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The Effectiveness of Auditory Training Program on Improving Phonological Skills, 

Auditory Discrimination and Articulation in Students with Dyslexia 
1, Sobhani F2san Zadeh SsHa, 1Rezaei T 

Abstract 

Purpose: Reading is one of the most important basic skills that students achieve at elementary 

school. There is always a high percentage of students who suffer from reading disabilities. The 

purpose of this study is to investigate the effectiveness of an auditory training program on 

improving phonological skills, auditory discrimination, and articulation in students with 

dyslexia. 

Methods:  In this study, twenty four students from the fourth and fifth grades of elementary 

school (including 6 girls and 18 boys) were selected and divided into two groups of 

experimental and control lists. The students of both control and experimental groups were 

chosen from those referred to Gohare mehr and Talash learning disorder institutes in Tehran. 

To evaluate auditory discrimination, phonological analysis and articulation in pre-test and post-

test, the Persian Version of Language Development Test (TOLD: P3) was used. The 

intervention program which included 8-hours of auditory training was conducted and 

performed in the summer of 1397 in above-mentioned centers for students in the experimental 

group, however, the control group have received any special program. Analysis was performed 

using the analysis method of variance with duplicate measurement and Bonfroni follow-up test 

at the error level of 5% on phonological skills, auditory discrimination and articulation. 

Results: The results of multivariate covariance analysis showed a significant increase in 

subjects' ability in phonological analysis skills, auditory discrimination and articulation 

(p<0.001). However, there were no significant differences between the scores of pre-test and 

post-test of the control group students (p <0.05). Also, after the intervention, the mean scores 

of the experimental group students were significantly higher than the control group (p<0.001), 

while before the intervention there was no significant difference between these two groups (p 

<0.05).  

Conclusion: It can be concluded from the research findings that cognitive rehabilitation 

method is effective on stuttering severity and increases executive functions in children with 

childhood onset fluency disorder and can be used as a treatment method. 
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آموزان و تولید کلمه در دانش واجی، تمیز شنیداریهای تحلیل  برنامه تربیت شنوایی بر ارتقاء مهارت اثربخشی

 نارساخوان
 1فرشته سبحانی، 2سعید حسن زاده، 1طیبه رضایی

شوند.  رود که در مقطع ابتدایی به آن نایل می به شمار می آموزانهای پایه برای دانش دانش ترین مهارت خواندن از مهمهدف: 

 بررسی تاثیر برنامه هدف از این مطالعهناتوانی یادگیری خواندن هستند.  آموزان، مبتال بهدانش ای از همواره درصد قابل مالحظه

 آموزان نارساخوان است.  دانش تولید کلمه و های تحلیل واجی، تمیز شنیداری تربیت شنوایی بر ارتقاء مهارت

های چهارم و پنجم  نارساخوان شاغل به تحصیل در پایهآموز بیست و چهار دانشبرای انجام این پژوهش تعداد   :روش بررسی

در این پژوهش شرکت داده شدند. در این  آزمایشو  کنترلپسر، که در دو گروه دوازده نفری  18دختر و  6ابتدایی که شامل 

( برای   Test of language Development – Intermediate; TOLD:P3پژوهش از نسخه فارسی آزمون رشد زبان )
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آزمون استفاده شد. برنامه مداخله شامل تکالیف برنامه آزمون و پستولید کلمه در پیش و تحلیل واجی، تمیز شنیداریسنجش 

آموزان گروه جلسه یک ساعته برای دانشهشت در مراکز ذکر شده در قالب  1397در تابستان سال  بود که تربیت شنوایی

ها با استفاده از روش آنالیز  تجزیه و تحلیل دادهای دریافت نکردند.  ول این مدت برنامهدر ط گروه کنترلاجرا شد و  آزمایش

های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح خطای پنج درصد بر روی متغیرهای تحلیل واجی، تمیز  واریانس با اندازه

 شنیداری و تولید کلمه انجام شد.

