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دانشجوی دكتری زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
چکیده

خوانشپریشی (دیسلکسیا 6)5اختاللی زبانی است كه با ناتوانی فرد در فراگیری مهارت
خواندن در سطح مطلوب ،علیرغم وجود بینایی كافی و هوش طبیعی ،شناخته میشود.

این اختالل یادگیری اغلب در سالهای ابتدایی فراگیری خواندن در سنین مدرسه دیده
میشود و تشخیص زودهنگام آن جهت اعمال مداخالت طراحی شده برای كمک به
افراد مبتال از اهمیت باالیی برخوردار است .مقالۀ حاضر از منظری روانشناختی به
بررسی برخی یافتههای مهم در مورد ماهیت خوانشپریشی ،و چگونگی شناسایی افراد
مبتال به این اختالل به منظور كمک به آنها ،میپردازد.

کلیدواژهها :خوانشپریشی ،دیسلکسیا ،هوشیاری واجی ،پردازش واجی.

 .1مقدمه
اكثر كودكان میتوانند با آموزشهای مؤثر مهارت خواندن را فرا گیرند؛ اما بین  3تا  20درصد
كودكان ،بسته به معیارهای ارزیابی خاص مورد استفاده ،موفق به یادگیری خواندن در سطح مطلوب
 1این مقاله ترجمه و تلخیصی است از مقالهای با همین عنوان كه در مجموعه مقاالت «نوآوریهایی در روانشناسی
تربیتی» (پرایس و اشترنبرگ )2010 ،به چاپ رسیده است .برای مشاهدۀ متن اصلی مقاله رجوع شود به:

Wagner R. K, & Kantor P. T. (2010). “Dyslexia deciphered”. In: Preiss, D, & Sternberg R,
(eds.). Innovations in Educational Psychology: Perspectives on Learning, Teaching, and Human Development.
New York: Springer. pp. 25-47.
2 Richard K. Wagner, PhD, Department of Psychology, Florida State University, Florida
3 Patricia T. Kantor, MA, Department of Psychology, Florida State University, Florida
4 E-mail: amir.ghorbanpour@modares.ac.ir
5 Dyslexia

 6این اصطالح در برخی منابع فارسی به «خواندنپریشی» یا «نارساخوانی» نیز ترجمه شده است.
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نمیشوند .پیامدهای عدم فراگیری خواندن در سطح مطلوب میتواند بسیار جدی باشد .مطالعات
بلندمدتی كه دانشآموزان را طی چندین سال تحت بررسی قرار دادهاند ،نشان میدهند كه كودكانی
كه در فراگیری خواندن تا پایان سال اول تحصیل از سایر كودكان عقب میمانند ،به ندرت میتوانند
به سطح همساالن خود برسند (فرانسیس 1و همکاران1996 ،؛ ترگسن 2و برگس1998 ،3؛ ترگسن،
راشوت 4و الکساندر.)2001 ،5
در مورد علل خوانشپریشی ،برجستهترین و مزمنترین نمونۀ عدم فراگیری خواندن در سطح
مطلوب ،چه میدانیم؟ در مورد چگونگی شناسایی افراد مبتال به خوانشپریشی به منظور كمک به
آنها ،چه چیزهایی را یافتهایم؟ هدف این مقاله ،بررسی برخی یافتههای مهم در مورد ماهیت عدم
فراگیری خواندن و چگونگی اعمال این یافتهها است.
 .2دیدگاههای اولیه در مورد ماهیت خوانشپریشی

اولین توصیف از خوانشپریشی در سال  1905توسط جراح اسکاتلندی جیمز هینشلوود 6ارائه شد.
با توجه به اینکه این ناتوانی گرایش به ظهور در برخی خانوادهها داشته ،و با عدم توانایی در خواندن

واژههای روی یک صفحه ،علیرغم وجود بینایی مناسب و كافی ،مشخص میشود ،او این ناتوانی
را نابینایی واژگانی مادرزادی 7نامید.
باور شایع اولیه در مورد خوانشپریشی این بوده است كه این ناتوانی در نتیجۀ مشاهدۀ وارونۀ
كلمات حاصل میشود ،و این باور رایجترین دیدگاه عامه باقی مانده است .گفته میشود كه افراد
ً
دچار خوانشپریشی واژهای مانند  wasرا  sawمیخوانند ،و یا اینکه مثال حروف  bو  dرا با هم اشتباه
ً
8
میگیرند .یک توضیح ممکن برای این پدیده متعاقبا توسط نظریۀ تسلط مغزی (نیمکرهای) آمیخته
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ساموئل اورتون 1ارائه شد (هاالهان 2و موک .)2003 ،3هنگامی كه كودكان رشد میكنند ،مسئولیت
عملکرد در برخی حوزههای خاص به متمركز شدن در یک نیمکرۀ مغز گرایش پیدا میكند.
راستدست یا چپدست بودن یکی از موارد تجلی این تسلط نیمکرهای است .بر اساس نظریۀ

اورتون ،چیزی كه نیمکرۀ چپ به عنوان یک  dمیبیند ،توسط نیمکرۀ راست  bدیده میشود .برای
خوانندگان عادی ،تسلط طبیعی یکی از نیمکرهها مانع از این تناقض و اختالل در ادراک میشود .اما
برای افراد مبتال به خوانشپریشی ،هیچ یک از نیمکرهها بر دیگری غالب نیست ،كه این منجر به
ادراک متناقض میگردد.
ً
نظریۀ اورتون در نهایت با یک توضیح نسبتا ساده از خطاهای وارونگی 4جایگزین شد .كودكان
دچار مشکالت خواندن تا قبل از پایان سال اول یا سال دوم تحصیل ،به ندرت توجه را به خود جلب
ً
میكنند .آنها واقعا خطاهای وارونگیای مانند اشتباه گرفتن  wasو  ،sawو یا  bو  ،dرا از خود نشان
میدهند .اما به نظر میرسد كه این گونه اشتباهات وارونگی جزء سادهترین و عادیترین خطاها
هستند ،و در مهد كودک و كالس های سال اول ابتدایی در میان خوانندگان طبیعی در حال رشد نیز

بسیار رایج میباشند .درست خواندن  wasبه صورت  wasو نه  ،sawمستلزم یادگیری خواندن از
سمت چپ به راست میباشد ،كه این جهتی قراردادی [در زبان انگلیسی] برای پردازش واژهها بر
روی صفحه است .نظام های نوشتاری دیگری هستند كه از سمت راست به چپ و یا حتی از باال به
پایین خوانده میشوند.

اشتباه گرفتن حروفی مانند  bو  dقابل درک است ،چرا كه آنها هم به لحاظ دیداری و هم به

لحاظ آوایی شبیه به هم هستند .هر دوی آنها همخوانهای انسدادی 5نامیده میشوند ،زیرا صداهای

 bو  dبه وسیله انسداد یا توقف جریان هوا در مجرای صوتی و سپس آزاد كردن ناگهانی آن ،به وجود
میآیند.

