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Abstract
Introduction: Reading skill is one of the most important skills in elementary school so that its
disorder affects the learning of other subjects.
Aim: This paper aimed to study the effect of phonological awareness method intervention on
improving dyslexic students' reading.
Method: The research type was quasi-experimental. The population of this study included all
boys in the Second grade of elementary school from Roshtkhar and Khaf city in the academic
year 2015-2016. Based on a checklist of 27 items for dyslexia symptoms, report card, and health
assessment card of the first year of elementary school, 10 of them who were diagnosed with
dyslexia, were randomly selected. Then these students were randomly divided into the
experimental group with phonological awareness method intervention and control group. After
phonological awareness instructional intervention, a post-test was performed on both groups and
the data from pre-test and post-test were analyzed using SPSS version 19 with an independent ttest.
Results: The results of the independent t-test to compare the difference of scores between the
two groups showed that there was a significant difference between improvement mean in the
phonological awareness instructional group (9.78) and control group (2.67) at significance level
(p<0.0005). Which indicates the effect of phonological awareness treatment intervention on
improving students' reading.
Conclusion: Phonological awareness method has developed the reading skills of students by
increasing the range of accuracy and attention, enhancing reading speed and comprehension. For
improving the reading of dyslexic students, using phonological awareness method is suggested.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
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بررسی تأثیر راهبرد آگاهی واجشناختی بر پیشرفت مهارتهای خواندن
دانشآموزان پسر نارساخوان
محسن خوشرو ،1علی محمد رضایی ،2سیاوش طالع پسند
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 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .8دانشیار ،گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
مولف مسئول :علی محمد رضایی

ایمیلrezaei_am@semnan.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله1711/12/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1711/11/81 :

چکیده
مقدمه :مهارت خواندن یکی از مهمترین مهارت ها در دوره ابتدایی است به طوری که اختالل در آن بر یادگیری سایر دروس تأثیر
میگذارد.
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مداخله روش آگاهی واجشناختی در بهبود خواندن دانشآموزان با نارساخوانی بود.
روش :نوع پژوهش ،نیمه آزمایشی بود .جامعه این پژوهش کل دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان خواف و شهر رشتخوار در
سال تحصیلی  1710-19بودند که با نمونهگیری تصادفی  11نفر از آنها که بر اساس چک لیست  83گویه بررسی نشانگان
نارساخوانی ،کارنامه و کارت سنجش سالمت سال اول ابتدایی ،دارای اختالل خواندن تشخیص داده شده بودند ،انتخاب شدند و
ســپس ایــن دانشآموزان به صورت تصادفی به دو گروه ،آزمایشی با مداخله روش آگاهی واجشناختی و کنترل تقسیم شدند .پس از
اجرای مداخله آموزشی آگاهی واجشناختی پسآزمون روی هر دو گروه اجرا شد و دادههای حاصل از پیشآزمون و پسآزمون با
استفاده از  spssنسخه  11و با آزمون  tدو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای مقایسه نمرات اختالفی دو گروه نشان داد که بین میانگین بهبود در گروه آموزش آگاهی
واجشناختی ( )1/32در مقایسه با گروه کنترل ( )8/73تفاوت معناداری در سطح ( (P>1/1119وجود دارد؛ که بیانگر تأثیر مداخله
آگاهی واجشناختی بر بهبود خواندن دانشآموزان است.
نتیجهگیری :روش آگاهی واج شناختی با افزایش دامنه دقت و توجه ،افزایش سرعت خواندن و درک مطلب باعث پیشرفت در
مهارت خواندن دانشآموزان شده است؛ لذا پیشنهاد میشود به منظور بهبود خواندن دانشآموزان نارساخوان از روش آگاهی واج-
شناختی استفاده شود.
کلیدواژهها :خواندن ،نارساخوانی ،آگاهی واجشناختی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)8117 ،7این

