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 مقدمه
است  دهيچيو پ ياساس يها از مهارت يکيمهارت خواندن 

. در کن د  يکمک م   ديجد ميکه به ما در درک اطالعات و مفاه

[. 1] م ورر هت تند   يمتع دد  يهامهارت، فاکتور نيا يريادگي

 ن د يدر فرا ياز عوامل اص ل  يکيبه عنوان  يشناخت واج يآگاه

 يهاصدا يورز و دست ييشناسا ييخواندن، تحت عنوان توانا

ش واهد   ر،ي  سه دهه اخ ي. در طشود يم فيسازنده کلمات تعر

 يها يناتوان يوجود دارد که نقص در آن از عوامل اصل ياديز

واج  ينق ص در آگ اه   ،ي[. به احتمال ق و 2-8] خواندن است

 (Dyslexia) کودکان نارس اخوان  يجهان يژگيو کي يشناخت

 [.9] مانند يم يباق يسال است و تا دوران بزرگ

 نديدر فرا يشناخت واج يوجود شواهد نقش آگاه رغم يعل

 Email: soleymaniz@tums.ac.ir                                                      021-77636042  تلفن:نويتنده متئول،  *

 31/5/1394 تاريخ پذيرش: 11/12/1393 تاريخ دريافت: 
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 يگريعامل مورر د رياخ يها خواندن و اختالل در آن، در سال

 .مط ر  ش ده اس ت    (Rapid Naming) دني  به نام سرعت نام

 عيس  ر خودک  ار دني  ک  ه تح  ت عن  وان نام دني  س  رعت نام

 (Rapid Automatized Naming (RAN)در  شود، يشناخته م

حرف،  لياز قب يدارينماد د کيشخص در درک  ييواقع توانا

و درس ت اس ت.    عينام آن به ط ور س ر   يابيباز ايعدد، رنگ 

نش ان   دني  س رعت نام  نهيحاصل از مطالعات در زم يها افتهي

ه ا و   شامل حروف، اعداد، رنگ دنيسرعت نام فياند تکال داده

کودک ان در مع رخ خط ر     ييشناس ا  يب را  توان د  يم   اءياش

ه ا   نارساخوان گرياستفاده شود. به عبارت د دنمشکالت خوان

آشنا مثل اعداد، ح روف و   يها محرک يتوال عيسر دنيدر نام

 [.10-12] کندتر هتتند ءاياش

که  شود يم ريدرگ ندهاياز فرا يفيط دن،يسرعت نام يط در

توجه ب ه مح رک،  (    يندهاياست: الف( فرا ريشامل موارد ز

 يين ا يب يها پردازش يمغز برا مکرهيکارکرد به هنجار هر دو ن

 يافتگي  زيمح  رک، تما يا مشخص  ه هي  اول يدر رمزگردان  

ا ي  الگوه ا، ج( ادغ ام    نييو تع صيو تشخ يينايب يها محرک

 يو اطالع ات از الگوه ا   يداري  د يها مشخصه يپارچگ کي

 يپ ارچگ  کيد(  شده، رهيذخ ينوشتار يها ييبا بازنما يداريد

ذ(  ش ده،  رهيذخ يشناخت واج يها با برچتب يدارياطالعات د

و ز(  ،يو مفه وم  يياطالعات معن ا  يپارچگ کيو  يساز فعال

 ني  [. ا10] شود يگفتار م ديکه منجر به تول يحرکت يساز فعال

اس ت ک ه در    ييندهايدر واقع همان فرا دن،ياجزاء سرعت نام

ک ه   يدر هنگام ندهايفرا نيا ي. تمامشود يم افتي زيخواندن ن

کلم ه   کي   يرا ب را  يبرچت ب کالم    کي خواهد يشخص م

ک ار ب رده    هکند، ب ه س رعت ب     ديتول يدارينماد د اي ينوشتار

 .شوند يم

 دن،يو سرعت نام يشناخت واج يآگاه نيمورد ارتباط ب در

 فيتک ال  يدر مطالعات گزارش شده است. برخ يمتفاوت جينتا

جزء  کيبه عنوان  ،يشناخت واج يرا همانند آگاه عيسر دنينام

ها معتقدند در سرعت  کردند، آن يمعرف يشناخت پردازش واج از

 ني  ا ني. بنابرادوجود دار زين يگرياجزاء افزوده مهم د دنينام

 در [.13،8،3-6] انطباق دارند گريد کيبا  يتا حد دو مهارت

 ريمهارت غ کيرا  عيسر دنينام فيتکال گر،يد يبرخ که يحال

 اس ت  رگذاريخواندن تأر هيکه در رشد اول دانند يم يشناخت واج

[14،12،9-19.] 

