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 چکیده

 زیادی مقدار است مجبور اجتماع در فردی هر تاس انسان دانش و معلومات کسب روشهای ترین عمده از یکی خواندن مقدمه:

یکی از ناتوانی های عمده افراد مبتال به  .است آموزشی موفقیت کلید نوشتن و خواندن سواد جوامع، اکثر در. بخواند را نوشته

خواندن  و از آنجا که مهارت حذف واج بر روی نقص خواندن در مهارت های مربوط به آگاهی واجی به خصوص حذف واج است. 

 این از شد کودکان باعث افزایش مهارت حذف واج توان می ادراک شنیداری آموزشی های برنامه از استفاده با تاثیر گذار است

تاثیر آموزش ادراک زمان شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی  مبتال  با هدف حاضر پژوهش رو

این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس  روش بررسی:ستان سقز انجام گرفت. به نقص خواندن ویژه در شهر

آزمون ، دارای یک گروه آزمایش و یک گروه  گواه است. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر 

ناحیه ی شهری، سه ناحیه  6له ای ابتدا از بین به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرح 98_99که در سال تحصیلی  سقز است

انتخاب می شود،بعد از هر ناحیه دو مدرسه ابتدایی بعد از هر مدرسه دو کالس پنجم انتخاب می شود، بعد با استفاده از روش 

ی می شوند، غربال گری به صورت اینترنتی از بین دانش آموزان این کالس ها تمام کودکان مبتال به اختالل خواندن شناسای

.ابزار مورد استفاده در این کودک در گروه کنترل قرار می گیرند 10کودک درگروه گواه و  10سپس به روش تصادفی 

( 1385به منظور غربال گری وخرده آزمون خواندن حذف واج کرمی و نوری)  (Meng,et all,2007)پژوهش،آزمون روان خوانی

جلسه برای گروه آزمایش  7فاده قرار می گیرد.تعداد جلسات مداخله آموزشی شامل به صورت پیش آزمون و پس آزمون مورد است

و بالفاصله پس آزمون از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت.برای تحیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه استفاده 

ه گروه کنترل به طور معنا داری بر ارتقا مهارت نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ادراک زمان شنیداری نسبت بنتایج : شد.

خواندن  یادگیری اختالل دارای آموزان دانش در آموزش ادراک زمان شنیداری نتیجه گیری: حذف واجی کودکان تاثیر دارد.

 . شود می آنها مهارت حذف واج بهبود به منجر

 وا ارتقا مهارت حذف _خواندن _آموزش ادراک زمان شنیداریکلمات کلیدی:

 

 

 

 



 

 مقدمه

 کلی طور به و کارایی آموزش، ها، نگرش عالیق، استعدادها، آن تبع به و گذارد می اثر یادگیری فرایند روی که مواردی از یکی

 یادگیری اختالل (.1391و دیگران، ارفعی صدیقی) است یادگیری اختالالت گیرد، می قرار آن تأثیر تحت فرد شخصیت

 مغز و عصبی سیستم و عاطفی،محیطی فقر در باید را آن دلیل که آموزشگاهی درس یا ذهنی یندفرا چند یا یک در اختالل،ویژه

 ص ،1394 .تبریزی) نیست ومحیطی عصبی،عاطفی های بیماری حد در مشکالت میزان کرد،اما جستجو حسی های گیرنده و

 این به مبتال آموزان دانش ،دهد می قرار رتأثی تحت را ریاضیات و نوشتن خواندن، عملکردهای از یکی یادگیری اختالل. (10

 و دیداری اطالعات تنظیم در و شده موفق رود، می انتظار ها آن هوشی سطح و سن از چه آن از کمتر بسیار اختالالت، نوع

 ندنخوا معموال و باشندمی  اشکال دچار مهارت چند یا یک در ها آن. (Lerner,1997)دارند نقص نیز توجه و حافظه شنیداری،

 توانایی ترین پیچیده و ترین پیشرفته از یکی خواندن.( Hallahan and Kafman,1994) است یادگیری سر بر عمده موانع از یکی

 می اطالق یادگیری بصری جنبه به سمبلیک،که اطالعات سری یک با فرد کلی ارتباط یعنی خواندن.است انسان ذهنی های

 ابتدایی دوران در شده آموخته های روش اصالح میزان به مطالعه و خواندن بازدهی تگفتار،کیفی به نوشتار تبدیل یعنی شود

 خواندن اختالل .(1379)دادستان  شوند می آن مفاهیم یا اشیا،تصاویر گزین جای صداها از ای مجموعه درحقیقت و دارد بستگی

 وارونه کلمات، انتهای و ابتدا حروف گرفتن نظر در با کلمات زدن حدس هم، به شبیه کلمات کردن اشتباه در اختالل نوعی

 در دشواری و خواندن یادگیری از انزجار و میلی بی کلمات، کردن هجی در شدید مشکالت کلمات، خوانی آئینه یا خوانی

 می بر در را حسی فرایند چندین خواندن توانایی اینکه به توجه با.  (Brooks et all,2011)باشد می کل از جزء تشخیص

