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Abstract 

Background and Aims: Morphological awareness is one of the dimensions of metalinguistic 

awareness and is defined as the ability to manipulate morphemes that make up the word and 

knowledge of the rules of word formation. Previous studies have shown that morphological awareness 

contributes to literacy achievement. The purpose of the present study was to review the literature 

available in the context of morphological awareness and its relevance to the accuracy and 

comprehension of reading in different languages. 

Materials and Methods: Studies conducted between 1995 and 2017 and published in the Springer, 

Google scholar, ASHA, Science Direct, PubMed international databases as well as domestic 

dissertations and journals in Magiran and SID databases were searched. Descriptive-analytic studies 

that could answer the research question were included in the study. The search was performed using 

the following keywords: morphological awareness, reading ability, reading accuracy, reading 

comprehension, and educational achievement. The results of 18 articles are presented in the current 

review study. 

Conclusion: The results showed that children with better scores in the morphological awareness test 

show better results in reading comprehension. In languages such as English, morphological awareness 

helps to distinguish between words and thus help reading accuracy, but not in Greek. It seems that the 

relationship between morphological awareness and reading accuracy is different between different 

languages, according to language properties such as transparency. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف 
گیری کلمات است. دهندۀ کلمه و آگاهی از قواعد شکلی تکواژهای تشکیلزورمعنای توانایی دست بهو آگاهی صرفی یکی از ابعاد آگاهی فرازبانی 

، مرور تحقیقات در دسترس در زمینۀ آگاهی حاضر آموزان نقش دارد. هدف مطالعهدانشتحقیقات نشان داده است که آگاهی صرفی در رشد تحصیلی 
 باشد. میهای مختلف زبان صرفی و ارتباط آن با صحت و درک خواندن در

 هاروشواد و م
-میموفقیت تحصیلی  درک خواندن و صحت خواندن، توانایی خواندن، های آگاهی صرفی،مقاالت منتشرشده با کلیدواژهاساس بر  حاضر مقاله مروری

  PubMed ,Springer, Google عاتیهای اطالدر پایگاه 2012تا  1993های سالشده در فاصلۀ زمانی بین انجامباشد. جستجوی مطالعات 

Scholar  ASHA, Science Direct,  موجود در پایگاه  ها و مجالت داخلینامهپایانو در Sidو Magiran  صورت گرفت. مطالعات
 .شده استها در مطالعه حاضر مطرح مقالهمورد از  11نتایج  د، وارد مطالعه شدند.ند به سوال تحقیق پاسخ دهنتحلیلی که بتوان-توصیفی

 گیرینتیجه
 خواندن درک در بهتری عملکرد کنند،می دریافت صرفی آگاهی آزمون در بهتری نمرات که کودکانی که دهدمی نشان مطالعات مرور نتایج گیرینتیجه
 در ولی ،کندمی کمک واندنخ صحت به نتیجه در و کندمی کمک کلمات بین تمییز به صرفی آگاهی انگلیسی، جمله از هاییزبان در. دهندمی نشان
 بین بودن، شفاف جمله از زبان هایویژگی به توجه با خواندن صحت و صرفی آگاهی بین ارتباط رسدمی نظر به. نیست صورت این به یونانی زبان

 .است متفاوت ،مختلف هاینزبا

 های کلیدیواژه
 خواندن درک ؛خواندن صحت ؛صرفی آگاهی
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 و اهدافمقدمه 
این آگاهی شامل  باشد.مییکی از اجزای آگاهی فرازبانی، آگاهی صرفی  [1].است معنای توانایی تفکر در مورد ماهیت و عملکرد زبان به

ها در آگاهی از الف( اشکال نوشتاری و گفتاری تکواژها ب( معنای تکواژهای وابسته )پیشوندها و پسوندها( و تغییراتی که با اضافه شدن آن
 ،شودمیایجاد  "مهربان"، صفت "مهر"به اسم  "بان"د شود، برای مثال با اضافه شدن پسونمیمعنا و طبقۀ دستوری ریشه ایجاد 

شدن یک مثال در زبان انگلیسی ممکن است با اضافه  ،دهدشکل نوشتاری کلمه رخ می ج(تغییراتی که با اضافه شدن وند به ریشۀ کلمه، در
د( ارتباط بین  و "ing"سوند با اضافه شدن پ "Hopping"به  "Hope" پسوند، حرفی دوبار نوشته شود یا حذف شود مانند تبدیل

علت داشتن ریشۀ بهاشکال تصریفی و اشتقاقی آن مثال دانستن اینکه کلمات متنوعی مثل خور، خوراک، خورنده، خوردم  ریشۀ کلمه و
 [2].اندمرتبط، باهم "خور" مشترک

تصریفی، استفاده و دانند. منظور از آگاهی می 5و آگاهی از ترکیب 2، آگاهی اشتقاقی1در برخی تعاریف، آگاهی صرفی را آگاهی تصریفی
-میکند و فقط زمان یا تعداد و در زبان فارسی شخص را عوض میآگاهی از وند تصریفی است که معنا و طبقۀ دستوری کلمه پایه را حفظ 

به  ،یبکند. آگاهی از ترکمییا معنای ریشۀ کلمه را عوض  کند. آگاهی اشتقاقی، آگاهی و استفاده از وند اشتقاقی است که طبقۀ دستوری و
 [5].باشدمیتوانایی ترکیب وندها برای ساخت کلمات جدید همچنین معنای آگاهی از قواعد مربوط به ترکیب وندها و 

های سالکند و این روند در میدبستانی شروع به رشد پیشهای سالآگاهی صرفی در  گرفته در زبان انگلیسی،صورتطبق مطالعات 
آگاهی تصریفی مانند آگاهی از عالمت مربوط به زمان فعل و آگاهی اشتقاقی اولیه یعنی آگاهی از  [3-4].کندمیم ادامه پیدا مدرسه ه

-میهای آگاهی صرفی جنبهاولین  ،[1, 2]دهند )مثل تبدیل کلمۀ باغ به باغبان(ینمهای ساده که تلفظ و شکل واجی کلمه را تغییر اشتقاق

 البته رشد آگاهی اشتقاقی تا ردۀ سنی دبیرستان هم ادامه دارد.  کند،میستانی شروع به رشد بدباشند که در سنین پیش