گون اگون در م ورد    قاتيتوجه به شواهد حاصل از تحق با

 دگاهي  دو د ،يش ناخت  واج يو آگاه دنيسرعت نام نيارتباط ب

معتقدن د ک ه    نيمحقق يوجود دارد. برخ نهيزم نيمتفاوت در ا

 گ ر يد کي  از  دني  و س رعت نام  يش ناخت  واج يآگاه صينقا

 رمجموع ه يدر ز زي  ن دني  متتقل نبوده و نقص در سرعت نام

 [. در13،8،3-6] ردي  گ يقرار م   يشناخت پردازش واج صينقا

 يآگاه صياند که نقا داده شنهاديپ گريد نيمحقق يبرخ که يحال

متتقل  گريد کيبه طور کامل از  دنيو سرعت نام يشناخت واج

و  Wolf [.9-14،20] ارتب اط ندارن د   گ ر يد کي  ب وده و ب ا   

را ب ه ص ورت نق ص     دني  س رعت نام  زي  ن( 2000همکاران )

در نظ  ر  يش  ناخت واج يو مت  تقل از نق  ص در آگ  اه يافاض  

 يهم اهنگ  ازمن د ين دنيها معتقدند که سرعت نام . آنرنديگ يم

توج  ه، ادراک، مفه  وم، حافظ  ه، وا گ  ان   ين  دهايفرا قي  دق

آن ب ا   يپ ارچگ  کي  و  ياطالع ات واج    يابيو باز يابي)دست

( اس  ت ک  ه پ  ردازش دي  ( و حرک  ت )توليياطالع  ات معن  ا

 اس ت  ن د يفرا ني  در ا ري  از اجزاء درگ يکي هاتن يشناخت واج

[12.] 

 يبررس نهيدر زم ياديز يها مختلف پژوهش يها زبان در

انجام ش ده اس ت    دنيو سرعت نام يشناخت واج يارتباط آگاه

تنها به  يها اشاره شد. در زبان فارس از آن يفوق به برخ که در

ه ا   توان اشاره کرد. آن ي( م1383) يرازيو ش يپژوهش اشتر

از آزم  ون  دني  س  رعت نام يبررس   يمطالع  ه ب  را ني  در ا

و نقط ه   يس نج  روان يه ا  يژگيساخته استفاده کردند. و محقق

 في  نشده بود و آزم ون تنه ا ش امل تکل    يبرش آزمون بررس

 ي[. در پ ژوهش حاض ر ب را   21] حروف ب ود  دنيسرعت نام

 يواج   يبا آگاه دنيمختلف سرعت نام فيارتباط تکال يبررس

و  يمانيخودکار س ل  دنياز آزمون سرعت نام ،يدر زبان فارس

 يسنج روان يها يژگي[ استفاده شد که و22( ]1386) رانهمکا

است که رابطه  نيمطالعه در ا نيا تيشده است. اهم يآن بررس
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 يه ا  يژگ  يرا با توجه به و دنيو سرعت نام يواج يآگاه نيب

