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 چكيده

حوي در فرايند خواندن و همچنين نقش اين دو در تبيين ختي و نشنا واجمقاله حاضر به بررسي مدلهاي خواندن با توجه به نقش پردازش  هدف:
 ختي و نحوي به عنوان دو مؤلفه زباني عمده و پايه در يادگيري خواندن و تبيينشنا واجدهند دانش  اما تحقيقات نشان مي ،پردازد مشكالت خواندن مي

كه با توجه به اختالالتي از قبيل نارساخواني  شود ني اين سؤال مطرح مياي زباه ه. در مورد اين مؤلفكنند عمل مي مشكالت خواندن از قبيل نارساخواني
طور نشان داده شده است؟ مشكالت خواندن مربوط به كدام نظام پردازشي  ههريك چه نقشي در فرايند خواندن دارند و جايگاه آنها در مدلهاي خواندن چ

در مقاله حاضر در پاسخ به اين سؤاالت دو فرضيه اصلي با  روش:شان داده شده است؟ چگونه نسي و اين امر در مدلهاي خواندن شنا واجاست نحو يا 
 شود مطرح مي ،اند ختي و نحوي در تبيين مشكالت خواندن ارائه شدهشنا واجكه در مورد نقش پردازش  "تأخير ساختاري "و  "محدوديت پردازش"عنوان 

گيرد. مدلها در دو گروه مدلهاي  مورد بررسي قرار مي ،ختي و نحوي در خواندنشنا واجدازش و مدلهاي خواندن با توجه به اين دو فرضيه و نقش پر
ترين آنها كه مدلهاي دو مسيره خواندن هستند مورد بررسي  . از ميان مدلهاي خواندن واژه، مهمشوند ميخواندن واژه و مدلهاي كلي فرايند خواندن مطرح 

مدلهاي جزء به كل (پايين به  :ند ازا اند كه عبارت ترين مدلها ارزيابي شده ترين و معمول رايند خواندن نيز مهمگيرند و درخصوص مدلهاي كلي ف قرار مي
و  اه ه. يافتختي و مدل كارايي كالميشنا واجمدل جبراني تعاملي، مدلهاي پيوندگرا، مدل متوازن خواندن، مدل ظرفيت  باال به پايين)،(باال) و كل به جزء 

طور واحد و همزمان نشانگر دو فرضيه فوق باشد و بسته به هدف كاربردي مدل  ست كه بتواند بهمدل معيني نينشان داده اين مطالعه  ي:گير نتيجه
ختي شنا واجختي، بر فرضيه محدوديت پردازش تأكيد بيشتري دارند و مشكالت خواندن را به نقص در پردازش شنا واجبرخي مدلها، مانند مدل ظرفيت 

كه بر نقش يادگيري ساختارهاي  طوري به ست؛حال آنكه مدلهاي ديگري مانند مدل متوازن خواندن با فرضيه تأخير ساختاري همسو ،هندد مينسبت 
 ورزند. تأكيد مي ،نحوي در كسب مهارت خواندن

 
 تأخير ساختاريختي، پردازش نحوي، فرضيه محدوديت پردازش، فرضيه شنا واجمدلهاي خواندن، پردازش : اي كليديه هواژ

 
 مقدمه

ي است كه ا واندن فرايند شناختي بسيار پيچيدهخ
و عوامل  استشامل مهارتها و فرايندهاي مختلف 

ند. ا گيري آن دخيل شناختي مختلفي در شكل زبان
محصول نهايي تر  هدف نهايي يا به عبارت صحيح

در خواندن همان درك خواندن يا به  يپردازش زبان
در  ،استشده  به معناي متن خواندهعبارتي دستيابي 

داد ديداري زباني كه همان  فرايند درك خواندن درون
داد معنايي  در نهايت در ذهن به برون استنوشتار 

براي  .شود ميتبديل و بدين طريق معناي متن درك 

 ه همان درك معنايرسيدن به هدف نهايي خواندن ك
، پردازش زباني طي است بايد متن خوانده شده

خاص و در سطوح مختلفي از قبيل واجي،  يمراحل
بنابراين براي  ، واژگاني و نحوي صورت گيرد؛صرفي

احل يادگيري ردر ابتداي مكه ويژه كودكي  افراد و به
 الزم است كه دانش زباني را در هر قرار داردخواندن 

گرفته باشد تا يك از اين سطوح به حد كفايت فرا
و مرتبط ساختن آنها ا ه هنويسپس از پردازش  بتواند

و سرانجام در مراحل  كند را بازشناسي اه هبا واجها، واژ



جنقش : فر و شهال رقيب دوست شيما نبي  خواندنشناختي و نحوي در مدلهاي  وا
___________________________________________________________________________________________ 

284 

ي منفرد در سطح گروه، جمله و اه همعناي واژ ،يبعد
درك  راتا معناي كلي متن پيوند دهد به هم  را متن

 ،خود است كه نديدرك معناي متن نيز فراي ؛ندك
ي و ، لندپرفتي. گيرد برمي فرايندهاي مختلفي را در

اي دخيل در درك ه هدر مورد مؤلف )2007(هيل  اويك
فرايندهاي توان  ميطوركلي  ند كه بهمعتقدخواندن 

ند ا كه عبارت درك خواندن را به دو گروه تقسيم كرد
سطح پايين و فرايندهاي سطح باال.  از: فرايندهاي

فرايندهاي سطح پايين مواردي هستند كه براي درك 
دها الزم و جمالت را به معناي سطحي جمالت و بن

P0F1"اي معناي گزاره"محتواي معنايي پايه يا همان 
P  آن

دانش نحوي  ،كنند. براي انجام اين فرايندها تبديل مي
 ،نحويواجي و  حقيقت تقطيع . دراستو معنايي الزم 

بخشي از فرايندهاي سطح پايين در درك خواندن را 
د توان بنابراين، مشكالت درك مي ؛دنده تشكيل مي

 مربوط به اين سطح باشد. پژوهشهاي مختلفي مانند
دهند كه  ) نشان مي1984 استين، كرين و زوريف،

طيفي از  ،تر مهارت كم تر و وسال سن اي كمه هخوانند
واژي را از خود نشان  مشكالت نحوي و ساخت

تواند از نحو يا ساير منابع  دهند. مشكالت دركي مي مي
در  .ناشي شود ،نمربوط به فرايندهاي سطح پايي

 مثابةبه ) 2007(راستاي آنچه پرفتي و همكاران 
فرايندهاي كلي دخيل در درك خواندن معرفي 

P1Fان دو گونه فرايند درك سطحيتو كنند مي مي

2
P  درك)

P2Fكلمه به كلمه) و درك عميق (درك در سطوح باالتر

3
P (

درك سطحي عبارت است از خواندن به  كرد؛ را مطرح
طور مستقيم در  العاتي كه بهمنظور دستيابي به اط

خود مهم  ةمتن بيان شده است. اين گونه درك به نوب
درك در  براينيازي است  است و در حقيقت پيش

). درك 2005 ،سطوح باالتر (رو، اسميت و برنز
 شامل است كه پايه و اساس درك عميق ،سطحي
متن  تعبير و ارزيابي ي استنباطي متن واه هجنبدرك 

دشواري در مرحله  هرگونهي است كه بديه. شود مي
منجر به اختالل در پردازش سطوح درك سطحي 

براي رسيدن به درك سطحي الزم زيرا  ؛شود ميباالتر 

دانش زباني در سطوح مختلفي از قبيل واج، كه  است
 ،تر از جمله واژه، گروه، جمله و واحدهاي بزرگ

ختي و نحوي از شنا واجدانش و آگاهي  .شودپردازش 
شناختي مهم مورد نياز و اساسي  ي زباناه همؤلفمله ج

. زيرا در سطح هستندبراي دستيابي به درك سطحي 
به دانش  ،اه هپردازش واجي و به منظور بازشناسي واژ

ختي نياز است. همچنين در سطح پردازش شنا واج
ا نيز دانش نحوي مورد نياز است تا ه هجمالت و گرو

و  به پردازش معنايياز طريق آن در نهايت  بتوان
درك در دست پيدا كرد. تر  قاي دركي عميه هجنب

شناختي دنش كاربردا ،عميق نيز عالوه بر دانش نحوي
يا به عبارت  المعارفي هاز جمله معناي دايرو معنايي 

(صفوي،  استالزم  زباني فرد برون دانش ،تر دقيق
 ،اي زبانيه هكودك بايد در هريك از اين مؤلف .)1379

ش الزم را كسب كرده باشد و به حد معيني از دان
توانش رسيده باشد، در غير اين صورت كمبود و 

تواند موجب  ميكاستي در هر يك از اين سطوح 
و او را در درك خواندن  شوداختالل در فرايند خواندن 

 با مشكل مواجه سازد.
ال اصلي كه در اين مقاله مطرح است آن است ؤس

 ويژه بهالت خواندن و كه تا آنجا كه به مشك
P3Fرشديي نارساخوان

4
P  مشكالت خواندن در مربوط است

؟ شود ميناشي  اه هجنبحقيقت از كدام يك از اين 
ختي و يا پردازش نحوي و كدام نقش شنا واجپردازش 

