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پیشگفتار نويسندگان 

است. رح مط یتو ترب میتعل یهامقوله ترینجدیاز  بعنوان یکی امروزه ناتوانی یادگیری

 یرییادگبه اندازه مشکالت  با نیازهای ویژهشناسی کودکان از روان یبخش یچه یدشا

مبحث از  نی. اهمراه نباشدمتعدد  یهاو بحث های جدید و چالش برانگیزپژوهش با

دهه دوم و سوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته جهان، به ویژه در اروپا و آمریکا 

وپرورش استثنایی از وده و در کشور ما نیز از زمانی که سازمان آموزشب مورد توجه

 است.  چند دهه تأسیس شده، موردتوجه قرار گرفته

 منزله علت اصلی مشکالت شدید یادگیری تحصیلی شناختهیادگیری به هاییناتوان

ا ترین طیف دانش آموزان بهای یادگیری بیشترین و متنوعو کودکان با ناتوانی شده

یکی دیگر از مشکالتی که در با مسائل یادگیری  شوند.نیازهای آموزشی ویژه مطرح می

 اختصار بیش فعالی نامیدهمرتبط است، اختالل نقص توجه/ بیش فعالی است که به

 اللاخت با مرتبط نامناسب تحصیلی عملکرد از های یادگیری خاص،شود. ناتوانیمی

 نقص توجه/ بیش فعالی، اختالل در زیرا ست،ا شده متمایز فعالیبیش/توجه نقص

 تند،نیس تحصیلی هایمهارت یادگیری در خاص مشکالت بیانگر فرد لزوماً مشکالت

 وقوع حال،بااین. کنندمی منعکس هامهارت این عملکرد در را هاییدشواری بلکه

 طورهب آنکه از بیشتر فعالیبیش/توجه نقص اختالل و خاص یادگیری اختالل زمانهم

الل های یادگیری و اختکتاب حاضر به تشریح ناتوانی .است رایج برود انتظار تصادفی

پردازد.نقص توجه/بیش فعالی و ابعاد آن به زبانی ساده و علمی می

های یادگیری مطرح است، پس از معرفی در بخش نخست کتاب که با عنوان ناتوانی

تصری از آن، به صورت مجزا به تشخیص های یادگیری، تعاریف و تاریخچه مخناتوانی

ر های یادگیری بهای و درمان ناتوانیهای یادگیری، طبقه بندی و انواع ناتوانیناتوانی

اساس متون و نظریات علمی و تجربیات نویسندگان پرداخته شده است. فصولی که 

اران مکتواند مورد استفاده ههای یادگیری است میبا تشخیص و درمان ناتوانی مرتبط



های یادگیری و نیز معلمان و اولیای گرامی در جهت دستیابی ارجمند درمانگر ناتوانی

 های یادگیری و درمان آن قرار گیرد.به درك بهتری از ناتوانی

بخش دوم کتاب به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی پرداخته است. اختاللی که 

