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 Background and Purpose: Dyslexia is a neurodevelopmental disorder. Recently, researchers have 

focused on the cognitive correlates of this disorder. Identifying the cognitive processes of children 

with dyslexia can provide a deeper understanding of this disorder and guide the effective intervention 

programs for it. Therefore, the present study aimed to investigate the role of four cognitive processes 

of Planning, Attention, Simultaneous, and Successive (PASS) in explaining the ability of word 

reading and text comprehension in children with dyslexia. 

Method: This research was a descriptive correlational study. The study population included all the 

students with dyslexia who were studying at grades two to five of primary school in Isfahan in the 

academic year of 2017-2018. A sample of 100 students was selected by multistage sampling. Raven's 

Progressive Matrices (1956), Reading and Dyslexia Test (Karami Noroozi & Moradi, 2005), 

Assessment System-second edition (Naglieri, Das & Goldstein, 2014) were used to collect the data. 

Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis.  

Results: Findings showed that "word reading" was associated with simultaneous and successive 

processing and attention, and "text comprehension" was associated with simultaneous and successive 

processing, planning and attention (P≤0.01). Based on the regression analysis, the simultaneous and 

successive processing predicts 49% of the variance of "word reading", whereas successive processing 

and planning predict 44% of the variance of "text comprehension".  

Conclusion: Results showed that children with dyslexia have dysfunction in simultaneous and 

successive processing and planning. These finding can be helpful in the process of diagnosing this 

disorder and designing interventions for it. In fact, identifying the cognitive processes involved in 

"reading" can provide a deeper understanding of how to facilitate and improve reading performance 

through explicit training of PASS processes. 
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مقاله پژوهشی

 وانینارساخ به مبتلانقش فرایندهای شناختی پاس در تبیین توانایی خواندن کلمه و درک متن در کودکان 
 

 3، سالار فرامرزی2*، امیر قمرانی1مریم صمدی
 ، ایراناصفهان شناسی، دانشگاهشناسی و آموزش كودكان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانروانگروه ي ادانشجوي دكتر .1

 ، ایرانشناسی، دانشگاه اصفهانشناسی و آموزش كودكان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانروانگروه استادیار . 9

 ، ایرانشناسی، دانشگاه اصفهانشناسی و آموزش كودكان با نیازهاي خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانروانگروه دانشیار . 3
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 29/20/29دریافت شده: 

 11/23/22پذیرفته شده: 

 31/26/22منتشر شده: 

شناسایی . اندشده متمركزهاي شناختی این اختلال پژوهشگران بر همبسته راًیاخنارساخوانی، اختلالی عصبی تحولی است كه  زمینه و هدف: 

ر اي مؤثر، فراهم كند. پژوهش حاضهاي مداخلهتري از این اختلال و هدایت برنامهدرک عمیقتواند فرایندهاي شناختی این گروه از افراد می

ن تدر تبیین توانایی خواندن كلمه و درک م، و متوالی( زمانهمریزي، توجه، پردازش )برنامهي شناختی پاس ندهاایفرنقش بررسی  هدف با

  نارساخوانی انجام شد. به مبتلادر كودكان 

 تحصیل به مشغول نارساخوان آموزاندانش این مطالعه شامل تمامی آماري نوع همبستگی بود. جامعه از، روش پژوهش توصیفی روش:

گیري صورت نمونه به از این جامعه آموزدانش 122اي به حجم نمونهبود كه  1326-1329در سال  اصفهان شهر ابتدایی پنجم تادوم  پایه در

كرمی نوري و ) نارساخوانی و خواندن آزمون، (1206) ریون روندهشیهاي پماتریس ها ازآوري دادهبراي جمعاي انتخاب شدند. چندمرحله

روش آماري ضریب همبستگی ها با . دادهاستفاده شد( 9211شناختی )ناگلیري، داس و گلدشتاین،  سنجش نظامو ویرایش دوم  (1331مرادي، 

  شد. لیتحل و هیپیرسون و تحلیل رگرسیون تجز

 ،ریزيه، برنامیمتوال زمان،با پردازش هم "درک متن"و  و توجه؛ ی،زمان، متوالبا پردازش هم "خواندن كلمه"نتایج نشان داد كه  ها:یافته

؛ و "خواندن كلمه"درصد از واریانس متغیر  12، زمانهم، پردازش متوالی و ونیرگرسبر اساس نتایج تحلیل (. ≥21/2pو توجه، رابطه دارد )

 كنند.بینی میرا پیش "درک متن"درصد از واریانس متغیر  11ریزي و پردازش متوالی، برنامه

این  ریزي هستند.و برنامه ،زمان، متوالیپردازش هم سطح ، داراي عملکرد ناقص درنارساخوان نتایج نشان داد كه كودكان گیری:نتیجه

مربوط به  شناسایی فرایندهاي شناختی واقع درتواند در فرایند تشخیص و طراحی مداخلات براي اختلال نارساخوانی، مفید باشد. ها مییافته

 ورد. پاس، فراهم آتري از چگونگی تسهیل و بهبود عملکرد خواندن از طریق آموزش صریح فرایندهاي تواند درک عمیقفرایند خواندن می
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 A.ghamarani@edu.ui.ac.irرایانامه: 

 231-39239066تلفن: 
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 مقدمه
تعامل  اثر بررایج اسااات كه 9یک اختلال عصاااب تحولی  1نارسااااخوانی

عوامل ارثی و محیطی بر توانایی مغز در ادراک یا پردازش مؤثر اطلاعات 

(. ویژگی اصااالی این اختلال ناتوانی فرد در درسااات 1گذارد )تاثثیر می

واساااطه یک  خواندن، ساااریع خواندن، و درک مطلب اسااات كه بدون

اي هفرصت اساس بردهد و نارساایی حسی ویژه یا نارسایی ههنی ر  می

درصد جمعیت  19تا  0(. این اختلال كه 9یادگیري او قابل توجیه نیست )

