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  شناختی های واج مهارت مقایسه

  ر دو زیرگروه ادراکی و زبانی اختالل خواندند
  

  
  
  

  

تـوان عـالوه بـر برجـسته      بنـدي نـسبتاً معتبـر مـي     رسد كه در يك طبقه      چنين به نظر مي    :هدف
ساختن مباني نوروسـايكولوژيك كودكـان داراي اخـتالل خوانـدن، آنهـا را بـر اسـاس صـحت                    

هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه پـردازش      . روه ادراكي و زباني تقسيم كرد     خواندن به دو زير گ    
 پـس   -پـژوهش توصـيفي   در يـك     :روش. شناختي در ايـن دو زيرگـروه اسـت          هاي واج   مهارت

هاي   آموز، واجد مالك     دانش ٥٠ آماري عملكرد آموزشي گروه نمونه،         بر اساس تحليل   ،رويدادي
. هاي تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند زمون فرضيه تشخيصي مشكالت خواندن بودند كه براي آ      

شناختي و مقيـاس پيـشرونده هـوش          ابزارهاي تحقيق شامل آزمون خواندن، آزمون مهارت واج       
 بـر اسـاس   :هـا  یافته. ها با استفاده از آزمون غيرپارامتريك ارزشيابي شدند        داده. بود) ريون(

 اعـداد، سـيالي كلمـات    نسـرعت ناميـد  (ي شـناخت  هاي واج  هاي پژوهش در برخي از مهارت       يافته
داري وجود    هاي دو گروه تفاوت معني      ميان رتبه ) حرف، تعويض صدا و سرعت خواندن      پيش هم

بندي كودكان مبـتال بـه اخـتالل خوانـدن بـه دو               رسد كه گروه     به نظر مي   :گیری  نتیجه .داشت
هـاي    داراي خاسـتگاه  يرگروهزيرگروه ادراكي و زباني، داراي اعتبار باشد و هر يك از اين دو ز          

كودكان گروه ادراكي در مقايسه با گروه زباني در دستيابي          . باشند  نوروسايكولوژيكي متفاوتي   
شـناختي از حافظـه       سـازي و بازيـابي اطالعـات واج         هـا، ذخيـره     به ساختار اشكال حـروف، واج     

  . ها و گفتار توانمندتر هستند بلندمدت، كاربرد واج
  

   كودكان،شناسي، اختالل خواندن، نوروسايكولوژي اج و:ها كليد واژه
  
  

  1لر فخرالسادات حسینی
   استان تهراناداره آموزش و پرورش

  حمیدرضا پوراعتماددکتر 
گــروه روانــشناسی، دانــشکده علــوم تربیتــی و     

  روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
   حیدریدکتر محمود

گــروه روانــشناسی، دانــشکده علــوم تربیتــی و     
  ی، دانشگاه شهید بهشتیروانشناس

  
  
  
  
  

  1مقدمه
هـای اولیـه زنـدگی خـود، بـر اسـاس آمـادگی                کودک در سال  

دانـش زبـانی، شـامل      . یابـد   شناختی به دانش زبانی تسلط مـی        زیست
کـــودک بـــا . شـــناختی اســـت علـــومی چـــون آواشـــناختی و واج

ــرار    کمــک ــار او ق ــانی در اختی گــرفتن از اطالعــاتی کــه دانــش زب

_____________________________________________ 
 4، طبقـه  2 پـالک   ، خیابـان هرمـزان شـمالی، کـوی سـروش،     2شهرک غـرب، فـاز      :  نشانی تماس   -1

  .شرقی
E-mail: fakhri_hosseini_297@yahoo.com 

آمـوزد     الگوهای حرکتـی تولیـد صـداها را مـی          دهد، از یک سو     می
هـای   هـای سـاختاری واج   و از سوی دیگـر بـه تفـاوت      ) آواشناختی(

دانـش  (دهـد   شود و نسبت به آنها واکنش نشان مـی         زبان حساس می  
برای درک اهمیت تأثیر پردازش زبـانی در خوانـدن،          ). شناختی  واج

  :کردتوان به دو دوره تقسیم  فرآیند آموزش خواندن را می
ــادگیری مهــارت واج -1 ــدایی    ی ــر مراحــل ابت ــد ب ــا تأکی شــناختی ب

  یادگیری خواندن
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شـناختی و ادراک معنـایی بـا تأکیـد بـر       یـادگیری مهـارت زبـان    -2
  مراحل پیشرفته خواندن

کودکان دارای اختالل خواندن شدید، اغلب در مرحله ابتـدایی          
در فراگیـری خوانـدن و کودکــان دارای اخـتالل خوانـدن خفیــف،     

از  گـذر .  هـایی هـستند     مهارت فهـم و درک مطلـب دچـار کاسـتی          
مراحل خواندن ابتدایی بـه خوانـدن پیـشرفته و پیچیـده، همزمـان بـا                

بنـابراین  . باشـد   فعالیت بارزتر نیمکـره راسـت بـه نیمکـره چـپ مـی             
شناختی،  اختالالت ادراکی، شکل ابتدایی خواندن و اختالالت زبان       

؛ بیکـر و    2004،  1بیکـر (سازند    ش می شکل پیچیده خواندن را مخدو    
، 5 و ریتـسما   4کنی؛ بیکر، اسما  1985،  3و وینکه  ؛ بیکر 2003،  2ونک
1973.(  

هــای انجــام شــده در کــشورمان، بــه مــسئله   بــا وجــود پــژوهش
های  اختالل خواندن توجه خاصی نشده است، لذا همواره            زیرگروه

 کلـی   های گروه کودکان اختالل خواندن با یک دید         به حل کاستی  
 7 و سـاتز   6براسـاس مطالعـه فلتچـر     . شـود   یافتـه پرداختـه مـی       و تعمیم 

کودکــان بــسیاری هــستند کــه بــه طــور طبیعــی شــروع بــه  ) 1980(
کننـد، امـا      یادگیری خواندن به وسیله راهبردهای نیمکره راست مـی        

