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مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن
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زمینــه :رایجتریــن و مهمتریــن اختــال یادگیــری ،اختــال خوانــدن اســت .خوانــدن زیربنــای همــه انــواع یادگیــری اســت و کودکانــی

کــه در خوانــدن ضعیــف هســتند ،گروهــی بســیار آســیبپذیر در یادگیــری دروس مختلــف در تمامــی ســالهای تحصیلــی و پــس از آن

هســتند کــه ایــن امــر موجــب میشــود در تحصیــل پیشــرفت ناچیــزی داشــته باشــند.

نتیجــه گیــری :خوانــدن یکــی از نظامهــای زبــان و زیرمجموعــه تواناییهــای زبانــی اســت و مشــکالت زبانشــناختی هســته

اصلــی ایــن اختــال را تشــکیل میدهــد ،لــذا ضــروری اســت کــه درمانگــران ایــن حــوزه ،بــه منظــور طراحــی برنامههــای مداخل ـهای

مؤثــر ،فعالیتهایــی را مدنظــر قــرار دهنــد کــه ضمــن ایجــاد فرصــت بــرای تمریــن و یادگیــری فعــال در زمینــه خوانــدن ،مؤلفههــای
زبانشــناختی خوانــدن را نیــز تحریــک و تقویــت نماینــد.

واژههای کلیدی :ناتوانی یادگیری ،اختالل خواندن ،زبان
دارنــد (واالس2005 ،8؛ مایــز و کلهــون.)2006 ،9

اختالل خواندن
یکــی از عمدهتریــن دالیــل شکســت تحصیلــی در

دانشآمــوزان ،ناتوانیهــای یادگیــری 3اســت .ایــن ناتوانیهــا

گــروه نامتجانســی از اختاللهــا هســتند کــه مهمتریــن

مشــخصههای آنهــا دشــواری در فراگیــری و کارکــرد خوانــدن،
نوشــتن و محاســبات اســت کــه رونــد تحولــی داشــته و از پیــش

از دبســتان آغــاز و تــا بزرگســالی ادامــه پیــدا میکنــد (گارتلنــد

و اســتروس نیــدر .)2007 ،4از میــان افــراد نیازمنــد بــه آمــوزش
ویــژه ،گــروه بزرگــی را دانشآمــوزان بــا ناتوانیهــای یادگیــری

تشــکیل میدهنــد .در بســیاری از کشــورها ایــن دانشآمــوزان

بیــش از نیمــی از کل دانشآمــوزان اســتثنایی تحــت پوشــش

آمــوزش ویــژه را تشــکیل میدهنــد (وزارت آمــوزش و پــرورش

آمریــکا .)2010 ،5رایجتریــن و مهمتریــن اختــال یادگیــری،
اختــال خوانــدن اســت .تقریبـ ًا  4تــا  10درصــد همــه کودکانــی

کــه بــه مدرســه میرونــد ،ناتوانــی خوانــدن دارنــد (اســنولینگ،6

2000؛ بــه نقــل از ســوتوزاکی و پارلــو )2006 ،7و تقریبــ ًا 80
درصــد دانشآمــوزان ناتــوان در یادگیــری ،در خوانــدن مشــکل

 -1دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران

 -2کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران

خوانــدن یــک مهــارت ضــروری اســت و ناتوانــی خوانــدن در

بســیاری از جنبههــای زندگــی ،از پیشــرفت تحصیلــی اساســی تــا
توانایــی بــرای زندگــی مســتقل و شــرکت در جامعه مــدرن ،تأثیر
میگــذارد (مارچنــد -مارتــا ،اســلوکوم و مارتــا2004 ،10؛ بــه
نقــل از تایلــر ،هاگــس ،بورلــی و هاســتینگز  .)2014 ،بهطــور
11

کلــی ،دو شــکل اختــال خوانــدن وجــود دارد :مشــکالت

رمزگشــایی (نارســاخوانی) و مشــکالت ادراکــی (هولــم و
13

12

اســنولینگ .)2009 ،اختــال خوانــدن یــک اختــال یادگیــری
ارثــی اســت کــه در درجــه اول بــر صحیــح و روان خوانــدن کلمــه و

هجــی کــردن تأثیــر میگــذارد (پترســون و پنینگتــون.)2012 ،14

در واقــع دانشآمــوزان مبتــا بــه اختــال خوانــدن علیرغــم

هــوش طبیعــی ،در مهارتهــای گوناگــون تحصیلــی از جملــه

گــوش دادن ،خوانــدن ،نوشــتن ،ریاضیــات و حلمســأله منطبــق

بــا ســن خــود عمــل نمیکننــد؛ بهطــوری کــه مشــکالت متعددی
در حــوزه خوانــدن درســت کلمــات ،ســرعت و فصاحــت خواندن

ک مطلــب شــفاهی دارنــد و ایــن مشــکالت در عملکــرد
و در 

تحصیلــی و همچنیــن تعامــات اجتماعــی آنهــا تأثیــرات مخربــی
8- Wallace
9- Mayes, Calhoun