های تربیتی و م در زمینههای زیادی هم در زمینه تحصیلی و همتاسفانه چالش

های آنان ایجاد کرده است. در این بخش نیز خانوادگی برای کودکان مبتال و خانواده

پس از معرفی اجمالی اختالل نقص توجه/ بیش فعالی، نویسندگان به تشخیص و درمان 

کنند. فصل آخر این بخش و کتاب های مرتبط با آن اشاره میاین اختالل و نظریه

ای تحت عنوان آموزش به کودك استثنائی، به مسائل آموزشی و مدرسه حاضر نیز

ردازد.پهای یادگیری و اختالل نقص توجه/ بیش فعالی میکودکان مبتال به ناتوانی

امید است اثر حاضر بتواند با در اختیار قرار دادن اطالعات مفید در حوزه کودکان 

توجه/ بیش فعالی، مورد استفاده مشاوران، های یادگیری و اختالل نقص مبتال به ناتوانی

 شودهای این کودکان قرار گیرد. از شما خواننده گرامی تقاضا میدرمانگران و خانواده

اشکاات احتمالی در نگارش کتاب حاضر را به آدرس ایمیل نویسنده به نشانی

fajalili9313@gmail.com  و یاMahdi.arkhodi@gmail.com  ارسال

های بعدی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.ا در ویرایشتنمایید 

 با تشکر

 اطمه جلیلیف

مهدی ارخودی قلعه نوئی

mailto:Mahdi.arkhodi@gmail.com


فهرست مطالب

71 اتیکل: اول فصل
71 فيتعر

52 یریادگي یهایناتوان فيتعر در مختلف یهادوره

52 یمغز دهیدبیآس دوره

52 مغز یجزئ کارکرد یهادوره

52 یریادگی یهایناتوان دوره

52 یریادگي یناتوان خچهيتار

52 یریادگي ژهيو یهایناتوان وعیش

25 یریادگي یهایناتوان به مربوط یهاهينظر

25 مغز یطرف غلبه هینظر

25 انیگرا شناخت هینظر

25 روانکاوان هینظر

22 توجه دامنه یکوتاه هینظر

22 هایآگاه یفرابر هینظر

22 رشد در ریتأخ هینظر

23 یریادگی یهایناتوان درباره یزندگ گستره دگاهید

23 یریادگي یهایناتوان با کودکان یهایژگيو

23 یحرکت یهایناتوان

23 یعاطف -یاجتماع یهایناتوان

23 یادراک یهایناتوان

23 ینمادساز یهایناتوان

23 توجه یهایناتوان

23 حافظه یهایناتوان

34 یزبان یهایناتوان

34 یریادگي یناتوان دچار آموزاندانش یژگيو

32 یریادگي یهایناتوان یبندطبقه: دوم فصل



32 مقدمه

31 یریادگي یهایناتوان انواع یبندطبقه

31 یخوان نارسا اي خواندن اختالل

22 خواندن فیتعر

22 خواندن یریادگی مراحل

22 خواندن شروع یبرا شدن آماده: ۱ مرحله

22 خواندن شروع: 5 مرحله

22 خواندن یهامهارت رشد: 2 مرحله

22 خواندن شیپاال 2 مرحله

22 خواندن آموزش

23 خواندن اختالل یهاجلوه

23 مطلب درك و واژه یبازشناس

23 خواندن در مهارت و واژه یبازشناس

25 یخوانروان

23 نارساخوان کودکان یهایژگیو

23 ینارساخوان یستیز ابعاد

23 :یکیژنت عوامل

23 :یدارید عوامل

23 :یحرکت عوامل

22 یسينو نارسا اي نوشتن اختالل

3۱ نوشتن اختالل یبنددسته

32 یسینارسانو و ینارساخوان یشناسسبب

32 یشناختواج هینظر

32 دوگانه نقص هینظر

32 عیسر یداریشن پردازش هینظر

33 یینایب هینظر

33 مگنوسلوالر هینظر

33 یکیژنت عوامل هینظر

33 راست طرف یمغز مکرهین یبرتر هینظر

33 کردن یهج و ینوشتار انیب



14 نوشتن و خواندن نیب ارتباط

17 یاضير اختالل

32 یاضیر اختالل علل

33 یاضیر یریادگی ژهیو اختالل انواع

32 یاضیر یریادگی ژهیو اختالل در خاص مشکالت

32 یلیتحص یهایناتوان

32 یتحول یهایناتوان

32 یینایب ادراك در مشکل

33 ییفضا روابط

33 یحرکت -یینایب ییتوانا

33 شکل ادراك

33 نهیزم از شکل صیتشخ

33 ییشنوا ادراك در مشکل

33 حرکت در مشکل

33 حافظه در مشکل

33 توجه در مشکل

24 یریادگي یهایناتوان با مرتبط اختالالت ريسا

34 (یرشد یعقالن اختالل) یعقالن یناتوان

34 یحس ای یعصب تاختالال از یناش یریادگی مشکالت

34 یشناخت -یعصب اختالالت

3۱ یفعالشیب توجه یکاست اختالالت

35 یشیپرروان اختالالت

22 یریادگي یهایناتوان علل: سوم فصل
23 مقدمه

22 یطیمح ملعوا

32 خانه طیمح

32 مدرسه طیمح

32 یاجتماع طیمح

33 یفرهنگ طیمح



 

 