  .کرد نييتوان تع يم يزبان فارس کيارتوگراف
 

 هامواد و روش
اس ت و ب ه    يمقطع يليتحل يفيمطالعه حاضر از نوع توص

در  دني  و سرعت نام يواج يآگاه يها ارتباط مهارت يبررس

 30پ  ردازد. تع  داد نمون  ه ش  امل  يم   يآم  وزان ع  اد دان  ش

ب ه   يس ن  نيانگيدوم با )م هينفر پا 15آموز و مشتمل بر  دانش

 ييسوم ابتدا هينفر پا 15و  (48/1 اريو انحراف مع 73/94ماه 

 (77/2 اري  و انح راف مع  46/107ب ه م اه    يسن نيانگيبا )م

آموزان مقط ع دبت تان در س ه     دانش نيافراد از ب ني. اباشد يم

منطقه شمال، مرکز و جنو  شهر تهران انتخا  ش دند. نح وه   

بود که با توج ه ب ه فهرس ت     بيترت نيبه ا ها يانتخا  آزمودن

 3دخترانه و  يلتدو ييمدرسه ابتدا 3هر منطقه،  ييمدارس ابتدا

س اده، انتخ ا  ش دند. و     يمدرسه پترانه به صورت تص ادف 

پتر(  9دختر و  6دوم ) هيآموزان پا سپس از هر مدرسه دانش

انتخا  ش دند.   يپتر( به طور تصادف 7دخترو  8سوم ) هيو پا

 خواندن و نوشتن در يها مهارت يريادگيآموزان در  دانش نيا

 ،يآموزش ،ياجتماع ،يعاطفبودند و مشکالت  يعيمحدوده طب

 .نداشتند يو زبان يگفتار

 ياخ الق دانش گاه عل وم پزش ک     تهيمطالعه توسط کم نيا

 يخود را برا تيمدرسه رضا اءياول نيچن هم شد. رفتهيتهران پذ

اعالم کردن د. پ س از انتخ ا      آموزان در مطالعه شرکت دانش

از آزم ون س رعت    دني  سرعت نام يبررس يآموزان، برا دانش

 ي[ و ب را 22( ]1386و همک اران )  يمانيخودک ار س ل   دنينام

و  يمانيسل يشناخت واج ياز آزمون آگاه يواج يآگاه يبررس

 [.23] ( استفاده شد1390) يدستجرد

آزم ون اع داد،    شامل چه ار خ رده   دنيسرعت نام آزمون

مون ه از  آزمون پنج ن هاست. در هر خرده و رنگ اءيحروف، اش

ها تکرار  کارت يبار رو 10به تعداد  يهر مورد به طور تصادف

مورد را با  50هر کارت  يرو ديکه افراد با يا اند؛ به گونه شده

ه ر   ازي  سرعت ممکن و بدون خط ا ن ام ببرن د. امت    نيتر شيب

 دني  نام يب را  ازي  مقدار زم ان م ورد ن   يآزمون بر مبنا خرده

. آزم ون  ش ود  يمحاس به م    هيرانآزمون به  هر خرده يها هيگو

 يآزمون است که به بررس   خرده 10شامل  يشناخت واج يآگاه

و واج  ييدرون هج  ا يک  ودک از هج  ا، واح  دها  يآگ  اه

آموزان  دانش يپژوهش با توجه به گروه سن ني. در اپردازد يم

 کتان،ي يانيواج پا يکلمات دارا صيتشخ يها آزمون از خرده

و  ،ياني  حذف واج م ،يانيو حذف واج پا دنينام ،يواج عيتقط

س ال و   7 يگ روه س ن   يکه ب را  نيو حذف واج آغاز دنينام

 ني  از ا کي  ب  ارتر مناس  ب هت  تند، اس  تفاده ش  د. ه  ر   

 حيص ح  پاس خ  يمورد است و در ازا 10ها شامل  آزمون خرده

 بيترت ني. به ارديگ يتعلق م ينمره به آزمودن کيبه هر مورد، 

 ني  از ا کي  در ه ر   ينمره قابل احراز توس ط آزم ودن   فيط

 .صفر تا ده است نيها ب آزمون خرده

حاصل از  يها داده ه،يها در هر دو پا آزمون ياز اجرا پس

اف راد م ورد    عيخودک ار س ر   دني  و نام يواج يآگاه يابيارز

ب ا اس تفاده از    ش ده  يطراح   يه ا  در برگه رب ت داده  ،يبررس

 ،يل  يربت شد. در بخ ش تحل  22نتخه  Spss يافزار آمار نرم

 نب ا اس تفاده از آزم و    ره ا يمتغ عي  نختت نرم ال ب ودن توز  

قرار گرفت. با توج ه ب ه    يمورد بررس رنوفيکولموگروف اسم

 عي  توز يدارا دنيو سرعت نام يواج يآگاه يرهايکه متغ نيا

و سرعت  يواج يآگاه يها مهارت تهيمقا ينرمال نبودند، برا

 يبتتگ هم يبررس يو برا يتنيو از آزمون من هيدر دو پا دنينام

 .شد دهاستفا رمنياسپ يبتتگ هم بيها از ضر آن نيب

 