 در اساسی نقص از است،ناشی ممکن خوانی نارسا به مبتال افراد در واجی پردازش و خواندن در نقص .Fernald,1988))ردگی

 ادراک در است ممکن و نیستند بینایی و شنوایی حاد های بیماری دارای کودکان این . (Talot, et all,2002)باشد حسی پردازش

 از که هایی واژه بین درک و تمیز ی زمینه در شنیداری پردازش و باشند،ادراک مشکل دچار گفتار درک و شنیداری دیداری،

 Zhang) متفاوت های زمان با تون هایی وتمیز تشخیص یا و .(15،ص1394)تبریزی، هستند همدیگر به نزدیک تقریبا تلفظ نظر

et all.2018). ندن باشد ، مشخص نیست. برخی از در حال حاضر منطقه ای شناخته شده در مغز که منحصرا مربوط به خوا

مناطق مغزی ماننده پس سری ، گیجگاهی یا لوب تمپورال )مرکز گفتار ، حافظه ، لغت وخواندن( ، لوب پاریتال)نیمکره غالب 

مطالعات مغز در منطقه فضایی بینایی و ادراکی( و مناطق ورنیکه و بروکا در هنگام خواندن ، بیش از سایر مناطق فعال هستند

 ;Shay, 2005) است داریپا تیوضع کی،  "زودگذر رشدیریتأخ" کینشان دادن  یبه جا یدهد که نارساخوان ینشان م یلطو

Sven and Jacobson, 2006)  .شود یمشخص م یعمدتاً با نقص پردازش واج ی، نارساخوان یاز نظر رفتار (Ramus et al, 2003; 

Fletcher et all 2004; Wagner and Tor, 1987) .یصوت یواحدها یآگاهانه و دستکار یدسترس ییتوانا یعنی،  یواج یدر آگاه 

مرتبط مانند  ریغ یاز موارد کالمیک سری  یفور یادآوری، با  یو حافظه کوتاه مدت واج ،  (Bradley and Bryant, 1983) نزبا

 نقصبا  نیهمچناختالل خواندن  .(Steinbrink and Klatt,2008 )شود یم یابیارز یکلمه ا ریبا تکرار غ ایرقم ها  ایکلمات 

توان  ی، م نیشود. بنابرا یانجام م یواج ییها بر اساس بازنما ییتوانا نیتمام ا .(Godfrey et all, 1981) همراه است یادراک واج

 ,Boada and Pennington, 2006; El and Jensen)واجی از کمبود  یناش ای اختالل خواندندر  یواج نقصگرفت که  جهینت

 نقص ایشود که آ یوجود ، هنوز بحث م نیبا ا .(Ramus and Sze, 2008) تها اس ییبازنما نیبه ا یکمتر یدسترس ای   (2005

 ینقص عموم ایکه آ نیا ای،  (Snow, 2000; Stanovich,1988)دهد  یم لیرشد را تشک اختالل خواندن ی، مشکل اصل یواج

. نظریه پردازش سریع شنوایی (Lachman et all,2005; Richardson et all, 2004) اندن استمشکل اختالل خو ییپردازش شنوا

،استدالل می کند که نقص واجی در اختالل خواندن به دلیل نقص پردازش زمان شنیداری   (Tallal,1980)اختالل خواندن تاالل

ششوند  یگفتار( مشخص م گنالیزمان کوتاه )مانند سمدت  ای عیکه با انتقال سر یکه بر درک عناصر صوتدر سطح پایین است 

که به صورت  یاطالعات حس یکپارچگی  ییاختالل پردازش زمان منجر به عدم توانا کی،  دگاهید نیمطابق ا گذارد. یم ریتأث

دم و ع یواجسیستم  یعیطب رشد اختالل در منجر بهامر  نیا شود. یمورود می آبد  یمرکز یعصب ستمیس در پی در پی 



 ریغ یبا استفاده از محرکها یاز مطالعات روانشناخت یتعداد .(Tallal,1 Miller, & Fitch, 1993) دشو یدر خواندن م تیموفق

 Art et all , 2005; Laas,1)در بزرگساالن نارساخوان نشان دادند یزمان ییپردازش شنوا عینقص سر یرا برا یشواهد یگفتار

et all 2001; Farmer and Klein, 1995)  نودر کودکا(Mi,1 and Sapir, 2007;He et  all,2002; Inge,1 et al, 2001; Farmer  

Klein, 1995) . بازشناسی صداهای به فرد آن در که است  شناختی واج فرا توانایی نوعی نیز شناختی واج آگاهی مهارتهای 

 مهارت های که اند داده نشان محققان .( Catts,1997; Kerr,2001)پردازد می زبان هر صدای الگوی یا صداها دستکاری مختلف،

 خواننده. دارد ارتباط خواندن رمزگذاری فرایند با زیرا است، خواندن نیاز پیش و مهم مهارت های از یکی شناختی واج آگاهی

  (Mc bride _ Chang,1995; Brennan and Ireson,1997) کنند می عمل بهتر شناختی واج آگاهی مهارتهای اجرای در قوی های

آن را آگاهی از صداها تعریف  (Bryant & Goswami,1990) شفاهی می داند. زبان صداهای به حساسیتآگاهی واج شناختی را 

 واج آگاهی نوع سه تقطیع شود حداقل اش سازنده صداهای به  شکل سه به حداقل است ممکن کلمه یک که آنجا از می کنند.