يك از نقش هر ؟دا در درك اوليه متن دارتري ر مهم
؟ آيا ي خواندن چيستمدلهااين دو مؤلفه زباني در 

ختي و نحوي و شنا واجواندن نقش پردازش ي خمدلها
اندن به خوبي نشان ارتباط آنها را با مشكالت خو

 اند؟ داده
مقالـه حاضـر شـامل سـه      فوق، االتبا توجه به سؤ

ارتبـاط  در بخش نخست مقاله به بررسـي   :بخش است
اي هـ  هو فرضيختي با خواندن شنا واجپردازش نحوي و 

مدلهاي  ،بخش دومدر  .خواهيم پرداخت مربوط به آنها
نحـوي و  اي هـ  هخواندن را بـا توجـه بـه جايگـاه مؤلفـ     

 مـورد بررسـي قـرار خـواهيم داد.    ختي در آنهـا  شنا واج
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مدلهاي خواندن در دو زيربخش مدلهاي خوانـدن واژه  
گيرنـد.   و مدلهاي كلي خواندن مورد بررسـي قـرار مـي   

ا را خارج از مـتن  ه همدلهاي خواندن واژه بازشناسي واژ
از ميـان مـدلهاي    دهنـد.  صورت منفرد نمايش ميو به 

ــدن  ــدلهاي دو مســيره خوان ــدن واژه م P4Fخوان

5
P  بررســي

 مثابـة شوند. علت انتخاب اين مدلها آن است كه به  مي
مطـرح   واژه ترين مـدلهاي خوانـدن   ترين و معمول مهم

بـراي تبيـين انـواع     آنهـا  نظر از ايرادات هستند و صرف
مـدلهاي كلـي   رسـند.   تر به نظر مي نارساخواني مناسب

مدلهاي جزء بـه كـل (پـايين     فرايند خواندن نيز شامل
P5Fباال بـه پـايين)،  (و كل به جزء  به باال)

6
P    مـدل جبرانـي

P6Fتعاملي

7
P،مدلهاي پيوندگرا ،P7F

8
P    مـدل متـوازن خوانـدنP8F

9
P ،

P9Fختيشنا واجمدل ظرفيت 

10
P  يي كالمـي آكارنظريه وP10F

11
P 
هستند. علت بررسي مدلهاي جزء بـه كـل (پـايين بـه     

و كل به جزء آن است كه به عنوان دو مدل اصلي باال) 
ند كـه بسـياري از   شـو  و اوليه پردازش زبان مطرح مـي 

مدلها (مانند جبرانـي تعـاملي) از درون آنهـا گسـترش     
كه نسبت به  اين علت مدلهاي پيوندگرا نيز به .اند  يافته

ساير مدلها جديدترند و به عملكـرد مغـز و فراينـدهاي    
رنــد در ايــن بررســي مطــرح ت شــناختي نزديــك عصــب

با  نيز(مانند مدل متوازن خواندن)  اند. ساير مدلها  شده
ــه  ــه توج ــدن   ب ــكالت خوان ــت مش ــين عل ــه تبي اينك

اي مطـرح در ايـن   هـ  هپردازند و از اين نظر به فرضي مي
 بررسي نزديك هستند انتخاب شدند.

بخش سوم مدلهاي خواندن را با توجه به دو  در
 نيزو در نهايت . رار خواهيم دادفرضيه مورد ارزيابي ق

 خواهيم پرداخت.گيري  بحث و نتيجهبه 
 

 ختي با خواندنشنا واجنحوي و پردازش ارتباط  -1

 و تواناييشناختي زبان هايارتباط دقيق بين توانايي
نحوي و پردازش خواندن تا آنجا كه به نقش  درك

نمايد.  كمي پيچيده مي شود ميختي مربوط شنا واج
 تا چه حد ضعف در توانايي درك خواندن نكهتعيين اي
P11Fزبانيآگاهيهاي يك از  به كدام

12
P  ختي شنا واجنحوي يا

پيچيده است. ارتباط دقيق اين مهارتها  شود ميمربوط 

 تر هبا حافظه كالمي نيز مسئله را به مراتب پيچيد
. پژوهشهاي بسياري در زمينه ارتباط دقيق ندك مي

ي با خواندن در ختشنا واجنحوي و پردازش بين 
ويژه زبان انگليسي صورت گرفته  زبانهاي مختلف به

است. پژوهشهاي مهمي كه در اين زمينه صورت 
، كراين و مكاريوس، شانگ ويلر ،اسميت(ند ا هگرفت

 ،، استانوويچ و سيگل، گوتاردو2004 ريسپنس،؛ 1989
استوارند و به ارزيابي  فرضيه اصلي دو ) بر اساس1996
االت اصلي كه در مورد ؤزند. سپردا يم اه هفرضياين 

ختي و نحوي در خواندن و شنا واجپردازش ارتباط 
در اين  شود مينقش آنها در مشكالت خواندن مطرح 

ند از اينكه آيا ضعف در آگاهي نحوي ا پژوهشها عبارت
بر  تواند ميمستقل  طور بهك يختي هر شنا واجو 

بگذارد يا  تأثيردرك خواندن  ويژه بهمهارت خواندن 
و كودكاني كه به  نارساخواننه؟ مشكالت كودكان 

نوعي در خواندن ضعف دارند مربوط به ضعف آنها در 
سي، نحو، يا هردو؟ آيا ميان شنا واجكدام حوزه است 

ارتباطي  ،خواندن و نحوي و ختيشنا واجپردازش 
گذارد؟ آيا  مي تأثيروجود دارد كه بر درك خواندن 

و افرادي كه داراي مشكالت  ننارساخواضعف افراد 
 شود؟ يختي ناشي مشنا واجخواندن هستند از آگاهي 

نحوي آنها نيز ناشي از همين  پردازش مشكالت آيا
پايه  ،ختيشنا واجپردازش ختي است؟ آيا شنا واجنقص 

دو ؟ شود ميمحسوب  و اساس پردازش نحوي
به  شود ميت مطرح سؤاالاي كه بر اساس اين  فرضيه

  :استشرح زير 
از پردازش نحوي هاي نقصها و ) محدوديت1

مل مستقل ع طور بهختي شنا واجهاي محدويتها و نقص
فرضيه ( گذارند مي تأثيركنند و بر اكتساب خواندن  مي

P12Fساختاري تأخير

13
P(.  

نتيجه ثانويه  نحوي هاينقصها و ) محدوديت2
ختي است كه زير بناي اختالل شنا واجهاي محدوديت

P13F(فرضيه محدوديت پردازش استدر خواندن 

14
P(.  

هاي در زبان فرضيه فوقالزم به ذكر است كه دو 
كه  ندا يي مانند هلندي بررسي شدهزبانهاانگليسي و 
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اما در  .ردازيمپ يمدر مباحث بعدي به بررسي آنها 
مقايسه  اين دو فرضيه را در زبان فارسي پژوهشي كه

ده و در حال حاضر نگارن شدهانجام ن كندباهم بررسي 
 نارساخوانطبيعي و  مشغول بررسي آنها در كودكان

پژوهشهاي انجام گرفته در زبان  .است فارسي زبان
فارسي اكثراً در مورد نقش آگاهي و پردازش 

كسب مهارت خواندن صورت گرفته ختي در شنا واج
، 1376، آراني كاشاني، 1375شيرازي،  است (مانند

طور كلي اين به  ).1382و بهارلويي،  1379سليماني، 
و كودكان نارساخوان  در پژوهشها مؤيد آن هستند كه

ختي و مهارتهايي شنا واجي بين آگاهي بيعكودكان ط
همبستگي  ،از قبيل سرعت، رواني و دقت در خواندن

 وجود دارد.
 ساختاري  تأخيرفرضيه اول: 
) در پژوهشي كه در 1989( و همكاران اسميت

داراي  خصوص درك زبان گفتاري در كودكان
ي اه همشكالت خواندن انجام دادند مشكالت خوانند

ضعيف در درك جمالت را به مشكل در يادگيري 
ويژگيهاي پيچيده نحوي نظام دستوري بزرگساالن 

مشكالت درك خواندن به كه و معتقدند  اند دادهنسبت 
اعتقاد بر اين  نظام زبان مربوط است. در اين ديدگاه

نحوي پيچيده در است كه در رشد ساختارهاي 
وجود دارد. در اين ديدگاه  تأخيرضعيف  ايه هخوانند

يعني  تر هفراگيري زبان شامل پيشرفت از مرحله ساد
يعني  تر هبه مرحله پيچيد يادگيري ساختارهاي ساده

ساختارهاي  است. هپيچيد زباني يادگيري ساختارهاي
. در شوند پيچيده در مراحل ديرتري از رشد ظاهر مي

دگاه اعتقاد بر اين است كه در رشد ساختارهاي اين دي
كه مستقل از انحراف  وجود دارد و يا تأخيردستوري يا 

چنين  و هستندختي شنا واجمشكالت پردازش 
جدا از مشكالت مستقل و  طور بهمشكالت دستوري 

 تأثيرختي بر يادگيري مهارتهاي خواندن شنا واج
 ).2004 ريسپنس،( گذارد ميمستقيم 
P14Fبايرن

15
P )1981 (به نقل از ريسپنس )2004( 

را در زمينه پردازش نحوي  نارساخوانعملكرد كودكان 

هد د ميمورد ارزيابي قرار داده است. پژوهش وي نشان 
و طبيعي در پردازش جمالتي  نارساخوانكه كودكان 
 to“و  ”is“ فعل كه در آن فاعل هر دو 1مانند جمله 

please” “John”  ،حال آنكه در  است تفاوتي ندارند
فاعل دو فعل در آن  كه 2جمله  پردازش جمالتي مانند

 :باهم تفاوت دارند نيست،يكسان 
1- John is eager to please. 
2- John is easy to please. 

