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Abstract
Aim and Background: Processing speed plays an important role in specific learning disorder. Therefore, the
aim of present study was to investigate the mediating role of processing speed in the relationship between
working memory and phonological awareness with reading in students with reading disorder.
Methods and Materials: The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of this
study included all students with specific learning disorder-reading from the end of the first grade to the fifth
grade of elementary school in the seven districts of Mashhad and referring to special centers for learning
disabilities in Mashhad in the academic year 2019-2020. The sample consisted of 150 students with specific
learning disorder- reading who were selected by convenience sampling. To collect the data, reading and dyslexia
test (NEMA), phonological awareness test (PAT) and The Wechsler intelligence scale for children, fourth
edition (WISC-IV) were used. Research data were analyzed using PLS and SPSS statistical software as well as
structural equation modeling.
Findings: The findings showed that there is a relationship between working memory, phonological awareness,
processing speed and reading of students with reading disorder. Processing speed mediated the relationship
between working memory and reading of students with reading disorder. Also, processing speed mediated the
relationship between phonological awareness and reading of students.
Conclusions: The results showed that processing speed is mediated the relationship between working memory
and phonological awareness with reading of students with reading disorders. Paying attention to these processes
and the interventions related with them can help improve students' reading disorder.
Keywords: Learning disorder, processing speed, phonology, working memory.
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نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واجشناختی با خواندن دانش
آموزان مبتال به اختالل خواندن