و یا  ی در عملکرد تحصیلی، شغلیتوجه قابلرا در برگرفته است، اختلال 

 (.3كند )هاي زندگی روزمره ایجاد میفعالیت

به نظر بیشااتر متخصااصااان، نارساااخوانی وابسااته به مشااکلات بنیادي 

 دهد این اختلالنشان میوجود دارد كه  یهد محکمشواشاناختی است و 

 ریهاي اخسال ی(. ط0و  1) استمعینی در ارتباط شناختی  هايهمبستهبا 

را با عملکرد خواندن  1ع خودكاریسار يگذارو نام 3یشاناختواج یآگاه

 دهكر دایت پیاهم نارساخوانی نیزن ارتباط در درک یاند و امرتبط دانسته

 مطرحعوامل پژوهشگران معتقدند كه  یبرخ وجود نیا با. (6و  1) اسات

ن، بلکه كیم تعریفرا  این اختلالستند كه یشناختی ني هاشده تنها مؤلفه

طه یر حد یعوامل شااناخت مطالعه بنیاديازمند ین ناتوانین یجامع ا یبررساا

( 1223) 0ردونیو ر يرین راسااتا ناگلیدر ا (.3و  9) اساات يترگسااترده

مهارت خواندن درک در  یشناخت يندهایكه فرا آنجا دارند، ازاظهار می

 ساخوانینار فهم دقیق يد براید هستند، بایمشاکلات خواندن مف ژهیو و به

حركت كرد و ي سااریع خودكار گذارنامو شااناختی واج یفراتر از آگاه

 ییتواند سهم بسزاداد كه می توجه قرار را مورد يادیشناختی بن پردازش

 (.2)به نقل از  داشته باشد ین ناتوانیاتبیین در 

ی شااناخت مطالعات نارسااخوانی، پردازش نهیزم درپژوهشاگران  راًیاخ

ه ي در نظر گرفته )برخلاف دیدگاچندبعدیک مفهوم  عنوان بهبنیادي را 

 ریزي، توجه، پردازشنظریه پاس )نظریه برنامه بر اساااسساانتی( و آن را 

پردازش  ی، وقتانااد. بر همین مبناااعملیاااتی كرده( 6، و متوالیزمااانهم

رابطه ، كنندمی ساانجش و یتلق يبعد اي چندعنوان سااازه را به شااناختی

در نظر گرفتن  علاااوه، بااه (.12) اساااتتر يقو ،خواناادن ییآن بااا توانااا

                                                           
1. Dyslexia 
2. Neurodevelopmental disorder 
3. Phonological awareness 
4. Rapid automatized naming (RAN) 

ن خواندن و یت رابطه بیاز ماه يترقیبه درک عم يچنادبعادآورد روي

ارزیابی تشخیصی و مداخله را نیز فراهم  امکانكند و كمک می شاناخت

 (.19و 11كند )می

اس، دی كه توساااط پردازش شاااناخت نظریهعنوان یک  بهنظریه پاس 

آورد چندبعدي به يرو ارائه شده است، 1221 ي در سالو كربا يریناگل

شناختی لوریا است. روانكه تا حد زیادي مبتنی بر كار عصب هوش است

ن یشاااود و ادهی میمانزند ساااایدر چهار فرا شاااناخت ،پاس نظریاهدر 

ند، برنامهین فرای. اول(11)به نقل از  ندها، توابع چهار حوزه مغز هستندیفرا

و  ،دهیمانز، ساااامهارگري ییاجرا هايكنشریزي اسااات كه شاااامل 

خواناادن بااه ی ر توجااه در طییمثااال تغ ي. برا(13) نظااارت رفتااار اسااات

 در ،منابع به اطلاعات مختلف یانتخاب صیمختلف متن و تخص يهابخش

اسااات كه  "توجه"ند دوم، یفرا (.11) ن نوع پردازش اساااتیبردارنده ا

 كندن مییژه را تضمیو يهابر محرک یو تمركز كاف یختگیساطوح انگ

ی متنی خواندنافراد بر مهارگري توجه ممکن است مانع از ارسایی ن (.11)

 اتیتر، جزئیمتون طولان چون ممکن اسااات هنگام خواندن(؛ 11) شاااود

تمركز م یهاي اصلدهینتوانند بر ا جهینت ا را پرت كند و درهحواس آن متن

، "یزمااان و متوالهم"پردازش  یگر یعنینااد دیدو فارا (.10) شاااونااد

فرایند  موجب سازند. بهل و حفظ اطلاعات را ممکن میی، تبديرمزگذار

را در یااک مجموعااه ادراكی یااا  هااامحرک، فرد "زمااانهمپردازش "

 به هامحرک، "پردازش متوالی"( و در فرایند 16كند )مفهومی تلفیق می

 (. 19شوند )یک ترتیب خاص تلفیق می لهیوس

ک كل در ی ي متعددق واحدهایازمند تلفین يف یاا رفتااریتکل یوقت

 ییشناسا. مثلاً، (13) شودزمان مربوط میبه پردازش همباشد،  افتهیسازمان

 درک؛ به طوري كه ن نوع پردازش استیها توسط چشم شامل اكل واژه

. اسااات گونهنیز بر همین اراگراف پیاک جملاه كاامال در یاک  يمعناا

ازمند یف یا رفتار نیاسااات كاه تکل یزماان در ارتبااط باا یپردازش متوال

اسااات. مثلاً،  یالیب ساااریجداگانه در یک ترت يواحدها یدهساااازماان

 (.11) ن نوع پردازش استی)املا( شامل ا یژه و هجوا ییرمزگشا

5. Reardon 
6. PASS theory (planning, attention, simultaneous, and successive 
processing) 
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حسب نظریه پاس  برهاي انجام شده ي اخیر نتایج پژوهشهاساالدر 

