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Objective Rapid naming is the ability of an individual to understand a visual symbol and retrieve it rapidly 
and accurately. When a person is naming, he/she may make a mistake or correct her/his mistake. Rapid 
naming tasks are the best tools for screening, assessment and early prevention of issues in this area. The 
rapid naming is important in reading skills, and there is a lack of basic information about rapid naming 
in Persian speaking children; thus, this study investigated the relationship between this skill, and age 
and gender, and compared the number of errors and self-correction in the 7- and 8-year-old age groups.
Materials & Methods This cross-sectional and causal-comparative study was conducted on 203 normal 
male and female students in Autumn 2015 for 4 months. The study participants were selected using 
a multistage sampling method from 5 geographic regions (north, south, east, west, center) of Tehran 
City, Iran. The students had no hearing impairment, intelligence, learning, and visual deficiency. They 
enjoyed the natural growth of language and verbal fluency. Rapid Automatized Naming (RAN) and Rapid 
Alternating Stimulus (RAS) tasks were performed. The children's voices were recorded during the test 
implementation; when we were listening to the recorded voices, the naming time of each task was 
separately measured and recorded using a stopwatch. In addition to naming time, the number of errors 
and self-correction were counted. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to investigate 
the relationship between naming speed and age. This test was also used to determine the relationship 
between naming speed and gender. The relationship between the number of errors and self-correction 
and age were analyzed by the Chi-squared test.
Results The MANOVA results revealed a significant difference in the mean scores of the naming time 
between the two age groups (f(6, 196)=9.395, P<0.05). The lowest mean score of naming time in the two 
age groups related to the numbers; the highest mean score of the naming time belonged to the color 
task. The mean score of naming time for each of the 6 tasks significantly differed (P<0.05) between the 
two age groups; however, in all of the tasks, the mean score of naming time in the two groups of girls and 
boys was not statistically significant (P>0.05). The Chi-squared test results suggested no significant differ-
ence between the frequency of a number of errors in the two age groups (x2=16.564, df=13, P>0.05). 
Moreover, there was no significant difference between the frequency of numbers of self-correction in 
the two age groups (x2=11.186, df=13, P>0.05).
Conclusion With increasing age, the time of naming was reduced. However, gender has no effect on 
speed naming. Moreover, age has no effects on the number of errors and self-corrections. The significant 
difference in naming speed between the two age groups with narrow age interval indicates that this skill 
is very much affected by age. Thus, it is necessary to present the normative data of this skill in groups 
with narrow age intervals.
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مقایسه مهارت سرعت نامیدن در کودکان طبیعی 7 و 8 ساله شهر تهران

هدف نامیدن سریع، توانایی شخص در درک یک نماد بینایی و بازیابی آن به طور سریع و صحیح است. هنگام نامیدن فرد ممکن است 
دچار خطا شود یا خطای خود را اصالح کند. تکالیف نامیدن سریع، بهترین وسیله برای غربالگری و ارزیابی اختالل خواندن و پیشگیری 
اولیه است. با توجه به اهمیت سرعت نامیدن  در مهارت های خواندن و نبود اطالعات پایه درباره وضعیت سرعت نامیدن کودکان 
فارسی زبان، این پژوهش در نظر داشت به بررسی این مهارت در دو گروه از کودکان فارسی زبان 7 و 8 ساله بپردازد و ارتباط این مهارت را 

با سن و جنسیت بررسی کند و تعداد خطاها و خود تصحیحی ها را در این دو گروه سنی مقایسه کند.
روش بررسی این پژوهش به صورت مقطعي و علّی مقایسه ای روی 203 دانش آموز پسر و دختر طبیعی در پاییز 1393 به مدت 4 ماه 
انجام شد. نمونه ها ازمدارس پنج منطقه جغرافیایي شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز شهر تهران به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب 
شدند. شرکت کنندگان در این مطالعه از نظر بهره هوشی، بینایی و شنیداری هنجار بودند و از رشد طبیعی زبان برخوردار بودند. از تمامی 
این کودکان آزمون هاي نامیدن خودکار سریع و محرک های متناوب سریع گرفته شد. صدای کودک حین اجرای آزمون ضبط می شد 
و بعد از گوش دادن به صدای ضبط شده با استفاده از کرونومتر، زمان نامیدن هر تکلیف به طور جداگانه اندازه گیری و ثبت شد و عالوه 
بر زمان نامیدن، تعداد خطاها و خودتحصیحی ها شمرده می شد. برای بررسی ارتباط سرعت نامیدن و سن از آزمون مانوا استفاده شد، از 
این آزمون همچنین برای تعیین ارتباط سرعت نامیدن و جنسیت استفاده شد و ارتباط تعداد خطاها و خود تصحیحی ها با سن، از طریق 

