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 چکیده

پژوهش حاضر به منظور رفع مشکل گفتار و خواندن دانش آموز از طریق تربیت شنوایی و زبان آموزی صورت گرفته است. در 

این مطالعه به بررسی ارتباط ادراک شنیداری و اختالالت گفتار و زبان و خواندن پرداخته شده است و هدف، رفع مشکل گفتار 

. داده ها پس آزمون انجام شد -در قالب یک طرح پیش آزمونو خواندن دانش آموز است. پژوهش حاضر از نوع اقدام پژوهی و 

ویرایش چهارم، آزمون تشخیص شنیداری) وپمن(، آزمون آگاهی واج شناخی، آزمون غیر  -مقیاس هوش وکسلر کودکاز طریق 

جمع آوری شده اند.  ی شنیداری، توالی شنیداری و حساسیت شنیداری رسمی خواندن، آزمون تلفظ صداهای حروف، حافظه

متخصص وضوح گفتار دانش آموز را از طریق صدای ضبط شده قبل و بعد از اجرای مداخله، قضاوت کردند. ثبات  4عالوه بر این 

کودک نیز بعد از اجرای مداخله تولیدی در تولید حروف و کلمات بعد از مداخله افزایش پیدا کرد. عالوه بر این وضوح گفتار 

تربیت شنوایی افزایش یافت و به تبع آن خواندن او نیز پیشرفت قابل مالحظه ای کرد. بر اساس این یافته ها، به نظر می رسد که 

ی جهت و زبان آموزی بر بهبود گفتار و خواندن دانش آموز موثر بوده است. بنابراین استفاده از روش تربیت شنوایی و زبان آموز

 بهبود گفتار و رفع اختالالت مربوط به آن قابل توصیه است.

 ، اختالل خواندناختالالت گفتارتربیت شنوایی، زبان آموزی، واژگان کلیدی: 



 مقدمه

تعلیم و تربیت کلید و رمز اصلی ثروت آینده است. اگر تنها یک عرصه از عرصه های حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد، 

1(. و از بعد سلبی، تامن1375صه، عرصه آموزش و پرورش است)هندی، آن عر ( عنوان می کند که 1378به نقل از گلداسمیت) 

چنین شواهدی اهمیت «. برای از بین بردن یک جامعه، هیچ راهی بهتر از تحلیل و تضعیف نظام آموزشی آن کشور نیست: » 

به این دلیل کارگزار و عامل اصلی آموزش و پرورش به شمار می آید آموزش و پرورش را بیش از پیش روشن می سازد. معلم 

که اهداف متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط وی به منصه ظهور می رسد. شون معتقد است که کارگزاران در برخورد با 

ده در دوره های تربیت مسائل عینی و در موقعیت های خاص، خود را به کاربرد مجموعه ممارست ها یا راهکار های آموخته ش

حرفه ای و آموزش دانشگاهی، مقید نمی دانند، بلکه با ارزیابی مسئله یا موقعیت، عملی را در نوع خود خاص و در باطن بی بدیل 

می دانند و تالش می کنند تمامی توانایی فکری و وجودی، از جمله دانش علمی خود را به کار گیرند تا موفق به کشف راه حل 

 (.1379ند)مهر محمدی، خاصی شو

ا نمود. به همین دلیل لذا میدان عمل را برای فراگیران و به ویژه معلمان به عنوان کارگزاران اصلی امر تعلیم و تربیت، مهی

با ذهنیت  هدف می بایست ، گسترش پژوهش از نوع اقدام پژوهی ) پژوهش در عمل( باشد. اقدام پژوهی، یعنی اینکه معلم

عالیتی گفته می ف(. اقدام پژوهی به هر 1377موقعیت های عینی که با آن سر و کار دارد، مواجه شود)گویا،  پژوهش گرانه با

و مشکالتی  شود که منجر به تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب شود. اقدام پژوهی در آموزش و پرورش، روش علمی حل مسائل

 (.1389د، رفع یا کاهش مشکالت است)قاسمی پویا، است که کارورزان با آن در ارتباط هستند و هدف آن بهبو

زیر بنای یادگیری تحصیلی، خواندن است. با این وجود بسیاری از کودکان هنگام ورود به مدرسه در این مشکل دارند و دچار 

2نارسا خوانی 3(. بر اساس تعریف انجمن روانشناسی بریتانیا1382هستند)رمضانی،   ک و توانایی های ، نارسا خوانی بر زبان، ادرا

حرکتی اثیر می گذارد و در اصل ترکیبی از نشانه ها و مشکالتی است که بر فرایند یادگیری خواندن، امال و نوشتن تاثیر گذار 

 است.