مقدمه
1

اصطالح اختالل یادگیری در سال  1178و  1177توسط

کودکان دارای مشکلهایی مانند مشکل در ادراک

ساموئل کرک 8ارائه شد .او این اصطالح را برای

دیداری و تمیز دیداری و شنیداری ،حافظه شنیداری و

کودکانی که در تحول یادگیری خواندن ،نوشتن و

دیداری ،هماهنگی حرکت ،هماهنگی دیداری -حرکتی،

محاسبات ریاضی پیشرفت ناچیزی داشتند به کاربرد و

حفظ توجه و تمرکز ،بازداری تکانه ها ،سبک یادگیری،

اختالل یادگیری را وارد حوزه برنامه آموزش ویژه کرد.

بی قراری و بیش فعالی هستند و همچنین بسیار کمتر از

کرک در تعریف اختالل یادگیری بر ابعاد عصب

سن و سطح هوشی خود عمل میکنند (تیموری ،رضایی،

شناختی ،فرایند روانشناختی ،تفاوتهای درون فردی و

محمد زاده .)1712 ،در آﻏاز دوره دبستان رمزگشایی

برون گذاریها تأکید کرده است .باربارا بیتمن 7در سال

نمادهای بینایی و شنیداری زبان بر پایه مهارتهای واج

 1179ضمن تکرار تعریف کرک از اختالل یادگیری،

شناختی شکل می گیرد و فراگیری مهارتهای تحصیلی

کودکان با اختالل رفتاری 0را از تعریف کرک برون-

خواندن و نوشتن را تسهیل میسازد .مطالعات انجام شده

گذاری کرد (فلچر ،لیون ،فوکس ،بارنز .)8117 ،9اختالل

در زمینه بررسی ارتباط بین آگاهی واجشناختی و

یادگیری ،مشکالت یادگیری که ناشی از مشکالت بینایی

مهارتهای خواندن و نوشتن چه در زبان فارسی و چه در

و شنوایی ،ناتواناییهای حرکتی ،کم توانی ذهنی،

زبانهای دیگر بیشتر به بررسی رابطﺔ بین آگاهی واج-

اختالالت هیجانی ،فقر فرهنگی و محیطی یا وضیعت بد

شناختی و خواندن متمرکز بوده است (سلطانینژاد،

اقتصادی باشند را دربر نمیگیرد .اختاللهای یادگیری

سلطانینژاد ،آشتاب ،محمدی.)1717 ،

 8/3تا  71درصد و به طور متوسط  11تا  81درصد

آگاهی واجشناختی یا آگاهی از ساختمان آوایی کلمات،

جمعیت دانشآموزی را دربر میگیرد و در پسران بیشتر

مهارتی فرازبانی و دارای سه سطح واجی ،هجایی و درون

از دختران و به نسبت  8به  1تا  0به  1متغیر است .در بین

هجایی است (مخلصین ،کسبی ،احدی ،سجودی.)1717 ،

اختاللهای یادگیری ،اختالل خواندن رایجترین است که

اکثر کودکان ،قبل از خواندن ،سطوح آگاهی از هجا و

حدود  21درصد اختاللهای یادگیری را دربر میگیرد،

واحدهای درونهجایی را دارند؛ ولی سطح آگاهی از

شیوع آن در پسران سه برابر دختران است (آبکنار و

واج با آموزش خواندن شکل میگیرد (کرمی ،عباسی،

عاشوری.)1718 ،

زکییی .)1711 ،کودکان این مهارتها را در طی دوران

اختالل خواندن در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و

رشد به تدریج از سطوح ساده تا پیچیده فرا میگیرند.