آزمون کای دو بررسی شد.
یافته ها نتایج آزمون مانوا تفاوت معناداری را در زمان نامیدن بین دو گروه سنی نشان داد )f)6, 196(=9/395، P<001(. نتایج نشان داد 
کمترین میانگین زمان نامیدن در دو گروه سنی مربوط به تکلیف اعداد است که در کودکان 7 و 8ساله به ترتیب 34/15 و 28/47 ثانیه 
بود. بیشترین میانگین سرعت نامیدن مربوط به تکلیف رنگ ها بود که در دو گروه سنی 7 و 8 سال به ترتیب 55/89 و 47/76 بود. نتایج 
نشان داد زمان نامیدن هر شش تکلیف به تفکیک، به طور معناداری در گروه سنی 8 سال کمتر از 7ساله ها بود، اما میانگین زمان نامیدن 
همه تکالیف در دو گروه دختران و پسران تفاوت معناداری را نشان نداد )P>0/05(، در مقایسه میانگین تعداد خطاها بین دوپایه تحصیلی 
  x2=11/186( نتایج آزمون آماری کای دو نشان داد بین فراوانی تعداد خطاها در دو گروه سنی 7 و 8 سال تفاوت معناداری وجود ندارد
df=13، P>0/05(. در مقایسه میانگین تعداد خودتحصیحی ها بین فراوانی تعداد خود تحصیحی ها در دو گروه سنی 7 و 8 سال نتایج 

.)P>0/05، df=13، x2=16/564( تفاوت معناداری را نشان نداد
نتیجه گیری یافته ها نشان داد با افزایش سن، زمان نامیدن کاهش می یابد، ولی جنسیت در سرعت نامیدن تأثیری ندارد. همچنین افزایش 
سن روی تعداد خطاها و خود تصحیحی ها بی تأثیر است. تفاوت معنادار در تکلیف سرعت نامیدن در دو سن نزدیک به هم نشان دهنده 
این موضوع است که این مهارت بسیار متأثر از سن است، بنابراین الزم است داده های هنجار این مهارت در گروه های سنی مختلف و 

نزدیک به هم ارائه شود. 
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مقدمه

از  بینایی  نماد  در درک یک  توانایی شخص  نامیدن سریع، 
قبیل یک حرف یا رنگ و بازیابی آن به طور سریع و صحیح 
است که معموالً به عنوان سرعت نامیدن معرفی می شود ]1[. 
پردازش های شناختی نامیدن در سه مرحله گسترده شناسایی 
شیء، فعال سازی نام مد نظر و تولید پاسخ اتفاق می افتند ]2[. 
زیربنایی  ساختارهای  نامیدن  سرعت  داده اند  نشان  تحقیقات 
پیچیده و چندعاملی دارد. نامیدن بینایی سریع در چند مرحله 
پردازش های  محرک،  به  توجه  پردازش های  می شود:  پردازش 
بینایی دو نیمکره ای مسئول در تشخیص ویژگی های اولیه، تمییز 
بینایی و شناسایی نمونه، هماهنگی ویژگی های بینایی و اطالعات 
نمونه با بازنمایی های نوشتاری ذخیره شده، هماهنگی اطالعات 
بینایی و نوشتاری با بازنمایی های واجی ذخیره شده، دسترسی 
و بازیابی برچسب های واجی، فعال سازی و هماهنگی اطالعات 
مفهومی و معنایی با درون دادهای درگیر و فعال سازی حرکتی که 
به تولید منجر می شود. هریک از این پردازش ها باید اتوماتیک و 

هماهنگی شان سریع باشد ]4 ،3[.

