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 زمینه و هدف  نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در زمینه نارساخوانی به دلیل وجود نقص در مهارت های پردازش واجی می باشد. 
یکی از بهترین تکالیف جهت بررسی این مهارت، تکلیف تکرار ناکلمات است. هدف این پژوهش بررسی مهارت تکرار ناکلمات دارای طول 

و پیچیدگی متفاوت در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه دوم دبستان شهر تهران می باشد.
 روش بررسی   این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی موردی– شاهدی بود. دو گروه شامل 28 دانش آموز نارساخوان و 
30 دانش آموز عادی پایه دوم ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در ابتدای کالس دوم انتخاب شدند. 
این دانش آموزان نباید دارای مشکالت گفتار زبان، اختالالت روان پزشکی یا عصب شناختی خاصی بوده و همچنین باید از هوش  و 
شنوایی طبیعی برخوردار می بودند.42 ناکلمه محقق ساخته که شامل ناکلمات دو، سه و چهارهجایی با سطوح پیچیدگی متفاوت 
بود، جهت بررسی عملکرد تکرار ناکلمه آزمودنی ها مورداستفاده قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و 

آماره های t مستقل، t زوجی، آزمون ویلکاکسون و ینتیو نم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
 یافته ها  نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که میانگین نمره دانش آموزان نارساخوان در هر دودسته از تکالیف تکرار 
ناکلمات پایین تر از گروه عادی و ازنظر آماری معنی دار بود )P=0/000(. با افزایش طول و پیچیدگی ناکلمات، امتیاز تکرار ناکلمه هر دو 

.)P= 0/001( گروه آزمودنی کاهش می یافت. کاهش امتیاز در ناکلمات پیچیده در نارساخوان ها معنادار بود
 نتیجه گیری  عملکرد ضعیف تر گروه نارساخوان در تکلیف تکرار ناکلمات می تواند نشان دهنده ی نقص ویژه آنها در مهارت های پردازش 
واجی باشد و بر همین اساس در ارزیابی و مداخالت درمانی این گروه از مراجعین باید به مهارت های پردازش واجی آنان توجه ویژه ای 

نمود.
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Objectives A prominent hypothesis with respect to dyslexia is resulted from phonological processing deficits. 
Nonword repetition (NWR) is one of  the best tasks for evaluating  phonological processing skills.The aim 
of  this study was to investigate the NWR skill with different length and complexity in dyslexic and normal 
second grade elementary students in Tehran.
Methods and Materials This is a descriptive –analytic, cross sectional, and case – control study. All partici-
pants were divided into two groups, 28 dyslexic and 30 normal second grade elementary school students. 
They were selected by multistage random sampling. All the participants  should not have speech and language 
impairments , certain neurological and psychiatric disorders  but they should have normal intelligence and 
hearing. 42 researcher-made nonwords (NW) containing 1,2,3 and 4  syllables  with different complexity levels 
were used to evaluate the performance of  the subjects on NWR task. Data were analyzed by spss software 
version 18 and using independent and paired t test, Wilcoxon and Mann Whitney test.
Results The results of  this study revealed that performance of  dyslexic students in each NWR task were  
lower than normal students and statistically there were significant differences between the two groups (P = 
0/000). With increasing the length and complexity of  NW, the performance of  both groups was decreased. 
Dyslexic students in complex NW were significantly worse than normal students (P = 0/001).
Conclusion  The poor performance of  the dyslexic group in NWR may be related to their specific deficit in 
phonological processing skills.
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مقدمه

فرضیه ی اصلی در مورد نارساخوانی این است که این اختالل 
ناشی از نقایص پردازش واجی1 است )3-1(.طبق نظر گنیلونسا2 
دارای سه حوزه عمده شامل مهارت های حافظه  پردازش واجی 
کالمی، تولید پیچیده کالمی و آگاهی واجی می باشد. تمامی این 
یا  و  واجی  حافظه  در  مرور  واجی،  رمزگذاری  نیازمند  مهارت ها 
واژگان ذهنی هستند  از خزانه  واجی  بازنمایی های  به  دسترسی 

.)5-6(

تکلیف تکرار ناکلمه3 یک تکلیف پردازش واجی است )5،3،1( 
چون                      ناکلماتی  آزمونـگر  از  بعد  بالفاصـله  باید  فرد  آن،  در  که 
/ræ tfi:nsa/ را تکرار کند. ناکلمه زنجیره ای از واج های یک زبان 

تبعیت  زبان  آن  هجایی  ساختار  و  آرایی  واج  قواعد  از  که  است 
می کند؛ اما هیچ مفهوم یا ارزش معنایی خاصی در زبان مورد نظر 

ندارد )7(.