آماری اختاللهای روانی با عالئمی همچون کند ،اشتباه،

برخورداری مناسب از مهارت آگاهی واجشناختی بر

به سختی خواندن کلمات ،مشکل در درک مطلب آنچه

جنبههای متعددی از رشد مهارتهای گفتاری و زبانی

خوانده است و مشکالت در هجی کردن کلمات شناخته

تأثیر میگذارد .این مهارت از عوامل تأثیرگذار بر
1

- Learning disabilities
- Samuel Kirk
3
- Barbara Bitman
4
- Behavioral disorder
5
- Fletcher, Lyon, Fuchs, Barnes

یادگیری خواندن و نوشتن است (سلطانی نژاد و
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همکاران .)1717 ،آگاهی واجشناختی شامل مهارت در

را کلیه دانشآموزان پسر پایهی دوم دبستان بخش سالمی

بهکارگیری قافیه ،تجانس ،ترکیب ،تقطیع ،جانشینی،

شهرستان خواف و شهر رشتخوار در سال تحصیلی -19

واژگون سازی است که این مهارتها افراد را قادر به

 1710تشکیل دادند .از بین پایههای دوم دبستان به طور

تشخیص صداها در میان کلمات میکند .نقص در آگاهی

تصادفی چهار کالس  81-71نفره انتخاب شد و از بین

واجی یعنی درک اینکه زبان گفتاری مرکب از واجها

آنها  80نفر از دانشآموزانی که بر اساس روخوانی

است نقش محوری در دانشآموزانی که دارای اختالل

کتاب درسی ،کارنامه ،کارت سنجش سالمت سال اول

خواندن هستند بازی میکند و آموزش آگاهی واج-

ابتدایی و چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی ،دارای

شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر آگاهی واجی ،نامیدن

اختالل خواندن تشخیص داده شده بودند ،بهطور تصادفی

حروف ،دانش صدای حرف ،خواندن کلمه و سرعت در

 11نفر را انتخاب کردیم ســپس ایــن دانشآموزان به

خواندن دارد (لطیفی و یعقوبی .)1712 ،دانشآموزانی

صورت تصادفی به دو گروه ،آزمایشی (با مداخلﺔ روش

که آگاهی واجشناختی ندارند ،نمیتوانند درک کنند که

آگاهی واجشناختی) و گروه کنترل تقسیم شدند .هـر

واژهها قابل تقسیم به هجاها و واجها بوده و همچنین

گـروه شـامل  9دانشآموز پسـر بـود .معیار ورود به

ترکیب پذیرند .این نقص موجب میشود ،فرد نتواند بین

مطالعه شامل رضایت مدیر مدرسه ،والدین ،معلم و

واژهها و اصوات آنها به راحتی تمیز قائل شود و از

دانشآموزان برای شرکت در پژوهش ،داشتن هوش

رمزهای واجی برای افزایش ظرفیت حافظه فعال استفاده

طبیعی کودک ،روانخوانی ضعیف و کسب نمره  17و

کند؛ بنابراین کودکانی که در رشد آگاهی واجشناختی

باالی آن در چک لیست نشانگان نارساخوانی و معیار

تأخیر دارند در معرض نارساخوانی هستند (حبیبی کلیبر،

خروج از مطالعه شامل دو جلسه ﻏیبت دانشآموز و عدم

فرید و شبان بسیم)1717 ،؛ بنابراین با توجه شیوع باالی

همکاری در انجام تکالیف بود .گروه آزمایشی به مدت

اختالل خواندن نسبت به بقیه اختاللهای یادگیری و

 11جلسه و در هر هفته یک تا دو جلسه  09دقیقهای

اهمیت خواندن و حل مشکل نارساخوانی که عالوه بر

آموزش خاص خود را دریافت نمود که خالصهی

بهبود در نمره خواندن دانشآموزان ،باعث تأثیر در بهبود

جلسات آموزش به روش آگاهی واجشناختی در جدول

سایر دروس میشود هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر

شماره  1آمده است و گروه کنترل ﻏیر از آموزش

راهبرد آگاهی واجشناختی در بهبود خواندن دانش-

مرسـوم مدرسـهای آموزش خاص دیگری دریافت نکرد.

آموزان پسر نارساخوان پایه دوم ابتدایی بود.