است. به  ”please“مفعول فعل  ”John “ 2در جمله 
فرق  1است كه معناي آن با معناي جمله علتهمين 

در پردازش اين  ارساخوانندارد. عملكرد كودكان 
است. بايرن عملكرد ضعيف اين  تر جمله ضعيف

كودكان را مستقيماً به نقص نحوي موجود در نظام 
 هد.د ميزبان آنها نسبت 

عالوه بر موارد فوق شواهد ديگري نيز وجود دارند 
ي ضعيف در تكاليف اه ههند خوانندد ميكه نشان 

P15Fفرازباني

16
P مانند قضاوت دستوريP16F

17
P  ح تصحيو

P17Fجمالتي

18
P هستند  دستوريغير كه به لحاظ نحوي

، والتزمن و 1989 ،همكارانمشكل دارند (اسميت و 
بنابراين  ). 2000 ،، نيشن و اسنولينگ2000 كايرنز،

طور خالصه بايد ذكر كرد كه مهارتهاي ضعيف درك  به
توان صرفاً به مهارت رمزگشايي  خواندن در افراد را نمي

افراد عالوه بر مشكل در اين  .ا نسبت داده هضعيف واژ
مستقل در سطح جمله نيز مشكل  طور به سطح واژه

موجب بروز مشكل در درك برخي و اين امر  دارند
مشكالتي را كه اين  ،. عالوه بر اينشود ميجمالت 

ان تو ميافراد در خصوص درك جمالت گفتاري دارند ن
دانست بلكه اين  اه هواژ تنها نتيجه نقص در رمزگشايي

 نقص در پردازش نحوي است. ةنتيج مشكالت
 فرضيه دوم: محدوديت پردازش

 بني بر اينكه نقص درم الف توضيح دوگانه باالخرب
مشكالت پردازش  از پردازش نحوي نيز به طور مستقل

 .شود به مشكالت درك خواندن منجر مي ختيشنا واج
مشكالت درك  براي تبيين ن ديگريفرضيه جانشي

ي ضعيف وجود دارد كه اه هخوانند خواندن و مشكالت
هم مشكالت مربوط به ضعف در مهارتهاي سطح جمله 
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بنايي طح واژه را به نقصان واحد زيرو هم مشكالت س
هد. در حقيقت در اين فرضيه كليه د مينسبت 

جمله نقص در ي ضعيف از اه همشكالت زباني خوانند
محدوديت در پردازش پردازش نحوي نيز از 

، همكاراناسميت و ( شود مياشي ختي نشنا واج
از  نارساخوان). يعني تمامي مشكالت افراد 1989
و  اه هضعف در بازشناسي واژ ،ضعف حافظهقبيل 

و  مشكالت درك خواندن از نقص و اشكال در آگاهي
ريسپنس، ( دنشو ختي ناشي ميشنا واج پردازش
). به عبارت ديگر در اين فرضيه اعتقاد بر اين 2004

ي ضعيف در اه هلكرد ضعيف خواننداست كه عم
اي است از نقصان و اشكال  سطوح باالي زباني نشانه

تر  ختي كه سطوح پايينشنا واج در نظام بناييزير
 ؛1985 شانكويلر، و من(ليبر هدد ميپردازش را تشكيل 

 و استانويچ، 1986 شانكويلر و كرين،؛ 1985 پرفتي،
1988(.  

 همةكه  بدين لحاظ محدوديت پردازش فرضيه
هد د مينسبت واحدي  زيربناييمشكالت را به مشكل 

تر است. در  ي اقتصادساختاري  تأخيرنسبت به فرضيه 
پردازش نحوي با پردازش  ،چنين ديدگاهي

و به آن  بودهتري  ختي داراي ارتباط نزديكشنا واج
يي وجود دارند كه مؤيد اين شهاپژوه .استوابسته 
 شانكويلر و كرين، ؛2004 ريسپنس،( هستندفرضيه 
گوتاردو و و  1989 ،همكاراناسميت و  ؛1986

 .)1996همكاران، 
اين فرضيه مشكالت حافظه فعال نيز مربوط به در 

ختي است و بر پردازش شنا واجمشكالت پردازش 
حافظه فعال نقش گذارد. درواقع،  نحوي تأثير مي

ختي و نحوي ايفا شنا واجمهمي در پردازش و رشد 
) به اهميت و نقش حافظه فعال 2007لي (بد .ندك مي
و  ندك رشد نحو اشاره مي پردازش و ختي درشنا واج

 هستندكند كه مؤيد اين مسأله  پژوهشهايي را ذكر مي
 اند كه نشان داده) 1993(مانند پالنكت و مارچمن 

داري توالي لغات نقش مهمي را در رشد  ظرفيت نگه
ن كنون استيبليك  و همچنين كند مينحوي ايفا 

نشان دادند آزمونهاي كه ) 1994(ليساس و واگان 
توانند ميانگين طول جمالت را  ختي ميشنا واجحافظه 

 بيني كنند. نحوي است پيش يكه شاخص
مشكالت  ،محدوديت پردازش اساس فرضيهبر 

درك گفتاري كودكان مبتال به اختالل خواندن نيز از 
خواندن  كه موجب ناتواني گيرد ميهمان منبعي ريشه 

و اين منبع همان نقص در پردازش  شود مي
ختي درواقع عالوه بر شنا واجنقصان  ختي است.شنا واج

فرد را در درك  ،ايجاد مشكالت رمزگشايي واژه
تر نيز با مشكل مواجه  جمالت و واحدهاي بزرگ

و اين امر هم در خواندن و هم در زبان  سازد مي
ع حافظه فعال كه زيرا از مناب ؛شود ميگفتاري مشاهده 

و باالتر زباني مورد  تر ندر فرايندهاي زباني سطوح پايي
 اسميت و( شود ميبيش از حد استفاده  هستندنياز 

 .)1989 ،همكاران
فرضيه محدوديت  رديف بودن انتقال اطالعات در

فرضيه بر اساس مدل  اينبدين معناست كه  پردازش
سپنس از سوي ديگر ري .پردازش ترتيبي استوار است

فرضيه محدوديت  ) نيز در زمينه ارتباط بين2004(
و مدلهاي نظام خواندن و نظام زبان استدالل پردازش 

مانند ( د كه محققان و طرفداران فرضيه حاضركن مي
همكاران، ، بارشلوم و 1989، و همكاران اسميت
P18Fاي ه) ديدگاه حوز1993

19
P تريعني نظام زبان به دارند؛ 
 ،دكن ميجداگانه عمل  طور بهاز نظامهاي ذهني ديگر 

زير  كه شامل گيرد ميبر زيرنظامهايي را در ،اما خود
سي، واژگان، معناشناسي و نحو شنا واجهاي نظام

P19Fكننده د. هر حوزه زباني نيز شامل يك تقطيعهستن

20
P 

است كه اطالعات زباني مربوط به آن حوزه را طي 
  ).2004ريسپنس، ( كند ميپردازش مراحلي 

ه آنچه ذكر شد انتقال اطالعات زباني از با توجه ب
جزء به كل  از سويه و يك طور بهسطحي به سطح ديگر 

. بنابراين گيرد ميپايين به باال صورت  از يا به عبارتي
مدلهاي اين فرضيه با  توان نتيجه گرفت كه مي

 نسبت به زبان و اي هخواندن جزء به كل، ديدگاه حوز
رد. پردازش پردازش ترتيبي همخواني دا مدل
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ختي از سطح پايين كه سطح پردازش شنا واج
و به سطوح باالتر كه  شود ميهاست شروع  واج

سد و در ر ميي نحوي و معنايي هستند اه هكنند تقطيع
داد سطوح باالتر  درون ،داد سطوح پايين حقيقت برون

بنابراين براي پردازش  ؛شود ميپردازش محسوب 
كه پردازش در سطوح  اطالعات سطوح باالتر الزم است

 د. شوتكميل  تر نپايي
ين سطوح كه تر ني در پايينارساخواندر خصوص 

داد آوايي يا خطي در ارتباط و تماس با  آن درون در
 در عملكرد حافظه ،گيرد ميختي قرار شنا واجقواعد 

محدوديت وجود دارد. وجود اشكال در يك سطح 
قت در حقي شود ميمنجر به اشكال در سطوح بعدي 

پايين پردازش براي انتقال اطالعات نقص در سطوح 
د و جلوي انتقال كن ميختي تنگنا ايجاد شنا واج

به عبارت ديگر  ؛گيرد مياطالعات به سطوح باالتر را 
آيد كه در  ميوجود  هب علّتاين محدوديت به اين 

 علتجريان اطالعات از پايين به باال به  ،پردازش زبان
ختي شنا واجو مشكالت  اي ظه، حافمشكالت دستيابي

هاي مراحل و فرايند همةبنابراين  ؛شود ميمحدود 
 ،بعدي و متعاقب آن كه در نظام زبان وجود دارند

يرند گ مياين مشكل و محدوديت قرار  تأثيرتحت 
، نقل شده از ريسپنس، 1990 كرين و شانكويلر،(

2004(. 
 