نی تحولی )ناتواپیشاانهادهاي مهمی براي درک اختلالات مختلف عصاابی

كنشااای، و اختلال طیف توجه/ فزونیاادگیري خاص، اختلال نارساااایی 

هاي یافتهنارسااااخوانی نیز  نهیزم در(. 12-91اند )اوتیسااام( فراهم آورده

 دیائتی روابط بین فرایندهاي پاس و خواندن را طوركل بهمطاالعات قبلی 

( در پژوهشااای بر روي 99(. پاااپااادوپولوس )99-99و 2-19انااد )كرده

آموزان پایه اول در یونان نشان داد كه پردازش متوالی از طریق تثثیر دانش

ایج با كند. این نتبینی میی، صحت خواندن را پیششاناختواجبر آگاهی 

در نارسایی  جهیداس هماهنگ است كه شکست در خواندن را نتدیدگاه 

و  يریداس، ناگل(. 93) داندی( میاطلاعات )پردازش متوال يگذاربیرتت

 شااناختیواج نقایصر د كنند كه ضااعف در خواندنیان میب (91ي )كربا

ساارعت  مانندكلمه ) ییمتعدد رمزگشااا یهاي اصاالدارد و همبسااته ریشااه

پردازش متوالی بااا  انجااام داد. یتوان بااا پردازش متوالگافتااار( را می

حروف  بین کیبهکهاي یصداها در یک واژه یا ایجاد تطبیق رمزگشایی

( 2و صاااداهااا در ارتباااط اسااات. هم نین وانااگ، گرگیو، داس و لی )

از طریق تثثیر بر آگاهی ارتوگرافیک به  زماانهمدریاافتناد كاه پردازش 

زمااان و ن پردازش همیرابطااه بپردازد. بینی عملکرد خواناادن میپیش

ی نی( و چ99ی )ونانی(، 92و  93ی )سیمطالعات انگلاز  يخواندن در تعداد

علاوه بر این نتایج برخی مطالعات انجام شااده  .شااده اسااتتثیید نیز ( 32)

ریزي ( و برنامه31و  2و متوالی ) زمانهمحاكی از ارتباط معنادار پردازش 

 ي درک مطلب بوده است. هااسیمق( با 39و  31و  2)

، در خاص يریادگی یدر كودكان با ناتوان مشااکلات شااناختیوجود 

شناسی را به خود ن حوزه از روانینظر پژوهشاگران ا ،ریهاي اخساال یط

و در نظر  فرایندهاي شاااناختیان سااانجش ین میكرده اسااات. در ا جلب

ک عامل راهگشاااا در یعنوان  به یو آموزشااا یهاي درمانگرفتن برنامه

 ترعمیقآگاهی هرچه ؛ بنابراین كندن كودكان عمل مییا ترعیبهبود ساار

تردید ی، بكارآمدترهاي نظریهن كودكان با استفاده از یشاناختی انظام  از

با  هنتیجه اینکخواهد داشت. بسیاري نقش  ،در پیشابرد اهداف این حوزه

 توجاه باه اهمیات موضاااوع، این كودكاان نیاازمند تشاااخیص و مداخله

موفقیت در یادگیري تحصیلی  هاي لازم جهتزودهنگام هستند تا مهارت

 و با توجه به اینکه نظریه شاااده مطرحدر راساااتاي مطالب . رندیبگ را فرا

                                                           
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition 

هاي تشاخیصی و بالینی اي در فعالیتي اخیر ساهم عمدههاساالدر  پاس

تواند پاس می يندهاایفر لهیوس به شده جادیكه اطلاعات ا آنجا ازداشته و 

 درمانیهاي طراحی برنامه و اصدر فرایند تشاخیص نیازهاي آموزشی خ

عملکرد در  پاس نظریه باا هادف نقش مفیاد بااشاااد، پژوهش حااضااار

 انجام شده است.خواندن كلمه و درک متن( آموزان نارساخوان )دانش

 روش 
این پژوهش با توجه به ماهیت : کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

 پژوهش این آماري . جامعهاستو اهداف آن، توصیفی از نوع همبستگی 

 دوم تا پنجم پایه در تحصیل به مشغول نارساخوانآموزان دانشتمامی  را

. دادندتشکیل می 1326 -1329در سال تحصیلی  اصفهان شهر ابتدایی

پسر( از جامعه  02دختر و  02آموز )دانش 122شامل  مطالعه موردنمونه 

 مناطق میان اي، ازچندمرحله تصادفی روش كه بهآماري مذكور بود 

 این شدند. در انتخاب دولتی مدارس در اصفهان شهرآموزشی  گانهپنج

 ،پرورش، مدارس و آموزش مناطق از مرحله سه در گیريپژوهش، نمونه

 نخست از مرحله شد. در انجام گیرينمونه واحدهاي عنوانبه هاكلاس و

 طور به و چهار سه اصفهان، ناحیه شهر پرورش و آموزش گانهپنج نواحی

دولتی  ابتدایی مدارس بین از دوم مرحله در شدند؛ انتخاب تصادفی

انتخاب  تصادفی طور به پسرانه و دخترانه مدرسه 30، نواحی مذكور

 33 مجموع در منتخب مدارس به مراجعه با سوم مرحله در و شدند؛

 خواستهآنها معلمان  و ازشده پسرانه( انتخاب  13 و دخترانه 92كلاس )

 راهنماي هاي پنجمیننشانه فهرست با مطابق كه را آموزانیدانششد، 

، هستند ضعیف« بخوانیم»درس  در 1روانی هاياختلال آماريتشخیصی و 

 معرفی معلمان توسط آموزدانش 130 تعداد مرحله این در. كنند معرفی

 مشخص شود اینکه به عمل آمد تا ریون هوش آزمون آنها از كه شدند

آزمون  این علاوه بر .هستند بهنجار هوشبهر لحاظ از شده انتخاب گروه كه

معرفی شده در بخش ابزار جهت احراز  تشخیصی خواندن و نارساخوانی

آموزا دانش 112تشخیص نارساخوانی بر روي آنها اجرا شد. در این مرحله 

هاي نفر از آنها بر حسب ملاک 122به عنوان نارساخوان شناسایی شدند كه 

ها آزمودنی ورود هاياند. ملاکد و خروج جهت مطالعه انتخاب شدهورو

 آزمونتشخیص نارساخوانی بر اساس ، متوسط بهرهوش بودن شامل دارا
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مانند  دیگر هاياختلال نداشتن ، ونارساخوانی –تشخیصی خواندن 

