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 دهیچک
های خواندن و نوشتن است. نقایص خوانددن و  های زبان مهارتمجموعهکند. یکی از زیرگذاری را در زندگی هر انسان ایفا میثیرأزبان نقش مهم و تهدف: 

ترین آن عدم موفقیت در رسیدن به مقاطع بداتتر تصیدی ی اسدت. ع د      های اجتماعی ایجاد کنند، که مهمتوانند مشکالتی را برای فرد در عرصهنوشتن می
در جدا کده نقدص    رود. از آنشدمار مدی  اتت مصققدین جهدان بده   ورغم هوش طبیعی و حواس سالم، هنوز بعد از یک قرن مطالعه از سایجاد نارساخوانی، ع ی

های نقص خواندن و نوشتن در دو گدرو  نارسداخوان و   ی ویژگیهای شنیداری از جم ه ع   احتمالی بروز نارساخوانی است، در این مطالعه به مقایسهپردازش
 مود.شنوا پرداختیم تا در صورت تشابه بتوان برای تأیید اثر نقایص پردازش شنیداری در اختالتت خواندن و نوشتن سرنخی پیدا نکم

شد.  سهیو مقا یبررس ییدوم و سوم ابتدا یهیتا متوسط و نارساخوان پا فیخف شنوای خواندن و نوشتن کودکان کم های یژگیدر پژوهش حاضر وروش کار: 

 وزانآمد  مورد نظر از آزمدون خوانددن و نوشدتن در داندش     ی سهیپژوهش شرکت داشتند. جهت انجام مقا نای در( شنوانفر کم 31نفر نارساخوان و  13نفر ) 45
 بررسی شد. آماری  یو تص  هیتجز افزار نرم از استفاد  با آمد  دست به های ( استفاد  و داد 3131 ی)تهران یدبستان

 و خوانددن  سدرعت  و صصت در شنوا کم هاییصصت، سرعت و درک خواندن نقص نشان دادند. اما آزمودن فتکالی در گرو  دو هر در آموزان دانشها: یافته

 درهمخدوان و   یداریشدن  ینیجانشد  خطای شنوا، خطا در گرو  کم نمدتری پربسا زینارساخوان، در درک خواندن بهتر عم  کردند. در بخش امال ن های آزمودنی
وا شدن حذف گدرو  کدم   فینارساخوان و در تک  های یسوم آزمودن یهیدر پا بیترک فیدر تک  ،یواج یبود. در بخش آگاه یحذف واج یگرو  نارساخوان، خطا

 بهتر عم  کردند.
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شنوا بیشتر ناشی از نقایص شدنیداری و در گدرو  نارسداخوان ناشدی از     های امال نشان داد که مشکالت خواندن و نوشتن در گرو  کمنوع خطاگیری:  نتیجه

 مربوط به نوشتن امال نسبت به کودکان عادی دچار تأخیر هستند. هایباشد. همچنین هر دو گرو  در مهارتنقایص واجی می

 

Abstract 

Aim: Language plays an important role in human life. A subset of language is literacy, which includes reading and 

writing. Reading and writing deficits can cause problems for individuals in the social fields, especially in their 

abilities to achieve high educational levels. In this study, we compared reading and writing difficulties for hearing- 

impaired and dyslexic groups.  

Methods: Thirty-one dyslexic and 23 hearing- impaired subjects participated in this study. The characteristics of 

the hearing- impaired students’readingandwritingwere measured and compared with those of the dyslexic ones. 

The Persian reading and writing tests designed for school-aged students in Tehran city in 2000 was used. Data 

were analyzed by IBM SPSS (version 18).  

Results: Student in both groups functioned similarly with regard to phonological awareness except in the blending 

task, in which performance differences were observed solely for the third grade students. Spelling analyses 

indicated auditory consonant substitutions and phoneme deletions were the most frequent errors for the hearing- 

impaired and dyslexic students, respectively. 