ش آموز از در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش اقدام پژوهی به بررسی بهبود مشکل گفتاری و خواندن دان

ورد نظر قاسمی می و زبان آموزی پرداخته شود. با این تفاسیر، پژوهش حاضر بر اساس مراحل اقدام پژوهی طریق تربیت شنوای

 (، انجام می شود. مراحل پژوهش در عمل از دیدگاه قاسمی پویا عبارتند از؛  1389پویا)

 مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش 

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مساله 

 (1اهدگرد آوری اطالعات)شو 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 

 انتخاب راه جدید و نظارت بر آن 

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 

 (2گرد آوری اطالعات)شواهد 

 ارزیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن 

 تجدید و اصالح و نوشتن بحث و نتیجه گیری 

 روش
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در استان فارس انجام شده است.  شهرستان سپیدانادگیری نشاط ت ویژه یمرکز آموزشی و توان بخشی مشکالاین پژوهش در 

این مرکز، از لحاظ امکانات در حد مدیر می باشد.  1درمانگر اختالالت یادگیری)آموزگار( و  4اتاق درمان و  4این مرکز دارای 

 مطلوبی قرار دارد.نسبتا 

واده ها دوزبانه)لری تر از متوسط قرار دارند. و اکثر خاندر این منطقه والدین به لحاظ شاخص های رفاه عمومی در حد پایین 

 فارسی( هستند. –

دانش آموزی به نام یسنا به همراه مادر خود، به مرکز مراجعه کرد. مادر به شدت از  1398-99سال تحصیلی در آذر ماه 

ر مشکالت یسنا را به این صورت وضعیت دختر خود شاکی بود. پس از آرامش نسبی مادر، مصاحبه بالینی را شروع کردم. ماد

یسنا فرزند دوم خانواده است. خواهر بزرگتر او به عنوان دانش آموز تلفیقی مشغول به تحصیل است. یسنا در مدرسه » عنوان کرد:

نمی تواند از خودش دفاع کند، هم کالسی هایش با او دوست نمی شوند، مشکل گفتاری دارد، بعضی از حروف را صحیح تلفظ 

همیشه به او تذکر داده ام که درسش را خوب بخواند. اگر » سپس مادر مکث کرد و گفت:« کند، در امال بسیار ضعیف است.نمی 

او کم خونی شدید دارد. و مراحل رشد گفتاری از قبیل: گفتن » همچنین بیان کرد:« امال خوب نگیرد، من او را تنبیه می کنم.

من به تنهایی » مادر یسنا را با این جمالت بدرقه کردم:« خیر پشت سر گذاشته است.اولین کلمه، گفتن اولین جمله را با تا

معجزه نمی کنم. همه ی ما به عنوان یک تیم، باید به هم کمک کنیم تا مشکالت فرزند دلبند شما مرتفع گردد. خواهش می 

عهده من بگذارید. ضمن اینکه به هیج وجه کنم شما مسئولیت مادری خود را انجام دهید و مسئولیت درمانی و آموزشی را به 

سپس در نامه ای  ایشان هم قول دادند که همکاری الزم را داشته باشند و به توصیه ها عمل کنند.« از تنبیه استفاده نکنید.

نا در یس» محرمانه از معلمش خواستم، وضعیت یسنا به با ذکر دقیق جزئیات شرح دهد. ایشان به این صورت اشاره کردند که: 

 «تکلم بعضی از حروف و کلمات دچار مشکل است. در دیکته بسیار ضعیف است. با تکرار و تمرین، روخوانی او بهتر می شود.

