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 هزبانآموزان تکتوسط دانش دشدهيتول يانسجام در متون نوشتار تيريمد

 مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني زبانيفارس
 

*1 گانهي يتفرج ميمر
)Ph.D(،  2 يکمرالهه).DPh( 

 رانيا الم،يا، دانشگاه ايالم، يو علوم انسان اتيادب هدانشکد ،شناسيزبانگروه  -1

 رانيتهران، ا ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يخارج یو زبانها يفارس اتيدانشکده ادب -2

 ده يچك
کودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در سطوح مختلفي از جمله در توليد متون نوشتاري منسجم اشکاالت  هدف:

افراد مبتال به ناتواني يادگيري  ينوشتار داتيانسجام در تول تيريمد ييتوانا هسيو مقا ي. هدف پژوهش حاضر، بررسدارند ياديز
و تراکم و تنوع  (رگولي)نقطه و و يتراکم عالئم نوشتار ها،وندهياساس تراکم و تنوع پ ها برآن يعيطب انيبا اساس زباني و همتا

 است.  يعبارات ارجاع
و  شيس زباني به عنوان گروه آزماآموز مبتال به ناتواني يادگيري با اسادانش 24انجام پژوهش حاضر، از  يها: براو روش مواد

رخ داده است،  شانيکه در مدرسه برا زيبرانگچالش يعنوان گروه کنترل خواسته شد تا در مورد موضوعبه يعيآموز طبدانش 24
ها، لحاظ تراکم و تنوع سه ابزار انسجامي: پيونده و به يسيها امالنوشده توسط آن ديتول يشتارشروع به نوشتن کنند. متون نو

 .قرارگرفت يابيعالئم نگارشي و عبارات ارجاعي مورد ارز
 ،يعيطب يهايو در گروه آزمودن( P=005/0) و تنوع (P=005/0 (ه ناتواني يادگيري با اساس زباني، تراکمدر گروه مبتال ب ها:يافته

مورد استفاده توسط گروه مبتال به ناتواني  يهاوندهيشد. تراکم پ ترشيسن ب شيبا افزا يداريطور معنبه( P=02/0) هاوندهيتنوع پ
تر داري کمطور معنيبه يعيطب يبا گروه با رشد زبان سهيدر مقا( P=02/0) هاتنوع آن نيچنو هم( P=03/0) يادگيري با اساس زباني

(. P=001/0) افتييم شيافزا يداريسن به طور معن شيبا افزا رگوليتراکم استفاده از و يعيبا رشد طب يهايبود. در گروه آزمودن
باالتر از  نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  يداريبه طور معن يعيطب يدر نوجوانان با رشد زبان رگوليتراکم استفاده از و

 افتي  شيسن افزا شيبا افزا يداريبه طور معن يزباني بود. در گروه مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني تراکم عبارات ارجاع
(003/0=P). شديم ترشيسن ب شيبا افزا يجاعتنوع عبارات ار يعيطب يدر مقابل، در گروه با رشد زبان (02/0=P)ني. تفاوت ب 

  .(P=01/0) بود داريمعن يتنها در کودکان از نظر آمار يعيطب يمبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و گروه با رشد زبان يهاگروه
 تيريدر مد ياديز اريبس زانيپژوهش نشان داد که کودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني به م جينتا گيري:نتيجه

 .روبرو هستند با مشکل يانسجام نوشتار
  

 يانسجام ي، نوشتار، ابزارهاا ناتواني يادگيري با اساس زبانيآموزان بدانشهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
کودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني اشکاالت 

 ،يشناختواج ،ييشامل آوا يدر سطوح مختلف زبان ياديز
اختالل تا  نيو ا دهندينشان م يکاربردشناخت ،ييمعنا ،ينحو

دچار  يهاطهيح ني. از بمانديچنان پابرجا مهم يدوران نوجوان
 يمتون نوشتار ديتول يبه ناتوان توانيافراد، م نياختالل در ا

 ازمنديمنسجم ن يمتن نوشتار کي دي[. تول1منسجم اشاره کرد ]
 يعالئم نگارش ها،وندهيمناسب مانند پ يزبان ياستفاده از ابزارها
در نوشتار  يمهم يهاابزارها نقش نياست. ا يو عبارات ارجاع

موجود در  يهادهيا نيب ونديپ يو موجب برقرار کننديم فايا

تا متن را به صورت  سازنديو مخاطب را قادر م شونديمتن م
 جاديموجب ا نيکند که ا ييکل در ذهن خود بازنما کي
 [.5-2] شوديدر آن متن م يوستگيپ

Favart و Passerault هوندياند که استفاده از پاشاره کرده 
مناسب و راحت است  اريبس نييپا نيآموزان سندانش يبرا« و»

کنند.  انياز روابط مهم را ب ياريبس ييبه تنها توانديچرا که م
توسط  دشدهيتول ينوشتار يهاآن در داستان يباال اريبسامد بس

است که طبق پردازش  يجزئ يزيردال بر برنامه يکودکان شاهد
دو  نيمند ببه طور نظام« و» هوندي. پرديگيگام به گام صورت م

 هتا بار قابل مالحظ ديآيمحتوا تکرار و به وجود م ديتول هچرخ

 29/4/1401 تاريخ پذيرش: 19/1/1401تاريخ دريافت:                               m.tafaroji@ilam.ac.ir     09124546118 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 نوشتن را کاهش دهد نديفرا ليدر حافظه فعال به دل جادشدهيا
 اننش Passerault و Favart [. پژوهش صورت گرفته توسط3]

مورد استفاده  يهاوندهي)نسبت به تعداد کل پ« و»داد که تراکم 
ده  يعنيدر کالس پنجم ) ژهيبه و ييابتدا هدر متن( تا اواخر دور

 افتهيزنيتما يهاوندهيرو، پني. از اگذاردي( رو به کاهش ميسالگ
 ي[. عالئم نگارش6] دهنديم يمتنوع يهاوندهيخود را به پ يجا

 يحت اياغلب و  يکودکان در متون نوشتار وسطمورد استفاده ت
به بعد، کودکان از  يسالگ 7هستند. از  رگوليمنحصراً نقطه و و

در  رگولي[. استفاده از و7] کنندينقطه به طور غالب استفاده م
(. يسالگ 9و  8 نيب يعني) کنديم دايظهور پ ييمقطع سوم ابتدا

اما به طور  آورديرا به وجود م يدينوع تنوع امکان جد نيا
کودکان  راي[ ز8] کنديم جاديا زين يديزمان مشکالت جدهم

 کنند،ياستفاده م زين رگوليزمان از نقطه و وهم ييمقطع سوم ابتدا
 .ستنديها هنوز از ارزش آن دو آگاه نکه آن ليدل نيبه ا

در مقطع  يجيبه طور تدر رگولياستفاده از و ت،ينها در
مناسب  هاستفاد جيو به تدر کنديم دايپ شيچهارم و پنجم افزا

و نقطه درست مانند  رگولي. استفاده از ورنديگيم ادياز آن را 
 يدر سطح بافتار ژهيبه و يسالگ 10در  هاوندهياستفاده از پ