در یادگیری فرآینـد خوانـدن پیـشرفته کـه مـستلزم فعالیـت بـارزتر                
رند که ممکن است باعـث شـود        خو  نیمکره چپ است، شکست می    

های برتـر نیمکـره راسـت در خوانـدن ادامـه            داین کودکان به راهبر   
چنـدپاره   (8دهند و لذا در خواندن از روشـی نـسبتاً آهـسته و منقطـع             

ایـن روش خوانـدن     . کننـد   و توأم با تردیـد اسـتفاده        ) کردن کلمات 
مبین آن است که آنها هنـوز در شـکل ادراکـی تکـالیف خوانـدنی                

به این دسته از کودکان، مبتالیان بـه اخـتالل خوانـدن      . اند  قی مانده با
 امـا عمـل خوانـدن در کودکـانی          .شود  گفته می   (P)9از نوع ادراکی  

زمـان خوانـدن    (که فعالیت نیمکره چپ آنها زودتر از موعـد مقـرر            
ــدایی ــا    ) ابت ــریع، ام ــت، س ــده اس ــروع ش ــراه ش ــت و  هم ــا ممانع ب
شـود کـه ایـن        این امر موجب می   . های نیمکره راست است     بازداری

های کلمـات یـا سـایر تکـالیف ادراکـی             کودکان نسبت به مشخصه   
اعتنا باشند و لذا خواندن آنها سریع، عجوالنه، بـدون دقـت و پـر                 بی

به ایـن   . شوند  غلط است و معموالً دچار خطاهای حذف و اضافه می         
شناختی یا   گروه از کودکان، مبتالیان به اختالل خواندن از نوع زبان         

کـه،  نو وی  ؛ بیکـر  1992؛ بیکـر    2004بیکـر،   (گوینـد     می  (L)10زبانی
1985 .(  

کودکـان بـا نـاتوانی      . های اختالل خواندن گوناگون است      جلوه
هـای الزم بـرای رمزگردانـی، اسـتخراج           ادراک دیداری، در تجسم   

دار دچــار  هــا و واحــدهای معنــی   اشــکال مختلــف نمادهــا، واج  
دهند کلمات را از روی شکلشان        ذا ترجیح می  ل. هایی هستند   کاستی

کودکان دارای ناتوانی در رشد زبانی، با رشـد ناکـافی    . حدس بزنند 
 درک نامناسـب     و گفتار، کاربرد نادرست قواعد دسـتوری مختلـف       

ــه    ــدن مواج ــتالل خوان ــار اخ ــمائر در کن ــع ض ــد  مرج ــاپالن و (ان ک
ک میان  های مشتر   بیشترین کاستی ). 1373 ،سادوک، ترجمه فارسی  

شـناختی    هـای واج    کودکان دارای اختالل خوانـدن، شـامل آگـاهی        
عملکرد در ایـن    . است) تمیز، دستکاری، رمزگردانی و رمزگشایی    (

هـای    کننـده  بینـی   ترین پـیش    گرایانه تکالیف یکی از مهمترین و واقع     
 ، 13هولم،  12 اسنولینگ ،11کارول(شود    توانایی خواندن محسوب می   

   1).2003 ،15 و هولمه14استیونسن
رسـد کـه عملکـرد        از شواهد به دست آمده، چنین بـه نظـر مـی           

در ) های ادراکی و زبـانی      زیرگروه(کودکان دارای اختالل خواندن     
سرعت و  (تکالیف شناختی از قبیل حافظه دیداری، صحت خواندن         

ــدن ــت خوان ــارت ،)دق ــایی، مه ــداری، ادراک معن ــای   ادراک دی ه
شناختی ازجملـه سـرعت نامیـدن         های واج   صرفی و نحوی و مهارت    

شامل سیالی معنایی، سیالی کلمات     (تصاویر و اعداد، سیالی کالمی      
و سـرعت خوانـدن     ) 16آهنـگ   سـیالی کلمـات هـم       و حرف یشپ  هم

بـر اسـاس مطالعـات محققـان بـسیاری مهمتـرین            . باشـد   یکسان نمـی  
های اختالل خواندن، تفاوت در کنش مغزی و          تفاوت در زیر گروه   

ناختی، مطابق با نوعی از کاستی پردازش اطالعات همراه         عملکرد ش 
توانـد ناشـی از نـاتوانی یـک           های خواندن است کـه مـی        با دشواری 

؛ 2003،  17هـارتی (سمت مغـز بـرای برتـری بـر سـمت دیگـر باشـد                
  ).1379؛ دادستان 1999 21 و برلینگام20الوسن، 19 بیگلر،18هاوس

_____________________________________________ 
1- Bakker    2 - Vonk 
3- Vinke    4 - Smink 
5- Reitsma    6 - Fletcher 
7- Satz    8 - fragmentation 
9- perceptual   10 - linguistic 
11- Caroll    12 - Snowling 
13- Hulem    14 - Stevenson 
15- Hulme    16- rhyme fluency 
17- Harty    18 - Howes 
19- Bigler    20 - Lawson 
21- Burlingame 
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ــ    ــا مهــارت پ ــژوهش ایــن اســت کــه آی ردازش ســؤال اصــلی پ
 (P)شناختی در کودکان دارای اختالل خواندن از نوع ادراکـی             واج

ــانی      ــوع زب ــدن از ن ــتالل خوان ــان دارای اخ ــاوت از کودک  (L)متف
هـای    شـناختی مؤلفـه     باشد؟ با توجه به اینکه پردازش مهارت واج         می

هـای زیـر مطـرح        مختلفی دارد، بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال فرضـیه             
  :شود می

ت نامیدن، عملکرد گروه کودکان زبانی  بهتر از         در مهارت سرع   )1
در مهارت سـیالی کالمـی، گـروه     )2 .گروه کودکان ادراکی است

