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خواندن در افراد با نشانگان دان: »مسیر دیداری« یا »مسیر واج شناختی«؟ 
، ایران ، مالیر گـروه روا   ن شناسـی، دانشـکده ادبیـات و علوم انسـانی، دانشـگاه مالیـر □ مهـدی عبدالـه زاده رافـی* ، اسـتادیار 

چکیده
زمینـه و هـدف: بسـیاری از افـراد بـا نشـانگان دان خوانـدن را تـا حـدودی یـاد می گیرنـد ولـی نحـوه یادگیـری خوانـدن در آنهـا، 
کـه بـا توجـه بـه نقایـص واج شـناختی افـراد  در بیـن پژوهشـگران جـای بحـث بـوده اسـت. برخـی از پژوهشـگران مدعـی بودنـد 
تکیـه  بـر »مسـیر دیـداری«  یادگیـری خوانـدن  بـرای  آنهـا  افـراد،  ایـن  توانایی هـای دیداری-فضایـی قوی تـر  و  بـا نشـانگان دان 
کـه »مسـیر واج شـناختی« نیـز در یادگیـری خوانـدن نقـش دارد. هـدف مقالـه حاضـر بررسـی  ، نشـان دادنـد  دارنـد و برخـی دیگـر

آمـوزش خوانـدن بـه افـراد بـا نشـانگان دان اسـت. و مقایسـه نقـش »مسـیر دیـداری« و »مسـیر واج شـناختی« در یادگیـری و 

پایگاه هـای  از  موضـوع  ایـن  بـا  مرتبـط  جدیـد  و  پیشـگام  مقالـه   50 اسـت،  مـروری  حاضـر  پژوهـش  روش  روش:  و  مـواد 
شـدند. بررسـی   Emerald و   Springer، Wiley، Elsevier، Taylor and Francis، SAGE Publications

بااین حـال،  بگیرنـد.  یـاد  کلمـه  سـطح  در  دسـت کم  را  خوانـدن  می تواننـد  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  از  بسـیاری  نتایـج: 
بـرای خوانـدن  بـا نشـانگان دان در اسـتفاده از »مسـیر واج شـناختی«  کندگی هـای زیـادی در ایـن زمینـه وجـود دارد. افـراد  پرا
آنهـا در خوانـدن بیشـتر بـر »مسـیر دیـداری« اسـت. بااین حـال، هـر دو مسـیر در یادگیـری خوانـدن  دچـار مشـکل هسـتند و اتـکا 

اسـت. پررنگ تـر  دیـداری«  »مسـیر  نقـش  گرچـه  دارنـد،  نقـش 

کـه مبتنـی بـر  کلمـه  کل خوانـی  آمـوزش  آمـوزش خوانـدن بـه افـراد بـا نشـانگان دان، می تـوان هـم از روش  نتیجه گیـری: بـرای 
کـرد ولـی ترکیـب این دو روش،  کـه مبتنـی بـر »مسـیر واج شـناختی« اسـت، اسـتفاده  »مسـیر دیـداری« اسـت و هـم از روش آوایـی 
کلمـات آمـوزش داده شـده را بخوانـد ولـی  کـودک فقـط قـادر خواهـد بـود  کارایـی بیشـتری دارد؛ زیـرا بـا اتـکا بـه »مسـیر دیـداری« 

کلمـات جدیـد، او بـه دانـش حرف-صـدا نیـز نیـاز دارد. بـرای خوانـدن 

کلمه، روش آوایی، »مسـیر دیداری«، »مسـیر واج شـناختی«، نشـانگان دان کلیـدی: خوانـدن، روش کل خوانـی  واژه هـای 

* Email: rafi.mehdi@gmail.com

69 نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 57 - 
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مــقـدمـــه

کرد  در سال 1866، جان النگدون دان1 نشانگانی را توصیف 
این   .)1( می شوند  شناخته  دان2  نشانگان  عنوان  با  کنون  ا که 
کروموزومی است، درواقع، در رایج ترین  نشانگان یک نابهنجاری 
که حدود 95 درصد از موارد را شامل می شود،  نوع این نشانگان 
کروموزوم دارد؛  47 عدد  کروموزوم،  46 عدد  به جای  مبتال  فرد 
آن  کروموزوم 21، به جای 2 عدد، 3 عدد است، به  آنجایی که  از 
زنده،  تولد   800 تا   700 گفته می شود )2(. در هر  نیز   21 تریزومی 
با نشانگان  که  کودکانی  با نشانگان دان است )3(.  کودک  یک 
که آنها را از  دان به دنیا می آیند، ویژگی های ظاهری خاصی دارند 
سایرین متمایز می کند. به عنوان مثال، سر کوچک تر از حد معمول، 
گردن  پشت  صاف،  موهای  مورب،  چشم های  گرد،  صورت 
کف دست و بزرگ بودن  کوتاه، وجود یک خط در  گردن  مسطح، 
ظاهری،  ویژگی های  عالوه بر  دهان.  به اندازه  نسبت  زبان  اندازه 
آنها  این افراد به لحاظ شناختی نیز دچار نقایصی هستند؛ اغلب 
کم توانی ذهنی نیز هستند، درواقع نشانگان دان، شایع ترین  دچار 
 80  ، هوش بهر لحاظ  به   .)4( است  کم توانی ذهنی  ژنتیکی  علت 
درصد افراد با نشانگان دان دارای هوش بهر متوسط )بین 35 تا 

50( هستند )5،6(.
بـا نشـانگان  کـودکان  برخـی از ویژگی هـای جسـمی و شـناختی 
درک  مشـکالت   ، پایین تـر و  متوسـط  هوش بهـر  به ماننـد  دان 
شـنیداری، مشـکالت زبان شـناختی و مشـکالت حافظه ای باعث 
بـرای   .)2،7،9( می شـوند  مختلـف  امـور  یادگیـری  در  مشـکالتی 
کـودکان بـا نشـانگان دان، دچـار افـت  مثـال، بیـش از 75 درصـد 
و  گـوش هسـتند  یـک  15 دسـی بل در حداقـل  از  بیشـتر  شـنوایی 
می شـود  بیشـتر  زمـان  گذشـت  بـا  کـودکان  ایـن  شـنوایی  افـت 
گفتـار و  کتسـاب  کـه ایـن موضـوع می توانـد اثـر مخربـی بـر ا  )10،11(

.)10( بگـذارد  آنـان  زبـان 
کـه بـرای کودکان با نشـانگان دان  یکـی از موضوعـات یادگیـری 
کـودکان عـادی دارای اهمیـت اسـت، یادگیـری خوانـدن  به ماننـد 
یادگیـری  اسـت.  نوشـتار  معنـای  فهـم  توانایـی  خوانـدن،  اسـت. 
فرصت هـای  می توانـد  دان  نشـانگان  بـا  کـودکان  در  خوانـدن 
آنهـا را افزایـش دهـد و در اسـتقالل شـخصی و اجتماعـی  شـغلی 

پژوهشـگران  از  برخـی  عالوه برایـن،   .)12( کنـد  ایفـا  نقـش  آنهـا 
مدعـی هسـتند کـه یادگیـری خوانـدن می توانـد عملکـرد کـودکان با 
نشـانگان دان را در سـایر حوزه هـای عملکـردی ماننـد زبـان، خزانه 
کالمـی بهبـود بخشـد )2(. به همیـن  کوتاه مـدت  کلمـات و حافظـه 
دلیـل، پژوهشـگران تـالش می کنند درک بهتـری از خواندن و ابعاد 
کننـد تـا بتواننـد مداخالتـی را  کـودکان بـا نشـانگان دان پیـدا  آن در 
کـه بـه ایـن افـراد امـکان می دهـد ظرفیـت خوانـدن  کننـد  طراحـی 

کثـر برسـانند. خـود را بـه حدا
در همیــن راســتا، پژوهشــگران تــالش کردنــد پیشــرفت خوانــدن 
، برخــی از  کننــد. در ایــن مســیر افــراد بــا نشــانگان دان را بررســی 
بــا توانایــی خوانــدن  ارتبــاط تنگاتنــگ هوش بهــر  یافته هــا ماننــد 
بــا  افــراد  بــرای  رمزگشــایی  یادگیــری  بــودن  دشــوار  و   )13  ،7(
اســت  تصــور شــده  ایــن  ایجــاد  باعــث   ،)14(  50 زیــر  هوش بهــر 
کــودکان بــا نشــانگان دان متوســط و  کــه چــون هوش بهــر اغلــب 
آوایــی3  آموزش هــای  آن اســت، قــادر نخواهنــد بــود  پایین تــر از 
کننــد )15(. مطالعــات اولیــه نیــز نشــان دادنــد  خوانــدن را درک 
کــودکان بــا نشــانگان دان در برخــی از مهارت هــای شــناختی  کــه 
گاهــی واج شــناختی4 دچــار  دخیــل در یادگیــری خوانــدن ماننــد آ
کــودکان در توانایی هــای  نقــص هســتند )16،17( و مهــارت ایــن 
اســت  باالتــر  فضایــی6  دیــداری  توانایی هــای  ماننــد  غیرکالمــی5 
)1(. بــه دنبــال ایــن موضــوع، برخــی از پژوهشــگران مدعــی شــدند 
کــودکان بــا نشــانگان دان »بــدون نیــاز  کــه یادگیــری خوانــدن در 
توانایی هــای دیــداری7  بــر  بــا تکیــه   گاهــی واج شــناختی« و  آ بــه 
پژوهشــگران  از  برخــی  راســتا،  همیــن  در   .)16،17( می دهــد  رخ 
از روش دیــداری می تــوان  بــا اســتفاده  کــه  )18( مدعــی شــدند 
کــودکان بــا نشــانگان دان را بی انــدازه افزایــش داد  خزانــه لغــات 
کلمه هــای جدیــد را بــا روش ببین-بگــو8 بــه  کــه بتــوان  و تــا زمانــی 
کــودک آمــوزش داد، هیــچ نیــازی بــه دانــش حرف-صــدا 9 نیســت. 
ولــی برخــالف ایــن ادعاهــا، بررســی های دیگــری نیــز وجــود دارنــد 
گاهــی واج شــناختی در یادگیــری خوانــدن  آ کــه نشــان می دهنــد 
افــراد بــا نشــانگان دان نقــش دارد )14، 19،22( و ایــن افــراد پــس 
یادگیــری  بــه  قــادر  منظــم،  و  شــدید  آوایــی  آمــوزش  دریافــت  از 
مهارت هــای رمزگشــایی می شــوند )14، 23(. ایــن پژوهش هــای 
کننــد  ادعــا  پژوهشــگران  از  برخــی  اســت  باعــث شــده  ناهم ســو 

