
اختالل در خواندن و نوشتن يكي از اختالالت 

ويژه يادگيري است كه به سبب ارتباطي كه با 

دشواريهاي زباني دارد به نوعي در حيطه كار 

گفتار درماني قرار ميگيرد. جراكه كلمات نوشته 

شده در واقع نوعي سمبل زباني هستند كه 

 براي برقراري ارتباط به كار ميروند. 

كودكان مبتال به اين اختالل معموالَ با ورود به 

مدرسه شناخته ميشوند. چنين كودكاني در 

 واقع تعجب والدين و مربيان خود را بر 

مي انگيزند چراكه عليرغم اين كه از هو ش 

طبيعي يا حتي بااليي برخوردارند، بدون بهره 

گيري از آموزشهاي ويژه قادر به ادامه تحصيل 

نيستند و در برخي موارد مطالب را فرا گرفته و 

 به زودي آنها را فراموش مي كنند. 
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 PF-SH-06 شماره سند:

 
 

از مجموع تعاريفي كه در مورد اين اختالل ارائه 

شده، مي توان اين طور برداشت كرد كه 

كودكان مبتال، با داشتن بهره هوشي طبيعي يا 

باالتر از حد معمول، عليرغم اينكه از نظر 

حواس مختلف سالمند و از امكانات محيطي و 

آموزشي خوبي برخوردارند و به ناهنجاريهاي 

رفتاري شديد نيز مبتال نمي باشند، در زمينه 

آموزشي به طور قابل مالحظه اي كمتر از حد 

 انتظار پيشرفت مي كنند. 

بنابراين در زمره كودكان استثنائي، ناشنوا، 

عقب ماندگي ذهني، زبان پريش و ...  كه 

ممكن است چنين اختاللي را هم نشان دهند، 

 قرار نمي گيرند. 
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الزم به ذكر است كه هرچه اين  

كودكان سريعتر به گفتار درماني 

مراجعه كنند، پيشرفتهاي بهتري را 

 نشان داده و راحت تر درمان ميشوند. 

 

 

 

 ساير عالئم عبارتند از :

كمبود توجه و تمركز، دقت بيش از اندازه به جزئي 

از كل يا برعكس كلي نگري و عدم توجه به اجزاء، 

فقدان هماهنگي الزم در حركات، عدم تثبيت 

برتري طرفي، اختالل در درك ارتباط فضايي و 

جهت يابي، آينه نويسي و وارونه نويسي، اختالل در 

تقليد يا كپي موارد نوشته شده، اختالل تلفظي، 

اختالل در محاسبه و اختالل در تميز و تشخيص 

شنيداري و بينائي بسته به شدت و نوع عارضه يك 

يا چند عالمت از مجموعه مذكور در كودك 

 مشاهده مي شود. 

 

 

 

كودكان مبتال به اختالل در خواندن، نيازمند شيوه 

هاي خاص درماني و آموزشي هستند كه از كليه 

حواس كودك براي يادگيري و شناخت حروف، 

 هجي كردن، خواندن و نوشتن استفاده مي كند .

اين بيماران به هيج وجه نبايد به مدارس كودكان 

عقب مانده ارجاع داده شوند. چنين كودكاني ممكن 

است در شناخت و تطابق حروف و كلمات، خواندن 

و هجي كردن كلمات نوشته شده يا نوشتن امالء 

 ناتوان يا دچار مشكل باشند. 
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