Tyler  وNagy دانش  .3و دانش توزیعی 3دانش نحوی ،4دانش نسبی :جزء برای فهم و اکتساب آگاهی اشتقاقی در نظر گرفتند سه
)باغ و باغبان(، ارتباط وجود دارد.  ست که فرد بداند کلمات یک ساختار درونی دارند و بین دو کلمه با یک ریشۀ مشترکا نسبی به این معنا

دهد مثل اینکه با اضافه شدن پسوند میدانستن این است که وندهای اشتقاقی، طبقۀ نحوی تکواژ ریشه را تغییر  توانایی ،دانش نحوی
هایی است که در زمینۀ محدودیتآگاهی از قوانین و  ،شود. دانش توزیعیمیکه اسم است، صفت مهربان ایجاد  "مهر"به ریشۀ  "بان"

شود(. اولین آگاهی از صرف نمیشود و به افعال اضافه میبه اسامی اضافه  "بان"ی مثال وند ها وجود دارد. )براریشهترکیب وندها با 
شود و کودکان کالس چهارم میشود.آگاهی نحوی در مرحلۀ بعدی ظاهر میاشتقاقی، آگاهی نسبی است که قبل از کالس چهارم شروع 

ها یا آگاهی توزیعی در مرحلۀ آخر محدودیتدهد. آگاهی از میخود ادامه کنند و تا کالس ششم به رشد شروع به استفاده از این دانش می
 [9].شود و کودکان کالس ششم هنوز در حال کسب این دانش هستندمیحاصل 
Clark  وBerman  (1912روند رشد آگاهی از کلمات مرکب را بررسی کردند )نتایج نشان داد که کودکان از سن چهار سالگی به بعد  ؛

 [10].یابدمیو این رشد تا دوران مدرسه هم ادامه  مرکب را شناسایی کنندتوانند اجزای کلمۀ می

های جنبههای اخیر عالقه زیادی به نقش آگاهی فرازبانی در اکتساب و رشد سواد به وجود آمده است. در تحقیق در مورد ارتباط سالدر 
یکی دیگر از اجزای آگاهی  2اهی واجی شده است. آگاهی واجیای به آگمالحظهمختلف آگاهی فرازبانی و یادگیری خواندن، توجه قابل 

تواند اشکال میباشد. با داشتن سطح کافی آگاهی واجی، فرد میهای صدایی زبان ورزی بازنماییفرازبانی است و به معنای توانایی دست
باید اشکال واجی به اطالعات معنایی مرتبط شود.  ،نوشتاری را به اشکال واجی انتقال دهد. با این حال، برای اینکه درک خواندن رخ دهد

دهد کلمات میو مهارتی که به افراد اجازه  [10]شود، تکواژ استمیکوچکترین واحد واجی که به واسطۀ آن اطالعات معنایی منتقل 
درک در سطح کلمه رخ دهد، دهندۀ آن تفسیر یا کشف کنند و در نتیجه تشکیلیک از تکواژهای  چندتکواژی جدید را بر اساس فهم هر

 [4].باشدمیآگاهی صرفی 
د که سطح آگاهی صرفی نقش انتحقیقات اخیر مطرح کرده [10].کندآگاهی صرفی زمینۀ درک خواندن را فراهم می ،طور که مطرح شدهمان

رسد بین آگاهی صرفی و صحت میکودکان ده ساله هنگام خواندن دارد و به نظر  بینی میزان توانایی کدگشایی کلمات درپیشمهمی در 
 [11].خواندن نیز ارتباط وجود دارد

                                                           
1 Inflectional 
2 Derivational 
3 Compounding 
4 Relational Knowledge 
5 Syntactic Knowledge 
6 Distributional Knowledge 
7 Phonological Awareness 
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در اختیار  1اختالل سواد ای را برای ارزیابی و درمان کودکان دارایوجود رابطه بین آگاهی صرفی، درک و صحت خواندن، مسیر تازه
-میهای ارتقای آگاهی صرفی سوق این مراجعان و استفاده از تکنیک ها را به ارزیابی وضعیت آگاهی صرفیدهد و آندرمانگران قرار می

رک خواندن دهد. هدف از مطالعۀ حاضر، مرور مطالعاتی است که ارتباط آگاهی صرفی را با ابعاد مختلف خواندن از جمله صحت، روانی و د
 اند تا بتوان با دقت بیشتری این رابطه را تبیین کرد. کردههای مختلف بررسی در زبان

 هاروشمواد و 
 ،Morphological Awareness ،Reading Comprehension ،Reading،Reading Accuracyهای کلیدواژه

Reading Achievement ،Reading Developmentو ن اصل مقاله، دسترسی به متن کامل مقاله، انگلیسی و یا فارسی بود 
و در نهایت مقاالتی وارد مطالعه شدند که به در نظر گرفته شد در مرور حاضر عنوان معیارهای ورود مقاالت به تحلیلی بودن مقاله-توصیفی

 اطالعاتی همچونی هاگاهیپا زپرداخته بودند. برای جستجو ازبانه تکبررسی رابطۀ آگاهی صرفی و ابعاد مختلف خواندن در کودکان 
Science Direct ،Springer، Elsevier ،Google Scholar، PubMed ،ASHA  ی اطالعاتی داخل کشور هابانکو

معیارهای ورود را  . بعد از مطالعۀ عنوان و خالصه مقاالت، مقاالتی کهاستفاده شد 2012تا  1993های سالبین   Magiranو Sidشامل 
 شدند.  رور خارجاز م ،نداشتند

 

 فرآیند انتخاب مقاالت برای بررسی

 
 اهافتهی

ترین آنها برای نگارش مقالۀ حاضر مرتبطمورد از  11ها، از مقالهبعد از مطالعۀ عناوین و خالصه مقاله بود که  121حاصل جستجوی فوق، 
 حاوی متن کامل بودند. مقاالت مورد استفاده،استفاده گردید. تمامی 

مقاله این ارتباط را در زبان انگلیسی،  10های خواندن را در زبان چینی، از مجموع مقاالت موجود، دو مقاله ارتباط آگاهی صرفی با مهارت
-انجاممطالعات  ای ازخالصه 1اند. جدول کردههای عربی، هندی و فارسی بررسی زبان یک از سه مقاله در زبان یونانی، یک مقاله در هر

زبان  بهالزم به ذکر است که در مواردی که در جدول به زبان مورد بررسی اشاره نشده است، پژوهش  کند.میشده در این زمینه را ارائه 
 انگلیسی صورت گرفته است.