مخاطب  يبرا يبافت يمحتوا قيطر نيتا از ا کند،يم رييتغ
 هو با استفاد ييتا مقطع چهارم ابتدا مشخص شود. استفاده از نقطه

اطالعات  فيدر هنگام توص ژهيبه و هارگولياز و شيرو به افزا
 يبرا توانندينم يسالگ 14همراه است. کودکان تا قبل از  يجزئ

مخاطب  از عالئم  يبرا قيدق يبافت يمشخص کردن محتوا
 [.9استفاده کنند ] يبافت حدر سط ينگارش

مورد استفاده  ييهااشاره به مدلول يبرا يارجاع عبارات
ها اشاره شده از گفتمان به آن ييکه قبالً در جا رنديگيقرار م

نشان داده است که Akinci  و Decol-Mercier هاست. مطالع
 يعبارات ارجاع حيبه طور صح تواننديم يسالگ 10کودکان در 

[. با 10کنند ] تيريمد يتيدر متون روا ييابتدا هدور انيرا تا پا
 قيوجود، لمبرت اشاره کرده است که حفظ ارجاع از طر نيا

کودکان  يبرا ييابتدا هدور انيتا پا توانديهنوز هم م ريضما
 [.11باشد ] نيآفرمشکل

 دهنديو همکاران نشان م Dockrell يهاپژوهش يهاافتهي
مبتال به ناتواني  يهاينوشته شده توسط آزمودن يهاکه داستان

نوشته شده  يهابا داستان سهييادگيري با اساس زباني در مقا
 ي[. رمزگذار12ترند ]کوتاه يعيطب يتوسط کودکان با رشد زبان

 يانسجام ياز ابزارها هانسجام و استفاد تيريمد يبرا يزبان
 يآموزان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني امردانش يبرا

 ريها با تأختوسط آن يزبان ي. انتخاب واحدهادشوار است
 يدستور يدگيچياست. پ نييپا اريها بسمواجه است و تراکم آن

 انيبا همتا سهيها در مقاتوسط آن دشدهيتول هيجمالت پا

باالتر است  زيها نآن يدستور يو خطاها ترنييپا شانيسن
[13.] 

Hilaire-Debove و Roch و  يعلّ يهاوندهياستفاده از پ
مبتال به ناتواني يادگيري با  هسال 12تا  7در کودکان  يزمان

ها مشاهده کردند که قرار دادند. آن ياساس زباني را مورد بررس
کردند که به طور  دياز جمالت را تول ياکودکان مجموعه نيا

به  يبيترت يهاوندهيپ اب اي« و» هونديمنظم با استفاده از پ
ندارند  يشرفتيپ هاوندهيپ زيارتباط دارند و در تما گريدکي
 يهاوندهيتعداد پGéhard  و Bernard-Barrot ه[. طبق گفت14]

شده توسط کودکان مبتال به  تيروا يهادر داستان دشدهيتول
شده  تيروا يهاناتواني يادگيري با اساس زباني و داستان

وجود، تنوع  نياها برابر است با نآ يعيطب يتاتوسط کودکان هم
 [.15] تر استها کمآن همورد استفاد يهاوندهيپ

مبتال  زبانيفارس يهايآزمودن يهاييرابطه با رشد توانا در
 توانيانسجام م تيريبه ناتواني يادگيري با اساس زباني در مد

انسجام را در گفتمان  زياشاره کرد که آن ن Kamari به پژوهش
پژوهش او نشان داده  جيداده است. نتا قرار يمورد بررس يتيروا

يادگيري با اساس زباني  ناتوانيدو گروه مبتال به  نياست که ب
 يداريمعن يتفاوت آمار يعيطب يو گروه کودکان با رشد زبان

ساختار داستان، اطالعات ارائه شده و انسجام  يهااسياز نظر مق
 يزبان يهامهارت ريگرفته است که تأث جهيندارد. او نت وجود

 يشناخت يهاييتوانا رياز تأث ترشيمراتب بدو گروه به کساني
داستان است  يشفاه تيروا اسيها بر مقمتفاوت آن يرکالميغ
 وعيو همکاران در پژوهش خود به سنجش ش ي[. محمد16]

اند. ساله شهر سمنان پرداخته 5زبان در کودکان  ژهيو بيآس
آن در  زانيزدند که م نيدرصد تخم 44/3را  بيآس وعيها شآن

 جيدرصد بود. نتا 25/3درصد و در دختران  61/3پسران 
 نيدست آمده از ابه يکل وعيش زانينشان داد که م هاپژوهش آن
از مطالعات صورت  ياست که برخ يريتر از مقادمطالعه، کم

اختالل به  عيبه آن اشاره کردند. در توز يسيگرفته در زبان انگل
معادل  باًيزبان تقر ژهيو بيسهم دختران از آس زيجنس ن کيتفک

مطالعه ممکن است به  نيا يهاافتهيسهم پسران بود. تفاوت 
تعداد  ،يواژ نحو يهااز نظر مشخصه يزبان فارس ژهيو تيماه

در خصوص  نيبه اطالعات والد هيواژها، تکو تنوع تک
مربوط  رانيکشور ا يجامعه شناخت يهايژگيو و ،يگرغربال
تنها  زيصورت گرفته ن يخارج يها[. از پژوهش17] شود

ها به و همکاران اشاره کرد. آن Dockrell به پژوهش توانيم
 يريادگيدر  هايآزمودن يسالگ 16که تا  افتنديدست  جهينت نيا

 يهامهارت شيخواندن و نوشتن با مشکل روبرو هستند و افزا
در رشد مهارت نوشتن  توانديو مهارت خواندن و نوشتن م يزبان

 يفرادا يبگذارد، در مقابل، برا يمثبت راتيدر مراحل باالتر تأث
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ها مهارت نيروبرو هستند، ا يدر منابع شناخت يکه با مشکالت
 [.18] ستيقابل دسترس ن

طور خالصه، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي به
توسط توانايي مديريت انسجام در متون نوشتاري توليدشده 

آموزان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و مقايسه دانش
رو، تراکم و آموزان طبيعي است. از اينا دانشها بعملکرد آن
عنوان به اعيها، عالئم نگارشي و عبارات ارجتنوع پيونده

ابزارهاي انسجامي در توليد متون نوشتاري منسجم توسط 
يادگيري با اساس زباني و هاي مبتال به ناتواني آزمودني
جا که هر آن ازي طبيعي مورد ارزيابي قرارگرفت. هاآزمودني

 توانيمنحصربه فرد خود را داراست و نم يهايژگيو يزبان
داد،  ميها تعمزبان ريسا بهرا  گريد يهاحاصل از پژوهش جينتا

 ينوشتار داتيتول هپژوهش حاضر بر آن است تا با مطالع
مبتال به ناتواني  نِزبايفارس هزبانکودکان و نوجوانان تک

 يانسجام يابزارها تيريمد يييادگيري با اساس زباني، توانا
افراد  نيدر نوشتار ا يو عبارات ارجاع يعالئم نگارش ها،وندهيپ

ها با کودکان و نوجوانان را مورد مطالعه قرار دهد و تفاوت آن
 .مشخص کند زيرا ن يعيطب يبا رشد زبان