Conclusion: By analyzing the spelling errors pattern, it was conclude that auditory errors were most common in 

student with hearing impairments while phonic errors were relatively common among dyslexic group. 

Furthermore, writing skills developed later in children in both groups than in normal children.  

 ی دوم و سومآموزان نارساخوان، پایهشنوا، دانشآموزان کمهای خواندن و نوشتن، دانشدشواری :ها دواژهیکل

Key words: Reading And Writing Problems, Hearing Impairment, Dyslexia, Primary- School Student  
 

 

 مقدمه

هدای وجدود آدمددی و از   تدرین ج دو   انفیدز از شدففت  زبدان یکدی  
بنددی ک دی   ترین مصیوتت ذهن انسان است. در یک تقسدیم  متعالی

بیانی و درکدی تقسدیم نمدود. زبدان     توان زبان را به دو قسمت زبانمی
هدای  (. تواندایی 3شدود ) میشام   ی خود گفتار و نوشتار رانوبهبیانی به

 آمدوزی هسدتند  های سوادی مهارتای برای رشد آیند زبان بیانی پایه

سداختن  آمدد در روشدن  عنوان ابزاری کار (. از طرفی زبان نوشتاری به3)
آید. خواندن، مهارت تشخیص و درک زبدان  شمار میاندیشه به تفکر و

ی گیرندد  دربدر برگردانددن آن بده گفتدار مفهدوم اسدت و       نوشتاری و
شدد ،  شناسی لغات نوشتههاست که بازای از مهارتی پیچید مجموعه

ساختن این معنا با موضوع ک ی تعیین معنی لغات و عبارات و هماهنگ
هایی است که در سدطو   شود. این کار مست زم فرآیندمتن را شام  می

دهای نمایی از قبی  حروف، ک مات، عبارات، جمالت و واحد مخت ف باز
باشد. کند. مهارت خواندن شام  دو فرآیند بنیادی میتر عم  میبزرگ

شود و دوم فهم گشایی نامید  میاول بازشناسی ک مات که معموتً رمز
ترین عوام  ها یکی از اساسی است. این مهارتشناسی شد  آنچه که باز

یدز  باشدد و در مدرسده ن  ها مدی یادگیری وکسب و انتقال مفاهیم و داد 

باشد و اگر کودکی به هر دلی ی در کسدب  ی تمام دروس دیفر می پایه
های پایه شکست بخورد در یادگیری دروس دیفدر نیدز بدا    این مهارت

 (.1شود )مشک  مواجه می
ای از ذکر است کده اخدتالل خوانددن کده زیرمجموعده      تزم به

اختالتت یادگیری است یکدی از عوامد  متعددد ایجداد نداتوانی در      
(. برخدی از  3کردن و دیکتده اسدت )  یادگیری خواندن، نوشتن، هجی

افراد مبتال به اختالتت گفتار و زبان مشکالت خوانددن و نوشدتن را   
شنوا و نارساخوان را نام برد. یکی توان افراد کمکنند که میتجربه می

این  اتتی که در این زمینه توجه مصققین را به خود ج ب کرد واز س
های خواندن و نوشتن در این دو آیا ماهیت و ع ت دشواریاست که 
ی مشدترکی  خدوان( یکسدان و دارای ریشده   شدنوا و نارسدا  گرو  )کم

ی ال مهددم مقایسددهوی پاسددد دادن بدده ایددن سددباشددد. تزمدده مددی
جدا کده اطالعدات    باشدد. از آن های اختالل بین دو گرو  می ویژگی

افراد نارسداخوان وجدود    های خواندن و نوشتن زیادی در مورد ویژگی
شدنوا در  ی کافی در مورد افدراد کدم  دارد ولی این اطالعات به انداز 

در مطالعدات موجدود بدرای بررسدی      ،از طرفدی .باشدد دسترس نمدی 
هدای  های خوانددن و نوشدتن ایدن دو گدرو  از ابدزار و روش      مهارت



 «شنواآموزان کمهای خواندن و نوشتن در دانشدشواری»

Journal of Speech-language & Communication Disorders 3 

 

 نمایدد. لدذا در ایدن   متفاوتی استفاد  شد  که این مقایسه را دشوار می
های اجرایی یکسان )آزمدون  مطالعه ما بر آن شدیم تا با ابزار و روش

های خواندن ( به شناسایی ویژگی5( )3131خواندن و نوشتن تهرانی 
 و نوشتن این دو گرو  بپردازیم. 

