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Abstrac 

Introduction: Dyslexia  is a condition in which the reading achievement, lower than the 

extent that it can be in terms of age, education and IQ scores than he had expected. The 

failure of a barrier to academic achievement or daily activities involve reading it. One of the 

most important factors that dyslexia is related to phonological awareness, which can be 

accurate and fluent reading of influence. 

Objective: The present study was aimed to determine the effectiveness phonological 

awareness training on speed- reading in students with dyslexia.  

Materials & Methods: In this randomized clinical trail. boy dyslexic students (30) were 

selected randomly from 2 and 4 districts of Learning Disabilities Centers in Isfahan city. 

They were assigned to experimental and control groups separately based (15 individuals in 

each group). All students answered to Questionnaire nilipour and shirazi dyslexia before 

and after training. Experimental groups participated in10 training sessions (twice a week; 60 

minutes per session) and received psychological awareness training program but control 

group did not. All the students were evaluated at the end of the thirtieth session and two 

months later Test again. The data were analyzed by using analysis of covariance. 

Results: The results showed that phonological awareness training has significantly increased 

speed- reading of experimental group in comparison to control group even after 2 months. 

Conclusion: It seems that the application of phonological awareness training can increase the 

speed of dyslexic students along with the other training and rehabilitation programs.  
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 پزشکی شناخت و روان مجله روانشناسی

 1395 تابستان ،2، شماره ومسسال 

 94-107 صفحات:

 

 پسر دانش آموزان نارسا خواندقت خواندن  آموزش آگاهی واج شناختی بر اثر بخشی

 
 * 3محمد علی رستمی راوری ،2، امید پهلوان نشان1سحر پهلوان نشان

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی -1

 همگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی  -2

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده درمانی دانشگاه علم وفرهنگ تهران -3

 

 چکیده 

توان برحسب تر از حدی است که مینارساخوانی )دیسلکسیا( عبارت است از حالتی که در آن پیشرفت خواندن، پایین مقدمه:

های روزانه مستلزم و هوش کودك از وی انتظار داشت. این اختالل به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیتسن، آموزش 

تواند بر دقت  و .یکی از مهمترین عواملی که با نارساخوانی در ارتباط است آگاهی واج شناختی است که می شودخواندن می

 روانی خواندن تاثیرگذار باشد. 

 آموزان نارساخوان انجام شد. اضر به منظور تعیین اثر بخشی برنامه آگاهی واج شناختی بر دقت  دانشپژوهش ح هدف:

نفر   30آموزان نارساخوان در مراکز اختالالت یادگیری شهر اصفهان، در این مطالعه کارآزمایی بالینی، از دانشروش بررسی: 

نفر( قرار گرفتند. و تمامی آنها به پرسشنامه اختالل  15نترل )هر گروه به روش تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و ک

جلسه آموزشی برنامه آگاهی  10خواندن نیلی پور و شیرازی قبل و بعد از جلسات آموزشی پاسخ دادند. پسران گروه آزمایش در 

 ای دریافت نکردند. اخلهدقیقه( شرکت کردند اما گروه کنترل مد 60واج شناختی )هر هفته دو جلسه و  هر جلسه 

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آگاهی واج شناختی به طور معنادار موجب افزایش دقت خواندن در گروه ها: یافته

 آزمایش در مقایسه با گروه کنترل حتی بعد از دو ماه شده است. 

-های آموزشی و توانبخشی در دانشتواند همراه با برنامهآگاهی واج شناختی می کاربرد مداخله رسدبه نظر میگیری: نتیجه

 نها شود. آآموزان نارساخوان منجر به تغییر در دقت خواندن 

 نارساخوانی، دقت،آگاهی واج شناختی: کلیدییهاواژه

 

 ]دریافت مقاله:          پذیرش مقاله:          [
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 مقدمه 

 و هیآموزشگا مهمترین مسائل از یکی 1نارساخوانی

دورة تحصیلی  نایافتگی در سازش ازبارزترین عوامل

مشکالت خواندن مهمترین عامل عدم موفقیت در  است.

