
بسیاری از والدین که دانش آموز دبستانی 
فرزندشان  بدنویسی  یا  بدخطی  از  دارند 
این  بروز  دلیل  دنبال  به  و  دارند  شکایت 
اختالالت هستند تا با رفع آنها به فرزندشان 
کمک کنند تا در آینده خط زیبایی داشته باشد. 
پیش از اینکه به انواع اختالالت در نوشتن 
اشاره کنیم، بهتر است بدانید کودك برای 
ورود به مدرسه نیاز به تقویت ماهیچه های 
دست و انگشتان دارد. برای این منظور قبل 
از پیش دبستان، والدین می توانند خمیر های 
بازی یا گل رس در اختیار فرزندشان قرار 
دهند تا کودك با آنها شکل های متنوع بسازد. 
این  تقویت  به  باشد  هرچه خمیر سفت تر 
بیشتری می کند. استفاده از  مهارت کمک 
ماشین،  ساخت  برای  مختلف  سازه های 
هواپیما و...همچنین استفاده از کتاب هایی 
که حروف و اشکال نقطه چین دارند و کودك 
باید نقطه چین ها را به هم متصل کند نیز به 
تقویت و افزایش مهارت انگشتان کودك 

کمک می کند.

در صفحه »فرزندپروری« این هفته، به برخی 
اختالالت نسبتا شایع در خط کودکان اشاره 
می کنیم که اگر با اختالالت یادگیری همراه 
نباشند، جدی نیست و به مرور رفع خواهند 
شد. روش ها و تمریناتی برای اصالح اختالالت 

وجود دارد که به آنها نیز اشاره می کنیم.

1 بدخطی یا نارسانویسی
دوره  دانش آموزان  بدخطی  علل  بررسی  در 
تربیتی  و  آموزشی  عوامل  بر  عالوه  ابتدایی، 
موثر بر دست خط کودکان باید عوامل مربوط 
به وضعیت جسمی و روانی آنها را نیز مورد 
قرار داد. چه بسا بدخطی دانش آموزان  توجه 
به دلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حاالت 
عاطفی و روانی نامطلوب باشد. در این صورت 
آموزش های معلم در زمینه خوشنویسی کافی 
نیست و ارجاع به متخصص ضروری است. 
نوشتن  تحصیلی،  مهارت های  همه  میان  از 

ملموس ترین مهارت است زیرا فرد با استفاده 
از این مهارت سندی از خود به جا می گذارد. 
به همین دلیل مهارت در خوشنویسی اهمیت 
بسزایی دارد. شناخت علل و عوامل موثر بر 
بدخطی به این علت اهمیت دارد که با ریشه یابی 
و رفع آنها می توان تا حد زیادی به مهارت 
در خوشنویسی کمک کرد. اگر کودکی دچار 
نارسانویسی است، بهتر است کودک از نظر 
اختالالت یادگیری هم بررسی شود. اختالل 
یادگیری در واقع شامل گروهی از اختالالت 
و به معنی توانایی فرد برای دریافت و تحلیل 
اطالعات؛ چه به صورت کالمی، چه غیرکالمی 
است. فرد مبتال به اختالل یادگیری در خواندن، 
نوشتن و محاسبات دچار مشکل می شود و درک 
درستی از آنچه می بیند، می شنود یا می خواند، 
ندارد. اختالل یادگیری مشکلی پایدار است و در 
آن پیشرفت تحصیلی فرد با کارکرد هوشی اش 
تطابق ندارد. در آمریکا 8 درصد کودکان به دلیل 

اختالل یادگیری تحت درمان هستند اما آمار دقیقی 
از این موضوع در کشور ما یا سایر کشورها وجود 
ندارد. دلیل آن هم پیچیده بودن این اختالل و 
دامنه تعریف مبهم آن است. در کشور ما متاسفانه 
آموزش و پرورش، روان شناسی، روان پزشکی 
و... هر کدام طبقه بندی و تعریف مخصوصی 
برای اختالل یادگیری دارند و متعاقبا این موضوع 
بر تشخیص و درمان هم اثر می گذارد. اختالل 
یادگیری شکل های گوناگونی دارد و بر اساس 
آن با عالئم متفاوتی تظاهر پیدا می کند. یکی از 
عالئم اختالل نوشتن است. دانش آموز مبتال توان 
نوشتاری و دست خط خوبی ندارد، امالی او پر 
از غلط است و نقطه گذاری و دستور زبان  او 
مشکل دارد. توانایی برقراری ارتباط با جمالتی 
که می نویسد، ندارد چون نمی تواند کلمات و 
جمالت را درست به هم مرتبط کند. ساختار 
نوشتار این کودکان ضعیف است و نمی توانند 
آنچه در ذهنشان است را با نوشته به دیگران 

انتقال دهند. نوشته های این گروه افراد پراکنده 
و گسسته است و خواننده توانایی درک مطلب 

را نخواهد داشت.