هاي خروج شامل داشتن بود. هم نین ملاک حركتی- جسمی ناتوانی

رفتاري و عدم رضایت افراد نمونه و والدین آنها بود.  -اختلالات هیجانی

هایی از نوع همبستگی، حداقل حجم لازم به هكر است كه در پژوهش

 (. 33نفر براي بیان چگونگی رابطه ضرورت دارد ) 02 نمونه

 ابزارب( 

این آزمون در ساااال  :1ریون رنگی كودكان روندهشیپهااي . ماتریس1

قرار گرفته و براي ارزیابی توانایی  نظر دیتجدتوساااط ریون مورد  1206

شکل هندسی در  36سال طراحی شد كه شامل  11تا  0استدلال كودكان 

 بهگذاري آزمون ریون كودكان است. نمره A, B, A. Bساه مجموعه 

اي كه كودک صاافر و یک اساات و كمترین و بیشااترین نمره صااورت

اسات. آناستازي و آرمینا )به  36و  2تواند در این آزمون كساب كند می

ساااال،  11تا  6آزمون را براي سااانین  مهیدون( ضاااریب پایایی  31نقل از 

( در یک 31گزارش كردند. هم نین كوتون و همکاران ) 29/2تاا  16/2

 96/2سال از  11تا  6این ابزار را براي كودكان پژوهش، همسانی درونی 

سال( و ضرایب پایایی  2و  3)براي كودكان  33/2ساال( تا  11)كودكان 

)براي  22/2سال( تا  11و  12)براي كودكان  31/2كردن آن را از  مهیدون

( در پژوهشاای 30سااال( به دساات آورند. در ایران نیز رجبی ) 2كودكان 

 روندهشیپهاي هفته( ماتریس 9یی )به فاصااله ابازآزمنشااان داد ضاارایب 

اسااات. هم نین، ضااارایب  69/2ریون رنگی كودكان بر روي كل نمونه 

 هریس -روایی همگراي این ابزار را با مقیاس نقاشااای آدمک گودیناف

 روندهشیهاي پماتریس به دست آورد. در این مطالعه 11/2در كل نمونه 

ن یا نبودن دامنه هوشی افراد نمونه با هدف تشخص بهنجار بودن بودریون

 از ناشی آنان مشاکلات یادگیرياساتفاده شاده اسات تا مشاخص شاود 

 نیست.  هوشی یتوانكم

براي ارزیابی  در این پژوهش :9ویرایش دوم -شااناختی ساانجش نظام .9

 رایشوی -ساانجش شااناختی نظامكوتاه  فرمپاس از  یشااناخت يندهاایفر

براي  ابزاراین . شاااداساااتفاده ، (36) 3گلدشاااتاینناگلیري، داس و  دوم

تا  1كودكان و نوجوانان سنین ی شاناختروانهاي عصابسانجش توانایی

                                                           
1. Raven's colored progressive matrices 
2. Cognitive assessment system, second edition 
3. Naglieri, Das, Goldstein 
4. Planned codes 
5. Expressive attention 

، 1شده يزیركدهاي برنامه مقیاسخرده 1از و  رودساالگی به كار می 13

 نظامفرم كوتاه . اسااات شاااده لیتشاااک 6ها، و ارقام، ماتریس0توجه بیانی

( 36ناگلیري، داس و گلدشتاین ) توسط ویرایش دوم -شناختی سانجش

جمعیت آمریکا  معرفساااال( كه  13تاا  1) نفري 1119در یاک نموناه 

در این مطالعه ضااارایب اعتبار )آلفاي بودناد، هنجاریابی شاااده اسااات. 

، 32/2، توجه 33/2 زمانهم، پردازش 23/2ریزيبراي برناامه كرونباا (

هاي بود. هم نین پژوهش 21/2، و براي كل مقیاس 36/2پردازش متوالی 

ارتباااط این ابزار را بااا ویرایش ساااوم آزمون ، بینمرتبط بااا روایی پیش

و با ویرایش چهارم مقیاس هوشاای  16/2، 9پیشاارفت وودكاک جانسااون

 نظامه رم كوتاآوردند. جهت محاساابه اعتبار ف به دساات 62/2 ،3وكساالر

اي روي نمونه ابزاردر جامعه ایرانی، این  ویرایش دوم -شناختی سانجش

 آن از پسآموزان شاهر اصفهان اجرا شد و نفر از دانش 1222مشاتمل بر 

هاي این ابزار در مقیاسخردهضرایب اعتبار به روش آلفاي كرونبا  براي 

گزارش شااااد.  22/2براي نمره كاال ابزار، و  30/2تااا  32/2اي از دامنااه

 1هاي طیف ساانی آزمودنی ها برايمقیاسخرده تنمرا میانگینهم نین 

 و یابدمی افزایش ساان یندهاي شااناختی باافر كه داد نشااان ساااله 11تا 

این نتایج نشااان از رابطه بین  .كندمی تبعیت ساانی روند کآن از ی رشااد

هاي شاناختی و سان است كه جنبه مهمی هاي تواناییعملکرد در مقیاس

 (. 39از روایی است )

: این آزمون را كرمی نوري و 2. آزمون خواندن و نارساااا ناخوانی )نما(3

آموز دانش 1611ي بر روطراحی و تدوین كرده و  1331مرادي در سال 

 دختر( مقطع ابتدایی در شهرهاي تهران، سنندج، و تبریز 311پسر و  992)