3- Learning Disabilities

10- Marchand-Martella, Slocum & Martella

4- Gartland & Strosnider

11- Tyler, Hughes, Beverley & Hastings

5- United States Department of Education

12- Decoding

6- Snowling

13- Hulme

7- Sotozaki & Parlow

14- Peterson & Pennington
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چکیده:

تعلیم و تربیت استثنایی

برجــای میگــذارد (ولدویــس ،پیریــن ،السوس-ســانگوس ،للیــر
دمونــت و کنــدل.)2014 ،1

زبان و خواندن
کــه تحقیقــات علمــی خوانــدن را آغــاز کــرد ،بیــش از  100ســال

قبــل ،کانــون تمرکــز تحقیقــات بــوده اســت .از آن زمان ،هــزاران
مطالعــه ایــن ارتبــاط را از جنبههــای متفــاوت بســیاری و بــا

خوانندههــای بــا خصوصیــات زبانــی مختلــف بررســی کردهانــد

(گولدنبــرگ ،تــوالر ،ریــس ،فرانســیس ،بــازن و مجیــا  -اراز،2

 .)2014زبــان عــاوه بــر اینکــه وســیله برقــراری ارتبــاط اســت
و ســهم زیــادی در ارتباطــات اجتماعــی فــرد دارد ،زیربنــای

یادگیــری نیــز هســت و امــروزه در حــوزه تعلیــم و تربیــت ،ســهم
عمــدهای از آمــوزش دوره ابتدایــی را ،زبانآمــوزی در قالــب
خوانــدن و نوشــتن بــه خــود اختصــاص داده اســت (هاالهــان،

لویــد ،کافمــن ،جیمــز ویــس و مارتیــز2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده،
همتــی علمدارلــو ،رضایــی دهنــوی و شــجاعی.)1392 ،

زبــان در شــکلهای گوناگــون ظاهــر میشــود کــه شــامل

گــوش دادن ،صحبــت کــردن ،خوانــدن و نوشــتن اســت.

مهارتهــای گــوشدادن و خوانــدن را زبــان دریافتــی و

مهارتهــای صحبتکــردن و نوشــتن را زبــان بیانــی مینامنــد.
زبــان بیانــی مربــوط بــه تولیــد زبــان اســت و زبــان دریافتــی
بــه مهــارت فــرد در فهــم و درک آن چــه میشــنود اطــاق

میشــود (هاالهــان و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده و
همــکاران .)1392 ،همــه اینهــا را نظــام زبــان یکپارچ ـهای بــه

هــم وصــل میکنــد .تحــول و اکتســاب ایــن مهارتهــای زبانــی

از توالــی رشــدی عمومــی زیــر تبعیــت میکنــد .1 :گــوش دادن

 .2صحبتکــردن  .3خوانــدن و  .4نوشــتن .آنچــه کــودک از
طریــق زبــان شــفاهی دربــاره نظــام زبــان یــاد میگیــرد ،دانــش

پایــه را بــرای خوانــدن و نوشــتن فراهــم میکنــد و آنچــه از طریــق
نوشــتن دربــاره زبــان میآمــوزد ،خوانــدن و زبــان شــفاهی را بــه

پیــش میبــرد .افــزون برایــن ،اگــر کــودک در یکــی از شــکلهای

زبــان مشــکلی داشــته باشــد این نقــص زیربنایــی زبــان ،اغلب در

شــکلهای دیگــر زبــان نیــز ظاهــر میشــود .بــرای مثــال کودکــی
کــه در رشــد زبــان تأخیــر دارد و تــا  5ســالگی هنــوز زبــان بــاز

نکــرده اســت ،احتمــا ً
ال در  8ســالگی در خوانــدن و در  14ســالگی

در نوشــتن نیــز اختــال خواهــد داشــت (لیــون ،فلچــر ،شــایویتز

و شــایویتز ،وود ،اســکولت ،الســون و تورگســن2001 ،3؛ مــان و

فــوی.)2003 ،4

مهــارت در زبــان شــفاهی منــادی رشــد ســواد اســت و

کــودکان بــا مشــکالت زبانــی در معــرض خطــر زیــادی بــرای

مشــکالت خوانــدن هســتند (اســنولینگ و هولــم.)2011 ،

امــروزه زبانآمــوزی در قالــب خوانــدن و نوشــتن ســهم عمــدهای
از آمــوزش دوره ابتدایــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد .در

واقــع ،زبــان زیربنــای یادگیــری اســت (هاالهــان و همــکاران،

2005؛ ترجمــه علیــزاده و همــکاران )1392 ،و تواناییهــای
زبانشــناختی و زبــان شــفاهی یکــی از مؤلفههــای اصلــی

مهارتهــای خوانــدن اســت (پرانیــک و لونیــگان )2011 ،5لــذا

دانشآمــوزی کــه در زبــان و گفتــار مشــکل دارد ،نمیتوانــد

بخوانــد و کســی کــه در خوانــدن مشــکل دارد ،نمیتوانــد
بهخوبــی بنویســد (بهپــژوه.)1391 ،

در دیــدگاه ســاده خوانــدن ،خوانــدن موفــق اغلــب بــه عنــوان

محصــول رمزگشــایی و درک زبانــی توصیــف شــده اســت (گاف و

تانمــر1986 ،6؛ هــوور 7و گاف .)1990 ،در ایــن دیــدگاه گاف و

تانمــر ( ،)1986دو مؤلفــه مهــم خوانــدن را برجســته کردهانــد:
صحــت 8خوانــدن و درک مطلــب 9خوانــدن (داف ،ریــن،

