
اختالالت يادگيری در كودكان

دکتر فريبا عربگل
 فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

 اختالل يادگيری يعنی رشد ناكافی مهارت های خاص
تحصيلی كه به علت بيماری جسمی يا عصبی نباشد. اين

كودكان عليرغم هوش طبيعی در يك يا چند حوزه درسی

مشكل يادگيری دارند و توانایی هایی مانند خواندن،

نوشتن و يا رياضيات به طور قابل توجهی كمتر از سطح

توانايی عمومی كودك است. يعنی اين عدم توانايی در

حوزه تحصيلی خاص زير سطح مورد انتظار بر اساس

سن، هوش، و آموزش كالسی متناسب با سن می باشد.

اين كودكان عليرغم هوش خوب و يا متوسط در دريافت

اطالعات، تجزيه و تحليل آن و بروز آن مشكل دارند. اغلب

شكايات والدين آن است كه عليرغم اينكه كودك آن ها در

ساير حوزه های غير از مسائل درسی خوب عمل مي كند
ولي در مورد درس و مدرسه ضعيف عمل می کند و در

يك يا چند درس مشكل اساسی دارد.

در صورتی كه كودك در خواندن مشكل داشته باشد كه
شایع ترین نوع اختالل يادگيری نيز هست، در صحيح

خوانی، رمزگشايی، سرعت و دقت خواندن و درك مطلب

مشكل دارد. او در يادگيری پيشوندها، پسوندها، كلمات

ریشه ای و ساير فنون خواندن كند می باشد. در يادآوری و

فهم آنچه خوانده است مشكل دارد، در درك، فهم و تعبير

مفاهيم ضعف داشته و حتی نمی تواند اطالعات و متن

موجود را درست و صحيح بخواند. خطاهای پايدار در

خواندن دارد و معموال“ از خواندن با صدای بلند اجتناب

می کند.

كودكانی كه اختالل نوشتن دارند در هجی كردن صحيح

كلمات و ديكته آن، در استفاده از گرامر ضعف دارند.

دست خط بدي دارند و ممكن است در يك قطعه

نوشتاری، يك كلمه مشابه را به طور متفاوت بنويسند.

معموال“ از تكاليف نوشتنی اجتناب می کنند و تكاليف

درسی خود را به كندی انجام می دهند و خطاهای ثابت در

نوشتن دارند.

 

كودكانی كه اختالل رياضيات دارند در استدالل و يا

محاسبات رياضی ضعيف هستند و در مهارت های

رياضيات كه نياز به درك مفاهيم پایه ای دارد، مشكل

دارند. بايد توجه كنيم كه اختالل يادگيری معادل عقب

ماندگی ذهنی، اوتيسم، مشكل بينايی و شنوايی، ناتوانی

فيزيكی، اختالالت هيجانی و عاطفی كه باعث افت

عملكرد تحصيل هستند، نمی باشد. مشكل يادگيری كودك

نبايد به علت فقدان فرصت های تحصيلی و آموزشی مثل

تغييرات مكرر مدرسه شركت كم در مدرسه و يا ناتوانی

مربی و معلم در روش های ياددهی صحيـح بـاشد.

همچنين مشكل يادگيری كودك نبايد ثانويه به فرآيند

طبيعی يادگيری يك زبان ديگر باشد.

چرا مهم است كه اختالالت يادگيری را تشخيص دهيم؟ 
بسياری كه از كودكانی كه در نهايت تشخيص اختالل

يادگيری می گیرند، معموال“ در ابتدا با مشكالت هيجانی و

رفتاری مراجعه می کنند و بالعكس بسياری از كودكانی كه در

ابتدا تشخيص اختالل يادگيری بر آن ها گذاشته می شود در

مراحل بعدی كودكی به علت مشكالت ثانويه ناشی از

ضعف و ناتوانی در يادگيری دچار ناراحتی های روانپزشكی

می گردند. 

پيشرفت تحصيلی كودك تأثير بسزايی براي اعتمادبه نفس و

تصوير مثبت ذهنی او از خود دارد به همين دليل شكست

نسبی يا مطلق تحصيلی در مدرسه يك عامل خطر مهم برای

اختالالت روانپزشكی می باشد.



مدارك مهمی وجود دارد كه در دوره نوجوانی ارتباط

مهمی بين اختالل سلوك و اختالل يادگيری وجود دارد.

درصد بسياری از نوجوانانی كه رفتارهای ضداجتماعی

دارند به طور هم زمان تشخيص يك اختالل يادگيری را

نيز دارند كه عامل خطر مهمی در اين افراد برای گـرايش
به سوء مصرف مواد مخدر است. در دانش آموزانی كه
اختالل يادگيری دارند احتمال مصرف موادمخدر بيش از

جمعيت عمومی می باشد. همچنين موارد ديگری كه در

كودكان با اختالل يادگيری ديده می شود شامل اختالل

بیش فعالی، کم توجهی، اختالالت رفتاری مختلف و

افسردگی و اضطراب می باشد.

معموال“ اين كودكان اسير يك چرخه هيجانی منفی

می شوند. به اين صورت كه ناتوانی تحصيلی منجر به

احساس شكست و ناكامی، اعتمادبه نفس ضعيف،

اضطراب، افسردگی و نقص در كفايت اجتماعی

می گردد كه اين موارد با توانايی كودك برای مشاركت

فعال و مؤثّر در امور مدرسه تداخل می کند و مشكل

يادگيری كودك شّدت می یابد و تشديد اختالل يادگيری

باعث تشديد موارد فوق می گردد و وضعيت كودك بدتر

و بدترمی شود.