شاخص تحلیل واجی، تمیز شنیداری و تولید کلمه، در گروه آزمایش، سه  ها نشان داد که برای  بررسی و تحلیل داده ها: یافته

موزان گروه کنترل بین آ( ولی امتیازات دانشp<001/0پس از اجرای مداخله میانگین امتیازات بطور معناداری افزایش داشت )

های تحلیل  شاخص(. همچنین پس از اجرای مداخله میانگین p>05/0آزمون اختالف معناداری نداشت )آزمون و پسپیش

( p<001/0)طور معناداری بیشتر بود ه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بآموزان و تولید کلمه دانشتمیز شنیداری  واجی،

 (. p>05/0که قبل مداخله بین این دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت ) در حالی

ری را های خواندن و درک متون نوشتا تواند مهارت گونه نتیجه گرفت که برنامه تربیت شنوایی می توان این می گیری: نتیجه

 ی مداخالت خواندن استفاده کرد.توان در حوزه . از این برنامه میاز طریق خواندن افزایش دهد

 شنوایی، تمیز شنیداری: نارساخوانی، تربیتکلمات کلیدی

      irshasanz@ut.ac،    0120-9986-0001-0000  :ORCID. ،سعید حسن زادهنویسنده مسئول: 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدانشکده روانتهران،  دانشگاه تهران، :آدرس

 ، ایرانشگاه تهران، تهراننشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، داکودکان استثنایی، دانشکده روانش کارشناس ارشد روانشناسی و آموز -1

 ایرانتهران، تهران،  دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه دانشیار -2

  مقدمه

های  تواند به صورت های اختالل یادگیری می نشانه

بر  .و ... دادنگوششکل در نوشتن، در گوناگون مانند م

 ت روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختالالاساس 

(Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder)  اختالل یادگیری به سه دسته

شود اختالل خواندن، نوشتن و ریاضی. شایان تقسیم می

های یادگیری در دو  ذکر است که بیش از نیمی از اختالل

گیرند و مابقی اختالل  و نوشتن جای می ی ریاضیحوزه

 (.1) شودخواندن را شامل می

 -های پایه برای رشد توانایی ترین مهارت خواندن از مهم   

رود که در مقطع  به شمار می آموزانهای درونی دانش

ها در  ناتوانی آن در نتیجه شوند و ابتدایی به آن نایل می

شود.  به ناتوانی در یادگیری میخواندن و نوشتن منجر 

آموزان ترین علل پیشرفت دانشخوب خواندن یکی از مهم

در زندگی و همچنین یکی از علل لذت و رفع خستگی در 

ها است. البته منظور از خواندن به معنای روخوانی صرف  آن

آموزان باید بتوانند در از روی یک متن نیست، بلکه دانش

خوانند نیز درک کنند.  نی را که میحین خواندن معنای مت

به سه دسته  آموزان با اختالل یادگیرینارساخوانی در دانش

 پایه که شامل خواندن ( مشکالت1شود:  تقسیم می

  کلمات و حروف صداها، بین درک، روابط در دشواری

 با خواندن شامل خوانی کهروان مشکالت (2شود:  می

شود.  می درست بیان طرز و خواندن دقیق مناسب، سرعت

 معنی فهم در ناتوانی نوعی که خواندن درک ( مشکالت3

های اختالل در خواندن  مشخصه(. 2است ) عبارات و کلمات

گاهی آعبارتند از: ضعف در  (Dyslexia) یا نارساخوانی

واشناختی، تلفظ، دانش کلمات یا گنجینه واژگان، آ

شفاهی( و فهم های خواندن  خوانی )شامل مهارتروان

 .(3خواندن )درک مطلب( )

آموزان با مشکالت خواندن در طول زندگی به دانش   

 خصوص در دوران تحصیل، با مشکالت متعددی مواجه 

های دیگر تحصیل  شوند و به تدریج این ناتوانی به زمینه می

کند و در نهایت این مسئله تاثیر منفی بر ها سرایت می آن

تواند  گذارد. همین نکته میها می  آن های روانیجنبه 

منجر به افت و شکست تحصیلی و کاهش اعتماد به نفس 

و یا حتی در شرایط حادتر ممکن است باعث ترک تحصیل 

ها ایجاد کند و مشکالت متعددی را در بزرگسالی برای آن 

mailto:shasanz@ut.ac
mailto:shasanz@ut.ac
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(8.) 