کودکان زبانی نسبت به گروه کودکان ادراکی بـا سـرعت بیـشتری             
در مهارت تعویض صداها، دقـت عمـل کودکـان     )3 .کنند عمل می

  .ادراکی بیشتر از گروه کودکان زبانی است
  

  روش
. رویدادی اسـت     پس –حاضر از نوع مطالعات توصیفی      پژوهش  

آمـوزان پایـه اول تـا سـوم مـدارس            جامعه آماری شامل کلیه دانـش     
 آمـوزش و پـرورش شـهر        دومنطقـه   ) غیرانتفـاعی  -دولتـی (ابتدایی  

 1382-83تهران است که بر اساس آمار ارائه شده در سال تحصیلی            
 2و مورگــان 1بــر اســاس جــدول کرجــی.  بودنــد نفــر16971معــادل 

 1500 3ای  برداری سـهمیه    ، حجم گروه نمونه بر اساس نمونه      )1970(
آموز برآورد شد و در طی چند مرحلـه، گـروه مطالعـه شـامل                 دانش

های اختالل خواندن انتخاب و بر اساس         آموز واجد مالک    دانش 50
  و ادراکــی  واحــد دقیقـه در دو زیرگــروه درنمـره صــحت خوانـدن   

یـک از دو زیرگـروه         ، کـه در هـیچ     (M)4یختـه گـروه آم  نیز  زبانی و   
  .دیگر قرار نگرفته بودند، جایگزین شدند

هـای اول تـا       بعد از محاسبه میانگین نمرۀ قرائت فارسـی در پایـه          
آمـوزانی کـه نمـره قرائـت فارسـی آنهـا دو               سوم، آن عده از دانـش     

 زیر میانگین پایه مربوطه بود و اختالل خواندن آنها به           معیارانحراف  
سیله معلم پایه تأیید شده بود، در تشخیص اولیه به عنوان کودکـان             و

هـای   عالوه بر آن، از مـاتریس   . دارای اختالل خواندن انتخاب شدند    
بهر کودکان    گیری هوش   برای اندازه ) فرم کودکان (پیشرونده ریون   

هـای ادراکـی و زبـانی از          تعیین زیرگـروه  . استفاده شد   )  و باالتر  80(
مون روخوانی یک مجموعه متـون و درک مطلـب          طریق اجرای آز  

کــه قــبالً در چنــد پــژوهش از جملــه پــژوهش پوراعتمــاد و جهــانی 
  .از آن استفاده شده بود، انجام گرفت) 1380(

ــرای        ــدن ب ــت خوان ــر در دق ــورد نظ ــون م ــازه آزم ــی س  روای
 9/0 تـا    6/0بـین   ) متن داستانی در حد پایه مربوطه     (های زوج     کارت

 تـا  7/0بـین   ) متن کتاب درسی پایه مربوطـه     (فرد  های    و برای کارت  
 و بـرای    6/0 تـا    3/0هـای زوج بـین         درک مطلب برای کـارت     ،9/0

هـای    و سرعت خواندن بـرای کـارت  5/0 تا 3/0های فرد بین   کارت
تمـام  .  در نوسـان بـود     9/0 تـا    8/0زوج و فرد به طور جداگانـه بـین          

  .بوددار   معنی>001/0pضرایب همبستگی در سطح 
نبـاخ و  ومنظور محاسبه پایـایی آزمـون از دو شـیوه آلفـای کر             هب

ــد   ــتفاده ش ــوازی اس ــدن،     .م ــحت خوان ــرای ص ــاخ ب ــای کرونب آلف
ــرای درک ،8/0هــای فــرد   و در کــارت9/0هــای زوج  درکــارت  ب

بـرای  و   ،7/0هـای فـرد        و در کارت   8/0های زوج     مطلب در کارت  
 8/0رد  هـای فـ      و در کـارت    9/0های زوج     سرعت خواندن درکارت  

های زوج و فرد در صحت خواندن، درک          اعتبار موازی کارت  . بود
  1. بود 9/0مطلب و سرعت خواندن همگی 

شـناختی، از     ها در مهـارت واج      برای مقایسه هر یک از زیرگروه     
 این آزمون  شامل .استفاده شد) 1995 (5شناختی آزمون سنجش واج

، 6چمنبلـی (د  سـرعت نامیـدن تـصاویر و اعـدا        : های زیر اسـت     مؤلفه
حـرف و کلمـات    پـیش  معنایی، کلمـات هـم    (؛ سیالی کالمی    )1984
 آزمــون تعــویض ؛)1994، 9 و ویمــر8 فریــث،7لنــدرل) (آهنــگ هــم

 اعتبــار آزمــون مــوردنظر بــا اســتفاده از .صــداها و ســرعت خوانــدن
ضریب بـه دسـت آمـده از        . ریچاردسون محاسبه شد   -فرمول کودر 

  و 90/0 تـا    60/0 دختران بین    شاخص همگونی مواد آزمون در میان     
روایی سازه و میزان    .  نوسان داشت  96/0 تا   50/0در میان پسران بین     

دار    معنـی  41/0 تـا    -69/0هـا بـین       همبستگی آزمون با سـایر آزمـون      
  .باشد می

کریمــی، ( 10آوری تاریخچــه مــوردی در ادامــه نیــز فــرم جمــع 
د که شـامل اطالعـات گونـاگون از تاریخچـه پزشـکی، رشـ            ) 1380

هـای رفتـاری،       ویژگـی   و حرکتی، گفتار و زبان، اطالعات تحصیلی     

_____________________________________________ 
1- Kerjeie    2 - Morgan 
3- quota sampling   4 - mixed 
5- Phonological- Assessment Battery 6- Blachman 
7- Landerl    8- Frith 
9- Wimmer   10 - Case History Form 
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خانوادگی و فردی افراد ناتوان در یادگیری است با کمک مراقبـان            
کـودک  ) سرپرسـت (بهداشت مـدارس از طریـق مـصاحبه بـا مـادر             