های یادگیری  ناتوانیمی باشد و در تمام مدرسه 

های حرکتی ناتوانی ویژگیهایی از قبیل: اختالل توجه،

ناتوانی در  پردازش اطالعات، مشکالت ادراکی و اندام،

راهبردهای شناختی برای یادگیری تجهیز  ایجاد و

مشکالت زبان شفاهی، مشکالت خواندن، مشکالت 

نوشتاری، مشکالت مربوط به ریاضی و رفتارهای 

(. 1997، 2)لرنر نامناسب اجتماعی  مشترك است

نارساخوانی حالتی است که در آن پیشرفت خواندن 

تر از حد مورد انتظار بر حسب سن، آموزش و هوش پایین

ت. این اختالل به میزان زیادی مانع موفقیت کودك اس

شود و محققان میزان تحصیلی یا فعالیت روزانه فرد می

درصد  4شیوع این اختالل را در بین کودکان مدرسه رو 

بدون توانایی خواندن،  (.1997لرنر،  .اندبرآورد کرده

های درسی احتمال بالقوه پیشرفت کودك در همه برنامه

چنین خواندن برای موفّقیت در محیط  یابد. همکاهش می

(. 1990و همکاران،  3)گالور کاری نیز امری حیاتی است

ترین ناتوانیهای ترین و مهمنارساخوانی که از شایع

خواندن در بین کودکان است. با مشکالتی در رمز 

گشایی کلمه، توانایی پایین در مهارتهای پردازش واج 

ه زبان نوشتاری شناختی و مشکالت مختلفی در زمین

خواندن دریافت عقاید، (. 1394شود )وفایی، مشخص می

تجربیات، احساسات، هیجانات و مفاهیم است. فعالیتی 

دهد تا دانش وسیعی را به دست است که به فرد اجازه می

                                                           
1 .Dyslexia 

2 -lerner 

3 .Glaver  

خواندن را محور همه  آورد ،این کیفیات کارکردی،

دهد. به طوری که خواندن محور سطوح یادگیری قرار می

سایر  فعالیتهای تحصیلی به صورت ابزار موفّقیت در

)گالور  و همکاران،  .آیدمی به حسابهای درسی زمینه

 ایدرسهم مهارتهای غالب مدرن یدر جامعه. (1990

 و حساب قواعد، نوشتن، خواندن، مهارتهای و خواندن

 موقعیتهای حتی و مدرسه الزامات و هاشرط پیش از غیره

 از هابچه از باالیی درصد. هستند همیتا پر بسیار کاری

 و خواندن در اختالل. برندمی رنج یادگیری اختالالت

بخش  .است یادگیری اختالل نمودهای از یکی نوشتن

و دیگران  4ای از اختالالت یادگیری مطابق نظر ریترعمده

آموزان است. های دانش( محصول سطوح آگاهی2012)

 تواندی و واج شناختی میبرای مثال آگاهی زمانی، فضای

. بگذارد آموزاندانش یادگیری الگوهای بر عمیقی اثر

 مشکالت و نقائص دلیل به اگر آگاهیها این سطوح

بیشتر محصول الگوهای یادگیری  نباشد، فیزیولوژیک

است. بسیاری از این اختالالت خواندن و نوشتن محصول 

ها است. این عدم یادگیری و یاددهی سطوح آگاهی

زبانه  تواند علل گوناگونی داشته باشد. از دومعضل می

 .یادگیری ناکارآمد الگوهای تا گرفته آموزبودن دانش

کودکان قبل از ورود به مدرسه سطوحی از آگاهی واج 

شناختی را دارند، اما این آگاهی در ورود به مدرسه و 

-هنگام یادگیری خواندن به صورت کامل به وجود می

نند تشخیص ما مهارتهایی شامل شناختی جآگاهی وا. آید

و یا « سیب و سیر»کلمات با صدای آغازین یکسان مانند 

، تشخیص «موش و گوش»با صدای انتهایی یکسان مانند 

صدای اول و انتهای کلمه و تغییر بافت آوایی کلمه با 

حذف یا اضافه کردن صدای خاص است )دستجردی 

                                                           
4 -Retter 
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  97     و همکاران محمد علی رستمی راوری

 94-107 ،1395 تابستان، 2، شماره ومسمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

( 1997)1یرسون برنان و ا. (1385کاظمی و سلیمانی، 

آگاهی واج شناختی را حساسیت به صداهای زبان شفاهی 

( آن را آگاهی از صداها تعریف 1995و دیگران ) 2و بیرد

کنند. از اجا که یک کلمه ممکن است حداقل به سه می

 نوع سه حداقل شود، تقطیع اششکل به صداهای سازنده

 کلمه تقطیع شکل سه. دارد وجود شناختی واج آگاهی

: هجا، واج و واحدهای از عبارتند اشسازنده صداهای هب

(. آنچه که این محققان بر آن 1994نورث و پارکر )ری، 

 هایتاکید دارند این است که این آگاهی بر مهارت

 اختالل دارای افراد از بسیاری و است اثرگذار خواندن

تعداد قابل . برندمی رنج واجی اگاهی مشکل از خواندن

 اند که در کودکان درقیقات نشان دادهتوجهی از تح

اند )حداقل یکی معرض ابتال به نارسا خوانی شناخته شده

از والدینشان نارساخوان است( مشکالت واج شناختی 

کودك دارای والدین  32( 1990) 3دارند. اسکاربورو

شان را سالگی اختالالت زبانی 5/2نارساخوانی در سن 

سالگی  5شد که در سن  مورد بررسی قرار داد و متوجه

شناسند و آگاهی آنها حروف الفبا را خیلی کم می

-اظهار داشته( 2008)4واشناختی کمی دارند. شو و پنگ 

سالگی آگاهی از واج آغازین کلمه  3-5که در سن  اند

سالگی به وجود  4دهد و آگاهی از تن صدا از رخ می

 3-6در ها آید، به تدریج آگاهی از هجاها و هم قافیهمی

 70کند و در کالس اول به رشد باالی سالی رشد پیدا می

 6( همچنین دویل2008، 5رسد )شو و پنگدرصد می

روند رشد  ( معتقد است که کودکان عادی در1996)