 با توجه به پیچیدگی این مهارت ممکن است فرد در خالل 
نامیدن دچار خطا شود که گاه خطای خود را اصالح می کند 
)خودتصحیحی( و گاهی هم بدون توجه به خطای خود به نامیدن 
محرک های بعدی ادامه می دهد )خطا(. همزمان با افزایش سن 
خطاهای  که  طوری  به  می کند؛  تغییر  خطاها  توزیع  ماهیت 
معنایی که به کلمه هدف مرتبط است، کاهش پیدا می کند که 

نشان دهنده افزایش سازمان دهی دانش فرد است ]2[.

سرعت نامیدن، مجموعه ای از فرایندهای مشابه در خواندن را 
نشان می دهد که اگر فرد بخواهد یک کلمه یا نماد ارائه شده بینایی 
را به صورت کالمی تولید کند، باید در تمامی این فرایندها سریع 
عمل کند. بنابراین، قدرت تکالیف نامیدن سریع در پیش بینی 
اختالل خواندن به دلیل وجود همپوشانی جزئیات پردازش و الزام 
سرعت درتمامی پردازش ها، بسیار زیاد است که در تحقیقات 
مختلف هم به تأثیر سرعت نامیدن در روانی و درک خواندن اشاره 

شده است ]5-8 ،1[. 

واجي  پردازش  از  جزئي  عنوان  به  نامیـدن  سرعت  ابتدا  در 
شناخته مي شد که نشان دهنـده کارآمد بودن بازیابي رمز واجي 
الفبایی آگاهی واجی  بود. تحقیقات نشان داده اند در زبان های 
اصلی  فرضیه  و  دارد  خواندن  با  دوسویه ای  و  تنگاتنگ  ارتباط 
درباره نارساخوانی این است که اختالل ناشی از نقایص پردازش 
واجی است، اما نتایج برخی مطالعـات نشـان داده است سرعت 
نامیدن، نقش مستقلي در ارتباط با خواندن دارد، یعني ارتباط آن 
با خواندن جدا از ارتبـاط آگـاهي واجـي و حافظـه است ]13-

9[. بنابراین خواننده هاي ضعیف ممکن است در پردازش واجي 
باشند ]14[. سرعت  یا هر دو، نقص داشته  نامیدن  یا سرعت 

نامیدن به ویژه تکلیف حروف، شباهت زیادی به سرعت خواندن 
کلمات دارد، بنابراین، یک فاکتور پیش بینی کننده مهم از روانی 
برای درک خواندن  نوبه خود  به  این مهارت  و  خواندن است 
نشان  را  موضوع  این  هم  مختلف  تحقیقات  است.  ضروری 
داده اند که تکالیف نامیدن سریع، به ویژه تکلیف حروف و اعداد 
یکی از بهترین ابزارهای تمایزگذاری بین خوانندگان ضعیف و 

خوب هستند ]15 ،1[.

تأثیر  نامیدن،  سرعت  با  ارتباط  در  انجام شده  پژوهش های 
عواملی مثل جنسیت و سن را روی این مهارت بررسی کرده اند. 
نتایج پژوهش های خارجی انجام شده در زبان های دیگر نشان داده 
است با افزایش سن، میانگین زمان سرعت نامیدن در تمام تکالیف 
کاهش می یابد به این دلیل که همزمان با رشد، دانش زبانی و 
غیرزبانی در افراد سازمان دهی بیشتری پیدا می کند که باعث 
شناسایی و بازیابی سریع تر می شود؛ اما مطالعات خارجی نشان 

دادند جنسیت بر سرعت نامیدن تأثیر ندارد]16-18 ،2[. 

