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Background and aim: Naming disorder has largely been noted in Learning Disabilities (LD) by
researchers. One of the aspects of naming which has been less considered in LD is verbal fluency. The
current study aimed to explore verbal fluency among children with LD, to compare it with a control
group, and to investigate the effect of demographic characteristics on it.
Materials and Method: A cross-sectional study was conducted in which 30 children with LD (15 male
and 15 female, aged: 8.90±1.20) diagnosed by psychiatrists and 30 age-, gender-, and grade-matched
controls (15 male and 15 female, aged: 8.71±1.39). Each participant was individually asked to complete a
verbal fluency task comprising of semantic and phonemic fluency.
Results: The results revealed that the mean scores of semantic and phonemic fluency were significantly
lower in the experimental group as compared to those of the control group (p<0.001), and similar findings
were found related to clustering and switching (p<0.001). There was a significant difference in semantic
and phonemic fluency between ages across both groups, as well (p<0.05); however, no significant
difference was observed in semantic and phonemic fluency scores between males and females in the two
groups (p>0.05).
Conclusion: The current study demonstrated a general weakness of children with learning disability in
verbal fluency. Improvement of verbal fluency with development in both groups can highlight the
increasing role of reading experiments on the naming skill although gender did not show to have any
effect. Considering the importance of naming and lexical skills in literacy, the present study showed the
necessity for further and detailed study of verbal fluency in children with learning disabilities.
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چکیده
مقدمه و اهداف
اختالل نامیدن مدتهاست در کودکان دارای ناتوانی یادگیری مورد توجه محققان است .یکی از جنبههای مطالعه مهارت نامیدن که در این جمعیت کمتر موورد بررسوی قورار
گرفته ،عملکرد روانی کالمی است .مطالعه حاضر در نظر دارد ضمن مقایسه عملکرد روانی کالمی در کودکان دارای ناتوانی یوادگیری و کودکوان بهنروار ،تواییر ویژگیهوای
دموگرافیک را بر عملکرد روانی کالمی مورد مطالعه قرار دهد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود؛ آزمودنیها متشکل از دو گروه آزمایش شامل  30کودک دارای ناتوانی یادگیری ( 15مذکر و  15مونث؛ با میانگین سونی 8/90±1/ 20
سال) با تشخیص روانپزشک و گروه کنترل شامل  30کودک بهنرار ( 15مذکر و  15مونث؛ با میانگین سنی  8/71±1/39سال) بودند که از نظر سن ،جنس و پایوه تحیویلی
ب ا گروه کنترل همگن شده بودند .عملکرد روانی کالمی در قالب دو تکلیف روانی معنایی و روانی واجی بهصورت انفرادی بررسی شد.
یافتهها
میانگین امتیاز عملکردهای روانی معنایی و روانی واجی گروه آزمایش به صورت معنادار پایینتر از گروه کنترل بود ()p>0/001؛ مشابه یافته فوق در ارتباط با میوانگین تعوداد
انتقالها و اندازه خوشه بهدست آمد ( .)p>0/001تفاوت میانگین امتیاز عملکردهای روانی معنایی و واجی بین سنین مختلف در هر دو گروه معنادار بود ()p>0/05؛ اما در هور
دو گروه ،تفاوت آماری معناداری در میانگین امتیاز عملکردهای روانی بین دو جنس مشاهده نشد (.)p<0/05
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر بیانگر ضعف عمومی کودکان دارای ناتوانی یادگیری در عملکرد روانی کالمی است .بهبود عملکرد روانی کالمی در هر دو گروه مورد مطالعوه بوا افوزایش
سن میتواند بیانگر نقش افزایش ترربه خواندن بر بهبود مهارت نامیدن باشد ،در حالیکه جنسیت تاییری بر عملکرد روانی کودکان در هر دو گروه نداشت .با توجه به اهمیوت
نامیدن و دانش واژگانی در سوادآموزی ،نتایج پژوهش حاضر لزوم بررسی بیشتر و دقیقتر عملکرد روانی کالمی را در کودکان دارای ناتوانی یادگیری نشان میدهد.
واژههای کلیدی
روانی کالمی؛ ناتوانی یادگیری؛ روانی معنایی؛ روانی واجی؛ بهنرار