پالنکــت و نیشــن .)2015 ،10در اکثــر تعاریــف ارائــه شــده بــرای
خوانــدن ،هــدف نهایــی خوانــدن را درک مطلــب و کســب معنا از

مفهــوم دانســتهاند (مهــدی زاده ،فیضــی و اســام پنــاه.)1390 ،

رمزگشــایی جنبــه مکانیکــی تبدیــل حــروف چــاپ شــده بــه
زبــان گفتــاری یــا بــه معادلهــای زبــان گفتــاری اســت (هاالهــان

و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده و همــکاران.)1392 ،

بنابرایــن رمزگشــایی بایــد بــه عنــوان یــک پیشنیــاز بــرای
درک مطلــب قــوی و نــه بــه عنــوان هــدف در نظــر گرفتــه شــود
(غبــاری بناب ،افروز ،حســن زاده ،بخشــی و پیــرزادی.)1391 ،

بــه نظــر میرســد مشــکالت رمزگشــایی ناشــی از مشــکالت
پــردازش آوایــی (صداهــای گفتاری) باشــد .در مقابل ،مشــکالت

درک مطلــب خوانــدن بــه نظــر میرســد که از مشــکالت ســطوح
3- Lyon, Fletcher, Shaywitz, Wood, Schulte, Olson & Torgesen
4- Foy
5- Puranik & Lonigan
6- Gough & Tunmer
7- Hoover
8- Accuracy
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1- Valdois, Peyrin, Lassus-Sangosse, Lallier, Demonet & Kande

9- Comprehension

2- Goldenberg, Tolar, Reese, Francis, Bazán & Mejía-Arauz

10- Duff, Reen, Plunkett & Nation
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ارتبــاط میــان زبــان و خوانــدن ،از زمــان ادمونــد بوکهــوی

مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

تعلیم و تربیت استثنایی

مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

باالتــر زبــان شــامل مشــکل در معناشناســی( 1از جملــه کمبــود

در رمزگشــایی کلمــه ،توانایــی پاییــن در مهارتهــای پــردازش

شــود (اســنولینگ و هولــم.)2011 ،

(وفایــی ،)2012،مشــکالتی در اســتفاده و ادراک زبــان ،و در

دانــش معانــی کلمــه) وگرامــر (2دانــش مورفولــوژی و نحو) ناشــی

آســیب زبــان را مطــرح کردهانــد (بــه نقــل از اســنولینگ)2012 ،

و یادگیــری خوانــدن بهمنظــور حصــول اطمینــان از موفقیــت
در درک مطلــب ،نیــاز بــه مجموعــهای از مهارتهــای زبانــی
دارد .بــرای شــناخت کلمههــا ،توانایــی ارتبــاط میــان واحدهــای

نوشــتاری بــا بخشهــای آوایــی بســیار مهــم اســت .بــا ایــن حال،
رمزگشــایی تلفــظ یــک کلمــه ممکــن اســت درک لغــوی را میســر

نکنــد ،بنابرایــن دانــش واژگان هــم یــک مهــارت مهــم بــرای

حوزههایــی نظیــر شــنیدن ،صحبــت کــردن ،خوانــدن ،هجــی
کــردن یــا نوشــتن مشــخص میشــوند (کاکاونــد .)1385 ،بــه
طــور معمــول خوانــدن و نوشــتن ،تبدیــل زبــان بــه نمادهــای
جدیــد هســتند و دانشآمــوزی کــه در زبــان و گفتــار مشــکل
دارد ،نمیتوانــد بخوانــد و کســی کــه در خوانــدن مشــکل دارد،

نمیتوانــد بــه خوبــی بنویســد (بــه پــژوه.)1391 ،

زبــان وابســته بــه تحــول مهارتهــای واجشــناختی،

معناشناســی و صــرف و نحــو اســت .وجــود مشــکل در هریــک

یادگیــری خوانــدن اســت .مهــارت زبانــی دیگــری کــه بــرای

از ایــن زمینههــا بــر تحــول خوانــدن کــودک تأثیــر خواهــد

زبــان اســت کــه دانــش نحــوی نامیــده میشــود (فورمــن،

کــودک ،حساســیت واجشــناختی نیــز در او تحــول مییابــد؛

زبانشــناختی را میتــوان جــزء اصلیتریــن و زیربناییتریــن

دارد (ســیلیمن ،ویلکینســون و بــری اســپا .)2004 ،7بســیاری

فراینــد خوانــدن اساســی اســت ،دانــش ویژگیهــای ســاختاری

هــررا ،پتچــر ،میچــل و تراکنمیلــر .)2015 ،3بنابرایــن عوامــل

گذاشــت (کاتــز و کامهــی .)2005 ،همــگام بــا تحــول زبــان در

کــه رشــد آگاهــی واجــی توانایــی رمزگشــایی واژههــا را در پــی

عوامــل مؤثــر بــر مهارتهــای خوانــدن برشــمرد (اصغــری

از مهارتهــای زبــان شــفاهی (ماننــد واژگان ،دســتور زبــان و

مشــکالت زبانشــناختی دانشآمــوزان
مبتــا بــه اختــال خوانــدن

تحصیلــی فــرد بــه مهارتهــای واجشــناختی و زبــان شــفاهی او
وابســته اســت کــه در تکالیــف خوانــدن میآینــد (اســنولینگ و

علیرغــم اینکــه اختــاالت ویــژه خوانــدن و اختــاالت

آگاهــی زبانشــناختی ،آگاهــی بــر ســاختمان زبــان اســت.

