک ثَدى اًگطتبى ثِ سش قلن. ة
ّذایت قلن ثِ تٌْبیی تَسظ اًگطت سجبثِ. ج
ًب غحیح ثَدى خْت کبغز. د

اص حذ اًگطت سجبثِ فطبس دادى ثیص. الفپش فطبس ًَضتي -3
استفبدُ اص قلن ًب هٌبست. ة
ًبصک ثَدى ثیص اص حذ قلن.ج



عللًقص
ساست ًگِ داضتي قلن ثیص اص حذ اٍسیت یب.الفکن سًگ ًَیسی ثیص اص حذ -4

چشخص ًَک قلن ثِ یک سوت. ة
قغش ثیص اص حذ قلن. ج

سفت ثَدى ثیص اص حذ ضست.الفصاٍیِ داس ًَیسی ثیص اص حذ -5
ثیص اص حذ ضل ًگْذاضتي قلن. ة
حشکت ثیص اص حذ کٌذ قلن. ج

ًجَدى آصادی حشکت.الفًب هشتت ًَیسی ثیص اص حذ -6
حشکت ثیص اص حذ کٌذ دست. ة
هحکن گشفتي قلن. ج
ثَدى ٍضؼیت ًبدسست یب ًبساحت. د

پیطشفت ثیص اص حذ سشیغ قلن ثِ سوت چپثیص اص حذ فبغلِ گزاسی -7



:درهبى ًبرظب ًَیعی
تٌبست استفبع هیض ٍ غٌذلی  .تػحیح ٍضؼیت ًطستي داًص آهَص ٌّگبم ًَضتي -1

(ثب داًص آهَص
لجِ کبغز ثب لجِ هیض صاٍیِ ای حذٍد )ساست قشاس گشفتي کبغز یب دفتش داًص آهَص -2

(دسخِ داضتِ ثبضذ 15
هذاد ثبیذ ثیي اًگطت ضػت ٍ  )تػحیح ًحَُ هذاد دست گشفتي داًص آهَص -3

(اًگطت اضبسُ اص ثبالی قسوت تشاضیذُ ضذُ قشاس گیشد
تقَیت ػضالت ظشیف اًگطتبى ٍ استفبدُ اص هذادّبی ثبسیک تش اص هذادّبی  -4

.هؼوَلی
(هبص.)کطیذى خظ ّبی هَاصی ثب فبغلِ کن ٍ صیبد -5







اختالل خَاًذى



اًَاع اختالالت خَاًذى

آگبّی ّبی ٍاج ؼٌبظی -1
ضٌبخت هػَت ّب -
ضٌبخت غبهت ّب -
تَاًبیی غذاکطی کشدى -
تَاًبیی تشکیت غبهت ّب ٍ هػَت ّب -
تَاًبیی ّدی کشدى -
رٍاى خَاًی -2

- حزف کلوبت -
- خبیگضیي کشدى کلوبت* 

- ضٌبختي کلوبت* 
- تکشاس کلوِ یب ػجبست -

- کلوِ کلوِ خَاًذى*
- اضبفِ کشدى کلوِ* 

درک هطلت -3
ػذم سػبیت ػالئن سدبًٍذی-
سشػت خَاًذى -



:ٍیصگی کَدکبى دارای اختالل خَاًذى
.اغلت کَدکبى پسش --
.غبلجب داسای هطکالت سفتبسی --
.داهٌِ تَخِ پبییي --
.هطکل دس توشکض --
.ػذم توبیل ثِ خَاًذى --
.غبلجب اػتوبد ثِ ًفس پبییي --
.داسای لکٌت صثبى --
.ػذم تَاًبیی کٌتشل ّیدبًبت خَد --
.  تکبى دادى سشثِ خبی تکبى دادى چطن دس ٌّگبم خَاًذى --
.ػذم تَخِ ثِ ػالئن سدبًٍذی --
.ضؼف دس حبفظِ دیذاسی ٍ ضٌیذاسی --



:توریٌبت پیؽٌْبدی

- .آهَزغ ؼیَُ صحیح تٌفط -

- . ثب دّبى توبم َّای ؼػ را در هقبثل آیٌِ یب ؼیؽِ خبرج کٌذ -

- (.م)هبًٌذ صذای .ًفط را هتَقف کٌذ،در ّویي حبل صذای یک حرف را ثِ صَرتی کؽیذُ ٍ هوتذ ایجبد کٌذ -

- .زثبًػ را ثیرٍى آٍردُ ٍ ثب فرهبى هعلن ثِ جْبت هختلف حرکت دّذ -

- .ًَک زثبى را در داخل دّبى ثِ ثخػ ثیرًٍی ٍ ثخػ داخلی لثِ در ثبال ٍ پبییي ثوبلذ ٍ حرکت دّذ -

- .زثبًػ را در دّبى دایرُ ٍار ٍ ثیضی ٍار حرکت دّذ ٍ هراقت ثبؼذ کِ زثبًػ ثِ دًذاى ّب ثرخَرد ًکٌذ -

- .ظعی کٌذ فک پبییي را ثِ جْت ّبی هختلف حرکت دّذ -

یک هتي ثب خط درؼت ٍ یک پبیِ پبییي تر از َّغ کَدک اًتخبة هی کٌین،هتي را ثب داًػ آهَز  --