نویسنده مسئول :سیده مریم خدامی  ،عضو هیئت علمی ،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پژشکی تهران .تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیkhoddami@tums.ac.ir :

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

11

Research Article

Published Online: 2016.October.12

مقدمه و اهداف
ناتوانی یادگیری 1یک اصطالح کلی است که در آن فرآیندهای شناختی پایهای درگیر در فهم یا استفاده از زبان شفاهی و نوشتاری دچار مشکل
میشود و خود را به صورت ضعف در کسب و استفاده از مهارتهای گوشکردن ،صحبتکردن ،خواندن ،نوشتن ،استداللکوردن و توانواییهوای
ریاضی نشان میدهد ]1[.بسیاری از محققان معتقدند که نقص واجشناختی علت زیربنایی بسیاری از مشکالت کودکوان دارای نواتوانی یوادگیری
است .یکی از مهمترین حوزههای فرآیند واجشناختی که با ناتوانی یادگیری مرتبط است ،حافظه و بازیابی واجشناختی میباشد ،لوذا بررسوی ایون
جنبه از ابعاد مورد توجه محققان عالقمند به موضوع اختالل یادگیری بوده است .کودکان دارای ناتوانی یادگیری خزانه واژگان کموی دارنود کوه
محدود به کلمات پربسامد و کوتاه است ]4-2[.عالوه بر خزانه واژگانی کوچک ،مشکالت معنایی دیگری از جمله دانش معنایی محدود و ضعف در
طبقهبندی کلمات در مقولههای معنایی گزارش شده است ]5[.مشکالت بازیابی کلمه نیز بهطور وسیعی در این گوروه گوزارش شوده اسوت .ایون
مشکالت شامل کاهش سرعت و دقت نامیدن در مواجهه با محرک و مشکالت واژهیابی است[]7-5؛ که مطالعه انرام شده توسط Walkerنیوز
این موضوع را تائید میکند ،آنها اظهار کردند کودکان دارای اختالالت خواندن نقاییی را در دستیابی سریع واژگانی در کلمات پیچیده نشان می
دهند ]7[.نتایج بررسی متون حاکی از آن است که بررسی مهارت نامیدن میتواند جز مهمی در کار بوا کودکوان دارای نواتوانی یوادگیری باشود.
بررسی متون نشان میدهد محققان از شیوههای متنوعی مانند نامیدن تیواویر ،خوانودن کلموات نوشتهشوده ،مطابقوتدادن تیواویر و کلموات
نوشتهشده ،توصیف تیاویر ،تعریف و تکمیل داستان برای بررسی مهارت نامیدن کودکان دارای اختالل یواگیری اسوتفاده کردهانود ]1[.مطالعوات
متنوعی که در ناتوانی یادگیری برای بررسی مهارت نامیدن استفاده شدهاند و شواهدی حاکی از وجود مشکالت نامیودن در ایون جمعیوت ارائوه
نمودهاند ،بیشتر بر سرعت و دقت مهارت نامیدن در مواجهه تمرکز داشتند ]11-8[.هیچکدام از مطالعات پیشوین عملکورد روانوی کالموی کودکوان
دارای ناتوانی یادگیری را بررسی نکردهاند .به همین دلیل مطالعه حاضر مهارت نامیدن را از طریق تکلیف روانی کالمی در کودکان دارای اختالل
یادگیری بررسی کرد .روانی کالمی یکی از تکالیف مهم جهت بررسی توانایی نامیدن است؛ روانی کالمی به بازیابی کلمات در مقولوه خواد در
مدت زمان محدود (معموال  60یانیه) اشاره میکند .دو تکلیف اصلی روانی کالمی ،روانی معنایی و روانی واجی است .در روانی معنایی ،کلمات در
یک مقوله خاد مثال حیوانات یا میوهها بیان میشوند و در روانی واجی کلماتی که با یک واج خواد (معمووال واجهوای  /f/و  /a/و  )/s/آغواز
میشوند ،بازیابی میگردند ]1[.از مزایای تکلیف روانی کالمی برای ارزیابی توانایی نامیدن میتوان به اجرای سریع آزمون ،تفسیر آسان دادههوای
حاصل و عدمنیاز به استانداردشدن تکالیف اشاره کرد.
عملکرد روانی کالمی تاکنون در جمعیتهای بالینی متعددی از اختالالت اکتسابی از جمله مالتیپول اسوکلروزیس ( ،)MSپارکینسوون و آلزایمور