1. John Langdon Down
2. Down syndrome
3. Phonetic training
4. Phonological awareness
5. Nonverbal abilities

6. Spatial visual abilities
7. Visual abilities
8. Look-say method
9. Letter-sound knowledge

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 13

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2330-fa.html


واجشناختی«؟ دیداری«یا»مسیر افرادبانشانگاندان:»مسیر خواندندر

59 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵
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بــرای یادگیــری و آمــوزش خوانــدن بــه افــراد بــا نشــانگان دان بهتــر 
»مســیر  دیگــر  برخــی  و  شــود  تکیــه  دیــداری1«  »مســیر  بــر  اســت 
هــدف   ، خاطــر همیــن  بــه  کرده انــد.  پیشــنهاد  را  واج شــناختی2« 
و  دیــداری«  »مســیر  نقــش  مقایســه ی  و  بررســی  حاضــر  مقالــه 
آمــوزش خوانــدن بــه افــراد  »مســیر واج شــناختی« در یادگیــری و 
مــرور پژوهش هــای  بــا  ایــن مقالــه،  اســت. در  نشــانگان دان  بــا 
کــه افــراد بــا  گذشــته به دنبــال پاســخگویی بــه ایــن پرســش هســتم 
ــک از دو  کدام ی ــر  ــتر ب ــدن بیش ــری خوان ــرای یادگی ــانگان دان ب نش

»مســیر دیــداری« و »واج شــناختی« متکــی هســتند؟

مــــواد و روش

روش پژوهش حاضر مروری است و با استفاده از کلیدواژه های 
 down syndrome، intellectual disabil ity،  Literacy
 skills، decoding، phonological awareness، reading
 intervention، reading development، reading training،
 reading و   learning of reading، reading instruction
 Springer، wiley، elsevier، Taylor در پایگاه هـای problem
جسـتجو   Emerald و   and Francis، SAGE Publications
انجام شـد. سـپس مقاالتی که به شـکلی با مهارت های تحصیلی، 
رشـد خوانـدن، آمـوزش خوانـدن، یادگیـری خوانـدن و مشـکالت 
کم توان ذهنـی  کـودکان  و  دان  نشـانگان  بـا  کـودکان  خوانـدن 
مـورد   50 ایـن مقـاالت  انتخـاب شـدند. مجمـوع  بودنـد،  مرتبـط 

بود.

نتایج

در زیــر نتایــج مــرور پژوهش هــای مرتبــط ذکــر شــده اند. بــرای 
ارائــه  دســته بندی شــــده  به صــورت  نتایــج  خوانــدن،  تســـهـیــــل 

شــده اند.

نشـانگان دان و خواندن

در  نشـانگان دان  بـا  افـراد  کـه  زیـادی  بـا وجـود دشـواری های 
مهارت هـای  آنهـا  از  بسـیاری  ولـی  دارنـد  گفتـاری  زبـان  کتسـاب  ا

خـــواندن3 قابـل قبولـی نشــــان می دهــــند و می تـــوانند خــــواندن 
ایـــون حال،  بـا  یـاد بگـیـــرند )24(.  کـلمـــه  را دســت کـــم در ســـطح 
کندگی هـای زیـادی در ایـن زمینـه وجـود دارد. برخـی از کودکان  پرا
نگیرنـد  یـاد  را  خوانـدن  هرگـز  اسـت  ممکـن  دان  نشـانگان  بـا 
درحــــالی که برخـی دیگـر ممــــکن اسـت خــواندن شـــان در ســـطــح 
قـــابل قبولـی قـــرار داشـــته باشــــد )25(. در بررسـی مــــهارت های 
کلمه هـای بی قاعـده4،  کلمـه،  مختلـف خوانـدن ازجملـه خوانـدن 
کـودکان بـا نشـــانگان  کـــلمـــه ها 5 و درک مــــطلب خوانـدن6 در  نا
دان، الگـوی مشـخصی ظاهـر می شـود. به نظـر می رسـد پیشـرفت 
زبـان  و مهارت هـای  بـا سـن عقلـی غیرکالمـی  کلمـه   در خوانـدن 
ولـی   )26( دارد  هماهنگـی  دان  نشـانگان  بـا  کـودکان  شـفاهی 
و  کلمه هـا  خوانـدن  در  دان  نشـانگان  بـا  کـودکان  توانایـی  وقتـی 
کـودکان  ایـن  کـه  می شـود  آشـکار  می شـود،  مقایسـه  کلمه هـا  نا
همچنیـن،   .)26( دارنـد  کلمه هـا  خوانـدن  در  باالتـری  عملکـرد 
کلمه هـا  کلمه هـای بی قاعـده باالتـر از نا عملکـرد آنهـا در خوانـدن 
کلمه هـا را بخواننـد  کـودکان می تواننـد نا گرچـه ایـن  اسـت )24(. 
ولـی عملکـرد آنهـا در ایـن زمینـه بسـیار ضعیف اسـت. بـرای مثال، 
بـه  خوانـدن  آزمـون  خـام  نمـرات  تبدیـل  بـا   )24( لووریتـو  و  روچ 
کـودکان بـا نشـانگان  کـه عملکـرد  Z، دریافتنـد  نمـرات اسـتاندارد 
ایـن  کـه  اسـت  پایین تـر  میانگیـن  از  معیـار  انحـراف   3/28 دان 
درک  همچنیـن،  اسـت.  ضعیـف  بسـیار  عملکـرد  نشـان دهنده ی 
آنهـا در  از مهـارت  کـودکان بسـیار عقب تـر  ایـن  مطلـب خوانـدن 

اسـت )24(. کلمـه  خوانـدن 
کــودکان بــا نشــانگان  در مجمــوع، وقتــی مهارت هــای خوانــدن 
کــه بــه لحــاظ ســن عقلــی7 یــا ســطح  کــودکان عــادی  دان بــا 
آشــکار  می شــود،  مقایســه  شــده اند  همتــا  آنهــا  بــا  خوانــدن8 
بــا  مرتبــط  مهارت هــای  همــه  در  کــودکان  ایــن  کــه  می شــود 
کلمه هــا  کلمه هــای بی قاعــده، نا کلمه هــا،  خوانــدن ماننــد خوانــدن 
کــودکان عــادی همتــا شــده  و درک مطلــب بســیار عقب تــر از 
هســتند )26،27(. برخــی از پژوهشــگران بــا مــرور پژوهش هــای 
بــا  کــودکان  خوانــدن  مطلــب  درک  کــه  کرده انــد  بیــان  قبلــی 
تــا 7 ســاله اســت )28( و  کــودکان 6  نشــانگان دان در حــد 
کــودکان  کــه پیشــرفت خوانــدن  کرده انــد  برخــی دیگــر نیــز بیــان 
کــودکان عــادی 5 تــا  7 تــا 14 ســاله ی بــا نشــانگان دان، در حــد 

6 ســاله اســت )29(. 

1. Visual route
2. Phonological route
3. Reading skills
4. Irregular words

5. Non-words
6. Read comprehension
7. Mental age
8. Mental age
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سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 60

»مسـیر دیداری« و »مسـیر واج شـناختی« خواندن

کــودکان عــادی، پیشــرفت خوانــدن از یکســری از مراحــل  در 
مرحلــه  اولیــن   ،)30( فریــث1  نظــر  بــه  توجــه  بــا  می کنــد.  گــذر 
ایــن  در  اســت.  نگاره خوانــی2  مرحلــه ی  خوانــدن،  یادگیــری 
کلمــه و تلفــظ آن ارتبــاط برقــرار  مرحلــه بیــن ویژگی هــای دیــداری 
می شــود. ســرعت و دقــت پاییــن خوانــدن، ویژگی هــای افــرادی 
کــه در ایــن مرحلــه از رشــد خوانــدن قــرار دارنــد. مرحلــه  اســت 
کــه فــرد  ــه الفبایــی3 اســت. در ایــن مرحلــه اســت  بعــدی، مرحل
تناظــر حــرف- از  کلمه هــای جدیــد،  بــرای خوانــدن  می توانــد 

گاه  کــودکان آ کــه  کنــد. در طــی ایــن مرحلــه اســت  صــدا اســتفاده 
کــه صداهــا را می تــوان بــا نمادهــای نوشــتاری نشــان  می شــوند 
الفبایــی شــامل دو بخــش  الفبایــی(4 )31(. اصــل  داد )اصــل 
ایــن موضــوع اســت  از  گاه شــدن  آ آن،  می شــود، بخــش اول 
می تــوان  کــه  اســت  شــده  تشــکیل  صداهایــی  از  کلمه هــا  کــه 
آن، تغییــر  آنهــا را به صــورت حــروف نشــان داد و بخــش دوم 
ــن  ــی توانایــی اســتفاده از رابطــه بی رمــز واج شــناختی اســت؛ یعن
کلمه هــا )32(. در واقــع،  صداهــا و حــروف بــرای رمزگشــایی5 
گاهــی واج شــناختی افــراد  مرحلــه دوم رشــد خوانــدن، بــه رشــد آ
صداهــای  بــه  نویســه ها  تبدیــل  توانایــی   .)31( دارد  بســتگی 
و  جدیــد  کلمه هــای  خوانــدن  در  مهمــی  نقــش  آن،  متناظــر 
ایــن  از  افــراد  وقتــی  دارد.  کلمه هــا(  )نا بی معنــا6  کلمه هــای 
کلمه هــا اســتفاده می کننــد، در واقــع در  ــرای خوانــدن  توانایــی ب
گرفتــن از »مســیر واج شــناختی7« بــرای خوانــدن  کمــک  حــال 
ــی8  ــه امالی ــدن، مرحل ــد خوان ــه رش ــن مرحل ــتند )31(. آخری هس
بــا تلفــظ  را  کلمــه  اینکــه  ایــن مرحلــه، فــرد به جــای  اســت. در 
دیــداری  شــکل  بازشناســی  بــا  بخوانــد،  واج هایــش  تک تــک 
بــرای  دیــداری9«  »مســیر  از  فــرد  واقــع،  در  می خوانــد.  را  آن 
کار منجــر بــه خوانــدن ســریع  کــه ایــن  خوانــدن اســتفاده می کنــد 
از ایــن روش  کلمه هــا می شــود و خواننــدگان ماهــر  و خــودکار 
کلمــات آشــنا اســتفاده می کننــد. همچنیــن، ایــن  بــرای خوانــدن 
زیــرا  اســت  مهــم  بی قاعــده  کلمه هــای  خوانــدن  بــرای  روش 
کلمه هــا رعایــت نشــده اســت و فــرد  تناظــر واج نویســه 10 در ایــن 
بــه  بــر اســاس قواعــد تناظــر واج-نویســه مبــادرت  نمی توانــد 