در پژوهش داخلی که برخوردار و همکاران انجام دادند، تأثیر 
جنسیت و نوع خطاها و خودتصحیحی ها بین دو گروه عادی 
و نارساخوان بررسی کردند ]19[. این پژوهش در حجم نمونه 
پایین و در یک گروه سنی انجام شد، بنابراین، تأثیر سن در این 
پژوهش بررسی نشده است. یافته های این پژوهش نشان داد در 
دانش آموزان گروه کودکان عادی، بین جنسیت و سرعت نامیدن 
تفاوت معناداری وجود ندارد، اما خودتصحیحی و خطاها بین دو 
گروه عادی و نارساخوان تفاوت معناداری را نشان داد. با وجود 
بررسی نقش سن بر مهارت سرعت نامیدن در مطالعات خارجی، 
این پژوهش در زبان فارسی انجام نشده است. برای ارزیابي سرعت 
نامیدن، از آزمون های نامیدن خودکار سریع و محرک های متناوب 

سریع سلیمانی و همکاران استفاده شد.

 از آنجا که آیتم های استفاده شده در نسخه فارسی در ساختار 
هجایی، طبقه معنایی و دیگر موارد، متفاوت با نسخه اصلی هستند 
و با توجه به اهمیت سرعت نامیدن در مهارت های خواندن، این 
پژوهش در نظر دارد به بررسی این مهارت در دو گروه از کودکان 
7 و 8 ساله فارسی زبان با مهارت خواندن طبیعی بپردازد و ارتباط 
این مهارت را با سن و جنسیت بررسی کند و تعداد خطاها و 
خود تصحیحی ها را در این دو گروه سنی مقایسه کند، تا با تأیید 
ارتباط این آیتم با سن در کودکان فارسی زبانی که حداکثر یک 
سال با یکدیگر تفاوت سنی داشتند، با اطمینان در پژوهش های 
آتی نمرات هنجار را در سنین نزدیک به هم بررسی و جدول 
نمرات هنجار را برای گروه های سنی نزدیک به هم به تفکیک 

ارائه کند.

روش بررسي

روی  علّی مقایسه ای  و  مقطعي  صورت  به  پژوهش  این   
دانش آموزان طبیعی شهر تهران در پاییز 1393 به مدت 4 ماه 

اعظم نقوی و همکاران. مقایسه مهارت سرعت نامیدن در کودکان طبیعی 7 و 8 ساله شهر تهران
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انجام شده است. نمونه ها شامل 103 دانش آموز دختر شاغل به 
تحصیل پایه دوم )50 نفر( و پایه سوم )53 نفر( و 100 دانش آموز 
از  نمونه ها  بودند.  نفر(  پایه سو)50  و  نفر(   50( دوم  پایه  پسر 
پنج منطقه جغرافیایي شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز )از هر 
منطقه چهار دبستان و از هر دبستان پنج دانش آموز( شهر تهران 
این پژوهش  انتخاب شدند.  به صورت خوشه ای چند مرحله ای 
تأییدیه کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی تهران را گرفته است. 

همچنین فرم رضایت نامه در هر مدرسه را مدیر مدرسه تکمیل 
و امضا کرد. از بین نمونه های انتحاب شده، با استفاده از پرونده و 
مصاحبه با معلم، کودکانی که مشکالت شنوایي، هوشي، یادگیري 
سوی  از  آن ها  تولیدی  و  زبانی  وضعیت  و  نداشتند  بینایي  و 
گفتاردرمانگر، طبیعی گزارش شد وارد مطالعه شدند. براي ارزیابي 
سرعت نامیدن، از آزمون های نامیدن خودکار سریع و محرک های 
متناوب سریع سلیمانی و همکاران استفاده شد. این آزمون پایایی 
0/99 و روایی دارد و قادر به تمایزگذاری دانش آموزان طبیعی و 
نارساخوان است )P<0/001(. همچنین میزان حساسیت آزمون 

1 و ویژگی آن 79/0 است. 