مورد بررسی قرار گرفته است ]15-12[.به تازگی ارزیابی عملکرد روانی کالمی در کودکان بهنرار و اختالالت رشدی نیوز موورد توجوه واقوع شوده
است؛ لذا در اختالالت آسیب زبانی ویژه ،نقص توجه و بیشفعالی ،اوتیسم و اختالل در خواندن مورد مطالعه قورار گرفتوه اسوت ]18-16[.در کلیوه
مطالعات مذکور ،عملکرد روانی کالمی آزمودنیها در گروه مورد در مقایسه با گروه کنترل بررسی شده است .نتایج این تحقیقات همگوی دال بور
عملکرد ضعیفتر گروههای آزمایش در مقایسه با گروههای کنترل بودند ،اما همانگونه که پیش از این نیز ذکر شود ،ایون موضووع در کودکوان
دارای ناتوانی یادگیری تاکنون بررسی نشده است.
محققان در بررسی عملکرد روانی کالمی در گروه بهنرار ،تاییر مشخیات دموگرافی همانند سن و جنس را نیوز مطالعوه کردهانود Matute .و
همکاران ( )2010در مطالعه خود بر روی کودکان  7-15ساله اظهار کردند که سن تاییر معناداری بور عملکورد روانوی معنوایی و واجوی دارد]19[.
مطالعه دیگری توسط  Korenو همکاران ( )2005انرام شد که نشان داد کودکان بزرگتر در هر دو تکلیف روانی کالموی نسوبت بوه کودکوان
کوچکتر بهتر عمل کردند Sauzéon ]20[.و همکاران ( )2004تغییرات رشدی روانی کالمی  140کودک  7تا  16ساله را بررسی کردنود .نتوایج
نشان داد که تفاوت بیشتری در گروه  8-7ساله و  10-9ساله در تکالیف روانی معنایی نسبت به روانی واجی وجود دارد؛ این تفاوت به تدریج بوا
افزایش سن در تکالیف روانی معنایی از بین رفت ،اما در عملکرد روانی واجی همچنان باقی ماند ]21[.بهطور مشابه  Rivaو همکاران ( )2000نیز
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که تغییرات رشدی روانی کالمی و نامیدن در مواجهه رادر کودکان  5تا  6ساله بهنرار بررسی کردند ،دریافتند با افزایش سن پیشورفت واضوحی
در عملکرد روانی معنایی به وجود میآید ،در حالی که پیشرفت مرتبط با سن در نتایج حاصل از روانی واجی کمتر قابل مالحظه است]22[.
کودکان دارای ناتوانی یادگیری خزانه واژگانی محدود و مشکالت معنایی متعدد از قبیل اشکال در بازیابی کلمه ،دانش معنایی محدود و ضعف در
طبقهبندی کلمات در مقولههای معنایی دارند .از آنرایی که مطالعات قبلی جهت بررسی مشکالت نامیدن در کودکان دارای اختالل یادگیری بور
سرعت نامیدن و نامیدن در مواجهه تمرکز داشتند ،پژوهش حاضر توانمندی فوق را در ایون جمعیوت بورای اولوین بوار از طریوق نامیودن آزاد در
تکالیف روانی معنایی یعنی نامیدن کلمات در مقوالت خاد و در تکالیف روانی واجی یعنی نامیودن کلمواتی کوه بوا یوک حورش خواد شوروع
میشوند بررسی و ضمن مقایسه با کودکان بهنرار ،چگونگی تاییر مشخیات دموگرافیک سن و جنس را بر عملکرد روانی کالمی مطالعه کرد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در قالب دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .گروه آزمایش 30آزمودنی دارای ناتوانی یوادگیری (15
مذکر و  15مونث) در محدوده سنی  8تا  12سال (با میانگین سنی )8/90±1/20بودند که با تشخیص روانپزشک کودک و با توجه به معیارهوای
ورود به روش نمونهگیری غیرتیادفی در دسترس از مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند .معیارهای خروج در
گروه آزمایش ابتال به بیماریهای مختلف نورولوژیک ،ابتال به اختالالت روانی ،وجوود اخوتالالت حسوی ماننود کومشونوایی و نابینوایی و نموره
هوشبهر پایینتر از  90در آزمون ریون کودکان بود .بهمنظور مقایسه با دادههای هنرار ،یک گروه کنترل متشکل از  30کودک ( 15مذکر و 15