بعد از اتمام مداخالت گروه آزمایشی ،پسآزمون روی
هر دو گروه اجرا شد و دادههای حاصل از پیشآزمون و

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی شامل پیش-

پسآزمون با استفاده از  spssنسخه  11آزمون  tدو گروه
مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

آزمون -پسآزمون با گروه کنترل بوده و جامعهی آماری
جدول  1خالصهی جلسات آموزشی روش آگاهی واجشناختی
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جلسه

78

اهداف و محتوای جلسه

اول

تقطیـع هجـایی :کلمات را به دانشآموز داده و میخواهیم آنها را بخش بخش بخواند.

دوم

تشخیص تجانس واجی :از بین کلمات ،آنهایی که واج شبیه هم دارند دستهبندی کند و وجه
تشابه را بیان کند.

سوم

تشخیص قافیه مثل «دارا و سارا»« ،روباه و کاله»

چهارم

حذف ترکیب واجـی و ساخت کلمه جدید مثالً حذف واج «د» در «دارا» که میشود «ارا»

پنجم

تشخیص کلمات دارای واج آﻏـازین مشابه مثالً «آبان و آذر»

ششم

تـشخیص کلمـات دارای واج پایانی یکسان مثالً «باران و گچساران»

هفتم

نامیدن و حذف واج پایانی :ابتدا کلمه را میخواند و سپس واج پایانی را حذف میکند و کلمه
جدید را میخواند.

هشتم
نهم

حذف واج میانی و نامیدن ،حذف واج آﻏازی و نامیدن
روانخوانی متن درس جدید به این صورت که ابتدا دانشآموز قویتر میخواند و سپس بقیه
دانشآموزان.

دهم

در این جلسه هدف خواندن ،درک و فهم متن خوانده شده بود .به این صورت که دانشآموز
متنی را میخواند و معنی چند کلمه از او پرسیده میشد (مثالً کاشف ،قضاوت ،ناهموار،
ﻏلظت) اگر معنی کلمه را نمیدانست معنی آن را از فرهنگ لغت پیدا میکرد (مثالً از فرهنگ
لغت معنی کاشف که آشکارکننده است را پیدا کند و همخانوادههای آن را نیز یاد بگیرد).

ابزار

متخصــص شــاﻏل در مراکــز نــاتوانیهــای یــادگیری

چک لیست بررســی نشــانگان نارســاخوانی :1برای

کــه در رابطــه بــا شناســایی و درمــان نارساخوانها

شناسایی دانشآموزان نارساخوان از چک لیست بررســی

فعالیت داشتند تائید شد (میکاییلی و فراهانی.)1720 ،

نشــانگان نارســاخوانی  83گویــه کــه توســط ســلیمی

همچنین روایی محتوایی پرسشـنامه توسـط اسـاتید

تیمــوری ( )1727با هدف شناسایی و تشــخیص دانش-

دانشـگاه تربیـت معلـم تائید شـده اسـت و پایایی آن از

آموزان مقطع ابتدایی که در معرض خطر ابتال بـه نـاتوانی

طریق آلفای کرونباخ باالی  %31ذکر شده است (سلیمی

و مشـکالت خوانـدن هسـتند ،استفاده شد .ایـن پرسشـنامه

تیموری.)1727 ،

فـرم معلـم بوده که باید توسط معلم بـا توجـه بـه شـناختی
کـه از دانشآموز دارد در پـیشآزمـون و پـسآزمون

یافتهها

تکمیل و ارزیابی شود .نمرهگذاری پرسشنامه به صورت

در این مطالعه  11نفر از دانشآموزان پسر نارسا خوان

بلی و خیر است .جهت بررسـی پایـایی ایـن چک لیست

پایه دوم دبستان شرکت کرده بودند که به طور مساوی در

از آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد و ضـریب به دست

دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .یافتههای

آمـده  1/28بود که نشان میدهـد چک لیست فـوق

توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار بهبود خواندن

ابـزاری پایاسـت .روایـی ایـن چک لیست را 9

گروه آگاهی واجشناختی و کنترل ،در مرحله پیشآزمون

- Checklist for the symptoms of dyslexia

1

و پسآزمون در جدول شماره  8آورده شده است.
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جدول  2آمارههای توصیفی گروه آزمایش و کنترل
بهبود خواندن