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :سرعت پردازش نقش مهمی در اختالل یادگیری خاص دارد؛ بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرعت پردازش
در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واجشناختی با خواندن دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مبتالبه اختالل یادگیری خااص از
نوع خواندن انتهای پایه اول تا پایه پنجم دبستان نواحی هفتگانه مشهد و مراجعهکننده به مراکز ویژه مشکالت یادگیری آموزشوپرورش شهر مشهد در
سال تحصیلی  1351-55بود .نمونه موردبررسی شامل  191نفر از دانش آموزان مبتالبه اخاتالل یاادگیری خااص از ناوع خوانادن باود کاه باه روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری داده ها از آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) ،آزمون آگاهی واجشناختی و مقیااس هوشای وکسالر
کودکان  4استفاده شد .دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSSو  PROCESSو همچنین روش تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین حافظه فعال ،آگاهی واجشناختی ،سرعت پردازش و خواندن دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن رابطاه
وجود دارد .سرعت پردازش میانجی رابطه بین حافظه فعال و خواندن دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن بود .همچنین سرعت پردازش میانجی رابطه
بین آگاهی واجشناختی و خواندن بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که سرعت پردازش میانجی رابطه بین حافظه فعال با خواندن و همچنین رابطه بین آگاهی واجشناختی با خوانادن داناش
آموزان مبتال به اختالل خواندن است .توجه به این فرایندها و مداخالت مرتبط با آنها میتواند به بهبود اختالل خواندن دانش آموزان کمک کند.
واژههای کلیدی :اختالل یادگیری ،حافظه فعال ،سرعت پردازش ،واجشناسی.
ارجاع :مشتاقی شریف نژاد ،مریم ،منصوری احمد ،باقرزاده گلمکانی زهارا .نقش
واجشناختی با خواندن دان
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مقدمه
اختالل یادگیری خاص یکی از شایعترین اخاتاللهاای رشادی
عصبی اسات .ویژگای اصالی ایان اخاتالل ،نااتوانی ماداوم در
یااادگیری مهااارتهااای تحصاایلی ازجملااه خواناادن ،نوشااتن و
ریاضیات است .این ناتوانی در دوره مدرسه شروع میشاود و باا
سطح سنی کودک همخوانی نادارد .همچناین 9 ،تاا  19درصاد
کودکان دبستانی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)1آنها میتوانناد
شرایط اولیه یا ثانویه باشند و با سایر اختاللهای رشدی عصابی
دیگر ازجمله اختالل کمبود توجه بیش فعالی و اختالل اضطراب
فراگیاار هماینااد هسااتند ( .)2درایاانبااین ،ناااتوانی خواناادن یااا
نارساخوانی یکی از شایعترین ناتوانیهای یادگیری خاص است و
 11درصد آن را شامل میشود .کودکان مباتال باه ایان اخاتالل
باوجود هوش طبیعی ،حمایت محیطی ،آموزش ،فقادان نقاای
حسی و مقاومت درمانی نسبی در خواندن روان و دقیا مشاکل
دارند ( .)3ناتوانی های اختالل یادگیری خااص ازجملاه خوانادن
می توانند منجار باه مشاکالت تحصایلی ،اجتمااعی ،هیجاانی،
رفتاری و حتی پیامدهای اجتماعی و شغلی طوالنیمادت شاوند
( .)2عوامل متعددی ازجمله عوامال عصا شاناختی و شاناختی
(پردازش و راهبردهای شناختی ،حافظه کاری) ،محیطی (محایط
خانااه ،مدرسااه ،اجتماااع و فرهناان) ،هیجااانی (خصااومت،
پرخاشااگری ،درماناادگی آموختااهشااده ،افسااردگی ،اضااطراب،
عزت نفس پاایین) ،زباانی (مشاکالت زباانی و زباانی) ،عقلای و
ادراکی (هوش بهر) ،جسمی (نقای شنوایی و دیداری ،ساالمت
عمومی) با مشکالت خواندن مرتبط هستند ( .)4در باین عوامال
فوق توجه ویژهای به نقای عص شناختی و شاناختی در افاراد
مبتال به اختالل یادگیری خاص همراه باا نقا خوانادن شاده
است .نتایج برخی از پژوهشها نیاز نشاان داده اسات کاه ایان
نقای در بین اناواع اخاتالل یاادگیری خااص (خوانادن ،بیاان
نوشتاری ،ریاضیات) متفاوت است (.)9
بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهاد باین حافظاه فعاال و
خواندن افراد مبتال به اخاتالل خوانادن ( )1 ،6 ،6و بهنجاار (،5
 )11 ،11رابطه وجود دارد .برخی از مطالعاات دیگار هام نشاان
دادند که بین افراد مبتال به اختالل خااص یاادگیری هماراه باا
خواندن و افراد بهنجار در حافظه کاری تفاوت وجود دارد (.)5 ،6
پژوهشهای فوق نشاان مایدهاد عملکارد حافظاه فعاال ایان
کودکان پایینتر از افراد بهنجار است .حافظه فعال به سیستم یاا
سیستمهایی گفته میشود که برای نگهداشتن چیزها در ذهان و
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به هنگام انجام فعالیتهای پیچیدهای مثل استدالل و یاادگیری
الزم هستند ( .)12شواهد موجود همچنین نشان میدهد که بین
آگاهی واجشناختی و خواندن افراد مبتال به اخاتالل خوانادن (،6
 )13 ،6و بهنجار ( )5رابطه وجود دارد .برخی از مطالعاات دیگار
نشان دادند که بین افراد مبتال به اختالل خاص یادگیری هماراه
بااا خواناادن و افااراد مبااتال بااه نااوع ریاضاایات ،هماینااد
خواندن/ریاضیات و بهنجار در آگاهی واج شناختی تفااوت وجاود
دارد ( .)13 ،6آگاهی واجشناختی به عناوان تواناایی تشاخی و
تمایز بین اصوات زبان گفتاری ازجمله هجاها ،قافیههاا و واجهاا
تعریف شده است ( .)14پیترز و همکاران نشان داد کاه کودکاان
مبااتال بااه نارساااخوانی در عملکاارد ضااعیفتااری در آگاااهی
واج شناختی نسبت به افراد مبتال به نوع ریاضیات و همایند دارند
( .)13درنهایت بین حافظاه فعاال و آگااهی واجشاناختی رابطاه
وجود دارد ( .)5 ،1 ،6برای مثاال ناو -ون کاامنن و همکااران
نشان دادند که آگاهی واجشناختی میاانجی رابطاه باین حافظاه
فعال و کیفیت خواندن کلمه کودکان مبتال به نارساخوانی اسات
( .)6یانن و همکاران نشان دادند که بین حافظه فعال و آگااهی
واج شناختی کودکان مهدکودک رابطه وجود دارد .بعالوه ،این دو
متغیر با خواندن رقم کودکان رابطه دارند (.)11
اگرچااه رابطااه بااین حافظااه کاااری ( )5 ،1 ،6 ،6و آگاااهی
واج شناختی ( )13 ،6 ،6با خوانادن کودکاان مباتال باه اخاتالل
خواندن بررسی شده است ،اما توجه اندکی به عوامل میانجی این
رابطه شده است .یک از متغیرهایی که مایتواناد میاانجی ایان
رابطه باشد ،سرعت پردازش است .سارعت پاردازش باه عناوان
توانایی شناسایی ،تمیز ،ترکی  ،تصمیمگیری درباره اطالعاات و
پاسخ به اطالعات دیداری و کالمای تعریاف شاده اسات (.)19
شواهد موجود نشان میدهاد کاه باین حافظاه فعاال و سارعت
پردازش کودکان مبتال به اختالل خواندن رابطاه وجاود دارد (،9
 .)16برگ نشان داد که بین حافظه فعاال باا سارعت پاردازش،
حساب و خواندن رابطه وجود دارد .همچنین بین سرعت پردازش
با حافظه فعال ،حساب و خواندن رابطه وجاود دارد ( .)16ماول و
همکاران پس از کنترل مشکالت توجه نشان دادند کاه سارعت
پردازش کالمی کند و حافظه کالمی (حافظه فعاال) ضاعیف باا
اختالل خواندن مرتبط است .همچنین کودکان مبتال به اخاتالل
خواندن کندتر از افراد مبتال به اختالل یادگیری ریاضایات ،ناوع
همایند و کنترلها عمل میکنند ( .)16جیکوبساون و همکااران
دریافتند که حافظه فعاال کالمای و فیاایی پایشبینای کنناده
سرعت پردازش در کودکان مبتال به اختالل کمباود توجاه/بیش
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حافظه فعال و آگاهی واجشناختی با خواندن دانش آموزان مباتال
به اختالل خواندن انجام شد.