جلسه بعد یسنا به مرکز مراجعه کرد. در ابتدای جلسه اصرار داشت که مادر نیز در اتاق حضور داشته باشد. انگار نگران و 

در هنگام ارزیابی اولیه  شی و انجام چند بازی ساده، اجازه داد که مادرش از اتاق خارج شود.مضطرب بود. بعد از کشیدن یک نقا

متوجه مشکل گفتاری او شدم. لذا با توجه به اهمیت موضوع، تصمیم گرفتم در حد توان تغییرات مثبتی به عنوان یک امانتدار، 

چگونه از طریق تربیت شنوایی » ین دلیل موضوع اقدام پژوهی را برای پیشگیری از ضایع شدن این امانت الهی انجام بدهم. به هم

 را انتخاب کردم.« و زبان آموزی ، مشکل گفتاری و خواندن یسنا را بهبود بخشیدم؟

 (1شواهد)اطالعات آوری گرد
دن او الف( مشاهده: در حین ارزیابی اولیه و مصاحبه متوجه شدم یسنا با دعوت من شروع به صحبت می کند و صحبت کر

نیز به صورت تلگرافی و پاسخ تک کلمه ای است. وقتی وضعبت او را از آموزگار مدرسه جویا شدم، متوجه شدم که متاسفانه در 

 مدرسه نیز همین روال را در پیش داشته است.

 -نواده)لریب( تشکیل جلسه با والدین دانش آموز: در مالقاتی که با مادر یسنا داشتم متوجه شدم که دو زبانه بودن خا

فارسی( و با تن صدای بلند صحبت کردن آنها و تلوزیون دیدن یسنا با صدای بلند شاید دالیل ضعف حساسیت شنیداری و در 

 نتیجه مشکالت گفتار و خواندن اون باشد.

ن زمینه تجربه ج( تشکیل جلسه با همکاران: در جلسه ای که با حضور همکاران توانمند مرکز داشتم از آنها خواستم اگر در ای

ای دارند، در اختیارم قرار دهند. که چندین راه حل نیز همکاران ارائه دادند. به عنوان مثال( ممکن است از لحاظ هوش نسبت 

 به دیگران عقب تر باشد. 

پژوهش  د( مطالعه: برای کسب اطالعات بیشتر به جست و جو در پایگاه های اطالعاتی پرداختم که به عنوان ادبیات و پیشینه

 به تعدادی از آنها اشاره می کنم؛

( حاکی از آن بود که دانش آموزان با اختالل خواندن در هر چهار خرده آزمون 1395یافته های پژوهش قاسمی و همکاران)

ادراک شنیداری عملکرد پایین تری نسبت به هم کالسان عادی خود داشتند. بسیاری از دانش آموزان با اختالل خواندن در 

 راک شنیداری ضعف دارند و باید ارزیابی و تقویت این مهارت ادراکی در برنامه توان بخشی آنها گنجانده شود.اد



( نشان داد که آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر توانایی خواندن کودکان 1392نتایج پژوهش وطن دوست و همکاران)

وزشی و درمانی می توان از آموزش ادراک دیداری و شنیداری نیز نارسا خوان موثر بوده است. لذا در کنار سایر روش های آم

 استفاده نمود.

دانش آموزان نارسا خوان معموال در کالس های درس مشکالت رفتاری دارند، دامنه توجه آنها محدود است، در تمرکز مشکل 

نا امیدی و کم جراتی می کنند، در  دارند، معموال در مدرسه افت تحصیلی دارند، اغلب آنها مسایل هیجانی دارند، احساس

خواندن شفاهی و کالمی تردید دارند و گاهی دچار لکنت می شوند، هنگام خواندن به جای حرکت چشم ها، سر خود را حرکت 

می دهند، کلمه به کلمه می خوانند، به زحمت و با صدای کشیده و لحن یکنواخت می خوانند، به نقطه گذاری ها توجه ندارند 

توجه به معنی لغت غافل هستند، وقتی مطلبی را آهسته می خوانند لب های شان را تکان می دهند یا در ذهنشان لغات را و از 

می خوانند، واژه ها را غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند، کلماتی را تازه خوانده اند جا به جا تکرار می کنند، حافظه 

فاقد تمییز و تشخیص کافی شنیداری هستند، محیط خانوادگی آن ها برای موفقیت در دیداری و شنیداری آن ها ضعیف است، 

مدرسه به آنها فشار می آورد و یا اینکه نگرش منفی افراطی به عملکرد مدرسه دارند، در مدرسه سازگاری شخصی و رشد 