ی سوم به حد کمال مهارتهای طبیعی پس از گذراندن پایه

                                                           
1 -Bernan- Irsone 

2 -beered 
3 -  Scarborough  

4 -Sho-pang 

5 -  Shung and peng 
6 -  Doyl  

یابند. )به نقل ازفیاضی ، آگاهی واج شناختی دست می

( در پژوهشی بر روی 2013و همکارانش ) 7رن  (.1388

مهارتهای آگاهی واج شناختی در بین کودکان به بررسی 

موزش این مهارتها بر مهارتهای آاثر دوزبانه بودن و 

خواندن پرداختند. این پژوهش به مرور جدی و فراتحلیلی 

سال گذشته  50بر روی دیگر پژوهشها پرداخت که در 

موزان و آداد که اوال بین دانش اند. نتایج نشانانجام شده

های یک زبانه و دوزبانه در این زمینه تفاوت وجود بچه

دارد. همچنین مشخص شد که آموزش مهارتهای واج 

گذارد اما آموزان میشناختی اثر مثبتی بر مهارتهای دانش

  .ها بیشتر استاین اثر بر یک زبانه

ی اثر ( در پژوهشی به بررس2009)8لورنت و مارتینت  

آموزان آگاهی واج شناختی بر مهارتهای خواندن دانش

فرانسوی زبان و اسپانیولی زبان یک زبانه و دوزبانه 

 30و نتایج آنها روی دو گروه آزمایش و کنترل  پرداختند

ها اثر نفره نشان داد که آموزش بر مهارتهای یک زبانه

نمونه ها. اما اثر آموزش در هر دو بیشتری دارد تا دوزبانه

معنادار بوده است. آنها نتیجه گرفتند که یادگیری و 

آموزش با زبانی بر خالف زبان مادری فی نفسه مانعی 

دستجردی  .برای آگاهی زبانی و واج شناختی است

( در یک بررسی نظری و 1385کاظمی و سلیمانی )

مروری بر ادبیات تحقیق پیرامون آگاهی واج شناختی 

ج شناختی یکی از کلیدی ترین نشان دادندکه آگاهی وا

عناصر توانایی خواندن است. آنها نشان دادند که باال بردن 

آگاهی واج شناختی بر توانایی خواندن افراد دارای 

ای که نیاز به اختالل یادگیری اثرگذار خواهد بود. فرضیه

( در پژوهشی با هدف بررسی 1389عبیری ). آزمون دارد

بررسی این  سواالت پرداخت رابطه میان آگاهی واجی به 

                                                           
7 -Renn 
8 -lorent-martine 
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 94-107 ،1395 تابستان ،2، شماره ومسسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

آگاهی واجی کودکان کالس اول در طول سه ماهی که 

اند افزایش یافته است؟ آیا آموزش خواندن داشته

همبستگی مثبتی میان آگاهی واجی و سطح خواندن 

وجود دارد و با افزایش آگاهی واجی کودك، سطح 

دهد؟ این تحقیق دارای یک خواندن وی افزایش نشان می

ساله  7تا  6/5آماری، متشکل از دختران و پسران جامعه 

پایه اول ابتدائی در سال در مدارس عادی  محصل در

گیری روزانه است. در این تحقیق استفاده از روش نمونه

پسر  32 و دختر 35بر حسب جدول اعداد تصادفی، تعداد 

که مشکل گفتار و زبان و مشکل شنیداری نداشته و تک 

گاهی آتخاب کرد. نتایج او نشان داد که زبانه بودند را ان

موزش ان بر سطوح خواندن و نوشتن اثرگذار آواجی و 

  .است

( در پژوهشی بر روی 1384سلیمانی ) زاده ومستقیم

نفری آزمایش و کنترل در تحقیق آزمایشی  30دو گروه 

نشان دادند که آموزش آگاهی واجی بر مهارتهای 

ل یادگیری اثر مثبت آموزان دارای اختالخواندن دانش

 .دارد

( در این مطالعه تالش شد 1385میکائیلی و فراهانی )

های ای از دوزبانهمدل پردازش واج شناختی در نمونه

فارسی زبان آزموده شود.  -عادی و نارساخوانی ترکی

ساله ی دو  10-8آموزان روش: به این منظور از بین دانش

 138ری هدفمند گیی شهر تبریز از طریق نمونهزبانه

موز پسر عادی آدانش 138آموز پسر نارساخوان و دانش

انتخاب و با توجه به متغیرهای سن، جنس و هوش همتا 

ی فعال واج شدند. آزمونهای آگاهی واج شناختی، حافظه

شناختی، نامیدن سریع خودکار و خواندن در هر دو گروه 

 اجرا شد. 