فعالی هستند و سرعت پردازش را تحات تاأثیر قارار مایدهناد.
همچنین دریافتند که حافظه فعال و سرعت پردازش پایشبینای
کننده روانخوانی شفاهی هستند ( .)11در پژوهشی با بررسی اثر
بارگیری حافظه کالمی و فیایی بر سرعت پردازش دریافتند که
بارگیری بر سرعت پردازش اثر دارد و این تواناایی باین  6تاا 1
سالگی پدیدار میشود ( .)15پولتی با بررسی شاخ هاا و خارده
آزمونهای آزمون هوش وکسالر چهاارم در کودکاان مباتال باه
اختالل یادگیری خاص دریافت که بین شاخ های حافظه فعال
و سرعت پردازش و همچناین باین خارده آزماون رمزگاواری و
فراخنای اعداد رابطه وجود ندارد ،اماا باین تاوالی عادد حارف و
رمزگااواری رابطااه وجااود دارد ( .)9باارگ دریافاات کااه ساارعت
پردازش و حافظه فعال پیش بینی کننده اختالل خاص یاادگیری
همراه با نق حساب میباشند (.)16
اگرچه پژوهشی در مورد نقش میانجی سارعت پاردازش در
رابطه بین حافظه فعال و خواندن افراد مبتال به اختالل یادگیری
خاص مشاهده نشد ،اما اوجدا و همکاران دریافتناد کاه سارعت
پردازش میانجی رابطه باین حافظاه کالمای فاوری و تاأخیری
(حافظه فعال) و همچنین سیالی کالمی (معنایی و واج شاناختی)
با ناتوانی کارکردی افراد مبتال به اساکیزوفرنیا هساتند ( .)21در
یک مطالعه دیگر نیز نشان دادند سرعت پردازش میانجی رابطاه
بین حافظه فعال و عالئم باالینی اساکیزوفرنیا اسات .همچناین
دریافتند که کاهش سارعت پاردازش شاناختی هام در اخاتالل
حافظه فعال کالمی و هم در رابطه باین اخاتالل حافظاه فعاال
کالمی و عالئم بالینی نقش بسزایی دارد ( .)21بررسای شاواهد
موجود نشان داد که بین پردازش و آگاهی واجشناختی با سرعت
پردازش رابطه وجود دارد .برای مثال ،کتز و همکاران نشان دادند
که آگاهی واجشناختی و بهخصوص سرعت پردازش نقش مهمی
در پیشرفت خواندن دارند ( .)22پالزا و کوهن دریافتند کاه باین
آگاهی واجشناختی ،آگااهی نحاوی و حافظاه فعاال باا سارعت
نامیدن رابطه وجود دارد .همچنین همه این متغیرها با خواندن و
هجی کردن کودکان پایه اول رابطه دارند (.)23
با در نظر گرفتن شیوع باالی اختالل یادگیری خاص همراه
با نق خواندن ( ،)1اهمیت آگاهی از عوامل تأثیرگوار بر میازان
خواندن و نقش آن در برنامهریزی آموزشی و پیشگیری از ابتال و
درمان کودکان مبتال ( ،)24توجه اندک به عوامل میانجی رابطاه
بین حافظه کاری و آگاهی واجشناختی با خواندن کودکان مباتال
به اختالل یادگیری خاص همراه با نق خواندن ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی نقش میانجی سارعت پاردازش در رابطاه باین