                                                           
8 Literacy Disorder 
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رزیابی و نتایج  مطالعات کنندگان، تکلیف اشرکتاطالعات مربوط به نام نویسندگان، سال، هدف مطالعه، تعداد و رده سنی : 7 جدول

 حاضر یمرورمطالعه واردشده در 

نام 

 نویسندگان

سال و 

کشور 

انجام 

 مطالعه

 هدف

 تعداد و 

  سنی ردۀ

 کنندگانشرکت

 نتیجه تکلیف ارزیابی

Foorman  و
 همکاران

2012 ،
 فلوریدا

ارتباط آگاهی 
صرفی را با درک 
خواندن بررسی 

 کردند.

تا  5کودک  4210
 ساله 10

طالعه از چهار سنجه استفاده شد: یک در این م
سنجۀ آزمایشی برای ارزیابی آگاهی صرفی و 
سه سنجه از دپارتمان آموزشی فلوریدا برای 

 ارزیابی خواندن استفاده شد.

ارتباط قوی بین دانش صرفی و 
های سنی ردهدرک خواندن در همۀ 

 [12].به جز کالس دهم دیده شد

Bergman و 
Kruk 

 ، کانادا2015

ارتباط آگاهی 
-مهارتصرفی با 

های خواندن در 
طی یک مطالعۀ 

طولی مورد مطالعه 
 قرار گرفت.

پایه  آموزدانش 132
اول تا سوم 

 تحصیلی

 با تکواژها ارزیابی توانایی ترکیب و تجزیه
 Carlisle تکواژی ساختار آزمون از استفاده
 واندنخ آزمون از استفاده با خواندن ارزیابی

Woodcock ((WRMT مهارت ارزیابی 
 تشخیص زیرآزمون از استفاده با رمزگشایی

 کلمه و کلمات کاذب
 از استفاده با خواندن درک مهارت ارزیابی

 آزمون کلمۀ درک و متن درک هایزیرآزمون
WRMT 

ارزیابی آگاهی واجی با استفاده از آزمون جامع 
 CTOPPپردازش واجی 

ژگان با استفاده از تست های واارزیابی مهارت
 وکسلر

-بینیپیشرشد فرآیندهای صرفی 

کنندۀ رشد بعدی در رمزگذاری کلمه 
و درک خواندن است و بالعکس. بین 

های فرآیندهای صرفی و مهارت
خواندن ارتباط دوطرفه وجود 

 [15].دارد

Wolter  و
 همکاران

2009، 
منطقۀ غربی 

 آمریکا

ارتباط آگاهی 
رفی با خواندن ص

در سطح کلمه و 
مهارت هجی کردن  

 بررسی شد.

پایه  آموزدانش 45
 اول تحصیل

 تکلیف تولید شفاهی صرف
 ایکلمهتکلیف هجی کردن تکواژهای تک

 زیرآزمون از استفاده با خواندن مهارت ارزیابی
 آزمون کاذب کلمات و کلمه تشخیص

WRMT 
ت های هجی با استفاده از تسارزیابی مهارت
 TWS-4هجی نوشتاری 

ارزیابی مهارت آگاهی واجی با استفاده از تست 
 CTOPP واجی پردازش جامع

کودکان در کالس اول شواهدی از 
آگاهی صرفی را نشان دادند و 
آگاهی صرفی رشد سواد این 

-کودکان را تحت تاثیر قرار می

 [14].دهد

Deacon  و
 همکاران

2012 
شمال شرقی 

 آمریکا

ارتباط آگاهی 
صرفی و صحت 
خواندن را در 

آموزان کالس دانش
دوم بررسی کردند. 
در این پژوهش  

کنندگان دو شرکت
بار، یک بار  در 
کالس دوم و بار 
دیگر در کالس 
سوم مورد آزمون 

 قرار گرفتند.

 آموز دردانش 100
 پایه دوم تحصیلی

کی با استفاده از تست واژگان ارزیابی واژگان در
 Peabodyتصویری 

 Rosnerارزیابی آگاهی واجی بر مبنای معیار 
 ،Simonو 

ارزیابی استدالل غیرکالمی با استفاده از 
 های تست وکسلرزیرآزمون

 جملهشبهتکلیف آگاهی صرفی 
 کلمهشبهتکلیف آگاهی صرفی 

ارزیابی صحت خواندن با استفاده از تست 
 Woodcock مهارت خواندن

 

آگاهی صرفی و صحت خواندن به 
صورت دوطرفه باهم مرتبط هستند. 
آگاهی صرفی اولیه با رشد صحت 

ای مرتبط خواندن به همان اندازه
است که صحت خواندن اولیه با رشد 

 [13].آگاهی صرفی مرتبط است
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Levesque  و
 همکاران

، شرق 2012
 کانادا

ارتباط آگاهی 
صرفی با خواندن و 

درک خواندن 
 بررسی شد.

در  آموزدانش 221
 پایه سوم تحصیلی

ارزیابی مهارت آگاهی تکواژی با استفاده از 
ساخته بر اساس معیارهای ساخت تکلیف محقق

 آزمون تکواژشناسی
 تکلیف ارزیابی تحلیل تکواژ

 ی تکواژتکلیف ارزیابی رمزگشای
ارزیابی درک خواندن با استفاده از زیرآزمون 

 Gates-McGinitsدرک خواندن 
ارزیابی خواندن کلمه با استفاده از تست کفایت 

 TOWREخواندن کلمه

ارزیابی واژگان با استفاده از تست واژگان 
 Peabodyتصویری 

ارزیابی آگاهی واجی با استفاده از تست جامع 
 پردازش واجی

هارت غیرکالمی با استفاده از تست ارزیابی م
 وکسلر

آگاهی صرفی در رمزگشایی صرفی 
کلمات نقش دارد که بر خواندن 
کلمه و در نهایت درک خواندن اثر 

 [13].گذاردمی

Mahony و 
 همکاران

2000 ،
 کالیفرنیا

ارتباط آگاهی 
اشتقاقی با 

یی کلمات رمزگشا
آموزان در دانش

مورد بررسی قرار 
 گرفت.