 

 

دند مدل پردازش مده نشان داآنتایج بدست : هایافته

-واج شناختی در گروه عادی دو زبانه مدل تبیینی مناسب

های آگاهی رود. بر این اساس، مؤلفهتری به شمار می

ی فعال واج  واج شناختی، نامیدن سریع خودکار و حافظ

دار با سرعت و صحت شناختی دارای روابط علی معنی

 باشد. خواندن می

ی ی و مقایسه( به بررس1389احمدی و دیگران )

توانایی شناسایی واج آغازین، به عنوان بخشی از مهارت 

معنا( های بیها )کلمهها و ناکلمهآگاهی از واج در کلمه

-ی تولید و واك داری یا بیو اثر بعضی متغیرها )شیوه

واکی واج هدف و موقعیت واج( بر این مهارت در 

 ی فارسی زبان. کودکان پنج تا شش ساله

تحلیلی  -مطالعه که از نوع توصیفی این در :روش

پسر( پنج تا  50دختر و  50کودك طبیعی ) 100بود، 

ی فارسی زبان مهدکودکهای شهر تهران شش ساله

ناکلمه بود که  24کلمه و  24مقایسه شدند. ابزار پژوهش 

تمامی آنها در موقعیت آغازین کلمه یا ناکلمه بودند. 

اده از روشهای شاخص پایایی و روایی تکالیف با استف

-روایی محتوایی، تکرارپذیری نسبی و خطای معیار اندازه

ی توانایی کودکان در گیری بررسی شد. برای مقایسه

ها و بررسی سایر ها و ناکلمهشناسایی واج آغازین کلمه

های وابسته استفاده شد و گروه  t متغیرها از روش آماری

های مستقل مقایسه در نمونه t دخترها و پسرها با آزمون

 شدند. 

نتایج نشان داد که تکالیف طراحی شده از  ها:افتهی

پایی و روایی خوبی برخوردار است. در هر دو گروه پسر 

و دختر توانایی شناسایی واج آغازین کلمه بیشتر از 

های سایشی، بی واك و و شناسایی اج( >05/0p) ناکلمه

دو گروه ( >05/0p) تر بودی هجای اول آسانآغاز کننده
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دختر و پسر در هیچ کدام از تکالیف تفاوت معناداری 

 (p =78/0) نشان ندادند

گیری: توانایی شناسایی واج در کودکان سنین نتیجه

پیش از دبستان متأثیر از متغیرهای مختلفی است. شناسایی 

ها بود. تر از ناکلمههای معنادار راحتواج آغازین کلمه

تکالیف طراحی شده کمی بیشتر از امتیاز دختران در 

پسران بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. 

تکالیف طراحی شده معیار مناسبی برای ارزیابی شناسایی 

  .واج آغازین در کودکان طبیعی است

( در پژوهشی به بررسی اثر 2010)1و دیگران هسکچ 

ل موزان دارای اختالآآموزش فضایی و واجی بر دانش

یادگیری پرداختند. کار آزمایشی بر روی گروه آزمایش 

نفره در طرح چهار گروهی سولومون نشان  20و کنترل 

 منجمله یادگیری اختالالت بهبود بر هاموزشآداد که این 

 پژوهش این. دارد مثبتی اثر نوشتن و خواندن اختالالت

 در را فضایی و واجی آموزش الگوی که میکند پیشنهاد

 اختالل دارای کودکان برای مدارس موزشیآ طرحهای

  .گرفت کار به باید یادگیری

( با تاکید بر اختالالت 2012) 2برکلی و دیگران

های بهبود آنها پرداختند. این خواندن به بررسی راه

آموزان راهنمایی انجام گرفت و بر پژوهش بر روی دانش

محور آموزش خودگردان به تاثیر باال بردن آگاهی واج 

شناختی و فضایی و دیداری بر مهارتهای خوندن 

پرداخت. نتایج آزمون در گروه آزمایش حاکی از اثر 

ای آموزش بر روی گروه آزمایش جلسه 10معنادار دوره 

  .بود

( در پژوهش نشان دادند که کودکانی 2007، 3)اوت 

که این نوع آموزش داده شده بود به صورت معناداری 
                                                           
1- hesckech 

2- Berkly 
3-Ott 

آگاهی واجی نامیدن حروف،  رنسبت به گروه کنترل د

دانش صدای حروف، قاعده درکلمات و خواندن کلمه 

بینی اثر عملکرد بهتری داشتند. در پژوهشی که برای پیش

آگاهی واج شناختی و مهارتهای نحوی و واژه شناسی و 

روی خواندن کودکان در پایان کالس  نامیدن سریع بر

ن عوامل آگاهی اول و دوم بودند، نشان داد که از این میا

واج شناختی نقش بیشتری درپیش بینی خواندن دارند 

 (.2004)پالزا و کوهن، 

کودك مدرسه  16( که به 2007) 4لیسک و هنچلف

ساله آموزش آگاهی واج شناختی برای  10تا  8ای 

توانایی ناکلمه دادند. بعد از آموزش گروه آزمایش 

ا پیدا ی تلفظ ناکلمه هپیشرفت قابل توجهی در زمینه

( با ارائه آموزش آگاهی واج 2012کردند. ژونگ )

کودکان پیش دبستانی دریافتند که کلمه  88شناختی به 

خوانی و واژگان آنها به نحو چشم گیری بهبود پیدا کرده 

 است.