کنــد )31(. آنهــا  خوانــدن 

»مسیر دیداری« خواندن در افراد با نشانگان دان

کـودکان  در  خوانـدن  پیشـرفت  بـاال،  مراحـل  اسـاس  بـر  وقتـی 
ایـن  کـه  می شـود  مشـخص  می شـود،  بررسـی  دان  نشـانگان  بـا 
کـودکان در مرحلـه ی نگاره خوانـی توقـف طوالنی تری دارند )33(. 
می شـوند  خوانـدن  در  معنایـی  خطاهـای  مرتکـب  کـودکان  ایـن 
الفبایـی/ خوانـدن  راهبـرد  به جـای  آنهـا  می دهـد  نشـان  ایـن  کـه 
نگاره خوانـی  راهبـرد  از  بیشـتر  واج شـناختی(  )مسـیر  آواشـناختی 
بـه  شـروع  وقتـی  نیـز  عـادی  کـودکان  البتـه  می کننـد.  اسـتفاده 
یادگیـری خوانـدن می کننـد نیـز دچـار خطاهـای معنایـی می شـوند. 
کـودکان عـادی قبـل از رشـددادن راهبـرد  کـه  ایـن نشـان می دهـد 
الفبایـی، بـر راهبـرد نگاره خوانـی متکـی هسـتند. بااین حـال، تفاوت 
بـا  کـودکان  کـه  ایـن اسـت  بـا نشـانگان دان و عـادی در  کـودکان 
یافتـه  ایـن  هسـتند؛  متکـی  راهبـرد  ایـن  بـر  خیلـی  دان  نشـانگان 
خوانـدن  الفبایـی  راهبـرد  کتسـاب  ا در  آنهـا  کـه  می دهـد  نشـان 

.)33( دارنـد  مشـکل 
نشـانگان  بـا  کـودکان  کـه  دادنـد  نشـان  پژوهشـگران  از  برخـی 
دچـار  خوانـدن  بـرای  واج شـناختی«  »مسـیر  از  اسـتفاده  در  دان 
مشـکل هسـتند و اتـکا آنهـا در خوانـدن بیشـتر بـر »مسـیر دیـداری« 
اسـت )31(. چگونـه ایـن موضـوع مشـخص شـده اسـت؟ درواقع، 
نشـانگان دان  بـا  کـودکان  اسـتفاده ی  بررسـی چگونگـی  به منظـور 
خوانـدن،  بـرای  دیـداری«  »مسـیر  و  واج شـناختی«  »مسـیر  از 
کلمه هـای بی قاعـده بررسـی  کلمه هـا و  توانایـی آنهـا در خوانـدن نا
کـه بـرای  کلمه هـای هسـتند  کلمه هـا،  و مقایسـه می شـود )31(. نا
شـده  اسـتفاده  درست نویسـی  قواعـد  و  الگوهـا  از  آنهـا  نوشـتن 
کلمه هـا بایـد  اسـت ولـی معنـا ندارنـد )32(. فـرد بـرای خوانـدن نا
کنـد، درواقـع بایـد از  نویسـه ها را بـه صداهـای متناظرشـان تبدیـل 
کنـد. ولـی خوانـدن  »مسـیر واج شـناختی« بـرای خوانـدن اسـتفاده 
واج شـناختی  توانایی هـای  بـر  آنکـه  از  بیـش  بی قاعـده  کلمه هـای 
متکـی باشـد، نیازمنـد راهبردهـای دیـداری خوانـدن )ماننـد حفـظ 
کلمه هـای  خوانـدن  بـرای  فـرد  بنابرایـن،  اسـت؛  کلمـه(  شـکل 

کنـد. اسـتفاده  از »مسـیر دیـداری«  بایـد  بی قاعـده 
گرفتـن ایـن پیش فرض هـا، بـه بررسـی یـک مطالعـه   بـا در نظـر 
می پردازیـم تـا نقـش مسـیر دیـداری در خوانـدن افـراد با نشـانگان 
کنیـم. در ایـن مطالعـه، 12 فـرد بـا نشـانگان دان )بـا  دان را بررسـی 

1. Frith
2. Logographic stage
3. Alphabetic stage
4. Alphabetical principle
5. Decoding

6. Nonsense words
7. Phonological route
8. Orthographic stage
9. Visual route
10. Phoneme-grapheme correspondence
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ازنظـر  آنهـا  بـا  کـه  کـودکان عـادی  بـا  کالمـی 8 سـال(  سـن عقلـی 
مهـارت خوانـدن کلمه هـا همتـا شـده بودنـد، در توانایـی خوانـدن 
نتایـج   .)31( شـدند  مقایسـه  بی قاعـده  کلمه هـای  و  کلمه هـا  نا
دقـت  در  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن 
خوانـدن کلمه هـای بی قاعـده عملکـرد باالتـر و در دقـت خواندن 
ایـن  داشـتند.  عـادی  کـودکان  از  پایین تـری  عملکـرد  کلمه هـا  نا
بـا  مقایسـه  در  نشـانگان دان  بـا  افـراد  کـه  نشـان می دهـد  نتایـج 
خوانـدن،  بـرای  دیـداری  روش  از  اسـتفاده  در  عـادی  کـودکان 
کارایـی بیشـتری دارنـد در حالـی در اسـتفاده از روش آواشـناختی 
عملکردشـان ضعیف تـر اسـت. این پژوهشـگران بـرای درک اینکه 
کـدام روش متکـی  افـراد بـا نشـانگان دان در خوانـدن بیشـتر بـر 
کلمه هـا را بـا توانایـی  آنهـا در دقـت خوانـدن نا هسـتند، توانایـی 
مقایسـه  بی قاعـده  کلمه هـای  خوانـدن  دقـت  در  افـراد  ایـن 
کلمه ها  کردنـد. نتایـج نشـان داد عملکـرد ایـن افـراد در خوانـدن نا
کلمه هـای بی قاعـده  بسـیار پایین تـر از عملکردشـان در خوانـدن 
اسـت. درنهایـت، بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمده، مشـخص شـد 
راهبردهـای  بـر  بیشـتر  بـرای خوانـدن  بـا نشـانگان دان،  افـراد  کـه 
تـا راهبردهـای واج شـناختی. بااین حـال،  دیـداری متکـی هسـتند 
از  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  نتایـج  ایـن 
مسـیر واج شـناختی بـرای خوانـدن اسـتفاده نمی کننـد؛ در همیـن 
کـودکان عـادی و هـم در افـراد  کـه هـم در  پژوهـش مشـخص شـد 
گاهـی واج شـناختی  کلمه هـا و آ بـا نشـانگان دان، بیـن خوانـدن نا

رابطـه وجـود دارد )31(.
که در  مطالعه باال یک مطالعه مقطعی1 اسـت و نشـان می دهد 
یـک مقطـع زمانـی مشـخص، افـراد بـا نشـانگان دان بـرای خواندن 
گـذر زمـان، آیـا  بیشـتر بـر »مسـیر دیـداری« متکـی هسـتند. حـال، بـا 
کـودکان بـا نشـانگان دان بـر مسـیر دیـداری ایجـاد  تغییـری در اتـکا 
بررسـی  بـه   )34( جارولـد2  و  روچ  کـه  بـود  سـؤالی  ایـن  می شـود؟ 
بـاال توضیـح  آنهـا پرداختنـد. مطالعـه اول روچ و جارولـد )31( در 
آزمـون  دوبـاره  را  افـراد  همیـن  بعـد،  سـال  چهـار  آنهـا  شـد.  داده 
کردنـد. نتایـج پیگیـری جالـب بـود. اول اینکـه بـا گـذر زمـان توانایـی 
کلمه هـا در افـراد مـورد  کلمه هـای بی قاعـده و نا کلمه هـا،  خوانـدن 
بررسـی پیشـرفت داشـت. درحالی که در مطالعه اول بین خواندن 
کلمه هـا رابطـه معنـاداری وجـود نداشـت  کلمه هـای بی قاعـده و نا
ولـی در پیگیـری، بیـن ایـن دو ارتبـاط قـوی وجـود داشـت. نکتـه 
کلمه هـا در مطالعـه اول، نقـش  جالب تـر اینکـه توانایـی خوانـدن نا

پیگیـری  در  بی قاعـده  کلمه هـای  خوانـدن  پیش بینـی  در  زیـادی 
نداشـت درحالی کـه خوانـدن کلمه هـای بی قاعـده در مطالعه اول 
کنـد؛ و  را پیش بینـی  کلمه هـا در پیگیـری  نا می توانسـت خوانـدن 
خوانـدن  و  واج شـناختی  گاهـی  آ بیـن  کـه  اول  مطالعـه  برخـالف 
افـراد  توانایـی واج شـناختی  ارتبـاط وجـود داشـت ولـی  کلمه هـا  نا
پیگیـری  در  را  کلمه هـا  نا خوانـدن  نبـود  قـادر  اول  مطالعـه  در 
کلمه هـا در افـراد مـورد بررسـی  کنـد. بااینکـه خوانـدن نا پیش بینـی 
گاهـی واج شـناختی آنها  پـس از چهـار سـال بهبـود یافتـه بـود ولـی آ
کننـد درحالی کـه توانایـی خوانـدن  قـادر نبـود ایـن بهبـود را تبییـن 
تبییـن  را  کلمه هـا  نا خوانـدن  می توانسـت  بی قاعـده،  کلمه هـای 
کنـد. ایـن نتایـج نشـان می دهـد کـه نه تنهـا از اتـکا افـراد با نشـانگان 
ایـن مسـیر  بلکـه تقویـت  کاسـته نشـده  بـه »مسـیر دیـداری«  دان 
کلمه هـا در افـراد بـا نشـانگان دان شـده  باعـث بهبـود خوانـدن نا
کـه ایـن افـراد از قیـاس دیـداری3 بـرای  اسـت، شـاید بـه ایـن دلیـل 
 آن گونـه 

ً
آیـا واقعـا شـناخت مـوارد لغـوی4 اسـتفاده می کننـد )34(. 

