
شناسایی مشکالت یادگیری در سنین پیش از دبستان دشوار است و اغلب، تا زمانی که

کودک ۲_۳ سال به مدرسه نرود، این اختالالت شناخته نمی شوند. با این حال نشانه های

اولیه ای وجود دارد که اگر والدین به آن ها توجه کنند ممکن است بتوانند به موقع این
مشکل را شناسایی و برای بهبود آن اقدام نمایید.

سنین پیش دبستان

شناسایی نشانه های اختالل یادگیری در دوره ی پیش دبستان دشوار است. با این حال

برخی نشانه ها ممکن است احتمال وجود این اختالل را مطرح کنند.

نشانه های اولیه

برخی نشانه های اولیه هرچند ممکن است به اختالل یادگیری مشخصی مرتبط نباشند و در

ابتدا جزئی به نظر برسند، ولی احتمال مشکالت بزرگ تری را در آینده مطرح می کنند؛

بنابراین در صورت مشاهده ی این نشانه ها، موضوع را با پزشک کودک مطرح کنید؛

• بلند صحبت کردن به دلیل ضعف شنوایی
• ناتوانی در انجام کارهای ساده، مانند پوشیدن کفش ها

• رها کردن سریع یک کار و رفتن سرکار دیگر و ...
نشانه های اختصاصی

برخی نشانه ها با احتمال بیشتری اختالل یادگیری را مطرح می کنند. اگر نشانه های زیر را در

کودک مشاهده کردید، کودک را برای ارزیابی اختالل یادگیری نزد متخصص ببرید:

• کودک به انداز ه ی کافی برای اتمام کار یا بازی تمرکز ندارد.
• در برقراری رابطه ی مشترک با همساالن و تداوم دوستی مشکل دارد.

• وقتی دچار ناکامی می شود، کنترل رفتار خود را از دست می دهد.
• وقتی راه می رود، دست و پایش به اشیای سرراه برخورد می کند(مثل اینکه نمی داند

اعضای بدنش کجا هستند) و چیزها از دستش می افتند.

• در گرفتن و نگه داشتن قلم و رنگ کردن درست اشکال ناتوان است.
• به دلیل این ناتوانی، از نوشتن، رنگ کردن و استفاده از قیچی برای بریدن کاغذ خودداری

می کند.

• خیلی آرام یا خیلی بلند صحبت می کنند.
• با جمالت ناکامل صحبت می کند، در نام بردن اشیا و تکرار آنچه می شنوند با کلمات و

عبارات خودش ناتوان است.

• با وجود آموزش های مکرر، در شناسایی حروف و برقراری ارتباط بین حرف و صدای آن
مشکل دارد.



در زمان مدرسه
• بعد از چندماه از شروع پیش دبستان، با معلم کودک درباره ی توانمندی های تکاملی و
پیشرفت او در مقایسه با سایر همساالن گفت وگو کنید. برخی مراکز پیش دبستانی، ممکن

است خودشان برنامه ی غربالگری داشته باشند. چناچه احتمال وجود مشکل تکاملی مطرح

شد، برای ارزیابی دقیق تر و انجام مداخالت الزم به متخصص کودکان یا روان پزشک

مراجعه کنید.

• توانایی های یادگیری، در سال های اولیه ی دبستان با روند متفاوتی شکل می گیرد. تا
کالس سوم دبستان، کودک دست کم باید قادر باشد یک بخش ساده از کتاب درسی اش را

بخواند، جمالت ساده را بنویسد، جمع و تفریق انجم دهد، مسئله های ساده را حل و

فراگیری ضرب را آغاز کند.

• ممکن است کودک نتواند این کارها را کامل انجام دهد و اشکاالت جزئی، مانند اشتباه در
شناسایی حروف مشابه یا جابه جا نوشتن آن ها داشته باشد. این اشکاالت در کالس اول و

دوم طبیعی است. بیشتر کودکان، با تمرین، این موارد را اصالح می کنند، ولی در کالس
سوم نباید این خطاها زیاد اتفاق افتد.

• در صورتی که کودک تا کالس سوم، مشکالت زیر را نشان دهد، احتمال وجود اختالل
یادگیری افزایش می یابد:

o صدای حروف را نشناسد.
o ممکن است حروف را جداگانه بشناسد، ولی وقتی در ترکیب باهم درکلمه به کار

می روند، آن ها را تشخیص ندهد.

o نتواند مطالب کتاب درسی پایه ی خودش را بخواند.
o معنی آنچه می خواند را درک نکند.

o مفهوم اعداد را نشناسد.
o اعدادی که نشان دهنده ی مقدار هستند را نشناسد(مقدارها را تشخیص ندهد).

o نتواند حروف را بنویسد و نداند هر حرفی نماینده چه صدایی است.
o جهت ها، مثل راست و چپ را نشناسد و حتی با کمک نیز نتواند آن ها را دنبال کند.

o حافظه اش ضعیف باشد و به سرعت آنچه را که خوانده یا به او درس داده شده است،
فراموش کند.

o نتواند به راحتی با همساالن و بزرگساالن صحبت و گفت وگو کند ( کالمش روان و کامل
نباشد.)

o نتواند اطالعات را تکرار یا کپی برداری کند.
o نتواند یک خط را وقتی که قطع می شود، دنبال کند.

o مشکالت تمرکزی و رفتاری داشته باشد.
اگر مشکوک شدید که کودکتان مشکل یادگیری دارد، نگرانی خود را با معلم او در میان
بگذارید و از او بخواهید نتیجه ی ارزیابی خود را از کودک به شما اعالم کند. اگر او هم احتمال

وجود اختالل یادگیری را مطرح کرد، برای ارزیابی دقیق تر و درمان به متخصصان این حوزه

مراجعه کنید.

مداخالت آموزشی ویژه و تقویت مهارت ها به بهبود کودک کمک می کنند؛ هرچند ممکن

است درجاتی از این اختالل برای همه ی عمر باقی بماند و بر زندگی شغلی، تحصیلی و

حتی روابط اجتماعی فرد تاثیر بگذارد.