 
 هامواد و روش

کودک  12تعداد  يليتحل-يفيو توص يپژوهش مقطع نيدر ا
مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني )با  هسال 11-7پسر 

تا  12پسر  12( و 15/1 اريو انحراف مع 96/8 يسن نيانگيم
و  23/14 يسن نيانگي)با م يزبان هژيو بيمبتال به آس هسال 18

 يريگنمونه( در استان تهران با روش 87/1 اريانحراف مع
و  يخصوص يگفتاردرمان يهاکينيکل نياز ب ياخوشه

 زي. گروه کنترل نديتهران انتخاب گرد 2و  1 همنطق يدانشگاه
پسر  24و  يعيطب يبا رشد زبان هسال 11تا  7پسر  24شامل 

 يهاانتخاب نمونه يبودند. برا يعيطب يبا رشد زبان 18تا  12
که  يآموزاناز دانش زباني به ناتواني يادگيري با اساس مبتال

نظر،  مورد يهاکينيگفتار و زبان در کل شناسانبيتوسط آس
داده شده  صيتشخ يبا اساس زبان يريادگيعنوان ناتوان در به

وکسلر  يهوش اسيکودکان با استفاده از مق يهوش بيبودند، ضر
 نيگرفت. ا قرار يابي( مورد ارزWISC-IV) 4 شيرايکودکان و

شده  يابيو همکاران انطباق و هنجار Abediتوسط  اسيمق
تا  65/0 نيب ييها در روش بازآزماآزمونخرده يياياست. پا

محاسبه شد  86/0تا  71/0 نيب يفيو در روش تصن 95/0
 نيچنتوسط گفتاردرمانگر و هم يعملکرد دهان يابي[. ارز19]

گرفت تا  قرار يابيمورد ارزها آن يينايو ب ييعملکرد شنوا
 ستند،ينظر دچار مشکل ن نيکودکان از ا نيمشخص گردد که ا

و  يينايب ،يحرکت ،يشناختعصب ،ينداشتن نقص هوش رايز

اختالل است. در مرحله  نيا صيتشخ هياول يارهاياز مع ييشنوا
ها بعد آزمون رشد زبان گرفته شد تا ميزان تأخير زباني آن

يگر از معيارهاي تشخيصي آسيب کي دمشخص شود، زيرا ي
سال تأخير نسبت به همتايان سني زباني داشتن بيش از يک هويژ

 يافتياطالعات مربوط به عملکرد زبان در يآوربود. جهت جمع
 Newkamer فيتأل TOLD-P: 3کودکان از آزمون رشد زبان 

به زبان  يينايزاده و ماستفاده شد که توسط حسن Hammilو 
 يآلفا بيضرا نيانگيشده است. م يابيانطباق و هنجار يفارس

 ،يدهگوش کردن، سازمان (آزمون نيا يهابهره يکرونباخ برا
 96/0تا  82/0 نيب) نحو، زبان گفتار ،يصحبت کردن، معناشناس

 [.20قرار دارد( ]
کودکِ پسرِ  24 ،يسن يهمتا يهاانتخاب گروه يبرا

 هزباننوجوان پسرِ تک 24سال( و  11-7) زبانيفارس هزبانتک
کودکان  هانتخاب شدند. از هم يطور تصادفابتدا به زبانيفارس

شرکت در پژوهش را به  يخود برا تيخواسته شد تا رضا
 ررا به صورت مکتوب د نشانيوالد تيو رضا يصورت شفاه

آموزان و دانش نيچندهند. هم مؤلفان پژوهش قرار ارياخت
ها به اطالعات آن يحاصل نمودند که تمام نانيها اطمآن نيوالد

اساس  بر ز،يکودکان ن نيصورت محرمانه حفظ خواهد شد. ا
اختالل  گونهچيپزشکان، دچار هپزشکان و روان يهاگزارش

 يسيانشاءنوها از آزمون داده يگردآور ينبودند. برا يزبان
 نيا ياجرا يو همکاران استفاده شد. برا Favartبرگرفته از 

 يدانشجو معرف کي، فرد آزمونگر ابتدا خود را به عنوان آزمون
 ييهاداستان تيخواست تا با روا هايکرد و از آزمودن

 يبرا ييراهنما اي ييکه ممکن است در دوران ابتدا زيبرانگجدال
است به او کمک کنند تا پژوهش  ادهها در مدرسه اتفاق افتآن

 يکند. هر کودک به طور جداگانه و در بافت ليخود را تکم
 تيموقع نيشروع به نوشتن داستان کرد. در ا يارتباط
 يکيزيخطاب به آزمونگر که به صورت ف يداستان هايآزمودن

 هايفکرکردن، آزمودن قهيدق 3حضور داشت، نوشتند. پس از 
و حداکثر در مدت  10و هر کدام حداقل  دشروع به نوشتن کردن

دستورالعمل  چيآزمون را به اتمام رساندند. ه نيا هقيدق 12
انسجام داستان به  ايدر رابطه با سرعت نوشتن، طول  يگريد

داده نشد پس از اتمام نگارش، آزمونگر از  هايآزمودن
بخواند تا هر  گريخواست تا متن خود را با بار د هايآزمودن

[. 32گردد ]موجود در آن رفع  يهاگونه ابهام در رابطه با واژه
 يياز  روش روا يسيانشانو آزمون ييروا نييمنظور تعبه

نفر از کارشناسان و  8نظر  افتيدر قياز طر ييمحتوا
حاصل از آن از اعتبار  جهيگفتاردرمانگران، استفاده  شد و نت

توسط  دشدهيتول يبرخوردار بود. متون نوشتار يخوب اريبس
نظر  ها، ازگفتهواژها، پارهها، تکنظر تعداد واژه از هايآزمودن
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 يابيمورد ارز يو عبارات ارجاع يعالئم نگارش ها،وندهيتعداد پ
 يرمزگذار نيگرفتند. حاصل جمع نمرات حاصل از ا قرار

کسب  يبرا حال،نيا صورت گرفت. با سندگانيتوسط نو
 ياز متون نوشتار صددر 10 ،يرمزگذار يياياز پا نانياطم

 ابيارز-درون ييايصورت گرفت. پا يگريتوسط متخصص د
هر  يو برا 95/0متون  هکننديابيارز يدرصد کل ابزارها يبرا

 يبود. برا ريمتغ 97/0تا  72/0از رمزها به طور جداگانه  کي
 شدهتيروا يهااز داستان کيابتدا هر  يمتون نوشتار ليتحل

 يهايژگيکه و يشد طور يسيبا دقت امالنو هايتوسط آزمودن
که در متن از قلم افتاده بودند و  ييهاواژه (1 يعني يمتن اصل

مورد استفاده در آن حفظ  يو عالئم نگارش يامالئ ي( خطاها2
متن ابتدا از نظر طول داستان برحسب تعداد کل  ليشود. تحل

دوم، متن  هدر متن، صورت گرفت. در مرحل دشدهيتول يهاواژه
قرار  ليمورد تحل يامانسج يتراکم و تنوع ابزارها حسببر