نقـش  بررسـی نشـان می دهـد، مسـیر واج شـناختی  ایـن  نتایـج  کـه 
اندکـی در پیشـرفت خوانـدن افـراد بـا نشـانگان دان دارد؟ بـرای 
پاسـخ بـه ایـن سـؤال، در ادامـه بـا تکیـه بـر پژوهش هـای پیشـگام 
خوانـدن  در  واج شـناختی  گاهـی  آ نقـش  بعـدی،  پژوهش هـای  و 

افـراد بـا نشـانگان دان بررسـی خواهـد شـد.

»مسیر واج شناختی« خواندن در افراد با نشانگان دان

گفتـار  کلـی از سـاختارهای صوتـی  گاهـی  گاهـی واج شـناختی، آ آ
گاهـی واج شـناختی  و توانایـی دسـت کاری ایـن سـاختارها اسـت. آ
گاهـی  آ پایـه  سـطوح  شـامل  هـم  کـه  اسـت  جامـع  اصـالح  یـک 
جملـه،  کلمه هـای  تعـداد  قافیـه،  ماننـد  گفتـاری  صداهـای  از 
ماننـد  گاهـی  آ پیشـرفته  سـطوح  شـامل  هـم  و  کلمه هـا  هجاهـای 
 .)32( می شـود  کامـل  آوایـی5  گاهـی  آ و  آغازه-پایانـه  از  گاهـی  آ
گاهـی واج شـناختی یـک پیش بینی کننـده ی  آ کـودکان عـادی،  در 
نقـش  مـورد  بااین حـال، در  یادگیـری خوانـدن اسـت )32(.  مهـم 
نشـانگان  بـا  کـودکان  خوانـدن  توانایـی  در  واج شـناختی  گاهـی  آ
همکارانـش  و  کوسـو6  مثـال،  بـرای  دارد.  وجـود  بحث هایـی  دان 
کـودکان بـا نشـانگان دان ایتالیایـی  مجموعـه ای از مطالعـات روی 
گاهـی واج شـناختی، پیش نیـاز  کـه آ انجـام دادنـد و مدعـی شـدند 
الزم برای کسـب مهارت خواندن شـفاهی نیسـت )16،17(. کوسـو 

1. Cross-sectional study
2. Roch, & Jarrold
3. Visual analogy

4. Lexical items
5. Phonetic awareness
6. Cossu
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ذهنـی  ناتوانـی  بـا  ایتالیایـی  پسـر  یـک  بررسـی  بـا   )16( مارشـال1  و 
کـه او مهارت خواندن شـفاهی بسـیار خوبی  گـزارش کردنـد  شـدید، 
واج شــــناختی  گــاهی  آ در  ولـی  دارد  کلمــــه ها  نا و  کلمــــه ها  بـرای 
کــه ایـــن پـســـر حـتـــی در درک  گـزارش دادنـد  ناتـوان اســـت. آنـهــا 
گاهـی واج شـناختی قافیـه و تحلیـل واج ناتوان اسـت،  دو تکلیـف آ
گرچـه عــــملکرد او در تقـــسیم و حـــذف واجـی بهـــتر اسـت، امـا  ا
گـروه همتـا شـده بـه لحـاظ سـن تقویمـی  بازهـم بسـیار پایین تـر از 
کـه پســــر مـــورد مــــطالعه،  گرفتنـد  اسـت. ایـن پژوهشـگران نتیجـه 
گاهـی  کـه آ شــواهد قابل توجهـی را علیـه ایـن دیـدگاه ارائـه می کنـد 
واج شـناختی پیش نیـاز کسـب مهـارت خواندن شـفاهی اسـت. در 
، کوسـو، روسـینی2 و مارشـال )17( 10 کودک ایتالیایی  کار ادامه این 
کـودک   10 بـا  کـودکان  ایـن  کردنـد.  مطالعـه  را  دان  نشـانگان  بـا 
و  بی قاعـده،  و  باقاعـده  کلمه هـای  خوانـدن  توانایـی  در  عـادی 
کـودکان  واج شـناختی  گاهـی  آ بودنـد.  شـــده  هــمـتــا  کلمـــه های  نا
بـا چهــــار تکلیـف تقطیـع، حـذف، هـــجی شـفاهی و تحلیـل واجـی 
چهـار  هـر  در  دان،  نشـانگان  بـا  کـودکان  عملکـرد  شـد.  سـنجیده 
نتایـج  ایـن  بـود؛  همتـا  گـروه  از  پایین تـر  معنـاداری  به طـور  تکلیـف 
باعـث شـد کـه کوسـو و همکارانـش نتیجـه بگیرنـد کـه ایـن کـودکان 
گاهی واج شـناختی«،  »علی رغـم عالئـم شکسـت در آزمون هـای آ
خوانـدن را یـاد گرفته انـد. ولی پژوهشـگران بعدی به پژوهش های 
مطالعـه  آزمودنی هـای  اینکـه،  اول  کردنـد،  وارد  ایراداتـی  آنهـا 
گاهـی واج شـناختی »شکسـت« نخـورده  آ کوسـو و همکارانـش در 
کـه  تکالیفـی  اینکـه،  بـود. دوم  بلکـه عملکردشـان ضعیـف  بودنـد 
کوسـو و همکارانـش اسـتفاده شـده بـود، نیـاز بـه  در پژوهش هـای 
کـه ممکن  گفتـاری داشـتند  دسـت کاری و تقطیـع آشـکار صداهـای 
نشـانگان  بـا  شـرکت کنندگان  بـر  اضافـی  فراشـناختی  بـار  اسـت 
به دلیـل  اسـت  آنهـا ممکـن  و عملکـرد  باشـند،  کـرده  دان تحمیـل 
 بـا ایـن بیمـاری همراه 

ً
کـه معمـوال مشـکالت حرکتـی در تولیـد گفتـار 

اسـت، بـه خطـر افتـاده باشـد )31(.
کردنـد. بـرای  پژوهش هـای بعـدی درسـتی ایـن ادعـا را بررسـی 
دان  نشـانگان  بـا  افـراد  کـه  شـد  مشـخص  پژوهشـی  در  مثـال، 
بسـیار  عملکـرد  همتـا،  گـروه  بـه  نسـبت  واج  حـذف  تکلیـف  در 
واج،  تعییـن  تکلیـف  در  آنهـا  عملکـرد  ولـی  داشـتند  ضعیف تـری 
افـراد  شـد  مشـخص  پژوهـش  همیـن  در  همچنیـن،  بـود؛  باالتـر 
آنهایـی  کـه قـادر بـه خوانـدن بودنـد نسـبت بـه  بـا نشـانگان دان 
واج شـناختی  گاهـی  آ تکالیـف  در  نبودنـد،  خوانـدن  بـه  قـادر  کـه 

کـه ایـن نتیجـه نشــان می دهـد در افـراد  عملکـرد باالتـری داشـــتند 
ارتبـاط  خوانـدن  و  واج شـناختی  گاهـی  آ بیـن  دان،  نشـانگان  بـا 
بعـدی  پژوهش هـای  را  یافتـه  هـمــین  مــشابه   .)19( دارد  وجـود 
کـه  اسـت  شـده  مشـخص  همچنیـن،   ،)20،21( دادنـد  نشـان  نیـز 
گاهـی واج شـناختی عالوه بـر یادگیـری خوانـدن، در درک مطلـب  آ
مایـن3 )27(  و  بـرون   ، مثـال، الوز بـرای  دارد.  نقـش  نیـز  خوانـدن 
دان  نشـانگان  بـا  کـودک   14 خوانـدن  مطلـب  درک  توانایی هـای 
کردنـد.  6 تـا 13 سـاله را در یـک مطالعـه طولـی 22 ماهـه بررسـی 
کـودکان 4/6 سـال بـود. در مرحلـه اول  سـن عقلـی غیرکالمـی ایـن 
گاهـی واج شـناختی و درک مطلـب خوانـدن ایـن  آ آنهـا  پژوهـش، 
گاهـی واج شـناختی  کـه آ گرفتنـد و مشـخص شـد  کـودکان را انـدازه 
بـا درک مطلـب خوانـدن رابطـه دارد. در مرحلـه دوم مطالعـه، 22 
کردنـد  تـالش  سـپس  گرفتنـد.  انـدازه  را  متغیرهـا  همیـن  بعـد  مـاه 
کـودکان در مرحلـه اول  گاهـی واج شـناختی  آ آیـا توانایـی  دریابنـد 
را  دوم  مرحلـه  در  آنهـا  خوانـدن  مطلـب  درک  توانایـی  می توانـد 
کنـد یـا خـالف ایـن موضـوع رخ می دهـد؟ پاسـخ ایـن  پیش بینـی 
درک  توانایـی  پیش بینـی  بـه  قـادر  واج شـناختی  گاهـی  آ کـه  بـود 
مطلـب خوانـدن اسـت ولـی عکـس آن درسـت نیسـت. ایـن یافته 
مطلـب  درک  در  واج شـناختی  گاهـی  آ نقـش  نشـان دهنده ی 

اسـت. دان  نشـانگان  بـا  کـودکان  خوانـدن 
آزمون هـای  در  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  عملکـرد  بااین حـال، 
گاهـی واج شـناختی نسـبت بـه عملکـرد آنهـا در تکالیـف خوانـدن  آ
نشـان  ایـن  کـه   )35( اسـت  ضعیف تـر  کلمه هـا،  نا و  کلمه هـا 
می دهـد افـراد بـا نشـانگان دان بـرای خوانـدن بیـش از اینکـه بـه 
گاهـی واج شـناختی متکـی باشـند بـه راهبردهـای دیـداری متکـی  آ

.)31( هسـتند 

آمــــوزش خــــواندن: »مــسیـــر دیـــداری« یا »مــسیـــر 
واج شـناختی«؟

دوبـاره ایـن سـؤال پیـش می آیـد، بـا توجـه بـه اینکـه مطالعـات 
در  دان،  نشـانگان  بـا  افـراد  عملکـرد  می دهنـد  نشـان  قبلـی 
در  و  هسـتند  شـنیداری  پـردازش  از  قوی تـر  دیـداری  پـردازش 
یادگیـری خوانـدن بیشـتر بـر مسـیر دیـداری متکـی هسـتند تـا مسـیر 
کـدام  بـر  کـودکان  ایـن  در  خوانـدن  آمـوزش  روش  واج شـناختی، 

باشـد؟ متکـی  بایـد  مسـیر 

1. Marshall
2. Rossini

3. Laws, Brown, & Main
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کـه دو  قبـل از پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال، بایـد ابتـدا گفتـه شـود 
کـه بـرای افـراد بـا نشـانگان دان نیـز  روش عمـده آمـوزش خوانـدن 
بـر  مبتنـی  کـه  آوایـی  روش هـای  از  عبارت انـد  شـده اند  اسـتفاده 
آن  بـه  کـه  کلمـه1  کل خوانـی  روش   و  اسـت،  آواشـناختی«  »مسـیر 
گفتـه می شـود و بـر »مسـیر دیـداری«  کلمـات دیـداری2 نیـز  روش 

تکیـه دارد )23(.