. (Re,1994)هجایی درون واحدهای و واج هجا،: از اند عبارت اش سازنده صداهای به کلی تقطیع کلش دارد ،سه وجود شناختی

 و است واجی آگاهی مهارت ترین پیچیده واج از آگاهی کند ایجاد معنی تمایز تواند می که است آوایی واحد کوچکترین واج

 (Van Riper,1995 ).دارد مدرسه در رسمی آموزش به نیاز نآ ایجاد و شود نمی دیده کودکان در مدرسه به ورود از قبل معموال

 را کلمه آن واجهای همۀ مطلوب، حالت در که الفبایی حروف توالی با کلمهو شوند می بازنمایی ها واج وسیله به الفبا حروف

 و خاص حروف بین باید آنها و واج هاست از ای مجموعه کلمه بگیرند یاد باید کودکان .کند می پیدا معنی کند، می بازنمایی

 داشته بر کلمه از خاصی واج که زمانی ماند باقی کلمه در که آنچه شناسایی واج:توانایی کنند.حذف برقرار ارتباط خاص واج های

 تشکیل به قطعات را شناختی زبان که این یعنی شناختی واج شود.مثال کلمه /روسری/ بدون /ر/چه می شود؟)وسری( آگاهی می

 قدرت از بقیه به نسبت برخی شناختی واج آگاهی مهارتهای و تکالیف انواع میان کرد.در دستکاری و نمود قسیمت آن دهنده

 دستکاری و واجی تقطیع مثل آیند، می وجود به دیرتر که شناختی واج مهارتهای مثل. هستند برخوردار باالتری بینی پیش

 در ناتوانی و DD اصطالحات از محققان از بسیاری .(Snowling,2001)هستند برخوردار باالتری بینی پیش قدرت که از واجی،

 خواندن توانایی نرمال توزیع کمترین دهنده نشان DD که دهد می نشان تحقیقات.کنند می استفاده متناوب طور به خواندن

ن گفتاری )ترکیبی از نقص آگاهی واج شناسی و پردازش شنوایی زبااغلب مرکب از DD (.Escobar et all, 1992)است کلمات

با این وجود  صدا و گفتار( است،نظریه آگاهی آواشناسی تا به امروز قانع کننده ترین علت برای این اختالل به جایی مانده است،

 DD)نقص پردازش آگاهی واج شناسی و شنوایی( برای توصیف مشکل نقص پردازش شنوایی در ارتباط با دیگر عوامل شناختی

: کالمی سالست و شنیداری زبان در ضعف(Goswami, 2003 Gabere,2009;Hornickel 2011; Kraus, 2013). فرض شده است

 نارسا آموزان دانش بین در غالبا کالمی وسالست کلمات ترتیب درک معانی، فهم کلمات، بازشناسی شنیداری، زبان در اختالل

 واج آگاهی در درصد، 20 تا 15خواندن  اختالل دارای نکودکا میان (. در1385افروز، غالمعلی ) است تشخیص قابل خوان

 Naples et)هستند نقص دارای همزمان صورت به دو هر در درصد 60 حدود و دارند، مشکل سریع نامگذاری یا در و شناختی

all,2009). رد در طول باتوجه به نظریه های شناختی تجربه گذر زمان به ماهیت و میزان پردازش شناختی انجام شده توسط ف

.بنابراین همان مدت زمان رویداد شنیداری می تواند به عملکرد مشابهی  Collier,1995)یک بازه زمانی ارائه شده بستگی دارد)

آزمون های افتراق زمان دو محرک حسی به طور متوالی و هریک به مدت معینی به  در.در مناطق شنیداری بستگی داشته باشد

د تشخیص دهد کدام یک از محرک ها، در مدت زمان بیشتری یا کمتری به فرد عرضه شده فرد عرضه می شود و او بای

در پردازش  اختالل خواندنکه کودکان مبتال به  ندنشان داد (Zhang et all,2018)مطالعه در  (.1382است)اختیاری و همکاران،

 Tallal,1)در مطالعهتواند آن را بهبود بخشد. یم یسازگارانه فرد یادراک یریادگیاز نقصان برخوردار هستند و زمان شنیداری 

et all,1997) ، میکوچکتر تقس یاطالعات را به واحدها انیسازد که جر یشرکت کنندگان را قادر م آموزش تمیز مدت زمان 

ممکن است  خود سازگار یادراک یریادگی میپارادا :است ریبه شرح ز شرفتهیعملکرد خواندن پ یقابل قبول برا حاتیتوض .کنند

روان  جهی، و در نت یواج مهارت شود ، که منجر به بهبود در ییشنوامدل در یعصب یباعث اصالح مرحله به مرحله بازنمودها

شاهد  آموزش تمیز مدت زماناز  پس  یدر بزرگساالن مبتال به نارساخوان یمطالعه قبل یها افتهیمطابق با  می آبد.بهبود  خوانی

. جالب تر اینکه،افزایش پیشرفت در روان خوانی را می توان با پیشرفت  (Fostick,1 et all,2014)ند بوده ابهبود حذف واج 

 یواج یکه آگاه ه اندمحققان ادعا کرد ریاخ یمطالعه درمشاهده شده در ادراک زمان و مهارت های واج شناسی توضیح داد.