مونث) با میانگین سنی  8/71±1/39که از لحاظ سنی و جنس با گروه آزمایش همسان شده بودند ،از مدارس عادی همان مناطق انتخاب شدند.
آزمودنیها گروه کنترل میبایست طبق نظر آموزگار و بر اساس مقایسه عملکرد تحییلی با همکالسیها بهعنوان گوروه بهنروار تشوخیص داده
میشدند؛ عالوه بر این ،ارزیابی غیررسمی خواندن و نوشتن توسط آسیبشناس گفتار و زبان جهت اطمینان از سطح عملکرد سوادآموزی کودکان
انرام شد.
به منظور بررسی عملکرد روانی معنایی از آزمودنیها خواسته شد اسامی مربوط به مقوله حیوانات و میوهها را در مدت یک دقیقه نام ببرند .مشابه
همین دستورالعمل در روانی واجی نیز داده شد ،یعنی از آزمودنیها خواسته شد در مدت یک دقیقه کلماتی که باواجهای /s/ ،/a/ ،/f/شروع موی
شدند را نام ببرند .قبل از اجرای آزمون و بهمنظور آشنایی آزمودنیها با تکالیف از آنها خواسته شد مقوله سبزیرات و نیز کلماتی که با واج /m/
شروع میشوند را نام ببرند .تمام پاسخها در یک اتاق ساکت در مراکز و مدارس ضبط و یبت شدند تا بعدا مورد ترزیه و تحلیل قرار گیرند .عالوه
بر این ،بهمنظور بررسی کیفیت روانی کالمی ،اندازه خوشه و انتقال بر اساس روش ترویر و همکاران ( )1997محاسبه گردید ]23[.بر اسواس ایون
روش ،اندازه خوشه نشاندهنده توانایی فرد در دسترسی به کلمات در زیرمرموعههای معنایی یا واجی است .به بیان دیگر ،خوشهبنودی توانوایی
تولید واژههای ی است که با یگدیگر تشابه واجی یا معنایی دارند .انتقال نیز توانایی جابه جا شدن بین خوشهها در یک حوزه معنایی یا واجی اسوت
که معادل تعداد خوشه است]23[.
در پژوهش حاضر مقادیر متغیرهای کمی بهصورت انحراش معیار±میانگین نشان داده شد .از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن
دادهها استفاده شد .بهمنظور مقایسه دو گروه کودکان دارای ناتوانی یادگیری و بهنرار از نظر متغیرهای کمی و کیفی مورد مطالعه به ترتیب از
آزمون من-ویتنی و آزمون کایدو استفاده شد .برای مقایسه میانگین امتیاز عملکرد روانی معنایی و روانی واجی به تفکیک گروههای مورد
بررسی از آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون و برای بررسی ارتباط بین پارامترهای کمی مورد مطالعه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
گردید .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  16مورد ترزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
میانگین سنی کودکان دارای ناتوانی یادگیری  8/90±1/20و گروه بهنرار  8/71±1/39سال بود و آزمون من-ویتنی اختالش معناداری بین دو
گروه نشان نداد ()p=0/508؛ همچنین بر اساس آزمون کایدو ،تفاوت آماری معناداری بین دو گروه از نظر جنسیت ( )p=0/900و پایه تحییلی
( )p=0/259یافت نشد .بهعبارتی دیگر توزیع دو گروه از نظر متغیرهای جمعیتشناختی سن ،جنسیت و پایه تحییلی یکسان بود.
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برای مقایسه میانگین امتیاز عملکرد روانی معنایی و روانی واجی به تفکیک در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان گروه کنتورل از آزموون
رتبه عالمتدار ویلکاکسون استفاده شد (جدول  .)1همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین امتیاز عملکورد روانوی معنوایی کودکوان
دارای ناتوانی یادگیری ( )8/38±2/88بهصورت معنادار باالتر از میانگین امتیاز عملکرد روانی واجی ( )2/67±1/37آنها بود (.)p>0/001
جدول  :1مقایسه میانگین امتیاز عملکرد روانی واجی و روانی معنایی به تفکیک در کودکان دارای ناتوانی یادگیری ( )n=30و بهنجار ()n=30
انحراف معیار±میانگین