بررسـی سـودمندی روش کل خوانی کلمه

کلمـه به دلیـل عـدم یادگیـری مهارت هـای  کل خوانـی  در روش 
کلمه هـا، بـر حافظـه خـود  کـودکان بـرای بازیابـی شـکل  رمزگشـایی، 
تکیـه دارنـد )36(. در رویکـرد کل خوانـی کلمـه یـا کلمـات دیداری، 
اینکـه  به جـای  آوایـی،  رویکـرد  برخـالف  خوانـدن،  آمـوزش  بـرای 
ابتدا تناظر واج-نویسـه و سـپس نحوه ترکیب حروف برای تشـکیل 
کلمه منفرد  کلمه آموزش داده شود )14(، از همان ابتدا یک  یک 
آن  شناسـایی  نحـوه  و  شـده  معرفـی  کـودک  بـه  کامـل  به صـورت 
کلمـه،  کل خوانـی  آمـوزش داده می شـود. درواقـع، در روش  کلمـه 
قابـل  کلمه هـا  آن  در  کـه  الفبایـی  سیسـتم  چارچـوب  در  کلمه هـا 
کل  رمزگـذاری یـا رمزگشـایی هسـتند، آمـوزش داده نمی شـود بلکـه 
کـودک عرضـه می شـود. در ایـن روش، به صـورت معمـول  کلمـه بـه 
کاربـرد دارند، انتخاب  کـه در زندگـی روزمره  فهرسـتی از کلمه هایـی 
شـده )37( و با اسـتفاده از راهبردهای محوسـازی و سـرنخ دهی3  
همچـون تأخیـر زمانـی، سـرنخ دهی پاسـخ و سـرنخ دهی محـرک بـه 
کـودک آمـوزش داده می شـوند )23(. یکـی از فنون سـرنخ دهی که 
کلمـات دیـداری اسـتفاده می شـود، فـن تأخیر  بیشـتر بـرای آمـوزش 
زمانـی4 اسـت. در ایـن فـن، از سـرنخ دهی پاسـخ اسـتفاده می شـود 
تـا یادگیـری بـدون خطـا رخ دهـد. وقتـی میـزان پاسـخ های صحیـح 
فـن  در  می شـوند.  گذاشـته  کنـار  سـرنخ ها  می یابـد،  افزایـش  فـرد 
کـودک ارائه می شـود و از وی  ، کلمـه بـه  کار تأخیـر زمانـی، در شـروع 
کلمـه چیسـت؟«، بالفاصلـه خـود مربـی نـام  سـؤال می شـود »ایـن 
کلمـه را می گویـد. سـپس، دوبـاره سـؤال مطـرح می شـود و تـا ارائـه 
، فاصلـه زمانـی بیـن  کار پاسـخ 1 ثانیـه صبـر می شـود. بـا پیشـرفت 
ارائـه درخواسـت تـا پاسـخ بـه 4 تـا 5 ثانیـه افزایـش می یابـد )38(. 
نیـز  دیـداری5  محـرک  روش هـای  از  زمانـی،  تأخیـر  فـن  عالوه بـر 
گرفتـه شـده اسـت. محـرک  کمـک  کلمـات دیـداری  آمـوزش  بـرای 

کاهـش  را  جدیـد  کلمه هـا  یادگیـری  دشـواری  می توانـد  دیـداری 
محـو  تصویـر6،  ادغـام  شـامل  دیـداری  محـرک  روش هـای  دهـد. 
کلمه-تصویـر8 و جورسـازی تصویـر بـا متـن9   تصویـر7، جفت سـازی 
ترسـیم خطـی  یـک  تعبیـه  اسـت )39-41(. ادغـام تصویـر شـامل 
کلمـه  کـه نمایانگـر  کلمـه در تصویـری اسـت  کلمـه یـا یـک  در یـک 
ادغـام  بـا  همـراه  به طورمعمـول  کـه  تصویـر  محـو  در   .)39( اسـت 
تدریجـی  به صـورت  تصویـری  محـرک  می شـود،  اسـتفاده  تصویـر 
نمایـش داده شـود )41(.  کلمـه  تـا درنهایـت فقـط  محـو می شـود 
بـا  ناآشـنا  کلمه هـا  کلمه-تصویـر شـامل جفت سـازی  جفت سـازی 

آشناسـت )40(. تصاویـر 
دچـار  کـودکان  در  کـه  می دهنـد  نشـان  گذشـته  بررسـی های 
کم توانـی  کم توانی ذهنـی متوسـط تـا خفیـف )بـدون تفکیـک علـت 
کلمـه ماننـد فـن تأخیـر  کل خوانـی   ذهنـی(، اسـتفاده از روش هـای 
کلمه هـا  زمانـی و روش هـای محـرک دیـداری بـه یادگیـری خوانـدن 
کـه  اسـت  شـده  مشـخص  همچنیـن،   .)39،44( می کننـد  کمـک 
کـودکان بـا نشـانگان دان بـر راهبردهـای  بـا توجـه بـه تکیـه بیشـتر 
خوانـدن  آمـوزش  در  کلمـه  کل خوانـی  روش  خوانـدن،  دیـداری 
از  برخـی  کـه  جالبـی  نکتـه   .)34،45،46( اسـت  مفیـد  آنهـا  بـرای 
کـه وقتـی خزانـه ی  کرده انـد ایـن اسـت  آن اشـاره  پژوهشـگران بـه 
کلمـات دیـداری کـودکان با نشـانگان دان با اسـتفاده از روش های 
ایـن  آنـگاه  می کنـد،  پیـدا  قابل توجهـی  افزایـش  کلمـه  کل خوانـی 
آواشـناختی  خوانـدن  راهبردهـای  آمـوزش  از  می تواننـد  کـودکان 
نیـز  طولـی  مطالعـه  یـک  راسـتا،  همیـن  در   .)47( ببرنـد  سـود  نیـز 
کلمـات دیـداری باعـث بهبـود خوانـدن  افزایـش  نشـان می دهـد 
بـا نشـانگان دان می شـود )34(. ازآنجایی کـه  کلمه هـا در افـراد  نا
آواشـناختی اسـت،  از مسـیر  نیازمنـد اسـتفاده  کلمه هـا  نا خوانـدن 
باعـث  دیـداری  کلمـات  خزانـه  افزایـش  می رسـد  به نظـر  بنابرایـن 
می شـود افـراد بـا نشـانگان دان از قیـاس دیـداری بـرای شـناخت 

کننـد )34(. لغـوی اسـتفاده  مـوارد 

بررسـی سودمندی روش آوایی

کـه روش آوایـی بـرای شـروع  آیـا یافته هـای بـاال بـدان معناسـت 
کـودکان بـا نشـانگان دان مفیـد نیسـت؟ در  آمـوزش خوانـدن بـه 
ادامه با مرور پژوهش ها، سـعی شـده اسـت به این پرسـش پاسـخ 

1. Whole-word method
2. Sight-word
3. Clues and fading strategies
4. Time delay technique
5. Picture stimulus procedures

6. Picture integration
7. Picture fading
8. Word-picture pairing
9. Picture-to-text matching

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 13

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2330-fa.html


واجشــناختی«؟ دیداری«یا»مســیر افرادبانشــانگاندان:»مســیر خواندندر

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 64

اسـت  ذکـر  بـه  مـرور مطالعـات، الزم  بـه  ورود  از  قبـل  داده شـود. 
کـه روش هـای آمـوزش آوایـی متفاوتـی وجـود دارنـد. ماننـد آوایـی 
طریـق  از  آواشناسـی  و  قیاسـی3  آوایـی  تحلیلـی2،  آوایـی  ترکیبـی1، 
آمـوزش  کـودکان  بـه  ابتـدا  ترکیبـی،  آوایـی  برنامه هـای  در  هجـی4. 
سـپس  و  کـرده  تبدیـل  اصـوات  بـه  را  حـروف  کـه  می شـود  داده 
کلمـات را تشـکیل دهنـد. در  کـرده تـا  ایـن صداهـا را بـا هـم ترکیـب 
داده  آمـوزش  کـودکان  بـه  تحلیلـی  آوایـی  برنامه هـای  در  مقابـل، 
کننـد، و در مرحلـه دوم به تحلیل  کـه کلمـات را شناسـایی  می شـود 
روابـط حرف-صـدا در ایـن کلمات بپردازنـد. در برنامه های آوایی 
از  از بخش هایـی  کـه  آمـوزش داده می شـود  کـودکان  بـه  قیاسـی، 
کلمـات نوشـتاری شـناخته شـده )به عنـوان  مثـال، آغـازه یـا قافیـه( 
برنامه هـای  در  کننـد.  اسـتفاده  جدیـد  کلمـات  شناسـایی  بـرای 
آواشناسـی از طریـق هجـی، به کودکان آموزش داده می شـود برای 
گرچـه   .)14( کننـد  تبدیـل  حـروف  بـه  را  صداهـا  کلمـات،  نوشـتن 
برنامه هـای آوایـی متفاوتـی بـرای آمـوزش خوانـدن اسـتفاده شـده 
اسـت ولـی فراتحلیل هـا نشـان می دهنـد که اندازه اثـر برخی از این 
برنامه هـا تفاوتـی بـا هـم ندارنـد. برای مثـال، فراتحلیل هـا تفاوتی در 
آوایـی تحلیلـی  آوایـی ترکیبـی و برنامه هـای  اثـر برنامه هـای  انـدازه 
کـه ایـن فراتحلیل هـا  یافـت نکردنـد )14(. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت 
یـا  کم توان ذهنـی  کـودکان  روی  بـر  شـده  انجـام  مداخـالت  روی 