ترین نشان کرد که در بیشتر مواقع مهم البته باید خاطر   

علت در مشکالت خواندن، عدم توانایی شناختی فرد است، 

توان به کمبود درک زبان عمومی نیز اشاره نمود. میاما 

ترین عواملی که در خواندن نقش دارد پردازش  یکی از مهم

زمانی در ادراک است که  به عنوان یک منبع بسیار مهم از 

شناختی شناخته شده  ردی در توانایی واجهای ف تفاوت

است که نقش بسیار مهمی در خواندن با مهارت و ناتوانی 

های ادراکی  کند. به خصوص نقص در خواندن ایفا می

های ضعیف اطالعات کالمی  توانند منجر به نمایه ظریف می

در حافظه و همچنین مشکالت در تفکیک کلمات به هجاها 

دالیل اصلی بروز مشکل برای این  (. ازدیگر4شوند )

آموزان بازنمودهای ضعیف از صداهای گفتاری است و دانش

شناختی ناشی از  اعتقاد بر این است که این کمبود واج

درک کالمی و  (.5مشکالت پردازش زمانی شنیداری است )

یا همان درک شنیداری در افراد نارساخوان پایین است و 

گیرند متنی را موزان یاد میآحتی زمانی که این دانش

با این حال با  بخوانند باز هم از درک معنای آن عاجزند.