مقیاس خرده 12هنجااریاابی كردناد. آزمون خوانادن و نارسااااخوانی از 

نما شااامل  در آزمون رفته كار بههاي مقیاس. خردهاساات شااده لیتشااک

آزمون خواناادن كلمااات، درک خواناادن متن، زنجیره كلمااات، درک 

معنا، نامیدن تصااااویر، كلماات، قاافیه، حذف آواها، خواندن كلمات بی

نشانه كلمات است. هدف آزمون خواندن و نارساخوانی نشانه حروف، و 

هاي آموزان بهنجار دختر و پسر با ویژگیبررسای عملکرد خواندن دانش

ی و تشخیص كودكان داراي مشکلات نارساخوانی زبانگکی و یدوزبانگ

6. Digit 
7- Woodcock-Johnson III tests of achievement  
8. Wechsler intelligence scale for children-fourth edition 
9. Reading and dyslexia test (NEMA) 
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گذاري آزمون خواندن و نارساخوانی به این (. روش اجرا و نمره33بود )

شود. با توجه به انفرادي اجرا می صورت به صاورت است كه این آزمون

یااا  109آموزي كااه در این آزمون نمره (، دانش109نقطااه برش آزمون )

آموز دانش عنوان باهخطااا یاا بیشاااتر( كساااب كناد  111) 109كمتر از 

مقیاس با هاي درست هر خردهشاود. پاس نارسااخوان تشاخیص داده می

شود و سپس با مراجعه به می سبهمحاهاي صحیح، مراجعه به جدول پاس 

آید. لازم به هكر اساات كه جدول مربوطه، نمره تراز شااده به دساات می

نمرات تراز شاده براي هر پایه در هر شهرستان )تهران، تبریز، و سنندج(، 

متفاوت اساات. میزان همسااانی درونی آزمون خواندن و نارساااخوانی نیز 

، 96/2، 39/2، 90/2رتیب هاا باه تآزمون و ضاااریاب آلفااي خرده 31/2

 شاده است محاسابه 31/2و  39/2، 90/2، 99/2، 31/2، 2/2، 33/2، 93/2

هاي آزمون مقیاس(. هم نین نتایج تحلیل عاملی اكتشافی روي خرده33)

كه عامل  شااده لیتشااکنما نشااان داد كه این آزمون از دو عامل اصاالی 

هاي لغات با بسااامد بالا، متوسااط، درک نخساات به ترتیب شااامل آزمون

كلمات؛ و عامل دوم ، و شااابهناكلماتكلماات، حاذف آواهاا، خواندن 

هاي زنجیره كلمات، قافیه، نامیدن تصااااویر، درک متن، و شااامل آزمون

 (.32ها است )نشانه

در تاااری  ابتاادا بااا تصاااویااب پروپوزال این پژوهش :  ج( روش اجرا

شاااناسااای و اخاذ مجوز از دانشاااکده علوم تربیتی و روان 22/23/1321

شااهر اصاافهان  1و  3ناحیه  پرورش و آموزشدانشااگاه اصاافهان، به اداره 

مراجعااه شاااده و مجوزهاااي لااازم جهاات انتخاااب افراد نمونااه و اجراي 

ها و ابزارهاي مختلف، اخذ شد. سپس با توضیح هدف پژوهش پرسشنامه

یاد بر رعایت اصاااول اخلاقی )احراز شاااناساااه اخلا  پژوهش: و باا تاثك

IR.UI.REC .1398.093 )  مانند رازداري، نداشتن بار مالی، و اجباري

 آنهاها جلب شاااد و به نبودن شاااركت در پژوهش، رضاااایت آزمودنی

كاه اگر در حین اجراي پژوهش به هر دلیلی از ادامه  داده شاااداطمیناان 

توانند از پژوهش همکاري منصااارف شااادند، بدون هید محدودیتی می

 لیتحل و هیتجزآوري و هفته تمامی اطلاعات جمع 1خارج شااوند. بعد از 

ی هاي توصیفها علاوه بر شاخصشد. لازم به هكر است جهت تحلیل داده

 فاده شد. است از رگرسیون چندمتغیره

 ها افتهی
خواندن  تبیین تواناییپاس در  یشناخت يندهاایفر نقشمنظور بررسای  به

 از رگرسااایون چندنارسااااخوانی  به مبتلاكلمه و درک متن در كودكان 

هاي توصاایفی و شاااخص. در ادامه ابتدا، شاادگام اسااتفاده  به متغیره گام

شده  گزارش 1ماتریس همبساتگی بین متغیرهاي مورد مطالعه در جدول 

 است. 

 

 های همبستگی متغیرهای پژوهش: ماتریس1جدول 

 6 5 4 3 2 1 بیشینه کمینه SD نمیانگی 

      1 22 13 30/92 39/16 خواندن كلمه

     1 110/2 02 3 23/13 11/13 درک متن

    1 110/2** 939/2** 31 9 32/9 92/11 پردازش همزمان

   1 919/2* 939/2** 621/2** 13 1 13/3 39/12 پردازش متوالی

  1 231/2 691/2** 629/2** 122/2 00 3 96/11 21/91 ریزيبرنامه

 1 321/2* 112/2** 032/2** 992/2** 321/2** 96 0 91/0 69/16 توجه

  20/2*= p≤ 21/2**= p≤  

 

شده بین خواندن  ضارایب همبساتگی محاسبه ، 1با توجه نایج جدول

( و =621/2rی )پردازش متوال (،=939/2r) زمااانكلمااه بااا پردازش هم

معنادار ≥p 21/2سااطح ( به دساات آمده اساات كه در =321/2rتوجه )

زمان ن درک متن با پردازش همیشده ب محاسبه یب همبستگیضرااسات. 

(110/2r=) ،یردازش متوالپ (939/2r=،) برنااامااه( 629/2ریزيr= و )

معنادار است. در ≥p 21/2كه در ساطح ( به دسات آمد =992/2rتوجه )

به دسااات نیامده  يریزي رابطه معنادارن خواندن كلمه با برنامهیضااامن ب

 است.