میانگین اختالفها

†P-value

روانی معنایی

22/80±3/39

9/65

>0/001

روانی واجی

13/15 ±2/00

روانی معنایی

8/38±2/88

روانی واجی

2/67±1/37

گروه
بهنجار ()n=30
اختالل یادگیری ()n=30

5/71

>0/001

†آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون

همچنین میانگین امتیاز عملکرد روانی معنایی در کودکان گروه کنترل ( )22/18±3/39بهصورت معنادار باالتر از میانگین امتیواز عملکورد روانوی
واجی ( )13/15±2/00آنها بود ( .)p>0/001در گام بعدی که با هدش مقایسه عملکرد روانی کالموی بوین کودکوان دارای نواتوانی یوادگیری و
کودکان بهنرار انرام شد ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین امتیاز عملکرد روانی معنایی (و زیرمرموعههای آن) و عملکرد روانی واجوی
(و زیرمرموعههای آن) در گروه آزمایش بهصورت معنادار پایینتر از گروه کنترل بود (( )p>0/001جدول .)2
جدول  :2مقایسه میانگین امتیاز تعداد میوهها ،حیوانات و تعداد ،A ،Fو  Sدرکودکان دارای ناتوانی یادگیری ( )n=30و بهنجار ()n=30
گروه
بهنجار

دارای ناتوانی یادگیری

†P-value

تعداد میوهها

22/41±3/58

7/86±3/19

>0/001

تعداد حیوانات

23/19±3/48

8/9±3/58

>0/001

روانی معنایی (میوهها-حیوانات)

45/61±6/78

16/76±5/76

>0/001

تعداد F

12/90±2/58

2/13±1/65

>0/001

تعداد A

12/65±2/84

3/07±1/85

>0/001

تعداد S

13/90±2/31

2/83±1/74

>0/001

روانی واجی ()F-A-S

39/45±6/02

8/03±4/13

>0/001

† آزمون من-ویتنی
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متغیرهای دیگری که در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون آماری من-ویتنی مورد بررسی قرار گرفتند شامل انودازه خوشوه و انتقوال در روانوی
کالمی بودند؛ نتایج بهدست آمده حاکی از این است که میانگین تعداد انتقال برحسوب تعوداد کول میووه ،حیووان A ،F ،و  Sدر کودکوان دارای
ناتوانی یادگیری بهصورت معنادار پایینتر از گروه کنترل بود (( )p>0/001نمودار  .)1مشابه همین یافته در میانگین اندازه خوشه نیز مشاهده شد
(.)p>0/001

نمودار  .1مقایسه تعداد انتقال بر حسب میوه و حیوان بین کودکان دارای ناتوانی یادگیری ( )n=30و بهنجار ()n=30
با استفاده از نمودار جعبهای

به منظور بررسی رابطه سن با عملکرد کالمی به تفکیک کودکان دارای ناتوانی یادگیری و بهنرار از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،در گروه آزمایش ارتباط مثبت معناداری بین سن و عملکرد روانی معنایی ( )r=0/384;p=0/036و
روانی واجی ( )r=0/370;p=0/044وجود دارد .مشابه یافتههای فوق در کودکان گروه کنترل نیز مشاهده شد .با توجه به نتایج ،در هیچکدام از
گروههای کنترل و آزمایش ارتباط آماری معناداری بین سن و تعداد انتقالها در هر دو نوع عملکرد روانی و معنایی یافت نشد .تحلیل دادهها
نشان داد که در گروه کنترل رابطه مثبت معناداری بین سن و اندازه خوشه در هر دو نوع عملکرد روانی معنایی ( )r=0/617;p>0/001و روانی
واجی ( )r=0/433;p=0/015وجود دارد؛ اما در گروه آزمایش ،فقط بین سن و اندازه خوشه در عملکرد روانی واجی ( )r=0/486;p=0/007ارتباط
وجود داشت.
جدول  :3ضریب همبستگی اسپیرمن بین سن و متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه کودکان دارای ناتوانی یادگیری و بهنجار
دارای ناتوانی یادگیری

بهنجار
ضریب اسپیرمن

p-value

ضریب اسپیرمن

p-value

روانی معنایی

0/817

>0/001

0/384

0/036

روانی واجی

0/658

>0/001

0/370

0/044

تعداد انتقال (روانی معنایی)