 کار روش
ی خفیف تا متوسط شنواآموزان کمها از بین دانشانتخاب آزمودنی

ابتدایی شهر مشهد انجام شد. این افراد ی دوم و سوم و نارساخوان پایه
آمدوز  داندش  45شماری انتخاب شددند. در ایدن مطالعده    ی سرشیو به

پسر(  31دختر و  33نفر نارساخوان ) 13شرکت داشتند که از این میان 
 شنوا بودند.پسر( کم 31دختر و  31نفر ) 31و 

( 3131برای انجام این مطالعه از آزمون خواندن و نوشتن )تهرانی  
ی اول تا پنجم ابتدایی تهیه گردید ، استفاد  آموزان پایهکه برای دانش

را های خواندن و نوشتن نیاز و مهارتهای پیششد. این آزمون مهارت
هدایی کده بدرای ایدن     دهد. بخدش پایه مورد بررسی قرار می 4در هر 

هدا  پژوهش تزم بود از این پرسشنامه استخراج و سپس روی آزمودنی
ع ت تغییر نظام آموزشی متناسدب بدا کتدب    هایی نیز بهاجرا شد. بخش

 ،های زیر در پژوهش استفاد  شدجدید تغییر داد  شد. از آزمون
های  گیری توانایی کودک در مهارتریق انداز از ط آگاهی واجی:

ترکیب، حذف واجی و تقطیع مورد سنجش قدرار گرفدت. هددف ایدن     
 های آگاهی واجی بود.  بخش، ارزیابی برخی مهارت

: این بخدش بده ارزیدابی مهدارت ترکیدب واجدی       ترکیب واجی
ه ی/ اراa/ و /r/عنوان مثال به کودک دو صدای پرداخت. بهآزمودنی می

ای ها را با هم ترکیب کندد و ک مده  شد که آناز او خواسته می، شدمی
شود را بیدان کندد. پاسدد صدصی      که از ترکیب این دو صدا ایجاد می

 است. «را»ی ک مه
این بخش توانایی آزمودنی در تشخیص واج حدذف   حذف واجی:

داد. در این قسدمت فدرد بایدد واج    شد  از ک مه را مورد ارزیابی قرار می
های باقیماند  را بفوید. فدرد  مورد نظر را از ک مه حذف کند و سایر واج

هدای  شدد کده واج  و از او خواسته مدی  «zir» شنید مانندای را میک مه
 بود. /zi/بفوید که پاسد صصی   /r/باقیماند  را بدون واج 

بده   ای ک مده  شدفاهی  صدورت  قسمت، بده  نیدر ا :یواج عیتقط
 هدای کده ک مده را بده واج    شدد یو از او خواسته م شد یکودک گفته م

 دشنی یرا م «qazâ» ی واژ  یعنوان مثال وقتکند. به عتقطی اش سازند 
/ â/ و / q/، /a/ ،/ z/  یعنددیصددورت مجددزا آن را بدده ی صددداها دیددبا
 .   گفتیم

 آزمدونفر ک مه بدود.   32: متن مورد نظر حاوی آشناامالی متن نا
ای بدرای  ک مده ای و یا جمدالت سده  دوک مهصورت عبارات متن را به

هدا را  خواند و او نیز پس از شنیدن عبارات و جمدالت آن آموز میدانش
ی تصیی ی کار رفته در آن مناسب پایهنوشت. این متن و ک مات بهمی