فرآیندهای الزم به منظور تکرار صحیح ناکلمه پس از شنیدن آن 
عبارت اند از: ادراک گفتاری، تجزیه کلمه گفته شده به واحدهای 
به  واجی  واحدهای  ترکیب مجدد  واجی،  مرور در حافظه  واجی، 
ناکلمه شنیده  شده  تولید مجدد  نهایت  و در  تولید گفتار  برنامه 
)8(؛ بنابراین تکرار ناکلمه مبتنی بر استفاده موفقیت آمیز از چندین 

مهارت پردازش واجی است )6-7(.

نشانگر  به عنوان  وسیعی  میزان  به  ناکلمات  تکرار  تکلیف  از 
مهارت های  کننده  پیش بینی  به عنوان  و  نارساخوانی  شناختی 
رمزگشایی کلمه استفاده می شود )5-2(. تعداد زیادی از مطالعات 
دارای مشکالتی در  نارساخوانی  داده اند که کودکان دچار  نشان 
به  می توان  آن ها  ازجمله  )5-2؛ 9-10(.  هستند  ناکلمات  تکرار 
میان  رابطه  بررسی  زمینه ی  در  انجام شده  فراتحلیل  مطالعه ی 
از آن  نتایج حاصل  نمود که  اشاره  ناکلمات  تکرار  و  نارساخوانی 
نقایصی در  نارساخوان دچار  بود که کودکان  این  نشان دهنده ی 

تکلیف تکرار ناکلمات هستند )10(.

عمده  دسته  سه  ناکلمات  تکرار  تکلیف  مورد  در  به طورکلی 
بررسی  به  پژوهش ها  از  مهم  دسته  یک  دارند.  وجود  تحقیقات 
از  حاصل  شواهد  و  پرداخته اند  ناکلمات  تکرار  در  حافظه  نقش 
آن ها حاکی از این است که تکرار ناکلمات به حافظه فعال واجی 
وابسته است )14-11(. چندین دلیل برای این ادعا وجود دارد 
طوالنی تر  ناکلمات  مورد  در  آزمودنی ها  عملکرد  اینکه  ازجمله 

1. phonological processing 
2. snowling 
3. Nonword Repetition 

نیاز  پردازش  جهت  ناکلمات  از  دسته  این  زیرا  است؛  ضعیف تر 
به زمان نگهداری طوالنی تری در حافظه فعال دارند )14،11،7(. 
همچنین عملکرد کودکان روی تکلیف تکرار ناکلمات به میزان 
کوتاه مدت  حافظه  ارزیابی  استاندارد  معیارهای  نمرات  با  زیادی 
ازجمله فراخنای رقمی، همبستگی باالیی نشان داده است )7(. 
بنا بر شواهد مذکور، برخی محققان برجسته در این زمینه ازجمله 
گدرکول4 ادعا نموده اند که توانمندی ضعیف تکرار ناکلمات نشان 

دهنده ی نقص حافظه فعال واجی است.