آموزان مشکالت گذشت زمان ممکن است این دانش

ها خواندن خود را تا حدودی مرتفع سازند اما مشکالت آن

ها عالوه بر  شود، بلکه آنفقط محدود به خواندن نمی

مربوط به نوشتن و خوانی، مشکالت مشکل در درک و روان

کنند و این ریشه در های نوشتاری را نیز تجربه می ترکیب

امری  ها دارد؛ زیرا نوشتن صرفا می آنهای کال مهارت

حرکتی نیست که با توانایی در خواندن مرتبط نباشد، بلکه 

تواند اثری سوء بر نوشتن نیز  مشکالت در خواندن می

های استاندارد در  مقیاسآموزان در داشته باشد. این دانش

آموزان عادی قرار تر از دانش نوشتن، به طور متوسط پایین

 (. 6 ،7گیرند )می

با هدف بررسی برنامه پردازش که پژوهشی  در طی   

آموزان دانش 33 بر روی و آوا شنوایی بر اساس ریتم

آموزان در این دانشانجام شد  2013 در سالنارساخوان 

بر روی گروه اول برنامه پردازش سه گروه قرار گرفتند، 

ای میتنی  شنوایی بر اساس ریتم و بر روی گروه دوم برنامه

بر آموزش آوایی اجرا شد و گروه سوم که گروه کنترل 

واقع هدف از اجرای این پژوهش آگاهی از این  بودند.در

تواند باعث بهبود  میها  موضوع بود که آیا این برنامه

خواندن در کودکان نارساخوان گردد یا خیر و اثر بخشی 

کدام برنامه بیشتر است. نتایج مشخص کرد که هر دو برنامه 

است اما  آموزان شدهاین گونه دانش خواندن باعث بهبود

برنامه پردازش تربیت شنوایی ریتمیک باعث پیشرفت 

 2008سال  پژوهشی در .(9).بیشتری گردیده است 

آموز نارساخوان، که در دو گروه آزمایش دانش 19متشکل از 

 تمرین هفته 6و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت 

 دریافت واجی آگاهی تقویت هدف با را روزانه شنوایی

آموزان گروه آزمایش این مطالعه بهبود ی دانشکردند. همه

آگاهی واجی داشتند. خواندن، امال و  قابل توجهی در زمینه

کند که بیشتر مداخالت این پژوهش به این نکته اشاره می

آموزان شناسی در دانش موفقیت آمیز  برای نقص واج

نارساخوان با استفاده از تحریک شنوایی بصری و کالمی و 

شناختی در  گرفته است و آموزش واج غیر کالمی صورت

ایی بسیار موثر آموزان با استفاده از روش شنواین دانش

 (.10است)

 آموزان وبنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاد این دانش   

برای بهبود شرایط  ایهای مداخله ضرورت انجام برنامه 

ها. و  تحصیلی و پیشگیری از مشکالت پیش روی آن

مشکالتی که احتماال این افراد در بزرگسالی همراه دارند 

باعث شد که تدوین برنامه تربیت شنوایی مختص 

آموزان نارساخوان و اجرای این برنامه را برای این دانش

 گروه را ضروری بدانیم و هدف این پژوهش را بهبود 

تحلیل واجی، تمیز شنیداری، تولید کلمه در های  مهارت

  ن نارسا خوان قرار دادیم.آموزانشدا

 

 روش بررسی

تجربی با  پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعات نیمه

گیرد. جامعه مورد مطالعه  آزمون قرار میآزمون و پسپیش

آموزان شاغل به تحصیل در این پژوهش شامل همه دانش

های شهر  چهارم و پنجم ابتدایی که در دبستان در پایه

شود  مشغول به تحصیل بودند، می 97-96تهران در سال  

های اختالل  که به علت مشکالت تحصیلی، به کلینیک

با استفاده از آزمون نما  یادگیری ارجاع داده شده بودند و

در کلینیک روانشناسی انجام تشخیص اختالل نارساخوانی 

درک مطالب شامل آموزان مشکالت این دانش .گردید.

کردن کلمات و در درک هجیدرسی و غیردرسی، روخوانی، 

های ورود این افراد  مسائل ریاضی بود. به طور کلی مالک

 مرکز هایبر اساس ارزیابی اختالل تشخیصبه پژوهش، 

آموز به آن ارجاع داده شده یادگیری که دانش های اختالل

آموز، الزام بودند، غالب بودن زبان فارسی در خانوده دانش
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 هفته در جلسات مداخله و همراهی مادر دو جلسه در

دانش آموزان؛ و مالک های  جسمی و حسی ذهنی، سالمت

 دیگر روانشناختی مداخله خروج از پژوهش شامل دریافت

پژوهش، غیبت بیش از دو  اجرای در زمان آموزاندانش

آموز مندی دانش جلسه در هنگام مداخله و یا عدم عالقه

 برای شرکت در ادامه جلسات بوده است.

آموزان ،که نفر از دانش 24نمونه حاضر در این پژوهش    

مشغول به  در پایه های تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی

 آموزان با استفاده از روش تحصیل بودند و این دانش

نفره کنترل و  12گیری در دسترس در دو گروه  نمونه

افزار حجم نمونه با استفاده از نرم آزمایش قرار گرفتند.

مبتنی بر آزمون آنالیز واریانس با   G*Powerآماری

 5های تکراری، برای انجام آزمون در سطح معناداری اندازه

(، و β=2/0درصد ) 80(، با توان آزمون α=05/0درصد )

مورد  24،  برابر 2( و تعداد تکرار d=3/0اندازه اثر متوسط )

و بعد از  (. 1تایی( بدست آمد )پیوست  12گروه  2)

ردن فرم رضایت توسط والدین از هر دو گروه طی دو پرک

آزمون گرفته شد و سپس برای گروه آزمایش روز پیش

آموز هشت جلسات مداخله مشخص شد. برای هر دانش

)جدول جلسه یک ساعته به طور انفرادی در نظر گرفته شد 

مداخله از  جلسه و اتمام برنامه 8پس از  (.2)پیوست ( 1

  .آزمون به عمل آمدو گروه پسآموزان در ددانش

 