بیشتر پژوهشهایی که در زمینه آگاهی واج شناختی در 

ایران شده، آموزش آگاهی واج شناختی را در خواندن 

، 1387؛ سلیمانی، 1384زاده ، اند )مستقیمدانسته مؤثر

(. نتایج این پژوهشها 1389و فصیحانی فرد،  1388فیاضی، 

نشان داد که بین آگاهی واج شناختی و  خواندن ارتباط 

معناداری وجود دارد. عالوه بر این اکثر کودکان، قبل از 

خواندن، سطوح آگاهی از هجا و واحدهای درون هجایی 

ند. ولی سطح آگاهی واج شناختی را نیز مدنظر قرار را دار

اند، اما در تحقیقات داخلی تا به حال به این موضوع داده

پور و محمد امینی، پرداخته نشده است )به نقل از گل

دهد که ی این دسته تحقیقات نشان می(. نتیجه1391

آموزش آگاهی واج شناختی در کودکان عادی و 

                                                           
4- lisek-henchif 
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ل گفتار، زبان و خواندن دچارند، کودکانی که به اختال

باعث افزایش امتیاز سطح آگاهی واج شناختی و پیشرفت 

گردد. این افزایش از نظر آماری )نسبت به خواندن می

گروه هایی که آموزش ندیده اند( معنادار و اثر آن تا چند 

سال بعد از آموزش نیز باقی بود. نکته مهم در این 

واج شناختی با خواندن  پژوهشها همراهی آموزش آگاهی

(. با توجه به اهمیت 1384زاده، بود )به نقل از مستقیم

خواندن و حل مشکل نارساخوانی پژوهش حاضر با هدف 

مطلب  دقتبررسی تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر 

ابتدایی انجام  سومی پایه پسر دانش آموزان نارسا خوان

 گرفت.

 

 بررسی روش
است که در آن از طرح  ینیبال یینوع مطالعه، کارآزما

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در  شیپ

مستقل و  آگاهی واج شناختی به عنوان متغیرپژوهش  نیا

وابسته در نظر گرفته شد.  ریبه عنوان متغ دقت خواندن

آموزان پسر دانش یپژوهش تمام نیا یجامعه آمار

 یلیکه در سال تحصبودند  ییسوم ابتداپایه  ارساخوانن

 4و  2 ینواح یریادگیدر مراکز اختالالت  93-1392

 30کردند. در  پژوهش حاضر، یم لیشهر اصفهان تحص

 ینارساخوان صیتشخ یآموز نارساخوان پسر بر مبنادانش

 10تا  9 یسن هآموز و دامندانش یلیبر اساس پرونده تحص

 یآموزان بر مبناسال در پژوهش شرکت کردند و دانش

 ،ییو ناشنوا یینایاز جمله: ناب یداشتن مشکالت حس

 شی)اختالل سلوك، اختالل نقص توجه/ ب یاختالل رفتار

سابقه  ،یاضیاز نوع نوشتن و ر یریادگی یهای(، ناتوانیفعال

 ،آگاهی واج شناختیمشابه با برنامه  یهاشرکت در برنامه

روان گردان که بر توجه و تمرکز  یمصرف داروها

جلسه از پژوهش  1 بتیگذارد و غ یباق یر منفکودك اث

گروه نمونه با توجه  یخارج شدند. پس از انتخاب تصادف

 یمبن ینامه کتب تیورود و خروج، ابتدا رضا یبه مالکها

از  یمیآنها اخذ شد. ن نیآموزان از والدبر شرکت دانش

 شیبه عنوان گروه آزما یبه صورت تصادف آموزاندانش

 عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.  به  گرید یمیو ن

  ابزار:

پرسشنامه تشخیص اختالل نارساخوانی شیرازی و نیلی 

 (1391پور )

این آزمون یک آزمون انفرادی است و مرکب از 

آزمونهای تکمیلی. با این آزمون سطح خواندن کودك 

شود و همچنین وضعیت دقت  و دستخط و بررسی می

شود. بخشهای مختلف می مهارت رونویسی نیز مشخص

 این آزمون به قرار زیر هستند:

آزمون متنهای خواندن: این بخش مرکب از سه  -1

بخش داستانی است که اولی راهنما و دو متن دیگر 

متنهای همتا هستند. در انتخاب کلمات و ساختار صرفی، 

نحوی و معنیی هر سه متن کتاب فارسی کالس سوم 

دف از این آزمون استفاده از ابتدایی مالك بوده است. ه

این آزمون بررسی میزان دقت، است. آزمونهای تکمیلی: 

این بخش چندین زیرشاخه دارد شامل دقت  تناظر 

نویسی، واج، آزمون خواندن کلمات بی قاعده، آزمون 

ها. تفصیل این آزمون رونویسی و آزمون خواندن ناکلمه

ئه شده ( ارا1391در سه مجلد کتاب شیرازی و نیلی )