  .تکمیل شد
مقایـسه  (های غیرپارامتریک     ن  ها از سری آزمو     برای تحلیل داده  

 ویتنـی و بـه منظـور مقایـسه دو زیرگـروه             - مـان  u، آزمـون    )ها  رتبه
ادراکی و زبانی و مقایسه سه گروه دارای اختالل خواندن از آزمون            

  .والیس استفاده شد -کروسکال
هـای    به دنبال اجرای آزمون خواندن و با هدف تعیین زیرگـروه          

ــدن، نمــره صــحت خوانــدن در واحــد دقیقــه درکــل    اخــتالل خوان
 زیرگـروه ادراکـی، زبـانی و آمیختـه          در سـه  ) زوج و فرد  (ها    کارت

  .محاسبه گردید
  

  ها یافته
هــای ادراکــی، زبــانی و  پراکنــدگی اخــتالل خوانــدن در گــروه

 مـشاهده   1آمیخته بـر حـسب پایـه تحـصیلی و جنـسیت در جـدول                  
  .شود می

، نمره صحت خواندن    2بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول        
ی و آمیختـه و نمـره صـحت         در گروه ادراکی بیشتر از دو گروه زبان       

  .باشد خواندن در گروه آمیخته بیشتر از گروه زبانی می
 آیا مهارت کودکان دارای      این بود که   سؤال مورد نظر پژوهش   

ــی    ــوع ادراک ــدن از ن ــتالل خوان ــردازش واج(P)اخ ــناختی   در پ ش
ــانی      ــوع زب ــدن از ن ــتالل خوان ــان دارای اخ ــاوت از کودک  (L)متف

که میان دو زیرگروه ادراکـی و زبـانی         دهد    نشان می باشد؟ نتایج     می
آمـــوزان دارای اخـــتالل خوانـــدن، در برخـــی از  از گـــروه دانـــش

شـناختی، از جملـه مهـارت نامیـدن اعـداد، سـیالی               هـای واج    مهارت
حــرف، تعــویض صــدای دو و مهــارت ســرعت   پــیش کلمــات هــم

هـا در      میـانگین رتبـه    ؛داری وجـود دارد     هـای معنـی     خواندن تفـاوت  
ای مطرح شده در گروه ادراکی بیشتر از گروه زبانی است و            ه  مؤلفه

 پاسـخ سـؤال مـورد        بنابراین .باشد  ر می دا  تفاوت میان دو گروه معنی    
  ).3جدول  (است مثبت ،نظر در پژوهش

های سـرعت نامیـدن تـصاویر، سـیالی معنـایی، سـیالی               در مؤلفه 
کلمات هم آهنگ، تعویض صدای یک، زمان تعویض صدای یک          

دار   های دو گـروه معنـی       تعویض صدای دو تفاوت میان رتبه     و زمان   
  .دبون

مقایسه عملکرد دو زیرگروه در مهارت سرعت نامیدن تـصاویر          
هـا،    هـا در گـروه       که در این زمینه تفاوت میان رتبه       بودحاکی از آن    

دار نیست، ولی در مهارت سرعت نامیدن اعداد، تفـاوت میـان              معنی
داربـودن    با وجود معنی  . دار است   معنی) >05/0p(های دو گروه      رتبه

هـا در گـروه       ها در سرعت نامیدن اعـداد، میـانگین رتبـه           تفاوت رتبه 
  .زبانی کمتر از گروه ادراکی گزارش شد

در مهارت سرعت نامیدن اعداد، عملکـرد گـروه زبـانی بهتـر از       
نتـایج حاصـل از مقایـسه دو گـروه در مهـارت             . بـود گروه ادراکی ن  

  . آمده است3ویر و اعداد در جدول سرعت نامیدن تصا
با درنظرگرفتن سرعت عملکرد دو زیرگروه در مهـارت سـیالی           

 ویتنی بیانگر این نکته است که       -مان uکالمی، نتایج اجرای آزمون     
) آهنگ سیالی معنایی و سیالی کلمات هم     (در مهارت سیالی کالمی     

مهـارت  در مـورد    . باشـد   دار نمـی    هـا، معنـی     ها در گـروه     تفاوت رتبه 
حرف، نتایج حاکی از آن اسـت کـه تفـاوت            پیش سیالی کلمات هم  

یـانگین  با این وجود، م    ؛)>05/0P (دار است    معنی ها  ها در گروه    رتبه
ها در گـروه ادراکـی بـاالتر از گـروه زبـانی اسـت و در نتیجـه،           رتبه

سرعت عمـل گـروه کودکـان ادراکـی در مهـارت سـیالی کالمـی                
 بیــشتر از گــروه کودکــان زبــانی )حــرف پــیش ســیالی کلمــات هــم(

  ).3جدول (باشد  می
  

 ادراکی، زبـانی و آمیختـه       های  پراکندگی اختالل خواندن در گروه      -1جدول  
  برحسب پایه تحصیلی و جنسیت

  پایه
  گروه

پایه اول 
  )%(فراوانی 

پایه دوم 
  )%(فراوانی

پایه سوم 
  )%(فراوانی 

جمع کل  
  )%(فراوانی 

  )34/33 (3  )5/12 (2  )33/8 (1  )0 (-  پسر  ادراکی
  )66/66 (6  )50/62 (5  )28/14 (1  )0 (-  دختر  

  زبانی

  

  پسر
  دختر

4) 14/57(  
-) 0(  

52   
-) 0(  

-) 0(  
1) 5/12(  

6) 72/85(  
1) 28/14(  

  )47/76 (26  )5/87 (14  ) 75 (9  )85/42 (3  پسر  آمیخته
  )53/23 (8  )25 (2  )71/85 (6  )0 (-  دختر  
  

کل زیر 
  ها گروه
  

  پسر
  دختر

7) 20(  
-) 0(  

12 )3/34(  
7) 66/46(  

16) 7/45(  
8) 33/53(  

35) 70(  
15) 30(  

  ) 100 (50  )68 (34  )18 (9  ) 14 (7    جمع
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  های ادراکی، زبانی و آمیخته  نمره صحت خواندن در واحد دقیقه در گروه-2جدول 
  صحت خواندن در واحد زمان