مواد و روشها
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پژوهش حاضر ازنظار روش گاردآوری دادههاا توصایفی از ناوع
همبستگی بود .جامعه آماری ایان پاژوهش شاامل کلیاه داناش
آموزان مبتالبه اختالل یادگیری خاص از نوع خوانادن پایاه اول
تا پایه پنجم دبستان نواحی هفتگانه مشهد و مراجعهکنناده باه
مراکز ویژه مشکالت یادگیری آموزشوپارورش شاهر مشاهد در
سال تحصیلی  1351-55بود .نمونه موردبررسی شامل  191نفر
از دانش آموزان مبتالبه اختالل یادگیری خاص از ناوع خوانادن
بود که به روش نمونهگیری در دساترس انتخااب شادند .بارای
تحلیل دادهها از بوت استرا  1111اساتفاده شاد .ماالکهاای
ورود شامل تحصیل در مقطع ابتدایی ،به پایان رساندن پایاه اول
ابتدایی و تسلط بر خواندن ،اباتال باه اخاتالل خوانادن ،داشاتن
هوش بهر بهنجار ،بومی و ساکن شهر مشهد ،تمایل باه شارکت
در پژوهش و رضایت آگاهانه والادین باود .ماالکهاای خاروج
شامل داشتن معلولیت جسمی ،داشتن هار ناوع تشاخی هاای
هم زمان دیرآموز ،اوتیسم ،عق مانادگی ذهنای و بایش فعاالی،
داشتن تشخی اختالل هاای افساردگی ،مشاکالت گفتااری و
دست یابی به پرسشنامه های مخدوش یا ناق باود .مالحظاات
اخالقی پژوهش حاضر شامل عدم هرگونه اجبار برای شرکت در
پژوهش ،رعایت اصل رازداری ،پرهیز از هرگونه ضرر یا آسی به
شرکت کنندگان ،رضایت آگاهانه و آگاهی کامل والدین از اهداف
پژوهش و آزاد بودن شرکتکنندگان برای عدم ادامه همکاری در
پااااااژوهش بااااااود .ایاااااان پااااااژوهش بااااااا کااااااد
 IR.IAU.MSHD.REC.1399.007در کمیته اخاالق
در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
مصااوب گردیااده اساات .باارای تحلیاال دادههااای پااژوهش از
نرمافزارهای آمااری  SPSSو  PROCESSو همچناین روش
تحلیل رگرسایون اساتفاده شاد .از پرسشانامه هاای زیار بارای
جمعآوری دادهها استفاده گردید.
آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) :این آزمون توسط
کرمی نوری و مارادی در ساال  1314سااخته و بار روی 1614
دانش آموز مقطع ابتدایی هنجاریابی شده است .این آزمون شامل
 11خرده مقیاس خواندن کلماات ،درک ماتن ،زنجیاره کلماات،
درک کلمات ،قافیه ،حوف آواها ،خواندن کلمات بیمعنی ،نامیدن
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تصاویر ،نشانه حروف و نشانه مقوله است .این آزمون بهصاورت
انفرادی اجرا می گاردد .اعتباار نماره کال ایان آزماون و خارده
مقیاسهایش به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به ترتی
 1/12و  1/61-1/55گزارش شده است .همچناین نشاان دادناد
که این آزمون از روایی مناسبی برخوردار است (.)29
آزمون آگاهی واج شناختی :ابازاری اسات کاه توساط
سلیمانی و دستجردی در ساال  1365طراحایشاده و دارای 11
خرده مقیاس (تقطیع هجایی ،تشخی تجانس ،تشخی قافیه،
ترکی ا واجاای ،تشااخی کلمااات دارای واج آغااازی یکسااان،
تشخی کلمات دارای واج پایانی یکسان ،تقطیع واجی ،نامیدن
و حوف واج پایانی ،حوف واج میانی ،نامیدن و حوف واج پایانی)
است و آگاهی هجایی ،آگاهی واحدهای درون هجایی و آگااهی
واجی را می سنجد .در اجرا ابتدا نحوه اجرای هر بخش با کلمات
راهنما برای شرکت کننده توضیح داده می شاود .سانس تصااویر
مربوط به آن بخش به شرکتکننده ارائه میشود .درصاورتیکاه
شرکتکننده مورد خواسته شده را پاسخ دهد ،امتیاز  1میگیارد و
درصورتی که پاسخ نداد یا پاسخ غلط داد ،امتیاز صافر مایگیارد.
همسانی درونی آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون و
خرده مقیاسهایش به ترتی  1/51و  1/14-1/569گزارششده
است .روایی مالکی آزمون  1/51و  1/54بوده است (.)26
مقیاس هوش وکسلر کودکان چهشار :بارای بررسای
فهم کالمی ،حافظه فعال و سارعت پاردازش از مقیااس هاوش
وکسلر کودکان چهار استفاده گردید .این آزمون فارم تجدیادنظر
شده ویراست سوم مقیاس هوش وکسلر کودکاان اسات کاه در
سال  2113ساخته شده است .این آزمون دارای  19خرده مقیاس
اساات کااه ازای انب این  11خاارده مقیاااس (طراحاای مکع ا هااا،
شباهت ها ،فراخنای ارقام ،مفاهیم تصاویر ،رمزنویسای ،وااگاان،