دسته دیگری از تحقیقات صورت گرفته در زمینه نقص تکرار 
واج شـناختی5  بازنمایی  فرضیه  روی  بر  نارسـاخوانی  در  ناکلمه 
بازنمایی  از  است  عبارت  واجی  )6-2(.بازنمایی  شده اند  متمرکز 
ذهنی اطالعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت در مورد  واج ها  و 
ترکیبات آنها )4(. بر طبق این دیدگاه، افراد نارساخوان دچار نقص 
دربازنمایی های واجی می باشند و همین عامل است که مانع کشف 
عناصر واجی در کلمات بیانی می شود و ظرفیت حافظه کوتاه مدت 
را دچار محدودیت می کند. چراکه فرد با ناکلمات ارائه شده، هرگز 
قبل از تولید، مواجه نشده و واحدهای واجی شان باید بر اساس 
دانش واجی مشابه آنها در حافظه طوالنی مدت تحلیل تقطیع شود. 
مشکل در دسترسی به بازنمایی های واجی در حافظه بلندمدت 
توانایی یادآوری اطالعات واجی در حافظه کوتاه مدت را محدود 
می کند. مطابق با این دیدگاه، نقص اصلی در بازنمایی های واجی 
است که به طور ضعیف رمزگذاری شده اند و همین عامل سبب 
بروز خطا در تکرار ناکلمه می شود )10(. نتایج تحقیقات صورت 
گرفته در این زمینه، نشان دهنده ی این است که تکرار ناکلماتی 
که شباهت بیشتری با کلمات واقعی دارند صحت بیشتری را نشان 
می دهد )11-7؛ 13-9( و این نتیجه حاکی از استفاده کودک از 
و نقش  بلندمدت  بازنمایی های واجی پیشین موجود در حافظه 

واژگان ذهنی کودک در کمک به تکرار این گونه ناکلمات است.

واج شناختی  پیچیدگی های  نقش  به  نیز  تحقیقات  از  تعدادی 
مدل               طبق   .)15-16( پرداخته اند  ناکلمات  تولید  و  تکرار  در 
تلول6 )17(، تفاوت میان تکلیف تکرار کلمات واقعی و ناکلمات 
در مسیرهای مدل تولید کلمه است. در هر دو مورد تکرار کلمه 
و ناکلمه، فرد باید کلمه را شنیده و ادراک کند و سپس آن را 
در حافظه فعال نگهداری نماید. وقتی کلمه واقعی است با کلمه 
تمام  آن  متعاقب  و  می یابد  تطبیق  بلندمدت  در حافظه  موجود 
قباًل در حافظه کودک ذخیره شده است  تولید کلمه که  مراحل 

4. Gathercole 
5. Phonological Representation 
6. levelt   

بررسی پردازش واجی در کودکان نارساخوان    عطیه اشتری و دیگران
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طی می شود که به این مسیر، مسیر واژگانی7 گفته می شود؛ اما 
در مورد تکرار ناکلمات به دلیل عدم وجود دانش قبلی نمی تواند 
از اطالعات حافظه بلندمدت استفاده کند و درنتیجه اطالعات از 
حافظه واجی به طور مستقیم به رمزگذاری آوایی و درنهایت تولید 
ناکلمه می انجامد که به این روند، مسیر غیر واژگانی گفته می شود. 
طبق تحقیقات در مسیر غیرواژگانی8، هر چه پیچیدگی واج شناختی 
ناکلمه بیشتر باشد، عملکرد آزمودنی در تکرار آن ضعیف تر می شود.

و  ناکلمات  تکرار  مهارت  زمینه  در  شد  اشاره  که  همان طور 
عوامل تأثیرگذار بر روی آن نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما 
به طورکلی می توان گفت که چندین عامل عملکرد تکرار ناکلمات 
طول  به  می توان  آن ها  ازجمله  که  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
ناکلمه، میزان پیچیدگی ساختاری ناکلمه، میزان شباهت به کلمه 
نوایی، قوانین آوایی و مهارت های حرکتی گفتار  واقعی، ساختار 

اشاره نمود )9-11(.

با وجود اینکه نظریات متعددی در زمینه نقص تکرار ناکلمه در 
نارساخوانی مطرح شده است و هر یک از آنها از یک جنبه به بررسی 
این نقص پرداخته اند، اما در تمامی این نظریات اذعان شده است که 
بازنمایی های واجی نقش بسیار مهمی را در تکالیف تکرار ناکلمات 
دارند و کودکان نارساخوان به دلیل دارا بودن نقص در بازنمایی های 
واجی در این دسته از تکالیف عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه 

عادی دارند )10،1(.