به دليل تمام موارد فوق تشخيص كودكان با اختالل

يادگيری، كمك بسزايی به كودك و خانواده او می نماید و

عدم تشخيص و مداخله مناسب، تأثيرات منفی

جبران ناپذیری بر زندگي و آينده كودك می گذارد.

از آنجايی كه اين كودكان در معرض مشكالت هيجانی و
رفتاری هستند و ممكن است علت اوليه ارجاع آن ها

همين مشكالت باشد كه در زير آن يك اختالل يادگيری

تشخيص داده نشده، قرار گرفته است. بايد در كودكانی

كه با تابلوی فوق مراجعه می کند، حتما“ به فكر اختالل
يادگيری بود.

شيوع: 
شيوع واقعی اين اختالالت ناشناخته است. حدود۱۰ تا ۵

درصد كودكان سنين مدرسه توسط ناتوانی های يادگيری

درگير می باشند. اختالل خواندن نسبت به اختالالت ديكته و
رياضيات شايع تر مي باشد. در مواردي نيز به طور مختلط

هر سه نوع اختالل ممكن است ديده شود. 
اختالالت يادگيري در پسران شایع تر از دختران است. اين

نسبت در پسران سه برابر دختران و گاهی پنج برابر می باشد.

شايد علت اين افزايش شيوع در پسران به علت آن باشد كه

پسران ناكامی تحصيلی خود را به گونه های مختلف

مشكالت رفتاری بيرون می ریزند كه بيشتر به دليل همين

مشكالت رفتاری ارجاع می شوند ولی دختران هنگام مواجهه

با ناكامی تحصيلی بيشتر مضطرب و افسرده شده و در
نتيجه ديرتر تشخيــص داده می شوند.مطالعات اخير نشان

می هد كه ممكن است تفاوتی از نظر جنسيت در شيوع

اختالالت يادگيری وجود نداشته باشد.

علت:

علت اختالالت يادگيری ناشناخته است اما احتماال“ يك

سری از نقص های عصبی-شناختی و اختالل عملكرد در

فرآيندهای شناختی ممكن است وجود داشته باشد.

بيشترين مطالعات انجام شده در زمينه اختالالت خواندن

صورت گرفته است كه مجموعه ای از عوامل ارثی و محيطی

را مطرح می نماید. عوامل محيطی مرتبط شامل نارس بودن
كودك هنگام تولد، مشكالت حوالی تولد، فقر، سوء تغذيه،

سوء مصرف مواد مخدر در والدين، بدرفتاری و غفلت از
كودك و آموزش ضعيف در مدرسه می باشد.

 با پيشرفت مطالعات ژنتيك مشخص شده است كه عوامل
ارثی نيز نقش مهمی در اين ميانه بازی می کند. ريسك

خانوادگی برای بستگان درجه يك كودكان با اختالالت خواندن

بين ۳۵_۴۵ درصد می باشد. 



برای این کودکان چه می توانیم بکنیم؟

 
با حمايت درست و مداخله مناسب اين كودكان می توانند در مدرسه موفق گشته و در بزرگسالی نيز انسانی موفق گردند. موارد

زير را در برخورد با اين كودكان در نظر بگيريد:
- با كودك خود صحبت كرده و به طور باز و آشكار او را از مشكلي كه در زمينه يادگيری دارد مطلع نماييد.

- به او يادآوری نماييد كه در يادگيری و آموزش نياز به روشی متفاوت دارد.
- نقاط قوت و استعدادهای او را بشناسيد و جهت پرورش آن ها، او را تشويق كنيد.

- او را در روش ها و فنونی كه برای كمك به يادگيری مؤثّر است همراهی كنيد.
-  تالش های او را براي رسيدن به موفقيت ارج بنهيد و حمايت كنيد.

- زمانی كه او مشغول مطالعه است برای او يك مدل و الگو باشيد. شما هم يك روزنامه يا كتاب بدست گرفته و مطلبی بخوانيد و
يا يك متن يا نامه بنويسد.

- اهداف و انتظارات خود را واقع بينانه كنيد.

- با معلمين و اعضاي مدرسه همكاری كنيد.
- زمانی كه كودك شما می خواهد حرف بزند، به او گوش دهيد.

- از او به خاطر مشاركت در انحام امور مدرسه و قابلیت های خاصش قدردانی كنيد و او را تصديق و تائيد كنيد.
- با توسل به روش های رفتاري انگيزه كودك را برای فعالیت های تحصيلی باال ببريد.

- در صورتی كه مشكل توجه و تمركز دارد با استفاده از دارو در بهبود توجه و تمركز او را كمك كنيد.
- اين كودكان نيازمند آن هستند كه عالوه بر آموزش معمول كالسی، در ساعاتی از روز تحت آموزش های خاص توسط معلم تعليم

ديده قرار بگيرند.

- عالوه بر درمان اختالل يادگيری، بايد اختالالت روانپزشكی همراه نيز مورد توجه درمانی قرار بگيرند مانند: اختالل بیش فعالی، كم
توجهی، اضطراب افسردگی و....

- در نظر داشته باشيد كه ۷۵ درصد كودكان، اختالل يادگيری نقص های قابل توجهی در مهارت های اجتماعی دارند، آموزش
مهارت های اجتماعی را از آنان دريغ نكنيد.