بدست  88/0و نوشتن  81/0است. پایایی عامل خواندن 

آمد. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه به صورت کلی 

 به دست آمده است. 87/0

فرم  ی رنگی ریون:آزمون ماتریس های پیش رونده

تصویری آزمون هوش ریون که اکثرتصاویر آن  36

 ساله و نیز 10تا  5رنگی است. این فرم برای کودکان 

ی ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. کودکان عقب مانده
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پژوهشهای اعتباریابی درکشور انگلستان نشان داده است 

که اعتبار این آزمون در تشخیص عامل عمومی هوش 

 (.1383باالست )رحمانی و عابدی، 
اج شناختی )دستجردی و سلیمانی، وآزمون آگاهی 

ی شامل سه بخش آگاهی هجایی، آگاه (:1389

واحدهای درون هجایی )تجانس و قافیه( و آگاهی واجی 

است. که هر بخش از آزمون دارای زیربخشهای است که 

اند های آگاهی واج شناختی عبارتپایایی خرده آزمون

، طبقه بندی صدای %94بندی صداهای نخست از: طبقه

، %82، تقطیع واج %90، تشخیص قافیه %91/انتهایی 

، %97، ترکیب هجا %87نامیدن حذف واج انتهایی و 

، ترکیب واج های درون %91های درون واژه ترکیب واج

 . %88غیر واژه 

ی پایه« بخوانیم و بنویسیم»شیوه مداخله: از کتاب 

کلمه انتخاب و از آن در آموزش طی  450دبستان  سوم

ی اول جلسه) ایدقیقه 60جلسه به صورت انفرادی  10

ی سوم شخیص تجانس، جلسهتقطیع هجایی، جلسه دوم ت

ی چهارم حذف ترکیب واجی، تشخیص قافیه، جلسه

ی پنجم تشخیص کلمات دارای واج آغازین، جلسه

ی ششم تشخیص کلمات دارای واج پایان یکسان، جلسه

ی هشتم نامیدن و حذف ی هفتم تقطیع واجی، جلسهجلسه

ی دهم نهم حذف واج میانی، جلسه واج پایان، جلسه

 ( به افراد گروه آزمایش و حذف واج آغازینامیدن 

پس  مجدداًپس از اتمام آموزش،  آموزش داده شد.

. دیش و گواه اجرا گردیهر دو گروه آزما یآزمون بر رو

آموزش، پس از گذشت  دو ماه  یداریپا یبه منظور بررس

هر دو  گروه اجرا  یبر رو یریگ یاز آموزش، آزمون پ

.دیگرد

  
 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش و پس آزمون دقت گروه آزمایش و کنترل 1جدول 

 

 :  آزمون شاپیرو ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات2جدول 

 

 

 ن لوین پیش فرض تساوی واریانس دو گروه:آزمو 3جدول 

 

 

 انحراف معیار میانگین پس آزمون انحراف معیار میانگین پیش آزمون

 20/1 95/5 26/2 57/9                    آزمایش              

 2/2 50/11 40/1 46/10                       گواه                

 29/3 5/8 04/2 93/10                        کل                

    

 معناداری آماره گروه ها  نرمال بودن توزیع نمرات 

 902/0 951/0 آزمایش  دقت

 635/0 936/0 کنترل 

F Df  1                Df2                 Sig              

457/0 1 28 493/0 
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 :تحلیل کوواریانس تاثیر آگاهی واج شناختی بر دقت خواندن4جدول 

 

   

 :  تحلیل کوواریانس مقایسه دقت گروه آزمایش بعد از دو ماه6جدول 

 توان آزمون اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی 

 95/0 954/0 001/0 87/432 1542 1 پیش آزمون

 85/0 323/0 001/0 25/125 2/352 1 اهگو

     45/2 28 خطا

 

در توضیح جداول مذبور باید اذعان داشت: نتایج 

میان نمرات پیش و  Fدهد که تحلیل کوواریانس نشان می

پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. از آزمون لوین 

 هـب توجه باو ها استفاده شد برای بررسی تساوی واریانس

معنادار نبود. همگنی  005/0در سطح  Fمقدار  هـک نـیا

واریانس و برقراری شیب نیز تایید شد و استفاده از تحلیل 

در  یلکو -وشاپیر نموآز نتایج کوواریانس مانعی ندارد.

 عـیزتو دنبو لنرما ایبر صفر ضفرنشان داد  ولجد

 یانسوارکو تحلیل نتایج .دشونمیرد   وهرـگدو  اترـنم

ن میانگین نمرات تعدیل شده دقت دو گروه نشان داد بی

در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد که این امر 

بخشی روش آگاهی واج شناختی بر دقت  رحاکی از اث

 .باشدماه می 2بعد از گذشت 

 

 گیریبحث و نتیجه

های دستجردی کاظمی و نتایج پژوهش حاضر با یافته

 (1384زاده )مستقیم (،1389) عبیری (،1385) سلیمانی

 هکسچ (،1385( احمدی )1385) میکائیلی و فراهانی

( همسو بود. دستجردی و 2012( و برکلی )2010)