 نتايج
 يه ا  آزم ون  از خرده کيهر نمرات  نيانگيم 1در جدول 

دوم و سوم نشان داده ش ده اس ت و    يها هيدر پا يواج يآگاه

ق رار   يم ورد بررس    يتن  يو آن با آزمون م ن  يدار يسطح معن

مش خص اس ت،    زي  ط ور ک ه در ج دول ن    گرفته است. همان

آزم ون   در س ه خ رده   يکرد دو گروه به صورت معن ادار  عمل

و  ،ياني  (، حذف واج مp=002/0) يانيواج پا ذفو ح دنينام

( متفاوت است اما در p=001/0) نيو حذف واج آغاز دنينام

 کت ان، ي ياني  واج پا يکلمات دارا صيتشخ يها آزمون خرده

 .دو گروه مشاهده نشد نيب يتفاوت معنادار يواج عيتقط
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، ش ود  يمشاهده م   3نوشته شود همان طور که در جدول 

 يه ا  آزم ون  در خرده يسوم به طور معنادار هيآموزان پا دانش

(، p=019/0و اع داد )  (p=001/0ح روف  )  دني  سرعت نام

 کردن  د. ام  ا در  ييرا ص  رف پاس  خگو  يت  ر زم  ان ک  م 

ه ا تف اوت    و رن گ  اءياش   دني  س رعت نام  يها آزمون خرده

 .نشد افتيدو گروه  نيب يمعنادار

 زاني  م ش ود  يمش اهده م    2همان ط ور ک ه در ج دول    

ها ب ا   و رنگ اءيحروف، اعداد، اش عيسر دنينام نيب يبتتگ هم

دوم  هي  آموزان پا در دانش يواج يآگاه يرهاياز متغ کي چيه

 زاني  م زي  س وم ن  هيآموزان پا در دانش نيچن نبود. هم دار يمعن

 ب ا ها  و رنگ اءيحروف، اعداد، اش عيسر دنينام نيب يبتتگ هم

 زانيجز م هنبود. ب دار يمعن يواج يآگاه يرهاياز متغ کي چيه

 صيتش خ  ري  که با متغ اءيحروف و اش عيسر دنينام يبتتگ هم

 نيت ر  شي. ب  ب ود  دار يمعن   کت ان ي يانيواج پا يکلمات دارا

 يکلم ات دارا  صيب ا تش خ   اءياش عيسر دنينام نيب يبتتگ هم

 (.015/0p≤ ،612/0-=rشد ) دهيد کتاني يانيواج پا
 

 مقايته زيرآزمون هاي آگاهي واجي در پايه دوم و سوم. 1جدول

 (=15n) پايه سوم (=15n) پايه دوم ها گروه
 ميانگين )انحراف معيار( ميانگين )انحراف معيار( متغيرها z P-valueنمره 

 /.42 -/.79 26/9(96/0) 00/9(00/1) تشخيص کلمات داراي واج پاياني يکتان

 /.41 -/.82 06/9(03/1) 93/8(70/0) تقطيع واجي

 /.002 -04/3 00/10(00/0) 33/9(61/0) ناميدن و حذف واج پاياني

 /.001 -30/3 00/9(05/1) 46/8(63/0) حذف واج مياني

 /.001 -28/3 80/9(41/0) 06/9(59/0) ناميدن و حذف واج آغازين

 

 ضريب همبتتگي بين متغيرهاي سرعت ناميدن و آگاهي واجي در پايه دوم و سوم .2جدول

 پايه سوم پايه دوم ها گروه

 سرعت ناميدن  ها خرده آزمون

 ها رنگ اشياء اعداد حروف ها رنگ اشياء اعداد حروف

 -506/0 -*612/0 -*463/0 -533/0 028/0 -111/0 -139/0 002/0 تشخيص کلمات داراي واج پاياني يکتان

 073/0 054/0 152/0 -196/0 -370/0 -256/0 -030/0 097/0 تقطيع واجي

 -186/0 -310/0 -217/0 -248/0 -183/0 187/0 467/0 460/0 ناميدن و حذف واج پاياني

 052/0 068/0 279/0 054/0 031/0 351/0 462/0 426/0 حذف واج مياني

 -367/0 -347/0 -348/0 -135/0 452/0 141/0 221/0 360/0 ناميدن و حذف واج آغازين
05/0p≤* 