 مدلهاي خواندن -2
در  ندنمطالعه دقيق و مفصل مدلهاي خوا

نيز مطرح  شناسي شناختي روان -مطالعات علم عصب
ذهن  ،شناسي شناختي است. در اين شاخه از روان

اطالعات تلقي ستگاه پردازشگر دانسان به عنوان 
عصبي) كه هم داراي معماري سخت افزاري ( شود مي

اين  . هدفاست )كاركردي(نرم افزاري و هم معماري 
شناختي  ايهنظامكشف چگونگي كاركرد  ،علم

است و هدف نهايي مدلهاي خواندن نيز  )ديده آسيب(
و  استنظام شناختي خواندن  كاركرد توصيفو توجيه 

طالعات هاي پردازش انظامدر مدلهاي خواندن، 

و مسيرها و اين نظامها ي موجود در اه هحوزبراساس 
توصيف  ،اه هاي ارتباطي جريان اطالعات بين حوزه هرا

 .)2003 (كارانت، شوند مي
شناسي و  يكي از مسائل مهمي كه در زبان

شناسي زبان در خصوص مدلهاي خواندن مطرح  روان
ست كه نقش اطالعات زباني در سطوح ا آن شود مي

چگونه در  غيره ختي، نحوي وشنا واجمختلف مانند 
ضعف و نقص در و اين مدلها نشان داده شده است 

پردازش  ويژه بهپردازش هريك از اين سطوح زباني 
خواندن منجر مهارت  به ضعف در چگونه ختيشنا واج
كه هستيم  يمدل مناسب به دنبالبنابراين  ؛شود مي

ضعف در كدام بخش  كرد كهآن تعيين بتوان بر اساس 
و  شود مياز زبان است كه منجر به مشكالت خواندن 

در نهايت بتوان تفاوتهاي فردي را بر اساس آن توجيه 
 . كرد

بوط به ارائه شده در زمينه خواندن مر اياكثر مدله
خواندن واژه است و مدلهاي مربوط به فرايند درك 

نوع مدل  دوخواندن محدودترند. در اين مبحث به 
 ند از: ا كه عبارت كردان اشاره تو ميخواندن 

 مدلهاي مربوط به خواندن واژه -1
و درك فرايند خواندن  كل مدلهاي مربوط به -2

 خواندن
 واندن واژه مدلهاي خ

شناسي زبان و روانشناسي مدلهاي  در تاريخ روان
خواندن واژه از اهميت خاصي برخوردارند و نسبت به 

 ،ند. در مدلهاي كلي خواندنتر هساير مدلها برجست
تي و جزئيا شود مينماي كلي از فرايند خواندن ارائه 

. در شود مين عرضه اه هبازشناسي واژچگونگي  مانند
ختي از اهميت شنا واجپردازش  ،دن واژهمدلهاي خوان

ل مهم ارائه اين عليكي از برخوردار است و  اي هويژ
 ي و نشان دادننارساخوانتوجيه و توضيح انواع  ،مدلها

هاي الزم براي بازشناسي مسيردانش مورد نياز و 
درك و توجيه  ،ارائه اين گونه مدلها . اصوالًستاه هواژ

ي مدلها ترين مهم. ندك مي رت ني را آسانارساخوانپديده 
 .هستند مسيره خواندندوي مدلها ،خواندن واژه
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 گفتار

 نوشتار
 

 شناسايي حرف

 ايه واژه بازيابي تلفظ
 آشنا

 (مسير واژگاني)

تطابق حرف يا زنجيره 
حروف با آواهاي مربوط به 

 آنها
 مسير غيرواژگاني)(

 

 سطح واجها

 مدلهاي دومسيره خواندن
مدلهاي دومسيره خواندن نسبت به ساير مدلها 

سال است كه به عنوان  20د و بيش از ترن يقديم
تاكنون  .شوند ميچارچوب شناختي غالب قلمداد 

 است پيشنهاد شده مدلهاي مختلفي از اين اه هنسخ
، راستل، پرري، و كلتهارت 1973 ،(مارشال و نيوكامب

هاي بارز اين مدلها از ويژگي .)2001 ،زيگلر و لنگدون
غيرواژگاني و تمايزگذاري بين پردازش واژگاني و 

 ،، هواين و لندبرگ(بجاليد نمادين استيادگيري 
در اين مدلها همانطور كه از نام آنها پيداست ). 1997

 :گيرد ميدو مسير صورت  خواندن از طريق
P20Fمسير مستقيم يا واژگانيالف) 

21
P مستقيماً به  كه

از  مستقيم طور بهو معناي واژه  شود ميواژگان وصل 
. تلفظ خاص آن واژه نيز از شود ميطريق آن بازيابي 

اين مسير  .شود ميبازيابي طريق معناي آن 
 و با استفاده از شود مي ديداري نيز ناميده -الخطي رسم

ت ديداري صورا از طريق پيوندهاي مستقيم ه هواژ آن
  .شوند و معنا خوانده مي

P21Fواژگانييا غير مستقيممسير غيرب) 

22
P  كه با

حروف به  كارگيري آن خواننده از طريق برگرداندن هب
و از اين طريق به  يابد ميها به تلفظ واژه دست آوا
د دست كن ميكه زنجيره حروف آن را بازنمايي  اي هواژ
  .)1(نمودار  دكن ميا پيد

 

انگاره كلي دومسيره خواندن با صداي بلند، برگرفته  – 1نمودار
P22Fاز جكسن

23
P ) 2001و كلتهارت( 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

از طريق دو  اه هدر مدلهاي دومسيره تلفظ واژ
نظام  : اولين سازوارهگيرد ميصورت  وارهساز
 -واجتناظر كارگيري  هكه از طريق بختي است شنا واج

P23Fويسهن

24
Pرا به صداها تبديل  اه ه، صورت نوشتاري واژ

. از شود  ميختي شنا واجگشايي شامل رمز و دكن  مي
يعني  باقاعدهي اه هانند واژتو ميطريق اين نظام افراد 

قاعده بانويسه  -تناظر واج از نظريي را كه اه هواژ
P25 اه هواژ هستند و شبه

P  يا ا ه هواژ شبه بخوانند.را
اي از حروف هستند كه شبيه كلمات  جيرهزن نماها كلمه
واژه شَرد در زبان فارسي كه  (مانند شبه هستندزبان 

كلمات ا ه هواژ باشد). درواقع اين   ميشبيه واژه مرد 
و معنا هم  روند  ميكار ن هاي هستند كه در زبان ب بالقوه
 ).1378، رينر و پوالچك( ندارند

 طور بهمعنايي است كه  ينظام سازوارة دوم
حقيقت درسازد.  نايي را به واژه مرتبط ميمستقيم مع
مستقيم  طور بهاز طريق معناي آن  تواند ميتلفظ واژه 

را به معناي فرد زيابي شود. مسير واژگاني مستقيماً با
از آنجا صورت آوايي كلمه رساند و  واژه در واژگان مي

ان تو مي. از طريق اين مسير شود مييابي نيز باز
 -واجتناظر قاعده و نامنظم را كه از قواعد  بي ياه هواژ

كه ارتباط  "خواهر"(مانند واژه  ندكن  ميتخطي  نويسه
 ا در آنها يك به يك نيستند)ه هبين آواها و نويس

واژگاني است كه وجود آن براي  ياين مسير. خواند
 (كارانت، الزم است قاعده بي ي نامنظم واه هخواندن واژ

2003(. 
ي دومسيره در نظر اول در توصيف و اگرچه مدلها

ي بسيار جذاب و چشمگير جلوه نارساخوانتبيين 
ي نشان نارساخواني مربوط به اه هند اما يافتكن  مي
ي اوليه دومسيره مدلها ويژه بههد كه اين مدلها د مي

) بسيار 1973( مانند مدل مارشال و نيوكامبخواندن 
ز انواع يك ا در حقيقت در هر .اند انگارانه ساده

ي يكي از مسيرهاي مذكور نسبت به مسير نارساخوان
به  نارساخوانخطاهاي افراد و  ديگر آسيبديده است