 نیا (Malefant et al, 2012).دن را به خود اختصاص داده است.و عملکرد خوان ییشنوا زمانپردازش  ییتوانا نبی ارتباط 56٪

 لیرا تشک یواج ییرمزگشا ندیو اساس فرآ هیپا یداریاطالعات شن عیو ادغام سر قیدق یبند میتقس ییتوانا، بدان معناست که 

ست و تاید بیشتر برروی ارتباط به طور خالصه یک برنامه آموزشی با تمرکز بر ادراک زمان قادر به بهبود نقص خواندن ا دهد. یم

 نشان اخیر مطالعات .(Meng et al., 2005; Talcott et al, 2000; Witton et al, 1998) بین پردازش زمان و کسب خواندن است

 مطالعات. بخشد ارتقا رشدی نارساخوانی به مبتال افراد در را شناسی آوا های است،مهارت ممکن شنوایی ادراک یادگیری دهد می

 را رشدی خواندن اختالل بر را آواشناسی مداخالت درمانی تاثیر و شناسی آوا پردازش نواقص گذشته های ده طولی و آموزشی

 Talal1980;Merzenich etall) شنیداری زمان پردازش در را هایی نقص فراوانی تحقیقات .(Bradli.et all1978) دهد می نشان

1996;Nagarajanetall1999.)ای مداخله های برنامه مالحظه قابل تاثیر همچنین.دهد می نشان خواندن اختالل اراید افراد در 

 Fostick atall 2014;Kolaga etall2001;Morfi)بر روی خواندن نشان داده شده استشنیداری  زمان آموزش زبانی،ماننده غیر

Scovhet 2011;Templ etall 2003.) اثر و باال نسبتا کارایی دلیل به ادراکی یادگیری ،زبانی غیر ی مداخله های پروتوکول دربین 

 .(Gori and facoiti,1 2014) است گرفته قرار توجه مورد واجی عملکرد و خواندن بهبود در مدت طوالنی در ماندگار بخشی

 تمرین کارهای در که .(Gibson 1969) است مشهود ازتمرین تابعی عنوان به ادراکی عملکرد پایدار بهبود با ادراکی یادگیری

 Bernasconi,1 et all 2010.Demasconi) زمانی ترتیب تشخیص ماننده شود، می شامل را زمانی یادگیری عمدتا که شنیداری

 بهره در تدریجی پیشرفت یک عنوان به .(Hoki,1 and Rait,2013;Karkaker and Bonamar,2003) زمانی فاصله وتمیز .(2001

 توجه ادراکی یادگیری زمانی در دوره است گرفته شکل ضمنی ادغام و صریح دو دستورالعمل توسط که ادراکی پردازش وری

 Alen,1 et all 2007.Karni and sagi,MM1993;muloi et all 2012;sung and Ding)است کرده جلب خود به را زیادی

2010;putsomoto et all 2008) گزارش آنان تمیز در توجهی قابل هبودب ها محرک معرض در گرفتن قرار کوتاهی مدت از پس 

 آوایی نقایص بهبود در غیرزبانی شنیداری یا دیداری محرکهای با ادراکی یادگیری انتقال اثر .(Pugio,1 et all 1992) است شده

 رشدی خواندن اختالل منشاء که. باشد زبانی غیر دیدگاه از کننده پشتیبانی نوعی به است ممکن خواندن دراختالل خواندن /

 شنوایی زمان آموزش در ادراکی آموزش یادگیری اثر .(Lin et all 2013) ،می داند حسی اطالعات پردازش در اساسی نقص را

 Merzenich,1 et all 1996;Telal et all 1996;1997;Templ et all 2003;Fustik) است شده گزارش همکارانش و طالل توسط

et all 2014.Szelag et all 2015).. های سیستم در بیشتر الذکر فوق زمانی شنیداری آموزش مطالعات که است ذکر قابل 

 مشاهده اثر که کردند فرض محققان ، نوشتاری/  زبان الفبایی سیستم واجی ماهیت به توجه با. است شده انجام الفبایی نوشتاری

 Fostik,1 et all 2014; Tallal,1 et) .باشد یواج سریع اطالعات بیشتر درک از ناشی است ممکن شنوایی زمان ازآموزش شده

all 1996 باتوجه به مطالب باال بررسی می شود که آیا ادراک زمان شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج تاثیر گذار است؟ 