زمان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه آگاهی واجشناسی

پیشآزمون

9

9/77

1/27

پسآزمون

9

19/01

1/71

پیشآزمون

9

2/19

7/87

پسآزمون

9

11/28

7/9

گروه کنترل

نتایج جدول  8حاکی از این است که میانگین بهبود

بهبودی به میزان  8/73در گروه کنترل است که در مقایسه

خواندن در پیشآزمون در گروه واجشناسی ()9/77

با گروه آزمایش تغییرات اندکی در گروه کنترل رخ داده

است .در حالی که میانگین این گروه در پسآزمون

است .به منظور مقایسه گروه آزمایش و کنترل در

( )19/01است .اختالف میانگین های پسآزمون و

پسآزمون با تعدیل نمرات پیشآزمون به دلیل عدم

پیشآزمون در گروه آزمایش  1/32نمره است

رعایت مفروضه همگنی شیب رگرسیون ،از آزمون  tدو

( )19/01-9/77=1/32که نشان میدهد توانایی خواندن

گروه مستقل برای مقایسه نمرات اختالفی (پسآزمون

گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به خط پایه به میزان

منهای پیشآزمون) گروه آزمایش و کنترل استفاده شد.

 1/32نمره بهبود یافته است .نمرات گروه کنترل نشان می

در ادامه نتایج آزمون کولوموگروف -اسمیرنوف برای

دهد که برای این گروه میانگین بهبود خواندن در پیش-

بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در جدول  7ارائه شده

آزمون ( )2/19و در پسآزمون ( )11/28است که بیانگر

است.

جدول  3بررسی وضعیت نرمال بودن متغیر بهبود خواندن
بهبود خواندن

زمان

آماره

سطح معناداری

گروه کنترل

پیشآزمون

1/072

1/121

پسآزمون

1/919

1/231

پیشآزمون

1/713

1/981

پسآزمون

1/313

1/101

گروه آگاهی واجشناسی

نتایج جدول  7نشان میدهد که سطح معنیداری به دست

بودن توزیع دادهها از آزمون  tدو گروه مستقل برای

آمده برای نمرات گروه آزمایش و کنترل در مراحل

مقایسه نمرات اختالفی (پسآزمون منهای پیشآزمون)

پیشآزمون و پسآزمون از  1/19باالتر است ؛ لذا توزیع

گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .نتایج در جدول

نمرات متغیرها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای

شماره  0ارائه شده است.

هر دو گروه نرمال است .پس از حصول اطمینان از نرمال
جدول  4نتایج آزمون  tدو گروه وابسته برای دو گروه
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نمرات اختالفی
پیش آزمون -پس آزمون
گروه واجشناختی
پیش آزمون -پس آزمون
گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