درمــان جــدا از هــم بودهانــد ،نتایــج بســیاری از تحقیقــات نشــان

خــاص خــود را دارد :واجــی ،ســاختواژی (صرفــی) ،نحــوی و

شــواهد نشــان میدهنــد کــه رابطــه محکمــی میــان اختــاالت

از ســاختهای امالیــی یــا خطشناســی .توانایــی خوانــدن و

نمــوده اســت که خوانــدن پارازیــت روی زبــان اســت (ماتینگلی،5

بســتگی و ارتبــاط دارد .یادگیــری خوانــدن ایجــاب میکنــد کــه

شــفاهی زیربنــای زبــان نوشــتاری اســت .بنابرایــن کــودکان دچار

آگاهــی برســند یــا رســانده شــوند .اگــر دانشآمــوزی بدانــد کــه

نــکاح ،علــی نــژاد ،محمدپــور و ابراهیمــی.)2014 ،

توانایــی عملــی) زیربنــای درک خوانــدن هســتند ،پیامــد رشــد

هولــم.)2011 ،

رشــدی زبــان بهطــور ســنتی همیشــه هــم در تحقیقــات هــم در

زبــان دارای ســطوح مختلفــی اســت و هــر ســطحی ســاختار

دهنــده ارتبــاط ایــن دو بــا یکدیگــر اســت (گلدورســی.)1996 ،4

معنایــی .نوشــتار نیــز ســاختار خــاص خــود را دارد کــه عبارتنــد

خوانــدن و اختــاالت ارتباطــی وجــود دارد .لیبرمــن مطــرح

نوشــتن ،بــه هریــک از ایــن ســطوح زبانــی و ســاختارهای آنهــا

 .)1972ایــن تحلیــل ایــن واقعیــت را ثابــت مینمایــد کــه زبــان

کــودکان در بعضــی از ســاختارهای زبانــی بــه ســطحی از وقــوف و

مشــکالت زبــان در معــرض خطــر بیشــتری بــرای مشــکالت

کلمــات عناصــر زبانــی معنادار و مســتقلی هســتند کــه از صداهای

دانشآمــوزان بــا مشــکالت خوانــدن و نوشــتن بــا مشــکالتی

عهــده تکالیــف یادگیــری ،راحتتــر و بهتــر برمیآیــد تــا

ســوادآموزی قــرار دارنــد (کاتــز و کامهــی. )2005 ،6

1- Semantic
2- Grammar
3- Foorman, Herrera, Petcher, Mitchell & Truckenmiller
4- Goldsworthy

بیمعنــا و مســتقل و بــ ه هــم پیوســته ،ســاخته میشــوند ،از
دانشآمــوزی کــه از ایــن آگاهیهــا و دانشهــا ،بینصیــب
اســت .در میــان انــواع مهارتهــای پیشنیــاز خوانــدن ،یــک

جنبــه از آگاهیهــای زبانشــناختی ،یعنــی آگاهــی واجشــناختی

5- Mattingly
6- Catts & Kamhi

7- Silliman, Wilkinson & Brea-spahn
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مقــاالت مختلــف همپوشــانی میــان آســیب خوانــدن و

واجشــناختی و مشــکالت مختلــف در زمینــه زبــان نوشــتاری

تعلیم و تربیت استثنایی

مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

از همــه مهمتــر اســت (ســلیمانی و دســتجردی کاظمــی.)1385 ،

یــک اتفــاق نظـ ِ
ـر رو بــه رشــد وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه

میتــوان گفــت رایجتریــن ویژگــی ناتوانــی خوانــدن ،نقــص

کــودکان مبتــا بــه اختــال خوانــدن مشــکالت زبــان شــفاهی،

خواندن ،مهم و اساســی هســتند (شــایویتز ،شــایویتز ،فولبرایت،

دســروچز و تــری2012 ،5؛ گولدنبــرگ و همــکاران)2014،

در آگاهــی واجشــناختی اســت و مهارتهــای واجشناســی در

مشکالت آگاهی واجشناسی و رمزگشایی

آگاهــی واجشــناختی بــه آگاهــی فــرد از ســاختار صوتــی یــا

ســاختار واجشــناختی واژگان گفتــاری اشــاره دارد کــه از نظــر

تحولــی همزمــان بــا رشــد زبــان شــفاهی ،تحــول مییابــد
(گیلــون .)2004 ،2میتــوان گفــت آگاهــی واجشــناختی یــک

توانایــی فرازبانــی اســت کــه بــه کــودک ایــن امــکان را میدهــد تــا

صرفنظــر از معانــی واژههــا ،در مــورد زبــان بهعنــوان موضــوع
تفکــر ،فکــر کنــد( .اســکوئل و بودریــو.)2008 ،3