2 فاصله نویسی بین حروف و 
کلمات

از جمله علل بروز این حالت سرعت زیاد قلم 
هنگام نوشتن، حرکت بیش از حد و سریع جانبی 
و بی توجهی به هماهنگی الزم برای نوشتن 
است. برای رفع این مشکل والدین یا معلم 
باید کلمه های یک جمله را به صورت کمرنگ 
یا نقطه چین بنویسند تا دانش آموز ضمن کامل 
کردن به فاصله ها هم توجه داشته باشد. همچنین 
می توان از چوب کبریت به شکل عمودی به عنوان 
حد فاصل استفاده کرد تا دانش آموز پس از 
نوشتن یک کلمه چوب کبریت را قرار دهد 
سپس کلمه بعدی را بنویسد و مجدد چوب 

کبریت را به انتها انتقال دهد و...

3 اختالل در گذاشتن سرکش و نقطه
زیاد  و  کم  سرکش  و  نقطه  که  بچه هایی 
و  دیداری  دقت  تقویت  به  نیاز  می گذارند، 
دقت و تمرکز دارند. اگر در سال اول دقت 
دانش آموز را افزایش ندهید در سال های بعد 
مشکل او بیشتر به چشم می آید و بی دقتی او 
به سایر دروسش منتقل خواهد شد. پس از 
همان سال اول برای تقویت دید او تالش کنید.
تمریناتی مانند اختالف تصویر را پیدا کن، 
بگرد و پیدا کن، کارهای نقطه چین، شباهت 
را پیدا کن، بازی های دقتی و... می تواند دقت 

دانش آموز را افزایش دهد.

4 کج نویسی
از جمله علل بروز این اختالل سفت در دست 
گرفتن مداد و فشار زیاد انگشت شست به آن 
یا در جهت درست قرار ندادن دفتر یا کاغذ و 
قرار نگرفتن درست مداد  بین انگشتان است. 

برای درمان کافی است از کودک بخواهید هنگام 
نوشتن بازو را به بدن بچسباند تا دست انعطاف 
زیادی نداشته باشد. برای دانش آموزانی که 
هنگام نوشتن از خط زمینه منحرف می شوند 
با قرار دادن  پایین خط می نویسند  باال و  و 
خط کش باریک در باال و پایین خط محدوده 
نوشتن را تنظیم کنید، به طوری که اگر هنگام 
نوشتن از محدوده خط زمینه باال تر و پایین تر 
رفت با خط کش برخورد کند و منحرف نشود.

5 نامرتب نویسی
علت نامرتب نویسی حرکت بسیار کند دست، 
محکم گرفتن مداد بین انگشتان و نبودن آزادی 
همچنین  دست،  پایین  انعطاف  و  حرکت 
نادرست بودن وضعیت نشستن و قرار دادن 
کاغذ است. برای درمان ابتدا قوانینی را در نظر 
می گیریم، مثال از ابتدای خط شروع به نوشتن 
می کنیم. از خط منحرف نمی شویم. از پاک کن 
استفاده نمی کنیم. نوک مداد هنگام نوشتن باید 
تیز باشد و... همچنین می توانید از کپی کردن 
استفاده کنید. کاغذ نازکی روی نوشته درس 
قرار  دهید، به طوری که نوشته ها دیده شود. 
بعد از دانش آموز بخواهید به نوشته ها دقت 
کند و روی نوشته ها را پررنگ کند و بنویسد.

6 پررنگ نویسی
علت بروز این اختالل فشار بیش از حد انگشتان 
شست، اشاره و وسط یا سفت نگه داشتن مداد 
با انگشتان و استفاده از مداد نامناسب یا قطر 
کم قلم یا مداد است. وقتی دانش آموز روی 
دفتر یا کتاب می نویسد، بیش از حد مداد را 
فشار می دهد پس به جای دفتر یا کتاب از 
یک کاغذ استفاده کنید و آن را روی فرش یا 
بالش قرار دهید تا بنویسد، به شرط اینکه به 
اندازه ای فشار دهد که کاغذ سوراخ نشود. 
بعد از مدتی تمرین مشاهده می کنید مداد را 
زیاد فشار نمی دهد یا از مداد رسم که نوک 
آن زود می شکند استفاده کنید تا مجبور شود 
زیاد مداد را فشار ندهد. در صورتی که مشکل 
با راهکارهای ارائه شده حل نشد به این معنی 
پایین  کودک  دست ورزی  مهارت  که  است 
است و برای درمان باید حتما به کاردرمانگر 

مراجعه کرد.