کـودکان بـا نشـانگان دان نبوده انـد.
کـه انـواع برنامه هـای آمـوزش آوایـی معرفـی شـد، بـا مـرور  حـال 
کنیـم:  پژوهش هـا سـعی می کنیـم پاسـخی بـرای ایـن پرسـش پیـدا 
کـودکان بـا نشـانگان  آمـوزش خوانـدن بـه  آوایـی بـرای  »آیـا روش 
دان مفیـد نیسـت؟« فراتحلیل هـا، بـا توجـه بـه ماهیت شـان، بهتـر 
کنـون  تا بااین حـال،  بدهنـد،  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  می تواننـد 
بـر  آوایـی  برنامه هایـی  اثـر  مسـتقیم  به صـورت  فراتحلیلـی  هیـچ 
نکردنـد  بررسـی  را  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  خوانـدن  مهارت هـای 
انجـام  پژوهـش   14 روی  به تازگـی  کـه  فراتحلیـل  یـک  در  ولـی 
علـت  تفکیـک  )بـدون  کم توان ذهنـی  دانش آمـوزان  بـا  شـده 
کـه  گرفتـه اسـت، مشـخص شـده اسـت  کم توانی ذهنـی( صـورت 
دچـار  دانش آمـوزان  رمزگشـایی  مهارت هـای  بـر  آوایـی  آمـوزش 
 )1.42 بـا  بـود  برابـر  اثـر  )انـدازه  دارد  زیـادی  اثـر  کم توانی ذهنـی 
گرچـه نتایـج ایـن فراتحلیـل امیدوارکننـده اسـت بااین حـال،   .)14(
کـودکان با نشـانگان دان ارائه نمی کند.  اطالعـات زیـادی در مـورد 
بررسـی پژوهش هایـی  بـه  بـا جزئیـات،  ادامـه،  به همیـن دلیـل، در 

و  خوانـدن  مهارت هـای  بـر  آوایـی  آمـوزش  اثـر  کـه  می پردازیـم 
کردنـد. بررسـی  را  دان  نشـانگان  بـا  افـراد  رمزگشـایی 

کـه  را  دان  نشــانگان  بـا  کـودک   15  ،)48( هـمکــاران  و   5 گوتـز 
گـروه تقسـیم  کلمـه را بخواننـد، بـه دو  دسـت کم می توانسـتند پنـج 
کردنـد  کـودک در یـک مداخلـۀ 8 هفتـه ای شـرکت  کردنـد؛ هشـت 
هشـت  شـدند.  داده  جـای  انتظـار  لیسـت  گـروه  در  نفـر  هفـت  و 
گـروه اول، یـک مـــداخله ی  هــــفته پـس از شـــروع مــــداخله بـرای 
گـروه 4 مرتبه  گـروه آغـاز شـد. هر دو  ، بـرای هـر دو  8 هفتـه ای دیگـر
از مداخلـه، در میانـه مداخلـه،  گرفتنـد: پیـش  قـرار  موردسـنجش 
کـودکان به صـورت  گـروه مداخلـه،  پـس از مداخلـه و پیگیـری. در 
واج شـناختی  گاهـی  آ درزمینـه ی  آموزش هایـی  دقیقـه   40 روزانـه 
ترکیـب(،  و  تقطیـع  کلمه هـا،  آخـر  و  اول  صـدا  شناسـایی  )ماننـد 
کتاب هـای  کتـاب ) کلمـات دیـداری، خوانـدن  یادگیـری خوانـدن 
کردنـد. بااینکـه  گفتـار )ماننـد تولیـد صـدا( دریافـت  سـاده( و تولیـد 
شـیوه  ولـی  کرده انـد  ذکـر  را  آمـوزش  محتـوای  مقالـه  نویسـندگان 
آمـوزش را بـا جزئیـات توضیـح نداده انـد تـا درک عمیق تری حاصل 
کـه مداخلـه  شـود. بااین حـال، نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد 
باعـث بهبـود معنـادار دانـش حرف-صدا و بازشناسـی کلمه شـده 
اسـت. ایـن بهبـود 5 مـاه بعـد نیـز همچنـان پابرجـا بـوده اسـت. بـا 
کـودکان گروه مداخلـه در دانش حرف-صدا  این وجـود، پیشـرفت 
کلمه هـا و  آنهـا در خوانـدن  کلمـه بیشـتر از پیشـرفت  و بازشناسـی 
گـروه  کـودکان  گــر چــه عملکـرد  کلمـــه ها بـوده اسـت. هــمــچنین،  نا
مداخلـه در شناسـایی تجانـس )شناسـایی حـرف اول کلمـه( بهبود 
داشـتند.  حداقلـی  عملکـرد  هـم  هـــنوز  قافـــیه  در  ولـی  بـود  یافتـه 
کـودکان  مـــداخله، ســـن خوانـدن  16 هفتـه  از  پـس  مــــجموع،  در 
گرچـه ایـن  گـروه مداخلـه به انـدازه ی 2/25 مـاه بهبـود یافتـه بـود. 
کـه بـا مداخلـه فشـرده و  عـدد کوچـک اسـت، ولـی نشـان می دهـد 
کـودکان بـا نشـانگان دان را تـا حـدودی  مناسـب می تـوان خوانـدن 
نیـازی  کـه  شـده اند  مدعـی  نویسـندگان  گرچـه  بخشـید.  بهبـود 
کـودکان بـا نشـانگان دان محـدود بـه  نیسـت آمـوزش خوانـدن بـه 
کودکانـی شـرکت  کلمـه باشـد ولـی در ایـن مطالعـه  کل خوانـی  روش 
خوانـدن  مهـارت  مقـداری  مداخلـه،  شـروع  از  قبـل  کـه  داشـتند 
همچنیـن،  بخواننـد.  را  کلمـه   5 بودنـد  قـادر  دسـت کم  و  داشـتند 
گاهی واج شـناختی، شـرکت کنندگان  عالوه بـر آمـوزش در زمینه ی آ
عیـن  در  بودنـد.  کـرده  دریافـت  آمـوزش  نیـز  دیـداری  کلمـات  در 
ایـن دو روش صـورت  از  اثـر هرکـدام  زمینـه ی  تفکیکـی در   حـال، 

1. Synthetic phonics
2. analytic phonics
3. analogy phonics

4. phonics through spelling
5. Goetz
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نگرفتـه اسـت. همچنیـن، در ایـن مطالعـه تنهـا اثـر آمـوزش آوایی بر 
کلمه ها بررسـی شـده اسـت؛ بنابراین، مشـخص  کلمه و نا خواندن 
کلمه هـای  خوانـدن  یادگیـری  بـر  اثـری  آیـا  آوایـی  آمـوزش  نیسـت 
پژوهـش  حـدودی  تـا  دارد؟  خوانـدن  مطلـب  درک  و  بی قاعـده 
اسـت.  پرداختـه  موضـوع  ایـن  بـه   )23(  1 ویـور  و  کاپلـز  کولوگـون، 
گاهـی واج شـناختی و  آ آمـوزش خوانـدن مبتنـی بـر  آنهـا اثربخشـی 
گاهـی واج شــناخـــتی،  رمزگشـایی آوایـی2 را بـر بهبـود مهارت هـای آ
کــلمه ها، دانـــــش حرف-صـدا، و  کـلمــــه ها، خوانـدن نا خـــواندن 
کردنـد. بـا توجـــه بـه اینکـه  کوتـاه بررسـی  کلمه هـا و متن هـای  درک 
نشـانگان  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان  را  گذشـته  پژوهش هـای  نمونـه 
آشـنا بودنـد،  بـا خوانـدن  تـا حـدودی  کـه  دان تشـکیل می دادنـد 
کودکان  کردند در نمونه خود از  کاپلز و ویور )23( تالش  کولوگون، 
کننـد. آنها  کـه بـا خوانـدن آشـنایی نداشـتند نیـز اسـتفاده  خردسـال 
 3 تـا 11 سـاله را مطالعـه کردنـد. مداخله آنها 7 گام 

ً
7 کـودک تقریبـا

کلمه آموزش  کمک می شـد تا  کودک  گام نخسـت، به  داشـت، در 
کار نبـود، آموزشـگر  کـودک قـادر بـه ایـن  گـر  داده شـده را بخوانـد، ا
تکـرار  را  آن  تـا  از وی می خواسـت  و  بـرای وی می خوانـد  را  کلمـه 
کـودک ارائـه  کلمـه بـه همـراه دو تصویـر بـه  گام دوم، یـک  کنـد. در 
آن را بـا  کلمـه را بلنـد بخوانـد و  می شـد و از وی خواسـته می شـد، 
تصویـر صحیـح جـور کند. گام سـوم مداخله شـامل ترکیب شـفاهی 
گام  آغـازه و پایانـه بـود. عالوه برایـن، 3 تصویـر رنگـی نیـز در ایـن 
آغـازه و  گانـه  آموزشـگر به صـورت جدا کـودک عرضـه می شـد.  بـه 
را  صداهـا  می کـرد  درخواسـت  کـودک  از  و  می کـرد  بیـان  را  پایانـه 
کلمـه شـکل بگیـرد و سـپس  کنـار هـم بگـذارد تـا  کنـد و آنهـا را  تکـرار 
گام چهارم، شـامل ترکیب شـفاهی  کند.  تصویر مناسـب را انتخاب 
گام، حـروف پالسـتیکی  ایـن  بـود. در  و دیـداری واج هـای منفـرد 
همـراه  بـه  بودنـد،  شـده  داده  آمـوزش  قبلـی  گام  در  کـه  کلماتـی 
حـرف  یـک  درآن واحـد  می شـد.  عرضـه  کـودک  بـه  تصویـر   3
از  سـپس  می شـد.  ارائـه  آن  گفتـاری  صـدای  به همـراه  پالسـتیکی 
کنـار  کنـد و آنهـا را  کـودک خواسـته می شـد صداهـای منفـرد را بیـان 
گام هـم شـامل ترکیـب  کلمـه سـاخته شـود. ایـن  هـم قـرار دهـد تـا 
پالسـتیکی  حـروف  و  گفتـاری  صداهـای  دیـداری  هـم  و  شـفاهی 
کـودک  از  کلمـه  ساخته شـدن  و  حـروف  ترکیـب  از  پـس  می شـد. 
کنـد. در  کلمـه را شناسـایی  خواسـته می شـد تـا تصویـر متناسـب بـا 
آموزشـگر واج هـای  گام پنجـم، حـروف پالسـتیکی حـذف شـدند. 
گـوش  صداهـا  بـه  می خواسـت  کـودک  از  و  می کـرد  بیـان  را  مجـزا 
گام ششـم،  بسـازد.  را  کلمـه  آنهـا،  قـرار دادن  کنـار هـم  بـا  و  دهـد 