1/32

1/71

8/37

1/77

مقدار t

13/99

درجه آزادی

2

70

سطح معناداری

1/1119

نتایج جدول شماره  0نشان میدهد که مقدار آماره

( )1717نشان دادند که آگاهی واجشناختی بر بهبود

آزمون  tبرابر با  13/99است که با درجات آزادی  2در

دقت ،سرعت و درک مطلب خواندن دانشآموزان دارای

سطح  p≤1/1119معنیدار است؛ بنابراین نتیجه گرفته

نارساخوانی تأثیر دارد .پهلواننشان ،رستمی و راوری

میشود بین گروه آزمایش (آگاهی واج شناختی) و گروه

( )1719نشان دادند که مداخله آگاهی واجشناختی می-

کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد و نتیجه گرفته می-

تواند همراه با برنامههای آموزشی و توانبخشی در دانش-

شود که آگاهی واجشناسی بر بهبود خواندن دانشآموزان

آموزان نارساخوان منجر به تغییر در دقت خواندن آنها

نارساخوان دوم دبستان مؤثر است؛ بنابراین ،نتایج حاکی

شود .پژوهش مشکانی ،نوری ،لطفی و عبادی نیا ()1717

از این است که آموزش به روش آگاهی واجشناختی

حاکی از این است که آگاهی واجشناختی پیشبینی مهی

موجب بهبود خواندن در دانشآموزان نارساخوان پایه

برای دقت خواندن ،سرعت نامیدن و روانخوانی متن

دوم دبستان شده است.

است .علیپور ،کریمی ،ترکده ،زندی و یزدانفر ()1711
نیز آموزش واجشناختی را بر توانایی آگاهی واجشناختی،

بحث

خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشـی راهبردهـای آگـاهی

مؤثرتر توصیف کردند .به طور کلی میتوان گفت:

واجشـناختی بـر پیشرفت مهارتهای خواندن دانش-

آگـاهی واجشـناختی بـه فـرد ایـن امکان را میدهد که

آموزان نارساخوان بود .یافتـههـای پـژوهش حاصل از

اجزای واج شناختی زبان را دستکاریکند ،واج را به

آزمون  tمستقل نشـان داد که آموزش آگاهی

نویسه تبدیل کند و بـه معنی متن دست یابد .بر این اساس

واجشناختی در افزایش مهـارت خوانـدن دانشآموزان

کسب و بهرهگیری از چنین دانشی در ساختار شناختی

نارساخوان پسر پایهی دوم ابتدایی تأثیر قابل توجهی دارد

فرد بـه او در خواندن صحیح و سریع کمک میکند

(خوشرو ،رضایی و طالع پسند )1719 ،که این با یافتههای

(نریمانی ،نوری و ابوالقاسمی .)1710 ،همچنین آموزش

مختلفی همسو است .به عنوان مثال؛ پیرخایفی ،حسنوند،

آگاهی واجشناختی به دانشآموزان باعث تقویت آنها

اعظمی و حسنوندی ( )1710نشان دادند که آگاهی واجی

در زمینه ساختارهای واجی شده که این امر به خواندن

بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتال به اختالل-

صحیح کمک میکند و درک مطلب که هدف نهایی

های یادگیری مقطع اول دبستان مؤثر است که این تأثیر

خواندن است ،حاصل گردد (الی و چنز .)8117 ،1بـه

در دختران بیشتر از پسران بود .حبیبی کلیبر و همکاران
- LiY &,ChenS
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نظـر محققـان ،مهارتهای آگـاهی واجشـناختی پیش

نتیجهگیری

بینی کننده قوی مهارت خواندن هستند.