  )کل(
ر واحد زمان صحت خواندن د

  )های زوج کارت(
  صحت خواندن در واحد زمان

  )های فرد کارت(
  متغیر

  
  معیارانحراف   میانگین  معیارانحراف   میانگین  معیارانحراف   میانگین  تعداد  ها گروه

  ادراکی
  زبانی
  آمیخته

9  
7  

34  

94/43  
78/3  

16  

74/7  
28/1  
7  

40/43  
66/3  
25/14  

30/8  
80/0  
7  

34/45  
71/3  

18  

04/10  
92/1  
70/8  

  
 ادراکـی و زبـانی در       هـای   ه منظور مقایسه دقت عمل زیرگروه     ب

 -مـان    uمؤلفه تعویض صداها، از نتـایج حاصـل از اجـرای آزمـون              
 در مهـارت  وهای دو گروه استفاده شد  ویتنی و مقایسه میانگین رتبه  

 دار بـود   معنـی هـا   هـا در گـروه       تفاوت میان رتبـه    ،تعویض صدای دو  
)01/0p< .( ر گروه ادراکی بیشتر از گروه زبـانی و         ها د   میانگین رتبه

لذا دقت عمل گروه کودکان ادراکی از گروه کودکان زبانی بیشتر           
اما در زمینـه مهـارت تعـویض صـدای یـک، نتـایج              ). 3جدول   (بود

دار   هـا معنـی     هـا در گـروه      حاکی از آن است که تفـاوت میـان رتبـه          
  .نیست

ت کـه   نتایج اجرای آزمون کروسکال والیس حـاکی از آن اسـ          
حـرف،   پیش های سرعت نامیدن اعداد، سیالی کلمات هم        در مهارت 

هـا در سـه       تعویض صدای دو و سرعت خواندن، تفـاوت میـان رتبـه           
  .)4جدول (دار است  گروه معنی

نامیدن تصاویر، سـیالی معنـایی، سـیالی    شامل ها    در سایر مهارت  
آهنــگ، تعــویض صــدای یــک و زمــان یــک و زمــان  کلمــات هــم

داری    دو میـان سـه گـروه مـورد نظـر تفـاوت معنـی               تعویض صدای 
داری نتایج آزمون کروسکال والـیس بـا          به دنبال معنی  . گزارش نشد 

ترجمــه  ،آری و کــالین ،نیــر کــی) (>05/0p(تــصحیح بــون فرونــی 

ویتنی انجام شد تا با مقایـسه دو بـه           -مان   u آزمون   ،)1382 ،فارسی
اوت معنـادار وجـود     ها تف   ها مشخص شود میان کدام گروه       دو گروه 

مقایسه دو گـروه زبـانی و ادراکـی در زمینـه مهـارت سـرعت                . دارد
 سـرعت    و )>01/0p(، تعـویض صـدای دو        )>05/0p(اعداد   نامیدن
دو گروه زبـانی و آمیختـه      . گزارش شد دار    معنی) >01/0p( خواندن

و دو گــروه ادراکــی و ) >05/0p(در مهــارت تعــویض صــدای دو  
  .دار داشتند معنی تفاوت)>01/0p( خواندنمهارت سرعت آمیخته در

در مورد نوع خطاهای این دو گروه در آزمون خواندن، تفاوت           
های مکث، اضافه، حـذف، تلفـظ تـصحیح           ها در مؤلفه    میانگین رتبه 

  ).5جدول (د ودار ب نشده و تلفظ تصحیح شده معنی
شـود، میـانگین رتبـه        مـشاهده مـی    5گونـه کـه در جـدول          همان

عـالوه بـر آن،     . وه زبانی بیشتر از گروه ادراکـی اسـت        خطاها در گر  
، حـذف، اضـافه و تلفـظ تـصحیح          )تجزیه نادرست (خطاهای مکث   

که گروه  در حالی. نشده در گروه زبانی بیشتر از گروه ادراکی است        
ادراکی توجـه بیـشتری داشـتند کـه کلمـات غلـط خوانـده شـده را                  

کـردن   طریق تجزیـه  تصحیح نمایند، گروه زبانی بیشتر کلمات را از         
  .خواندند کلمات می

  
  

  شناختی های واج در مهارت  (L)و زبانی  (P)های ادراکی   مقایسه زیرگروه-3جدول 
 – Mann  ها میانگین رتبه  تعداد  گروه  مؤلفه  مقادیر اصالح شده

Whitney- U  Z  داری سطح معنی  
 L  نامیدن اعداد

P  
7  
9  

93/11  
83/5  

50/7  5/2- 011/0  

  ی کلماتسیال
  حرف پیش هم

L 
P 

7  
9  

43/5  
89/10  

10  28/2-  020/0  

 L  تعویض صدای دو
P 

7  
9  

93/4  
28/11  

50/6  76/2-  006/0  

 L  سرعت خواندن
P 

7  
9  

5  
22/11  

7  59/2-  009/0  
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و ) n=٩( (P)، ادراکـی  )7=n ((L)ی زبـانی  هـا   مقایسه زیر گروه -4جدول  
نتـایج آزمـون     بـر پایـه  تیشـناخ   در آزمـون مهـارت واج    ) ٣۴=n ((M)آميخته  

  کروسکال والیس

سطح   2χ  ها میانگین رتبه  گروه  متغیر
 *داری معنی

 L  نامیدن اعداد

P  
M  

29/36  
89/15  
82/25  

77/7  021/0  

ــات   ــیالی کلمـ سـ
  حرف پیش هم

L 

P 

M 

50/16  
56/34  
96/24  

24/6  042/0  

ــدای   ــویض ص تع
  دو

L 

P 

M 

14/12  
11/33  
24/26  

81/8  011/0  

 L  سرعت خواندن

P 

M 

17  
44/39  
56/23  

22/11  042/0  

2=*df  
ــدول  ــروه ادراکــی    -5ج ــسه دو گ ــانی ) 9=n( (P)مقای در ) 7=n( (L)و زب