 آموزان بود.دانش

 ها یافته
هدا و  توزیدع آزمدودنی   در این بخش ابتدا جدول مربدوط بده  

که  به تکالیف آگاهی واجی، خواندن و امالسپس جداول مربوط 
، سداخت کشدور   31 نسخه) SPSSافزار آماری با استفاد  از نرم

 گردد.ه مییآمد، ارا دستبه (IBMو شرکت  کایآمر

شنوا و نارساخوان به تفکیک آموزان کمتوزیع فراوانی دانش :1جدول

 ی تصیی ی پایه

 

 

 

 

 

 
آزمدون ترکیدب   ، در خدرد  3ی جددول شدمار   با توجه به 

ی دوم تفداوت  ها در پایده واجی بین میانفین نمرات آزمودنی
ی هدای نارسداخوان نمدر    دار وجود ندارد، ولدی آزمدودنی  معنا

اند هر چندد کده تفداوت    بیشتری را در این بخش کسب کرد 
باشد. اما میانفین نمرات ترکیدب واجدی   نمرات چشمفیر نمی

 دار دارد.ی سوم تفاوت معنادر پایه هاآزمودنی

هدای واج حدذفی و   بین میانفین نمرات در خدرد  آزمدون  
دار وجدود  تفاوت معندا  ها پایه همگرو  و  هم درتقطیع واجی 

 هدا  پایده  همو  ها بخش هم درشنوا های کمندارد اما آزمودنی
   اند.نمرات بیشتری را کسب کرد 

 و صدصت  آزمدون  خدرد  ، در هر دو 1ی جدول شمار  طبق
 یدارا هید نمدرات در هدر دو پا   نیانفمی متن، خواندن سرعت

بخدش   نید در ا کده نیباشد. با توجده بده ا   می دار اختالف معنا
از  هپاید  دو هدر  در شدنوا  آمدوزان کدم   نمدرات داندش   نیانفیم

توان گفت که گرو   تر است، میبیش نخوا نارسا آموزان دانش
 است.تری خواند بیش آشنا را با صصتشنوا متن ناکم

 درصد فراوان پایه گروه

 کم شنوا

3/19 9 دوم  

9/11 35 سوم  

 311 31 ک 

 نارسا خوان

3/25 31 دوم  

3/34 3 سوم  

 311 13 ک 
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ننارساخوا و شنواگرو  کم نیب یواج یآگاه فیتکال یسهیمقا: 2جدول   

 

ی یتصی یهیپا کتفکی به نارساخوان و شنواکم گرو  دو در «آشنامتن نا»خواندن  یسهیمقا: 3جدول   

 

شنوا و نارساخوانی خطاهای مشترک در امالی گرو  کمهای آماری مقایسهشاخص :4جدول   

 

 مقدار -P پایه تکلیف

 ترکیب واجی

 پایه سوم دوم

 سوم دوم نارساخوان شنواکم نارساخوان شنواکم

  میانفین تعداد میانفین تعداد میانفین تعداد میانفین تعداد
131/1 
 

 
113/1 
 9 

11/5 

(19/3) 
31 31/4 (35/3) 35 

93/1 

(43/3) 
3 

34/1 

(31/3) 

 9 حذف واجی
11/1 

(55/3) 
31 

31/5 

(31/3) 
35 

15/1 

(51/3) 
3 

12/5 

(13/1) 

119/1 
 

112/1 

 9 تقطیع واجی
11/33 

(53/31) 
 

31 
11/23 

(32/32) 
35 

93/32 

(51/9) 
3 

13/24 

(33/39) 
333/1 324/1 

 

 مقدار -P پایه تکلیف

صصت 
 خواندن

 پایه سوم دوم

 سوم دوم نارساخوان شنواکم نارساخوان شنواکم

 میانفین تعداد میانفین تعداد میانفین تعداد میانفین تعداد
 
151/1 

 
115/1 9 

11/34 

(93/4) 
31 

51/21 
(19/33) 

35 
41/93 

(91/3) 
3 

91/21 

(11/31) 