شـامل تکمیـل جملـه بـود. در ایـن گام بـه کـودک یـک جمله چاپی 
کـه یـک کلمـه آن حـذف شـده بـود. سـه کلمه  نشـان داده می شـد 
کـه یکـی از آنهـا به درسـتی جملـه را تکمیـل  کـودک ارائـه می شـد  بـه 
کـه جملـه را بلنـد بخوانـد و  کـودک درخواسـت می شـد  می کـرد. از 
گام هفتـم،  کنـد. در  کلمـه مناسـب را بـرای تکمیـل جملـه انتخـاب 
 5 تـا  کـودک خواسـته می شـد  از   ،6 تـا   1 گام هـای  تکمیـل  از  پـس 
کلمـه ی آمـوزش داده شـده را بخوانـد. بـا توجـه بـه ایـن محتـوا، بـه 
 از روش آوایی اسـتفاده نکرده 

ً
کـه ایـن پژوهش صرفا نظـر می رسـد 

کودک عرضه می شـده  کلمه به  کل  گام اول و دوم،  اسـت؛ زیرا در 
اسـت. بااین حـال، طـرح ایـن پژوهـش جالب اسـت. پژوهـــشگران 
کلمه هـا،  خوانـدن  واج شـناختی،  گاهـی  آ مـــهارت های  ابتـدا 
کلمه هـا، دانـش حرف-صـدا، و درک کلمه هـا و متن های  خوانـدن نا
مداخلـه ای،  هیـچ  انجـام  بـدون  سـپس  کردنـد،  آزمـون  را  کوتـاه 
تـا مشـخص  را دوبـاره سـنجیدند  مـوارد  نیـز همیـن  بعـد  10 هفتـه 
مقیاس هـا  ایـن  در  کـودکان  پیشـرفت  مداخلـه،  بـدون  کـه  کننـد 
چگونـه اسـت. بالفاصلـه پـس از اتمـام 10 جلسـه مداخلـه انفرادی 
بـا  و  شـده  داده  توضیـح  بـاال  در  آن  گام  هفـت  کـه  ( یک سـاعته 
در  آزمودنی هـا  مهـارت  بـود(،  همـراه  نیـز  خانگـی  تمرین هـای 
گاهـی واج شـناختی و مهارت هـای خوانـدن، آزمـون شـد و 6 مـاه  آ
بعـد نیـز همیـن مـوارد دوبـاره آزمون شـد. نتایج این پژوهش نشـان 
کلمه هـا، ترکیب  گاهـی واج شـناختی )ترکیب  کـه مهارت هـای آ داد 
کـلمــــه ها  کـلمـــه مـــجزا )خوانـدن  کـلمــــه ها و تقطیـع(، خــــواندن  نا
کلمه هـا آمـوزش  کـلمـــه و خوانـدن  آمـوزش داده شـده، شناسـایی 
کلمـه  کلمه هـا، دانـش حرف-صـدا درک  داده نشـده(، خوانـدن نا
و متـن کوتـاه بهبـود معنـادار یافتـه بودنـد، ایـن تغییـرات 6 مـاه بعـد 
نیـز همچنـان وجـود داشـتند، گرچه نسـبت به پس آزمـون در برخی 
نشـان  کاهـش  مقـداری  کلمه هـا  نا خوانـدن  ماننـد  مهارت هـا  از 
پژوهش هـای  به ماننـد  پژوهـش  ایـن  یافته هـای  کل،  در  مـی داد. 
کـه آمـوزش آوایـی می توانـد مهارت هـای  قبلـی نیـز نشـان می دهـد 
کـودکان بـا نشـانگان دان  خوانـدن و درک مطلـب خوانـدن را در 
گام هـای مداخلـه ایـن پژوهـش  بهبـود بخشـد. بااین حـال، بررسـی 
کلمـه  تـا  می شـد  کمـک  کـودک  )بـه  اول  گام  کـه  می دهـد  نشـان 
کـودک خواسـته می شـد  آمـوزش داده شـده را بخواننـد( و دوم )از 
کنـد( ارتبـاط  آن را بـا تصویـر صحیـح جـور  کلمـه را بلنـد بخوانـد و 
نزدیکـی بـه روش آمـوزش کل خوانی کلمه دارد؛ بنابراین، نمی توان 
کـه اسـتفاده از روش آوایـی باعـث ایـن  به طـور قـوی بیـان داشـت 

نتایـج شـده اسـت.

1. Cologon, Cupples, & Wyver 2. Phonetic decoding
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کلمــــه و  کــــل خوانی  اثربخــــشی روش  مــــقایســـه 
روش آوایی

کـه در بـاال ذکر شـدند، نشـان می دهند  در مجمـوع، دو مطالعـه ای 
خوانـدن  مختلـف  مهارت هـای  بـر  می توانـد  آوایـی  آمـوزش  کـه 
افـراد  مطلـب  درک  و  کـلمــــه ها  نا کـلمـــه ها،  خوانـدن  جملـه  از 
بـا نشـانگان دان تـا حـدودی اثـر بگذارنـد. ولـی هنـوز ایـن سـؤال 
روش  و  کلمـه  کل خوانـی  روش  دو  از  کدام یـک  کـه  اسـت  باقـی 
آوایـی اثـر بیشـتری بـر یادگیـری خوانـدن در افـراد بـا نشـانگان دان 
دارد؟ در ایـن زمـــینه پژوهـــش چندانـی صـــورت نگرفـــته اسـت. 
گرفتـه در ایـن زمینـه می تـوان بـه  از معـدود پژوهش هـای صـورت 
کونـو 1 )49( اشـاره کرد. آنها تالش کردند دریابند  مطالعـه کوپلـز و یا
کدام یـک از دو روش آوایـی )تحلیلـی( و کل خوانی کلمه اثربخشـی 
کـودکان بـا نشـانگان دان دارنـد.  بیشـتری در آمـوزش خوانـدن بـه 
 8 ) کـــودک )5 دخـــتر و 2 پســـر شــرکـت کـنندگـــان این پژوهــــش 7 
تـا 11 ســـاله بـا نشـانگان دان بـود کـه قبـل از شـروع مداخلـه یـا قـادر 
در  ضعــیفی  بـســـیار  عـــملکرد  یـا  نبودنـد  کـلمــــه ها  نا خـــواندن  بـه 
گـروه آوایـی )تحـــلیلی( و  کـودک در  ایـــن زمــــینـــه داشـــــتند. چـهــار 
گـرفــتند. برای هـــر کودک  کـــلمه قـرار  گـــروه کل خوانـی  3 کـودک در 
6 هـــفته متوالی مداخله انجام شــد. هر کودک به صورت انفرادی 
آمـوزش در  گام هـای  کـرد.  آمـوزش دریافـت  یـک جلسـه در هفتـه 
؛  کلمـــه به ایـــن ترتیب بـود: 1. نامـــیدن تصـــاویر کــل خــــوانی  گـروه 
کــردن  ؛ 3. جـور  کـلـمـــه هـــای نوشــتاری بـا تصــاویر کــردن  2. جـــور 
کلمه هـای  گفتـاری؛ 4. خوانـدن  کلمه هـای  کلمه هـای نوشـتاری بـا 
آمـوزش  گـام هـــای  آوایـی،  گــروه  در  جملـه.  تکمـــیل   .5 و  مـــجزا؛ 
کـه نام آنها قافیه مشـابهی  : 1. انتخـاب تصاویـری  عبـارت بودنـد از
بـا یـک  کلمـه ی نوشـتاری )مطابـق  کـردن یـک  کامـل  داشـتند؛ 2. 
کلمـه( وقتـی قافیـه ارائـه می شـد؛ 3.  آغـازه ) بـا انتخـاب   ) تصویـر
آغـازه و  گفتـاری؛ 4. ترکیـب  کلمه هـای  آغازیـن  شناسـایی صـدای 
پژوهـش  ایـن  نتایـج  جملـه.  تکمیـل  و  کلمـه؛  تشـکیل  بـرای  قافیـه 
که می توان با اسـتفاده از یک برنامه ی آموزشـی دارای  نشـان داد 
کلمه هـای تک هجایـی دارای تناظـر واج نویسـه  ، خوانـدن  سـاختار
کـودکان بـا نشـانگان دان آمـوزش داد. در واقـع، بـدون  کامـل را بـه 
داده  آمـوزش  کـه  کلمه هایـی  خوانـدن  توانایـی  گـروه،  بـه  توجـه 
کـه در ایـن پژوهـش شـرکت داشـتند،  کودکانـی  شـده بـود در همـه 
آوایـی در  گـروه  کـودکان  کـه  بهبـود یافتـه بـود. نکتـه مهـم ایـن بـود 
بودنـد(  نشـده  داده  آمـوزش  کـه  ( تعمیمـی  کلمه هـای  خوانـدن 

آمـوزش  کلمه هـای  کـه بـا  کلماتـی  بهبـود نشـان دادنـد، به ویـژه در 
کلمـه،  کل خوانـی  گـروه  داده شـده هم خانـواده بودنـد. در مقابـل، 
کـه نه تنهـا  در ایـن زمینـه پیشـرفتی نداشـت. ایـن نتایـج نشـان داد 
روش آوایـی در آمـوزش خوانـدن کـودکان بـا نشـانگان دان کارایی 
کل خوانـی  دارد، بلکـه برخـی از زمینه هـا، برتری هایـی نیـز بـر روش 
کـه بایـد در نظر داشـت این اسـت که در  کلمـه دارد. البتـه نکتـه ای 
ایـن پژوهـش تنهـا کلمـات تک هجایـی آمـوزش داده شـده اسـت. 
و  شـده  داده  آمـوزش  کلمـات  مـورد  در  نیـز  سـنجش  همچنیـن، 
کـه بـا کلمات آمـوزش داده شـده هم خانواده  کلمـات تک هجایـی 
آوایـی یـا  آمـوزش  گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش اثـر  بودنـد، صـورت 
را  کلمه هـا  نا و  بی قاعـده  کلمه هـای  خوانـدن  بـر  کلمـه  کل خوانـی 

بررسـی نکـرده اسـت.