اختالل خواندن یکی از مشکالت شایع در دوره ابتدایی

یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پیپ-نئومن،

است ،در صورتی که اقدام مناسبی در این دوره برای

ارمینجن-مارباک ،گراندی ،ویلیمس ،هایم )8119( 1که

بهبود خواندن صورت نگیرد ،مشکالت ناشی از آن می-

نقش آگاهی واجشناختی را در درمان نارساخوانی در

تواند باعث کاهش خودپنداره و انگیزش دانشآموز و

دانش آموزان مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار دادند،

همچنین مشکالتی در یادگیری سایر دروس شود .بهترین

ناهمسو است .آنها دریافتند آموزش آگاهی واجشناختی

زمان برای مداخلههای آموزشی بر روی دانشآموزان

به عنوان بخشی از درمان خواندن در کودکان نارساخوان

دارای اختالل خواندن یا نارسا خوانی همان سالهای

دارای نقض آگاهی واجشناختی ،ضرورتی ندارد .بلکه

آﻏازین مدرسه است .دانشآموزان با اختالل خواندن در

یک روش خواندن بصری پس از مرحله آﻏازین میتواند

خواندن واژهها و جمالت ناتوان هستند و یا بسیار کند و

نقض آگاهی واجشناختی در کودکان نارساخوان را

آهسته میخوانند و درک درستی از متن ندارند .این

جبران کند (به نقل از هاشمی ،بیرامی ،اسماعیلپور،

مشکالت میتواند به علت ضعف در آگاهی واجشناختی

نعمتی سوگلیتپه ،خوش اقبال .)1712 ،همچنین بوئتز،

دانشآموز یعنی ناتوانی در تشخیص واجها ،ترکیب و

اوپ د بیک ،وندرموستن ،اسکات ،گیلبرت ،مانتینی و

تقطیع آنها باشد .به طوری که اگر دانشآموز واجها را

گسکویر )8117( 8بیان کرد بازنمایی واجشناختی در افراد

به درستی بشناسد و بتواند آنها را با هم ترکیب کند و یا

مبتال به نارساخوانی سالم است؛ اما دسترسی به آن آسیب

هجاهای کلمات را بتواند بیان کند ،بخش مهمی از

دیده است .این مطالعات شواهد عصبی برای این

مشکالت خواندن آنها برطرف خواهد شد .پژوهشگران

نتیجهگیری را فراهم کردهاند که بازنمایی واجشناختی در

از اجرای این پژوهش نتیجه گرفتند که آموزش آگاهی

نارساخوانها دقیقاً مشابه با افراد بهنجار رخ میدهد؛ اما

واجشناختی در بهبود خواندن و درک مطلب دانش-

کمتر در دسترس پردازشهای واجشناختی سطح باالتر

آموزان مؤثر بوده است .به همین خاطر اجرای برنامه

قرار میگیرد (موسینژاد جدی ،محمود علیلو ،نظری،

آموزشی آگاهی واجشناختی بر روی دانشآموزان با

 .)1719همچنین نتایج هاشمی و همکاران ( )1712نشان

اختالل خواندن ضرورت دارد و به آنان در پیشرفت

داد که آموزش آگاهی واجشناختی سبب بهبود نشانههای

مهارتهای خواندن کمک مینماید .با اینکه تالش شد

اختالل خواندن در دانشآموزان ابتدایی شده است؛ ولی

تا نهایت دقت در اجرای پژوهش وجود داشته باشد؛ اما

روش توانبخشی متمرکز بر حافظه در بهبود خواندن

این پژوهش با محدودیتهای روبرو بود؛ این مطالعه بر

مؤثرتر بوده است.

روی دانشآموزان پسر بوده و به همین سبب در تعمیم
نتایج روی دانشآموزان دختر باید احتیاط کرد و همچنین
محدودیت حجم نمونه تعمیم نتایج را با احتیاط همراه
1

- Pape-Neumann, Ermingen-Marbach, Grande, Willmes, Heim
- Boets, Op de Beeck, Vandermosten, Scott, Gillebert, Mantini,
Ghesquière
2

میسازد .پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده این
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مداخله بر روی دانشآموزان دختر هم انجام شود و
همچنین افزایش در تعداد نمونه مورد بررسی امکان تعمیم
 عالوه بر این میتوان اثر.دهی نتایج را تسهیل مینماید
راهبرد آگاهی واجشناختی را به صورت ترکیبی با سایر
 با توجه به.روشهای بهبود خواندن هم بررسی کرد
 روانشناسان و معلمان میتوانند از،اثربخشی این مداخله
آن در جهت کاهش مشکالت خواندن دانشآموزان در
.مدرسه و محیط درمان استفاده کنند
سپاسگزاری
مقاله حاضر بخشی از پایاننامه دوره ارشد با کد
 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه0811011
 ریاست، بدینوسیله از استاد راهنما و مشاور.سمنان است
آموزش و پرورش خواف و رشتخوار و مدیران مدارس و
معلمان پایه دوم این مدارس که ما را در انجام این
. صمیمانه تشکر مینمایم،پژوهش یاری نمودند
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