ناکلمات در  تکرار  بررسی مهارت  به  ایران چندین مطالعه  در 
کودکان نارساخوان پرداخته اند که ازجمله آن ها می توان به مطالعه 
بررسی پردازش واجی و  به منظور  صورت گرفته توسط شیرازی 
شنیداری در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه دوم اشاره نمود 
)18(. در این پژوهش تکرار ناکلمه به عنوان خرده آزمونی جهت 
این مطالعه  نتایج  استفاده شد.  فعال  ارزیابی مدار واجی حافظه 
نشان داد که در بین خرده آزمون های مدار واجی، دانش آموزان 
نارساخوان بیشترین تفاوت عملکرد را در تکلیف تکرار ناکلمات 
گرفته  صورت  پژوهش  در  تحقیق،  این  بر  عالوه  داده اند.  نشان 
توسط مقیمی نژاد و همکاران )19( از خرده آزمون تکرار ناکلمات 
آزمون خواندن و نارساخوانی )20( که شامل 40 ناکلمه تک تا 
میان  ناکلمات  تکرار  مهارت  بررسی  جهت  است  چهارهجایی 
کودکان نارساخوان و عادی پایه سوم ابتدایی استفاده شد. نتایج 
حاصله نشانگر عملکرد ضعیف تردانش آموزان نارساخوان نسبت به 

گروه شاهد عادی بود.

7. Lexical Route
8. Nonlexical Route 

باوجودآنکه طول و پیچیدگی ساختاریتکرار ناکلمات از موارد مؤثر 
بر چگونگی تکرار ناکلمه است؛ اما تاکنون در هیچ یک از تحقیقات 
انجام شده در ایران،چگونگی تکرار ناکلمات دارای طول و پیچیدگی 
ساختاری مختلف در نارساخوان ها مورد بررسی قرار نگرفته است. 
از آنجا که در سال های اولیه ورود کودک به مدرسه، مهارت های 
خواندن با تمرکز زیاد بر مهارت های پردازش واجیکسب می شودو 
تکلیف تکرار ناکلمه شاخص مناسبی برای بررسی مهارت پردازش 
واجیاست و همچنین با در نظر گرفتن آنکه نظام واجی و ساختار 
هجایی زبان های مختلف با یکدیگر متفاوت است و عوامل زبانی 
در عملکرد تکرار ناکلمات نقش مهمی را ایفا می کنند هر زبانی به 
تحقیقات خاص خود در زمینه ی  چگونگی تکرار ناکلمات نیاز دارد.

هدف کلی این مطالعه، مقایسه عملکرد دانش آموزان نارساخوان 
و عادی پایه دوم ابتدایی در تکلیف تکرار ناکلمات دارای پیچیدگی 

تولیدی و طول متفاوت است.

مواد و روش ها

این تحقیق یک مطالعه مقطعی و توصیفیـ  تحلیلی بودکه مهارت 
تکرار ناکلمات را دردانش آموزان نارساخوان و عادی مورد بررسی 

قرارداد.

جامعه موردمطالعه، کودکان عادی و نارساخوان پایه دوم ابتدایی 
بودند. آزمودنی های موردمطالعه در این پژوهش، از میان کودکان 
پایه دوم ابتدایی مدارس دولتی مناطق 5، 6، 12، و 15 شهر تهران 
به طور تصادفی انتخاب شدند. تعداد کل آزمودنی های نارساخوان، 
28 نفر شامل 17 پسر و 11 دختر و تعداد کل آزمودنی های عادی 

30 نفر شامل 18 پسر و 12 دختر بودند.

به  مراجعه  با  ابتدا  نارساخوان،  آزمودنی های  انتخاب  جهت 
مدارس مناطق مذکور، موارد مشکوک به اختالل خواندن و نوشتن 
می گرفتند.  قرار  موردبررسی  سپس  و  معرفی شده  معلم  توسط 
کودک  با  مصاحبه  پرسشنامه،  کردن  پر  طریق  از  بررسی  این 
با  بهداشتی کودک صورت گرفت.  پرونده  بررسی  و  معلم وی  و 
استفاده از این روش ها، کودک ازنظر وضعیت بینایی، شنیداری 
از فرصت های  برخورداری  و  روانی  و حرکتی، سالمتی عاطفی– 
کافی آموزشی وعدم وجود مشکالت حاد اجتماعی – اقتصادی و 
فرهنگی بررسی شد. همچنین با انجام ارزیابی غیررسمی، وضعیت 
گفتار و زبان کودکان منتخب موردبررسی قرار می گرفت تا احتمال 
به دلیل  زبان رد شود. همچنین  و  اختالل گفتار  وجود هرگونه 
اهمیت مهارت تمییز شنیداری در تکلیف تکرار ناکلمات، از تمامی 
آزمودنی ها ارزیابی تمییز شنیداری با استفاده از تصاویر تهیه شده 