سرعت 
 خواندن

9 
52/11 

(32/31) 
31 

29/19 

(59/32) 
35 

51/331 

(31/11) 
3 

13/55 

(53/34) 
113/1 113/1 

درک 
 خواندن

9 
11/3 

(92/31) 
 

31 
41/39 

(39/32) 
35 

12/32 

(31/35) 
3 

11/34 

(45/32) 
115/1 231/1 

 

 گروه پایه
جانشینی 

 بینایی

افزودن 

 حرف

حذف 

 حرف

های خطا

 رایج

p- مقدار 

جانشینی 

 بینایی

افزودن 

 حرف
 حذف حرف

های خطا

 رایج

 دوم

 میانفین شنواکم
41/3 

(42/1) 
11/3 
(-) 

41/3 
(39/3) 

51/3 
(39/1) 

323/1 531/1 531/1 313/1 

 میانفین نارساخوان
14/3  

(33/3)  
11/3  

(45/1)  
19/5  

(51/1)  
13/3  

(14/1)  

 سوم

شنواکم  میانفین 
11/3  

(11/1)  
11/3  

(11/1)  
23/3  

(53/3)  
33/3  

(11/1)  
 
333/1  

 
111/3  951/1  333/1  

 میانفین نارساخوان
11/3  

(45/1)  
11/3  

(11/1)  
13/3  

(13/3)  
31/3  

(11/3)  
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آزمون درک خواندن، میانفین نمرات در دو پایه نیدز تفداوت   در زیر
آموزان نارسداخوان میدانفین   ی دوم دانشدار ندارد. ولی در پایهمعنا
ی سوم تفداوت میدانفین بسدیار انددک     تری داشتند و در پایهبیش
 است.

موجود، در هیچ کدام از بین خطاهای  5ی مطابق جدول شمار 
چده  دار وجود ندارد. اگدر ی دوم و سوم تفاوت معنااز خطاها در پایه

 هدای مشدترک امدال   توجده در خطدا  های چشدمفیر و قابد   تفاوت
های جزئی قاب  مشاهد  است. در هدر  شود، اما تفاوتمشاهد  نمی
تدر  ی جانشدینی بیندایی، در گدرو  نارسداخوان بدیش     دو پایه خطدا 

شدنوا  ی دوم در گدرو  کدم  طای افزودن حدرف در پایده  باشد. خ می
باشد. خطای حذف حرف ی سوم برابر میتر است، ولی در پایهبیش

ی سدوم  تر است و در پایده ی دوم در گرو  نارساخوان بیشدر پایه
ی دوم به هدم  های رایج نیز در پایههم نزدیک است. خطا بسیار به

 .باشدتر میخوان بیشنارسا ی سوم در گرو نزدیک است و در پایه

 گیری بحث و نتیجه
خوانددن   هدای  مهارت یاریگذشته مطالعات بس های در دهه

 مدورد  نارسداخوان  و شدنوا  را در دو گرو  کم یواج یآگاه ژ وی به
 کید  شدناختی  واج آگاهی. اندقرار داد   یو تص  هیو تجز بررسی

ک مدات   گشدایی صدصت در رمز  یخوب بدرا  ی کنند  ینبی شیپ
 نی(. در بدد4) باشددد مددی -ک مددهو نا واقعددی ک مددات –ینوشددتار
 یع ت شدناخت  نتری کیموضوع که نزد نیا روی نظران، صاحب

 ی( و آگداه 1نظر وجود دارد ) است اتفاق ینقص واج ینارساخوان
خوانددن   یها یمهم در ظهور ناتوان یعنوان ع ت به فیضع یواج

 زید متعددد ن  یهدا  (. در پدژوهش 3، 2، 1) شود یدر نظر گرفته م
و اکتسداب   یواجد  یهدا  مهارت نیاست که ب اثبات شد  یخوب به