 روش 

 ژوهشپ نوع از ها، داده گردآوری نحوه حسب بر و کاربردی های پژوهش جزء هدف، نوع از حاضر پژوهش شرکت کننده گان:

کلیه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان سقز  .است کنترل گروه با آزمون پس -نوآزم پیش طرح و آزمایشی شبه های

 6به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا از بین در مدارس این شهرستان تحصیل می کردند.  98-99که در سال 

بعد از هر ناحیه دو مدرسه ابتدایی بعد از هر مدرسه دو کالس پنجم انتخاب می ناحیه ی شهری، سه ناحیه انتخاب می شود،

و همچنین جویا شدن نظر معلمان در مورد نقص خواندن دانش شود، بعد با استفاده از روش غربال گری به صورت اینترنتی 

ودک در دسترس بودن و توانستم ک 21از این بین فقط  ،دکودک مبتال به اختالل خواندن شناسایی ش مورد 34آموزانشان،

موافقت اولیایشان را جلب کنم.)تعدادی از کودکان به روستا رفته بودن،تعدادی از آنان در مراکز اختالل بودن و تعدادی از اولیا 

کودک درگروه  10،به روش تصادفی  نفر 21به اینترنت دسترسی نداشتن و مانع حضور فرزندشان در مدرسه بودن( از بین این 

گری باید با توجه به پرونده  غربالتمام کودکان شرکت کننده در آزمون های گرفتند، کودک در گروه کنترل قرار  10و  آزمایش

سالمت موجود در مدرسه،عدم سابقه بیماری های عصبی و اختالالت روانی و عدم ابتال به بیش فعالی و نقص توجه وعدم نواقص 

 .بینایی و شنوایی شان تاید شود



صورت اینترنتی برای  که بوده کوتاه جمله 95 شامل (Meng, Tian, Jian, & Zhou, 2007)روان خوانی آزمون: بالگریغر به 

 تصااویرمربوطه ربط پنج از یکی به را هرجمله و بخوانند را شااود،جمالت می خواسااته کودکان از دانش آموزان ارسااال شااد.

 کل تعداد وهر تعداد سوالی را که جواب داده اند ارسال کنند بدهند انجام قهدقی هفت دررا  آزمون این.دانش آموزان باید دهند

شخص را آنان عملکرد کنند،نمره می درک که جمالتی ستفاده و واژگانی اطالعات حفظ و سریع بازیابی به کار کند،این می م  ا

 بنابراین. است شده تشکیل باال شفافیتو وضوح با کلمات از آزمون این در موجود جمالت تمام. دارد نیاز مختلف های حس از

سان جمله هر مفهوم درک کنندگان شرکت برای ست آ شان دادن  .ا شرکت کننده گان و ن به منظور ارزیابی توانایی خواندن 

ارتباط بین یادگیری پردازش ادراک زمان شااانیداری و توانایی،ادراک، دقت و روان خوانی از این آزمون برای غربال گری و به 

را در آزمون  دانش آموزان پایه پنج .کودکانی که نمره پایین تر از میانگین کلان پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شودعنو

تسلط خواندن کسب کرده اند با مشورت معلم مربوطه این دانش آموزان جزئ کودکان دارای اختالل یادگیری خواندن قرارمی 

ندن این است که،دقت و روان خوانی دو ویژگی مهم در رشد خواندن است و در کودکان .دلیل استفاده از این ارزیابی خواگیرند

ست  178 این آزمون بر روی،  (Norton and Wolf, 2012;Tian et all,2013) با اختالل خواندن هردو ویژگی نقص پیدا کرده ا

 بدست آمد. 82/0باخ دانش آموز انجام گرفت و اعتبار بدست آمده از این آزمون بر اساس آلفای کرون

 ابزار پژوهش

صورت تلفنی مرحله هر در شگر به   حذف با خواهد می کننده شرکت از و کند می تلفظ بلند را واجی سه یا دو ی کلمه آزمای

 می داده امتیاز 0 نادرسااات کلمه هر برای و امتیاز 1 درسااات کلمه هر کند،برای بازگو را جدید کلمه ساااوم یا واج اول،دوم

آزمون حاضر یکی از خرده  است. گفتاری صداهای ساختار وتغیر ساختار مورد در کلمه استفاده می شود، که 30از  شود،درکل

 انجام تبریز و سنندج تهران، شهر ابتدایی دانش آموز 1614 روی ( است که بر1385) مرادی و نوری آزمون های خواندن کرمی

ست هنجاریابی و شرکت کننده در آزمونبرای پ کرونباخ آلفای نتایج.شده ا ، برای تمام دانش آموزان مقطع پنجم  95/0سران 

 بدست آمد. 95/0 های تمام مقاطع و برای آزمودنی  90/0ابتدایی 

آموزش ادراک زمان شنوایی در هفت جلسه نیم ساعته،در دوهفته بر روی کودکان گروه آزمایش :تمرین یادگیری ادراک 