آموز از دانش 91
های میانی سال

 دوره دبستان

 (MRT) آزمون ارتباط تکواژی
ارزیابی مهارت رمزگشایی با استفاده از 

کاذب  کلمات و کلمه تشخیص زیرآزمون
WRMT 

ارزیابی واژگان با استفاده از زیرآزمون واژگان 
تصویری  تست وکسلر و تست واژگان

Peabody 
 ارزیابی آگاهی واجی

نتایج نشان داد که آگاهی اشتقاقی با 
یابد. بین میافزایش سن بهبود 

حساسیت به روابط اشتقاقی و 
توانایی رمزگشایی کلمات ارتباط 
معناداری وجود دارد. آگاهی واجی و 

آگاهی صرفی در مهارت  چنینهم
رمزگشایی در سنین باالتر نقش 

 [12].دارند

Nagy  و
 همکاران

، شمال 2005
 غربی آمریکا

نقش آگاهی 
صرفی، آگاهی 

بازنمایی  واجی،
نوشتاری و واژگان 

شفاهی را در 
خواندن کلمه و 
درک خواندن 
 بررسی کردند.

-نفر از دانش 91

پایه دوم که  آموزان
در مهارت خواندن 

-میضعیف عمل 

نفر از  92کردند و 
آموزان کالس دانش

چهارم که در 
 هایمهارت

نوشتاری ضعیف 
 کردند.میعمل 

ارزیابی آگاهی واجی با استفاده از تست تحلیل 
 Rosnerشنیداری 

-ارزیابی بازنمایی نوشتاری با استفاده از تست

 کدگذاری درکی یادگیرندهیند آفرهای ارزیابی 

(PAL)  و انتخاب کلمهPAL 

ارزیابی مهارت آگاهی صرفی با استفاده از تست 
ساختار  انتخاب پسوند و تست

و تست   Berninger & Nagyمرکب
 ارتباط تکواژشناسی

ارزیابی واژگان با استفاده از زیرآزمون واژگان 
 تست وکسلر

 از استفاده ارزیابی صحت خواندن کلمه با
 کاذب کلمات و کلمه تشخیص زیرآزمون

WRMT 
ارزیابی رمزگشایی واجی با استفاده از تست 

 Torgesen کاذبکفایت خواندن کلمات 
 شدهصرفتکلیف رمزگشایی کلمات 

تکلیف رمزگشایی کلمات پیشوندی و پیشوندی 
 کاذب

 قاعده ی وند دارهای بیپایهتکلیف رمزگشایی 
ارزیابی مهارت هجی با استفاده از سیاهه هجی 

 Berninger & Nagyکردن مرکب
ارزیابی درک خواندن با استفاده از آزمون درک 

 Gates–MacGinitieخواندن 

آموزان کالس دوم، آگاهی دانشدر 
صرفی فقط در درک خواندن نقش 

-بازنماییدارد و واژگان شفاهی و 

های نوشتاری در خواندن کلمه 
آموزان کالس دانشنقش دارند. در 

چهارم، آگاهی صرفی و واژگان 
شفاهی نقشی در درک خواندن و 

ولی بین  ،رمزگشایی کلمات ندارند
آگاهی صرفی و خواندن کلمه 

بستگی وجود دارد. در این ردۀ هم
سنی آگاهی واجی و بازنمایی 
نوشتاری در رمزگشایی کلمات 

 [11].دارای وند نقش دارند
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Deacon  و
Kirby 

 ، کانادا2004

مطالعۀ طولی یک 
بر روی  ساله 4

آموزان کالس دانش
دوم تا پنجم انجام 

  شد. نقش دو
فاکتور آگاهی واجی 

در صرفی و آگاهی 
 ،رشد خواندن

خواندن کلمات 
کاذب، درک 

درک  خواندن،
مورد  کلمهتک

 .مقایسه قرار گرفت

آموز پایه دانش 145
 دوم تحصیلی

 یتکلیف آگاهی واج
 تکلیف آگاهی صرفی

ارزیابی هوش کالمی و غیرکالمی با استفاده از 
 Das–Naglieri سیستم ارزیابی شناختی

کلمه، کلمات کاذب و درک تکارزیابی خواندن 
 تست هایخواندن با استفاده از زیرآزمون

WRMT 

در خواندن کلمات  صرفیآگاهی 
و  کاذب و درک خواندن مؤثر است

دن در سطح نقش معناداری در خوان
رسد میکلمه ندارد. مجموعا به نظر 

در خواندن  صرفینقش آگاهی که 
 [19].فراتر از آگاهی واجی است

Nagy  و
 همکاران

2003، 
شمال غربی 

 آمریکا

ارتباط آگاهی 
، حافظۀ صرفی

واجی، رمزگشایی 
درک  اواجی ب
واژگان  خواندن،

هجی  اری،خواند
، صحت کردن

خواندن و سرعت 
کدگشایی کلمات 

-دانش در پیچیده

بررسی  موردآموزان 
 قرار گرفت.

آموز پایه دانش 302
چهارم تا نهم 

 تحصیلی

ارزیابی آگاهی صرفی با استفاده از تست 
 Nagyانتخاب پسوند و تست ارتباط صرف 

ابی تکرار های واجی شامل ارزیارزیابی توانایی
شفاهی ناکلمه با استفاده از تست جامع پردازش 
واجی، رمزگشایی واجی کلمات نوشتاری با 

 WRMTاستفاده از تست 

های سواد شامل ارزیابی خواندن ارزیابی مهارت
واژگان با استفاده از زیرآزمون واژگان از تست 
تشخیصی استنفورد، ارزیابی درک خواندن با 

ارزیابی هجی کردن با  استفاده از همان تست،
استفاده از تست دستاورد فردی وکسلر، تکلیف 

، تکلیف Nagyشده صرفارزیابی واژگان 
ارزیابی رمزگشایی کلمات پیشوندی و پیشوندی 

های پیشوندی پایهکاذب و تکلیف رمزگشایی 
های پسوندی قاعده، تکلیف ارزیابی پایهبی

باقاعده، تکلیف ارزیابی رمزگشایی مجموعه 
 کلمات مرتبط به لحاظ صرفی

صرفی در درک خواندن، آگاهی 
واژگان شفاهی و هجی کردن همه 

های سنی نقش دارد. آگاهی گروه
-دانشصرفی در سرعت کدگشایی 

آموزان کالس هشتم و نهم و 
آموزان کالس دانشصحت خواندن 

 [3].نقش دارد 9و  1و  3و  4

Roman  و
 همکاران

 ، کانادا2009

نقش چهار فاکتور 
آگاهی واجی، 

سرعت نامیدن، 
دانش نوشتاری و 
اگاهی صرفی را 

 بررسی کردند.