 ارانو همک مریم صمدي                                                                                          نارساخوانی به مبتلانقش فرایندهاي شناختی پاس در تبیین توانایی خواندن كودكان  

991 

ک، دوره 
ت روان كود

صلنامه سلام
ف

9
، شماره 
9 ،

تابستان
 

1322
 

 

 قدرت یبررساا نیهم ن و مذكور روابط ترقیدق یبررساا منظور به

ون یرگرسااا لیااتحل از، پااس یشااانااخت ينادهاااایفر یكننادگبینیشیپ

بینی خواندن شد. در ارتباط با پیش گام استفاده به گام وهیش به رهیچندمتغ

كلماه، در گام نخسااات پردازش متوالی و در گام دوم پردازش متوالی و 

 ریتثثي و توجه، زیربرنامهوارد معادله شدند و متغیرهاي  زمانهمپردازش 

رک بینی دي نداشاتند و از معادله حذف شدند. در ارتباط با پیشدارامعن

 و پردازشریزي هریزي و در گام دوم برناممتن، در گاام نخسااات برناامه

 ریتثثو توجه  زمانهممتوالی وارد معاادلاه شااادناد و متغیرهااي پردازش 

نتایج تحلیل  0تا  9معناداري نداشتند و از معادله حذف شدند. در جداول 

 است. شده گزارشرگرسیون 
 

 پاس یندهاایبر فر خواندن کلمه رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل : خلاصه2جدول

 گام
 مدل

 شاخص
 F P R 2R S.E میانگین مجموع مجذورات Df مجموع مجذورات

1 
 612/12021 1 612/12021 رگرسیون

612/32 2221/2 621/2 193/2 930/11 
 622/913 23 922/91193 باقیمانده

9 
 323/12916 9 926/92139 رگرسیون

119/13 2221/2 926/2 123/2 066/11 
 121/919 29 011/92039 باقیمانده

 بین: پردازش متوالی: متغیر پیش1 گام

 زمانهمبین: پردازش متوالی، پردازش : متغیر پیش9 گام

 

 زمانهمتوان گفت كه پردازش متوالی و می 9نتایج جدول  بر اساس

از واریانس متغیر خواندن كلمه را  2R =12/2 بینمتغیرهاي پیش عنوان به

درصااد نمره خواندن  12بین كنند؛ به عبارتی متغیرهاي پیشبینی میپیش

براي متغیرهاي پژوهش در  شده مشااهده Fكنند. میزان كلمه را تبیین می

ضااریب رگرساایون اسااتاندارد  3معنادار اساات. در جدول  2221/2سااطح 

 شااده گزارشبررسای، و معناداري این ضارایب  شااده و اساتانداردنشاده 

 است.

 
 نیبشیپ متغیرهای روی خواندن کلمهگام  به گام رگرسیون ضرایب ::3جدول 

 گام
 هاشاخص

 متغیرها
B  خطای استانداردb ß T معناداری 

 2221/2 699/2 621/2 199/2 219/1 پردازش متوالی 1

9 
 2221/2 263/3 662/2 132/2 362/3 پردازش متوالی

 212/2 221/1 119/2 923/2 121/2 پردازش همزمان

 

، در گام نخسااات اثر پردازش متوالی بر 3بااتوجاه باه نتاایج جادول 

معنادار است. در گام  2221/2( مثبت و در سطح =62/2βخواندن كلمه )

( مثبات و در ساااطح =66/2β)دوم اثر پردازش متوالی بر خوانادن كلماه 

بر خواندن  زمانهمدار به دسااات آمد. هم نین اثر پردازش معنا 2221/2

هرچه دار شااد؛ به عبارتی معنا 2221/2( مثبت و در سااطح =11/2βكلمه )

باالا باشاااد، نمره خواندن  زماانهممیزان پردازش متوالی و پردازش  قادر

 رود.كلمه نیز بالاتر می
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 فرایندهای پاس بر درک متن رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل : خلاصه4جدول 

 گام

 مدل

 

 شاخص

 F P R 2R S.E میانگین مجموع مجذورات Df مجموع مجذورات

1 
 219/9211 1 219/9211 رگرسیون

113/09 2221/2 629/2 363/2 126/11 
 301/193 23 363/19233 باقیمانده

9 
 293/1913 9 309/3199 رگرسیون

139/33 2221/2 661/2 112/2 020/12 
 360/112 29 103/12920 باقیمانده

 ریزيبین: برنامه: متغیر پیش1گام 

 ریزي، پردازش متوالیبین: برنامه: متغیر پیش9گام 

 

ریزي و پردازش توان گفت كه برنامهمی 1نتایج جدول  بر اساس

از واریانس متغیر درک متن  2R =11/2بین متغیرهاي پیش عنوان بهمتوالی 

درصد نمره درک  11بین كنند؛ به عبارتی متغیرهاي پیشبینی میرا پیش

براي متغیرهاي پژوهش در  شده مشاهده Fكنند. میزان متن را تبیین می

ضریب رگرسیون استاندارد نشده  0معنادار است. در جدول  2221/2سطح 

 .شده است گزارشداري این ضرایب بررسی، و معنی شده و استاندارد
 

 نیبشیپ متغیرهای روی گام درک متن به گام رگرسیون ضرایب ::5جدول 

 گام
 هاشاخص

 متغیرها
B  خطای استانداردb ß T معناداری 

 2221/2 009/9 629/2 296/2 096/2 ریزيبرنامه 1

9 
 2221/2 399/9 622/2 299/2 063/2 ریزيبرنامه

 221/2 012/3 962/2 323/2 291/1 پردازش متوالی

 

ریزي بر درک ، در گام نخسااات اثر برنامه0به نتایج جدول  باا توجه

، در گااام دوم اثر دارامعناا 2221/2( مثباات و در ساااطح =62/2β) متن

، و دارامعن 2221/2( مثبت و در سطح =62/2βریزي بر درک متن )برنامه

( مثبت و در سطح =96/2βهم نین اثر پردازش متوالی بر خواندن كلمه )