برای  گفتاردرمانی  نام 
آشناست.  نا   خیلی ها 
گفتاردرمانی در واقع ارائه 
خدمت در حوزه ارتباطات 
زبانی  اختالالت  حوزه  در  و  کل  به طور 
به طور اخص است. با دکتر سیداحمدرضا 
خاتون آبادی، استاد و مدیر گروه گفتاردرمانی 
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در رابطه با این رشته و افرادی که به 

آن نیاز دارند گفت وگو کرده ایم.

به  کسانی  چه  دکتر!  آقای   :
گفتاردرمانی نیاز دارند؟

افرادی که دچار اختالالت زبانی هستند مثل 
کسانی که دچار سکته مغزی شده اند یا کودکانی 
که مبتال به اختالالتی مثل اوتیسم اند یا کودکانی 
بازمی کنند و گرفتار اختالالت  که دیر زبان 

گفتاری مثل لکنت یا تولید صدا هستند.
: گفتاردرمانی چه تغییراتی در این 

افراد ایحاد می کند؟
گفتاردرمانی سبب افزایش ارتباط می شود و این 
موضوع خود باعث می شود فرد به عنوان یک 
شخص مستقل بتواند در جامعه حضور پیداکند 
و کمترین هزینه را برای جامعه داشته باشد.

در  افرادی  چه  حاضر  حال  در   :
جامعه ما بیشتر به گفتاردرمانی نیاز دارند؟
کودکان اوتیستیک که متاسفانه تعدادشان در 
به عنوان  گفتاردرمانی  است.  رفتن  باال  حال 
یک راهبرد توانبخشی و ارتباطی می تواند به 

این افراد کمک کند.
: آیا برای این گروه از کودکان سن 
طالیی برای شروع گفتاردرمانی وجود دارد؟
در این بخش اصطالحی داریم به نام »مداخله 
زودهنگام« به این معنی که هر چقدر افرادی که 
توسط متخصصان مختلف تشخیص می گیرند 
را سریع تر تحت درمان قرار دهیم نتایج بهتری 
خواهیم گرفت. از زمانی که خانواده نشانه های 

اولیه اختالالت زبانی و گفتاری را در فرزندشان 
می بینند و کودک از سوی متخصص تشخیص 
می گیرد باید گفتاردرمانی را به سرعت آغاز 
کرد. هر چه این درمان سریع تر آغاز شود به 
نفع کودک است و نتایج بهتری از آن می گیرد.

: در حوزه بزرگساالن چطور؟ چه 
کسانی بیشتر به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

اختالالت گفتار و زبان پس از سکته مغزی یا 
دمانس در صدر فهرست قرار دارد. بیماران 
بعد از سکته معموال دچار اختالالت بلع، 
مداخله  می شوند.  شنیداری  و  گفتاری 
و  اطالعات  بازیابی  به  گفتاردرمانی 
کمک  عادی  زندگی  به  فرد  بازگشت 

می کند.
: برای این بیماران هم سن طالیی 

برای گفتاردرمانی داریم؟
در 24 ساعت اولیه بیماران مبتال به سکته 
مغزی باید تحت ارزیابی و غربالگری قرار 
بگیرند تا مشکالت بلع که می تواند سبب 

میر  احتمال مرگ و  افزایش  و  ریه  عفونت 
شود، کاهش یابد. در 48 ساعت اولیه هم باید 
ارزیابی های مربوط به گفتاردرمانی انجام و 

جلسات درمان فورا آغاز شود.
: در مورد دمانس چطور؟ 

برنامه ای برای غربالگری وجود 
دارد؟

با  که  همکاری ای  در 
شهرداری ها داشته ایم قرار شده 
هر 3 ماه یکبار در سراهای 
محله و خانه های بهداشت 

افراد باالی 45 سال مورد 
غربالگری و ارزیابی قرار 

خوشبختانه  گیرند. 
اختالالت زبانی 

به عنوان عالئم 
دمانس  اولیه 
خود را نشان 

می دهد و اگر بتوانیم عالئم اولیه زبانی 
افرادی که در خطر اختالالت دمانس 
هستند را استخراج کنیم )بر فرض تکرار 
زیاد یا جابجا کردن کلمات یا حروف( 
می توانیم این موضوع را اشاعه دهیم 
که این افراد در فهرست خطر هستند. 
در دمانس قبل از اینکه حافظه درگیر 
شود کالم دچار اختالل می شود و به 
واسطه آن می توان به سادگی تشخیص 
داد هر فرد در معرض خطر احتمال ابتال 