کننده از شرکت 92
و  3، 4کودکان پایۀ 

 تحصیلی 1

ارزیابی آگاهی واجی با استفاده از تکلیف حذف 
 CTOPP واجی پردازش واج از تست جامع

تولید  ارزیابی آگاهی صرفی با تکلیف
Carlisle   و تکلیف قیاس کلمۀNunes  و

 همکاران
ارزیابی دانش نوشتاری با تکلیف انتخاب 

 همکاران و Olsonبازنمایی نوشتاری 

ارزیابی نامیدن سریع با تکالیف نامیدن خودکار 
 نویسه و عددسریع

ارزیابی خواندن با تکلیف تشخیص 
و ارزیابی خواندن کلمات   WRMT-Rکلمۀ

 ستفاده از تکلیف کلمۀ کاذبکاذب با ا

WRMT-R 

آگاهی واجی، دانش نوشتاری و 
آگاهی صرفی در خواندن کلمۀ 
کاذب و کلمات بیش از سرعت 

بنابراین این سه  ؛نامیدن نقش دارند
آموزان فاکتور در خواندن دانش

 [20].سنین باالتر نقش دارد
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Shu  و
 همکاران

2003، 
 چین

عملکرد کودکان 
نارساخوان چینی را 
با همتایان عادی 
در تکالیفی مثل 
آگاهی صرفی، 

نامیدن سریع اعداد، 
مهارت واژگان و 

 مقایسه کردند. غیره

آموز پایه دانش 231
پنجم و ششم 

 تحصیلی

تکالیف سواد شامل نامیدن حروف چینی، دیکته 
 حروف چینی و درک

صرفی شامل تولید تکواژ، تکالیف آگاهی 
 قضاوت تکواژ

تکالیف نامیدن سریع شامل نامیدن اعداد و 
 نامیدن تصویر

تکالیف آگاهی واجی شامل حذف واج، قضاوت 
 قافیه، تون و آغازه

مدت کالمی شامل تکرار کوتاهتکالیف حافظه 
 عدد، تکرار سیالب

ارزیابی واژگان با استفاده از زیرآزمون واژگان 
 تست وکسلرنسخه چینی 

های بینایی فضایی شامل تکالیف ارزیابی
 شدههای جاسازیطراحی بلوک وکسلر، شکل

تکالیف ارزیابی سرعت تولید شامل سرعت 
 معنیبیتولید سیالب و سرعت تولید سیالب 

تکالیف توجه بینایی شامل حروف غیرکالمی، 
 تصاویر

 مدت غیرکالمیکوتاهتکلیف حافظه 

نارساخوان  آگاهی صرفی خوانندگان
-میشان تمییز عادیرا از همتایان 

-پیشترین قویدهد. آگاهی صرفی 

های مربوط به سواد در بین مهارت
 چنینگروه کودکان عادی و هم

نارساخوان است. آگاهی صرفی 
دهندۀ  تغییرات در خواندن توضیح

 [21].کودکان چینی است

Tong  و
 همکاران

 ، چین2009

در یک مطالعۀ 
طولی یک ساله 

نقش آگاهی 
صرفی، دانش 

نوشتاری و آگاهی 
واجی و نامیدن 

سریع را در 
بازشناسی کلمه، 
هجی کردن و 
درک خواندن 
کودکان چینی 
 بررسی کردند.

ساله  5کودک  193
مهد کودکی وارد 

اما  ،مطالعه شدند
کودک از  23

مطالعه خارج شدند 
 121ت و در نهای

تا  3کودک در سن 
سال ارزیابی  2

 شدند.

 تکلیف شناسایی حروف چینی
 تکلیف دیکته کلمات چینی
 تکلیف درک خواندن چینی

 تکلیف تعریف واژه
 تکلیف نامیدن سریع اعداد

تکلیف آگاهی واجی با استفاده از تست جامع 
 پردازش واجی

 تکلیف آگاهی صرفی
 تکلیف دانش نوشتاری

ش نوشتاری با آگاهی صرفی و دان
های سواد مورد تمامی مهارت

ارزیابی )بازشناسی کلمه، هجی 
کردن و درک خواندن( ارتباط دارد. 
نامیدن سریع هم با خواندن در 

ها مرتبط مهارتسطح کلمه و سایر 
 است.
دهندۀ این است که ها نشانیافته

آگاهی صرفی در زبان چینی مهم 
ولی تنها عامل مهم در  ،است

 [22].ی سواد نیستهامهارت

Rothou و 
Padeliadu 

2013 ،
 نیویورک

نقش آگاهی 
تصریفی را در 
خواندن کلمه و 
درک خواندن 
 بررسی کردند.

آموز دانش 539
های اول، دوم هپای

 و سوم دبستان

های تکالیف آگاهی واجی شامل زیرآزمون
حذف واج و تجزیه واجی از آزمون استاندارد 

 ,Porpodas)غربالگری مشکالت خواندن

2007) 
شامل  ساختهتکالیف آگاهی تصریفی محقق

 صفت-تکلیف صرف فعل و تکلیف صرف اسم
ت ارزیابی واژگان با استفاده از نسخه یونانی تس

 Peabodyاستاندارد واژگان تصویری 

آگاهی تصریفی در کنار آگاهی 
واجی با کدگشایی خواندن در 
کالس اول مربوط است. در کالس 
سوم آگاهی تصریفی با درک 
خواندن مرتبط است. آگاهی 

-دانشهای خواندن تصریفی مهارت

بینی آموزان کالس دوم را پیش
-بازنماییکند. در زبان یونانی با نمی

های نوشتاری سطحی، آگاهی 
-میشود و تصریفی دیرتر ایجاد می

های مهارتبین مهمی از پیشتواند 
 [25].خواندن اولیه باشد
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Pittas  و
Nune 

 ، یونان2014

نقش آگاهی صرفی 
بینی پیشدر 

خواندن و هجی 
کردن در زبان 

Cyprus  کشور(
یونان( بررسی 

 د.گردی

 پایه آموزدانش 404
 ابتدایی سوم تا اول
 03/9 تا 03/3)

 (ساله

تکالیف آگاهی صرفی شامل قضاوت صرف 
کلمات کاذب، تکلیف شباهت جمله، تکلیف 

 ارتباط تکواژی
 Bradley and)تکالیف واجی 

Bryant’s, 1983) 

 زیرآزمون شباهت تست وکسلر
 های برونداد شاملسنجه
 Mouzaki et)دن هجی کر استاندارد آزمون

al, 2007) 
 ساخته(محققآزمون هجی تکواژ )

 (Tafa, 1995)آزمون استاندارد خواندن 

نتایج نشان داد که بین آگاهی 
صرفی و خواندن در زبان یونانی 

 [24]وجود دارد.ارتباط 

Manolitsis 
 و همکاران

 ، یونان2012

نقش آگاهی صرفی 
را در روانی خواندن 

کلمه و درک 
خواندن در زبان 
یونانی بررسی 

در یک  کردند.
مطالعۀ طولی 

کودکان یونانی را از 
دبستانی تا پیش

کالس دوم مورد 
 بررسی قرار دادند.