  (.9وجود دارد ) یع ّ ی و خواندن رابطه کردن یهج یها مهارت
 در هددارا کدده نارسدداخوان  جددهینت نیددپددژوهش ا نیدددر ا

فدام انجدام هدر    هن) اندد بهتدر عمد  کدرد     یواجد  بیترک ینهزمی
 امکدان  هدا آزمدونفر بدا پوشداندن لدب     یواجد  یآگداه  فیسه تک 

 نید بده ا  تدوان یهدر دو گدرو  حدذف کدرد( مد      یرا برا خوانی لب
شددنوا در  موضددوع نسددبت داد کدده احتمدداتً چددون کودکددان کددم  

 یینددایب ریاز کودکددان نارسدداخوان بدده مسدد ترشددیخددود ب یریادگیدد
 تریشد یمشدکالت ب  ییندا یب ریهستند پدس بدا حدذف مسد     یمتک

   .دهندیرا نشان م
هددای ( نشددانفر توانمندددی آزمددودنی3131پددژوهش تهرانددی )

جددز  هددای آگدداهی واجددی بدده آزمددونعددادی در بسددیاری از خددرد 
آزمددون حددذف واج بددود و در آن ایددن تک یددف حتددی بددرای  خددرد 
اسدت   ی بدود  ی پدنجم تک یدف دشدوار   آموزان عادی تا پایده دانش

ی آموزان هدر پدنج پایده در حدذف واجدی نمدرات کمتدر       زیرا دانش
. در ایددن پددژوهش نیددز (5) نسددبت بدده دو تک یددف دیفددر داشددتند 

اندد. هدر چندد    شنوا نمرات بیشدتری کسدب کدرد    آموزان کمدانش
کده نظدام آموزشدی آوایدی      پژوهش مذکور در زمدانی انجدام شدد    

در مدددارس حدداکم بددود  و در حددال حاضددر نظددام آموزشددی تغییددر 
پددژوهش بددا پددژوهش ی نتددایج ایددن اسددت و شدداید مقایسددهکددرد 

مذکور از اطمیندان بداتیی برخدوردار نباشدد امدا مطالعده شدیرازی        
 آمددوزان نارسدداخوان در خددرد ( نیددز نشددان داد کدده دانددش 3193)

 تدر از گدرو  عدادی عمد  کردندد     های آگاهی واجی ضدعیف آزمون
طددور کدده گفتدده شددد در ایددن پددژوهش در تکددالیف   . همددان(31)

-هدا حدذف شدد. از آن   ندن لدب آگاهی واجی مسیر بینایی بدا پوشدا  

جا که هم مسیر بینایی حذف شدد و هدم ایدن تک یدف نسدبت بده       
باشددد، بددرای اینکدده تددری مددیدو تک یددف دیفددر تک یددف دشددوار 

بددار  شددنوا ک مدده و واج حددذفی را بددا یددک   هددای کددم آزمددودنی
ک مده و واج هددف چنددبار     شدنیدند، طور کامد  نمدی  کردن بهبیان

هددای یددن تکددرار بددرای آزمددودنی هددا تکددرار شددد، امددا ا بددرای آن
شدنوا را  نارساخوان کمتر بود. شاید بتوان نمدرات بیشدتر گدرو  کدم    

 اثر تکرار بیشتر دانست. 
( در تک یددف تقطیددع، 3131همچنددین در پددژوهش تهرانددی )  
و  93ترتیدب میدانفین   ی دوم و سدوم بده  آموزان عدادی پایده  دانش

دسددت هددای بددهرا کسددب کردنددد. در ایددن پددژوهش میددانفین  91
شنوا بیشدتر بدود  و نسدبت بده گدرو  نارسداخوان       گرو  کم آمد  در

تددر اسددت. میددانفین بیشددتر در بدده میددانفین گددرو  عددادی نزدیددک
شدنوا در ایدن پدژوهش و نزدیدک بدودن میدانفین ایددن       گدرو  کدم  