 يهاها بر تعداد کل واژهاز نشانه کيهر  ميگرفت. تراکم با تقس
 هشد. تنوع با محاسب يريگاندازه 100موجود در متن ضربدر 

مختلف مورد استفاده در متن  يعبارات ارجاع اي هاوندهيانواع پ
مورد استفاده تنها  يرشعالئم نگا انيشد. از م يريگاندازه

اساس،  نيو نقطه مورد محاسبه قرار گرفتند. بر ا رگوليو
 هارگوليتراکم نقطه و و ها،وندهيوابسته تراکم و تنوع پ يرهايمتغ

 يبرا ن،يبودند. عالوه بر ا يو تراکم و تنوع عبارات ارجاع
در مورد  يفيک يهاليها بر حسب تنوع، تحلداده ليتحل ليتکم

 شدند،يم ميتقس ييهاکه به دسته يو عبارات ارجاع هاوندهيپ
 ترشيتر متفاوت و بکم هبه دو دست هاوندهيصورت گرفت. پ زين

« و» ەونديتر متفاوت شامل پکم يهاوندهيپ شدند. ميمتفاوت تقس
 ترشيب يهاوندهيبود. پ« بعد»مانند  يزمان-يبيترت يهاوندهيو پ

خاص مربوط به  وابطبود که ر ييهاوندهيمتفاوت شامل پ
؛ «اما» يتقابل هوندي: پکردنديم انيچارچوب داستان را ب

 کي»، و «که يوقت»، «بعد»مانند  يزمان-يبيترت يهاوندهيپ
 ؛«کهنيا يبرا»و  «رايز»مانند  يعلّ يهاوندهي؛ پ«دفعه

هدف مانند  يهاوندهيو پ ؛«نيبنابرا»مانند  ياجهينت يهاوندهيپ
 ،«يباال»مانند  ييفضا يهاوندهيپ .«يابر»و  «به منظور»
که امکان رخداد  چرا ديگرد يرمزگذار زين «يرو» ،«نِ ييپا»

 يوجود داشت. عبارات ارجاع زيدر داستان ن يفيتوص بيترت
 يرمزگذار ريز يهااز گروه يکيها به براساس تعلق آن زين

تکرار نام  ،يگروه اسم ينيگزيجا ،يشدند: تکرار گروه اسم
 [.23] يموصول ريو ضما يشخص رياسم خاص، ضما ايکوچک 

 يهادرصد از داستان 5 ،يسيامالتو نديثبات فرا نييتع جهت
 يگريشناس دانتخاب و به زبان يبه طور تصادف شدهيسيامالنو
 يسيامالنو يبرا دهيدها آموزشداستان يبردارنسخه که در

 يبردارنسخه يهاداستان نيمجدد داده شد. سپس درصد توافق ب

توافق نقطه به نقطه  ازشده توسط مصحّح اول و دوم، با استفاده 
صورت که تعداد موارد توافق بر تعداد موارد  نيشد. به ا نييتع

شد. در  ميتوافق به اضافه تعداد موارد عدم توافق تقس
 100هر دو داستان  يدرصد توافق برا يعيآموزان طبدانش

 يبا اساس زبان يريادگي يا ناتوانآموزان بدانش يدرصد و برا
 درصد حاصل شد. 98

 22 هنسخ SPSSافزار با استفاده از نرم يآمار يهاليتحل 
 ANOVAتحليل نتايج مربوط به طول متن  يانجام گرفت. برا

و گروه )مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در  دياجرا گرد
سال(  18-12مقابل سال در  11-7( و سن )يعيمقابل گروه طب

 يشدند. آزمون همگن هدر نظر گرفت يگروه نيبه عنوان عوامل ب
 ستنديهمگن ن هاانسيها از نظر وارنشان داد که گروه هاانسيوار
ها داده ليتحل يرو، برانينشده است. از ا تيمفروضه رعا نيو ا

تراکم و  يهاانهيم همحاسب يبرا يتنيومن وي يآزمون ناپارامتر
نوجوانان در هر گروه و ب(  ايالف( کودکان  هسيتنوع جهت مقا

 يعيمبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني با گروه طب يهاروهگ
  .در هر سن استفاده شده است

 
 نتايج

موجود در  يهاطول متون برحسب تعداد واژه. طول متن
آموزان مبتال به ناتواني يادگيري با توسط دانش دشدهيمتون تول

 يريگها اندازهآن يعيطب يآموزان همتااساس زباني و دانش
 نيب دشدهيتول يها. طول متن برحسب تعداد واژهديگرد

 يهامبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و گروه يهاگروه
 05/6 تفاوت داشت، يداريبه طور معن يعيطب يبا رشد زبان

(=62،1)F ،014/0=P ،09/0=2ηنوشته شده  يها. داستان
مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني  يهايتوسط آزمودن

(23/34=M 38/32 و=SDدر مقا )نوشته  يهابا داستان سهي
و   M=28/53تر )کوتاه يعيطب يهايشده توسط آزمودن

18/35=SDداريمعن يمورد از نظر آمار ني( بود. اثر سن در ا 
 يها. داستانF ،0003/0=P ،21/0= 2η(62،1=) 16/15بود 

( در SD=91/28 و M=51/20نوشته شده توسط کودکان )
تر بودند نوجوانان کوتاهنوشته شده توسط  يهابا داستان سهيمقا

(43/62=M 23/39 و=SDتع .)يسن از نظر آمار× گروه  امل 
 . F(62،1)< 1  نبود داريمعن

  هاوندهيپ
مورد استفاده  يهاوندهيو تنوع پ تراکم. اثرات سن و گروه 

ارائه شده است. در گروه مبتال  1در جدول  هايتوسط آزمودن
، U ،4/2=Z=25به ناتواني يادگيري با اساس زباني تراکم 

03/0=P ،039/0= r  19و تنوع=U ،9/2=Z ،005/0=P ،
58/0= rشد. در گروه  ترشيسن ب شيبا افزا يداريبه طور معن
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مورد استفاده توسط  يهاوندهيپ ،يعيطب يهايآزمودن
مورد استفاده  يهاوندهيپ اي سهينوجوانان در مقا يهايآزمودن

، U=6/124برخوردار بودند  يترشيتوسط کودکان از تنوع ب
7/2=Z ،005/0=P ،031/0=rاز  ترشيها ب، اما بسامد آن

، U=6/234مورد استفاده توسط کودکان نبود  يهاوندهيبسامد پ
17/0=Z ،92/0= P دو گروه مبتال به ناتواني  نيتفاوت ب

تنها در  يعيطب ييادگيري با اساس زباني و گروه با رشد زبان
مورد استفاده توسط  يهاوندهيبود. بسامد پ داريکودکان معن

، U=58گروه مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني 
94/1=Z ،03/0=P ،038/0=r 57ها ن تنوع آنيچنو هم=U ،
3=Z ،02/0=Pتر کم يعيطب يبا گروه با رشد زبان سهي، در مقا

نمرات نوجوانان مبتال  نينشان داد که ب يآمار يهاليبود. تحل
 يبه ناتواني يادگيري با اساس زباني و نوجوانان با رشد زبان