 23/32کودک  229
 40/91ماهه تا 

 ماهه

ارزیابی هوش غیرکالمی با استفاده از تست 
 (Raven, 1956) راون

 تست یونانی با استفاده از نسخه ارزیابی واژگان
 Peabody تصویری واژگان استاندارد

 ارزیابی دانش حروف یونانی
ارزیابی نامیدن خودکار سریع شامل تکالیف 
نامیدن اشیا و نامیدن اعداد با استفاده از از 
 نسخه یونانی تست جامع پردازش واجی

(Wanger, 1999) 
ج ارزیابی آگاهی واجی شامل تکالیف حذف وا

 در ناکلمه و حذف سیالب در کلمه
ارزیابی آگاهی صرفی )آگاهی صرفی و آگاهی 
 :اشتقاقی و آگاهی ترکیبی( شامل تکالیف

عنوان معیاری برای تکلیف شباهت کلمه به
-شکلآگاهی تصریفی و اشتقاقی، تکلیف تولید 

-شکلشده با استفاده از تست تولید صرفهای 

برای  (Carlisle et al, 1993)های واژه
ورزی ارزیابی آگاهی تصریفی، تکلیف دست

اشکال اشتقاقی با استفاده از تست ساختار 
برای ارزیابی  (Carlisle, 2000)تکواژی 

آگاهی اشتقاقی، تکلیف ترکیب و تجزیه با 
استفاده از تکلیف تحلیل کلمات ترکیبی 

Lyster  و تست تجزیه تکواژ
Casalis(2000)  برای ارزیابی آگاهی

ات واژگانی، تکلیف معکوس سازی کلمه ترکیب
ترکیبی با استفاده از تکلیف معکوس سازی 

برای ارزیابی ترکیب واژگانی،  Elbro تکواژ
تکلیف تولید کلمه ترکیبی با استفاده از تست 

برای ارزیابی آگاهی از  Nagyساختار تکواژی 
 ترکیبات واژگانی

ارزیابی روانی خواندن با استفاده از تست کفایت 
 Torgesen, 1999خواندن 

ارزیابی درک خواندن با استفاده از تست 
 Porpodas, 2008خواندناستاندارد درک 

نتایج نشان داد که آگاهی تصریفی و 
دبستانی و کالس اشتقاقی در پیش

اول با درک خواندن ارتباط دارد. 
های آگاهی صرفی روانی مهارت

 [23].کندبینی نمیپیشخواندن را 

Gafoor و 
Remia 

 ، هند2015

ارتباط آگاهی 
صرفی را با درک 
-خواندن در دانش

آموزان هندی )زبان 
Malayalam) 
 بررسی کردند.

آموز پایه دانش 139
دوم تا چهارم 

 ابتدایی

ارزیابی آگاهی واجی شامل تکالیف بازشناسی 
 تصویر، بازشناسی قافیه و تولید قافیه-صدا

 ارزیابی آگاهی صرفی
واندن با استفاده از تست ارزیابی درک خ

 Gafoor et al, 2008)خواندن 

 

درک خواندن با آگاهی صرفی، 
آگاهی واجی و توانایی غیرکالمی 
 ،مرتبط است. این سه در کنار هم

علت یک سوم تغییرات در درک 
 [23].کنندبینی میپیشخوندن را 
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Mahfoudh

i و همکاران 
 ، کویت2010

قش به مقایسۀ ن
آگاهی صرفی در 
مقایسه با آگاهی 
واجی در درک 

خواندن کودکان 
 زبان پرداختند.عرب

یک گروه دارای 
ناتوانی یادگیری و 
یک گروه همتایان 
عادی آنها باهم 

 مقایسه شدند.

آموز پایه دانش 133
سوم تا ششم 

 ابتدایی

ارزیابی درک خواندن با استفاده از تست 
 Woodcock-Johnsonخواندن 

یابی آگاهی واجی شامل تکالیف حذف ارز
های واجی و آگاهی از شکلورزی واجی، دست

 صداهای درون کلمه
ارزیابی آگاهی صرفی شامل تکلیف تجزیه 

 تکواژ
ارزیابی هوش غیرکالمی با استفاده از تست 

 وکسلر

آگاهی صرفی بیشتر از آگاهی واجی 
در درک خواندن کودکان عادی 

دارای ولی در کودکان  ،نقش دارد
ناتوانی یادگیری آگاهی صرفی درک 

 [22].کندنمیبینی خواندن را پیش

قائمی و 
 همکاران

 ، تهران2011

-مقایسهبه بررسی 

نقش آگاهی ای 
صرفی در سرعت، 

صحت و درک 
خواندن کودکان 

نارساخوان و عادی 
 پرداختند.

 22آموز )دانش 14
کودک نارساخوان و 

کودک عادی(  32
 پایه دوم

های آزمونخردهارزیابی درک متن با استفاده از 
 نماتست

ارزیابی خواندن و تشخیص نارساخوانی با 
 نمااستفاده از تست
های زبانی با استفاده از تست ارزیابی مهارت

TOLD 
)آگاهی اشتقاقی( با  ارزیابی آگاهی صرفی

استفاده از آزمون آگاهی صرفی سلیمانی و 
 همکاران

، سرعت، صحت و یصرف یآگاه
درک خواندن کودکان نارساخوان در 

در سطح  یعادسه با کودکان یمقا
 یکیعنوان قرار دارد و به یفتریضع
تواند یکه ماست  یزبان یهاجنبهاز 