اين امر است كه عملكرد مسيرها دهندة   نوعي نشان
ي نارساخواندر  براي مثال .دچار اشكال شده است
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آسيب وارد شده  سطحي به مسير واژگاني يا مستقيم
مسير واجي يا  ،جيي وانارساخواناست و در 

طور كه  غيرمستقيم دچار اشكال است. پس همان
د براي كن  ميبدان اشاره ) نيز 2001( هارلي

. استي سطحي و واجي وجود دو مسير الزم نارساخوان
هند كه وجود د مياما ساير اختالالت خواندن نشان 

ي نارساخواناين دومسير به تنهايي كافي نيست. در 
 اه هسيب ديده است شخص واژق كه مسير واجي آميع
 اما خطاهاي ،خواند مي از طريق مسير مستقيم را

 همين عملكرد ناقص دهندة اين افراد نشان خوانداري
 . استمسير معنايي نيز 

مانند عدم  هاييايرادنظر از  صرفرسد   به نظر مي
هاي نظامدقيق بخشها و زيربه بازنمايي و عملكرد توجه 

ايراد  دكن ميبدانها اشاره  )2003اين مدلها كه كارانت (
كه تا آنجا كه به نقش ي مذكور اين است مدلهاديگر 

شناختي دخيل در خواندن  دانش زباني و سطوح زبان
مدلها بر نقش آگاهي در اين  ،شود ميمربوط 

حال آنكه نقش ختي تأكيد بسيار است شنا واج
به طور ختي در آنها شنا واجپردازشگر يا به عبارتي نظام 

از سوي ديگر درست است  .نشان داده نشده است دقيق
ختي در قالب مسير شنا واجآگاهي  ،كه در اين مدلها

واجي به عنوان مهارت پايه براي يادگيري خواندن 
و نقش اين جنبه از دانش زباني به  شود ميمحسوب 

شكل مستقيم در آنها نشان داده شده است اما 
) نيز نشان 2004 ،و كيربي ديكناخير (پژوهشهاي 

 /ساختواژيهند كه آگاهيهاي ديگر از قبيل آگاهي د مي
از سوي ديگر د. نثرؤم اه هنيز در شناسايي واژ صرفي

را در زباني خواندن نقش بافت  ةمدلهاي دومسير
آنكه بافت يرند حال گ  ميناديده  اه هبازشناسي واژ

ها پژوهش به بازشناسي واژه كمك كند. تواند  مي
) نشان 1989 ،پرفتي و 1984 ،گو؛ 1991، دانمن(

بازشناسي  هند كه اطالعات و سرنخهاي بافتي بهد مي
تر  وسال كم سني اه هخوانند بهد و نكن  ميكمك  اه هواژ
كمك  ماهرتري اه هتر بيش از خوانند مهارت كمو 
 برايان تو مي اين مدلها را صرفاً رو اين از .كنند  مي

رتي خواندن واژه خارج اي منفرد يا به عباه هخواندن واژ
 نظر گرفت.از بافت در

) مدلهاي 1997( شبنابر نظر بجاليد و همكاران
زيرا بر پايه  ؛مورد انتقاد هستندنيز دومسيره خواندن 

ت نارساخواني تالالاخدست آمده از  هشواهد تجربي ب
Pاكتسابي

25
P  آسيبهاي مغزي)  علت(مشكالت خواندن به

گيرند.   مير نظر ناستوارند و مالحظات رشدي را د
پيوندگرا كه در ابتدا  دي در مورد مدلهاياچنين اير

وارد است. بجاليد نيز ها مطرح شدند  واژهخواندن براي 
ها بر پايه كه اين مدلمعتقدند ) 1997(و همكاران 

ند ا هارائه شد ماهراي ه هخواننددست آمده از  هشواهد ب
در  گيرند كه كودكان  ميو اين حقيقت را ناديده 

اي  هيافت به دانش واجي سازمانسالهاي پيش از دبستان 
مهم براي فراگيري نيازي  يابند كه پيش  ميدست 

. اين محققان براي رفع اين استبهنجار خواندن 
پيوندگرا و دومسيره مدلهاي از  تركيبي ،كاستيها
دو پردازشگر  كردنو با لحاظ اند  داده دست بهخواندن 

پردازشگرهاي واجي، كنار در ديداري و شنيداري 
مالحظات رشدي را نيز در نظر  ،الخطي و معنايي رسم
 ند.ا هگرفت

ــد ــر نيــز    م ــده ديگ ــيره تجديدنظرش لهاي دومس
ــارت ــدل ا عب ــد از: م ــورتن و پترســون دون Pمســيره م

26
P 

P) و مدل دومسيره آبشـاره  1980(

27
P   كلتهـارت و راسـل

ايـن   نظر از ايرادهاي مـدلهاي دومسـيره  صرف). 1994(
هاي فراينـد و تسهيل درك  كردنروشن  علتبه  مدلها

مـدلهايي بـراي    صـورت ي هنوز به نارساخواندخيل در 
 ينارسـاخوان  تبيـين  ويـژه  بـه ي نارسـاخوان توجيه انواع 

 وند.ر  مي كار به واجي
 كلي فرايند خواندن مدلهاي 

خالف موارد باال كه برخواندن فرايند  مدلهاي كلي
 ندسي واژه مطرح شدبازشنا براي تبيين چگونگي تنها

 منظور از. زندپردا  ميبه توجيه كل فرايند خواندن 
داد  محصول نهايي يا برون دستيابي بهخواندن  فرايند

و  كه در اصل درك خواندناست  نهايي خواندن
بديهي است كه در اين . استپردازش معناي متن 
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 تجربه كلمات و زبان
 

 ها ها و واژه پيش بيني گروه
 

 ها شناسايي واژه
 

 شناسايي حروف
 

 شناختي گاهي واجآ
 
 
 

مدلهاي بازشناسي واژه كه در آن تنها  برخالف ،مدلها
  ميمطرح است تماواژگاني  ختي واشن واجسطح 

و  نحوي ،صرفي جمله از و سطوح زباني اه همؤلف
در خواندن نقش داشته و در مدل منعكس  معنايي نيز

 اين مدلها به شرح زيرند:. اند شده
باال به (پايين به باال) و كل به جزء (مدلهاي جزء به كل 

 پايين)
ل به ك دو مدل اصلي و اوليه خواندن مدلهاي جزء

 ترتيبباال به پايين) يا به (پايين به باال) و كل به جزء (
Pبنياد مدلهاي داده

28
P بنياد و مفهومP

29
P در مدل هستند .

ين سطوح تر نپردازش اطالعات از پايي ،به كل ءجز
 شود  ميزباني آغاز و به سطوح باالتر زباني ختم 

مغز  جزء به كل در فرايند خواندندر مدل ). 2(نمودار
بنابراين  ؛دكن  ميه اطالعات موجود استفاده گوناز هر

قدر سريع صورت  خواندن به صورت حرف به حرف آن
يد. در مدل كل آ  مي در كه به صورت خودكار گيرد  مي

كوشد تا معناي كلي متن را از   ميبه جزء خواننده 
ند ا دست آورد. اين سرنخها عبارت هسرنخهاي موجود ب

متن خوانده شده كه شامل بافت نحوي  زباني بافت از:
يعني ساختار جمالت)، بافت معنايي (حدس زدن (

 .شود ميخطي ال رسممعناي متن) و اطالعات 
نقش  ،بيني و حدس زدن در مدل كل به جزء پيش

مهمي را داراست و فرد با استفاده از سرنخها و 
به و سطوح زباني باالتر اطالعات موجود در بافت 

 (ريد،زد پردا يم معناي متن بيني يشپحدس زدن و 
2003.( 

است كه  اي هگون بهمدل جزء به كل ماهيت 
در مراحل باالتر مورد استفاده  تر ناطالعات سطوح پايي

داد حاصل از پردازش  برون براي مثال ؛يرندگ ميقرار 
داد سطح  ختي در سطح باالتر به عنوان درونشنا واج

مورد استفاده  اه هواژجهت شناختن  و اه هبازشناسي واژ
 نشودكامل  تر نتا اطالعات سطح پايي .گيرد ميقرار 

 ؛گيرد ميپردازش در سطوح باالتر به درستي صورت ن
 اي هاز سوي ديگر در مدل كل به جزء چنين مسئل

انند تو ميوجود ندارد يعني اطالعات سطوح باالتر 

پردازش سطوح ديگر  و بيني پيشمستقل در  طور به
نحوي نيز پردازش بنابراين بافت نحوي و  ؛كمك كنند

يعني سطح  تر نحتي اگر سطوح پردازشي پايي تواند مي
ختي كار خود را به درستي انجام شنا واجپردازش 

و  بيني پيشو در  كندمستقل عمل  طور بهندهند 
كمك  اه هگشايي سطوح ديگر مانند بازشناسي واژرمز

نحوي به  شپرداز بر نقش تواند ميكند. مدل مذكور 
كند و نشان  تأكيدعنوان عاملي مستقل در خواندن 