میزان  هرچاه قدرباه دسااات اماده اسااات؛ باه عباارتی  دارامعنا 2221/2

پردازش متوالی باالاا باشاااد، نمره خواندن كلمه نیز بالاتر ریزي و برنااماه

 رود.می

 گیریو نتیجهبحث 

 نتبیی پاس در فرایندهاي شااناختی نقشبررساای  هدف با حاضاارپژهش 

شد. انجام  نارسااخوانكودكان  "درک متن"و  "كلمهخواندن "عملکرد 

 (99-99و  2-19) كه در راسااتاي پیشااینه پژوهشاای ج مطالعه حاضاارینتا

عملکرد  ي، دارانارساخوانكند كه كودكان ه را تثیید میین فرضیااست، 

نامهو بر ی،زمان، پردازش متوالپردازش هم"مرتبط باا كاركرد ناقص در 

بر اسااااس  "خواندن كلمه"، عملکرد گرید عبارت باه؛ هساااتناد "ریزي

برناامه"توساااط  "درک متن"و عملکرد  ،"زماانو هم یپردازش متوال"

تبیین این نتایج در چارچوب شود. بینی میپیش "یپردازش متوالریزي و 

گرفتن نقش هر یااک از فرایناادهاااي فراینااد تحول خواناادن و بااا در نظر

 است.  ریپذامکانشناختی پاس در عملکرد خواندن، 

بر  یشاااناختق پردازش واجیاز طر یپااس، پردازش متوالنظریاه طبق 

ی شناختواجهاي (. مهارت11) تثثیرگذار اسات "خواندن كلمه"عملکرد 

اساات كه این شاارایط  شااده عنواندر خواندن اولیه سااهم مهمی دارند و 

 (،13ی(، دلیل اصالی نارساخوانی در كودكان است )شاناختواج)نقایص 

شکلات ی، مشناختواجاما برخی متخصاصاان معتقدند كه زیربناي نقایص 

شااود خواندن می خاص در پردازش متوالی اساات كه منجر به اختلال در

ی از طریق رمزگشااااایی شاااناااساااواژهدر آغاااز تحول خواناادن،  (.13)

شااود كه شاامل شاناسااایی حروف جداگانه در ی حاصال میصاداشاناخت

، تمدكوتاه، هخیره صداها در حافظه آنهاها، بازیابی صداهاي متناظر واژه
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راحل شود كه این مو تركیب صاداها به ترتیب سریالی )پشت سرهم( می

پردازش متوالی،  توجه قابلاین نقش  (.99اسات ) متوالیازمند پردازش نی

 ساااساااًااسااتدلال مطرح پژوهشااگران متعدد مبنی بر اینکه خواندن اولیه، 

 ه دستبصاداها  بیو تركفرایندي ساریالی اسات )كه با تلفظ هر حرف 

(. هم نین این نتایج به دسااات آمده در 99كند )آیاد( را تقویات میمی

( 92(. داس، میشرا و كرباي )91 -99هاي پیشاین است )پژوهشراساتاي 

دریاافتنااد كااه نمرات مقیاااس متوالی نساااباات بااه یااک آزمون واجی در 

تشاااخیص كودكااان نااارسااااخوان، كااارایی بهتري دارد. هم نین داس، 

اي ( گزارش كردند كه پردازش متوالی ساااهم ویژه91ناگلري و كرباي )

هم خواناادن كلمااات ساااااختگی بینی خواناادن كلمااات و هم در پیش

 ( دارد. ناكلمات)

 يخود را بر رو راتیتثثنیز زمان پردازش همبااید توجه داشااات كه 

ی( اعمال می)ارتوگراف ییق پردازش املایاز طر "خواندن كلمه"عملکرد 

كودكان از  یشااادت به آگاه ک بهیتوگرافر. پردازش ا(19و  11) كند

ن یخواندن مربوط اسااات. ا يداریدارد و به جنبه د یبساااتگ یینظام الفبا

ص یتشخ "و  " یی/ املايداریژه دیو يحافظه الگوها"عنوان  را بهتوانایی 

كودک در  كهی حال در(. 11) اندف كردهیتعر "یهاي چشاامع واژهیساار

 با شااناخت كند، تساالط در خواندنخواندن مهارت بیشااتري كسااب می

واحدهاي  عنوان بههاایی از كلمات )الگوي رایج املا( كلماات یاا بخش

كه در آن از  آیاد كه در واقع نوعی توانایی اساااتمی باه دساااتمنفرد 

(. این نتایج از پژوهش همسااو با 99شااود )اسااتفاده می زمانهمپردازش 

زمان و ن پردازش همیرابطاه ب( كاه 32 -93، 99) از مطاالعاات يتعاداد

 اند. خواندن را تثیید كرده

هادف نهاایی خوانادن، یعنی درک مطلاب، نیز نیاازمند اساااتفاده از 

ریزي ( این اساات كه برنامه91ریزي اساات، اسااتدلال متخصااصااان )برنامه

ي شناختی هاكند و به فرد توانایی گسترش مهارتنقشی ثانویه را ایفا می

اي دهد. موفقیت در خواندن، مستلزم آن است كه فرد برنامهمجاور را می

الانه در خواند فعمتن را می كهیحال دربراي پرداختن به متن داشته باشد، 

آن باازنگري كناد، و اطلااعاات ناامرتبط با متن را بازبینی و نظارت كند 

 يسطح بالاتر شناختیهاي ز به مهارتیآمتیواقع، خواندن موفق در(. 19)

