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اختالل ووشته
در اختالل ووشته( )dysgraphiaبزخالف اختالل خواودن ّ ُجی کزدى هشکالت ًْشتي کوتز هْرد تْجَ قزار گزفتَ
شذٍ .بخشی اس ایي عذم تْجَ باس هی گزدد بَ ایٌکَ ًْشتي هِارتی است کَ ًوی تْاى آى را بَ ّسیلَ تست ُای استاًذارد شذٍ هْرد
آسهْى قزار داد .بخشی دیگز هزبْط است بَ ًقص جذی در هِارت ًْشتي کَ تا دذّدی غیزهعوْل بَ ًظز هی رسذ .هتاسفاًَ ایي
عذم اطالع سبب هی شْد تا کْدکاًی کَ دچار هشکل ّیژٍ ًْشتي ُستٌذ درک ًشًْذ ّ هتِن بَ توارض یا تظاُز بَ ضعف در
ًْشتي گزدًذ.
کودکان با دشواری هایی در ووشته و امال وویسی
هشکالت در سهیٌَ ی ًْشتي اس ابتذای ّرّد بَ هذرسَ بز سایز فعالیتِای آهْسشی کْدک تاثیز هٌفی هی گذارد ّ هْفقیت
تذصیلی -شغلی ّ اجتواعی اّ را بَ خطز هی اًذاسد .تْاًایی ًْشتي هطالب ًیش بَ هِارتِایی هاًٌذ درک هٌاسب کلوات  ,خْاًا
ًْیسی ّ دستْر سباى ًیاس دارد.
مشکالت ووشته

هشکالت عوذٍ در سهیٌَ ًْشتي خْد بَ سَ دستَ تقسین هی شْد:
ً-1ارسا یا بذخط ًْیسی
-2اختالل در اهال ًْیسی
-3اشکال در اًشا ًْیسی

عمده تریه مشکالت ووشته
هعکْص ًْشتي دزّف (آییٌَ ًْیسی ّ قزیٌَ ًْیسی)جابَ جا کزدى دزّف (دّر بَ جای رّد)دذف یا اضافَ کزدى دزّف ّ کلوات در ًْشتيًاتْاًی در تزکیب دزّف یا بخش ُای کلوَاختالل در تٌظین دزکاتاختالل در ًذٍْ گزفتي هذادسزُن ًْیسیچپ دستیجذا ًْیسیُجی کزدى-بیاى ًْشتاری

درمان وارسا وویسی

بزای تزهین ّ درهاى وارسا وویسی بایذ اقذاهات سیز را اًجام داد:
 -1رّاى ًْیسی را در اختیار داًش آهْس قزار دُیذ تا خطْطی را بَ طْر دلخْاٍ رسن کٌذ.
 -2یک ّایت بزد کْچک ّ قابل دول ّ ًقل در اختیار کْدک قزار دُیذ تا بَ دلخْاٍ رّی آى ًقاشی کٌذ یا خطْطی رسن ًوایذ.
 -3گچ ًزم ّ هٌاسب در اختیار داًش آهْس قزار دُیذ تا بَ دلخْاٍ رّی تختَ سیاٍ خط بکشذ ّ ًقاشی کٌذ.
 -4بَ ّضعیت ًشستي کْدک ٌُگاهی کَ تکالیف ًْشتٌی خْیش را اًجام هی دُذ تْجَ کزدٍ ّ آى را اصالح کٌیذ .اّ بایذ رّی
صٌذلی کاهال رادت بٌشیٌذ .ارتفاع هیش تذزیز بایذ با صٌذلی ّ ّ قذ کْدک هتٌاسب باشذ بَ گًَْ ای کَ بتْاًذ ُز دّ ساعذ خْد را
بَ رادتی رّی هیش قزار دُذ.
-5کاغذ یا دفتزی کَ در آى هی ًْیسذ تقزیبا راست باشذ .بذیي هعٌی کَ لبَ کاغذ با لبَ پاییي هیش تذزیز ساّیَ در دذّد  15درجَ
داشتَ باشذ.
ً-6ذٍْ هذاد دست گزفتي داًش آهْس بایذ صذیخ باشذ .هذاد بایذ بیي اًگشت شصت ّ اًگشت اشارٍ قزار گزفتَ ّ اس باالی قسوت
تزاشیذٍ شذٍ گزفتَ شْد.
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