0/231

0/211

0/333

0/072

تعداد انتقال (روانی واجی)

0/302

0/099

0/248

0/187

اندازه خوشه (روانی معنایی)

0/617

>0/001

0/030

0/875

اندازه خوشه (روانی واجی)

0/433

0/015

0/486

0/007
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برای مقایسه عملکرد روانی معنایی و روانی واجی بین دختران و پسران به تفکیک در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان گوروه کنتورل از
آزمون من-ویتنی استفاده شد؛ نتایج این تحلیل نشان داد که در کودکان دارای ناتوانی یادگیری تفاوت معناداری بین دختوران و پسوران از نظور
میانگین امتیاز عملکرد روانی معنایی و روانی واجی مشاهده نشد ()p<0/05؛ مشابه یافته فوق در گروه کنترل مشواهده شود ()p<0/05؛ مشوابه
همین یافته در متغیرهای میانگین تعداد انتقال و خوشه در هر دو گروه آزمایش و کنترل دیده شد (.)p<0/05
بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر که با هدش بررسی و مقایسه عملکرد روانی کالمی در دو گروه از کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان بهنرار
طراحی گردید ،نشان داد کودکان دارای ناتوانی یادگیری در هر دو توانمندی روانی کالمی یعنی روانی معنایی و روانی واجی ضعیفتر از کودکان
بهنرار عمل میکنند .همچنین توانایی خوشهبندی و انتقال کودکان دارای ناتوانی یادگیری نیز بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت آزمودنیها در
هر دو تکلیف روانی معنایی و واجی ضعیفتر از کودکان بهنرار بود .بهطور کلی ،هر دو گروه مورد مطالعه عملکرد پایینتوری در تکوالیف روانوی
واجی نسبت به تکالیف روانی معنایی داشتند .در هر دو گروه ،عملکرد روانی کالمی با عامل سن ارتباط معناداری نشان داد در حالیکوه در هویچ
یک از گروهها رابطه معناداری بین سن و توانایی انتقال مشاهده نشد .در کودکان بهنرار ،ارتباط بین سن و توانایی خوشهبندی در هر دو تکلیوف
روانی معنایی و واجی معنادار بود در حالی که در گروه کودکان دارای ناتوانی یادگیری ،تنها در تکلیف روانی واجوی ارتبواط معنوادار بوین سون و
توانمندی خوشهبندی مشاهده شد .نتایج بررسی تاییر عامل جنسیت نیز بر عملکرد روانی معنایی ،روانی واجی ،انتقال و خوشهبندی نشان داد که
در هر دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت قابلمشاهدهای بین عملکردهای آزمودنیهای مذکر و مونث مشاهده نشد.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر از نظر ضعیفتر بودن عملکرد روانی معنایی و روانی واجی کودکان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسوه بوا کودکوان
بهنرار با مطالعات پیشین که در جمعیت کودکان مبتال به اتیسم[ ،]18نقص توجه و تمرکز] [17و نیز آسیب زبانی ویژه[ ]16انرام شده بود ،همخوانی
دارد .در کلیه مطالعات مذکور ،محققان اذعان داشتند که عملکرد گروههای آزمایش در مقایسه با گروههوای کنتورل ضوعیفتر بوود .ایون تشوابه
عملکرد ضعیف در گروههای ذکر شده میتواند به دلیل نقص در عملکرد اجرایی آزمودنیهای مبتال به اتیسم ،نقص توجه و تمرکز و آسیب زبانی
ویژه باشد[]18-16؛ یافتهای که در جمعیت دارای ناتوانی یادگیری نیز صدق میکند ]5 ،4 ،2[.مطالعه انرامشوده توسوط  )1986( Katzدر ارتبواط بوا
مشکالت کودکان دارای اختالل یادگیری در تکلیف نامیدن نیز نشان داد که این کودکان در نامیدن مقوالت معنایی مختلف بهویژه کلموات کوم
بسامد و چندهرایی مشکل دارند[]6؛ موضوعی که در پژوهش  )2003( Walkerنیز یابت گردید .این محققان پیشونهاد کردنود کودکوان دارای