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان  1/36و  1/21باود.
پنجاهوهشات نفار دختار ( 31/6درصاد) و  52نفار پسار (61/3
درصااد) بودنااد .پایااه تحصاایلی  95/3( 15درصااد)21/6( 31 ،
درصد) 12/6( 15 ،درصد) 6/3( 11 ،درصد) از آنهاا باه ترتیا
دوم ،سوم ،چهارم و پنجم بود .ناحیه زنادگی  11/6( 21درصاد)،
 11/3( 16درصااد) 1( 12 ،درصااد) 13/3( 21 ،درصااد)11( 19 ،
درصد) 24/6( 36 ،درصد) و  14( 21درصد) از شارکتکننادگان
ناحیه  1تا  6بود .بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها باا
استفاده از روش شاپیرو-ویلک نشان داد که توزیع متغیر ماالک،
یعنی خواندن (=1/516 ،p=1/14آماره) نرمال است .در جدول 1
شاااخ هاای توصاایفی و ضااری همبسااتگی بااین متغیرهااای
پژوهش ارائه شده است.

جدو  .1میانگی و انحراف معیار و ضرایب همبستگی بی حافظه فعا  ،آگاهی
متغیر
حافظه فعال
آگاهی واجشناختی
سرعت پردازش
خواندن*
میانگین
انحراف استاندارد

واجشناختی ،سرت پردازش و خواندن
سرعت پردازش
آگاهی واجشناختی
حافظه فعال
**1/246
**1/252
**1/326
**1/292
**1/254
**1/299
14/45
91/91
19/91
3/12
5/69
3/93

خواندن

335/11
65/41

این نمره حاصل جمع خرده مقیاسهای خواندن کلمات ،درک متن ،زنجیره کلمات ،خواندن کلماات با معنا  ،نامیادن تصااییر ی نشاان
مقول است.
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توالی حرف و عدد ،استدالل تصویر ،درک مطلا و نمااد یاابی)
خرده مقیاسهای اصلی و پنج خرده مقیاس (تکمیل تصویر ،خط
زناای ،اطالعااات عمااومی ،حساااب و اسااتدالل ساایال) خاارده
مقیاسهای تکمیلی محسوب میشوند .این آزماون چهاار نماره
شاخ شامل فهام کالمای ،اساتدالل ادراکای ،حافظاه فعاال،
سرعت پردازش و درنهایت هوش بهار کال را فاراهم مایکناد.
ضری اعتبار نمره کل این آزمون  1/56بوده است .اعتبار خارده
مقیاسهای آن نیز باه روش دونیماه کاردن ( )r=1/11-1/51و
بازآزمایی ( )r=1/66-1/52مناس گزارش شده است (.)21 ،26
عابدی و همکاران اعتبار خرده آزمون ها را به روش بااز آزماایی
( )r=1/69-1/54و دونیمااه کااردن ( )r=1/61-1/16مناساا
گزارش کردند (.)25
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بین حافظه فعال و خواندن از روش تحلیال رگرسایون اساتفاده
شد .برای تحلیال دادههاا از باوت اساترا  1111اساتفاده شاد
(جدول  2و شکل .)1

نتایج جدول  1نشان میدهد که باین متغیرهاای حافظاه فعاال،
آگاهی واجشناختی ،سارعت پاردازش و خوانادن رابطاه معناادار
وجود دارد .برای بررسی نقش میانجی سرعت پردازش در رابطاه