صحت و درک خواندن  بر سرعت،
در گروه  ،وجودن یارگذار باشد. با یتاث

که مشکالت  یکودکان نارساخوان
خواندن آنها در سطح کلمه است 

گروه نارساخوان نمونه مورد  )مانند
نقش  یصرف یمطالعه(، آگاه

خواندن  یهادر مهارت یرگذاریتاث
آنها از جمله سرعت، صحت و درک 

 [21].ندارد

 

 بحث
اند و در زمینۀ ارتباط بین آگاهی صرفی و درک خواندن، مطالعات متعددی این رابطه را در کودکان مقاطع اول تا دهم مورد بررسی قرار داده

اول تا نهم مورد بررسی قرار ارتباط بین آگاهی صرفی و صحت خواندن هم در مقاطع  [12].نتایج، مؤید وجود رابطه بین این دو مهارت است
 ا تاییدوجود این رابطه رKirby (2004 )و  Deacon( و 2005و همکاران ) Nagyگرفته است و همگی مطالعات به استثنای مطالعۀ 

 [15].کردند
های مختلفی برای وجود رابطه بین آگاهی صرفی و درک و صحت خواندن مطرح شده علتند، اهدر مطالعاتی که این رابطه را تایید کرد

 ست و دانستن معنایدهندۀ آنها قابل درک اتشکیلاست، از جمله اینکه معنای کلمات پیچیده از نظر تکواژشناختی، از طریق تکواژهای 

 کند.میدرک خواندن را تسهیل  دیگر، عبارتیبهو  [29]کندمییکایک تکواژها، دانستن معنای کلمه و بعد معنای متن را تسهیل 
کند و باعث رشد واژگان شفاهی و واژگان نوشتاری میاین تحلیل تکواژی به صحت خواندن کلمات جدید و ناآشنا کمک  ،از سوی دیگر

د های جمله و کلمه با کلمات پیچیده، بازنمایی تکواژهای وابسته و آزابافتهمچنین با افزایش مواجه شدن کودکان در  [50].شودمیفرد هم 
-شود کودکان با دانش صرفی رشدیافتهباعث می که [50]شونددهی میسازمانتدریج واژگان بر اساس تکواژها بهگیرد و میدر حافظه شکل 

 [51].رنداتر، کلمات پیچیده از نظر تکواژشناختی را بهتر بخوانند و به خاطر بسپ
، بازنمایی در این پژوهش نقش آگاهی صرفی، آگاهی واجی های قبلی همسو نبود.پژوهش( با 2005) و همکاران Nagyنتایج مطالعۀ 

آموزان کالس دوم، آگاهی دانشنتایج نشان داد که در  ؛نوشتاری و واژگان شفاهی در صحت و درک خواندن مورد بررسی قرار گرفت
آموزان دانشهای نوشتاری در صحت خواندن کلمه نقش دارند. در بازنماییفاهی و صرفی فقط در درک خواندن نقش دارد و واژگان ش

ولی بین آگاهی صرفی و صحت خواندن کلمه همبستگی  ،کالس چهارم، آگاهی صرفی و واژگان شفاهی نقشی در درک خواندن ندارند
آموزان کالس دوم که در مهارت ژوهش را دانشکنندگان این پهای احتمالی کسب این نتیجه این است که شرکتاز علت وجود دارد.

کنندگان مطالعات در حالی که شرکت دادند،آموزان کالس چهارم که در مهارت نوشتن ضعیف بودند، تشکیل ضعیف بودند و دانشخواندن 
به  ،دن و نوشتن ضعیف هستندبا توجه به اینکه قبل از پایۀ پنجم، کودکانی که در خوان .با مهارت سواد طبیعی بودند یقبلی همگی افراد

برند. تیجه برای صحت خواندن بیشتر از آگاهی واجی بهره میندر  ،کنندمیمیزان کمتری با کلمات پیچیده از نظر تکواژشناسی برخورد 
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هایی را دستورالعملطور صریح بهتر معلمان ممکن است به این کودکان به علت ضعف در خواندن و نوشتن، های پایینردههمچنین در 
رود کودکان ردۀ میتوانند برای صحت خواندن از آن بهره ببرند و انتظار تیجه این کودکان نمیندر  ،ندهندبرای بهبود آگاهی صرفی ارائه 

رسد باید کدهای واجی، نوشتاری و نحوی میبه نظر  ،تر از آگاهی صرفی فقط برای درک خواندن بهره ببرند. از سوی دیگرپایینسنی 
-مهارتهنگ شوند تا فرد به آگاهی صرفی برسد و بتواند از آن برای صحت خواندن استفاده کند. این یکپارچگی برای کودکانی که در هما

توانند برای صحت خواندن از میدهد و از آن به بعد این کودکان میهای خواندن و نوشتن ضعیف هستند، در کالس چهارم و پنجم رخ 
 [11].ببرندآگاهی صرفی بهره 

Deacon و Kirby (2004به این نتیجه رسیدند که آگاهی صرفی بر روی درک خواندن م )ولی بر روی صحت خواندن در  ،است ؤثر
تا پنجم نقش چندانی ندارد. شاید علت اصلی تفاوت نتایج این تحقیق با تحقیقات دیگر، تکلیف  آموزان کالس دومسطح کلمه در دانش

-بهتوان میآن  شده در این مطالعه است. این تکلیف فقط متمرکز بر زمان گذشته بوده است که برای صحت خواندناستفادهآگاهی صرفی 

اکثرا شامل تکواژهای اشتقاقی  ،دنهایی که کودکان مقاطع باالتر با آن روبرو هستمتنراحتی از آگاهی واجی بهره برد. با توجه به اینکه 
وم تواند نقش آگاهی صرفی را در صحت خواندن معلمیبهتر  ،های مختلف آگاهی تصریفی و اشتقاقی را بررسی کنداست، تکلیفی که بخش

طور کلی آگاهی صرفی در مقایسه با ایفای نقش در صحت خواندن کلمات منفرد، نقش بههای مطرح این است که علتکند. یکی دیگر از 
 [19].مهمتری را در استخراج معنا از متن دارد و به همین علت اثری که در درک خواندن دارد، مجموعاٌ بیشتر از صحت خواندن است

شده در انجامهای خواندن و آگاهی صرفی را نشان دادند. تحقیقات مهارتشده در زبان چینی، هندی و عربی نیز ارتباط بین مطالعات انجام
در پژوهش خود رابطۀ آگاهی  Manolitsis (2012) [23-25].مؤید این است که آگاهی صرفی با درک خواندن مرتبط استزبان یونانی 