و  کــلمـــه  کـــل خــــوانی  روش  ترکـــیب  اثـــربخـــشی 
آوایــی روش 

کـرده بودنـد  کـه سـعی  کردیـم  تـا بدیـن جـا مطالعاتـی را بررسـی 
آوایـی،  و  کلمـه  کل خوانـی  روش  دو  از  یکـی  بـر  تکیـه  بـا  بیشـتر 
کـودکان بـا نشـانگان دان آمـوزش بدهنـد. برخـی از  خوانـدن را بـه 
کردنـد دریابنـد آیـا ترکیـب ایـن دو روش اثـری  پژوهشـگران، تـالش 
کـودکان دارد. در همین راسـتا کولـوزو2 و همکاران  بـر خوانـدن ایـن 
 3 کـودک   15 روی  را  هــفـتـــه ای   45 ترکیــبی  برنامـــه ی  یـک   )50(
کودکـــان،  کـــردند. بـرای هـــمه  تـا 6 سـاله بـا نشانگــان دان پیـاده 
مهارت هـای خوانـدن از قبیـل شناسـایی حـرف، شناسـایی صـدا، 
شناسـایی کلمـه و خوانـدن کلمـات دیـداری قبل از شـروع مداخله 
رونـد  درآمـد.  اجـرا  بـه  آنهـا  بـرای  مداخلـه  سـپس  شـد.  سـنجش 
کتابخانـه  کـه دانش آمـوز از  آموزشـی بـه ایـن شـکل بـود  جلسـات 
بلنـد  بـا صـدای  تـا  انتخـاب می کـرد  را  کتـاب  یـک  شـخصی خـود 
کتابـی  بـرای معلـم بخوانـد. سـپس، معلـم بـرای مطالعـه مشـترک، 
را انتخـاب می کـرد. ایـن کتاب هـا حـاوی کلمه هـای خاصـی بودنـد 
پیشـرفت  بـه سـطح  بسـته  بـود.  هـر دانش آمـوز معنـادار  بـرای  کـه 
بـود.  کلمـه   5 تـا   2 شـامل  صفحـه  هـر  متن هـای  دانش آمـوزان، 
کـودک )ماننـد غذاهـا و  بـه عالیـق شـخصی  بـا توجـه  گاهـی هـم 
فعالیت هـا( و کلمه هـای پراهمیـت )ماننـد نـام اعضـای خانـواده(، 
دو  پس ازایـن  می شـد.  ایجـاد  شخصی سازی شـده  کتاب هـای 
بـه  دقیقـه   30 به مـدت   

ً
تقریبـا دانش آمـوز  کتاب خوانـی،  فعالیـت 

کلمـات دیـداری، تمریـن نـام و صـدای حـرف، و  تمریـن و بـازی بـا 

1. Cupples, & Iacono 2. Colozzo
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گاهـی  آ گاهـی واج شـناختی می پرداخـت. فعالیت هـای  آ تکالیـف 
آغازیـن، شناسـایی  واج  بـر حـذف هجـا، شناسـایی  واج شـناختی 
صـدای حـرف، تقطیـع واجـی و جورسـازی قافیـه متمرکـز بـود. هـر 
جلسه با خواندن یک کتاب مشترک دیگر و 5 تا 10 دقیقه گفتگو با 
والدیـن و/یـا مربـی آموزش ویژه در مـورد تمرین آن هفته، به پایان 
خوانـدن  مهارت هـای  دوبـاره  مداخلـه،  اتمـام  از  پـس  می رسـید. 
کـه ترکیـب  کـودکان سـنجیده شـدند. نتایـج ایـن بررسـی نشـان داد 
آمـوزش آوایـی، واج شـناختی، خواندن کلمات دیـداری و خواندن 
 3 کـودکان  خوانـدن  مهارت هـای  بـر  مثبتـی  اثـر  کتـاب،  مشـترک 
نـام  شناسـایی  مهـارت  زیـرا  دارد؛  دان  نشـانگان  بـا  سـاله ی   6 تـا 
همـه  کلمه هـای  تشـخیص  و  حـروف  صـدای  شناسـایی  حـروف، 
بـود  یافتـه  بهبـود معنـادار  پژوهـش  ایـن  کـودکان شـرکت کننده در 
آمـوزش داده شـده،  کلمـات دیـداری  آنهـا در خوانـدن  و همـه ی 
پیشـرفت نشـان داده بودند. قبل از شـروع مداخله فقط 2 کودک 
کـه بعـد از مداخلـه  کلمـه یـا بیشـتر را بخواننـد  قـادر بودنـد نـام 10 
کـودکان  کـودک رسـیده بـود. پـس از مداخلـه، نیمـی از ایـن  بـه 14 
کلمـه را بخواننـد. همچنیـن، در ایـن  قـادر شـده بودنـد بیـش از 30 
کـه قبـل از شـروع  کـه مداخلـه در کودکانـی  پژوهـش مشـخص شـد 
کار مهارت هـای سـوادآموزی باالتـری داشـتند، اثـر بیشـتری داشـته 

آموختنـد. کلمه هـای بیشـتری را  آنهـا خوانـدن  اسـت و 
در یک مطالعه مشابه دیگر که از ترکیب روش آوایی و کل خوانی 
با  ساله ی   10 تا   5 کودک   57  ،)51( است  کرده  استفاده  کلمه 
شدند.  تقسیم  انتظار  لیست  و  مداخله  گروه   2 به  دان  نشانگان 
کودکان در 20 هفته و هر روز به مدت 40 دقیقه،  گروه مداخله،  در 
به صورت انفرادی آموزش هایی در زمینه ی صدای حروف، ترکیب 
واژگانی  دانش  و  متن  خواندن  دیداری،  کلمات  خواندن  واجی، 
لیست  گروه  کودکان  با  مقایسه  در  کودکان  این  کردند.  دریافت 
کــلمات دیـــداری،  ، پیشرفــت های مـــعناداری در خواندن  انتظار
داده  آموزش  واژگان  بیان  و  واجی  ترکیب  حرف-صدا،  دانش 
گرچه اثر مداخله معنادار بود ولی اندازه اثر  شــده، نشان دادند. 
کودکان قادر نبودند مهارت های  خیلی بزرگ نبود. همچنین، این 
آموزش  که به صورت مستقیم  را به سایر حوزه هایی  جدید خود 

کلمه، تعمیم دهند. داده نشده بود، مانند هجی 
عـالوه  بـر مطالعـات باال که با جزئیات بررسـی شـدند، مطالعات 
می تـوان  می دهنـد  نشـان  همگـی  کـه  دارنـد  وجـود  نیـز  دیگـری 
خوانـدن  مهارت هـای  منظـم،  و  فشـرده  آوایـی  آموزش هـای  بـا 
کلمه هـا و درک مطلـب را در افـراد بـا نشـانگان دان تـا  کلمه هـا، نا

.)52،58( بخشـید  بهبـود  حـدودی 

نتیجــه گــیری

به همـراه  را  خاصـی  شـناختی  نقایـص  خـود،  بـا  دان  نشـانگان 
کـه بـر یادگیـری بسـیاری از تکالیـف به ویـژه یادگیـری خوانـدن  دارد 
کـه  اثـر مـنفـــی می گـذارد. بررســی هـــا در مجمـوع نشـــان می دهـــند 
کودکان با نشانگان دان می توانند خواندن را دست کم  بسیاری از 
زیـادی  کندگی هـای  پرا بااین حـال،  بگیرنـد.  یـاد  کلمـه  سـطح  در 
در ایـن زمینـه وجـود دارد. در مسـیر پیشـرفت خوانـدن، توانایـی 
ویژگی هـای  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  در  دان  نشـانگان  بـا  کـودکان 
دیـداری کلمـه و تلفـظ آن باالتـر از توانایـی آنها در اسـتفاده از تناظر 
حرف-صـدا بـرای خوانـدن کلمه هـای جدید اسـت. بـا این وجود، 
»مسـیر  از  نمی تواننـد  کـودکان  ایـن  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  ایـن 
بـه  اسـتناد  بـا  ببرنـد.  بهـره  خوانـدن  یادگیـری  بـرای  واج شـناختی« 
گفـت در پیشـرفت خوانـدن افـراد بـا  پژوهش هـای قبلـی می تـوان 
نشـانگان دان هـر دو مسـیر دیـداری و واج شـناختی نقـش دارنـد 
کل خوانـی  و مداخـالت نشـان می دهنـد بـا اسـتفاده از روش هـای 
کـه مبتنـی  کـه مبتنـی بـر مسـیر دیـداری اسـت و روش آوایـی  کلمـه 
افـراد  ایـن  بـه  را  خوانـدن  می تـوان  اسـت،  واج شـناختی  مسـیر  بـر 
بـه توانایـی  اتـکا  بـا  بـا نشـانگان دان  کـودکان  گرچـه  آمـوزش داد. 
کلمـه را بیاموزنـد ولـی ایـن  کل  دیداری-فضایـی زودتـر می تواننـد 
قـادر  فقـط  کـودک  اینکـه  ازجملـه  دارد،  محدودیت هایـی  روش 
کـه آمـوزش دیـده اسـت؛ بنابرایـن،  کلماتـی را بخوانـد  خواهـد بـود 
کـودکان بـا نشـانگان دان بـا  کـودکان عـادی،  نیـاز اسـت به ماننـد 
روش آوایـی نیـز آمـوزش دریافـت کننـد تـا بتواننـد کلمه های جدید 
را نیـز بخواننـد. درواقـع، بهتریـن شـیوه آموزش خوانـدن به کودکان 
بـا نشـانگان دان، اسـتفاده از ترکیـب روش کل خوانـی کلمه و روش 

آوایـی اسـت.
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