 (.1387اجتماعی کافی ندارند)تبریزی، 

 ار های زیر استفاده کردم؛از این رو برای بررسی دقیق تر موضوع از ابز

 . در جدول زیر نتایج آورده شده است؛(1)پیوست ویرایش چهارم استفاده کردم -از مقیاس هوش وکسلر کودکگام اول: 



 ویرایش چهارم -: نتایج مقیاس هوش وکسلر کودک1جدول 

 نمره ترکیبی)هوشبهر( مقیاس

 62 (VCIدرک کالمی)

 55 (PRIاستدالل ادراکی)

 62 (WMIال)حافظه فع

 88 (PSI)سرعت پردازش

 56 (FSIQمقیاس کامل)

گویه است. که در مقابل هر  40. این آزمون دارای (2)پیوست از آزمون تشخیص شنیداری) وپمن( استفاده کردمگام دوم: 

ده می شود. ( است. در پایان، تعداد متفاوت، یکسان و جواب های غلط شمرD( و متفاوت)Sگویه، دو پاسخ به صورت یکسان)

 نمرات هنجار آزمون تمیز شنیداری وپمن، تمیز شنیداری دانش آموز ارزیابی می شود. 2جدول آنگاه با استفاده از 

 نمرات هنجار آزمون تمیز شنیداری وپمن: 2جدول

 تعداد خطاها گروه سنی

 خطا 7کمتر از  سال 5

 خطا 5کمتر از  سال 7

 خطا 4کمتر از  سال 8

 خطا 3کمتر از  لسا 8باالتر از 

. در این آزمون سه مهارت) بخش کردن، ترکیب کردن و (3)پیوست از آزمون آگاهی واج شناخی استفاده کردم گام سوم:

 تجزیه)صداکشی( سنجیده می شود.

این آزمون، مهارت های پایه خواندن، خطاهای رایج  (.4ون غیر رسمی خواندن استفاده کردم) پیوست از آزمگام چهارم: 

 مالک های آزمون ذکر شده است؛ 3ل واندن، آهنگ خواندن و آهنگ درک مطلب را ارزیابی می کند. در جدوخ
 مالک های تشخیصی آزمون غیر رسمی خواندن: 3جدول 

درصد های باال، نشان دهنده ی مشکل کم و درصد های پایین، نشان  مهارت های پای خواندن

 دهنده ی اختالل می باشد.

 درصد های باال نشان دهنده ی اختالل می باشد. واندنخطاهای رایج خ

 آهنگ خواندن
 آهنگ درک مطلب

 % به باال 75خوب: 
 %50متوسط: 

 به پایین %25ضعیف: 

نامناسب: توانایی درک مطلب در حد متوسط ولی به دلیل تمرین کافی 

 از طرف دانش آموز می باشد.

شنیداری، توالی شنیداری و حساسیت شنیداری)تبریزی و  از آزمون تلفظ صداهای حروف، حافظه یگام پنجم: 

 (.5( استفاده کردم)پیوست 104: ص  1396اران،همک



 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
و سرعت پردازش  المی، حافظه فعالاستدالل ادراکی، درک کتیب در شاخص های : با توجه نتایج تست، دانش آموز به ترگام اول

 دارد.ضعف قابل مالحظه ای 

 پاسخ اشتباه، در تمیز شنیداری دچار ضعف است. 13گام دوم: با توجه به سن تقویمی دانش آموز و 

رکیب کردن، تگام سوم: مشکالت عمده آگاهی واج شناختی دانش آموز به ترتیب عبارتند از: مهارت تجزیه)صداکشی(، مهارت 

 مهارت بخش کردن.

کلمات بی  ز عبارتند از: در قسمت مهارت های پایه خواندن)توانایی خواندنگام چهارم: مشکالت اصلی خواندن دانش آمو

باه، بازگویی قاعده)استثناها(، توانایی خواندن ناکلمات(، در قسمت خطاهای رایج خواندن) کلمه کلمه خواندن، تلفظ اشت

عالئم  هنگ خواندن) رعایتثانیه(، در قسمت آ 5اصالح)برگشت و اصالح مجدد توسط دانش آموز(، امتناع)مکث بیش از 

مطلب)  سجاوندی، دقت خواندن، روان خوانی، سرعت خواندن، وضعیت عضالت و اندام های گفتاری( و در قسمت آهنگ درک

 درک جمله، درک متن، کاربرد جمله(.