ختي بر سطح پردازش شنا واج دهد كه نقص پردازش
  .دگذار مين تأثيرنحوي 

 
هاي پردازش جز به كل (پايين به باال ) و كل به  انگاره -2نمودار 

 )33، ص 2003(باال به پايين) برگرفته از ريد،  جز
 

 مدل جز به كل                                   ه جزمدل كل ب                

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل جبراني تعاملي
زيرا در حقيقت  ؛مدلهاي فوق داراي ايراداتي است

كار  هم خواندن هر دو فرايند فوق را بافراد به هنگا
رند. مدل جبراني تعاملي بر آن است كه توضيح ب مي

ندن هر دو فرايند فوق م خوادهد چگونه افراد به هنگا
رند. اين مدل شامل شناسايي واژه ب ميكار  هرا ب

همزمان هم از خود  طور بهبراساس اطالعاتي است كه 
 استانويچ،يد (آ ميدست  ههم از خود خواننده بمتن و 
). در حقيقت در اين 2003 ،، نقل شده از ريد1988

مهارت داراي مهارتهاي رمزگشايي  مدل افراد كم
آنكه شناسايي واژه به  علتي هستند اما به رت ضعيف

، ضعف در شود مينظر گرفته  ايند تعاملي درفر مثابة
معنايي، (كارگيري بافت  هاز طريق ب تواند ميگشايي رمز

 در زبان ها بكارگيري واژه
 

 معناي واژه
 

 شناسايي واژه
 

 شناسايي حرف
 

 شناختي آگاهي واج
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 بنابراين در مدل استانويچ د.شوجبران صرفي، نحوي) 
كارگيري راهبردهاي جبراني تأكيد  هبر ب) 1988(

كودك سه راهبرد ندن ند. در مراحل رشد خواك مي
واجي، ديداري  هايراهبرد :ند ازا يادگيري را كه عبارت

اين سه راهبرد در مراحل رشد  گيرد. فرا مي و جبراني
كارگيري بافت  هبشوند و  به طور همزمان ظاهر نمي

قبل از دو راهبرد ديگر يعني قبل از يادگيري خواندن 
ي و كارگيري دو راهبرد واج هوجود دارد. ضعف در ب

كارگيري راهبرد بافتي جبران  هديداري از طريق ب
افراد  . در حقيقت)1993(گتركول و بدلي،  شود مي

ان مشكالت پردازشي جبر برايهايي را راهبردضعيف 
افراد به  ،در اين مدل رند.ب  ميكار  هاطالعات خود ب

سطوح  همةهنگام خواندن همزمان از اطالعات 
ز سطح خاصي مثل سطح ند و پردازش اكن  مياستفاده 

نوشتاري در مدل (جزء به كل) يا سطح بافتي در مدل 
 طول در ،از سوي ديگر ؛شود مي(كل به جزء) آغاز 

كودكان ممكن است بر يك  ،رشد مهارتهاي خواندن
يعني  ؛بيش از سطح ديگر تكيه كنند سطح پردازشي

ممكن است از بافت به ميزانهاي مختلفي استفاده 
دل براي تكميل اطالعات سطوح باالتر در اين م كنند.

. در نيست تر نزي به پردازش سطوح پاييلزوماً نيا
نهايت اينكه هم اطالعات خطي و هم اطالعات زباني 

ي ارتباطي متن و اه هجنبمانند ساختار زبان و معنا و 
 ،ريد( گيرد مياز سوي ديگر بافت مورد توجه قرار 

2003.( 
 گرا مدلهاي پيوند
از گسترش و بسط مدلهاي  ندگراپيومدلهاي 

 ز مدلهاي پردازش موازي كهخواندن و پس ا مسيرهدو
مرحله به مرحله نيستند و در آنها نيازي به تكميل 

ند. مدلهاي مذكور ا هوجود آمد هنيست ب تر نسطوح پايي
بسياري از تبيين  برايكه چارچوبي  رغم علي

 هايند از درون مدلكن ميفعاليتهاي شناختي ارائه 
و بيشتر در خصوص  ندا هخواندن واژه گسترش يافت

 .ندا همورد تحليل و بررسي قرار گرفت اه هخواندن واژ
عصبي ارائه  دستگاهبر اساس عملكرد مغز و  مدلهااين 

مهارتهايي و در آنها فرض بر اين است كه  اند شده
. اند شدهمانند خواندن در طول شبكه عصبي منتشر 

مانند واج يا ( اي هدازشي ساداز واحدهاي پر اه هشبك
و  هستندداراي ارتباط و پيوند  كه اند شدهساخته  واژه)
مختلفي براي پردازش ي اه هيا حوز بخشهابه 
معنا و صورت  ،ي مختلف خواندن مانند تلفظاه هجنب

داراي ارتباط متقابل  اه ه. اين حوزاند شدهآوايي تقسيم 
ه ميزان يا اتصاالت بند. شدت پيوندها با يكديگر

دادي بستگي دارد كه مدل دريافت  آموزش يا درون
زيرا تقويت  ؛ها نيز مهم استنقش پيوند .ندك مي

هم اشاره شد به معناي  طور كه قبالً پيوندها همان
Pسازي فعال يادگيري بيشتر است.

30
P  واحد پردازشي

 كندي ديگر را فعال واحدها ،پيوندهااز طريق  تواند مي
در حقيقت  ؛نها جلوگيري كندو يا از فعال شدن آ

شر تهاي متقابل منپيونداز طريق  تواند مي سازي فعال
 .كندهمزمان فعال  طور بهو واحدهاي ديگر را نيز  شود

خواندن،  يادگيري درست مانند آموزش فرد مبتدي در
و  اه هقابليت يادگيري دادنيز  ي عصبياه هشبك

، مدل اطالعات تجربي را دارا هستند. با آموزش كافي
كه خواندن را  مبتدي مانند كودكي تواند ميمذكور نيز 

مانند روابط تبديل  روابط سطوح باالتر گيرد ميفرا 
در اين مدلها به . را نيز كشف كند اه هبه نويس هاواج

هاي الگوو  هاي جداگانه براي معناواحدجاي ارائه 
 ،واژه در مدل ني خوانداه هجنب همة ،اه هآوايي واژ

 ).2004كارانت، ه است (منتشر شد
ان به مدل تو مي پيوندگرااز جمله مدلهاي اوليه 

) اشاره كرد. در اين 1989( لندكل سيدنبرگ و مك
مسيره وجود دارد كه از نوشته  مدل شبكه عصبي تك

از قابليت  سازي از طريق فعال ابد وي  ميتا گفتار ادامه 
 . استخوردار رب با صداي بلند اه هخواندن واژ

جديدترند و  پيوندگراكه مدلهاي  د تأكيد شودباي
 اما اند شدهمدلهاي قبلي ارائه  هايرفع ايراد براي

مستقل  ي زبانياه هآنها بر سطوح و حوز تأكيد
ي زباني دخيل در اه همؤلفنقش  ؛باشد  ميتر  رنگ كم

نشان داده نشده خوبي خواندن در اين نوع مدلها به 
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ي پيوندهااز  بهميو م  هبه صورت شبكه پيچيد بلكه
به  ؛است شدهي پردازشي مطرح واحدهامتقابل بين 
است كه  اي هگون به پيوندگراماهيت مدل  ،عبارت ديگر

ختي و آگاهي نحوي و شنا واجارتباط دقيق بين آگاهي 
ارتباط هد و ماهيت دقيق اين د ميخواندن را نشان ن

 .نيستدر مدلهاي مذكور مشخص 
 مدلهاي متوازن خواندن

فرايند پيچيده  مدل متوازن، خواندن طبق
P31 بكر ورابرتسون  است. شناختي

P )2002به  ) معتقدند
كودك ابتدا ويژگيهاي  ،خواني منظور دستيابي به روان

 يند و اين مسئله به فرايندك ميادراكي متن را درك 
سپس كودك به تدريج با  شود؛ ميكار تبديل خود
ر با افزايش امو اين  شود ميي نحوي آشنا اه هقاعد

كه كودك  (لغات ديداري) اي هشد تعداد لغات شناخته
يعني  ؛دكن ميافزايش پيدا  ،واندخ ميخودكار  طور به

كه به جاي خواندن حروف و  گيرد ميكودك فرا 
و  اههكلمات، گرو تر مانند هاي بزرگحدها واهجا

پردازش  ،تر زباني بزرگ هايواحد را به مثابة جمالت
خواندن از طريق قواعد  ،ققان فوقكند. طبق نظر مح

و در اصل نيمكره  شود مينحوي و تجربه زباني هدايت 
يادگيري در واقع بايد گفت چپ در آن دخالت دارد. 

و از  شود ميخواندن در ابتدا از نيمكره راست آغاز 
كه كودك  ميو هنگا گيرد ميطريق اين نيمكره صورت 

دريافت  خودكار طور بهويژگيهاي ادراكي حروف را 
با رشد ويژگيهاي واژگاني و نحوي از طريق  ندك  مي

ابد. توجيه مشكالت خواندن در ي  مينيمكره چپ ادامه 
اين مدل بدين گونه است كه برخي كودكان قادر 

نيمكره گيري خواندن را از نيمكره راست به يادنيستند 
كودكان  اين امر بدين معناست كه چپ منتقل كنند.