 یک تمیزمدت تمرین ما (Ori 2000; Meng,1 et all 2005)قبلی اوری و منگ و همکاران  مطالعات راسااتای انجام می گیرد.در

کنیم. با رعایت کامل پروتوکل های بهداشتی از جمله ضد عفونی  می اجرا شنوایی زمان ادراک یادگیری عنوان به را خالص تون

 در گان کننده آزمایشگر و شرکت کننده،شرکتکردن محیط و تمام وسایل مورد استفاده و همچنین استفاده از ماسک توسط 

 هدفون طریق از و نرم افزار متلب ی وسیله به شنوایی محرکات تمام.شوند می آزمایش صدا در مدرسه بدون و نور کم اتاق یک

 ی زمینه پس با ( pixels،60HZ 768×1024) اینچ LED،15 مانیتور در ثابت نقاط و بصااری های دسااتورالعمل.شااود می ارائه

 های رمپ با بل دسی 65 و هرتز کیلو 1خالص، تون با گان کننده واحد،شرکت آزمایش یک در.شود می داده نمایش خاکستری

 میلی 500ی ها محرک مدت هرزوج در.شااوند می جدا هم از ثانیه میلی 1000 ثابت فاصااله ثانیه،با میلی 5 سااقوط و صااعود

ستاندارد ثانیه،مدت ست گرفته نام ا سه مدت عنوان به دیگری که لیحا در (. SD)ا  با شود،که می گرفته نظر در (. CD)ای مقای

(SD)  سر در.دارد تفاوت دلتا یک  یک از پس مدت دلتاهای.شوند می انتخاب اتفاقی صورت به محرک ترتیب دو آزمایش، سرا

صد تغیر70 /7 همگرایی نرخ با باال 1، پایین 2سازگاری، کارایی ست. میلی 100 اولیه ایدلت مقدار شروع.آبد می در  در ثانیه ا

 وضااعیت)ثانیه  میلی 600 یا( وضااعیت صااعودی)ثانیه  میلی 400 تواند می Staircase))بلوک  هر CD ، آزمایشمرحله  اولین

 زیر گام های اندازه با زمان مدت دلتای آن از گیرد،پس می قرار تعادلم به صااورت نا در ساارتاساار بلوک ها که باشااد( نزولی

سپس تا ثانیه میلی 20:آبد می کاهش شت چهارم، شت آخر برای برگ شت برگ  میانگین.کند می پیدا تغیر ثانیه میلی 10 به ه

 میلی 300 مدت به گان شنونده آزمایش،ابتدا هر طول شود.در می گرفته نظر در بلوک هر آستانه عنوان هشت برگشت آخر به

 برای اول تون ثانیه میلی 1000 _ 700رندومی بین  ی فاصله از پسشوند،متعاقبا  می تثبیت مرکزی صلیب یک روی بر ثانیه

SD یا CD مدت به بعدی تون ثانیه میلی 1000 شود،بعداز می ارائه CD یا SD صله،از ثانیه میلی 300 از شود،بعد می ارائه  فا

سته گان کننده شرکت شار شود،با می خوا شخص دکمه دو از یکی دادن ف شتر لحظه دو زا یک کدام کنند کیبورد،م  طول بی



 6در هرجلسه آموزش روند. می بعدی آزمایش به ثانیه میلی 1000 بازخورد بعد از گونه هیچ بدون پاسخ از است؟ پس کشیده

آزمون بعد از آموزش بر روی،هر دو پس     مرحله تمیز تون های صوتی به دانش آموزان ارائه می شود. 13بلوک و در هر بلوک 

اه انجام می گیرد.اگر هر شاارکت کننده ای بنا به هر دلیلی نتواند به صااورت حضااوری در جلسااات آموزش گروه آزمایش و گو

ادراک زمان شاانوایی شاارکت کند به صااورت تصااویری از طریق اینترنت مورد آموزش قرار می گیرد در این آموزش از کودک 

انیتور را جلوی دوربین گوشی قرار می دهد بعد تون ها خواسته می شود دریک محیط آرام و کم نور قرار بگیرد بعد آزمایشگر م

برای شرکت کننده پخش می شود وسپس شرکت کننده تشخیص می دهد کدام تون بیشتر طول کشیده است سپس توسط 

 داده ها به شیوه نحلیل کوواریانس تحلیل می شود.آزمایشگر دکمه مربوطه فشار داده می شود.