  آزمون خواندن

میانگین   گروه  مؤلفه
  Z   ویتنی-من   ها رتبه

سطح 
  داری معنی

هـای    تعداد کارت 
  خوانده شده

P 

L  
12  
4  

00/0  72/3- 001/0  

 P   درک مطلب نمرۀ

L 

72/10  
64/5  

50/11  12/2-  030/0  

 P  خطاها

L 

5  
13  

00/0  33/3-  001/0  

 P  زمان

L 

5  
13  

00/0  79/0-  001/0  

 P  تجزیه

L 

22/6  
43/11  

11  21/2-  021/0  

 P  مکث

L 

5  
00/13  

00/0  36/3-  001/0  

 P  اضافه

L 

6  
71/11  

00/9  38/3-  011/0  

 P  حذف

L 

44/5  
43/13  

4  91/2-  004/0  

ــصحیح   ــظ تـ تلفـ
  نشده

P 

L 

44/6  
14/11  

13  96/1-  050/0  

ــظ  ــتلفـ صحیح تـ
  شده

P 

L 

6  
71/11  

9  39/2-  011/0  

  1بحث
چگونگی قرار گرفتن حروف الفبا در کنار هم در یک کلمـه و             
یا نحوه قرار گـرفتن کلمـات در یـک جملـه، معنـای آنهـا را تغییـر                   

ر گیــری آنهــا د هــا و جهــت تجزیــه و تحلیــل ایــن ادراک. دهــد مــی
هایی اسـت کـه       ها از جمله پردازش     های متن و دست نوشته      مشخصه

ازآنجـا کـه    . شـود    مـی  1در نیمکرۀ راست بـه طـور اولیـه فراخوانـده          
خواندن فقط شامل شکل فرآینـد ادراکـی نیـست و مـستلزم تحلیـل               

باشـد، لـذا در گـام بعـدی، فرآینـد              واجی اطالعات نیز می    –معنایی  
در مرحلــه پیــشرفته خوانــدن رخ ایــن . شــود تــر مــی زبــانی برجــسته

هـای    مرحله نیروگذاری زبان در سطح مخ به وسیله نیمکره        . دهد  می
 در خالل خواندن اولیـه بـه سـمت خوانـدن پیـشرفته              ،راست و چپ  
  ).1992بیکر، (پذیرد  صورت می

در این پژوهش، این امکان فراهم گردید کـه از میـان کودکـان           
حداقل دو زیرگروه ادراکـی و      بندی    دارای اختالل خواندن، به طبقه    

هـای موجـود در مهـارت         سپس به مقایسه تفـاوت    . زبانی دست یابیم  
شناختی آنـان پرداختـه شـد کـه آیـا آنچـه موجـب تفـاوت در                    واج

شـناختی    بندی آنها شده، به تفـاوت در پـردازش مهـارت واج             تقسیم
مـده حـاکی از آن        دسـت آ   آنان نیز منجر گردیده است؟ شـواهد بـه        

ها در مهارت سرعت نامیدن اعـداد در          فاوت میانگین رتبه  است که ت  
گروه زبانی بـرای اجـرای      . دار است    زبانی و ادراکی معنی    های  گروه

آزمون سرعت نامیدن اعداد، بیشتر از گـروه ادراکـی زمـان صـرف              
کودکـان دارای   در   سرعت نامیـدن     ،محققانبرخی  بنابر نظر   . کردند

کودکان فاقـد اخـتالل خوانـدن،       اختالل خواندن در مقایسه با گروه       
در حـالی    ،)2003؛ هـارتی،    2003،  کارول و همکـاران    (استکمتر  

کودکـان دارای   نـشان دادنـد کـه       ) 1996 (2محققانی چون ولف  که  
ــایی    ــارت ســیالی معن ــدن، در مه ــارت واخــتالل خوان ــردازش مه  پ

هایی دارند، اما میـان دو گـروه          شناختی و سرعت نامیدن کاستی      واج
  .شود دیده نمیداری  از لحاظ سیالی معنایی تفاوت معنیموردنظر 

حـرف بـین ایـن دو گـروه          پـیش  در مهارت سـیالی کلمـات هـم       
از آنجا که پردازش مهارت سیالی     . وجود نداشت داری    تفاوت معنی 

حــرف و ســیالی  پــیش ســیالی معنــایی، ســیالی کلمــات هــم(کالمــی 
رد ناشـی از چگـونگی ترکیـب صـداها، عملکـ          ) آهنـگ  کلمات هم 

_____________________________________________ 
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شـناختی    هـای واج    آگـاهی    مهـارت پـردازش و       ،شناختی  حافظه واج 
رسد که کودکان ادراکی در مقایسه با کودکـان           باشد، به نظر می     می

هرچنـد   ؛شناختی فعالتری برخـوردار باشـند       زبانی باید از حافظه واج    
 1؛ فرسـت  2003؛ هـارتی،    2003،  کارول و همکاران  (چندین مطالعه   

 است که کودکان   نشان داده ) 1376 ارانی،   ؛ کاشانی 2003،  2و امری 
شـناختی    مهارت واج،شناختی دارای اختالل خواندن، در حافظه واج   

  .هایی دارند و ترکیب صداها دشواری
شـناختی در خـالل خوانـدن، شـامل           ذخیره کردن اطالعات واج   

ایجاد یک صدا بر اساس چگونگی بازنمایی آن در نوشـتن کلمـات    
شــواری در ذخیــره کــردن اطالعــات    د. در حافظــه فعــال اســت  

شناختی، حاصل نقص در بازنمایی آنها از حافظه اسـت، کـه بـه             واج
کاربرد نادرست قواعد صـداها در خـالل تکـالیف خوانـدنی منجـر              

شناختی از حافظـه بلندمـدت اشـاره بـه              بیان اطالعات واج  . گردد  می
های یـک     این دارد که چگونه کودک، بیان یا تلفظ حروف، بخش         