کند. در نمیبینی پیشو به این نتیجه رسید که در زبان یونانی، آگاهی صرفی، روانی خواندن را صرفی را با روانی خواندن نیز بررسی کرد 
افراد ، [52]وجود دارد 10یک بین نویسه و واجبهیککه تطابق معنا  به این ،است 9شان شفافنوشتاریکه سیستم  ی مثل زبان یونانیهایزبان

بنابراین در  ؛کنندنمیدهندۀ آن رجوع تشکیلکنند و برای شناسایی کلمه، به تکواژهای میها را به صداها تبدیل نویسهبرای روان خواندن، 
بین روانی پیشکند و متغیرهای دیگری از جمله نامیدن خودکار و سریع، نمیبینی روانی خواندن را پیشهای شفاف، آگاهی صرفی، زبان

 [24].خواندن است
نتیجۀ این مطالعه این است  ؛باشدمی( 2011ۀ قائمی و همکاران )، مطالعاست ای که در زبان فارسی این ارتباط را بررسی کردهمطالعهتنها 

که مشکالت خواندن  یگروه کودکان نارساخوان رگذار باشد، با این وجود، دریدرک خواندن تاث صحت و سرعت، تواند بریمکه آگاهی صرفی 
صحت و درک خواندن ندارد. علت اصلی  سرعت،جمله  خواندن از یهامهارت در یرگذارینقش تاث یصرف یآگاه سطح کلمه است، در آنها

تناقض نتیجه این مطالعه با سایر مطالعات، این است که تکلیف مورد استفاده در این پژوهش، فقط به بررسی آگاهی اشتقاقی در سطح 
 [55, 21].بنابراین نتایج این مطالعه، قابلیت تعمیم به همۀ ابعاد آگاهی صرفی را ندارد ؛پردازدمیپیشوند 

ت طولی به بررسی این رابطه رصوبه( 2004) و همکاران Deacon( و 2015) Kruk وBergman در این مرور متون، دو مطالعۀ 
ای که رشد فرآیندهای گونهبه ؛های خواندن ارتباط دوطرفه وجود داردمهارت نشان داد که بین آگاهی صرفی و هاپرداخته بودند و نتایج آن

کنندۀ رشد بعدی در رمزگذاری کلمه و درک خواندن است و رشد درک خواندن و صحت خواندن، منجر به رشد آگاهی بینیپیشصرفی، 
 [15].شودمیصرفی 

 گیرینتیجه
اند. کردههای خواندن از جمله صحت و درک خواندن بررسی مهارتبود که ارتباط آگاهی صرفی را با هدف از مطالعۀ حاضر، مرور مطالعاتی 

 های مختلف ارتباط وجود دارد. زبانمرور نتایج نشان داد که بین آگاهی صرفی و درک خواندن در اکثر مطالعات و در 
های واجی با اطالعات معنایی تطابق پیدا بازنماییدیل شود و سپس دهد که اشکال نوشتاری به اشکال واجی تبمیدرک خواندن زمانی رخ 

آگاهی صرفی  دیگر، ورزی تکواژها و به عبارتیتکواژ است. توانایی دست کند. کوچکترین واحد واجی که محتوی اطالعات معنایی است،
 [10].کندمسیر درک را فراهم می

هی صرفی و صحت خواندن ارتباط وجود دارد. چون آگاهی صرفی بینش و آگاهی فرد را همچنین نتایج اکثر مطالعات نشان داد که بین آگا
کنند. تکواژها حتی میهای نوشتاری هر دو نوع اطالعات صرفی و واجی را رمزگذاری سیستمدهد. اکثر میبه سیستم نوشتاری افزایش 

نوشتاری دارند. برای مثال در زبان انگلیسی برخی مواقع با اضافه خاطر اضافه شدن وندها، تلفظشان تغییر کند هم بازنمایی زمانی که به
با اضافه شدن وند  ignatureSبه  ignS ولی بازنمایی نوشتاری ثابتی دارند )مثل تبدیل ،کندمیشدن وند، تلفظ کلمات تغییر 

ureT).[54] دیگر، های واجی مختلف یک تکواژ و یا به عبارتیییبازنماتواند میتر رشد کرده باشد، فرد بهتر آگاهی صرفی بیش هر چقدر 

                                                           
9 Transparent 
10 Grapheme–Phoneme Correspondences 



و همکاران مریم ملکیان                                                                                                                                                                       

 

پژوهشی طب توانبخشی  *  –فصلنامه  علمی       

 
 

513 

تر بخوانند. از سوی روانتر و پیچیده از نظر تکواژی را دقیق شود خوانندگان کلماتمیهای مختلف آن را شناسایی کند و این باعث تلفظ
در  Rea ال در زبان انگلیسی تلفظخواندن مؤثر است. مثکند، در صحت میچون آگاهی صرفی به شناسایی مرزهای کلمات کمک  ،دیگر
 [19].دهنده این کلمات استتشکیلدانستن تکواژهای  ،کندمیچه که به تلفظ صحیح کمک متفاوت است و آن eactRو  eadingR کلمه

علت این امر شفاف بودن سیستم نوشتاری در این  ،ی مثل زبان یونانی وجود نداردهایزبانارتباط بین آگاهی صرفی و صحت خواندن در 
های واجی است که بازنماییتبدیل نویسه به واج و  ،هاوجود دارد. در این زبان ارتباط واضحی بین نویسه و واجبه این معنا که  ؛ستا هازبان

 [23].کندمیبه صحت خواندن کمک 
خواندن  ،شود و از سوی دیگرمیصورت دوطرفه است. آگاهی صرفی اولیه باعث پیشرفت در خواندن بهارتباط بین آگاهی صرفی و خواندن 

ه آگاهی صرفی، از توانایی صحت خواندن ب بخشی از دیگر، شود. به عبارتیمیدر مراحل بعدی به همان اندازه باعث رشد آگاهی صرفی 
 [13].آیدمیدست 

به بنابراین  ؛های خواندن رابطۀ مستقیمی وجود داردمهارترسد بین میزان آگاهی صرفی و کیفیت میبا توجه به این مرور متون، به نظر 
توان با ارزیابی آگاهی صرفی در کودکان دارای اختالل خواندن و نوشتن و تمرکز بر مداخالت مبتنی بر آموزش آگاهی میرسد مینظر 

 آموزان کمک کرد.دانشصرفی، به بهبود صحت و درک خواندن 
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