 .وجود ندارد يداريمعن يتفاوت آمار يعيطب
 

های مورد استفاده میانه )و انحراف معیار( تراکم و تنوع پیونده . 1جدول 

 آموزان مبتال به ناتواني يادگیری با اساس زباني و طبیعيتوسط دانش

 عنوان

 هاآزمودني

مبتال به ناتواني 

 يادگیری با اساس زباني
 رشد زباني طبیعي

 نوجوانان کودکان نوجوانان کودکان

تراکم 

 هاپیونده

24/3 

(93/4) 

49/8 

(08/4) 

41/6 

(43/3) 

62/6 

(03/3) 

 (14/1) 1 (79/1) 2 (90/0) 1 هاتنوع پیونده
52/2 

(45/1) 

 

در دو مرحله  هاوندهيپ يفيک ليتحل. يفيک یهاليتحل
مورد استفاده توسط  يهاوندهيصورت گرفت. ابتدا، تعداد پ

قرار گرفتند و دوم نوع مقوالت مورد  يمورد بررس هايآزمودن
تعداد مقوالت به سه  يعنيوابسته  ري. متغديگرد نيياستفاده تع
که  کرديرا مشخص م يشد. سطح اول، تعداد افراد ميسطح تقس

 ياستفاده کرده بودند، سطح دوم تعداد افراد وندهينوع پ کياز 
 يارتباط خط يبرا هاوندهيکه از دو مقوله از پ کرديرا مشخص م

را  ييهاياستفاده کردند و سطح سوم تعداد آزمودن هاوندهيپ
 انيب يبرا هاوندهيکه حداقل از سه مقوله از پ کرديمشخص م

حاصل از  جيبودند. نتا دهروابط مختلف در متن استفاده کر
 .ارائه شده است 1 شکلدر  يفيک يهاليتحل

اتواني مبتال به ن هسال 11تا  7کودکان  در ،1 شکلبا توجه به 
 11 کياز  هاياز آزمودن درصد75يادگيري با اساس زباني 

 ترشيب زانيمبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني م هسال
را مشخص  ياز کرده بودند، سطح دوم درصد افراد هايآزمودن

از دو مقوله از  گريد رصدد 25دو مقوله و  اي کيکه از  کرديم
 کياز  يعياز کودکان طب درصد25استفاده کردند.  هاوندهيپ

ها از آن درصد1/29ها از دو مقوله و از آن درصد5/37مقوله، 
مبتال به  هسال 18تا  12از سه مقوله استفاده کردند. نوجوانان 

از  هاياز آزمودن درصد33/58اني يادگيري با اساس زباني ناتو
 هايآزمودن ترشيب زانيم يزبان هژيو بيمبتال به آس هسال 11دو 

که  کرديرا مشخص م ياز کرده بودند، سطح دوم درصد افراد
 هاوندهياز سه مقوله از پ گريدرصد د66/41دو مقوله و  اي کياز 

از دو مقوله و  يعياز نوجوانان طب درصد25استفاده کردند. 
 ها از سه مقوله استفاده کردند.از آن درصد75

 
 نیدر ب یریادگي يمبتال به ناتوان یها يآزمودنالف(  درصد  .1شکل 

 نیدر ب یریادگي يمبتال به ناتوان یها يب( درصد آزمودن و کودکان

  نوجوانان
 

 يبندميبراساس سه مقوله تقس هاوندهيتنوع پ هوابست ريمتغ
. در هاوندهيانواع پ گريو د يزمان-يبيترت يهاوندهي، پ«و»شد: 
مقوالت را در  نياز ا کياستفاده از هر  زانيم توانيم 2 شکل

 يعيکودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و کودکان طب
انواع  گريد يعنيسوم  هنمود. در مقول دهها مشاهآن يسن يهمتا

ها مورد از آن 10بود، « اما» هونديها پمورد از آن 11 ها،وندهيپ
 که،نيا تيبود. در نها يعلّ هونديپ گريمورد د 6و  يزمان هونديپ

هدف  انيب يهاوندهيمقوله، پ نيا يهاوندهيمورد از پ 2تنها 
انواع  گريد يعنيسوم  هولعالوه بر مق 2 شکلبودند. با توجه به 

نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در  ها،وندهيپ
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و  يزمان يهاوندهيمورد از پ 11 ،يعلّ يهاوندهيمورد از پ 19
مورد از  5هدف و در  انيب يهاوندهيمورد از پ 10و  يعلّ
 يعينوجوان طب يهاياستفاده کردند. آزمودن ييفضا يهاوندهيپ
، «اما» هونديمورد از پ 11 ،يعلّ يهاوندهيمورد از پ 17ز در ين

 يهاوندهيمورد از پ 6هدف، در  انيب هونديمورد از پ 13در 
 استفاده کردند. ييفضا هونديمورد از پ 1در  تيدر نها و يزمان

 

 
زماني و ديگر -بيی، ترت"و" یها وندهیاستفاده از پ زانیالف( م -2شکل 

، "و" یها وندهیاستفاده از پ زانیب( مو  کودکان نیدر ب هاوندهیپ انواع

 نوجوانان نیها در بوندهیپ زماني و ديگر انواع-بيیترت

 

تنها تراکم  ،يتراکم عالئم نگارش يبررس در. يعالئم نگارش
 نياز ا کي. در ادامه تراکم هر ديگرد يها و کاماها رمزگذارنقطه

. نمرات شودياشاره م کيدر هر گروه به تفک يعالئم نگارش
ارائه شده است. در گروه  2مربوط به هر گروه در جدول 

 شيافزابا  رگوليتراکم استفاده از و يعيبا رشد طب يهايآزمودن
، U ،808/10=Z=118 افتييم شيافزا يداريسن به طور معن

001/0P<که تراکم استفاده از نقطه ثابت بود  ي، درحال
5/181=U ،4/1=Z ،011/0P< ،22/0= rنشان  هاافتهي نيا

عملکرد کودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  نيداد که ب
در استفاده از  يزبان هژيو بيزباني و نوجوانان مبتال به آس

، و در استفاده از نقطه >U ،4/1=Z ،51/0P=46 رگوليو
80=U ،41/0=Z ،71/0P<يداريمعن رييسن تغ شي، با افزا 

در نوجوانان با  رگولي. تراکم استفاده از وشوديمشاهده نم
باالتر از   يداريناتواني يادگيري با اساس زباني به طور معن

نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني بود 

5/181=U ،77=Z ،02/0P< ،23/0= rکه در  يحال در
 ها مشاهده نشدآن نيب يدارياستفاده از نقطه تفاوت معن

5/128=U ،8/0=Z ،71/0 P<.  71/0P<. 
 