کــودک مبــتال بــه اخــتالل . آورد مــه و کــل کلمــه را بــه یــاد مــیکل
هایی داشته باشـد کـه        ها دشواری   خواندن، ممکن است در این زمینه     

شــناختی از  بــه آهــسته خوانــدن و یــادآوری نادرســت کــدهای واج
هـا    در ایـن مهـارت    ). 2003امـری،    فرست و ( گردد  حافظه منجر می  

هـای بیـشتری      ر کاسـتی  گـروه ادراکـی دچـا       گروه زبانی نـسبت بـه     
  .باشد می

شرط موفقیت در مهارت تعویض صداها، داشتن سـرعت عمـل           
در تعویض صداهای نخست هر کلمه و عالوه بر آن ادراک و فهـم              

ــنیداری اســت   ــه ش ــتن حافظ ــه   . و داش ــان، از جمل ــر محقق ــق نظ طب
هـایی کـه کودکـان دارای اخـتالل خوانـدن بـا آن مواجـه                  دشواری

 شنیداری، تمیز شنیداری و حافظـه شـنیداری         هستند، ناتوانی ادراک  
 نـاتوانی    و ضعف حافظه شنیداری به ضعف آمایش شـنیداری       . است

چهـار وجـه   . شـود  ها اطالق می در ادراک، بازشناسی و تفسیر شنیده    
. شنیداری، معطوف است به تمیز، حافظه، توالی و ترکیب شـنیداری          

بـین صـداها و     در تمیز شنیداری، کودک توانایی بازشناسی، تفاوت        
منظور از حافظـه  . ها و تشخیص کلمات مشابه و متفاوت را دارد        واج

تـوالی  . هـا اسـت     سازی و بـازخوانی شـنیده       شنیداری، توانایی ذخیره  
شــنیداری، بــه توانــایی یــادآوری مــنظم و پــشت ســر هــم حــروف، 
کلمات و اعداد که به صورت شـفاهی و متـوالی ارائـه شـده اسـت،                 

داری، عبــارت اســت از توانــایی ترکیــب ترکیــب شــنی. گوینــد مــی
واحدهای صوتی جدا از هم یا واحدهای گفتـاری در سـاختن یـک      

از شواهد به دست آمده چنین به نظر        ). 2003ست و امری    افر(کلمه  
رسد که در موارد ذکر شـده عملکـرد کودکـان گـروه ادراکـی                 می

  1 .برتر از گروه زبانی باشد
ج مقایـسه دو بـه دو       در خصوص مهارت سـرعت خوانـدن، نتـای        

های ادراکی و زبانی و دو گروه ادراکی و آمیختـه بـه ترتیـب                 گروه
های مـورد نظـر      دار میان عملکرد گروه     حاکی از وجود تفاوت معنی    

در این مهارت نیز کودکـان گـروه ادراکـی نـسبت بـه گـروه                . است
در زمینه مهـارت تعـویض صـدای دو         . زبانی عملکرد بهتری داشتند   

های ادراکی و زبـانی و دو گـروه زبـانی و     دو به دو گروه نیز مقایسه   
هـای مـورد نظـر        دار میان گروه    آمیخته حاکی از وجود تفاوت معنی     

شناختی   کودک تنها زمانی در راهبردهای رمزگردانی واج      . باشد  می
شناختی،    حرف و آگاهی واج    –کند که در ارتباط صدا        پیشرفت می 

شـناختی و     هـای حافظـه واج      پس مهارت . دست آورد  دانش کافی به  
شوند و در روند رشد و سرعت         شناختی ترکیب می    های واج   آگاهی

، کــارول و همکــاران؛ 2003هــارتی، (کننــد  خوانــدن شــرکت مــی
  ).1376؛ کاشانی ارانی، 1994، 4 و هنری3؛ لیتر2003

شناختی حاکی از آن است که در         های واج   نتایج آزمون مهارت  
کـرد گـروه ادراکـی بهتـر از گـروه زبـانی             ها، عمل   آزمون تمام خرده 

ــت  ــده اس ــزارش ش ــی در    . گ ــان ادراک ــروه کودک ــل گ ــت عم دق
  .شناختی تا حدودی اثبات گردید های واج های مهارت آزمون خرده

بندی کوتاه باید گفت که هر دو زیرگروه ادراکی       در یک جمع  
.  صـرفی مـشکالت بـسیاری دارنـد        -های معنـایی    و زبانی در مهارت   

شـناختی ایـن دو     حافظه واج وشناختی داری، آگاهی واج  حافظه شنی 
شـناختی    ضـعف مهـارت واج    . هـایی اسـت     گروه هم دچـار کاسـتی     

بـه عنـوان    (کودکان به صورت ناتوانی در تجزیه و ترکیب کلمـات           
ــازنده جملــه   ــر س ــی ) عناص ــشان داده م ــارت آگــاهی  . شــود ن مه

ی توانـای . شناختی این کودکان نیز دچار ضـعف شـدیدی اسـت            واج
آگـاهی    تواند شامل آگاهی درون هجایی و         شناختی می   آگاهی واج 

هـا و     هـا، شناسـایی واج اول در واژه         هـا در واژه     ترکیـب واج  (واجی  

_____________________________________________ 
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 گـروه   ،طبق نظر بسیاری از محققان    . باشد) های حذفی   شناسایی واج 
کودکــان دارای اخــتالل خوانــدن نــسبت بــه گــروه کودکــان فاقــد  

. هایی هـستند   ذکر شده دچار کاستی   های  اختالل خواندن در مهارت   
هـا گـروه زبـانی در مقایـسه بـا گـروه               از طرف دیگر در این مهارت     

  .درنتری دا ادراکی عملکرد ضعیف
در این پژوهش، درصد فراوانی کودکان دارای اختالل خواندن         

دختـر   %3( درصد برآورد شد     33/3نسبت به کل گروه نمونه حدود       
ران در گـروه زبـانی نـسبت بـه پـسران       اینکه تعداد دختـ ). پسر% 7و  