 آن در پايه دوم و سومميانگين و انحراف معيار زيرآزمون هاي سرعت ناميدن و مقايته  -3جدول

 (=15n) پايه سوم (=15n) پايه دوم ها گروه

 ميانگين )انحراف معيار( متغيرها z P-valueنمره 

 بر حتب رانيه

 ميانگين )انحراف معيار(

 بر حتب رانيه

 /.001 -44/3 40/29(72/4) 63/36(15/5) ناميدن سريع حروف

 /.019 -34/2 76/29(88/6) 18/36(95/5) ناميدن سريع اعداد

 /.051 -03/1 90/47(36/7) 04/54(70/11) ناميدن سريع اشياء

 /.29 -94/1 09/50(74/11) 74/55(96/5) ها ناميدن سريع رنگ



 1394(، زمتتان 58 ي)پياپ 2، شماره 17جلد                                                                                                    کومش

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يها آزمون از خرده کيهر  يبررسهدف از مطالعه حاضر 

در  گ ر يد کي  ها با  و رابطه آن يواج يو آگاه دنيسرعت نام

 لي  دل ني  مطالعه به ا نيدوم و سوم بود. در ا هيآموزان پا دانش

  اي  مختلف انتخا  شدند تا مشخص گ ردد آ  يليتحص هيدو پا

 يگ اه آ نيس وم، در رابط ه ب     هيمهارت خواندن در پا شيافزا

مطالع ه   جياس ت. نت ا   رگذاريتأر دنيو سرعت نام يشناخت واج

و ب ه م وازات آن کت ب     يليتحص هيپا شينشان داد که با افزا

س رعت   و يواج يتجربه و مهارت در خواندن و نوشتن، آگاه

پ ژوهش نش ان    يها افتهي نيچن . همابدي يم شيافزا زين دنينام

وج ود   يتگبت   ه م  يواج يو آگاه دنيسرعت نام نيداد که ب

رابطه ندارند و  گريد کيبا  ريدو متغ نيا گريندارد. به عبارت د

 جينت ا  ني  . اباش د  يم   يواج يمتتقل از آگاه دنيسرعت نام

 ري  اخ يه ا  است که در س ال  يمختلف قاتيتحق جيهمتو با نتا

 ياحتم ال  لياز در يکي. [14،17،20،21-9]انجام شده است 

 فين اس ت ک ه تک ال   ي  ا Wolfطبق نظ ر   ،يبتتگ عدم هم نيا

پ ردازش   يها مرتبط با مهارت يحداقل در بخش عيسر دنينام

توج ه،   يهم اهنگ  ازمن د ياست و عالوه ب ر آن ن  يشناخت واج

تلفظ  يفرع يندهايحافظه، خزانه وا گان و فرا م،يادراک، مفاه

و  يتوان به آموزش ک اف  يم گريد لي[. از در12] کلمات است

م دارس اش اره ک رد، در     رد يواج يآگاه نهيدر زم يتخصص

 دنيدر مورد سرعت نام يآموزش چيآموزان ه که دانش يصورت

نق ش   دني  اگرچ ه س رعت نام   نيچن   کنن د. ه م   ينم افتيدر

 شيخواندن دارد اما با افزا هياول يها در سال يا کننده ينيب شيپ

ک ه   ي[. در ص ورت 24،25] دهد ياز دست مسن، نقش خود را 

عمر  يها در طول سال خواندنکتب  يبرا يواج ينقش آگاه

 ازمندين دنيسرعت نام في[. در واقع تکال26،27] شود يحفظ م

( و ي/ کالم  يين  اي( )بCross-Modalمتق  اطع ) يه  ا پ  ردازش

 يآگاه فياگرچه تکال ني. بنابراباشند يخودکار م عيسر يابيباز

 يواج   يک دها  دي  و تول يابي  در باز دن،يو سرعت نام يواج

 گ ر يد يه ا کرد در عمل گريد کياز  ها نآ يمشترک هتتند ول

 يهتتند و احتمارً هر کدام منجر به مش کالت مختلف    متفاوت

 . شوند يدر خواندن م

مه  ارت خوان  دن،  شيمطالع  ه نش  ان داد ب  ا اف  زا جينت  ا

در کودک ان   دني  و سرعت نام يشناخت واج يآگاه يها مهارت

 ريدو مهارت تأر نيا نياما در رابطه ب ابد،ي يم شيسوم افزا هيپا

 عيسر دنينام نيفقط ب يبتتگ سوم هم هيگذارد. در پا ينم يمهم

 ياني  پا اجو يکلم ات دارا  صيتش خ  ريبا متغ اءيحروف و اش

اس ت   ييها پژوهش جيهمتو با نتا افتهي نيشد. ا دهيد کتاني

 فيبه طور عمده تکال دنيسرعت نام فيدهند تکال يکه نشان م

که ارتباط  ني[. با توجه به ا4-6] هتتند يشناخت پردازش واج

من د ب ودن    قاع ده  زانيبه م يواج يو آگاه دنيسرعت نام نيب