به نظر میرسد خوانندگان ضعیف در سال دوم ،اشتباهات وارونگی بیشتری نسبت به خوانندگان
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طبیعی سنپایینتری كه در یک سطح مهارت خواندن قرار دارند ،مرتکب نمیشوند (كرودر 1و
واگنر1992 ،2؛ وركر ،3برایسن 4و واسنبرگ .)1989 ،5اشتباهات وارونگی خوانندگان ضعیف در
ً
سنین باالتر صرفا این واقعیت را منعکس میسازد كه آنها در مهارت خواندن عقب هستند؛ این
چیزی را در مورد ضعف آنها در خواندن توضیح نمیدهد .ارتباط خطاهای وارونگی با خواندن
ً
ضعیف احتماال به دلیل این واقعیت است كه در سال دوم و باالتر از آن ،تنها خوانندگان ضعیف
هستند كه همچنان به خطاهای وارونگی خود ادامه میدهند؛ در نتیجه ،آنها از همکالسیهای خود
متمایز میشوند.
دیدگاه شایع دیگر درباره ماهیت خوانشپریشی این بوده است كه این ناتوانی به وسیلۀ اختالل
در حركات چشم ایجاد میشود .خواندن نیازمند حركات فوقالعاده پیچیده و دقیق چشم است
ً
(راینر 6و پوالتزک .)1989 ،7همانطور كه شما این جمالت را میخوانید ،احتماال چنین احساس
میكنید كه چشمهای شما به آرامی بر روی صفحه حركت میكنند .اما این احساس اشتباه است.
ً
یک آزمایش ساده این موضوع را نشان میدهد .از یک دوست بخواهید كه مستقیما در مقابل شما
چیزی را بخواند ،در حالی كه نوشته را به اندازهای پایین نگه دارد كه شما بتوانید چشمان او را در حال
خواندن مشاهده كنید .اگر به دقت نگاه كنید ،خواهید دید كه چشمان دوست شما به صورت
مجموعهای از تکانهای پرشی متناوب كوچک اما قابل مشاهده ،حركت میكنند .چشمها در واقع
به صورت مجموعهای از حركات پرتابی كوچک به نام ساکاد 8بر روی صفحه حركت میكنند .در
طول این ساكادها (حركات جهشی چشم) ،اطالعات كمی در دسترس چشمها قرار دارد ،زیرا آنها
خیلی سریعتر از آن حركت میكنند كه حروف یا كلمات را به وضوح ببینند .در زمان تثبیت و یا
وقفههای میان این ساكادها است كه چشمها قادر به درک حروف و كلمات میباشند.
اگر همین آزمایش باال را با فردی كه در مهارت خواندن ضعیف است تکرار كنید ،این باور كه
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حركات معیوب چشم علت خوانشپریشی هستند میتواند قابل درک باشد .در این حالت ،آنچه كه
مشاهده خواهید كرد این است كه حركات چشم فرد مبتال به طور قابل مالحظهای نامنظمتر و غیرقابل
پیشبینی میباشد.
اما این دیدگاه كه خوانشپریشی ناشی از حركات معیوب چشم است توسط مطالعاتی كه سطح
دشواری متن مورد خوانش را برای خوانندگان خوب و ضعیف تغییر دادهاند ،به چالش كشیده شده
است .در این مطالعات ،به خوانندگان عادی متنی داده شد كه برای آنها به همان اندازه دشوار بود كه
متن سطح كالسی برای افراد مبتال به مشکالت خواندن دشوار بود .تحت این شرایط ،حركات چشم
خوانندگان عادی همانند حركات چشم خوانندگان ضعیف نامنظم بود .در مقابل ،هنگامی كه به
خوانندگان ضعیف متن سادهای داده شد كه آنها قادر به خواندن آن بودند ،در این حالت حركات
چشمان آنها شبیه به خوانندگان عادی بود (كرودر و واگنر .)1992 ،این نتایج نشان میدهند كه
حركات معیوب چشم علت ضعف در خواندن نیستند ،بلکه یک نتیجۀ فرعی آن هستند .اگر شما
نتوانید واژههای روی صفحه را بخوانید ،چشمان شما در امتداد صفحه به همان گونۀ عادی  -یعنی
مانند حالتی كه میتوانستید كلمات را بخوانید  -حركت نخواهند كرد.
 .3دیدگاههای جاری در مورد ماهیت خوانشپریشی
نظر هینشلوود درباره دو جنبۀ خوانشپریشی درست بود؛ اینکه این ناتوانی در برخی خانوادهها
جریان دارد و توسط عملکرد ضعیف در خواندن واژهها بر روی یک صفحه مشخص میشود (ادامز،1
1990؛ شورای تحقیقات ملی1998 ،2؛ استانویچ1982 ،3؛ ولوتینو .)1979 ،4اگرچه بسیاری از
افراد مبتال به خوانشپریشی در درک مطلب نیز دچار اختالل هستند ،اما این درک معیوب آنها اغلب
نتیجۀ مستقیم اختالل اولیه در خواندن در سطح واژهها است (آرون1989 ،5؛ استانویچ و زیگل،6
.)1994
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به نظر میرسد كه مشکل خواندن در سطح واژهها خود ناشی از مشکلی در زبان ،و نه در بینایی،
باشد .درک این موضوع كه خوانشپریشی چگونه میتواند در نتیجۀ مشکلی در زبان و نه در بینایی
حاصل شود ،نیازمند دانستن چگونگی ارتباط زبان و متن نوشتاری است.
 .1-3پیوند زبان و متن نوشتاری
نظامهای نوشتاری برای نمایاندن جنبههای مختلفی از گونۀ گفتاری متناظر خود ،طراحی شدهاند
(راینر و همکاران .)2001 ،وظیفۀ یک خوانندۀ مبتدی كشف ماهیت این تناظر است؛ و انجام
موفقیتآمیز این كار مستلزم ارتباط دادن جنبههای واجشناسی ،1ساختواژه 2و نظام خط 3میباشد.
 .2-3واجشناسی و ساختواژه
گفتار در سطوح زبانی سلسلهمراتبی چندگانه ،كه ابعاد واجی و ساختواژی زبان را به هم پیوند
میدهند ،نمود پیدا میكند .با شروع از پایینترین سطح این سلسلهمراتب و پیش رفتن به سمت باال،
چهار سطح زبانی مشخص میشود؛ این سطوح عبارتند از :سطح صوتی (آ کوستیک) ،4آوایی،5
واجی 6و واژ-واجی( 7كرودر و واگنر.)1992 ،

ً
در سطح آ کوستیک ،گفتار بهوسیلۀ امواج تقریبا پیوستهای از انرژی صوتی كه در یک طیفنگار

8

قابل مشاهده است ،نمود پیدا میكند .طیفنگار انرژی صوتی را برحسب فركانس در طول زمان
ً
نمایش میدهد .اگر شما طیفنگار پارهگفتاری مانند «باران در اسپانیا عمدتا در دشتها میبارد» را
ً
مشاهده كنید ،تقریبا هیچ فاصله یا وقفهای در آن نخواهید دید .با وجود اینکه ما به راحتی واژههای
مجزا ،هجاهای درون واژهها ،و صداهای درون هجاها را تشخیص میدهیم ،طیفنگار انرژی صوتی
ً
تقریبا پیوستهای را نشان میدهد .توانایی ما در درک واژههای متمایز و اجزای درون واژهها ،به دلیل
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سازوكار ادراكی و شناختی ما است و نه به دلیل مشخصۀ ذاتی سیگنالهای صوتی به خودی خود.
این واقعیت توضیح میدهد كه چرا گویشوران زبانهایی كه شما آنها [زبانها] را نمیدانید به نظر
میآید كه خیلی سریع صحبت میكنند و واژهها به هم پیوسته به نظر میرسند.
در سطح آوایی ،گفتار به وسیله آواها 1نمایان میشود .آواها مجموعهای از اصوات منحصر به