از آزمون وپمن به عمل آمد.
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اگر تمامی شرایط ذکرشده در مورد دانش آموز صدق می نمود، 
در مرحله بعدی بر روی وی آزمون تشخیصی خواندن 21 انجامید. 
کودکانی که نمره صحت خواندن آن ها 3 انحراف معیار زیر نمره 
میانگین و زمان خواندن آن ها 2 انحراف معیار باالتر از میانگین زمان 
آزمون بود، در صورت رضایت خانواده دانش آموز و اولیاء مدرسه 
نارساخوان  بر روی وی، به عنوان آزمودنی  جهت اجرای پژوهش 
در نظر گرفته می شدند. سپس جهت انتخاب آزمودنی های گروه 
عادی از کالس هر کودک نارساخوان یک کودک به طور تصادفی 
انتخاب شده و اگر دارای مشکل خاص خواندن و نوشتن نبود و 
شرایطی که قباًل به آن ها اشاره شد در مورد وی نیز صادق بود، 
به عنوان آزمودنی گروه عادی در نظر گرفته می شد.جهت اجرای 
این پژوهش کلیه اصول موجود در منشور اخالقی پژوهش مدنظر 

قرار داده شد.

با توجه به اینکه هنوز در ایران آزمونی استاندارد جهت ارزیابی تکرار 
ناکلمات وجود ندارد. به همین دلیل پس از بررسی و الگو گیری از 
آزمون های مختلفی  )7-6( که درزمینه ی ارزیابی تکرار ناکلمات در 
دنیا وجود داردو با توجه به ساختار زبان فارسی آزمایه تکرار ناکلمه 

طراحی شد.

جهت طراحی ناکلمات از تمام همخوان ها و واکه های زبان فارسی 
به جز واج »ژ« )به دلیل بسامد بسیار پایین آن( استفاده گردید.

جهت ساخت ناکلمات از الگوی ساخت کلمات واقعی استفاده شده 
و هجاهای ناکلمات دارای الگوی هجایی کلمات واقعی هستند و 
خوشه های همخوانی استفاده شده نیز همگی خوشه های استاندارد 
زبان  واج های  بسامد  تا  است  می باشند. سعی شده  فارسی  زبان 
فارسی منطبق با پژوهش های موجود در زبان فارسی باشد و ازواج 

پربسامدی نظیر »ر«  /r/ به دفعات بیشتری استفاده  شود.

ناکلمات به دودسته ساده و دشوار تقسیم شدند. در ساخت ناکلمات 
 /t/»ت« ،/n/»ن« ،/p/»از واج هایی نظیر: »پ /pantinik/ساده مانند
که در طی روند رشد درگفتارکودک زودتر به وجود می آیند، استفاده 
گردید. واکه ها دراین کلمات مشابه و تکراری بودند. همچنین سعی 
شد تا از الگوهای هجایی مختلف مانند cv، cvc، cvcc استفاده گردد.

در ناکلمات دشوار مانند /saforiche/ از واج هایی مانند »س«/ 
/s و »چ«/ch / استفاده گردید. بعالوه تا حد امکان سعی شد تا 

از واکه های غیرتکراری و نامشابه در ساخت این دسته از ناکلمات 
استفاده گردد..

پس از تهیه فهرست ناکلمات بر اساس مواردی که ذکر گردید 
جهت بررسی قابلیت اجرایی آن، این تکلیف بر روی 10 کودک 
که  گردید  اجرا  ابتدایی  دوم  پایه  در  تحصیل  به  مشغول  عادی 
خوشبختانه تمامی این آزمودنی ها عملکرد خوبی روی این فهرست 

ناکلمات داشتند.