پژوهشــگران معتقدنــد ظهور آگاهــی واجشــناختی در کودکان

روی پیوســتاری قــرار میگیــرد کــه در یک ســمت آن حساســیت
ســطحی بــه واحدهــای واجشــناختی بــزرگ (واژه ،هجــا ،آغــاز و
پایــان هجــا) و در ســمت دیگــر آن آگاهــی عمیــق از واحدهــای

واجشــناختی کوچکتــر قــرار دارد .انجــام تحقیــق روی بیــش از

 1000کــودک طبیعــی  2تــا  6ســاله ترتیب فراگیــری مهارتهای
آگاهــی واجشــناختی را نشــان داده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان
میدهــد پیشــرفت کــودکان بــه لحــاظ حساســیت بــه واحدهــای

زبانــی بهصــورت سلســله مراتبــی (واژه ،هجــا ،آغــاز و پایــان

هجــا و واج) صــورت میگیــرد .در همــه زبانهــای اروپایــی
کــه تاکنــون از ایــن جهــت بررســی شــدهاند (ایتالیایــی ،یونانــی،

فرانســوی ،انگلیســی ،هلنــدی و آلمانــی) ،رشــد مهارتهــای

واجشــناختی از واحدهــای بزرگتــر بــه واحدهــای کوچکتــر

صــورت میگیــرد (زیگلــر و گواســوامی .)2005 ،بنابرایــن،

آگاهــی واجــی دشــوارترین ســطح آگاهــی واجشــناختی اســت

و بهصــورت مهــارت در شناســایی ،تقطیــع و ترکیــب واجهــا
در واژههــا تعریــف میشــود .آگاهــی واجــی در پژوهشهــای

مختلــف بهعنــوان مهمتریــن متغیــر پیشبینیکننــده

موفقیــت در اکتســاب خوانــدن مشــخص شــده اســت (لیبرمــن،
شــانکویلر و لیبرمــن1989 ،4؛ تورگســن.)2005،

و شــواهد محکمــی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه مداخــات

آموزشــی متمرکــز بــر رشــد مهارتهــای واجشــناختی میتواننــد

مهارتهــای رمزگشــایی کلمــه و خوانــدن کــودکان بــا ناتوانیهــای
خوانــدن را بهبــود بخشــند (تیجمــز و هوکــس2005 ،6؛

گوستافســون ،فالــت ،اسونســون ،تیجــاس و هیمــن.)2011،7
بــرای یــک خواننــده ماهــر شــدن ،کــودک بایــد قــادر باشــد

تــا بــه دقــت رمزگشــایی کنــد ،و بهطــور روان بخوانــد و درک کند

(فلچــر ،لیــون ،فوچــز و بارنــز)2007 ،8؛ لــذا توانایــی رمزگشــایی
واجــی ،بــرای اکتســاب خوانــدن ضــروری اســت (ورهــوون،

ریتســما و ســیهگل2011،9؛ ویمــر و اســکارز.)2010،10

رمزگشــایی مســتلزم مهــارت در جنبههــای واجشــناختی
زبــان اســت (هاالهــان و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده و

همــکاران.)1392 ،

در زمینــه آگاهــی واجشــناختی در ایــران پژوهشهــای

معــدودی بــه صــورت مداخلــهای انجــام شــده اســت.

یکــی از پژوهشهــای مداخلــهای صــورت گرفتــه مربــوط

بــه پژوهــش مســتقیمزاده و ســلیمانی ( )1384اســت کــه نشــان
داده پــس از یــک دوره آمــوزش آگاهــی واجشــناختی میتــوان

مهارتهــای درســت خوانــدن ایــن کــودکان را بهطــور معنــاداری
افزایــش داد .مطالعــه دیگــری در قالــب طــرح تــک آزمودنــی،

بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مســتقیم آگاهــی واجشــناختی بــر
پیشــرفت مهــارت خوانــدن ســه دانشآمــوز پرداختــه اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه پــس از یــک دوره

آمــوزش مســتقیم آگاهــی واجشــناختی مهــارت خوانــدن ایــن
کــودکان بهطــور معنــاداری افزایــش یافتــه اســت (پیــرزادی،

 .)1390علیپــور ،کریمــی ترکــده ،زنــدی و یزدانفــر ()1390

در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر آمــوزش آگاهــی واجشــناختی
بــر توانایــی آگاهــی واجــی ،خوانــدن ناکلمــه و ســرعت خوانــدن

5- Robertson, Joanisse, Desroches & Terry
6- Tijms & Hoeks

38

|1397

1- Fulbright, Skudlarski, Mencl & Constable

7- Gustafson, Falth, Svensson, Tjus & Heimann

2- Gillon

8- Fuchs & Barnes

3- Schuele & Boudreau

9- Verhoeven, Reitsma & Siegel

4- Liberman, Shankweiler & Liberman

10- Wimmer & Schurz
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اسکادالرســکی ،منــکل ،کانســتبل 1و لیــون.)2003 ،