فرد هستند كه توسط همۀ گویشوران زبان تولید میشوند .در سطح آوایی ،صدای  pدر واژههای ،top

 spotو  potتوسط سه آوای متمایز نمود پیدا میكند .شما میتوانید این ادعا را با یک آزمایش ساده

ثابت كنید .دست خود را در حالی كه سه واژۀ  spot ،topو  potرا تلفظ میكنید در مقابل دهان خود
ً
نگه دارید .در هنگام تلفظ صدای  pدر واژۀ  ،topانفجار هوای نسبتا قویای را احساس خواهید كرد؛
ً
هنگام تلفظ  pدر  potانفجار هوایی نسبتا ضعیفتر ،و در تلفظ  pدر  ،spotجریان هوای بسیار كمی
را احساس خواهید كرد .تفاوتهایی كه شما احساس میكنید این موضوع را تأیید میكنند كه این
سه آوا متفاوت از هم تلفظ میشوند.
در سطح واجی ،گفتار توسط واحدهایی انتزاعی به نام واجها 2نمود پیدا میكند .واجها تمایزات

میان صداها هستند كه تغییرات معنایی در یک زبان را نشان میدهند .صداهای  fدر  fitو  pدر pit

واجهای متفاوتی هستند ،و این واقعیت را نشان میدهند كه این دو سازه با معانی متفاوتی مرتبط

هستند .واجها خود از خانوادهای از آواها تشکیل شدهاند .بنابراین ،آواهای  pدر واژههای spot ،top

و  potهمگی نمودهای مختلف واج  /p/هستند و واجگونههای 3واج  /p/نامیده میشوند.

دهندراكهدر زبان
ی معنا
تمایز
میرادهند كه
تشکیل
گروهای را
هاآوایی
های
استگروه
اینآنها
است كه
ماهیت واجها
انتزاعی
تمایز
تشکیل م
یای
های آوای
كه آن
اینها در
انتزاعیدرواج
در
(فیزیکی)طورنمود
تمایزات
واقعیمقابل،
دهند .در
مقابل،می
در نشان
گفتاری
نشانزبان
گفتاری در
معنا را
یافتهقابل
مستقیم
واقعیدر آواها به
نمود یافته
(فیزیکی)
تمایزات
میدهند.
حالتی
مقابل در
تلفظ راواژهها
رابطه با
در باال
مثال
تلفظمانند
هستند،
مشاهدهبه طور
آواها
دهان قرار
دست خود
در كه
حالتی
واژهها
مشاهدهابطه با
قابلباال در ر
مستقیممثال
هستند ،مانند
دست خود را مقابل دهان قراردادهاید.
كه
دادهاید.
در باالترین سطح ،یعنی سطح واژ-واجی ،گفتار توسط رشتهای از واجها كه تکواژها 4یا
واحدهای معنایی را تشکیل میدهند ،نمود پیدا میكند .ساختواژه به تركیب یک واژه از نظر تکواژها
Phones
Phonemes
3 Allophones
4 Morphemes
1
2
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یا كوچکترین واحدهای معنادار آن ،اشاره دارد (بلومفیلد .)1933 ،1رشتههای واجیای كه
واحدهای معنایی را بازنمایی میكنند تکواژ نامیده میشوند .همانند واجها كه شامل مجموعهای از
واجگونهها هستند ،تکواژها نیز مجموعهای از تکواژگونهها 2را در بر میگیرند .به عنوان مثال ،توالی

حروف  signیک تکواژ را تشکیل میدهد كه در كلمات  signedو  signatureبه شکل تکواژگونههای

آن نمود پیدا میكند .نظام نوشتاری زبان انگلیسی واژ-واجی است ،از این لحاظ كه تلفظها در بیشتر
ً
موارد نمود پیدا میكنند ،اگرچه بعضا همراه با تعدیلهایی برای بیان معنای مورد نظر .این نکته در
این واقعیت منعکس است كه صورتهای نوشتاری  signedو  signatureهر دو در داشتن عنصر

نوشتاری  signمشترک هستند ،با وجود اینکه تلفظ جزء  signدر هر یک از این واژهها به طور قابل
مالحظهای متفاوت است.
 .3-3نظام خط
نظام خط عبارت است از مجموعه عالئم مورد استفاده برای بازنمایی تلفط و معنا در نوشتار .برای
مثال ،نظام خط زبان انگلیسی از  26حرف بزرگ و كوچک ،اعداد  0تا  ،9عالئم نقطهگذاری و تعداد
كمی عالئم دیگر (مانند  # ،$و @) تشکیل شده است .در دنیای امروز نظامهای نوشتاری بسیاری
وجود دارند؛ با این حال ،این نظامها به سه نوع اصلی قابل دستهبندی هستند (كرودر و واگنر1992 ،؛
دیفرانسیس1989 ،3؛ گلب1952 ،4؛ راینر و همکاران2001 ،؛ راینر و پوالتزک .)1989 ،این سه
گروه عبارتند از نظام الفبایی ،5هجایی ،6و واژی-هجایی.7
نظامهای نوشتاری الفبایی ،مانند هلندی ،انگلیسی ،آلمانی ،ایتالیایی ،كرهای ،اسپانیایی ،و نظام
ً
ً
پینین 8چینی ،متکی بر تعداد نسبتا كمی حروف هستند كه تقریبا متناظر با نمود سطح واجی گفتار

میباشند .حروف بیشتر واجها را بازنمایی میكنند تا آواها یا واژ-واجها را .در مثالهای spot ،top
Bloomfield
Allomorphs
3 DeFrancis
4 Gelb
5 Alphabetic
6 Syllabaries
7 Morphosyllabaries
8 Pinyin
1
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و  ،potسه آوای بازنمایی شده توسط صداهای مرتبط با حرف  ،pواجگونههای مختلف واج واحد

 /p/هستند ،و یک حرف واحد  pدر صورت نوشتاری آنها بهكار رفته است .نظامهای هجایی،
نظامهای نوشتاریای هستند با نویسههایی 1كه هجاها ،و نه واجها ،را بازنمایی میكنند .نمونهای از
نظام هجایی ،کانای 2ژاپنی است .در نهایت ،نظامهای نوشتاری واژی-هجایی نظامهایی هستند با
نویسههایی كه نمایانگر نه تنها هجاها بلکه تکواژها یا واحدهای معنایی میباشند .نمونههایی از
نظامهای نوشتاری واژی-هجایی شامل زبان چینی و نظام کانجی 3ژاپنی میشود.
 .4-3رشد هوشیاری واجی در فراگیری خواندن زبان انگلیسی