آزمون نامیدن خودکار سریع چهار تکلیف نامیدن حرف، عدد، 
رنگ و اشیای ساده است. هریک از تکالیف پنج محرک است 
که این پنج محرک به تصادف در پنج ردیف و 10 ستون تکرار 
شده اند. آزمون محرک های متناوب سریع 2 تکلیف دارد که در 
اعداد، حروف و  اعداد و حروف و در تکلیف دیگر  یک تکلیف 
رنگ ها به صورت متناوب و تصادفی در پنج ردیف و 10 ستون 

تکرارشده اند. آزمودني باید همه موارد هر کارت را با صدای بلند 
بنامد و بعد از اتمام آن، با فاصله زمانی و در صورت آمادگی کارت 
بعدی را شروع کند. قبل از نامیدن هر کارت، کودک با نحوه 

اجرای تست آشنا مي شد. 

در هر مرحله از اجرای تکالیف که آزمودنی تمایل به همکاری 
نداشت، از پژوهش خارج می شد. صدای کودک حین اجرا ضبط 
از  استفاده  با  به صدای ضبط شده  از گوش دادن  بعد  و  می شد 
کرونومتر، زمان نامیدن هر تکلیف به طور جداگانه اندازه گیری 
و ثبت شد. عالوه بر زمان نامیدن، تعداد خطاها )مجموع تعداد 
خطای نامیدن آیتم های کل تکالیف( و خودتحصیحی ها )مجموع 
تعداد دفعاتی که کودک خطای خود را در طول نامیدن آیتم های 
کل تکالیف اصالح می کند( شمرده می شد. داده های به دست آمده 
و  مرکزی  شاخص های  و  شد   SPSS نرم افزار   18 نسخه  وارد 

پراکندگی محاسبه شد. 

به منظور بررسی تأثیر متقابل سن یا جنسیت بر زمان نامیدن 
تکالیف، از آزمون آماری مانوا استفاده شد. آزمون تکمیلی توکی 
برای مقایسه میانگین هریک از تکالیف بین دو پایه تحصیلی و 
بین دختران و پسران استفاده شد و آزمون آماری کای دو با هدف 
مقایسه خطاها و خودتصحیحی ها بین دو گروه سنی به کار رفت. 

سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد.

 یافته ها

پژوهش حاضر روی 203 دانش آموز دختر و پسر طبیعی 7 و 

جدول 1. شاخص های مرکزی و پراکندگی زمان نامیدن تکالیف سرعت نامیدن در دو گروه سنی 7 و 8 سال

میانگین±انحراف معیاربیشترین زمان )ثانیه(کمترین زمان )ثانیه(سنتکالیف آزمون ها

اشیا
11/66±737/0092/0053/43 سال

8/95±828/0071/0046/87 سال

رنگ ها
11/54±734/0098/0055/89 سال

9/93±829/0078/0047/76 سال

اعداد
11/13±719/00118/0034/15 سال

6/53±820/0061/0028/47 سال

حروف
7/06±726/0060/0036/44 سال

6/68±823/0056/0032/36 سال

مجموعه دوتایی )عدد و حرف(
10/10±725/0092/0043/41 سال

8/18±824/0084/0036/59 سال

مجموعه سه تایی )رنگ و عدد و حرف(
11/11±735/00113/0051/12 سال

7/68±830/0064/0041/41 سال

اعظم نقوی و همکاران. مقایسه مهارت سرعت نامیدن در کودکان طبیعی 7 و 8 ساله شهر تهران
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8ساله انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد کمترین میانگین 
زمان نامیدن در دو گروه سنی مربوط به اعداد و بیشترین مربوط 
به تکلیف رنگ ها بود که در جدول شماره 1 به تفکیک زمان 

نامیدن برای همه تکالیف ارائه شده است.