اختالالت خواندن در دستیابی واژگانی در کلمات نقص دارند ]7[.بهتر بودن عملکرد روانی معنایی نسبت به روانی واجی در هر دو گوروه کودکوان
دارای ناتوانی یادگیری و بهنرار با مطالعه  Korenو همکاران ( )2005مطابقت دارد؛ کورن و همکاران ضومن بررسوی کواربرد اسوتراتژیهای
خوشهبندی در روانی واجی و معنایی در کودکان مدرسه رو دریافتند عملکرد روانی معنایی نسبت به روانی واجی بهتر است ]20[.یافتههای مطالعوه
حاضر نشان داد بازیابی کلماتی که به لحاظ معنایی با یکدیگر مرتبط هستند ،آسانتر از بازیابی کلماتی است که ارتباطوات واجوی دارنود .عینوی
بودن ،بسامد و میزان کاربرد مقوالت میوه و حیوان در روانی معنایی نسبت به روانی واجی میتواند دلیل بازیابی بهتر کلمات در این روانی باشد.
همانطور که ذکر شد عامل سن بر عملکرد روانی کالمی در هر دو گروه کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان بهنرار تاییرگذار بود .مشوابه
چنین یافتهای در مطالعات قبلی  Matuteو همکاران ( )2010بهدست آمده بود؛ این محققان اظهار کردند با وجودی که تکالیف روانی کالموی
برای ارزیابی عملکرد اجرایی بهکار میرود ،اما اطالعات دقیقی از تاییر سن بر توانمندی افراد در این تکالیف وجود ندارد .بوه هموین دلیول آنهوا
پژوهشی را با هدش بررسی توانمندی روانی کالمی بر روی  81پسر و  90دختر  6تا  15ساله طراحی کردند؛ نتایج مطالعه آنها نشوان داد ارتبواط
معناداری بین سن و عملکرد روانی کالمی وجود دارد[ ،]19همچنین  Sauzéonو همکاران ( )2004کوه تغییورات رشودی روانوی کالموی 140
کودک  7تا  16ساله را بررسی کردند ،نتیرهگیری کردند عملکرد کودکان با افزایش سن افزایش مییابد Riva ]21[.و همکاران ( )2000نیز کوه
به بررسی تغییرات رشدی عملکرد روانی کالمی در  116کودک بهنرار پرداختند ،ذکر کردند که با افزایش سون پیشورفت واضوحی در عملکورد
روانی کالمی بهوجود میآید ]22[.بهنظر میرسد با افزایش سن و افزایش مهارتهای خواندن توانمندی نامیدن در کودکان افزایش مییابد.
از نتایج جالب مطالعه حاضر این بود که سن تاییر قابلتوجهی در اندازه خوشهها در تکلیف روانی معنایی در گروه آزمایشی نداشت ()p=0/875
درحالی که در گروه کنترل اندازه خوشه با باالرفتن سن افزایش یافت ( .)p>0/001بدینترتیب ،عالوه بر مشکالت اصلی که منرر به اختالل
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یادگیری میشود ،خود ضعف در خواندن نیز میتواند منرر به تفاوت بیشتر شود ،همانگونه که در نمونه حاضر اختالش بین گروه آزمایشی و
کنترل با افزایش سن بیشتر شد .طبق نظری  )1985( Nagyبخش زیادی از واژگان کودک متشکل از واژههایی است که فرد به طور ضمنی از
متن یاد گرفته است ]25[.به عبارت دیگر خود خواندن در رشد واژگان تاییر بسزایی دارد .بنابراین به احتمال زیاد کودک دارای اختالل یادگیری به
دلیل مهارت کم و سرعت پایین خواندن و یا انگیزه از بین رفته در ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن مطالعه آزاد کمتری دارد و به همین دلیل
احتماالً واژگان او کمتر رشد یافته است.
عالوه بر موارد فوق ،تفاوت معناداری بین تکلیف روانی واجی و معنایی در گروه اختالل یادگیری و کنترل مشاهده گردید؛ بهعبارت روشنتر هر
دو گروه عملکرد روانی واجی ضعیفتری نسبت به عملکرد روانی معنایی داشتند .پیدا نکردن تفاوت در این زمینه در هر دو گروه آزمایشی و
کنترل تعرب بر انگیز نیست زیرا مطالعات گذشته نیز مشابه این یافته را در جمعیت کودکان بهنرار به دست آوردهاند]21[.