هوشیاری واجی 4به داشتن آگاهی و دسترسی به ساختار آوایی زبان گفتاری فرد مربوط میشود
(یورم 5و شر1983 ،6؛ واگنر و ترگسن .)1987 ،تمام واژههای انگلیسی گویش آمریکایی غربی
میانه 7میتوانند با استفاده از مجموع  44واج موجود در این زبان ( 24همخوان 8و  20واکه)9
بازنمایی شوند( .انگلیسی آمریکایی غربی میانه به گویشی كه به طور معمول توسط مجریان خبری
تلویزیون آمریکا صحبت میشود ،اشاره دارد ).واكهها با عبور هوا از میان تارهای صوتی كه باعث
ارتعاش آنها میگردد ،تولید میشوند .همخوانها به وسیلۀ انسداد و آزاد كردن هوا تولید میشوند.
اینکه چه همخوانی تولید میشود بستگی به این دارد كه چه بخشهایی از مجرای صوتی برای كنترل
جریان هوا مورد استفاده قرار میگیرند (به عنوان مثال ،دندانها ،لبها و یا كام) ،و اینکه آیا تارهای
صوتی نیز در ارتعاش هستند یا خیر.
حدود ده تریلیون تركیب ممکن از مجموعه واجهای موجود در این زبان امکانپذیر میباشد.
ً
ً
اما از این تعداد تركیب ممکن ،تنها تعداد نسبتا كمی واقعا در زبان گفتار رخ میدهند ،و بسیاری از

آنها در چندین واژه نمود پیدا میكنند (واگنر و همکاران .)1997 ،بنابراین ،واژههای  knit ،sitو fit

Characters
Kana
3 Kanji
4 Phonological awareness
5 Jorm
6 Share
7 Midwestern American
8 Consonant
9 Vowel
1
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هر كدام از سه واج تشکیل شدهاند ،كه اولین واج آنها متفاوت و دو واج دیگر در هر سه واژه یکسان
است .این حقیقت توسط امالی این واژهها نمایان میشود؛ آنها حروف اول متفاوت ،و حروف
میانی و پایانی یکسانی دارند .این تناظر میان واجها و حروف نشان میدهد كه آگاهی از ماهیت
واجی زبان گفتاری فرد میتواند یادگیری خواندن آن زبان را آسانتر سازد.
ً
دو نوع شاهد نشان میدهد كه هوشیاری واجی واقعا نقشی سببی را در فراگیری خواندن در
مراحل اولیه ایفا میكند .دستۀ اول این شواهد توسط مطالعات همبستگی بلندمدت ،و دستۀ دوم
توسط مطالعات مداخلهای یا آموزشی ،ارائه میشود .مطالعات مداخلهای بسیاری كه هوشیاری
واجی و رابطۀ میان حروف و صداها را مورد هدف قرار دادهاند ،به پیشرفت مهارتهای رمزگشایی
در خوانندگان ضعیف منجر شدهاند (برای مثال ،ادامز1990 ،؛ بال 1و بلکمن1991 ،2؛ بردی 3و
همکاران1994 ،؛ باس 4و ونایزندورن1999 ،5؛ بیرن 6و فیلدینگ-بارنسلی،1991 ،1989 ،7
1995 ،1993؛ بیرن ،فیلدینگ بارنسلی و اشلی2000 ،8؛ كال1983/1967 ،9؛ اری 10و همکاران،
2001؛ فورمن 11و همکاران2003 ،؛ فورمن و همکاران1998 ،؛ راشوت ،مکفی 12و ترگسن،
2001؛ اشنایدر ،13انموزر ،14روث 15و كواسپرت1999 ،16؛ اشنایدر ،روث و انموزر2000 ،؛
ترگسن و همکاران2001 ،؛ [.)]...
البته برخی از شواهد مبنی بر وجود رابطۀ سببی میان هوشیاری واجی و فراگیری خواندن را

Ball
Blachman
3 Brady
4 Bus
5 Van Ijzendoorn
6 Byrne
7 Fielding-Barnsley
8 Ashley
9 Chall
10 Ehri
11 Foorman
12 MacPhee
13 Schneider
14 Ennemoser
15 Roth
16 Kuespert
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میتوان بر اساس تفسیرهای جایگزین ممکن به چالش كشید (كسلز 1و كولتهارت .)2004 ،2به
عنوان مثال ،اگر هوشیاری واجی و دانش شناخت حروف هر دو در یک مطالعۀ مداخلهای مورد
ً
آموزش قرار گیرند (كه معموال اینگونه است) ،چگونه میتوان مطمئن بود كه این آموزش هوشیاری
واجی است كه باعث تقویت مهارت خواندن واژهها میشود؟ این امکان وجود دارد كه تركیب آموزش
هوشیاری واجی و دانش شناخت حروف در واقع عامل جایگزینی برای آموزش تلفظ و صدای واژهها
باشد ،چیزی كه از قبل میدانیم میتواند مؤثر باشد .البته ،یک طرفدار وجود رابطه سببی میان
هوشیاری واجی و فراگیری خواندن ممکن است اینگونه استدالل كند كه یکی از دالیل اثربخشی
آموزش تلفظ این است كه باعث ایجاد نتیجۀ فرعی بهبود هوشیاری واجی میشود .اگرچه مطالعات
مجزا میتوانند بر اساس دالیل مختلفی به چالش كشیده شوند ،اما الگوی كلی نتایج ،و به طور
خاص مطالعات همبستگی بلندمدتی كه اثر اتورگرسور 3را لحاظ كردهاند ،وجود تأثیر سببی
هوشیاری واجی را بر مهارت خواندن واژهها تأیید میكنند (هولم ،4اسنولینگ ،5كاراووالس 6و
كرول.)2005 ،7
 .5-3پیامدهای ماهیت واجی خوانشپریشی
یکی از برنامههای عملی حاصل از تحقیقات بر روی رابطۀ میان پردازش واجی و مهارت خواندن،
طراحی آزمونهای پردازش واجی جهت استفاده در شناسایی افراد مبتال به خوانشپریشی بوده است.
نمونهای از این آزمونها ،آزمون جامع پردازش واجی ( 8)CTOPPاست (واگنر ،ترگسن و راشوت،
.)1999
این آزمون برای سنجش هوشیاری واجی ،حافظۀ واجی ،و نامیدن سریع ،برای افراد در محدودۀ
سنی  5تا  24سال طراحی شده است .انطباق با چنین محدودۀ سنی گستردهای ،و رشد قابل توجه
Castles
Coltheart
3 Autoregressor effect
4 Hulme
5 Snowling
6 Caravolas
7 Carroll
8 Comprehensive Test of Phonological Processing
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پردازش واجیای كه در این محدودۀ سنی رخ میدهد ،مستلزم طراحی دو نسخه از این آزمون بوده
است .اولین نسخۀ آن برای افراد  5تا  6ساله است ،و شامل هفت خردهآزمون اصلی و یک خردهآزمون
مکمل میباشد .نسخۀ دوم كه برای سنین  7تا  24ساله است ،متشکل از شش خردهآزمون اصلی و
شش خردهآزمون مکمل میباشد .خردهآزمونهای مکمل به منظور ارزیابی هر چه عمیقتر نقاط
ضعف و قوت در پردازش واجی ،ارائه میشوند .هر دو نسخه به صورت انفرادی اجرا میشوند ،و
خردهآزمونهای اصلی حدود  30دقیقه به طول میانجامند.
سیزده خردهآزمون موجود در (هر یک یا هر دو نسخۀ) آزمون جامع پردازش واجی  -به عنوان
خردهآزمون اصلی یا مکمل  -در جدول  1فهرست شدهاند .خردهآزمونهای هوشیاری واجی
مهارتهایی را كه مرتبط با آموزش خواندن هستند ،ارزیابی میكنند .آزمون حذف 1نیازمند تقسیم
واژههای گفتاری به بخشهای كوچکتری متناظر با امالی آنها میباشد .جداسازی واژهها 2مهارتی
را ارزیابی میكند كه پیشنیاز نگاشت میان حروف و صداها است؛ از این جهت كه نگاشت حروف
و صداها مستلزم این است كه واژهها به بخشهای كوچکتری (حروف) تقسیم شوند .ادغام واژهها