 جي[، نتا25،12،1] دارد يگزبان مورد مطالعه بتت کيارتوگراف

تواند به  يپژوهش م يها آزمون خرده نيب يبتتگ متفاوت در هم

زب ان   کيبودن ارتوگراف (Semi-transparentشفاف ) مهيعلت ن

 باشد. يفارس

ها و حجم نمونه  متناقص پژوهش جيبا توجه به نتا نيبنابرا

مطالع ه   ني  ک ه ا  شود يم شنهاديپ يليتحص هيمحدود در هر پا

انج ام ش ود.    هي  در ه ر پا  يت ر  شيآموزان ب تعداد دانش يرو

 يو آگاه عيسر دنينام يرهاياز متغ کيهر  نيرابطه ب نيچن هم

شود تا مشخص شود ک ه   يبررس زيکرد خواندن ن با عمل يواج

کرد خوان دن دارن د.    در عمل يچه نقش رهايمتغ نيهر کدام از ا

انج ام داد،   ت وان  يم نهيزم نيکه در ا يمناسب قاتياز تحق يکي

و  يواج   يآگ اه  يه ا اس ت. بررس     نارساخوان يمطالعه رو

 زب  ان يآم وزان نارس اخوان فارس     در دان ش  دني  س رعت نام 

 يواج يآگاه نيب اطارتب نهيدر زم يا اطالعات ارزنده تواند يم

 .فراهم آورد دنيو سرعت نام

 

 تشكر و قدردانی
 يارشد گفتاردرم ان  يکارشناس نامه انيمقاله منتج از پا نيا

و  10، 3تهران است. از متئورن مناطق  يدانشگاه علوم پزشک

من اطق   نيو معلمان مدارس ا رانيآموزش و پرورش و مد 16

پ ژوهش را   ني  ها که امک ان ا  آن نيو والد ها يآزمودن هيو کل

 .ميسپاس را دار تيفراهم کردند، نها

 



 همکارانو الدين تيموري سنگاني  محي     
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Introduction: Reviewing the previous studies on the relationship between phonological awareness and 

naming speed are controversial. One of the reasons for this contradiction is the language of the studies. The 

purpose of this study was to investigate the relationship between phonological awareness and naming speed 

in the Farsi speaking students.  

Materials and Methods: In  this  cross-sectional  study, students  in  second  grade and third  grade 

(each, n=15) of  public  elementary  schools  in  Tehran  city  (Iran) were  involved. The two groups were 

given rapid automatized naming and phonological awareness tests. Data analysis for two groups was 

performed and the correlation between task scores in two groups was measured.  

Results: The performance of two groups was significantly different in sub-tests of naming and initial 

phoneme deletion, medial phoneme deletion (P=0.001) and naming and final phoneme deletion (P=0.002). 

There was no significant difference between two groups in sub-tests of words recognition with the same 

final phoneme and phoneme segmentation. The time for naming letters (P=0.001) and time for naming 

numbers (P=0.019) were markedly short in the third grade students. There was no significant correlation 

between rapid naming of letters, numbers, objects and colors with phonological awareness variables in the 

second and third grade students except that in the third grade students a significant correlation between 

rapid naming of letters and words recognition with the same final phoneme was observed (P< 0.05).  

Conclusion: The lack of a significant correlation between phonological awareness and naming speed 

can be indicated that naming speed is independent of phonological awareness in Farsi. 
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