عملکرد روانی کالمی که از آزمودنی میخواهند هر تعداد کلمه را که میتواند در مدت زمان محدود و در مقولههای خاد تولیود کننود ،در واقوع
تواناییهای زبانی (از قبیل خزانه واژگان و واژهیابی) و نیز عملکرد اجرایی را میسنرد ]1[.با توجه به این که کودکان دارای ناتوانیهای یوادگیری
در سطوح زبانی ساده و پیچیده مشکل دارند ،لذا ضروری است مشکالت این کودکان در زمینههای مختلف از جمله نامیدن و بازیابیهای واژه از
طریق تکالیف روانی معنایی و واجی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد کودکان دارای اختالل یوادگیری
در تکالیف روانی کالمی که یکی از حیطههای مورد بررسی در عملکرد اجرایی میباشد ،نقص دارد در نتیره در مطالعات بعودی میتووان سوایر
عملکردهای اجرایی را در کودکان دارای ناتوانی یادگیری ارزیابی و با توانمندی نامیدن آنها از طریق روانی کالمی مقایسه کرد.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر عملکرد ضعیف کودکان دارای اختالل یادگیری را در روانی کالمی نشان داد .یافتههای پژوهش پیشرو شاهدی بر نقص
بازیابی کلمات در کودکان دارای اختالل یادگیری است .عالوه بر بازیابی کلمات که قبال در کودکان دارای اختالل یادگیری بهطور گسترده نشان
داده شده بود ،ضعف در تکلیف روانی کالمی به علت ارتباط این تکلیف با جملهسازی و گفتار خود انگیخته میتواند به عملکرد پایین کودکان
دارای اختالل یادگیری در جملهسازی ،انشاء نویسی و همچنین گفتار خودانگیخته مرتبط باشد.
در راستای نتایج به دست آمده در کودکان بهنرار ،تاییر سن بر بهبود عملکرد روانی در هر دو گروه بارز بود ،اما جالب آنکه برخالش گروه کنترل،
اندازه خوشهها با افزایش سن افزایش قابلتوجهی نداشت .چنین یافتهای میتواند به دلیل مهارت کمتر کودکان دارای اختالل یادگیری در
خواندن باشد یا به ترربه اندک آنها در مهارت خواندن به علت عدم وجود انگیزه کافی برای مطالعه آزاد مرتبط باشد .لذا اندیشیدن تدابیر مویر
میتواند به رشد طبیعی اندازه خوشهها در کودکان دارای اختالل یادگیری کمک کند؛ افزایش ترربه ،مهارت و انگیزه خواندن با استفاده از شیوه
همخوانی و تمرکز بر موضوعات و کتابهای مورد عالقه کودکان پیشنهاد میگردد.
نتایج مطالعه حاضر در هر دو حوزه ارزیابی و درمان کودکان دارای ناتوانی یادگیری قابل استفاده میباشد .بررسی عملکرد روانی معنایی و روانوی
واجی در فرآیند ارزیابی ناتوانی یادگیری میتواند به شناخت بیشتر مهارت نامیدن مبتالیان کمک کند .از سوی دیگور ،افوزایش مهوارت کوودک
دربازیابی حروش و کلمات میتواند نقش بهسزایی در یادگیری حروش (روانی واجی) و نوشتن انشاء (روانی معنایی) داشته باشود .بوه بیوان دیگور،
افزایش مهارت کودک در بارش فکری (که ارتباط نزدیکی با روانی معنایی دارد) میتواند به انشاءنویسی کموک بهسوزایی کنود ]2[.بودینترتیب،
بررسی تاییر مداخله مربوط به عملکردهای روانی کالمی میتواند چشمانداز جدیدی در درمان کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری ایراد نماید.
بهطور خالصه با توجه به اهمیت مهارت نامیدن و دانش واژگانی در جملهسازی ،گفتار خود انگیخته و موفقیت فرد در مدرسه ،بهنظر میرسد
افزودن تکالیف روانی کالمی به مرموعه ارزیابیهای کودکان دارای ناتوانی یادگیری میتواند به شناخت بهتر تواناییهای نامیدن و مشکالت
یادگیری در این جمعیت کمک کند .انرام مطالعات بیشتر در انواع مختلف اختالل یادگیری و مقایسه آن با سایر مهارتهای شناختی در مطالعات
آینده توصیه میگردد.
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