 نتایج 

سی داده ها از شد   spssنرم افزار  برای برر ستفاده  یک  تحلیل کوواریانس وبرای تجزیه و تحلیل آنها از روش های آماری چونا

 استفاده شده است. طرفه،آزمون لوین،میانگین و انحراف معیار

 حذف واج ( استانداردآگاهی واج) انحراف و میانگین .1جدول 

 تعداد نداردانحراف استا میانگین نوع آزمون گروه ابزار اندازه گیری

 

 حذف واج

 10 584/3 20/18 پیش آزمون آموزش

 10 464/3 00/25 پس آزمون

 10 227/3 20/18 پیش آزمون کنترل

 10 675/2 60/20        پس آزمون

نشان می دهد که میانگین آزمون های حذف واج در پس آزمون به نسبت پیش آزمون درگروه آموزش نسبت  نتایج جدول

 پس و آزمون پیش در گروه کنترل و آزمایش دو به مربوط نمودارهای ادامه در کنترل پیشرفت بیشتری داشته است.به گروه 

 ه استشد های ارائه آزمون

 
 (Test)و آزمایش  (Control) دو گروه کنترل (Posttest)آزمون پس (Pretest)آزمونحذف واج بر اساس پیش  (Mean)میانگین .1نمودار 

ویلک در جدول _آزمون های حذف واج نتایج آزمون شاپیرو نمرات توزیع بودن نرمال پیش فرض کردن یترعا به منظور

 ارائه شده است. 2_3

 آزمون شاپیرو ویلک. 2جدول 

 متغیرها گروه نوع آزمون ویلک_شاپیرو تعداد معناداری

 حذف واج آموزش پیش آزمون 976/0 10 937/0

 پس آزمون 915/0 10 316/0

 کنترل پیش آزمون 948/0 10 646/0

 پس آزمون 932/0 10 466/0
 



 در ویلک،-آزمون شاپیرو در به دست آمده معنی داری سطح استنباط می شود،ازآنجاکه 2همانطور که از یافته های جدول 

 که گفت میتوان نتیجه در (p> 0/05). است مالک مقدار از بیش پس آزمون، و پیش آزمون گروه تفکیک به پژوهش متغیرهای

 های آزمون طریق از را پژوهش های فرضیه میتوانیم و است نرمال توزیع داری آماری نمونه در بررسی مورد متغیرهای توزیع

 .دهیم قرار آزمون مورد پارامتریک

 
  آزمون پس مرحله در واریانس برابری پیش فرض بررسی جهت لوین آزمون نتایج :3 جدول

 داریمعنا F Df 1 Df 2 متغیر

 129/0 18 1 527/2 حذف واج
 

 پس آزمون در متغیرها در گروه دو نمرات واریانس های برابری برای صفر مشاهده می گردد.فرض جدول در که همانگونه

متغیرهای  برای پس آزمون مرحله در و کنترل آزمایش گروه دو در نمرات واریانس های برابری پیش فرض یعنی. میشود تأیید

 .دش تأیید آن

 
 همگنی شیب رگرسیون .4جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع آزمون    

 925/0 009/0 032/0 1 032/0 گروه*پیش آزمون حذف واج

بنابراین می توان  (p>0/05)تعامل متغیر مستقل و همپراش در تمام آزمون ها معنادار نیست  Fطبق این جدول مقدار 

 یش فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.نتیجه گرفت پ

با توجه به محقق شدن پیش فرض ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت تحلیل داده های مربوط به هر کدام از سوال های 

 پژوهش استفاده شده است.
 آزمون پس در به حذف واج مربوط کنترل و آزمایش گروه دو در آزمون پیش کنترل بانتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره  .5جدول 

 توان آزمون مجذور اتا جزئی معناداری F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع

 00/1 759/0 00/0 939/32 991/106 2 981/213 مدل اصالح شده

 00/1 680/0 00/0 076/36 181/117 1 181/117 پیش آزمون

 999/0 637/0 00/0 802/29 80/96 1 80/96 گروه

 Fمی باشد . این مقدار  076/36تاثیر متغیر پیش آزمون)هم پراش(  Fدر خط دوم مقدار  نشان می دهد که 5نتایج جدول 

کوچکتر است.حال می توان گفت که این پیش فرض رعایت  05/0از سطح معنا داری  000/0معنادار است چون احتمال آن 

د ، تحلیل کوواریانس صحیح است ولی متغیر هم پراش انتخاب شده تاثیری متغیر هم پراش معنا دار نباش Fشده است.اگر مقدار 

بر مدل پیشنهادی ندارد،یعنی انتخاب متغیر هم پراش صحیح نبوده است.روش آموزشی با کنترل پیش آزمون بر مهارت حذف 

معنادار است.با توجه به  p<0/05بدست آمده در سطح   Fواج دانش آموزان در گروه های مورد مطالعه اثر بخش است. چرا که 

میانگین گروه ها این تفاوت به نفع گروه آزمایش بود و میزان مهارت حذف واج در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.بنابر 

 شده محاسبه Fبا توجه به ضریب  و وابسته متغیر روی بر آزمون پیش تاثیر حذف از پس) این پاسخ این سوال مثبت است.

 آزمایش )گروههای گروهی عضویت حسب بر آزمودنی ها حذف واج نمرات شده تعدیل میانگین های بین که شود می مشاهده

 ((p<0/05) تفاوت معناداری وجوددارد. (F=29/802آزمون) پس مرحله در کنترل( و

 بحث و نتیجه گیری

اج  بیشتر از گروه کنترل بوده و این تاثیر بر ارتقا مهارت حذف و  نتایج نشان می دهد که تاثیر آموزش ادراک زمان شنیداری

مرور تحقیقات قبلی نشان داد پژوهشی که در ایران تاثیر ادراک زمان شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج کودکان  معنادار است.