از جملــه آگاهــی واجشــناختی دارنــد (رابرتســون ،جونیــس،

تعلیم و تربیت استثنایی

مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

پســران نارســاخوان پرداختهانــد .یافتههــای ایــن پژوهــش
نشــان داد ه اســت کــه آمــوزش آگاهــی واجشــناختی تأثیــر
مثبتــی در بهبــود توانایــی خوانــدن دانشآمــوزان نارســاخوان بــه

دیگــر کــه بــه بررســی تأثیــر آمــوزش آگاهــی واجشــناختی بــر
ســرعت ،دقــت و درکمطلــب دانشآمــوزان نارســاخوان پایــه

دوم پرداختــه اســت ،نشــاندهندة تفــاوت معنــادار میانگیــن

نمرههــای کل پسآزمــون گــروه آزمایــش بــا پیشآزمــون در

خردهآزمونهــای دقــت ،ســرعت ،درکمطلــب و خوانــدن
اســت (کرمــی ،عباســی و زکییــی .)1392 ،در یــک بررســی،

اثربخشــی ســه شــیوه آمــوزش مســتقیم ،آگاهــی واجشــناختی و
ترکیبــی بــر درکمطلــب خوانــدن دانشآمــوزان دارای اختــال

خوانــدن ،توســط کریمــی ،علیــزاده و ســلیمانی ( )1391مــورد

مقایســه قــرار گرفــت .از یافتههــای ایــن پژوهــش نتیجهگیــری
میشــود کــه آمــوزش آگاهــی واجشــناختی نســبت بــه دو شــیوه

دیگــر در پیشــرفت درک مطلــب خوانــدن دانشآمــوزان

نارســاخوان اثربخشتــر بــوده اســت .در مطالعــهای دیگــر،
نریمانــی ،نــوری و ابوالقاســمی ( )1393بــه بررســی اثربخشــی

راهبردهــای آگاهی واجشــناختی و چندحســی فرنالد بر پیشــرفت
خوانــدن و درک مطلــب دانشآمــوزان نارســاخوان پرداختنــد.

یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش راهبردهــای

آگاهــی واجشــناختی بــر مهــارت خوانــدن و درک مطلب ،نســبت
بــه روش چندحســی فرنالــد ،مؤثرتــر بــوده اســت.

مشکالت نحو

نحــو بــه الگوهــا یــا قوانینــی گفتــه میشــود کــه افــراد بــرای

کنــار هــم قــرار دادن واژههــا بــرای ســاختن جملــه ،از آنهــا

اســتفاده میکننــد .نحــو ،تقریبــ ًا معــادل دســتور زبــان اســت،
امــا نــه آن دســتور زبانــی کــه تدریــس میشــود .منظــور از

نحــو ،روشــی اســت کــه در آن ،واژههــا بــرای ایجــاد جملههــای

معنــادار بهطــور مرتــب قــرار میگیرنــد .انســان درکــی
زیربنایــی از زبــان دارد کــه بــه او توانایــی اســتفاده از ســاختارهای

جملـهای متفــاوت را بــرای بیــان مطالــب مشــابه یــا ســاختارهایی

بســیار شــبیه بــه یکدیگــر را بــرای گفتــن مطالــب دارای معانــی
متفــاوت ،میدهــد .درک ســاختار نحــوی زبــان ایــن امــکان را

بســیاری از دانشآمــوزان بــا ناتوانیهــای یادگیــری،

مشــکالتی را در نحــو تجربــه میکننــد .بــه عنــوان نمونــه،

وقتــی نحــو یــک جملــه باعــث مبهــم شــدن آن میشــود ،ایــن
دانشآمــوزان نمیتواننــد درک نماینــد کــه ایــن جملــه را بــه

بیــش از یــک روش میتــوان تفســیر کــرد .برخــی از مشــکالتی
کــه در نحــو وجــود دارد حتــی پــس از گذشــت چنــد ســال از

مدرســه همچنــان باقــی میماننــد .بــرای مثــال ،نوجوانــان
بــا ناتوانــی یادگیــری ممکــن اســت در درک مرجــع ضمیرهــا

مشــکل داشــته باشــند و جمــات آنهــا احتمــا ً
ال از نظــر دســتور

زبانــی درســت نیســتند .افــزون بــر ایــن ،هرچنــد با بزرگ شــدن
کــودکان بــا ناتوانیهــای یادگیــری جمالتشــان نیــز بزرگتــر و
پیچیدهتــر میشــود ،ولــی جمــات آنهــا ســادهتر از همســاالن

عادیشــان اســت و همچنــان اشــتباههای دســتور زبانــی بیشــتری
مرتکــب میشــوند (هاالهــان و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه
علیــزاده و همــکاران.)1392 ،

مشکالت درکمطلب و معنادهی

درک خوانــدن ،رونــد پیچیــدهای اســت کــه نیازمنــد

هماهنگــی و ترکیــب مهارتهــای شــناخت کلمــات و درک
ک مطلــب فعالیتــی از
معانــی میباشــد (لنــدی  .)2010 ،در 
1