های مورد ها و ويرگولمیانه )و انحراف معیار( تراکم نقطه .2جدول 

استفاده توسط کودکان و نوجوانان مبتال به ناتواني يادگیری با اساس 

 زباني و طبیعي

 عنوان

 هاآزمودني

مبتال به ناتواني 

 يادگیری با اساس زباني
 رشد زباني طبیعي

 نوجوانان کودکان نوجوانان کودکان

 تراکم نقطه
44/3 

(61/6) 

87/5 

(65/3) 

54/4 

(32/3) 

60/6 

(54/3) 

تراکم 

 ويرگول
0 (95/0) 0 (70/2) 0 (65/4) 

98/2 

(19/3) 

 

مورد استفاده توسط  يارجاع عبارات. يعبارات ارجاع
 ،ي: تکرار گروه اسمديگرد ميتقس ريبه مقوالت ز هايآزمودن

 رياسم خاص، ضما ايتکرار اسم کوچک  ،يگروه اسم ينيگزيجا
 . يموصول ريو ضم يشخص

در جدول  يو تنوع عبارات ارجاع تراکم. سن و گروه اثرات
ارائه شده است. در گروه مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  3

سن  شيبا افزا يداريبه طور معن يزباني تراکم عبارات ارجاع
برعکس  U ،2=Z ،03/0=P ،43/0=r=28 افتييم شيافزا

، U=31 افتييسن کاهش م شيبا افزا يتنوع عبارات ارجاع
8/1=Z ،06/0=P ،43/0= rيدر مقابل، در گروه با رشد زبان 
  شديم ترشيسن ب شيبا افزا يتنوع عبارات ارجاع يعيطب

131=U ،8/3=Z ،003/0=P ،42/0=r شياما تراکم با افزا 
. تفاوت U ،8/0=Z ،61/0=P=7/222 افتيينم شيسن افزا

مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و گروه  يهاگروه نيب
بود.  داريمعن يتنها در کودکان از نظر آمار يعيطب يبا رشد زبان

، U=51و تنوع U ،25=Z ،01/0=P ،4/0= r=5/47تراکم 
8/2=Z ،03/0=P ،4/0= rهمورد استفاد يعبارات ارجاع 

 سهيمقا مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در يهايآزمودن
تر بود. در مقابل، تراکم کم يعيطب يزبان رشدبا  يهايبا آزمودن

5/131=U ،3/0=Z ،63/0=P يو تنوع عبارات ارجاع 
97=U ،8/1=Z ،13/0=P يدر گروه نوجوانان با رشد زبان 
با نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  سهيدر مقا يعيطب

 .زباني باالتر بود
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میانه )و انحراف معیار( تراکم و تنوع عبارات ارجاعي در  .3جدول 

کودکان و نوجوانان مبتال به ناتواني يادگیری با اساس زباني و با رشد 

 زباني طبیعي

 عنوان

 هاآزمودني

مبتال به ناتواني 

 يادگیری با اساس زباني
 رشد زباني طبیعي

 نوجوانان کودکان نوجوانان کودکان

تراکم 

عبارات 

 ارجاعي

44/5 

(01/4) 

07/9 

(05/6) 

34/8 

(32/6) 

60/8 

(24/6) 

تنوع عبارات 

 ارجاعي
0 (98/0) 2 (70/1) 1 (05/1) 3 (19/1) 

 

 يبا بررس يعبارات ارجاع يفيک ليتحل. يفيک یهاليتحل
تعداد و نوع مقوالت  ها،ليتحل نيها صورت گرفت. در اتنوع آن

 قرار ليو تحل يابيمورد ارز هايمورد استفاده توسط آزمودن
به سه دسته  يتعداد مقوالت عبارات ارجاع هوابست ريگرفت. متغ

 همقوله استفاد کيکه از  ييهاي. تعداد آزمودنديگرد ميتقس
که از دو مقوله استفاده کردند و تعداد  ييهايکردند، تعداد آزمودن

 که از سه مقوله استفاده کردند.  ييهايآزمودن
را  هالينوع تحل نيحاصل از ا جينتا توانيم 3 شکل در

کودک  يهايآزمودن ه، هم3مشاهده نمود. با توجه به شکل 
ها( از آن درصد100ساس زباني )مبتال به ناتواني يادگيري با ا

نفر از  23استفاده کردند.  يمقوله از عبارات ارجاع کياز 
 1و  لهمقو کي( از درصد83/95) يعيکودک طب يهايآزمودن

استفاده نمود. با  يمقوله از عبارات ارجاع 2( از درصد1/4نفر )
نوجوان مبتال به  يهاينفر از آزمودن 4نمودار،  نيتوجه به ا

مقوله و  کي( از درصد33/33با اساس زباني ) ناتواني يادگيري
مبتال به ناتواني  هسال 11( از دو درصد66/66ها )نفر از آن 8

از کرده بودند،  هايآزمودن ترشيب زانيم يادگيري با اساس زباني
دو  اي کيکه از  کرديرا مشخص م يسطح دوم درصد افراد
( از درصد33/8نفر ) 2استفاده کردند.  يمقوله از عبارات ارجاع

نفر  20( و 33/8نفر ) 2ه، از دو مقول يعينوجوانان طب
 .( از سه مقوله استفاده کردنددرصد33/83)

مقوله  5براساس  يتنوع عبارات ارجاع هوابست ريمتغ 
 ،يگروه اسم ينيگزيجا ،يشد: تکرار گروه اسم يبندميتقس

 ريو ضم يشخص ريخاص، ضما يهانام ايتکرار اسم کوچک 
 نياز ا کياستفاده از هر  زانيم توانيم 4 شکل. در يموصول

مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  يهايآزمودن مقوالت را در
 نيمشاهده نمود. با توجه به ا يعيطب يزباني و با رشد زبان

اني يادگيري با اساس کودک مبتال به ناتو يهاينمودار، آزمودن
 درصد 3ر د ،ياز موارد از تکرار گروه اسم درصد25زباني در 

از موارد از تکرار  درصد1در  ،يگروه اسم ينيگزياز موارد از جا

 درصد 31و در  يشخص رياز موارد از ضما درصد 40اسم، در 
 4شکل استفاده کردند. با توجه به  يموصول رياز موارد از ضم

در  ،ياز موارد از تکرار گروه اسم درصد7در  يعيکودکان طب
از  درصد30در  ،يگروه اسم ينيگزياز موارد از جا درصد9

و  يشخص رياز موارد از ضما درصد49موارد از تکرار اسم، در 
 کردند.  فادهاست يموصول رياز موارد از ضم درصد5در 

 

 

 
 ايدو  ک،يکه از  ييها يالف( درصد استفاده کودکان از آزمودن .3شکل 

ب( درصد استفاده نوجوانان و  استفاده کردند يسه مقوله ازعبارات ارجاع

استفاده  يسه مقوله ازعبارات ارجاع ايدو  ک،يکه از  ييها ياز آزمودن

 کردند

 

نوجوان مبتال به ناتواني  يهاي، آزمودن4 شکلتوجه به  با
( از موارد از درصد19مورد ) 86ري با اساس زباني در يادگي

گروه  ينيگزي( از جادرصد15مورد ) 68در  ،يتکرار گروه اسم
 68و در  يشخص ري( از ضمادرصد47مورد ) 232در  ،ياسم

استفاده کردند. نوجوانان  يموصول ري( از ضمدرصد19مورد )
( از تکرار گروه درصد7مورد ) 60ها در آن يسن يهمتا يعيبط

در  ،يگروه اسم ينيگزي( از جادرصد18مورد ) 153در  ،ياسم
( درصد48مورد ) 408( از تکرار اسم، در درصد12مورد ) 101