 -س نیست)ر(، صداهایی که به شنیدن آنها حسا3(، گنجایش حافظه ی توالی شنیداری)4: گنجایش حافظه شنیداری)گام پنجم

ی که برای تلفظ آن در وسط کلمه مشکل چ (، صداهای -پ -ژ -ل(، صداهایی که برای تلفظ آن در ابتدای کلمه مشکل دارد)ق

 .( -(، صداهایی که برای تلفظ آن در آخر کلمه مشکل دارد)   ل-دارد)ر

 خص کردم.دخیل در مشکل گفتار و خواندن دانش آموز را در قالب نمودار مش عواملدر ادامه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ریشه یابی عوامل1نمودار 

 آن بر نظارت و جدید راه انتخاب
زبان آموزی، یکی از مهم ترین زمینه های یادگیری است. اگر چه در یادگیری های رسمی بیشتر به خواندن توجه می شود اما 

ن نیز به همان میزان مهم است و پایه های خواندن را پی ریزی جنبه های دیگر زبان آموزی مانند گوش دادن و صحبت کرد

می کند. کودکان از لحاظ رشد زبان با هم متفاوت هستند. گروهی از آن ها زودتر و گروهی دیرتر حرف زدن را یاد می گیرند)نجف 

د تا ساختار محکمی برای زبان و (. بنابراین، آموزش زبان به کودکان به توجه و دقت مستمر و کافی نیاز دار1364آباد وردی، 

 (.10: 1382سخن گویی کودک فراهم آورد)ترکمان، 

بر اساس پژوهش های روان شناسان، رشد زبان و گفتار یکی از ابعاد اصلی رشد در انسان به حساب می آید. زبان ذاتا وسیله 

ی( محدود صورت می گیرد و نیز راهی برای ابراز ای برای بیان تعداد نامحدود و نامعینی از معانی است که از راه سیستمی)نظام

4خواسته ها و نیازها، تبادل اطالعات و بیان احساسات و درک دیگران است)دال (. اختالل در هر کدام از مولفه های 4:  1972، 

ی شامل آسیب اجتماعی در فرایند رشد کودکان می شود. اختالالت گفتار –زبانی منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر روانی 

در صوت، تولید صداهای گفتاری و روانی کالم می شود که به دلیل تاخیر یا آسیب در مکانیسم کنترل حرکتی گفتار در سیستم 

                                                             
4 Dale 

 پیش زمینه ها

 دیکته ضعیف

مشکل گفتاری 

 و خواندن

 دو زبانه بودن

تحصیالت  سابقه تنبیه

 پایین خانواده

درک و تمیز 

 شنیداری پایین

 نتایج



اعصاب مرکزی یا محرک های زبانی نا مناسب و بد استفاده کردن از سیستم  تولید صوت ایجاد می شود. شیوع سه نوع اختالل 

وت و لکنت( متاثر از شرایط فرهنگی و زبان شناختی در جوامع مختلف، متفاوت گزارش شده است)بالد گفتاری) اختالل تولید، ص

5استین و نان راتنر  ،2007.) 

 ، فرد به دالیل ارگانیک یا فانکشنال قادر به تولید بعضی از صداهای گفتاری نیست. 6در اختالل در تولید

7در اختالل در صوت خود استفاده نمی کند و همین موضوع باعث ایجاد آسیب های مختلف  ، فرد به صورت مطلوب از صوت

 در ساختمان تارهای صوتی او شده و در نتیجه صدای فرد دچار گرفتگی می شود. 