به دمانس است یا نه.
: آیا این باور درست است که 
این  به  گفتاردرمانی کمک های محدودی 

افراد می کند؟
با علم امروز و پیشرفت های کنونی 
نیست.  قابل قبول  حرف  این 
انجام  رسیده  اثبات  به  امروزه 
فشرده یک هفته گفتاردرمانی 
می تواند تفاوت معناداری از 
لحاظ آماری ایجاد کند. بعد 
از سکته، مغز آمادگی دارد 
تحت تاثیرات تحریکات 
بیرونی و درمان ها قرار 
بگیرد. بررسی ها نشان 
مداخالت  داده 
زودهنگام در حوزه 
گفتاردرمانی و انجام 

تمرینات شناختی، گفتاری و زبانی می تواند 
از پیشرفت این بیماری های پیشگیری کند.

: در گفتاردرمانی ارتباط صرفا بین 
بیمار و گفتاردرمانگر است؟

نه، باید با خانواده بیمار نیز در ارتباط بود. 
مشاوره در گفتاردرمانی یکی از رئوس مثلث 
است و خانواده باید همکاری کافی با درمانگر 
داشته باشد. مخصوصا در حوزه دمانس این 
همکاری قابل توجه است. طبق مطالعات اخیر 
بیمار  بیماری دمانس همان قدر که خود  در 
آسیب می بیند خانواده هم آسیب می بینند و 
گفتاردرمانی در حوزه نحوه برقراری ارتباط 

با بیمار، می تواند کمک کننده باشد.
همین طور  هم  اطفال  حوزه  در   :

است؟
بله، ارتباط با خانواده بیمار بسیار کمک کننده 
است زیرا خانواده بیمار بیشترین ارتباط را با 
بیمار دارد. گفتاردرمانگر شاید نهایتا 2 تا 3 
جلسه در هفته با بیمار باشد ولی خانواده از 
حداکثر زمان خود می توانند برای کمک رسانی 
به بیمار استفاده کنند. هرچه اعضای خانواده 
بیشتر آموزش ببینند و راهکارهای درمانی را 
بیاموزند بهتر می توانند به بیمار کمک کنند.

نظر می رسد  به  در حال حاضر   :
رشته  این  در  قابل توجهی  پیشرفت های 

حاصل شده است. همین طور است؟
دقیقا. ارتباطات بین رشته ای بین گفتاردرمانی، 
پیشرفت  باعث  و...  فیزیوتراپی  کاردرمانی، 
این علم و موفقیت بیشتر بیماران شده است. 
در  است.  مهم  هم  بین بخشی  همکاری های 
حوزه های  با  گفتاردرمانی  بین  حاضر  حال 
نورولوژی ارتباطات بسیار خوبی برقرار شده 
از سوی  بیمارستان ها  و گفتاردرمانگران در 
دانشکده توانبخشی مستقر شده اند و ارتباطات 
به شکل گیری کار تیمی کمک کرده که خود 
نتیجه مثبتی در ارتقا و بهبود بیماران و افزایش 

کیفیت زندگی بیماران دارد.

ازکجنویسیوپررنگنویسیتاپررنگنویسیونامرتبنویسی

6اختاللنوشتاری؛6نکتهکهنمیدانی!

پرسشیازدکترسیداحمدرضاخاتونآبادیمدیرگروهگفتاردرمانیدانشکدهتوانبخشیدانشگاهعلومپزشکیتهران

کدامکودکانبهگفتاردرمانینیازدارند؟
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کودكبرای
ورودبهمدرسه
نیازبهتقویت
ماهیچههای

دستوانگشتان
دارد.برایاین
منظورقبلاز
پیشدبستان،

والدینمیتوانند
خمیرهایبازی
یاگلرسدر

اختیارفرزندشان
قراردهندتا
کودكباآنها

شکلهایمتنوع
بسازد.هرچه
خمیرسفتتر

باشد،بهتقویت
اینمهارتکمك
بیشتریمیکند

بزرگساالنیکهدچار
سکتهمغزیشدهاند
یاکودکانیکهمبتال
بهاختالالتیمثل
اوتیسماندیابچههایی
کهدیرزبانبازمیکنندودچارلکنت
یامشکالتیازاینقبیلهستند،
بهگفتاردرمانینیازدارند

 سمیه 
مقصودعلی

 دکتر کتایون خوشابی
فوق تخصص روان پزشکی اطفال

عضو هیات علمی دانشکده 
توانبخشی

شماره ششصدوپنجاه وشش  شنبه بیست و یک بهمن نودوشش