 يموصول ري( از ضمصددر15مورد ) 127و در  يشخص رياز ضما
 .استفاده کردند
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 ياستفاده کودکان از مقوالت مختلف عبارات ارجاع زانیالف( م. 4شکل 

استفاده نوجوانان  زانیب( مو  یریادگي يمبتال به ناتوان یها يدر آزمودن

 يمبتال به ناتوان یها يدر آزمودن ياز مقوالت مختلف عبارات ارجاع

 یریادگي
 

 گيريبحث و نتيجه
 هشد تيپژوهش حاضر نشان داد که طول متون روا جينتا

تا  12با نوجوانان  سهيدر مقا يعيطب هسال 18تا  12نوجوانان 
است  ترشيمبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني ب هسال 18
 نيوجود دارد. ا يداريمعن يدو گروه تفاوت آمار نيا نيو ب
 تيمتون روا ولسن ط شينشان داد که با افزا نيچنهم جينتا

و ناتواني يادگيري با اساس  يعيطب يهايشده توسط آزمودن
شده توسط  تيکه طول متون روا يطور شود،يم ترشيزباني ب

 سهيدر مقا يزبان هژيو بيمبتال به آس هسال 18تا  12نوجوانان 
بود  ترشيب يزبان هژيو بيمبتال به آس هسال 11تا  7با کودکان 

وجود داشت. عالوه  يداريمعن يآمار وتدو گروه تفا نيا نيو ب
 هسال 18تا  12شده توسط نوجوانان  تيطول متون روا ن،يبر ا
بود و  ترشيب يعيطب هسال 11تا  7با کودکان  سهيدر مقا يعيطب

 نيوجود داشت. ا يداريمعن يدو گروه تفاوت آمار نيا نيب
مبتال به ناتواني  يهاياز آن است که آزمودن يحاک جينتا
در  يعيطب يهايآزمودن سهيبا اساس زباني در مقا دگيرييا

ها در آن ييتوانا رغميمتن با مشکل روبرو هستند. عل ديتول
نقطه، کودکان مبتال ناتواني يادگيري با  يابزار انسجام تيريمد

با  يو عبارات ارجاع هاوندهياساس زباني در استفاده از پ
 نيروابط ب يگذارنشان يکودکان برا نيند. اروبرو بود يدشوار

 يزمان-يبيترت هونديپ اي «و» هونديدر داستان از پ دادهايرو
سوم کودکان با رشد  کي باً ي. در مقابل، تقرکردندياستفاده م

موجود  يو علّ يزمان ،يروابط تقابل حيبه طور صر يعيطب يزبان
انسجام توسط  تيريمد ه. نحوکردنديم انيدر داستان را ب

 تيکودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در موقع
بود  يتيانسجام در گفتمان روا تيريمد هنوشتار مشابه نحو

و تنها  کردنديبرقرار نم يزيتما هاوندهيپ نيکه ب يطور
متصل  گريدکيبه « و» هوندياز جمالت را با پ يامجموعه

 يبرقرار ييدر توانا يشرفتيپ يسالگ 12تا  7 نيو ب کردنديم
 قابل مشاهده نبود.  هاوندهيپ نيب زيتما

 يتيصورت گرفته در رابطه با گفتمان روا يهاپژوهش جينتا
نشان داده است که کودکان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس 

[. 14] کنندياستفاده م يزباني به طور مداوم از تکرار گروه اسم
استفاده  زين ريها در نوشتار از ضمااما در پژوهش حاضر، آن

 درصد31و در  ير شخصياز موارد از ضما درصد40کردند، در 
پژوهش  يهاافتهياستفاده کردند.  يموصول رياز موارد از ضم

، Akinciو   Decol-Mercier يهاافتهيحاضر همسو با 
Dockrell  ،و همکارانHilaire-Debove و Roch  وBernard-

Barrot و Géhard توسط  دشدهيتول يهانشان داد که داستان
توسط نوجوانان  دشدهيتول يهابا داستان سهيکودکان در مقا

تفاوت در دو گروه مبتال به ناتواني يادگيري  نيتر بودند و اکوتاه
برابر بود. عالوه بر  يعيطب يبا اساس زباني و گروه با رشد زبان

در نوجوانان مبتال به  يو عبارات ارجاع هاوندهيتراکم پ ن،يا
يادگيري  يبا کودکان مبتال به ناتوان سهيدر مقا يزبان هژيو بيآس

 .[10،12،14،15بود ] ترشيبا اساس زباني ب
مربوط به تراکم  جيبا نتا سهيمربوط به تنوع در مقا جينتا

پژوهش حاضر  جينتا ها،وندهيمتفاوت بود. در رابطه با پ اريبس
با کودکان در هر  سهينوجوان در مقا يهاينشان داد که آزمودن

از  يعيدو گروه مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني و طب
 ي. در مقابل، عبارات ارجاعکردنداستفاده  يترمتنوع يهاوندهيپ

 ترشيتر بودند. بمتنوع يعيتنها در گروه طب يو عالئم نگارش
استفاده  يحداقل از سه نوع عبارت ارجاع يعينوجوانان طب

 يعيبا کودکان طب سهيگروه در مقا نيدر ا رگوليکردند و تراکم و
 Passeraul و Favart وجود نداشت. همسو با پژوهش يتفاوت

نقطه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و از همان آغاز 
 رگوليکه استفاده از و ينوشتن مورد استفاده قرار گرفت، در حال

رو به  يعيمورد استفاده قرار گرفت و تنها در نوجوانان طب رتريد
 يهايتنها آزمودن Schneuwly يهاافتهي[. همسو با 7رشد بود ]

در سطح متن  يعالئم نگارش تيريقادر به مد يعينوجوان طب
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را به منظور  يمتن يواحدها نيبودند و قدرت شکستن ارتباط ب
 دنديبخشيمخاطب را تنوع م يبرا يبافت يمحتوا مشخص کردن

[9.] 
پژوهش حاضر به عملکرد  هافتي نيترتوجهو جالب نيترمهم

نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني ارتباط داشت. 
در کودکان  يو عبارات ارجاع هاوندهيکه استفاده از پ يحال در

 انيبا همتا سهيمبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني در مقا
توسط  يدو ابزار انسجام نياز ا هبود، استفاد ترفيها ضعآن

 انينوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني مشابه همتا
و  هاوندهيتعداد و تنوع پ گر،يها بود، به عبارت دآن يعيطب

 جيبا نتا جهينت نيدو گروه مشابه بود. ا نيدر ا ياععبارات ارج
 نو همکاران که نشا Dockrellپژوهش صورت گرفته توسط 

 يبا هنجارها سهيدر نوشتن داستان در مقا يداد دشوار
مبتال به ناتواني يادگيري با اساس  يهاياستاندارد در آزمودن

 دايپ شيافزا يو حت مانديم يباق يزباني تا دوران نوجوان
 [.23متفاوت است ] کند،يم

نوجوان مبتال به  يهايبه نسبت مناسب آزمودن عملکرد
 توانيانسجام را م تيريناتواني يادگيري با اساس زباني در مد