سرعت پردازش

سرعت پردازش

1/15

1/11

1/32

حافظه فعال
شکل  .1نق

1/15

میانجی سرت

1/25

آگاهی
واجشناختی

خواندن

شکل  .2نق

پردازش در رابطه بی حافظه فعا و خواندن

نتایج جدول  2و شکل  1نشان میدهاد کاه حافظاه فعاال
پاایشبیناای کننااده خواناادن ( )t=2/32 ،β=1/15 ،p>1/19و
سرعت پاردازش ( )t=4/21 ،β=1/32 ،p>1/11اسات .سارعت
پردازش نیز پیشبینی کننده خواندن اسات (،β=1/15 ،p>1/19
 .)t=2/26اثر غیرمساتقیم حافظاه فعاال بار خوانادن از طریا
جدو
متغیر
آگاهی واجشناختی
آگاهی واجشناختی
آگاهی واجشناختی
سرعت پردازش

میانجی سرت

1/24

خواندن

پردازش در رابطه بی آگاهی واجشناختی با خواندن

سرعت پردازش  1/16بود؛ بناابراین ،سارعت پاردازش میاانجی
رابطه بین حافظه فعاال و خوانادن اسات .بارای بررسای نقاش
میانجی سرعت پاردازش در رابطاه باین آگااهی واج شاناختی و
خواندن دانش آموزان مبتال به اختالل خوانادن از روش تحلیال
رگرساااایون اسااااتفاده شااااد (جاااادول  3و شااااکل .)2

 .3خالصه مد رگرسیون مربوط به نق میانجی سرت پردازش در رابطه بی آگاهی واجشناختی و خواندن
p
t
Es
MSE
r2
r
ضرای استاندارد
ضری اثر
p
df2 df1
F
پیشبینی خواندن بر اساس آگاهی واجشناختی
1/2539
1/1113 3/63 1/99
2/15
1/1113 141
1
13/59 4442/61 1/116 1/25
پیشبینی سرعت پردازش بر اساس آگاهی واجشناختی
1/2521
1/1113 3/61 1/13
1/11
1/1113 141
1
13/65
13/46
1/119 1/25
پیشبینی خواندن بر اساس آگاهی واجشناختی و سرعت پردازش
1/241
1/1139 2/56 1/96
1/61
1/1111 146
2
5/66 4329/41 1/116 1/34
1/111
1/126 2/23 1/46
3/25

 .)t=2/23 ،β=1/11اثاار غیرمسااتقیم آگاااهی واجشااناختی باار
خواندن از طری سرعت پردازش  1/19باود؛ بناابراین ،سارعت
پردازش میانجی رابطه بین آگاهی واجشناختی و خواندن است.