تفکــر و ســاختار معنــادار (درک مفهــوم) قبــل ،در طــول و بعــد

از خوانــدن اســت کــه بــا یکپارچــه شــدن اطالعــات ارائــه شــده

توســط نویســنده متــن ،بــا دانــش زمینــهای توســط خواننــده

تحقــق مییابــد (کرمیــزی.)2010،2

ک مطلــب و فهمیــدن آن اســت.
هــدف نهایــی خوانــدن در 

آمــوزش خوانــدن بهتدریــج بــه ســمت خوانــدن بــرای یادگیــری
بــ ه جــای یادگیــری خوانــدن تغییــر پیــدا میکنــد .هنگامیکــه
دانشآمــوزان بــه پایههــای باالتــر میرونــد ،مقــدار زمانــی

کــه بــرای درک یــک متــن بــهکار میبرنــد کاهــش مییابــد و
انتظــار مـیرود کــه معنــای آنچــه را کــه میخواننــد درک نماینــد

(مککاناهــی .)2008 ،3یادگیــری بــرای خوانــدن همــراه بــا
درک و فهــم ،مهمتریــن پیشــرفت در زندگــی یــک دانشآمــوز
اســت .متأســفانه تعــدادی از دانشآمــوزان اگرچــه میتواننــد

بــه مــا میدهــد کــه حتــی در صورتــی کــه کلمههــای یــک پیــام
را نشناســیم ،بخشهایــی از آن پیــام را درک کنیــم (هاالهــان و

1- Landi
2- Kirmizi
3- McConnaughhay
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ویــژه ســرعت خوانــدن آنهــا دارد .نتایــج پژوهــش مداخل ـهای

همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده و همــکاران.)1392 ،

تعلیم و تربیت استثنایی

مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

متــن را بهصــورت روان بخواننــد ولــی قــادر بــه درک و فهــم آن

نیســتند (ویلیامــز و اتکینــس.)2009 ،1

و بــراون.)1984،2
واژهشناســی یکــی از حوزههایــی اســت کــه بســیاری از

ســاده خوانــدن کــه بــه وســیله هــوور و گاف ( )1990مطــرح

و همــکاران) .مطالعــات طولــی اخیــر ،اهمیــت عوامــل شــناختی

کلمــه و درک مطلــب شــنیداری ،تعریــف شــده اســت .بــه

مطالعــه کــه توســط موتــر ،هولــم ،اســنولینگ و استیونســن

درک مطلــب خوانــدن بیشــتر گــزارش شــده اســت .در دیــدگاه

شــده ،درکمطلــب خوانــدن بــه عنــوان محصــول رمزگشــایی
خصــوص ادعــا شــده کــه فرایندهــای زبانــی درگیــر در درک

مواجــه هســتند (هاالهــان و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده

و زبانــی را در اکتســاب خوانــدن ذکــر کردهانــد .در یــک
3

( )2004صــورت گرفــت ،کــودکان در یــک دوره  2ســاله بعــد

زبــان شــفاهی بــه شــدت فراینــد درکمطلــب خوانــدن را تحــت

از ورود بــه مدرســه ابتدایــی پیگیــری شــدند .در پایــان کالس

درکمطلــب بــه جنبــه ســطح باالتــر خوانــدن اشــاره دارد کــه از

مهارتهــای شناســایی کلمــه و مهارتهــای واژگان آنهــا و

تأثیــر قــرار میدهنــد (ورهــوون و همــکاران .)2011 ،در واقــع،
طریــق آن ،افــراد معانــی را از زبــان اســتنباط میکننــد (هاالهــان

و همــکاران2005 ،؛ ترجمــه علیــزاده و همــکاران .)1392 ،درک

دوم ،درکمطلــب خوانــدن کــودکان میتوانســت بــه وســیله

مهارتهــای زبانــی  6ســالگی پیشبینــی شــود .ایــن مســئله کــه
ک مطلــب ارتبــاط داشــته باشــد ،واضــح
چــرا واژگان بایــد بــا در 

مطلــب بــه عنــوان ســاخت یــک نمایــش ذهنــی از اطالعــات

اســت :در ابتداییتریــن ســطح ،در صورتــی کــه معنــی کلمــات

متــون تعریــف میشــود .درک مطلــب هــدف نهایــی آمــوزش

نمیشــود .در رابطــه بــا کــودکان ســن مدرســه ،بــا اســتفاده از

متــن و تفســیر آن و اســتخراج معنــی از کلمــات ،جمــات و
خوانــدن اســت و رمزگشــایی پیــش نیــاز درکمطلــب اســت.
چــرا کــه وقتــی رمزگشــایی بــه صــورت روان و خــودکار انجــام

تشــکیل دهنــده یــک متــن را ندانیــم ،معنــای آن متــن فهمیــده
مطالعــات طولــی (بهعنــوان مثــال موتــر و همــکاران  )2004 ،و

مطالعــات آموزشــی (مثــل فریــک ،بایر-کریــن ،هالــی ،4هولــم و

شــود توجــه فــرد بیشــتر معطــوف بــه معنــای متــن خواهــد بــود

اســنولینگ ،)2013 ،شــواهد قــوی مبنــی بــر ارتبــاط ع ّلــی میان

اســت .امــا همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد دانشآموزانــی