به منظور مقایسه تفاوت گروه ها در متغیرهای وابسته از آزمون 

جدول 2. مقایسه میانگین زمان نامیدن تکالیف سرعت نامیدن در دو گروه سنی 7 و 8 سال با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا(

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهFارزششاخص های چند متغیری

0/2339/3596/000196/0000/000اثر پیالیی

0/7779/3596/000196/0000/000المبداویلکز

0/2669/3596/000196/0000/000اثر هتلینگ

0/2869/3596/000196/0000/000بزرگ ترین ریشه روی

جدول 3. مقایسه میانگین زمان نامیدن تکالیف سرعت نامیدن در دو گروه سنی 7 و 8  سال با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه

سطح معناداریFمیانگین مربعاتDfمجموع مربعاتمتغیرهای وابسته

2180/95812180/95820/2430/000زمان نامیدن خودکار اشیا

3347/92013347/92028/9380/000زمان نامیدن خودکار رنگ ها

1633/65911633/65919/7330/000زمان نامیدن خودکار اعداد

840/9261840/92617/7870/000زمان نامیدن خودکار حروف

2358/44412358/44427/9760/000زمان نامیدن مجموعه دوتایی )عدد و حرف(

4776/51014776/51052/6080/000زمان نامیدن مجموعه سه تایی )عدد، حرف و رنگ(

جدول 4. شاخص های مرکزی و پراکندگی زمان نامیدن تکالیف سرعت نامیدن در دو گروه دختران و پسران

میانگین±انحراف معیاربیشترین زمان) ثانیه(کمترین زمان) ثانیه(جنسیتتکالیف آزمون ها

اشیا
10/77±28/0087/0049/69پسران

10/98±28/0092/0050/50دختران

رنگ ها
10/06±29/0078/0082/51پسران

12/74±30/0098/0051/71دختران

اعداد
6/94±19/0061/0030/19پسران

11/40±20/00118/0032/32دختران

حروف
5/77±23/0049/0033/26پسران

8/16±23/0060/0035/45دختران

مجموعه دوتایی )عدد و حرف(
7/00±25/0053/0038/20پسران

11/64±24/0092/0041/65دختران

مجموعه سه تایی )رنگ و عدد و حرف(
8/90±30/0071/0045/21پسران

12/11±30/00113/0047/15دختران
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تحلیل واریانس چند متغیری یا مانوا استفاده شد، که نتایج آن 
در جدول شماره 2 گزارش شده است. همان گونه که در جدول 
شماره 2 قابل مشاهده است، نتایج آزمون اثر پیالیی، المبداویلکز، 
اثر هتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی در رابطه با عامل سن در 
سطح کمتر از 0/05 معنادار شد. معنادارشدن شاخص ها نشان 
داد آزمودنی ها در دو گروه سنی حداقل در یکی از تکالیف با 
یکدیگر تفاوت معنادار دارند. بنابراین، برای تعیین این موضوع که 
کدام متغیرها در دو گروه سنی متفاوت است، از تحلیل واریانس 
یک راهه استفاده شد. با توجه به یافته های جدول شماره 3، همه 
متغیرها تفاوت معناداری را در دو گروه سنی نشان دادند. بنابراین 
در دو گروه سنی 7 و 8ساله با افزایش سن، زمان نامیدن تمام 

متغیرها به طور معناداری کاهش یافته است.

شاخص های آماری در دو گروه دختران و پسران نشان داد 
از  کمتر  پسران  در  تکالیف  همه  در  نامیدن  سرعت  میانگین 
دختران بود. در جدول شماره 4 میانگین زمان نامیدن در پسران 
و دختران به تفکیک برای هر تکلیف ارائه شده است. به منظور 
مقایسه تفاوت دو گروه  دختران و پسران در متغیرهای وابسته از 
آزمون تحلیل واریانس چند متغیری یا مانوا استفاده شد، که نتایج 

آن در جدول شماره 5 آمده است.

همان گونه که در جدول شماره 5 دیده می شود، نتایج آزمون 
اثر پیالیی، المبداویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی در 
رابطه با عامل سن در سطح کمتر از 0/05 معنادار نشد. بنابراین 
هیچ یک از تکالیف در دو گروه جنسی تفاوت معناداری نداشته اند. 