( در یک بررسی نظری و مروری بر 1385) سلیمانی

ادبیات تحقیق پیرامون آگاهی واج شناختی نشان دادندکه 

ترین عناصر توانایی آگاهی واج شناختی یکی از کلیدی

ها نشان دادند که باال بردن آگاهی واج خواندن است. آن

شناختی بر توانایی خواندن افراد دارای اختالل یادگیری 

ای که نیاز به آزمون دارد. اثرگذار خواهد بود. فرضیه

( در پژوهشی نشان داد که اگاهی واجی و 1389عبیری )

ن بر سطوح خواندن و نوشتن اثرگذار است. آآموزش 

( در پژوهش خود نشان 1384سلیمانی ) زاده ومستقیم

دادند که آموزش آگاهی واجی بر مهارتهای خواندن 

آموزان دارای اختالل یادگیری اثر مثبت دارد. دانش

نیز در پژوهش خود نشان ( 1385میکائیلی و فراهانی )

دادند مدل پردازش واج شناختی در گروه عادی دو زبانه 

ین اساس، رود. بر اتری به شمار میمدل تبیینی مناسب

های آگاهی واج شناختی، نامیدن سریع خودکار و مؤلفه

دار با ی فعال واج شناختی دارای روابط علی معنیحافظه

احمدی و دیگران باشد. سرعت و صحت خواندن می

ی توانایی شناسایی واج ( به بررسی و مقایسه1389)

آغازین، به عنوان بخشی از مهارت آگاهی از واج در 

 توان آزمون اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی 

 92/0 925/0 001/0 34/271 45/1469 1 پیش آزمون

 85/0 319/0 001/0 42/81 24/435 1 گواه

     25/5 28 خطا
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معنا( و اثر بعضی متغیرها های بیها )کلمهناکلمهها و کلمه

واکی واج هدف و داری یا بیی تولید و واك)شیوه

موقعیت واج( بر این مهارت در کودکان پنج تا شش 

پرداختند و نتایج نشان داد در هر دو  ی فارسی زبانساله

گروه پسر و دختر توانایی شناسایی واج آغازین کلمه 

-های سایشی، بی( و شناسایی اج>05/0p)بیشتر از ناکلمه 

( >05/0pتر بود )ی هجای اول آسانواك و آغاز کننده

دو گروه دختر و پسر در هیچ کدام از تکالیف تفاوت 

( و لذا توانایی شناسایی p=78/0معناداری نشان ندادند )

واج در کودکان سنین پیش از دبستان متأثیر از متغیرهای 

های معنادار واج آغازین کلمهمختلفی است. شناسایی 

ها بود. امتیاز دختران در تکالیف تر از ناکلمهراحت

طراحی شده کمی بیشتر از پسران بود، ولی این تفاوت از 

نظر آماری معنادار نبود. تکالیف طراحی شده معیار 

مناسبی برای ارزیابی شناسایی واج آغازین در کودکان 

( در پژوهشی به 2010و دیگران ) 1طبیعی است. هسکچ

اموزان دارای بررسی اثر آموزش فضایی و واجی بر دانش

ها نشان داد که این اختالل یادگیری پرداختند. و یافته

ها بر بهبود اختالالت یادگیری منجمله اختالالت موزشآ

و دیگران  2خواندن و نوشتن اثر مثبتی دارد. برکلی

سی راههای ( با تاکید بر اختالالت خواندن به برر2012)

آموزان بهبود آنها پرداختند. این پژوهش بر روی دانش

راهنمایی انجام گرفت و بر محور آموزش خودگردان به 

تاثیر باال بردن آگاهی واج شناختی و فضایی و دیداری بر 

مهارتهای خوندن پرداخت. نتایج آزمون در گروه 

ای آموزش جلسه 10آزمایش حاکی از اثر معنادار دوره 

( نشان داد که 2000) 3گلون .روی گروه آزمایش بود. بر 

برای دستیابی به بهبود مهارت در تولید گفتار، آگاهی 
                                                           
1- Hesketh 

2- Berekly 
3-Gelon 

واج شناختی، و سواد در کودکان مبتال به اختالل گفتار از 

پذیر طریق استفاده ازمداخله آگاهی واج شناختی امکان

( نیز با آموزش آگاهی واج 2003) 4است. کندی و فلن

روی سه کودك سندروم دان نشان دادند که با شناختی 

توان سواد خواندن را آموزش مهارتهای واج شناختی می

 تا حد چشمگیری بهبود بخشید.