يابند. در اين كودكان   دست خواني روانقادر نيستند به 
ورت حرف به حرف و هجا به خواندن همچنان به ص

در برخي كودكان اين  ،ابد. برعكسي  ميادامه  هجا
چنين  . درگيرد  ميانتقال بسيار زود و سريع صورت 

به  اما از آنجا كه ،عت خواندن باالستكودكاني سر
ه نيمكره از نيمكره راست ب انتقال زود و سريع علت

ند، ا هتسلط نيافت به ويژگيهاي ادراكي كامالً چپ
كودكاني كه در ند. شو مياشتباهات بسياري را مرتكب 

Pادراكي نارساخوان اند، هنگاماي زود اين انتقال نيمكره

32
P 

و كودكاني كه در انتقال  سطحي) نارساخوان(
 نارساخوانزباني ( نارساخوان اي تأخير دارند، نيمكره

 ).2003 ريد،(ند واجي) هست
نشان دادن  براي كيعالوه بر مدلهاي فوق كه هر 
مدلهايي نيز  اند شدهچگونگي فرايند خواندن ارائه 

وجود دارند كه بر تفاوتهاي فردي و توجيه تفاوتهاي 
ند. مدل تعاملي شو ميفردي در خواندن متمركز 

قرار  اين گروه جبراني نيز كه در باال ذكر شد در زمره
نظريه كارايي ان به تو ميوه بر اين مدل دارد. عال

 د.كرختي نيز اشاره شنا واجظرفيت  كالمي و مدل
 نظريه كارايي كالمي 

 »نظريه كارايي كالمي«اين مدل كه با عنوان 
بر توجيه تفاوتهاي فردي در خواندن  شود ميمطرح 
مشكالت درك خواندن به  ،در اين نظريه .داردتمركز 

و  شود ميارتباط داده  اه همشكل در بازشناسي واژ
براي  اه هفرض بر اين است كه فرايند بازشناسي واژ

. شود ميخودكار تبديل  يي ماهر به فراينداه هخوانند
فرايند بازشناسي  ،هارتم كم ياه همورد خواننداما در 

واژه ضعيف است و اين امر دليلي است براي مشكالت 
 بيني پيش دركي در سطوح باالتر پردازش. در اين مدل

هاي درك در تفاوتهاي فردي كه در فرايند كه شود  مي
ناشي از منابع واژگاني  شود ميسطوح باالتر مشاهده 

بوط به كارگيري بافت مر هتفاوت در مهارت باست و 
ست. در ي خودكار بازشناسي واژه افرايندهاسرعت 

كننده ميزان خودكار  منعكس ،حقيقت سرعت پردازش
ي اه هخوانندمورد ست. در اه هژبودن بازشناسي وا

هارت بازنماييهاي واژگاني متغير و كيفيت آنها م كم
به صورت  اه هپردازش واژ علتپايين است. به همين 

يد. آ ميو سرعت آن پايين  گيرد ميخودكار صورت ن
افراد  واجي و اماليي اين در حقيقت دانش ضعيف

شاهدي است بر اين امر. همبستگي بين نمرات 
دهنده  واژگاني و درك نشان پردازشهايهاي آزمون
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و درك  اه هقوي بين توانايي بازشناسي واژ اي رابطه
 پرفتي، و 1988 استانويچ، ؛1985 پرفتي،( است

1994(. 
 شود ميطور كه مشاهده  در اين نظريه نيز همان
بالقوه و به صورت  طور بهمشكل در درك خواندن 

اژگاني و در به مشكل در بازنماييهاي و غيرمستقيم
ختي نسبت داده شنا واجنهايت به نقص در پردازش 

و  ثبات) سست (بي زيرا بازنماييهاي واژگاني ؛شود مي
 .ختي استشنا واجضعيف ناشي از نقص در پردازش 

 ختي شنا واجمدل ظرفيت 
Pاين مدل بر اساس مدل ظرفيت

33
P  .ارائه شده است

در ت طبق اين مدل تفاوتهاي فردي در خواندن به تفاو
از جمله پردازش نحوي و ثر در خواندن (ؤعوامل م همة

(كارپنتر و  شود ميظرفيت حافظه و غيره) نسبت داده 
 ).1980و كارپنتر، دانمن و 1988 جاست،

مدل مذكور مبناي اصلي فرضيه محدوديت 
. در است نارساخوانپردازش در توجيه مشكالت افراد 

) ارائه  1986،1988( شانكويلر و رينكاين مدل كه 
اطالعات را از يك محفظه  ،شده است حافظه فعال

ي اه هندازد. در خوانندا ميختي به جريان شنا واج
تر مشكل اصلي نقصان در پردازش  هارتم كم
اطالعات به  ارسالختي است . اين امر در شنا واج

د كن مييك تنگنا ايجاد  ،سطوح باالتر پردازش نظام
 .شود مياين سطوح كه منجر به اختالل در پردازش 

 ي بازشناسي واژهفرايندهاعالوه بر  اين مسئله ،اينبنابر
 ،(پرفتي گذارد مينامطلوب  تأثيرنيز بر فرايند درك 

1994.( 
دو فرضيه  به ي خواندن با توجهمدلهاارزيابي 

هاي بخشدر  ساختاري تأخيرردازش و پدوديت حم
ختي شنا واج اهيـمربوط به نقش آگ پيشين دو فرضيه

سپس  ؛نحوي در توجيه مشكالت خواندن مطرح شد و
جداگانه مورد بررسي قرار  طور بهي خواندن مدلها
ختي و شنا واجنقش آگاهي  ،در اين بخش .گرفت

نحوي را با توجه به دو فرضيه محدوديت پردازش و 
بررسي خواهيم كرد و با  مدلهاتاري در ساخ تأخير

مورد  ،يبتتر هتوجه به اين دو ديدگاه، مدلها را ب
 ارزيابي قرار خواهيم داد:

 : مدلهاي دومسيره
در مدلهاي دو مسيره خواندن نقش آگاهي 

ختي با مشخص شدن و برجسته كردن دو شنا واج
كارگيري  همسير مختلف كه يكي از آنها مختص ب

 از .شود ميختي است به خوبي نمايان شنا واجدانش 
ناسي آنجا كه مدلهاي مذكور مختص بازش ، ازرو اين

واژه هستند بنابراين طبيعي است كه نقش آگاهي 
 اين در حالي .در آنها نشان داده نشده استنحوي 

پژوهشها  تر اشاره شد همان طور كه پيش ست كها
بافت زباني از  دهند كه نشان مي) 1988(استانويچ، 

در  عات نحويجمله بافت نحوي و همچنين اطال
 تأخيرفرضيه با  بدين ترتيب مؤثرند. بازشناسي واژه

دارد هيچ ارتباطي  تأكيدكه بر مشكالت نحو ساختاري 
توجيه مشكالت  برايندارند. مدلهاي دومسيره خواندن 

مشكالت خواندن را تا  و اند شده عرضهي نارساخوان
ختي است توجيه شنا واجآنجا كه به مشكالت پردازش 

در فرضيه محدوديت پردازش نيز كليه  .كنند مي
 ؛شود ميردازش واجي نسبت داده مشكالت به پ

 با فرضيهي دو مسيره مدلهااز اين نظر  بنابراين
 .اندترمحدوديت پردازش همسو

  :جزء به كل و كل به جزءمدل 
زباني  تر ناطالعات سطوح پايي ،در مدل جزء به كل

يرند گ ميپردازش مورد استفاده قرار  بعدي در مراحل
 نشودتكميل  رت نسطح پاييدر اطالعات پردازش تا و 

 .گيرد ميپردازش در سطوح باالتر به درستي صورت ن
ختي كه شنا واجدر سطح بنابراين تا پردازش 

ين سطح است تكميل نشود پردازش در سطح تر نپايي
به درستي نحوي كه سطح پردازشي باالتري است 

حقيقت نقص در سطوح پايين  در ؛گيرد نميانجام 
ختي تنگنا ايجاد شنا جواپردازش براي انتقال اطالعات 

كند و جلوي انتقال اطالعات به سطوح باالتر را  مي
 علتبه عبارت ديگر اين محدوديت به اين  ؛گيرد مي

اطالعات  و حركتآيد كه در پردازش زبان  وجود مي هب
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مشكالت دستيابي و مشكالت  علتاز پايين به باال به 
 مراحل و همة رو اين . ازشود ميختي محدود شنا واج

فرايندهاي بعدي و متعاقب آن كه در نظام زبان وجود 
دارند از جمله پردازش نحوي تحت تأثير اين مشكل و 

، 1990،گيرند (كرين و شانكويلر محدوديت قرار مي
 نقص پردازش ،بنابراين ).2004نقل شده از ريسپنس، 

و  گذارد مي تأثيرختي بر سطح پردازش نحوي شنا واج
كه در فرضيه محدوديت  است اي هاين همان مسئل
اين ان گفت كه تو مي رو اين از ؛شود ميپردازش مطرح 

همخواني بيشتر مدل با فرضيه محدوديت پردازش 
 دارد.