تواندد حداکی از ایدن    گرو  به گرو  عادی در پدژوهش تهراندی مدی   
تدری نسدبت بده    مشدنوا مشدکالت واجدی کد    باشد که کودکان کم

 . (5) کودکان نارساخوان دارند
-دهدد کده کودکدان کدم    آشنا نشدان مدی  نتایج خواندن متن نا

انددد. شددنوا در صددصت و سددرعت خواندددن مددتن بهتددر عمدد  کددرد 
گرداندی  آشدنا از رمدز  شنوا بدرای خوانددن مدتن ندا    آموزان کمدانش

اندد و چدون مشدکالت پدردازش واجدی ندارندد )و یدا        استفاد  کرد 
تدر  باشدد( موفدق  ی کودکدان نارسداخوان نمدی   اندداز  این مشک  به

اند و اگدر نقیدی نیدز وجدود دارد بیشدتر بده اشدکاتت        عم  کرد 
گددردد. امددا در تک یددف درک خواندددن، میددانفین مددیشددنیداری بددر

دهدد، امدا   دار نشدان نمدی  امتیاز دو گرو  در هر دو پایه تفاوت معندا 
شدنوا  آمدوزان کدم  ی دوم و داندش خدوان در پایده  آموزان نارسادانش

ی سددوم در درک خواندددن میددانفین بیشددتری را کسددب   در پایدده
تدر و  شدنوا مدتن را سدریع   آمدوزان کدم  کده داندش  اند. بدا ایدن  کرد 
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خواندددن ماننددد گددرو  انددد امددا در تک یددف درکتددر خوانددد صددصی 
تدوان نتیجده گرفدت کده     اندد. مدی  خوان ضعیف عمد  کدرد   نارسا

اندددن صددصی  و سددریع( هرچنددد بددرای     خواندددن خددوب )خو 
امدا کدافی نیسدت و فدرد بایدد       ،خواندن خوب ضروری اسدت  درک

ی خدود مطالدب   ضمن خواندن بتواند بدا کمدک گدرفتن از حافظده    
قب دی را در ذهددن حفدد  کنددد تددا بددا مطالددب بعدددی پیونددد بزنددد و  

خوانددن مدتن   شدد  را درک کندد. نقدص درک    معنای متن خواندد  
شدنوا و  از نواقیی است کده هدم گدرو  کدم    در هر دو گرو  حاکی 

هم گرو  نارساخوان در مقایسه بدا کودکدان عدادی از خدود نشدان      
شددنوا بددا تددوان احتمددال داد کدده کودکددان کددمدهنددد. لددذا مددیمددی

ی بینددایی و شددنیداری کمتددر از ظددههددای حافاسددتفاد  از توانددایی
که به معنای ک مات و جمدالت توجده داشدته باشدند بده قرائدت       آن

خدوانی و عددم صدصت    اندد. از طدرف دیفدر کندد    توجه کدرد   متن
ی منطقددی بدداتی مددتن از جم دده عددوام ی هسددتند کدده رابطدده   

در جمددالت و پیوندددهای معنددایی را بددرای خواننددد  دشددوار و      
سدازند  فرد را از درک کام  متن خواندد  شدد  مصدروم مدی     نتیجه

و ایدن مشددک  در کودکدان نارسدداخوان بده خددوبی قابد  مشدداهد      
 باشد.می

شنوا نسبت بده گدرو  نارسداخوان مدتن را بدا صدصت       گرو  کم
اسدت.   خواندد   تری بده گدرو  عدادی در پدژوهش تهراندی     نزدیک

خدوانی  دهد که هدم رمزگشدایی و هدم کد     این موضوع نشان می
باشددد. گددرو  نارسدداخوان نیددز در هددر دو در ایددن گددرو  بهتددر مددی

کدده تددر عمدد  کردنددد تک یدف سددرعت و صددصت خواندددن ضددعیف 
 باشد.ی نقص واجی در این گرو  میدهند نشان