همــکاران.)2015 ،

توجهشــان را صــرف رمزگشــایی میکننــد ،بنابرایــن بــه معنــی

بحث و نتیجه گیری

و در ایــن صــورت درک فــرد از مطلبــی کــه میخوانــد بیشــتر

کــه در رمزگشــایی مشــکل دارنــد ،هنــگام خوانــدن بیشــتر

و مفهــوم آنچــه میخواننــد دســت نمییابنــد (غبــاری بنــاب و

همــکاران .)1391 ،بنابرایــن اســتخراج معنــا از متــن ،مســتلزم

انجــام فرایندهــای بســیاری اســت کــه رمزگشــایی یکــی از

آنهاســت و همانطــور کــه گفتــه شــد رمزگشــایی پیشنیــازی
بــرای درکمطلــب اســت (کرمیــزی .)2010 ،دالیــل بســیاری

ک مطلــب مطــرح شــده اســت،
بــرای مشــکالت مربــوط بــه در 
بــرای مثــال کــودکان ممکــن اســت بــه دلیــل توجــه افراطــی بــه

ک مطلــب مشــکل داشــته باشــند و
بازشناســی کلمههــا در در 
یــا بــه دلیــل ناتوانــی در شــناخت ســاختار زبــان (دســتور زبــان)

بــا مشــکل مواجــه باشــند و گاهــی ممکــن اســت نتواننــد مطالــب
موجــود در متــن را بــا دانــش پیشــین خــود تلفیــق نماینــد و بــه

همیــن دلیــل بــه معنــای متن بــه خوبی پــی نمیبرنــد (پالینســکار

واژگان و درکمطلــب خوانــدن بهدســت آمــده اســت (داف و

همانطــور کــه گفتــه شــد ،آنچــه کــودک از طریــق

زبانشــفاهی دربــاره نظــام زبــان یــاد میگیــرد ،دانــش پایــه

را بــرای خوانــدن و نوشــتن فراهــم میکنــد .زبــان وابســته بــه

تحــول مهارتهــای واجشــناختی ،معناشناســی و صــرف و نحــو
اســت و وجــود مشــکل در هریــک از ایــن زمینههــا بــر تحــول

خوانــدن کــودک تأثیــر خواهــد گذاشــت .در واقــع مشــکالت

موجــود در هــر یــک از اشــکال گوناگــون زبــان ،علــت زیربنایــی

بیشــتر ناتوانیهــای یادگیــری اســت (کاتــز و کامهــی.)2005 ،

تواناییهــای زبانشــناختی و زبــان شــفاهی نــه تنهــا یکــی از

مؤلفههــای اصلــی مهارتهــای خوانــدن اســت ،بلکــه بــا نقایــص
2- Palinscar & Brown
3- Muter & Stevenson

1- Williams & Atkins
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مؤلفههای زبانشناختی در ناتوانیهای یادگیری با تمرکز بر اختالل خواندن

11. Gillon GT. Phonological awareness: from research to practice.
The Guilford Press; 2004.

.)2011 ،نوشــتاری نیــز در ارتبــاط اســت (پرانیــک و لونیــگان

12. Goldenberg C, Tolar TD, Reese L, Francis DJ, Bazán AR, MejíaArauz R. How important is teaching phonemic awareness to
children learning to read in Spanish? AEJR. 2014; 51(3): 604-633.

، هجــی کــردن، از جملــه در خوانــدن،زبــان انجــام میشــود

13. Goldsworthy C. Developmental reading disabilities: a language
based treatment approach. London: Singular Publishing Group;
1996. pp: 1-48.
14. Gough PB, Tunmer WE. Decoding, reading, and reading
disability. Remedial and special education. 1996; 7(1): 6-10.
15. Gustafson S, Fälth L, Svensson I, Tjus T, Heimann M. (2011).
Effects of three interventions on the reading skills of children
with reading disabilities in grade 2. JLD. 2011; 44(2): 123-135.

کــودکان دارای مشــکالت خوانــدن در کارهایــی کــه بــر اســاس

 در حالیکــه بســیاری،نوشــتن و درک آواشناســی مشــکل دارنــد

 حرکتــی و حــل، فضایــی،هــای بصــریاز آنهــا از لحــاظ توانایی

دهنــدمشــکالت بهصــورت غیرکالمــی توانایــی باالیــی نشــان می
، هاشــمی، صابری،؛ ترجمــه علیــزاده2003 ،(هاالهــان و کافمــن

شــناختیهــای زبان بنابرایــن توانایی.)1388 ،الدیــنمحی
ای میــان ظرفیــت شــناختی وو زبــان شــفاهی متغیــر واســطه
) و2011 ،عملکــرد خواندن و نوشــتن اســت (پرانیــک و لونیــگان

16. Hallahan DP, Kauffman JM. (Exceptional learners: an introduction
to special education). Alizadeh H, Saberi H, Hashemi J, Mohialdin
M. (Persian Translator). Tehran: Virayesh Publishing; 2009.

 تمرکــز بر،هــای مداخلـهای اثربخــشبــه منظــور طراحــی برنامه

17. Hallahan DP, Lloyd JW, Kauffman JM, Margaret PW, Martinez EA.
(Learning disabilities). Alizadeh H, Ghorban Hemmati A, Rezaei
Dehnavi S, Shojaee S. (Persiam Translator). Tehran: Arasbaran
Publication; 2013.
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