نتااایج جاادول  3و شااکل  2نشااان م ایدهااد کااه آگاااهی
واجشااناختی پاایشبیناای کننااده خواناادن (،β=1/24 ،p>1/19
 )t=2/56و سرعت پردازش ( )t=3/61 ،β=1/25 ،p>1/11است.
سرعت پردازش نیز پیش بینی کنناده خوانادن اسات (،p>1/19
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جدو  .2خالصه مد رگرسیون مربوط به نق میانجی سرت پردازش در رابطه بی حافظه فعا و خواندن
p
t
Es
MSE
r2
r
ضرای استاندارد
ضری اثر
متغیر
p
df2
df1
F
پیشبینی خواندن بر اساس حافظه فعال
1/2946
1/1116
3/21 1/96
9/91
1/1116 141
1
11/26 4946/11 1/164 1/29
حافظه فعال
پیشبینی سرعت پردازش بر اساس حافظه فعال
1/3265
1/11111 4/21 1/11
1/39
1/11111 141
1
16/61
13/19
1/116 1/32
حافظه فعال
پیشبینی خواندن بر اساس حافظه فعال و سرعت پردازش
1/1531
1/121
2/32 1/63
3/65
حافظه فعال
1/1116 146
2
6/16 4421/94 1/156 1/31
1/1116
1/124
2/26 1/91
3/42
سرعت پردازش
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سرعت پردازش در
رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واجشناختی باا خوانادن داناش
آموزان مبتال به اختالل خواندن انجام شد .در درجاه اول ،نتاایج
این پژوهش همسو با پژوهشهای انجامشده درباره افاراد مباتال
به اختالل خواندن ( )1 ،6 ،6و بهنجار ( )11 ،11 ،5نشان داد که
بین حافظه فعال و خواندن رابطه وجود دارد .همچنین همسو باا
پژوهشهای قبلی درباره افراد مبتال باه اخاتالل خوانادن (،6 ،6
 )13و بهنجار ( )11 ،5نشان داد که باین آگااهی واجشاناختی و
خواندن رابطه وجود دارد .درنهایت بین سرعت پردازش اطالعات
و خواندن افراد مبتال به اختالل یاادگیری خااص ( ،)16اخاتالل
کمبود توجه/بیش فعالی ( )11و بهنجار ( )16رابطاه وجاود دارد.
مول و همکاران پس از کنترل مشکالت توجه نشاان دادناد کاه
سرعت پردازش کالمی کناد و حافظاه کالمای (حافظاه فعاال)
ضعیف باا اخاتالل خوانادن مارتبط اسات ( .)16جیکوبساون و
همکاران همچنین دریافتند که حافظه فعال و سارعت پاردازش
پیشبینی کننده روانخوانی شفاهی هستند ( .)11کتز و همکاران
نشان دادند که آگاهی واجشناختی و بهخصوص سرعت پاردازش
نقش مهمای در پیشارفت خوانادن دارناد ( .)22پاالزا و کاوهن
دریافتند که بین آگاهی واجشناختی ،آگاهی نحوی و حافظه فعال
با سرعت نامیدن رابطه وجود دارد .همچنین همه این متغیرها باا
خواندن و هجی کردن کودکان پایاه اول رابطاه دارناد ( .)23در
تبیین نتایج فوق میتوان گفت افراد مبتال به اختالل خواندن که
توانایی بیشتری برای نگهداشتن چیزها در ذهن خود و در هنگام
انجام فعالیتهای پیچیده دارند .توانایی باالتری برای تشاخی
و تمیز بین اصوات زبان گفتاری ازجمله هجاها ،قافیهها و واجهاا
دارند .همچنین از توانایی باالتری برای شناسایی ،تمیز ،ترکیا ،
تصمیم گیری درباره اطالعات و پاساخ باه اطالعاات دیاداری و
کالمی برخوردار هستند ،عملکرد بهتری در خواندن دارند.
نتایج این پژوهش هماهنن با پژوهشهای قبلای (،5 ،1 ،6
 )11نشان داد که بین حافظه فعال و آگاهی واجشاناختی رابطاه
وجود دارد .پژوهشهای دیگر دریافتند که باین حافظاه فعاال و
سرعت پردازش کودکان مباتال باه اخاتالل خوانادن ( )16 ،9و
کودکان مبتال به اختالل کمبود توجاه/بیش فعاالی ( )11رابطاه
وجود دارد .برای مثال ،برگ دریافت کاه باین حافظاه فعاال باا
سرعت پردازش ،حساب و خواندن رابطاه وجاود دارد .همچناین
بین سرعت پردازش با حافظه فعاال ،حسااب و خوانادن رابطاه
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وجود دارد ( .)16موری نیز دریافتند که بارگیری حافظه کالمی و
فیایی (حافظه فعال) بر سرعت پردازش اثر دارد و ایان تواناایی
بین  6تا  1سالگی پدیدار می شاود ( .)15در تبیاین نتاایج فاوق
می توان گفت افراد مبتال به اختالل خوانادن کاه سیساتمهاای
قویتری برای نگهداشتن چیزها در ذهن خود و در هنگام انجاام
فعالیتهای پیچیده دارند ،از توانایی بااالتری بارای تشاخی و
تمیز بین اصوات زبان گفتاری ازجمله هجاها ،قافیههاا و واجهاا
برخوردارند .باوجوداین ،پاولتی دریافات کاه باین شااخ هاای
حافظه فعال کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص و سارعت
پردازش و همچنین بین خرده آزمون رمزگواری و فراخنای اعداد