ابتدا نحوه ی  جهت اجرای این تکلیف بر روی آزمودنی ها، در 
اجرای تکلیف برای آن ها تشریح می شد و به آن ها توضیح داده 
می شد که آزمونگر هر بار یک ناکلمه را برای او می گوید. کودک 
باید خوب گوش کند و سپس بالفاصله باید ناکلمه ای  که شنیده 
است را تکرار نماید. وقتی آزمودنی کاماًل با روش اجرای تکلیف 
آشنا می شد، آنگاه آزمونگر ناکلمه را برای کودک گفته و او باید 
به  امتیاز   1 تکرار صحیح  در صورت  تکرارمی کرد.  را  آن  یک بار 
آزمودنی داده می شد و در صورت تکرار ناصحیح و یا عدم تکرار، 
امتیاز صفر می گرفت. تمام پاسخ های کودک ضبط می شد و در 
مراحل بعدی مورد تحلیل و نمره گذاری قرارمی گرفت. در هریک از 
بخش های دو و سه و چهارهجایی اگر از 14 ناکلمه موجود کودک 
بیش از 10 مورد را اشتباه تکرار می نمود از اجرای مرحله بعدی 

که بالطبع مشکل تر نیز بود، امتناع می شد.

جدول 1. فراوانی آزمودنی های نارساخوان و عادی به تفکیک جنس

درصدفراوانیجنسیتگروه

نارساخوان

1729/33پسر

1118/97دختر

2848/3مجموع

عادی

1831/02پسر

1220/68دختر

3051/7مجموع

5858100جمع
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داده های مطالعه حاضر پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه 
18 وارد و با استفاده از آماره توصیفی، تی مستقل، تی زوجی، آزمون 
ویلکاکسون و همچنین آزمون ینتیو نم 9 مورد تحلیل قرار گرفت.

همچنین جهت بررسی توزیع نرمال داده های حاصل از پژوهش از 
آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

یافته ها

و  نارساخوان  دانش آموزان  عملکرد  بررسی  مطالعه  این  هدف 
عادی پایه دوم ابتدایی در تکلیف تکرار ناکلمه و تحلیل عملکرد 
آن ها در مورد ناکلمات با طول و پیچیدگی های مختلف بود. در 
نارساخوان و 30 دانش آموز طبیعی  مطالعه حاضر 28دانش آموز 

مورد آزمون قرار گرفتند. )جدول 1(

9. Mann-Whitney 

نتایج حاصل از انجام آزمون های آماری حاکی از این بود که 
میانگین تعداد نا کلماتی که صحیح تولید شدند شامل ناکلمات 
ساده و پیچیده و ناکلمات با طول های مختلف در گروه نارساخوان 
نسبت به گروه عادی پایین تر بود و این تفاوت از لحاظ آماری 
میانگین  گروه  دو  هر  در   )P=0/000( شد.   شناخته  معنی دار 
پیچیدگی  یا  طول  افزایش  با  تولیدشده  درست  ناکلمات  تعداد 
البته کاهش عملکرد گروه  ناکلمه کاهش می یافت )جدول 2(. 
عادی با افزایش پیچیدگی، معنادار نبوده؛ اما در گروه نارساخوان 
با  ناکلمه  تکرار صحیح  معناداری )P=0/001( توانمندی  به طور 

افزایش پیچیدگی، کاهش می یافت )جدول 3(.

جدول 2. مقایسه دو گروه نارساخوان و عادی در تکالیف مختلف آزمایه تکرار ناکلمات

مقداراحتمالمقدار tانحراف معیارمیانگینتعدادناکلماتگروهآزمایه ها

ناکلمات ساده
2115/124/45نارساخوان

-4/520/000
2117/132/64عادی

ناکلمات دشوار
2110/044/55نارساخوان

-6/090/000
2116/232/98عادی

ناکلمات وهجایی
1410/752/56نارساخوان

-4/380/000
1413/231/50عادی

ناکلمات سه هجایی
148/63/25نارساخوان

-5/730/000
1411/172/37عادی

ناکلمات چهارهجایی
145/183/40نارساخوان

-4/660/000
148/972/72عادی

کل ناکلمات
4223/467/77نارساخوان

-6/180/000
4233/574/82عادی

جدول 3. مقایسه میانگین امتیاز تکرار ناکلمات ساده و دشوار در هر یک از گروه های نارساخوان و عادی