3

نیازمند تركیب صداها با یکدیگر است ،و هنگام رمزگشایی واژهها به صورت حرف به حرف و یا
واحدهای واجی بزرگتر ،و سپس تركیب بخشهای رمزگشایی شده برای تشخیص واژۀ هدف ،مورد
نیاز میباشد .تطبیق صداها 4نیازمند تشخیص اولین صدا در یک واژه است؛ این یکی از نخستین
مهارتهای خواندن است كه آموخته میشود.
جدول  -1خردهآزمونهای آزمون جامع پردازش واجی ()CTOPP
خردهآزمونهای اصلی هوشیاری واجی

 .1حذف :این یک خردهآزمون  20سؤالی است كه توانایی حذف یک واحد واجی از یک واژه و سپس
تلفظ بخش باقیماندۀ آن را ،اندازهگیری میكند .به عنوان مثال ،از آزمودنی خواسته میشود كه واژۀ cat

را بدون  /c/تلفظ كند؛ كه پاسخ صحیح  /at/خواهد بود.

 .2ادغام واژهها :این یک خردهآزمون  20سؤالی است كه توانایی تركیب واحدهای واجی را در قالب واژه،
Elision
Segmenting Words
3 Blending Words
4 Sound Matching
1
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میسنجد .به عنوان مثال ،ممکن است از آزمودنی پرسیده شود« :این صداها چه واژهای را میسازند:

/t/،/a/،/c/؟».

 .3تطبیق صداها :این خردهآزمون  20سؤالی توانایی تطبیق صداها را میسنجد .فرد آزمونگیرنده واژهای
را تلفظ میكند و سپس سه پاسخ را به دنبال آن طرح میكند .تمام واژهها با تصاویر ارائه میشوند .برای
نیمۀ اول این آزمون ،تکلیف مورد نظر همان تطابق صداهای آغازین است .برای مثال ،از آزمودنی پرسیده

میشود« :كدام واژه با صدایی مشابه صدای آغازین  panشروع میشود pig ،hat :و یا cone؟» كه پاسخ

صحیح  pigخواهد بود .در نیمۀ دوم این خرده آزمون ،تکلیف مورد نظر تطبیق صداهای پایانی است؛ و

برای همان واژههای مثال قبل ،این بار  coneپاسخ صحیح خواهد بود ،چرا كه با صدایی مشابه صدای
پایانی  ،panپایان مییابد.

خردهآزمونهای اصلی حافظۀ واجی

 .4حافظۀ عددی :1این خردهآزمون  21سؤالی ظرفیت حافظۀ عددی پیشرونده را برای توالیهایی به طول
 2تا  8رقم اندازهگیری میكند.
 .5تکرار توالیهای غیرواژگانی (ناواژهها) :2این یک خردهآزمون  18سؤالی است كه با خواستن از افراد
به تکرار توالیهای غیرواژگانیای كه طول آنها بین  3تا  15واج متغیر خواهد بود ،حافظۀ واجی آنها را
ارزیابی میكند .برای مثال ،اینکه آزمودنی واژۀ (ناواژۀ)  jatsizرا شنیده و سپس آن را تلفظ كند.

خردهآزمونهای اصلی نامیدن سریع

 .6نامیدن سریع رنگها :3این خردهآزمون  72سؤالی سرعت نامیدن مجموعهای از بلوکهای رنگی را
میسنجد .این آزمون در دو مرحله اجرا میشود ،كه هر یک نیازمند این است كه فرد  36مورد را با حداكثر
سرعت و دقت ممکن شناسایی و نامگذاری كند .رنگهای مورد استفاده كه باید نام برده شوند آبی ،قرمز،
سبز ،مشکی ،زرد و قهوهای هستند .این آزمون یک خردهآزمون اصلی در نسخۀ  5تا  6ساله ،و یک
خردهآزمون مکمل در نسخۀ  7تا  24سالۀ آزمون پردازش واجی است.
 .7نامیدن سریع اشیاء :4این خردهآزمون مشابه آزمون نامیدن سریع رنگهاست ،با این تفاوت كه در این
مورد محرک هایی كه باید نامیده شوند اشیاء هستند؛ مداد ،ستاره ،ماهی ،صندلی ،قایق ،كلید . ... ،این
آزمون نیز ،یک خردهآزمون اصلی در نسخۀ  5تا  6ساله ،و یک خردهآزمون مکمل در نسخۀ  7تا  24سالۀ
Memory for Digits
Nonword Repetition
3 Rapid Colour Naming
4 Rapid Object Naming
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آزمون پردازش واجی است.
 .8نامیدن سریع اعداد :1این خرده آزمون نیز مشابه آزمون نامیدن سریع رنگهاست ،با این تفاوت كه
محرکهایی كه باید نامیده شوند اعداد هستند؛  . ... ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2این آزمون یک خردهآزمون اصلی
تنها برای نسخۀ  7تا  24ساله است.
 .9نامیدن سریع حروف :2این خرده آزمون نیز مشابه آزمون نامیدن سریع رنگهاست ،با این تفاوت كه

محرکهایی كه باید نامیده شوند حروف هستند؛  . ... ،t ،s ،n ،k ،c ،aاین آزمون یک خردهآزمون اصلی

تنها برای نسخۀ  7تا  24ساله است.
خردهآزمونهای مکمل

 .10وارونهسازی واجها :3این خردهآزمون  18سؤالی نیازمند وارونه كردن ترتیب صداها در یک توالی
آوایی و تلفظ واژۀ حاصل است .برای مثال ،از آزمودنی خواسته میشود كه  oodرا وارونه تلفظ كند؛ كه

پاسخ صحیح  doخواهد بود.

 .11ادغام ناواژهها :4این خردهآزمون  18سوالی مشابه آزمون ادغام واژههاست ،با این تفاوت كه در این
مورد محرکها ناواژه هستند و نه واژههای حقیقی.
 .12جداسازی واژهها :5این خردهآزمون  20سؤالی نیازمند آن است كه فرد یک واژه را به اجزای سازندۀ
آن تجزیه كرده و بخشهای آن را به صورت جداگانه تلفظ كند .به عنوان مثال ،از آزمودنی خواسته میشود

واژۀ  catرا صدا به صدا تلفظ كند.

 .13جداسازی ناواژهها :6این خردهآزمون  20سؤالی مشابه آزمون جداسازی واژهها است ،تنها با این
تفاوت كه در این مورد محرکها ناواژه هستند.