تر كمک دهی یبه درک متن پ ییتوانا. این دارد یریزي بستگچون برنامه

و متوسااطه عنصاار  ییآموزان ابتدادر دانش طی فرایند تحصاایلكند و می

درک مطلب نیازمند هم نین،  .(11)شود محساوب میاز خواندن  یمهم

والی واسطه این پردازش، ت به كهاستفاده از پردازش متوالی نیز است؛ زیرا 

 نهگو نیبدشاااود و به ترتیب حفظ می متن درونو رویدادهاي اطلاعات 

 (.99شود )معناي متن، استخراج و استنباط می

ها اضاااافه اي از پژوهشاي این مطاالعه به مجموعهدر مجموع یاافتاه

ر دهاي شناختی عملکرد خواندن شاود كه به كاوش در مورد همبساتهمی

دهد كه و نشاااان می (99-99و  2-19) اندنارسااااخوان پرداخته كودكان

تواند ساااهم شاااود میی عملیاتی میشاااناختعصااابوقتی هوش در بافت 

اي در تبیین عملکرد خوانادن داشاااتاه بااشاااد. نتاایج این مطاالعه عماده

 با افزایشهاي آتی در این حوزه است. دربردارنده مفاهیمی براي پژوهش

ن توان ای، بهتر میكودكان نارسااااخوان یشاااناخت قیدرک از نواقص دق

اد. پژوهشاگران و متخصاصان بالینی د ها هدف قراررا در مداخله نواقص

درک می را رابطه با نارساخوانی ال حاضار اهمیت مداخله اولیه در حدر 

 در عمدتاً ی پاسشناخت يندهاایرسد فرو با توجه به اینکه به نظر می كنند

ن ، در نتیجه كمک به ارتقاي ایندنكدبستانی رشد میهاي پیشطول سال

د. باشااهاي آینده تواند هدفی مهم براي مداخله براي پژوهشمی فرایندها

هاي شااناختی حاصاال از آن به ما اجازه هم نین فرایندهاي پاس و نیمر 

دهد توجه خود را از یک نمره برش به فرایندهاي شناختی تغییر دهیم می

، مطالعه حاضاار شااواهدي را درباره مجموع درهسااتند.  آموزشقابلكه 

ی در وبخ بهكند كه بتوانیم آن را ندي نظریه پاس فراهم میمااهیات فرای

ی قرار دهیم. هم نین نتایج شاناختروانچهارچوب جامع ارزیابی عصاب 

 هايیک تحلیل كاربردي از نقاط قوت و ضاااعف توانادمیاین پژوهش 

قرار دهد و مسیري را به سمت اصلاح و  شاناسانروانشاناختی در اختیار 

 كند. ندن فراهم طراحی مداخلات خوا

 19تا  3محدودیت اصااالی این مطالعه، محدودیت در گروه سااانی )

 سال( و نوع اختلال یادگیري خاص )فقط اختلال خواندن( بوده است؛ به

. محدودیت دیگر داده شااود تعمیم اطیاحت باباید  نتایج آن دلیل همین

 این پژوهش آن بود كه فقط روابط همبساااتگی متغیرها را بررسااای كرده

اساات و بنابراین اسااتنباط رابطه علت و معلول در روابط به دساات آمده، 

هاي نمونه در آن تازگی دلیل حاضر به دشاوار است. نتیجه اینکه مطالعه

 بیشاااتر تجربی و تثییدهاي هاي مختلفگروه در تکرار ایرانی، نیازمند

تواند به پاساااخگویی بسااایاري از اسااات. هم نین یک مطالعه طولی می
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از  هاي حاصاالدر این حوزه كمک كند. با توجه به اینکه یافته سااؤالات

بر فرایناادهاااي شاااناااختی زیربنااایی عملکرد خواناادن در ، این پژوهش

گاذارد، اطلاعات مفیدي در اختیار چهاارچوب نظریاه پااس صاااحاه می

دهد كه بر اساس آن بتوانند اهداف متخصاان حیطه نارسااخوانی قرار می

اي را به سمت اصلاح و بهبود این فرایندها، تغییر دهند. هاي مداخلهبرنامه

توان در تدوین و گسترش بنابراین، اطلاعات حاصل از این پژوهش را می

  .داد قرار استفاده موردمحور، ی پاسخشبتوانهاي برنامه

دكتراي خانم مریم  مقطع رساله از برگرفته حاضر مطالعهتشککر و قدردانی: 

دانشااگاه شااناساای و آموزش كودكان با نیازهاي خاص صاامدي در رشااته روان

مجوز اجراي اساات كه IR.UI.REC.1398.093  اصافهان با شاناساه اخلا 

در تاری   شهر اصفهان پرورش و آموزشآن بر روي افراد نمونه از ساوي اداره 

 پرورش و آموزشاز مسئولان اداره  لهیوس نیبد. شده است صادر 1326آبان ماه 

 كارشااناس هسااته مشاااوره كه هماهنگی با مدارس جهت اجرايبه خصااوص 

پژوهش را انجاام دادند و هم نین از كادر اداري و مربیان مدارس و افراد نمونه 

 . شودیمكه در اجراي این پژوهش به ما كمک كردند، تشکر و قدردانی 

شته نبال نداتضاد منافع به د گونه دیهاین پژوهش براي نویسندگان تضاد منافع: 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=kaplan+%26+sadock's+synopsis+of+psychiatry&safe=active&client=firefox-b-d&biw=1366&bih=654&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qUbhw1Gpub2hkM%253A%252CDeJCeWh01vDwHM%252C%252Fg%252F11bwpqr5m2&vet=1&usg=AI4_-kQfii3ETRE34ZvWCz3a6t2G1B8daw&sa=X&ved=2ahUKEwjV2I6OtLfkAhUMhlwKHTNNC4wQ9QEwAXoECAkQAw#imgrc=qUbhw1Gpub2hkM:
https://www.google.com/search?q=kaplan+%26+sadock's+synopsis+of+psychiatry&safe=active&client=firefox-b-d&biw=1366&bih=654&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qUbhw1Gpub2hkM%253A%252CDeJCeWh01vDwHM%252C%252Fg%252F11bwpqr5m2&vet=1&usg=AI4_-kQfii3ETRE34ZvWCz3a6t2G1B8daw&sa=X&ved=2ahUKEwjV2I6OtLfkAhUMhlwKHTNNC4wQ9QEwAXoECAkQAw#imgrc=qUbhw1Gpub2hkM:
https://www.google.com/search?q=kaplan+%26+sadock's+synopsis+of+psychiatry&safe=active&client=firefox-b-d&biw=1366&bih=654&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qUbhw1Gpub2hkM%253A%252CDeJCeWh01vDwHM%252C%252Fg%252F11bwpqr5m2&vet=1&usg=AI4_-kQfii3ETRE34ZvWCz3a6t2G1B8daw&sa=X&ved=2ahUKEwjV2I6OtLfkAhUMhlwKHTNNC4wQ9QEwAXoECAkQAw#imgrc=qUbhw1Gpub2hkM:
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