در مدل كل به جزء اطالعات سطوح باالتر زباني 
مستقل در  طور بهانند تو ميند شو ميكه بافت محسوب 

 بنابراين ؛و پردازش سطوح ديگر كمك كنند بيني پيش
يعني سطح پردازش  تر نحتي اگر سطوح پردازشي پايي

 ختي وظيفه خود را به درستي انجام ندهندشنا واج
 طور بهد، نانتو ميبافت نحوي و اطالعات نحوي نيز 

و رمزگشايي سطوح  بيني پيشو در كرده  مستقل عمل
با توجه با  .كنند كمك اه هديگر مانند بازشناسي واژ

ه بر نقش آگاهي نحوي ب اندتو  ميمدل مذكور اين امر 
كند و نشان  تأكيدعنوان عاملي مستقل در خواندن 

ختي بر سطح پردازش شنا واج دهد كه نقص پردازش
 بنابراين با فرضيه محدوديت ؛دگذار  مين تأثيرنحوي 

 تأخيرفرضيه  توجيه برايو  ستيپردازش همسو ن
است. البته به عقيده محقق در اين  تر بساختاري مناس

ص نيز بايد با احتياط سخن گفت زيرا بر اساس خصو
حتم نتيجه گرفت كه  طور بهان تو مين نيز اين مدل

 ناشي از نقصدر درك خواندن  نارساخوانضعف افراد 
و تنها مربوط به ضعف در  شود مينحوي هم ناشي 

 . يستختي نشنا واجپردازش 
 جبراني تعاملي مدل

شد اره اشهم  در مدل مذكور همان طور كه قبالً
جزء به كل و  هاياد به هنگام خواندن هر دو فرايندافر

را رند و ضعف پردازشي خود ب  ميكار  هرا ب كل به جزء
ضعف در سطح  مثال طور به(در يك سطح از زبان 

تكيه بر سطوح با  )اه هسي و بازشناسي واژشنا واج
مثال بافت  طور به(بافت گيري كار هبو  پردازشي ديگر
در اين حقيقت . در كنند  مي جبراني) نحوي و معناي

نظريه جهت تكميل پردازش در سطوح باالتر نيازي به 
بنابراين نظريه  ؛نيست تر نتكميل سطوح پردازشي پايي

 ؛با فرضيه محدوديت پردازش همخواني ندارد ،مذكور
به  ختي ياشنا واجزيرا عدم تكميل پردازش در سطح 

طح نحو بر س تواند ميعبارتي پردازش ناقص واجي ن
مستقل صورت  طور بهبگذارد و پردازش نحوي  تأثير
 همةاز اطالعات  تواند مي. از آنجا كه فرد گيرد مي

شناختي در  گر زبانسطوح بدون وابستگي به سطوح دي
در  تواند مينظريه مذكور  كند؛استفاده فرايند خواندن 

عين معتقد بودن به تعامل بين سطوح زباني، تأييدي 
يك از سطوح پردازش  مستقل بودن نقش هر برباشد 

زباني در خواندن يعني مستقل بودن نقش آگاهي 
ختي در شنا واجنحوي و عدم وابستگي آن به پردازش 

 تأخيرنظريه مذكور با فرضيه  رواندن. از اين فرايند خو
 ساختاري مغايرتي ندارد.

 متوازن خواندنمدل 
يشين ي پشهابه آنچه در بخ هدر اين مدل با توج

ي نحوي فرايند اه هآشنايي كودك با قاعدبا  ،گفته شد
رت در او در نهايت كسب مه ابدي ميخواندن نيز رشد 

ي نحوي اه هخواندن با تسلط بر ساختارها و قاعد
به  .گيرد ميصورت  از طريق نيمكره چپ تر هپيچيد

و اصول نحوي  اه هلحاظ نقشي كه در اين مدل به قاعد
ان گفت كه در مدل مذكور تو ميداده شده است 

عامل مهم و مستقلي در امر  مثابةي نحوي به اه هقاعد
 هادر رشد آن ند و هرگونه تأخيركن  ميخواندن عمل 

ممكن است در انتقال فرايند خواندن از نيمكره راست 
كارگيري نيمكره چپ در خواندن دخالت  هبه چپ و ب

با مدل مذكور  رو اين . ازكندنموده و وقفه ايجاد 
 ساختاري همخواني بيشتري دارد. تأخيرفرضيه 

 يي كالميكارآمدل 
 اشاره شد تر كه پيشطور  همان در اين نظريه نيز

بالقوه و به صورت  طور بهمشكل در درك خواندن 
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به مشكل در بازنماييهاي واژگاني و در  غيرمستقيم
ختي نسبت داده شنا واجنهايت به نقص در پردازش 

از ناشي  ،ضعيفماييهاي واژگاني زيرا بازن ؛شود مي
از آنجا كه در  ختي است.شنا واجنقص در پردازش 

فرضيه محدوديت پردازش نيز تمامي نقصها به نقص 
 بنابراين ؛شود ميسي نسبت داده شنا واجزيربنايي در 

فرضيه محدوديت پردازش نظريه مذكور به نوعي با 
 همسويي دارد.

 ختيشنا واجمدل ظرفيت 
نيز سطح پردازش  ختيشنا واجي در مدل آگاه

به و  شود ميسطح پايه مطرح  مثابةختي به شنا واج
مشكالت خواندن از جمله  همةسرچشمه اصلي عنوان 

 نيز مدل مذكوربنابراين  ؛شود ميدرك خواندن تلقي 
  .ستبا ديدگاه محدوديت پردازش همسو

 
 گيري نتيجهخالصه و 

ل كه مدنشان داد الذكر  بررسي مدلهاي فوق
 وجود ندارد كه بتوان از طريق آن فرضيات يكساني

را كه در خصوص ارتباط نقش پردازش  اي هگاندو
ختي و نحوي در خواندن و فراگيري آن مطرح شنا واج
ان انتظار تو ميبه عقيده نگارنده ن .دكرتوجيه  شود مي

داشت كه مدل واحد دقيقي وجود داشته باشد كه 
ني از جمله نحو و بتواند نقش هر يك از سطوح زبا

در افراد  دقيق همزمان هم طور بهرا  سيشنا واج
 همةنشان دهد و  نارساخوانم در افراد طبيعي و ه

 همةمشكالت خواندن را نيز توجيه و در عين حال 
ي زبانشناختي و عصب شناختي را نيز اه هشالود

 با نظريه متفاوت استد. زيرا ماهيت مدل كنمنعكس 
 و استه داراي ماهيت كاربردي است ك اي هگون بهو 

مفيد و مناسب بودن مدل با توجه به هدفي كه مدل 
له حائز ئلحاظ كاربردي مس به ،بر اساس آن ارائه شده

نقش هريك از  ،با توجه به اين امر اهميتي است.
سي و نحو با شنا واجو سطوح زباني از جمله  اه همؤلف

ائه بر اساس آن ار مدلهاتوجه به هدف شناختي كه 
 اي هگون بهماهيت برخي مدلها . استمتفاوت  اند شده

نظر  تر به است كه براي توجيه برخي فرضيات مناسب
مانند  برخي مدلها كه مالحظه كرديد چنان .سندر مي

ترسيم سطوح پردازشي  آنها كه هدف مدل جزء به كل
با فرضيه فرايند خواندن است و ترتيب آنها در 
مدلهايي  .دارندبيشتري همخواني محدوديت پردازش 

بافت نحوي را  طبيعتاً ورزند مي تأكيدكه بر نقش بافت 
بيش به فرضيه رو كما از اين؛ رنديگ مينيز در نظر 

مانند مدل كل به جزء و  ترند ساختاري نزديك تأخير
مدل جبراني تعاملي. به هر حال به عقيده محقق اين 

رست ان تحت عنوان ايراد مدل يا دتو ميمسئله را ن
طور كه اشاره  همان مطرح نمود زيرا اه هفرضينبودن 

 كه اي هگون بهبا نظريه متفاوت است ماهيت مدل  شد
گاهي براي  و باشد مي داراي ماهيت كاربرديمدل 

 تر نتر و روش مناسب ،و موارد اه هبرخي پديدتوجيه 
 سد مانند مدلهاي دومسيره خواندن كهر مينظر  به

مشكالت تبيين و براي  اه هخواندن واژتوجيه جهت 
و هدف آنها  اند شدهي رشدي و اكتسابي ارائه نارساخوان

با وجود  نشان دادن نظام كلي خواندن نبوده است و
با وجود ارائه مدلهاي همچنين و ذكر شده  ايرادهاي
) هنوز هم به لحاظ پيوندگرامدلهاي مانند ( جديدتر

ي اخواننارس اختالل براي توجيه ،روشن و واضح بودن
 د.ونر ميكار  هب
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