، اختالل گفتاری است که با گسیختگی های غیر ارادی در روند گفتار، منجر به تولید هجاها یا صداهایی در شکلی از 8لکنت

یک و تونیک می شود. این گسیختگی ها بیشترترکیبی هستند از تقال و تنش در اندام های گفتاری و یا دیگر اسپاسم های کلون

 (.1374نواحی بدن، همراه با واکنش های هیجانی که در مجموع باعث عدم پذیرش گفتار از طرف شنونده می شود)محمد زاده، 

معنا شناسی و نحو است. معنا شناسی شامل سه جنبه ی واژگان در این پژوهش منظور از رشد زبان گفتاری، دو بعد اصلی 

تصویری، ربطی و شفاهی است. واژگان تصویری نظام گوش کردن)مهارت های دریافتی( را در بر می گیرد. واژگان ربطی شامل 

یانی( را در بر نظام سازمانی)مهارت های یکپارچه سازی و واسطه گری( است. واژگان شفاهی نظام صحبت کردن)مهارت های ب

می گیرد. این سه جنبه، از مهارت های زبانی، خزانه ی لغات کودک را می سنجد. ولی بعد نحو، شامل درک دستوری، تقلید 

جمله و تکمیل دستوری است که آگاهی و توانایی کودک را در استفاده تک واژه ای مناسب در بافت جمله می سنجد که در 

9می دهند) نیوکامر و هامیل مهارت اصلی را تشکیل 6مجموع   (. 13؛1381، 1977، 

ا متخصصان راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر نشات گرفته از مطالعه پژوهش های جدید مرتبط با موضوع، مشورت ب

 روانشناسی و گفتار درمانگران عبارتند از:

عالیت های فنی، شعر خوانی و سرود، در این پژوهش چهار نوع فعالیت اصلی زبان آموزی شامل: قصه گویی و داستان خوا

ی کند و فرصت نمایشی و بازی های آموزشی است. قصه گویی و داستان خوانی، کودکان را با تعداد زیادی از واژگان آشنا م

افزایش می دهد،  (. شعر، گنجینه ی لغات کودکان را17: 1377تجربه کردن زبان زنده را برای آنها مهیا می کند)رحماندوست، 

: 1383ود)زندی،شها را اشکال جمالت و کلمات آشنا می سازد و باعث ایجاد بینش مثبت نسبت به زبان و زیبایی های آن می آن

های نمایشی به ویژه نمایش خالق نیز نقش مطلوبی در رشد تکلم، پرورش اجتماعی و دیگر ابعاد شخصیت  (. فعالیت151-150

ختلف کودک الیتی آزاد و اختیاری است که باعث رشد و هماهنگی جنبه های مکودک دارند. همچنین بازی برای کودکان، فع

 1372ست)دیویی، امی شود. مخصوصا در رشد ذهنی و استفاده از لغات در بازی های کالمی و برقراری رابطه با دیگران، مشهود 

 :105.) 

ارائه شده است که جدیدترین و مناسب تربیت شنوایی، آموزش خوب شنیدن است. روش های مختلفی برای تربیت شنوایی  

1ترین آنها، روش اربر 0 است. در این روش ابتدا سطح توانایی های کودک به لحاظ تشخیص و تمایز و درک شنیداری صورت می  

. روش محاوره 1روش آموزشی زیر را برای تربیت شوایی انتخاب می شود.   3گیرد. سپس با توجه به توانایی کودک یکی از 

 . روش کاربردی مراحل خاص3. روش نیمه سازمان یافته 2طبیعی 

 مراحل تربیت شنوایی:

 کشف صوت

وات را کشف با توجه به صدا: اولین مرحله در تربیت شنوایی توجه به محرک صوتی است. در این مرحله فرد بابد اص .1

 کند و یا به بیان دیگر از وجود آن آگاه شود.

 یان اصوات مختلف و تمایز بین این اصوات است.تمایز: در واقع قدرت تفاوت گذاری ب .2

                                                             
5 Bloodstein & Nan Ratner 
6 Articulation disorder 
7 Voice disorder 
8 Stuttering 
9 Newcomer & Hammill 
1 0 Erber 



شناسایی: فرد اصوات شنیده شده را درک می کند. هر چیزی اسمی دارد. فرد هر چه را می شنود، با تکرار، نوشتن و  .3

 یا اشاره کردن مشخص می کند.

رک گفتار ر انتها ددرک مطلب: در این مرحله فرد به درک معنا و مفهوم جمالت و پاسخ دادن صحیح به سواالت و د .4

 پیوسته می رسد.