در مقایسه میانگین تعداد خطاها بین دو پایه تحصیلی نتایج 
تعداد خطاها در  فراوانی  بین  داد  نشان  آماری کای دو  آزمون 
ندارد  وجود  معناداری  تفاوت  سال   8 و   7 سنی  گروه  دو 
)P=0/19 df=13، x2= 11/186(. همچنین در مقایسه میانگین 
تعداد خود تحصیحی ها در  فراوانی  بین  تعداد خودتحصیحی ها 
دو گروه سنی 7 و 8 سال نتایج، تفاوت معناداری را نشان نداد 

.)P=0/22، df=13، x2=16/564(

بحث 

خواندن  پیش بینی  در  مهم  عوامل  از  یکی  نامیدن  سرعت 
است که تحت تأثیر توجه، ادراک بینایی، حرکت و پردازش واج 

شناختی است ]18[. این مهارت در زبان های مختلف از جمله 
در  اما  است.  شده  بررسی  متعدد  مطالعات  در  انگلیسی  زبان 
ایران تحقیقات انجام شده محدود است. بنابراین، هدف از انجام 
این پژوهش یافتن برآوردی از توانمندی کودکان فارسی زبان در 
سرعت نامیدن در دو گروه دختران و پسران است. بنابراین در این 
مطالعه ارتباط سن و جنسیت با مهارت سرعت نامیدن بررسی 
این پژوهش وضعیت تعداد خطاها و  شده است. همچنین در 

خودتصحیحی ها هنگام نامیدن سریع بررسی شد.

تمامی  8 ساله  آزمودنی های  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
تکالیف ارائه شده را سریع تر از 7 ساله ها می نامند. این یافته که با 
نتایج مطالعه ولف1 و دنکال2 و فیلیپو3 همسو بود، نشان می دهد 
سرعت نامیدن تحت تأثیر سن و تجربه خواندن قرار دارد، چراکه 
دانش آموزان 8 ساله تجربه خواندن بیشتری نسبت به کودکان 
7 ساله دارند ]18 ،16[. متغیرهایی نظیر بسامد کلمه، ساختار 
هجایی، طبقه معنایی، میزان کاربرد عملی و قابلیت تصویر روی 

نامیدن و بازیابی آیتم ها تأثیر گذار است ]20[.

 بنابراین این یافته را می توان این گونه توجیه کرد که در سنین 
باالتر کودکان تجربه بیشتری در مواجهه با محرک ها داشته اند 
و سازماندهی دانش زبانی و غیرزبانی کودکان افزایش تدریجی 
افزایش  با  واژه  شناسایی  مرحله  که  است  طبیعی  و  می یابد 
سن سریع تر صورت گیرد. بنابراین کودکان با افزایش سن در 
مهارت نامیدن تجربه بیشتری کسب می کنند و سرعت آن ها در 
مدت زمان واکنش سریع تر می شود و دقت آن ها به سطح تقریبی 

بزرگساالن نزدیک تر می شود ]21-24 ،18 ،2 ،1[.

دو جنس  در  را  تفاوتی  تکالیف  همه  در  پژوهش  یافته های 
دختر و پسر در مهارت سرعت نامیدن نشان نداد. با توجه به آنکه 
یافته های پژوهش های دیگر )جورج ، فیلیپو و برخوردار( که در 
حجم نمونه کمی انجام شده است هم نشان داده است که جنسیت 
بر سرعت نامیدن تأثیری ندارد، می توان این گونه نتیجه گیری کرد 
که در 7 و 8 سالگی دو گروه جنسی دختر و پسر مهارت های 
زیربنایی سرعت نامیدن را به طور تقریباً مشابهی کسب می کنند 
]19 ،17 ،16[. از آنجا که در خالل رشد بین دختران و پسران 

1. Wolf
2. Denckla
3. Filippo

جدول 5. مقایسه میانگین زمان نامیدن تکالیف سرعت نامیدن در دو گروه دختران و پسران با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا(

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهFارزششاخص های چند متغیری

0/0511/7476/000196/0000/112اثرپیالیی

0/9491/7476/000196/0000/112المبداویلکز

0/0531/7476/000196/0000/112اثر هتلینگ

0/0531/7476/000196/0000/112بزرگترین ریشه روی
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در برخی مهارت های شناختی و زبانی تفاوت وجود دارد، برای 
بررسی اثر دقیق تأثیر جنسیت بر سرعت نامیدن پیشنهاد می شود 
در تحقیقات آتی سرعت نامیدن در این دو گروه جنسی در سنین 
پایین تر بررسی شود. همچنین متغیرهای شناختی و زبانی مرتبط 
با آزمودنی در نظر گرفته شود تا بتوان با بررسی سرعت نامیدن 
در کودکان همتا، تأثیر جنسیت در مهارت های شناختی را به طور 

دقیق بررسی کرد.