تواند یکی از دالیـل برتـری نیمکـرۀ چـپ دختـران               کمتر است، می  
  ).1380خداپناهی، (نسبت به پسران باشد 

 هفـت   ،)%18( گـروه ادراکـی      درآموز     دانش  نُه در این پژوهش  
ــانی   دانــش ــوز در گــروه زب ــش34و ) %14(آم ــوز در گــروه   دان آم

 حالی است که محققان دیگر گـزارش        این در .  بودند )%68(آمیخته  
بنـدی دو زیرگـروه ادراکـی و زبـانی            دهند کـه موفـق بـه تقـسیم          می

، 4لیچـت ؛  1990،  3 و کـوپس   2، بومـا   بیکـر  1ونسترین(ند  ا  هشد) 60%(
ــر ــوک وبیک ــر، 2004، 5 ک ــدها   ). 2004؛ بیک ــتالف درص ــن اخ ای
هـای مختلـف و       تواند ناشی از حجم گروه نمونه، اجرای آزمـون          می

  .ها باشد بندی زیرگروه  تقسیمنحوه
تـوان ایـن مـسئله را مطـرح کـرد کـه بـا           ، مـی  1با مطالعه جدول    

افزایش سن کودکان دارای اختالل خواندن، تعداد آنها نیز افـزایش           
بـه عقیـده برخـی محققـان، خوانـدن و هجـی کـردن در            . یافته است 

 نیمکره راست و در آخر سال  های اول و دوم آموزش با فعالیت        سال
هـا    جایی نیمکره   جابه. نیمکره چپ ارتباطی قوی دارد     دوم با فعالیت  

سـال نخـست آمـوزش      (به منظور رشد خواندن در پایان کالس اول         
اگـر در پایـه دوم شـواهدی بـرای رخـداد      . شـود  آغـاز مـی  ) رسـمی 
ها جهت کنترل خواندن، صورت نپـذیرد، ممکـن           جایی نیمکره  جابه

 برای خواندن برخی از کودکـان،   ها  ای از تحرک نیمکره     است نشانه 
؛ بیکـر و    1988  بیکر، کوک و بومـا،     چت،لی(در سنین مختلف باشد     

  ).1985وینکه، 
حـاکی از آن اسـت کـه     ) 5جدول  (ها    تحلیل خطاهای زیرگروه  

هـای گـروه زبـانی از گـروه ادراکـی            تعداد مکـث   ،در خطای مکث  
ن یعنی کودک پس از انجام عمل تجزیه و بخش کـرد          (بیشتر است   

توان مطرح کرد کـه   چنین می). کلمه، نتواند کلمه را درست بخواند   

کودکان گروه ادراکی در مقایسه با کودکان گروه زبانی در تجزیـه    
این در حالی اسـت کـه   . کلمات از مهارت بیشتری برخوردار هستند  
) 1998 (6و بـوون  ) 2003(بنابرنظر محققانی چـون فراسـت و امـری          

اندن قادر بـه تجزیـه کلمـات بـه اجـزا و             کودکان دارای اختالل خو   
ادغام صداها بـه حـروف و       (شان و یا بالعکس       ساختار تشکیل دهنده  

باشند و صـداهای تـشکیل دهنـدۀ کلمـات را نیـز          نمی) یا کلمه کلی  
تعداد کلمات حذف شده به وسیله کودکان گروه زبانی   . شناسد  نمی

؛ 1985ینکه،  بیکر و و  (از گروه ادراکی نیز بیشتر گزارش شده است         
  1 ).1992بیکر، 

در مؤلفه تلفظ صـحیح نـشده، تعـداد خطاهـای گـروه زبـانی از               
تواند نشانه شتابزدگی و عجله       این می و  باشد    گروه ادراکی بیشتر می   

در مؤلفـه   ). 1982 ،8 و جـاریکو   7بودر(گروه زبانی در خواندن باشد      
ه تلفظ تصحیح شده، گروه ادراکی در بیان درست کلمات، از گـرو          

هـا    خوانـدن مـتن    باشند و تأکید آنهـا بـر درسـت          تر می   زبانی حساس 
  .بیشتر از گروه زبانی است

هـای قبلـی    بنـابراین، نتـایج پـژوهش حاضـر بـا سـوابق پـژوهش       
دار بودن برخی  غیر معنی. پیرامون موضوعات مشترک مطابقت دارد  

سـرعت نامیـدن تـصاویر، سـیالی معنـایی،          (شـناختی     هـای واج    مؤلفه
آهنـگ، مهـارت تعـویض صـدای یـک و زمـان               کلمات هـم  سیالی  

هـای کودکـان      هـا و نارسـایی      به شـدت کاسـتی    ) تعویض صدای دو  
در پـردازش مهـارت     ) نسبت به زیر گـروه ادراکـی      (زیرگروه زبانی   

، سـیالی   )اعـداد، تـصاویر   (های سرعت نامیدن      شناختی در مؤلفه    واج
یالی حــرف و ســ پــیش ســیالی معنــایی، ســیالی کلمــات هــم(کالمــی 

 مهـارت تعـویض صـداها و سـرعت خوانـدن            ،)آهنـگ  کلمات هـم  
توانـد مـؤثر     یا اینکه عوامل دیگری در ایـن تفـاوت مـی   ؛گردد  برمی

 ویابی بـه آنهـا فـراهم نـشد      باشد که در پژوهش حاضر امکان دست     
  .های آتی مورد توجه قرار گیرد شود در پژوهش پیشنهاد می

  
  سپاسگزاری

 انجــام ایــن  کــه بــا همکــاری خــود،از کلیــه مــدارس و افــرادی 

_____________________________________________ 
1- Vanstrein   2- Bouma 
3- Koops    4- Licht 
5- Kok    6- Bowen 
7- Boder    8- Jarrico 
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  .نماییم پذیر ساختند، سپاسگزاری می پژوهش را امکان
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