 تيها و موقعارائه شده به آن يسيدستورالعمل خاص انشاءنو
فراهم شده نسبت داد. در واقع، افراد مبتال به ناتواني  يارتباط

 يکاربردشناخت يهاييتوانا يبا اساس زباني دارا يادگيري
[. 24استفاده کنند. ] يارتباط تيموقع نيهستند و ممکن است از ا

و همکاران  نشان  Brocصورت گرفته توسط  يهاپژوهش
در کودکان و  يارتباط يهادر بافت يامالئ ياند که خطاهاداده

تر مشاهده نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري با اساس زباني کم
[. 23( ]کتهيمانند، د) کنندهيابيارز يهاافتتا در ب شوديم

Dockrell  جاديرا ا يعاد ينوشتار تيموقع کيو همکاران 
که در آن  سنديبنو ياخواستند تا نامه هايکردند و از آزمودن

در نظر گرفتن  ييکنند. توانا انيرا ب آلشانهديا هخان اتيخصوص
با  ،است يضرور يانسجام امر حيصح تيريمد يمخاطب برا

دشوار  يفيتکل تر،نييپا نيدر سن سندگانينو يوجود، برا نيا
 همخاطب در حافظ ييبازنما يسازفعال ازمندياست چرا که ن

در نظر گرفتن مخاطب  McCutchen ه[. طبق گفت19فعال است ]
به بعد به وجود  ينوجوان هاز دور يعيآموزان طبتنها در دانش

[. عملکرد خوب نوجوانان مبتال به ناتواني يادگيري 24] ديآيم
نظر گرفتن مخاطب  در هدهندبا اساس زباني ممکن است نشان

باورند که  نيو همکاران بر ا Broc. باشد يسيانشاءنو نيدر ح
به افراد مبتال به  توانديم يارتباط تيداستان در موقع تيروا

خود  يهاييناتواني يادگيري با اساس زباني کمک کند تا توانا
است که  ريپذامکان يتنها زمان نيکنند و ا انيکامل ب طوررا به 

هنگام نوشتن مخاطب خود را در نظر داشته باشند  هايآزمودن

و مبتال به ناتواني يادگيري با  يعيدر نوجوانان طب ييتوانا نيو ا
 تيحائز اهم افتهي ني[. توجه به ا23اساس زباني اثرگذار است ]

چرا که  ،يو درمان يآموزش ياهدر بافت ژهياست به و اريبس
با  يريادگي يکه کودکان مبتال به ناتوان يکه هنگام دهدينشان م

 ييهاييکنند، توانا افتيمناسب را در يهاکمک ياساس زبان
 نيچن. همشوديم تيتقو يها تا دوران نوجوانآن ينوشتار

 يهامهارت ينوشتار يهاآزمون هيکه در ته شوديم شنهاديپ
 نظر در يبا اساس زبان يريادگيناتوان در  يهايزمودنآ يارتباط

 گرفته شود.
موارد مورد  نيگرفت که از ب جهينت توانيطور خالصه، م به
آموزان مبتال به در دانش يتنها استفاده از عالئم نگارش يبررس

 نيناتواني يادگيري با اساس زباني با اختالل همراه بود. علت ا
آن در  تيرياست که مد يابزار انسجام نيا يريامر رشد تأخ

[. برخالف 9] شوديمکامل ن يسالگ 14تا  يعيکودکان طب
مبتال به  يهايدنتوسط آزمو ينادرست از عالئم نگارش هاستفاد

ها درست مانند ناتواني يادگيري با اساس زباني، آن
 يانسجام از دوران نوجوان تيريقادر به مد يعيطب يهايآزمودن

 توانيو همکاران م Dockrellپژوهش  جيبودند. همسو با نتا
مبتال  يهايآزمودن ينوشتار کالتمش تيگرفت که ماه جهينت

 ياز نداشتن منابع زبان يبه ناتواني يادگيري با اساس زباني ناش
 نيها در خواندن و نوشتن است، با امشکالت آن نيچنو هم

پژوهش حاضر نشان داد که در صورت فراهم بودن  جيوجود، نتا
مبتال به ناتواني يادگيري  يهايآزمودن يکاربردشناخت يهاسرنخ

عمکرد  ياز ابعاد نوشتار يدر برخ توانندياساس زباني م اب
 [. 23] داشته باشند يموفق

پژوهش  ييهاتيمحدود هجمل از. پژوهش یهاتيمحدود
 شدن يعلّت طوالن نيهم هيدشوار به افراد و  يحاضر دسترس

 . بود يسيآزمون انشانو ياجرا نديفرا
 

 تشكر و قدردانی
در دانشگاه  يمقاله پژوهش کيمقاله حاضر حاصل انجام 

به ثبت  IR.ILAM.REC.1401.001است که با کد اخالق  الميا
و کارکنان  رانيمد يوسيله از همکاررسيده است. بدين

 2و  1 همنطق يو دانشگاه يخصوص يگفتاردرمان يهاکينيکل
ن يچنتهران به جهت فراهم نمودن محيط و امکانات الزم و هم

 .شودتقدير و تشکر ميها آن يهاو خانواده زيعز مارانيب
 

 مشاركت و نقش نويسندگان
 يمطالعه، الهه کمر يو طراح دهيا گانهي يتفرج ميمر

و  زيآنال يو الهه کمر گانهي يتفرج ميها، مرداده يآورجمع
 هاول مقاله. هم هنگارش نسخ گانهي يتفرج ميمر ج،ينتا ريتفس
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 دييمقاله را تأ يينها هنموده و نسخ يرا بررس جينتا سندگانينو
 .نمودند
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Introduction: Students with specific language impairment (SLI) have many difficulties in producing coherent 

written texts The goal of this study was to investigate and compare the management of cohesion in the written 

production of individuals with SLI and their normal peers in terms of density and diversity of connectives, the density 

of punctuation marks (periods and commas) and density and diversity of anaphors. 

Materials and Methods: 24 students with SLI as an experimental group and 24 normal developing students as a 

control group was asked to write stories about contentious situations situated at school. Then, their written productions 

were transcribed and analyzed linguistically based on the density and the diversity of three cohesive devices: 

connectives, punctuation marks, and anaphors. 

Results: The findings of the study showed that in the SLI group, the density (P=0.005), and the diversity of 

(P=0.005), and in the normally developing group the diversity of connectives (P=0.02) have significantly increased 

with increasing age.  The density (P=0.03) of the connectives used by the SLI group and their diversity (P=0.02) was 

significantly lower than the density and the diversity of those used by the normal developing students. In the normally 

developing group, the density of comma increased significantly with increasing age (P=0.001). The density of commas 

used by normal developing students was significantly higher than the density of that in SLI students. The density of 

anaphors was significantly increased with increasing age in the SLI group (P=0.001). In contrast, the diversity of 

anaphors significantly increased with increasing age (P=0.02) in the normally developing group. The differences 

between the SLI group and the normal developing students were significant only in children (P=0.01). 

Conclusion: The results of the study showed that children with SLI have difficulties in the management of 

cohesion in the written texts. 

 

Keywords: Specific language impairment, writing, cohesive devices. 
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