خردهآزمونهای ادغام و جداسازی ناواژهها برای متخصصان و پژوهشگرانی گنجانده شده است كه
موارد غیرواژگانی را ترجیح میدهند .برخی صاحبنظران بر این باورند كه ناواژهها سنجش بهتر و
خالصتری از پردازش واجی را ارائه میدهند ،زیرا در این حالت تأثیر واژگان درون ذهن كاهش
مییابد .با وجود این ،اجرای آزمون و امتیازدهی توسط آزمونگیرنده در مورد ناواژهها دشوارتر است.
Rapid Digit Naming
Rapid Letter Naming
3 Phoneme Reversal
4 Blending Nonwords
5 Segmenting Words
6 Segmenting Nonwords
1
2
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عالوه بر ایجاد مشکالتی برای آزمونگیرنده ،برخی آزموندهندگان به ویژه كودكانی در سنین پایینتر،
در به كار بردن و تلفظ ناواژهها مشکل دارند .با توجه به این نگرانیها ،ناواژهها تنها در خردهآزمونهای
مکمل گنجانده شدهاند .همچنین ،به منظور كاهش خطای مربوط به تفاوتهای فردی در میزان دقت
آزمونگیرندگان در تلفظ ناواژهها ،موارد خردهآزمونهای مربوط به ناواژهها از طریق فایل ضبط شده
ارائه میشود.
در رابطه با حافظۀ واجی ،تعدادی تکالیف سنجش ظرفیت حافظۀ عددی در آزمونهای مختلف
موجود میباشد .خردهآزمون ظرفیت حافظۀ عددی در آزمون پردازش واجی به گونهای طراحی شده
است كه سنجش هر چه بهتری را از حافظۀ واجی ارائه دهد .برای به حداكثر رساندن میزان دقت این
خردهآزمون در ارزیابی حافظۀ واجی (و نه راهبردهای تمرین حافظه) ،این اعداد به صورت  2رقم در
هر ثانیه ارائه میشوند .این میزان ارائه ،فرصت تمرین یا استفاده از سایر راهبردهای حافظهای را كه
میتوانند در عملکرد تأثیر داشته باشند ،به حداقل میرساند .همۀ موارد تنها نیازمند یادآوری پیشرو

1

اعداد میباشند ،زیرا یادآوری پسرو 2پیچیدگیهای شناختی و پردازش راهبردی را دخیل میسازد؛
و میتواند سنجش بهتری برای حافظۀ فعال فرد باشد تا سنجشی برای حافظۀ واجی به خودی خود.
برای افزایش پایایی ،دو راهبرد مورد استفاده قرار میگیرد .نخست اینکه ،اعداد با استفاده از قالبی
ضبط شده ارائه میشوند .این روش تضمین میكند كه اعداد به تعداد  2رقم در هر ثانیه ارائه میشوند،
و این میزان ارائه در رابطه با آزمونگیرندگان مختلف تفاوتی نخواهد داشت .دوم اینکه ،در هر رشتۀ
توالی اعداد ،سه رقم ارائه میشود ،و امتیاز كسب شده تعداد مواردی خواهد بود كه در هر رشته به
درستی یادآوری شود .موارد آزمون تکرار ناواژهها طوری طراحی شدهاند كه با واژههای حقیقی
كمترین شباهت را داشته باشند .این موارد از طریق تركیب تصادفی واجها ایجاد شده ،و سپس
توالیهایی كه قابل تلفظ باشند برای گنجانده شدن در آزمون بهكار گرفته میشوند .این در حالی
ً
است كه دیگر آزمونهای تکرار ناواژهها معموال شامل مواردی هستند كه بیشتر شبیه واژههای حقیقی
میباشند و این موضوع پردازش واژگانی با استفاده از دانش واژههای حقیقی ،و نه پردازش واجی ،را
تقویت میكند.
در رابطه با آزمونهای نامیدن سریع ،از كودكان  5تا  6ساله خواسته میشود كه تنها اشیاء و
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رنگهای متعارف را نامگذاری كنند .اگرچه نامیدن سریع اعداد و حروف پیشبینی بهتری برای
خواندن است ،از كودكان سنپایینتر خواسته میشود تنها اشیاء و رنگها را شناسایی كنند ،زیرا
تکالیف نامیدن سریع میبایست تفاوتها را در میزان سرعت و دقت نامیدن موارد آشنا اندازهگیری
كند و نه تفاوتهای میزان آشنایی با آن موارد را .وقتی از كودكان كم سن و سال خواسته شود كه اعداد
و حروف را نامگذاری كنند ،عملکرد آنها میتواند تحت تأثیر دانش محدود آنها از اعداد و حروفی
كه باید نامیده شوند قرار گیرد .نامیدن سریع حروف و اعداد برای كودكان بزرگتر ،خردهآزمونهای
اصلی را تشکیل میدهند .با وجود این ،نامیدن سریع رنگها و اشیاء در خردهآزمونهای مکمل برای
كسانی موجود است كه عالقهمند به سنجش نامیدن سریعی هستند كه تحت تأثیر دانش حروف یا
اعداد نباشد.
 .4تشخیص زودهنگام خوانشپریشی
آزمون جامع پردازش واجی به طور گستردهای برای شناسایی دانشآموزان مبتال به اختالالت خواندن
مورد استفاده قرار گرفته است .با این حال ،این نیاز مبرم وجود دارد كه كودكانی كه در معرض خطر
ظهور خوانشپریشی قرار دارند ،پیش از شروع به یادگیری خواندن ،شناسایی شوند (فلچر ،1الیون،2
فوكس 3و بارنز .) 2007 ،4مشکل اصلی در اینجا این است كه كودكان در سنین پیش از دبستان نه
قادر به انجام آزمونهای هوشیاری واجی (كه بر اساس تشخیص واجها از یکدیگر است) هستند ،و
نه قادر به خواندن .یک راهحل ممکن ،شناسایی اشکال نوظهوری از پردازشهای واجی و سواد
خواندن است كه میتوانند پیشبینیكنندۀ معادل تمامرشدیافتۀ این مهارتها در سالهای بعدی
باشند (اسنو ،5برنز 6و گریفین1998 ،7؛ وایتهرست 8و لونیگان.)1998 ،9
توانایی ایجاد تکالیف هوشیاری واجیای كه برای كودكان پیش از سن دبستان مناسب باشد ،بر
Fletcher
Lyon
3 Fuchs
4 Barnes
5 Snow
6 Burns
7 Griffin
8 Whitehurst
9 Lonigan
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ساختار پیچیدگی زبانی متکی است .باور پایه بر این است كه كار كردن با واحدهای زبانی بزرگتر
آسانتر از واحدهای زبانی كوچکتر میباشد (آنتونی ،1لونیگان ،برگس ،دریسکل 2و فیلیپس،3
2002؛ لونیگان .)2006 ،سلسلهمراتبی از واحدهای زبانی مرتب شده از واحدهای بزرگتر به
كوچکتر ،به ترتیب شامل واژههای مركب ،هجاها ،واحدهای آغازه 4و میانه 5در درون هجاها ،و
ً
نهایتا واجهای مجزا در درون این واحدها ،میباشد .آغازۀ یک هجا به همخوان یا خوشۀ همخوانی
ابتدای هجا گفته میشود .میانۀ هجا به واكۀ هجا و همخوان یا خوشۀ همخوانی پایانی آن اشاره دارد.
به عنوان مثال ،واژۀ تکهجایی  catمتشکل از آغازهای در قالب صدای  cو میانهای در قالب  atاست.