تحریک )ظپط ّوراُ ثب خَاًذى ازداًػ آهَز هی خَاّین زیر هتي خط ثکؽذ(. رٍاًخَاًی)هی خَاًین-

.  ٌّگبم خَاًذى صذای داًػ آهَز را ضجط هی کٌین ٍ ظپط ثرای خَدغ پخػ هی کٌین(.حعی

 



اختالل ریبضی



هجبًی پبیِ سیبضی کِ ػذم یبدگیشی آى ّب هی تَاًذ هٌدش ثِ ثشٍص 
:اختالل ضَد ػجبستٌذ اص

- عجقِ ثٌذی کشدى  -
- سدیف کشدى -

- دسک تدسن فضبیی -
- ادساک دیذاسی -

- فْن ٍ دسک ٍاطُ ّب -
تَاًبیی ًگْذاسی رٌّی -



:تقَیت درک تجعن فضبیی





:تقَیت ادساک دیذاسی







:ًظریِ دهي ٍ دالکبتَ

دس غَستی کِ ًظبم ػػجی دس عَل صًذگی کَدک هشاحل سضذ عجیؼی خَد سا  
.عی کٌذ،کَدک دچبس هطکل یبدگیشی ًخَاّذ ضذ

.سٍص ّفتِ ٍ ّش سٍص دس سبػت هؼیي اخشا ضَد 7ثشًبهِ دسهبًی دهي ٍ دالکبتَ ثبیذ  
.هشحلِ هی ثبضذ 4ایي تئَسی داسای 
دقیقِ توشیي دس ّش سٍص 21توشیي،خوؼب  4هشحلِ اٍل،ضبهل 
دقیقِ توشیي دس ّش سٍص 53توشیي،خوؼب  4هشحلِ دٍم،ضبهل 
دقیقِ توشیي دس ّش سٍص 76توشیي،خوؼب  5هشحلِ سَم،ضبهل 

دقیقِ توشیي دس ّش سٍص 91تب  61توشیي،خوؼب  8هشحلِ چْبسم،ضبهل 



(تئَری دیذ حرکتی :ًظریِ گتوي(

اص ًظش گتوي ّش فشدی دس کست هْبست ّبی حشکتی ٍ ادساکی ثبیذ اص هشحلِ 
خبغی ػجَس کشدُ ٍ ثِ هشحلِ ثؼذی ثشسذ،کسبًی کِ اختالل یبدگیشی داسًذ،یب  

دس یکی اص ایي هشاحل تَقف کشدُ اًذ ٍ یب ثشخی اص هشاحل سا ثِ خَثی عی  
.ًکشدُ اًذ



:هراحل یلذگیری از ًظر گتوي
ًظبم پبسخ فغشی             ثبصتبة ّبی ًب آهَختِ کَدک است کِ ثِ ٌّگبم تَلذ  -1

...(حشکت ثبصتبثی،سفلکس ًَس،چٌگ صدى،غذا ٍ 36.)آى ّب سا اًدبم هی دّذ
...خضیذى،ساُ سفتي،پشیذى،لی لی کشدى ٍ ًظبم حشکتی ػبم-2

ًظبم حشکتی خبظ              ساثغِ چطن ٍ دست،ّوکبسی دٍ دست ثِ ٌّگبم  -3
...کبس هطتشک،ّوبّوٌگی دست ٍ پب،ثیبى کالهی ٍ 

ًظبم حشکتی چطوی             تؼقیت چطوی،چشخص آصاد چطن ّب،حشکت -4
.چطن اص یک ّذف ثِ ّذف دیگش

.ًظبم گفتبسی حشکتی              اػوبلی هثل گفتبس حشکتی،گفتبس کبهل-5
ًظبم تدسوی              تَاًبیی یبدآٍسی ادساک ّبی پیطیي،هثل گفتِ ّب، ضٌیذُ  -6

...ّب،لوس ضذُ ّب ٍ 
.ادساک              تَاًبیی تدسن ٍقبیغ ٍ دسک ٍقبیغ-7
.   ضٌبخت              تفکشات رٌّی ٍ تدشیذ ّبی رٌّی-8



....کاش
.کاش بزای آهَختي بِ هي بِ راٌّوایی ضفاّی ٍ آهَسش کالهی بسٌدُ ًوی کزدی

.  هي ًیاسهٌد رّبزی عولی تَام
.کاش هزا آساد هی گذاضتی

اس کٌدی حزکاتن ًاضکیبا ًوی ضدی ٍ بِ خاطز عولکزد ًاضیاًِ ام 
.فزصت کسب تجزبِ ٍ یادگیزی را اس هي سلب ًوی کزدی

.کاش هزا سزسًص ًوی کزدی کِ هي بِ علت عدم تَاًایی هستحق هالهت ًیستن
کاش در آهَسش هي، بِ اًتظار هعجشُ ًبَدی تا اس کَضص ٍ هبارسُ در آهَختٌن هأیَس 

.ًوی ضدی
.کاش اًدک پیطزفتن را هقدهِ پیطزفتی دیگز تلقی هی کزدی

کاش صبَراًِ هی گذاضتی هیشاى سزعتن را خَد تعییي کٌن تا بداًی کِ در پٌاُ صبز تَ 
.بز آى خَاّن افشٍد