در هددر دو پایدده   5ی بنددابر نتددایج جدددول شددمار    
ی جانشدددینی بیندددایی، در گدددرو  نارسددداخوان بیشدددتر  خطدددا
ی ی جانشددینی بینددایی از ضددعف در حافظدده باشددد. خطددا مددی

گیدرد، چدرا کده فدرد بدرای نوشدتن صدصی         بینایی نشأت می
ی خدود کمدک   بایدد از حافظده  دیدد  اسدت    ای که قدبالً  ک مه

بفیددرد. ایددن نددوع خطددا بیشددتر در مددورد حروفددی مشدداهد     
هددای متفدداوت ولددی صدددای مشددترک شددود کدده نویسدده مددی

ی عنددوان مثددال فددرد بددرای نوشددتن صددصی  واژ  دارنددد. بدده
« ط»خداطر بیداورد کده ایدن واژ  بدا حدرف       بایدد بده  « لطیف»

 خطدای بیشدتر در جانشدینی   «. ت»شدود نده حدرف    نوشته می
دهددد کدده ضددعف  بینددایی در گددرو  نارسدداخوان نشددان مددی  

ی بینددایی در ایددن گددرو  بیشددتر اسددت و چددون گددرو  حافظدده

هددای بینددایی تمرکددز بیشددتری دارنددد  شددنوا بددر مهددارتکددم
ع ددت ضددعف شددنیداری( خطددای کمتددری در ایددن زمیندده )بدده

 دهند.نشان می

ی دوم در گدددرو  خطدددای حدددذف حدددرف در پایددده  
ی سددوم بسددیار بدده هددم در پایددهنارسدداخوان بیشددتر اسددت و 

ی حدددذف واج در نزدیدددک اسدددت. بیشدددتر بدددودن خطدددا 
تددوان تأییدددی بددر مشددکالت واجددی  هددا را مددینارسدداخوان

 بیشتر در این گرو  دانست.
هددای رایددج بیشددتر در گددرو  نارسدداخوان را نیددز   خطددا 
ی تدأخیر بیشدتر کودکدان نارسداخوان در     توان بده منزلده  می

ر یددادگیری امددال نسددبت بدده شددنوا دمقایسدده بددا گددرو  کددم
دهدد کده ایدن    کودکان عادی در نظدر گرفدت و نشدان مدی    

گرو  مشدکالت بیشدتری را در یدادگیری امدالب نسدبت بده       
 شنوا دارند.گرو  کم

هددای عددادی نیددز وجددود دارد هددای رایددج در بچددهخطددا 
ی دوم هدا در اواید  پایده   های عدادی ایدن خطدا   در بچه ولی

حددالی کدده در دو گددرو  رونددد، در رو بدده حددذف شدددن مددی
هددا وجددود مددورد مطالعدده حتددی در مقدداطع بدداتتر ایددن خطددا

هددای بدداتتر تصیددی ی هددا در پایددهدارنددد. وجددود ایددن خطددا
ی دهنددد ی سددوم( در دو گددرو  مددورد مطالعدده نشددان)پایدده

هددای نوشددتن در ایددن دو گددرو    خیر در رشددد مهددارت أتدد
 باشد.می

یجده گرفدت   تدوان نت طور ک ی از موارد ذکر شدد  مدی  به
کدده مشددکالت خواندددن و نوشددتن در گددرو  نارسدداخوان    

شدنوا بده نقدایص    بیشتر بده نقدایص واجدی و در گدرو  کدم     
 شود.شنیداری مربوط می

 یگزار سپاس
آمدوزش و پدروش کد      یادار  یمطالعه با همکدار  نیا
و مددارس و مراکدز    یاستان خراسان رضو ییو استثنا یعاد

 زحمدات  از کده  اسدت  تزم و شدد  انجدام  هاتصت نظارت آن
. میتشدکر کند   ربطذید  مراکز ودر هردو ادار   نمسئولی فراوان
.میگزارسپاس مانهصمی آموزان دانش نیاز والد نیهمچن
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