اما در رابطه با آزمون حذف ،دشواری هر آیتم به سطح پیچیدگی زبانی واحدی كه باید مورد
آزمون قرار گیرد بستگی دارد (آنتونی و فرانسیس2005 ،؛ آنتونی ،لونیگان ،دریسکول ،فیلیپس و
برگس .)2003 ،كودكان پیش از سن دبستان كه خواندن نمیدانند ،قادر به انجام آزمون حذف در

سطح واژههای مركب (برای مثال ،گفتن واژۀ  ،starfishو سپس گفتن آن بدون تلفظ  ،)fishدر سطح
هجاها (برای مثال ،گفتن  ،runningو سپس گفتن آن بدون تلفظ  ،)ingو تا اندازهای در سطح آغازه

و میانههای درون هجا (برای مثال ،گفتن واژۀ  ،rantو سپس گفتن آن بدون تلفظ  ،)/r/هستند.

اگرچه آغازۀ هجا میتواند یک واج واحد باشد ،و در نتیجه ممکن است چنین به نظر برسد كه كودكان
پیش از سن مدرسه قادر به دسترسی و تغییر در واجهای واحد هستند ،اما آزمونهای حذف مرتبط
با آغازه و میانۀ هجا میتوانند با دستکاری واحد قابلدسترستر میانه انجام شوند .كودكانی كه خواندن
ً
نمیدانند معموال قادر به انجام آزمون حذف در سطح واجهای منفرد نیستند (برای مثال ،گفتن واژۀ

 ،toadو سپس گفتن آن بدون تلفظ  ،)/d/و جدا ساختن یک واج از یک خوشۀ واجی حتی دشوارتر
است (برای مثال ،گفتن واژۀ  ،pastو سپس گفتن آن بدون تلفظ صدای  .)/s/یک آزمون هوشیاری

واجی كه متکی بر سطوح سادهتری از پیچیدگیهای زبانی است را میتوان در آزمون سواد اولیۀ پیش
از دبستان ( 6)TOPELیافت (لونیگان ،واگنر ،ترگسن و راشوت .)2007 ،این آزمون در مورد
Anthony
Driscoll
3 Phillips
4 Onset
5 Rime
6 Test of Pre-school Early Literacy
1
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كودكانی تا سن  3سال هم مفید واقع شده است.
هوشیاری متنی 1به شکل در حال ظهوری از خواندن اشاره دارد كه میتواند در سنین پیش از
دبستان ارزیابی شود و پیشبینیای برای مراحل بعدی خواندن باشد (انجمن ملی سواد اولیه،2
2008؛ وایتهرست و لونیگان .)1998 ،خردهآزمون دانش متنی  TOPELبرای سنجش هوشیاری
متنی طراحی شده است .این آزمون شامل دانش مربوط به قراردادهای نوشتاری و دانش شناخت
حروف میشود .به عنوان مثال ،به كودكان سه تصویر و یک واژه نشان داده میشود و از آنها خواسته
میشود كه نشان دهند كدام یک دارای حروف است .یا اینکه به آنها تصاویری از چهار كتاب نشان
داده میشود كه یکی از آنها دارای عنوان بر روی جلد است ،و از آنها خواسته میشود تا مشخص
كنند كدام یک نام كتاب را نشان میدهد .یا تصاویری از نوشتهها به كودكان نشان داده میشود ،و از
آنها خواسته میشود كه تصویری كه بیشترین واژهها را در خود دارد مشخص كنند .یا از آنها خواسته
میشود كه حروف را از اعداد و یا سایر نشانهها تمییز دهند .در نهایت ،ممکن است از كودكان در
مورد نام و صدای حروف پرسیده شود.
با استفاده از تکالیفی مانند آزمون حذف در واژههای مركب و یا آزمون هوشیاری متنی ،كودكانی
كه در معرض خطر ناتوانی در خواندن قرار دارند میتوانند در سنین پایین (تا  3سال) شناسایی شوند.
امید بر این است كه مداخالت و اصالحات طراحی شده به منظور بهبود رشد تواناییهای واجی
بتوانند در سنین پیش از مدرسه به اجرا گذاشته شوند تا خطر ناتوانیهای خواندن در آینده را كاهش
دهند ،و یا حتی اگر نتوان به طور كامل جلوی این مشکالت را گرفت ،حداقل شدت آن كاهش یابد.
 .5مشکالت در فراگیری خواندن سایر نظامهای نوشتاری
اگرچه بسیاری از تحقیقات خوانشپریشی بر اساس عملکرد فراگیران در یادگیری خواندن زبان
انگلیسی بوده است ،اكنون مطالعات قابل مالحظهای نیز در مورد مشکالت مرتبط با یادگیری
خواندن نظامهای نوشتاری غیر از انگلیسی موجود میباشد .سه نکتۀ كلی از این مطالعات بینازبانی
پیرامون خوانشپریشی استنباط میشود.
نخست اینکه ،اختالل در پردازش واجی به طور كلی ،و در هوشیاری واجی به طور خاص ،در
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همۀ زبانهایی كه تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،دیده میشود (گسوامی2002 ،1؛
گوالندریس2003 ،2؛ زیگلر 3و گسوامی .)2005 ،ارتباط میان هوشیاری واجی و فراگیری خواندن،
خاص نظام نوشتاری انگلیسی نیست؛ بلکه یک ویژگی جهانی در مورد خوانندگان ضعیف ،صرف
نظر از نظام خطی زبان آنها ،اختالل در هوشیاری واجی است (شایویتز ،4موریس 5و شایویتز،
 .)2008اگرچه گزارشهای پراكندهای نیز موجود هستند كه به نظر میرسد این ادعای كلی در مورد
نظامهای نوشتاری را زیر سؤال میبرند (به عنوان مثال ،ویدل ،)2003 ،6اما این گزارشها به طور
معمول با مطالعات متعاقب دیگری دنبال شدهاند كه شواهدی دال بر اختالل در هوشیاری واجی در
خوانندگان ضعیف نظام نوشتاری مورد نظر ارائه میدهند (برای مثال ،سکی 7و همکاران.)2008 ،
حداقل برخی از یافتههای به نظر متناقض به تفاوت در شیوههای فرهنگی در رابطه با اذعان به وجود
افرادی كه خوانندگانی ضعیف هستند ،و چگونگی شناسایی و طبقهبندی آنها ،بازمیگردد (چنگ،8
.)2007
دوم اینکه ،ماهیت و شدت تأثیر اختالل در هوشیاری واجی ،به پیچیدگی زبانی بازنمایی شده
توسط یک نظام نوشتاری خاص بستگی دارد .همه زبانهای نوشتاری بازنمودی از زبانهای گفتاری
هستند (گسوامی .)2002 ،سطحی كه این بازنمایی در آن صورت میگیرد بر ظهور اختالل در
هوشیاری واجی تأثیر میگذارد .سطوح پیچیدگی زبانیای را كه پیش از این توصیف شد ،به یاد
ً
آورید .تمییز دادن و به كار بردن واحدهای زبانی نسبتا بزرگ مانند هجاها آسانتر از واحدهای زبانی
كوچکتر مانند واجها است .در نتیجه ،فراگیری نظامهای خطی با عناصر نوشتاریای كه با واحدهای
زبانی كوچکتری مانند واجها مطابقت دارند ،در مقایسه با نظامهای خطیای كه نمایانگر واحدهای
زبانی بزرگتر مانند هجاها هستند ،برای افراد دچار اختالل هوشیاری واجی دشوارتر است.
نکتۀ سوم اینکه ،در نظامهای خطی الفبایی ،نظم و قاعده نگاشت میان حروف و واجها در
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پیشروی اثر اختالل هوشیاری واجی تأثیر میگذارد .در مورد برخی زبانهای نوشتاری از جمله
فنالندی ،هر حرف خاص با یک واج واحد متناظر است ،و تمام واژهها از این نظر باقاعده هستند،
به این مفهوم كه میتوان به سادگی با ارتباط دادن واجهای متناظر به حروف موجود در یک واژه ،آنها
را رمزگشایی كرد .به همین دلیل ،این گونه زبانهای نوشتاری به عنوان زبانهای شفاف 1مشخص
میشوند .اما در مورد برخی دیگر از زبانها مانند انگلیسی و فرانسه ،یک حرف خاص میتواند با
واجهای متعددی متناظر باشد و بخش قابلتوجهی از واژهها بیقاعده هستند (به عنوان مثال ،صورت
نوشتاری واژۀ  .)yachtاین گونه زبانهای نوشتاری به عنوان زبانهای تیره 2یا غیرشفاف خوانده