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن  

پس از یافتن راه حل سعی کردم در ابتدا اولیا را در مورد موضوع و راهکار توجیه کنم. از رو جلسه جلسه مشاوره با خانواده 

فرزندپروری را برای آنها تشریح کردم. لزوم  از آنها خواستم در روز مقرر در مرکز حضور داشته باشند. ابتدا الگوهای تشکیل دادم؛

و اهمیت الگوی فرزندپروری مقتدرانه را به آنها آموزش دادم. سپس در مورد راهکار درمانی و مراحل آن به زبان ساده برای آنها 

 صحبت کردم. سپس در مورد وظایف والدین نسبت به فرزندان و ایجاد جو سالم و آرام در خانه سخن گفتم.

ارتباطم با دانش آموز را حول محور مهرورزی و ارتباط موئر بنا نهادم. به مرور اضطراب دانش آموز را کاهش دادم و سپس 

مراحل درمان را قدم به قدم با استفاده از پروتکل های درمانی و کمک کرفتن از پژوهش های جدید و علمی انجام دادم. در هر 

آموز، او را تشویق می کردم. شوق و اشتیاق در چشمان دانش آموز موج می زد. گویا مرحله با مشاهده اندک پیشرفتی از دانش 

او نیاز به جرقه ای داشت تا از استعداد های بالقوه خود استفاده کند و خود را ابراز کند. او هر بار تالش خود را بیشتر می کرد. 

رت تلفنی و کتبی با آنها در ارتباط بودم. از آموزگار مربوطه پیشرفت ها را به والدین و آموزگار مربوطه گزارش می دادم. به صو

خواستم گزارش پیشرفت دانش آموز را تکمیل نماید و به صورت محرمانه ارسال کند. او نیز ضمن تشکر و عالم رضایت از درمان 

ا نیز با مشاهده پیشرفته حاصله، صورت گرفته، گزارش را ارسال نمود. گزارش پیشرفت دانش آموز را به اطالع والدین رساندم. آنه

مشتاق تر از گذشته به همکاری خود ادامه داند. ضمن اینکه با بهبود درک و تمیز شنیداری و مشکل گفتار، مشکالت عمده او 

 در دیکته برطرف می شود.

ص شنیداری) آزمون های ذکر شده در پژوهش حاضر از قبیل: آزمون تشخی پس از مداخله،: (2شواهد)اطالعات آوری گرد

، آزمون تلفظ صداهای حروف، (8) پیوست ، آزمون غیر رسمی خواندن(7) پیوست ، آزمون آگاهی واج شناخی(6) پیوست وپمن(

در قالب پس آزمون گرفته شد. همچنین عالوه بر این،  (9) پیوست حافظه ی شنیداری، توالی شنیداری و حساسیت شنیداری

و اثربخشی  ، قضاوت کردنداجرای مداخالتاز طریق صدای ضبط شده قبل و بعد از متخصص وضوح گفتار دانش آموز را  4

(. همچنین به تدریج متوجه تغییراتی در یسنا شدم که 10) پیوست تایید کردنددر صورتجلسه ای صورت گرفته را  مداخالت

عال شده است و مشکل گفتار و خواندن بسیار امیدوار کننده بود. اکنون می دیدم که یسنا تبدیل به دانش آموزی خود جوش و ف

 او نیز مرتفع گردیده است.

و مقایسه نتایج آنها راهکار صورت گرفته، موئر  2و  1بر اساس اطالعات شواهد : آن اعتبار تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزیابی

را تایید می نماید. همچنین به نظر می رسد. به این صورت که نتایج آزمون ها)پیش آزمون و پس آزمون( موفقیت راه حل 

آموزگار مربوطه اذعان کرد که وضوح گفتار دانش آموز به مراتب بهتر از قبل شده است. و این پیشرفت هم در خواندن و هم در 

 اولیای دانش آموز نیز از بهبود های حاصل شده رضایت کامل داشتند.  دیکته وی موثر واقع شده است.

تربیت شنوایی و زبان آموزی بر بهبود گفتار و خواندن دانش آموز موثر بوده است. توان ادعا کرد که  با تکیه بر این اطالعات، می

 بنابراین استفاده از روش تربیت شنوایی و زبان آموزی جهت بهبود گفتار و رفع اختالالت مربوط به آن قابل توصیه است.