رسد استفاده از روش در واقع اینطور به نظر می

آگاهی واج شناسی با آموزش توانایی شناسایی صداها در 

کلمات و به عنوان یک مهارت ضروری برای تحول 

کردن و دقت توام با توانایی درك و تغییر هجی 

ها و نیز آگاهی از واحدهای گفتاری زبان، یعنی واج

واحدهای بزرگتر مانند هجاها و پایانه هجا بتواند به 

کودك کمک کند تا هنگامی که کودکان واژه، بخش 

شناسند، و همچنین کردن کلمات، و صدای حروف را می

کنند، بتوانند بنویسند، یبین حرف و صدا ارتباط برقرار م

کند تا کودك کلمات همچنین آگاهی از صدا کمک می

بندی کند و سپس آنها را بنویسد. به نظر گفتاری را دسته

-رسد آگاهی واجی از طریق افزایش آگاهی دانشمی

آموز نسبت به حروف و صداها، هجاها، ارتباط بین حرف 

رکیب و صدا، شناخت حروف اول، وسط و آخر کلمه، ت

تواند در بهبود دقت و می ها، دستکاری واجی و ...واج

آموزان نارساخوان متعاقب آن بهبود خواندن دانش

به اعتقاد توان گفت در مجموع میتاثیرگذار باشد. 

کودکان به علت  نارساخوانی در  2005الینگ و اسپلن، 

تأخیر در رشد مهارت آگاهی واج شناختی است. علت 

یا کمبود درك نارساخوانها از قابلیت  این امر، فقدان

هاست. به ها به هجاها و واجپذیری واژهترکیب و تقسیم

ها یا اصوات، به تواند بین قطعات واژهاین سبب، فرد نمی

                                                           
4-Cenedi- Flen 
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راحتی تغییر و تفکیک قائل شود و بازشناسی و 

شود، در نتیجه رمزگشایی واژگان، با مشکل مواجه می

دهد )فصیحانی فرد، یخواندن صحیح و سریع رخ نم

(. در واقع آگاهی واج شناختی، توانایی شنیدن و 1389

دستکاری کوچک ترین واحد صدا در زبان است. 

کلیدی است برای یادگیری خواندن برای کودکان که به 

طور معمول در حال تحول و رشد است. از این رو، 

آموزش خرده تواناییهای آگاهی واج شناختی سبب باال 

تواند شود و فرد میارت آگاهی واج شناختی میرفتن مه

مورد ساختار صوتی و واجی زبان گفتار،  به آگاهی در

ی خود، بهبود مهارت دست یابد که این امر، به نوبه

دارد. بنابراین، مهم است که برای  خواندن را در پی

شناسایی مشکالت موجود در آگاهی واج شناختی و برای 

توان خله به موقع اقدام شود. میهای مدااجرای برنامه

گفت که آموزش آگاهی واج شناختی هم بر افزایش 

آگاهی واج شناختی و هم بر بهبود سرعت و صحت 

خواندن، مؤثر است. آگاهی واج شناختی به فرد این 

شناختی زبان را دستکاری دهد که اجزای واجامکان را می

تبدیل کند و به کند و از این طریق، بتواند واج را به نوشته 

گیری معنی متن، دست یابد. بر این اساس، کسب و بهره

ساختار شناختی فرد، به او در خواندن  از چنین دانشی در

کند. به نظر محققان، مهارتهای صحیح و سریع، کمک می

ی قوی مهارت کنندهبینیآگاهی واج شناختی پیش

-خواندن هستند و حتی گفته شده که این مهارت در پیش

تر از هوش، لغات و درك بینی مهارت خواندن قوی

توان به صورت با توجه به موارد فوق می شنیداری است.

سالگی  4خالصه اشاره نمود: از آنجا که کودکان از سن 

توان با شوند، میبا برخی از اصول واج شناسی آشنا می

ریزی آموزشی در قالب بازی، کودکان را در برنامه

-و میپیش دبستانی با این برنامه آشنا مهدهای کودك و 

ای چندسطحی و  آگاهی واج توان از برنامه مداخله

ای و بالینی های آموزشی، مشاورهشناختی در محیط

توسط معلمان، متخصصان، و والدین جهت تأمین 

آموزان استفاده نمود و نقشی دانش« سالمت تحصیلی»

اخوان از اساسی در مداخالت بهنگام برای کودکان نارس

طریق آموزش آگاهی واج شناختی در این گروه از 

شود از برنامه آگاهی آموزان ایفا کرد. پیشنهاد میدانش

شناختی به عنوان یک روش مداخله مکمل در کنار واج

سایر روشهای درمانی و توانبخشی در مراکز ناتوانیهای 

یادگیری برای کمک به کودکان در معرض خطر و 

 های یادگیری استفاده شود. مستعد ناتوانی

در پایان نیز بایستی اشاره کرد این پژوهش با  

محدودیتهایی نیز مواجه بوده است.  نمونه پژوهش حاضر 

آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان اصفهان  تنها دانش

بوده است و این موضوع تعمیم نتایج را با مشکالتی 

های گردد در پژوهشکند.  بنابراین پیشنهاد میمواجه می

های دیگری استفاده شود و اطالعات به آتی از نمونه

دست آمده از این پژوهش با نتایج به دست آمده از 

 آموزان سایر مناطق کشور مورد مقایسه قرار گیرددانش

 

 تقدیر و تشکر

بدین وسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی را از 

 4و  2انی یادگیری نواحی مدیریت و مربیان محترم مراکز ناتو

شهر اصفهان که صمیمانه در اجرای پژوهش  همکاری الزم را 

 مبذول داشتند اعالم می دارند.
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