مقدار احتمالمقدار tانحراف معیارمیانگینتعداد ناکلمه هاآزمایهگروه

نارساخوان
2112/754/45ناکلمات ساده

-3/830/001
2110/044/55ناکلمات دشوار

عادی
2117/132/63ناکلمات ساده

-1/750/09
2116/232/98ناکلمات دشوار



67

بهار  1393  .  دوره  1  .  شماره 3  بررسی پردازش واجی در کودکان نارساخوان    عطیه اشتری و دیگران

بحث

مطالعه حاضر نشان داد که گروه نارساخوان مشکالت بیشتری را 
در تکلیف تکرار ناکلمات نسبت به گروه آزمودنی های عادی تجربه 
می کنند. همان طور که در جدول 2 نشان داده شد میانگین تعداد 
کل ناکلمات صحیح تولیدشده در گروه نارساخوان به طور معنی داری 
پایین تر از گروه عادی بود که با نتایج شیرازی )18( و مقیمی نژاد 
)19(، نتایج مطالعه کتس و همکاران )23( و گوالندریس و همکاران 

)24( همسو است.

دانش آموزان  خصوصاً  گروه  دو  هر  عملکرد  مطالعه  این  در 
نارساخوان با افزایش طول ناکلمه تضعیف می شد. همان طور که در 
مقدمه اشاره شده یکی از نظرات غالب درزمینه ی تکرار ناکلمات این 
است که این مهارت به میزان زیادی وابسته به ظرفیت ذخیره ی 
واج شناختی یا حافظه فعال واجی است )7،6، 12(. طول ناکلمه یکی 
از عوامل نشان دهنده ی دخالت مدار واجی در تکرار ناکلمات است، 
زیرا کلمات طوالنی تر نیاز به نگهداری طوالنی تری در حافظه واجی 
دارند و درنتیجه طبیعی است که با افزایش طول، عملکرد آزمودنی 

کاهش یابد.

نتایج این مطالعه همچنین داللت بر این داشت  که کودکان 
پیچیده تر عملکرد  واجی  دارای ساختار  ناکلمات  در  نارساخوان 
ضعیف تری نسبت به گروه آزمودنی های عادی داشتند. همان گونه 
که گفته شد تکرار ناکلمه عالوه بر فرآیندهای ادراک گفتار، دانش 
واژگانی و دانش واجی، نیازمند انجام طرح ریزی حرکتی جدید 
نیز است و هر چه ساختار کلمه پیچیده تر باشد این طرح ریزی و 
تولید دچار مشکالت بیشتری خواهد شد )15،17،25(. همان طور 
که در مقدمه ذکر شد طبق نظر اسنولینگ تولید پیچیده کالمی 
بهترین  از  یکی  و  است  واجی  پردازش  مهارت های  ازجمله 
تکلیف  از  استفاده  کالمی  پیچیده  تولید  بررسی  جهت  تکالیف 
تکرار ناکلمات است و نتایج تعدادی از تحقیقات صورت گرفته 
درزمینه ی بررسی مهارت تولید پیچیده کالمی در نارساخوان ها 
-25( است  گروه  این  در  مهارت  این  در  نقص  وجود  از  حاکی 

24(. نتایج این تحقیق نیز همسو با تحقیقات ذکرشده در فوق 
پیچیده  تولیدات  در  نارساخوان  کودکان  نقص  نشان دهنده ی 
بررسی  کالمی است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی جهت 
دیادوی  ناکلمات،  تکرار  در  دخیل  تولیدی  مهارت های  دقیق تر 
)تکرار سریع و به دفعات( ناکلمات دارای پیچیدگی های تولیدی 
مقایسه  و  موردبررسی  نارساخوان  و  عادی  کودکان  در  مختلف 
مانند  گفتاری  اختالالت  در  مهارت  این  همچنین  و  گیرد  قرار 

آپراکسی و لکنت نیز موردبررسی قرار گیرد.

مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت هایی  این پژوهش 
به لحاظ طول و  ناکلمات مورد بررسی صرفاً  اینکه  ازجمله  بود، 
پیچیدگی متفاوت بودند و ازنظر شباهت یا عدم شباهت آن ها به 

کلمات واقعی تقسیم بندی نشده بودند.

همان طور که بیان شد بر طبق دیدگاه نقص واج شناختی )10(،  
افراد نارساخوان به دلیل وجود نقص در بازنمایی های واجی، در 
کشف عناصر واجی موجود درکلمات بیانی دچار مشکل می باشند 
و همین عامل سبب محدودیت ظرفیت حافظه کوتاه مدت می شود 
را  ارائه شده  ناکلمه  پیش ازاین  آزمودن هیچ گاه  مورد  فرد  چراکه 
نشنیده و تولید نکرده است و به همین دلیل نیز باید واحدهای 
حافظه  در  آن  مشابه  واجی  دانش  اساس  بر  مزبور  کلمه  واجی 
به  دسترسی  در  شود.مشکل  تقطیع  و  تحلیل  طوالنی مدت 
بازنمایی های واجی در حافظه بلندمدت توانایی یادآوری اطالعات 
این  با  مطابق  می کند.  محدود  را  کوتاه مدت  حافظه  در  واجی 
دیدگاه، رمزگذاری ضعیف بازنمایی های واجی دلیل بروز خطا در 
تکرار ناکلمه است )10(. این فرضیه را می توان با استفاده از مقایسه 
عملکرد کودک در تکرار ناکلمات با ساختار شبیه کلمات واقعی 
 /tarolik/»و ناکلماتی همچون »تارولیک /sedad/ »مانند »سداد
که تداعی کننده ی هیچ کلمه عادی برای وی نیستند نیز، بررسی 
کرد. هرچند این مورد در این پژوهش بررسی نشد؛ اما پیشنهاد 
این  می شودکه در تحقیقات آتی جهت تحقیق در مورد صحت 
فرضیه، از ناکلمات دارای ساختار مذکور استفاده شود. عالوه بر 
دارای خزانه  نموده اند که کودکان  ادعا  از محققین  بسیاری  این 
واژگان غنی تر دارای بازنمایی های واج شناختی تخصصی تر هستند 
و همین امر به تکرار بهتر ناکلمات کمک خواهد نمود. پیشنهاد 
می شود که با انجام تحقیقاتی روی کودکان عادی، کودکان دچار 
اختالل زبانی و نارساخوان ها و بررسی همبستگی خزانه ی واژگان 
نیز  و  مهارت  دو  این  میان  رابطه  ناکلمات،  تکرار  بامهارت  آن ها 
کارآمدی این نظریه موردسنجش قرار گیرد. بطور کلی بنظر می 
مختلف  های  جنبه  روی  که  متعددی  تحقیقات  وجود  با  رسد 
پردازش واجی از جمله آگاهی واجی در ایران انجام شده )27-

26(؛ اما تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی مهارت تکرار ناکلمه 
بیشتری  به تحقیقات  نیاز  و  بوده  اندک  بسیار  نارساخوان ها  در 
جهت بررسی ابعاد مختلف اختالل تکرار ناکلمه در نارساخوان ها 

می باشد.

نتیجه گیری

گروه نارساخوان نسبت به گروه عادی روی تکلیف تکرار ناکلمات 
عملکرد ضعیف تری داشتند. هرچندبا افزایش پیچیدگی ناکلمات 
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مهارت هر دو گروه در تکرار ناکلمه کاهش می یافت، اما این کاهش 
فقط در نارساخوان ها معنادار بود. یافته های این پژوهش می تواند 
نشان دهنده ی نقص ویژه ی نارساخوان ها در مهارت های پردازش 

واجی باشد.

تشکر و قدردانی

 17 و   ،12  ،5  ،3 مناطق  مدارس  مسئولین  همکاری  از 
اجرا  آنها  دانش آموزان  روی  بر  پژوهش  این  که  آموزش وپرورش 
نیز دانش آموزان و خانواده های آن ها تقدیر و تشکر به  گردید و 

عمل می آید.