رابطه وجود ندارد ،اما بین توالی عدد حارف و رمزگاواری رابطاه
وجود دارد ( .)9پژوهش اخیر در مورد گروهی از کودکاان مباتال
به اختالل یادگیری خاص همراه با نق در نوشاتن ،خوانادن و
ریاضیات انجام شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرعت پاردازش میاانجی
رابطه بین حافظه فعال و خواندن دانش آموزان مبتال به اخاتالل
خواندن است .پژوهشی در مورد نقش میانجی سارعت پاردازش
در رابطه بین حافظه فعاال و خوانادن افاراد مباتال باه اخاتالل
یادگیری خاص مشاهده نشد .باوجوداین اوجدا و همکاران نشاان
دادند که سرعت پردازش میاانجی رابطاه باین حافظاه کالمای
فوری و تأخیری (حافظه فعال) با ناتوانی کارکردی افراد مبتال به
اسکیزوفرنیا هستند؛ اما میانجی رابطه بین حافظه کالمی فاوری
و تأخیری (حافظه فعال) با تعداد بستری شادن نباود .همچناین
سرعت پردازش میانجی رابطاه باین سایالی کالمای (معناایی و
واج شناختی) با تعداد بستری شدن و ناتوانی کارکردی این افاراد
می باشند ( .)21بربیاون و همکااران نیاز دریافتناد کاه سارعت
پااردازش میااانجی رابطااه بااین حافظااه فعااال و عالئاام بااالینی
اسکیزوفرنیا است .بعالوه ،کاهش سرعت پردازش شاناختی هام
در اختالل حافظه فعاال کالمای و هام در رابطاه باین اخاتالل
حافظه فعال کالمی و عالئم بالینی نقش بسازایی دارد ( .)21در
پژوهشهای فوق پردازش حرکتی نیز مورد بررسی قارار گرفتاه
است ،اما در پژوهش حاضر تنها به پویرش شناختی توجاه شاده
است .در تبیین نتایج فوق می توان گفت افرادی که حافظه فعال
یا سیستمهای قویتری برای نگهداشتن چیزها در ذهن دارناد و
در هنگام انجام فعالیات هاای پیچیاده از آن اساتفاده مایکنناد
بهواسطه تواناایی بااالتر خاود بارای شناساایی ،تمیاز ،ترکیا ،
تصمیمگیری درباره اطالعات و پاساخ باه اطالعاات دیاداری و
کالمی ،عملکرد بهتری در خواندن دارناد .نتاایج ایان پاژوهش
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نشان داد سرعت پردازش میانجی رابطه بین آگاهی واجشاناختی
و خواندن دانش آموزان مبتال به اختالل خوانادن اسات .اگرچاه
پژوهشی درباره نقش میانجی سارعت پاردازش در رابطاه باین
حافظه فعال و خواندن افراد مبتال باه اخاتالل یاادگیری خااص
مشاهده نشد ،اما اوجدا و همکاران دریافتند که سرعت پاردازش
میانجی رابطه بین سیالی کالمی (معنایی و واج شناختی) با تعداد
بستری شدن یا ناتوانی کاارکردی افاراد مباتال باه اساکیزوفرنیا
می باشد ( .)21در تبیین نتایج فوق می تاوان گفات افارادی کاه
حافظه فعال یا سیستمهای قوی تری برای نگهداشتن چیزهاا در
ذهن دارند و در هنگام انجام فعالیتهای پیچیاده از آن اساتفاده
میکنند بهواسطه توانایی باالتر خود برای تشخی و تمیز باین
اصوات زبان گفتاری ازجمله هجاها ،قافیههاا و واجهاا ،عملکارد
بهتری در خواندن دارند.
درمجموع ،نتایج نشان داد که سرعت پردازش میانجی رابطه
بین حافظاه فعاال باا خوانادن و همچناین رابطاه باین آگااهی
واجشناختی با خواندن دانش آموزان مباتال باه اخاتالل خوانادن
است .توجه به این فرایندها و مداخالت مرتبط با آنها میتواناد
به بهبود اختالل خواندن داناش آماوزان کماک کناد .پاژوهش

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از تمامی افرادی که در انجام این پژوهش همکااری
نمودند و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اساالمی واحاد
نیشابور تشکر و قدردانی میشود.
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حاضر بهصاورت مقطعای در ماورد کودکاان مباتال باه اخاتالل
یادگیری خاص همراه با نق در خواندن شهر مشهد انجام شد،
بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر گروهها باید احتیاط
کرد .یکی دیگر از محدودیتهای دیگر این پژوهش حجام کام
نمونه مورد بررسی بود .با توجه به هزینهبر بودن ،زمانبر بودن و
مسائل و مشکالت مربوط به شیوع پاندمی کرونا امکان افازایش
حجم نمونه میسر نبود .پژوهشهای آتی میتواند با حجم نموناه
بیشتری اجرا شود .آموزشهای شناختی و غیر شاناختی مناسا
در زمینه حافظه فعاال ،آگااهی واجشاناختی و سارعت پاردازش
اطالعات میتواند به بهبود خواندن کودکاان مباتال باه اخاتالل
یادگیری خاص همراه با نق در خواندن کمک کند.
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