 33 یکیزیف طیمح

 21 یعاطف عوامل

 21 یکيزیف عوامل

 33 ییشنوا اختالالت

 33 یینایب اختالالت

 33 مغز عملکرد در نقص و یمغز بیآس

 ۱44 مغز یرگیچ

 ۱44 یجنس یهاتفاوت

 744 هوش مؤثر عوامل

 747 یکیژنت عوامل

 745 یشناختعصب عوامل

 742 یریادگي یهایناتوان صیتشخ: چهارم فصل

 743 یریادگي یهایناتوان صیتشخ یهاروش

 ۱43 مشاهده روش

 ۱42 احبهمص روش

 ۱42 یروان یاآزمونه از استفاده

 742 یریادگي یهایناتوان یصیتشخ یهامالک

 772 یریادگي یهایناتوان درمان: پنجم فصل

 772 یریادگي اختالالت یدرمان یکردهايرو

 771 یریادگي یهایناتوان درمان در یپزشک کرديرو

 ۱۱3 ییدارو درمان

 ۱۱3 هیتغذ

 ۱۱3 ییغذا یهامکمل حذف

 ۱۱3 خون سطح کنترل

 ۱۱3 نیتامیو یباال ریمقاد با درمان

 772 یریادگي اختالالت درمان در یشناخت کرديرو

 ۱54 یشناخت-یرفتار اصالح

 ۱54 یاسناد یبازآموز

 ۱54 ینیخودبازب و یخودآموز ،یخودپرسش



 

 
 

 ۱5۱ مسئله حل مدل

 757 یریادگي اختالالت درمان در یرفتار کرديرو

 ۱5۱ یکاربرد تاررف لیتحل

 ۱55 میمستق آموزش

 ۱55 رفتار تیهدا یراهبردها

 752 خواندن اختالل درمان رد جيرا مداخالت

 ۱52 فرنالد یچندحس روش

 ۱52 اری انهیرا آموزش

 ۱53 یاصالح دنخوان

 ۱53 یشناختواج یآگاه

 ۱52 نگهامیلیک-اورتون روش

 ۱52 دبکینوروف

 ۱52 مطلب درك یراهبردها

 ۱53 یفراشناخت یراهبردها آموزش

 751 نوشتن اختالل اندرم در جيرا مداخالت

 ۱53 یحرکت و یحس مداخالت

 ۱53 یشناخت آموزش

 ۱53 انهیرا بر یمبتن آموزش و یانهچندرسا آموزش

 ۱24 اریادی یابزارها

 ۱2۱ یدرمانیباز

 ۱25 یحرکت - یادراک روش

 ۱25 باست کلیما زبان رشد روش

 722 یاضير اختالل درمان در جيرا مداخالت

 ۱22 یرشد یهامداخله

 ۱23 یخودآموز

 ۱23 یکاردرمان مداخالت

 ۱22 گیفراست روش

 ۱22 دالکاتو روش

 ۱22 یحرکت -یادراک روش

 ۱23 یحس یکپارچگی روش



 

 