 های یافته با که همشاب های پژوهش نتایج به رو این از مبتال به اختالل یادگیری ویژه را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است.

ترجسین و  .(Saine,1 et all 2011) ساین و همکاران شود.در این راستا پژوهش های  می اشاره دارد خوانی هم حاضر پژوهش



 مالفانت و (Marshall et al., 2001, Walker et all 2006 ) مارشال،والکر و همکاران،  (Torgesen,1 et all 2003)همکاران 

(Malefant et al, 2012)  ، .ساین و همکاران  هم راستا است (Saine,1 et all 2011) آموزش که داشتند بیان خود های یافته در 

 دانش برای هجاها و ها واج شناخت در تصویر و صدا از همزمان استفاده با خواندن اختالل آموزان دانش برای رایانه بر مبتنی

 روش دو هر بیشتر اثربخشی و ترکیب بر  (Torgesen,1 et all 2003)کاران ترجسین و هم .است الزم خواندن اختالل آموزان

 موزانآ دانش برای ویژه آموزش ی برنامه در شناختی، واج برای فعالیتهایی همچنین و شنیداری و دیداری تمرینات مداخله،

 باشد، داشته نقش فعال حافظه اینکه از قبل ، حرف شناخت و بازشناسی جهت که کرد توجه باید .داشتند تاکید خواندن اختالل

 همکاران و گریفین اساس براین .دارند مهمی نقش ادراکی و شنوایی بینایی، مشکالت مانند عضوی های نقص و مشکالت وجود

 های مولفه در خواندن در اختالل آن دنبال به و یادگیری مشکالت افزایش سبب ادراکی و بینایی مشکالت که داشتند اعتقاد نیز

عالوه بر این ارتباط بین پردازش زمان و آگاهی  .1387)جناآبادی،(شد خواهد حرف های نشانه تشخیص و شناسایی انندم

. این (Marshall et al., 2001, Walker et all 2006 ) آواشناسی در افراد معمولی و دارای اختالل خواندن به ثبت رسیده است

نی و آگاهی آواشناسی راکه کمک به تثبیت در نمایاندن و تسهیل حذف واج ها می کند یافته ها ارتباط بین توانایی پردازش زما

 آگاهی همچنین. دارد خواندن یادگیری در را نقش مهمترین واجی تقطیع مهارت .(Malefant et al, 2012 ) را نشان می دهد

زبان  های صدا افزایش در مهمی نقش ،واجها و ها هجا سازی جانشین و کردن اضافه کردن، حذف آموزش نظیر شناختی واج

 دچار کودکان در واج -نویسه ارتباط ایجاد و بخواند و بنویسد را آنها سپس و کند بندی دسته را گفتاری کلمات کودک تا دارد

 ترتیب تمیز آموزش دو در را خواندن اختالل دارای بزرگساالن Fostik,et all, (2010) فوستیک و همکاران دارد. خواندن اختالل

 آواشناسی در زمانی ترتیب گروه فقط که دریافتند دادند،آنها قرار بررسی مورد خالص تون دو سریع ارائه با شدت تمیز و زمانی

 نقص بهبود در تون خالص زمانی آموزش که دهد می نشان نداشتند،این پیشرفتی شدت تمیز گروه که حالی اند،در یافته بهبود

 .دارد نقش آواشناسی

 منابع
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Abstract 

Introduction: Reading is one of the most important ways to acquire human knowledge and 

knowledge. Every person in society has to read a lot of writing. In most societies, literacy is the key to 

educational success. One of the major disabilities of people with reading disabilities is phonological 

awareness skills, especially phoneme deletion. And because phoneme deletion skills affect reading, 
using listening comprehension training programs can increase children's phoneme dexterity skills. The 

fifth elementary school with special reading disabilities was conducted in Saqez city. Methods: This 

quasi-experimental study with pre-test and post-test has an experimental group and a control group. 
The statistical population includes all fifth grade male students in Saqqez. In the academic year of 

1998-99, three districts were selected by multi-stage cluster sampling method. Two fifth grades are 

selected from each school, then using the online screening method, all children with reading disorders 
are identified from among the students in these classes, then 10 children in the control group and 10 

children in the group are randomly selected. The tools used in this study are psychoanalysis test 

(Meng, et all, 2007) for screening and subtest reading of worm and optical phoneme removal (2006) 

as pre-test and post-test. Number of training intervention sessions including 7 sessions for the 
experimental group and immediately after the test from the experimental and control groups. One-way 

analysis of covariance was used to analyze the data. Results: The results of this study showed that 

listening time perception training compared to the control group has a significant effect on improving 
children's phonological elimination skills. 

Conclusion: Listening time perception training in students with reading learning disabilities leads to 

improving their phoneme deletion skills. 

Keywords: Auditory Perception Training - Reading - Improving the elimination skills 
 

 