 گیری نتیجه و بحث

حل هایی که با مطالعات مختلف و بررسی های گوناگون به آنها دست یافت، برای حل این پژوهش سعی داشت با استفاده از راه 

مشکل گفتار و خواندن دانش آموز گامی بردارد. همچنین مشکل دانش آموزی را که با آینده و پیشرفتش در کارهای بعدی کامال 

 ها دست به گریبان بود را رفع نماید.در ارتباط بود را حل نماید و اضطراب و تنش هایی را که به همین دلیل با آن

 نتایجی که پس از اجرای این پژوهش حاصل گردید به شرح ذیل است:

 .تشخیص و اقدام مناسب و به موقع، گام بزرگی در درمان است 



  آموزگاران با دقت نظر بیشتر در صورت وجود مشکالت یادگیری، آنها را به مراکز آموزشی و توان بخشی اختالالت

 ی ارجاع دهند.یادگیر

 تمرین و ممارست بیشتر بر زبان فارسی معیار در مناطق دو زبانه 

 .والدین محترم صبر و شکیبایی را سر لوحه کار خود قرار دهند 

 .تقویت ادراک شنیداری منجر به بهبود گفتار و خواندن می شود 

 نهاد می شود.پیشتاسیس مرکز گفتار درمانی در شهرستان برای اقدامات و درمان تخصصی تر، 

 منابع

 تهران: انتشارات فراروان. (.درمان اختالالت دیکته نویسی.1396تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، علیرضا؛ تبریزی، نرگس)

 (. درمان اختالالت خواندن. تهران: انتشارات فراروان.1387تبریزی، مصطفی)

 ان. انتشارات مدرسه. تهران.(. مقدمات زبان آموزی، ویژه ی مراکز قبل از دبست1382ترکمان، منوچهر)

 (. قصه گویی و نمایش خالق. ترجمه ثریا قزل ایاغ. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.1372دیویی، چمبرز)

 (. قصه گویی و راه و رسم آن. انتشارات رشد. تهران.1377رحماندوست، مصطفی)

 ن. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.(. آموزش ترمیمی برای دانش آموزان دارای اختالل خواند1382رمضانی، مژگان)

 (. زبان آموزی. تهران. انتشارات سمت.1382زندی، بهمن)

 (. راهنمای معلمان پژوهنده، چاپ پنجم. تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت.1389قاسمی پویا، اقبال)

با اختالل خواندن و مقایسه آن با همکالسان (. ادراک شنیداری دانش آموزان 1395قاسمی، معصومه؛ طاهایی، علی اکبر؛ جعفری، پروین)
 .20عادی. فصل نامه توانمند سازی کودکان استثنایی. سال هفتم، شماره 

(. پژوهش در آموزش و پرورش: مجموعه مقاله ها. تحقیق عمل آموزشی و اهمیت نقش آن معلم به عنوان محقق. تک 1377گویا، زهرا)

 . 131-136: 17نگاشت

 (. آسیب شناسی و سبب شناسی لکنت زبان. انتشارات آیدین. تبریز.1374محمد زاده، ح)

 .6(. جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش. اصفهان: فصلنامه آموزشی و پرورشی، 1379مهر محمدی، محمود)

 (. یادگیری زبان و رشد واژگان کودک. انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران.1364نجف آباد وردی، آذر)
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Abstract 

The present study was conducted to solve the problem of speech and reading of student through 

hearing and language training. In this study, the relationship between auditory perception and speech 

and language disorders and reading is examined and the goal is to solve the problem of speaking and 
reading the student. The present study was an action research and was conducted in the form of a pre-

test-post-test design. Data were collected by Wechsler intelligence scale for children-IV, Auditory 

Diagnosis Test (Wepman’s Test), Phonological awareness test, Informal reading test, Letters 
Pronunciation test, Auditory memory, Auditory sequence and auditory sensitivity. In addition, four 

experts judged the student's speech clarity through recorded voice before and after the intervention. 

Production stability in the production of letters and words increased after the intervention. In addition, 

the clarity of the child's speech increased after the intervention and as a result, her reading progressed 
significantly. Based on these findings, it seems that hearing and language training have been effective 

in improving speech and reading. Therefore, it is recommended to use hearing and language training 

methods to improve speech and eliminate related disorders.                                                                                                

key words: Hearing training, Language learning, Speech disorders, Reading disorder 

 