 737 اتیکل ؛یفعالشیب/ توجه نقص اختالل: ششم فصل

 735 فيتعر

 732 یفعالشیب/جهتو نقص اختالل وعیش

 731 یفعالشیب/  توجه نقص اختالل خچهيتار

 724 یفعالشیب/توجه نقص اختالل یشناسسبب

 727 یشناسسبب اتينظر

 ۱22 ینیوالد و تولد از پس خطرساز عوامل

 ۱22 وراثت

 ۱23 توجه نقص یفعالشیب اختالل و هاژن

 ۱22 ییاجرا یعملکردها مدل

 ۱22 یفعالشیب/  توجه نقص اختالل و ینورون یمدارها

 ۱23 یفعالشیب/ توجه نقص اختالل و یکور

 ۱24 فعالی بیش/ توجه نقص اختالل یدارا کودکان در توجه یکور

 722 یفعالشیب/ توجه نقص اختالل صیتشخ: هفتم فصل

 723 یفعالشیب/  توجه نقص اختالل یتحول ریس

 722 یفعالشیب/توجه نقص اختالل صیتشخ

 721 یفعالشیب/ توجه نقص اختالل یصیتشخ یارهایمع

 712 یافتراق صیتشخ

 712 یفعالشیب/ توجه نقص اختالل درمان: هشتم فصل

 712 مقدمه

 711 یفعالشیب/ توجه نقص اختالل ریس

 714 همراه یهایماریب

 714 یفعالشیب/توجه نقص اختالل یهادرمان و هاهينظر

 712 (کيولوژیب) یشناختستيز یهاهينظر

 ۱32 :یکیژنت یهاهیفرض

 ۱33 یجسمان نقص هیفرض

 ۱32 یعصب دهندهانتقال ترشح در اختالل هیفرض

 ۱32 کیآلرژ هیفرض



۱32 یاآستانه تحت هیفرض

711 یروان درون یهاهينظر

۱33 یتوجهکم هیفرض

۱33 یفعالشیب هیفرض

۱33 یتکانشگر هیفرض

۱33 مقررات از یرویپ در نقص هیفرض

712 یاجتماع یهاستمیس هينظر

724 یفعالشیب/ وجهت نقص اختالل درمان گستره

۱3۱ یریشگیپ یهابرنامه -۱

۱35 یدارودرمان -5

۱33 ركمح یداروها

۱32 اثر کوتاه محرك یداروها

۱32 اثر یطوالن محرك یداروها

۱32 محرك ریغ یداروها

۱32 فشارخون ضد یداروها

۱33 نیکست آتومو

۱33 یاجتماع یروان مداخالت -2

۱33 محورجامعه آموزش یهاروش( الف

۱33 محور مدرسه یهاروش( ب

544 محور خانواده یاهروش( ج

542 نوجوانان یبرا یرفتار یدرمانخانواده

542 محور کودك یهاروش( د

543 یرفتاردرمان -۱

543 یرفتار یشناخت یهاروش -5

543 یاجتماع یهامهارت آموزش -2

577 توجه صينقا یبازتوان و تيريمد

5۱۱ :توجه پردازش آموزش -۱

5۱۱ :یطیمح یهاتیحما و هایاستراتژ از استفاده -5

5۱۱ :یرونیب یکمک لیوسا از استفاده -2

5۱۱ :یاجتماع - یروان تیحما -3



5۱5 وجهت پردازش آموزش

5۱5 توجه انواع میترم یبرا یدرمان یهاتیفعال

5۱2 مداوم توجه

5۱3 رییتغ حال رد توجه

5۱3 منقسم توجه

5۱3 یانتخاب توجه

5۱2 جهتو یبازتوان در درمان اصول

572 فعالشیب کودکان به آموزش: نهم فصل
554 يیاستثنا کودکان آموزش

557 فعالشیب کودکان با معلمان املتع

555 مدرسه سطح در مداخله

552 حیصح رابطه یبرقرار

552 آموزدانش به مناسب یجا اختصاص

552 آموزاندانش یریادگی یهاسبک به توجه

552 رفتار تیریمد

553 یفعالشیب/  توجه نقص درباره مثبت تفکر داشتن

524 منابع
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اتیلک: فصل اول

 یریادگی هایناتوانیف یتعر

 یریادگی هایناتوانیف یدر تعرمختلف  هایدوره 

 یریادگی هایناتوانیخچه یتار

 یریادگی یها یوع ناتوایش 

 یریادگی هایناتوانیمربوط به  هاینظریه 

 یریادگی هایناتوانیان مبتال به کودک هایویژگی 

 یریادگی هایناتوانیان مبتال به آموزدانش هایویژگی



یادگیری و بیش فعالی هاییناتوان 81

 فیتعر

 یدااست. ش یتو ترب یمتعل یهامقوله ترینجدیو  یدترینجداز  یکی ۱یادگیری یناتوان

اعث ب یادگیریبه اندازه مشکالت  ژهیو نیازهایبا کودکان  شناسیرواناز  یبخش یچه

مبحث از دهه دوم و سوم  نیا متعدد نشده است. یاربس یهامختلف و بحث یقاتتحق

ده و بو آمریکا مورد توجهقرن بیستم در کشورهای پیشرفته جهان، به ویژه در اروپا و 

استثنایی از چند دهه تأسیس  وپرورشآموزشدر کشور ما نیز از زمانی که سازمان 

ی علت اصل منزلهبهاست. در حال حاضر ناتوانی یادگیری  شده، مورد توجه قرار گرفته

 گیرییاد هایناتوانی اصطالح. شده است مشکالت شدید یادگیری تحصیلی شناخته

 یب( مطرح شد که بالفاصله به تصو۱322در سال ) 5ار توسط ساموئل کركب یناول یبرا

نام دارد.  2(LDA) یادگیری هایناتوانیکننده امروزه انجمن  یب. سازمان تصویدرس

با  هینزم یندر ا یاداشته و مجله یریچشمگ یتفعال یطهح ینکه در ا یگریسازمان د

 هایناتوانی ٔ  درزمینهپژوهش  المللیبین ی، آکادمکنندیم نتشرنام تالماس م

1 Learning Disability 
2 Samuel Kirk

3 Learning Disabilities Association
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 هایناتوانیمربوط به  یمشترك مل ٔ  کمیتهتر ( است و از همه مهمLARLD) ۱یادگیری