میشوند .اختالل در هوشیاری واجی ،فراگیری زبانهای غیرشفاف را طی دورۀ طوالنیتری نسبت
به فراگیری زبانهای شفاف ،تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان مثال ،جورجیو ،3پاریال 4و
پاپادوپولوس ) 2008( 5یادگیری كودكانی را كه خواندن زبان شفاف یونانی را فرا میگرفتند با
كودكانی كه خواندن زبان غیرشفاف انگلیسی را میآموختند ،مورد مقایسه قرار دادند .هوشیاری
واجی در زبان انگلیسی در هر دو سال اول و دوم تحصیلی مربوط به رمزگشایی واژهها بود .در مقابل،
هوشیاری واجی در زبان یونانی در سال اول مرتبط با رمزگشایی واژهها بوده ،اما در سال دوم دیگر
این چنین نبود .به نظر میرسد نکتۀ مطرح در اینجا این باشد كه هوشیاری واجی در مراحل اولیۀ
یادگیری خواندن ،صرف نظر از ماهیت نظام نوشتاری زبان ،مهم است .اما این مرحلۀ آغازین در
یادگیری خواندن ،در مورد فراگیران زبانهای نوشتاری شفاف نسبت به فراگیران نظامهای غیرشفاف،
با سرعت بیشتری پیموده میشود.
 .6نتیجهگیری
درک و شناخت ما نسبت به ماهیت خوانشپریشی ،از دیدگاههای ابتدایی مبنی بر خواندن وارونه ،به
دیدگاه رایج كنونی مبنی بر اینکه خوانشپریشی مرتبط با اختاللی در خواندن در سطح واژه است كه
از مشکالتی در پردازش زبانی ناشی میشود ،تغییر یافته است .این تحول نشاندهندۀ نکاتی متعدد
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همراه با پیامدهایی است كه از حوزۀ خوانشپریشی فراتر میروند.
نخست اینکه ،منابع بالقوۀ متعددی از تفاوتهای رشدی و فردی در وظایف شناختی پیچیده
وجود دارند .خواندن طبیعی نیازمند بینایی كافی ،كنترل حركات چشم ،ادراک دیداری ،دانش
ویژگیهای نوشتاری ،واجی و معنایی واژهها ،مهارتهای شناختی و زبانی سطوح باالتر ،حافظه و
دقت ،است .اگر هر یک از این عوامل بالقوۀ تعیینكنندۀ عملکرد به طوری جدی دچار اختالل شود،
عملکرد خواندن پایین خواهد آمد .به عنوان مثال ،خواندن طبیعی با وجود نارسایی شدید در بینایی
ممکن نمیباشد ،مگر اینکه یک سیستم جایگزین مانند خط بریل 1در دسترس قرار گیرد؛ و كودكانی
با مشکالت جدی در تمركز توجه ،به طور معمول در درک متون طوالنی و پیچیدهتر دچار اختالل
می شوند .با وجود این ،نتایج حاصل از مطالعات مربوط به رشد طبیعی مهارت خواندن و همچنین
رشد نابهنجار خوانشپریشی ،نشان میدهند كه اختالل در زبان ،و نه بینایی ،عملکرد را محدود
میسازد .این مشکل زبانی به نظر میرسد كه از طریق عملکرد ضعیف در آزمونهای هوشیاری
واجی قابل تشخیص باشد .خبر خوب برای مربیان و سایر كسانی كه در یاری رساندن به افراد مبتال
به خوانشپریشی فعال هستند این است كه اكثر این افراد به مداخالت و درمانهای هوشیاری واجی
كه منجر به بهبود پردازش واجی و مهارت خواندن آنها میشود ،واكنش نشان میدهند.
ً
البته قطعا تفاوتهایی فردی در مجموعه عوامل الزم برای خواندن طبیعی ،از جمله دقت بینایی،
وجود دارد .اما به جز موارد خاص مرتبط با اختالل شدید بینایی ،اینکه تفاوتهای فردی در دقت
بینایی عملکرد خواندن را تحت تأثیر قرار دهد باوری غلط است ،زیرا الزمۀ دقت بینایی در خواندن
ً
طبیعی به نسبت قابلیتهای انسان در فعالیتهای دیداری نسبتا ناچیز است .البته میتوان یک آزمون
خواندن طراحی كرد كه دقت بینایی در آن عاملی تعیینكننده باشد .نمودارهای تشخیص بینایی كه
در گذشته چشمپزشکان از ما میخواستند تا بر روی دیواری از فاصلۀ دور بخوانیم ،و اكنون در صفحه
نمایشهایی شبیهسازی میشوند ،مثال واضحی از این نوع آزمون است .اما زمانی كه ما میتوانیم
متن خواندنی را در فاصلۀ مناسبی از خود تنظیم كنیم ،دقت بینایی تا حد زیادی بیارتباط با موضوع
خواهد بود.
نکتۀ دوم این است كه آزمایشهای دقیق در رابطه با مقایسۀ افراد دارای عملکرد طبیعی و افراد
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 مشاهدۀ این، در مورد خوانشپریشی. كلید تشخیص عوامل مهم تعیینكنندۀ عملکرد میباشد،مبتال
واقعیت كه خوانندگان مبتدی دارای پیشرفت طبیعی به همان اندازۀ خوانندگان بزرگتر مبتال به
 در تشخیص این باور غلط كه خوانشپریشی،خوانشپریشی مرتکب اشتباهات وارونگی میشوند
 مقایسۀ حركات چشم. بسیار مهم بوده است،ناشی از وارونه دیدن چیزها (حروف) میباشد
 نتیجهای مشابه،خوانندگان طبیعی به هنگام خواندن متنی دشوار با حركات چشم خوانندگان ضعیف
.در رد این باور غلط داشته است كه خوانشپریشی ناشی از حركات چشمی معیوب است
ً
باید اذعان داشت كه تحلیل ما از مشکل خوانشپریشی ضرورتا در حیطۀ تعریف آن محدود
 شاید مهمترین آنها این. عوامل مهم تعیینكنندۀ دیگری در عملکرد خواندن نقش دارند.بوده است
ً
احتمال باشد كه مشکالت خواندن اغلب توسط آموزشهایی كه عمدتا به سمت دانشآموزان
 تشدید،معمولی جهتدهی شده و برای كودكانی كه از همساالن خود عقب میمانند ناكارامد هستند
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