یافته ها نشان داد بین فراوانی تعداد خطاها و خود تحصیحی ها 
در دو گروه تحصیلی پایه دوم و سوم تفاوت معناداری وجود 
ندارد. این یافته نشان می دهد پردازش های نام برده شده دخیل 
در مهارت سرعت نامیدن، با افزایش سن سریع تر انجام می شوند 
اما در میزان صحت و نوع خطای ایجاد شده در این پردازش ها 
سن تأثیر گذار نیست. با توجه به اینکه میانگین تعداد خطاها 
بین  در  همکاران  و  برخوردار  پژوهش  در  خودتصحیحی ها  و 
و  داد  نشان  را  معناداری  تفاوت  اختالل،  با  و  عادی  گروه  دو 
با نوع تکلیف برای هر  انجام تکالیف و عوامل مرتبط  شرایط 
دو گروه سنی یکسان بوده است، پس می توان گفت که نوع 
خطاها و خودتصحیحی ها از دیگر عوامل مرتبط با فرد آزمودنی 
نظیر سطح توجه و تمرکز، پردازش های شناختی و حافظه و 
غیره متأثر است ]2[ تا سن کودکان. به دلیل آنکه نمونه های 
پژوهش حاضر طبیعی بودند و به جز سن دیگر متغیرهای دخیل 
بررسی نشدند، در این خصوص به طور قطع نمی توان قضاوت کرد 
که دقیقاً کدام یک از عوامل مرتبط با فرد آزمودنی بر متغیرهای 
خطاها و خودتصحیحی ها تأثیرگذار است و نیاز به پژوهش های 

بیشتر در این حوزه وجود دارد. 

در این مطالعه تنها دو گروه سنی بررسی شدند. با استفاده از 
نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود داده های هنجار این مهارت 
در گروه های سنی مختلف با درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر سرعت 
نامیدن بررسی شود. همچنین با توجه به آنکه مطالعات نشان داده 
است این مهارت در کودکان مبتال به نارساخوانی آسیب دیده 
است ]2[، پیشنهاد می  شود در مطالعات آتی از این شاخص برای 

تشخیص و ارزیابی و پیشگیری اختالل خواندن استفاده شود. 

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد در کودکان 7 و 8 ساله با افزایش 
سن و تجربه خواندن زمان نامیدن کاهش می یابد، ولی جنسیت 
با سرعت نامیدن ارتباطی ندارد. همچنین افزایش سن با تعداد 
خطاها و خود تصحیحی ها ارتباطی ندارد. وجود تفاوت معنادار در 
تکلیف سرعت نامیدن در دو سن نزدیک به هم نشان دهنده این 

موضوع است که این تکلیف بسیار متأثر از سن است. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

قبل از انجام پژوهش رضایت نامه ای از مدیر هر مدرسه جهت 
همکاری گرفته شد. اسم کودکان در برگه ثبت نتایج عنوان نشد 
و در هر مرحله از اجرای تکالیف که آزمودنی تمایل به همکاری 

نداشت، از پژوهش خارج می شد.

حامي مالي

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم نقوی در 
گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. 

مشارکت نویسندگان

همه  تغییرات:  و  بازبینی  نقوی؛  اعظم  مقاله:  پیش نویس   
نویسندگان.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

در اینجا بر خود الزم می دانیم از تمامی دانش آموزان و مدیران 
و معلمان مدارس و اداره آموزش و پرورش شهر تهران که در این 

پژوهش ما را یاری کردند تقدیر و سپاسگزاری کنیم.

اعظم نقوی و همکاران. مقایسه مهارت سرعت نامیدن در کودکان طبیعی 7 و 8 ساله شهر تهران

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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