مربوط به  یهادر رشته یکه خود از چند سازمان تخصص است( NICLD) 5یادگیری

است. یافته یلتشک یادگیری هایناتوانی

و  یروانشناس ی،شکچون پز یمختلف هایحیطهاز  یادگیری یمفهوم ناتوان

 ینهزم یندر ا فعال هایسازمانمتخصصان و گرفته است.  تأثیر وپرورشآموزش

 از آن یفاوتمت یفتاکنون تعار درنتیجهکنند  یدادست پ یواحد یفیاند به تعرنتوانسته

-DSM) یروان هایناتوانی یو آمار یصیتشخ یپنجم راهنما یراستودر  ارائه شده است.

 یناتوانبه نام  یناتوان، یک هاآنو به جای  اندشدهیادگیری حذف  هایناتوانی (5

تغییر  2یادگیری خاص یناتوانیادگیری به  یناتواناست.  یادگیری خاص، معرفی شده

 یاتواننیک  قبالًیک که هر ریاضی یناتوانو  نوشتن یناتوانخواندن،  یناتوانو  نام داده

یری یادگ یناتوانیک مشخص کننده در  انعنوبه، اکنون شدیممستقل و مجزا محسوب 

برای پوشش دادن  "یادگیری خاص یناتوان". از اصطالح اندشده خاص گنجانده

 ایآزمونهافراد در  یعملکردهایکی از  هرکدامکه  شودمیاستفاده  هاییناتوانی

 یراستو ، مثل خواندن، نوشتن و ریاضیات.دهدیمرا تحت تأثیر قرار  استانداردشده

راست چهارم یو یارهایعم (DSM-5) یروان هایناتوانی یو آمار یصیتشخ یم راهنماپنج

 وششپرا  ییمستقل و مجزا هایناتوانیتا  دهدیخاص را وسعت م یادگیری یناتوان یبرا

 یاضیاتر یا یخواندن، زبان کتب ی،زبان شفاه یرنظ یلی،چند مهارت تحص یا یکدهد که 

.شودمیذکر  یز، سطح شدت ناتوانینهر  یو برا سازدیرا محدود م

1 International Academic Research on Learning Disabilities
2 National Joint Committee on Learning Disabilities
3 Specific Learning Disability 
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یادگیری  هایناتوانیکودکان دارای  ۱کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول

یک یا بیش از یکی از فرآیندهای پایداری  در ییهاییخاص را کودکانی واجد نارسا

 در درك یا در کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری تعریف اندرکاردست شناختیروان

ت که اس یکادولت فدرال آمر یفتعر یج،را یفاز تعار یکیدولت فدرال  یفتعر. دکنیم

شد. ارائه مجدداًاندك  ییراتیبا تغ ۱333مطرح و در سال  ۱333بار در سال  یننخست

تعریف دولت فدرال آمریکا واژه ناتوانی خاص در یادگیری به ناتوانی آن  بر اساس 

 پایه مربوط به درك شناختیروانیا چند فرآیند  یک گروه از کودکان داللت دارد که در

وش دادن، در گ ناتوانی صورتبهدارند که  یناتوانزبان یا کاربرد آن، گفتاری و نوشتاری، 

فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام دادن محاسبات ریاضی 

، فکر 5راد در گوش دادناف ییموجب بروز نقص در توانا یناتوان این. شودمی گرجلوه

. گرددمی 3یاضیمحاسبات ر یا 3کردن ی، هج2، نوشتن2خواندن ،3، صحبت کردن2کردن

در  یجزئ یناتوان ،۱4یمغز یبآس ،3یادراک هایمعلولیتچون  یطیاصطالح شرا ینا

در  صطالحا ین. اشودمیرا شامل  یتحول یشیو زبان پر ۱5ی، نارساخوان۱۱کارکرد مغز

 یی،واشن یا یناییب ی،حرکت هایناتوانیاز  هاآن یادگیریمشکالت که  یمورد کودکان

3 National Advisory Committee Handicapped children (NACHC) 
2Listening
3 Thinking
4 Speaking
5 Reading
6 Writing
7 Spelling
8 Mathematical calculation
9 Perceptual handicaps
10 Brain injury
11 Minimal brain dysfunction
12 Dyslexia