 (:TOLD:P3)ی فارسی آزمون رشد زبان نسخه

   Hamil D, Newkamerآزمون اولین بار توسط این

بر اساس یک مدل دو بعدی ساخته شد  1998( در سال 8)

که هر خرده آزمون یک نظام زبانی )گوش کردن، 

 دهی و صحبت کردن( و یک مختصه زبانیسازمان

 شود.  شناسی( را شامل می نحو و واجمعناشناسی، )

مینایی در  و زادهنسخه فارسی این آزمون توسط حسن   

برای فارسی زبانان انطباق و هنجاریابی شده  1381سال 

 کودک 1253 روی منظور این آزمون را بر آنان بدین است.

 آزمون اند. این کرده هنجار سال 8 تا 4 سنی دامنه در

  آن یک بعد در که است بعدی ود مدل یک بر مبتنی

 کردن، گوش های مولفه با شناختیزبان های نظام

دیگرش  بعد در و دارد قرار کردن صحبت و سازماندهی

 و نحو معناشناختی، های مولفه با زبانشناختی مختصات

 اساس اشاره مورد بعدی دو الگوی .دارد قرار شناختی واج

های مربوط  آزموناست. خرده  آزمون خرده 9 تهیه نظری

های اصلی هستندکه  به معناشناسی و نحو خرده آزمون

شامل واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک 

باشد. روایی مالکی، محتوایی و  میدستوری و تقلید جمله 

های  ها با استفاده از روش ها و ترکیب سازه خرده آزمون

ج به دست آمده در مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتای

زمینه روایی آزمون اطمینان کافی برای استفاده از این 

های زبانی کودکان فارسی زبان  آزمون برای اررزیابی مهارت

های  دهد و پایایی در این آزمون برای مولفهبه دست می

 62/0تحلیل واجی،تمیز شنیداری و تولید کلمه به ترتیب 

 .(8) است 60/0و  51/0 و

خرده آزمون مربوط به واج شناسی شامل تمایزگذاری سه    

 کلمه، تحلیل واجی و تولید کلمه است که جز خرده

باشد که در پژوهش حاضر از  این  های تکمیلی میآزمون

 ها استفاده شد. اجرای سه خرده آزمون برای تحلیل یافته

 انجام آموزانروی دانش بر فردی صورت به آزمون این

  خرده از یک هر اجرای برای که جایی آن از شود می 

 مدت طول است، نشده تعیین خاصی زمان ها مدت آزمون

 دقیقه 20 الی 15 حدود در اصلی هایآزمون خرده اجرای

 نیز تکمیلی های آزمون خرده است. اجرای در نوسان

 نوع دو این البته و انجامد به طول می دقیقه 20 حدودا

 کرد. اجرا همزمان را نباید آزمون خرده

برنامه تربیت شنوایی شامل سطوحی مختلفی است که    

جلسات مداخله متناسب با موضوع پژوهش، از قسمت  در

تمایزگذاری  های شنیداری که شامل: تمایزگذاری محرک

محرک کالمی از غیرکالمی، تمایزگذاری تعداد صدا 

 تمایزگذاری تعداد واکه یا همخوان )صداهای غیرکالمی(،

)صداهای کالمی(، تمایزگذاری دوام، تمایز گذاری شدت، 

تمایزگذاری تفاوت و تشابه بر اساس  ،تمایز گذاری فرکانس

 استفاده شد.و پیگیری متن  الگوی هجایی

و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام تجزیه    

-های میانگین و انحراف شد. در سطح توصیفی از شاخص

شد. در سطح استنباطی با توجه به طرح معیار استفاده 

 2×2های تکراری  پژوهش از مدل آنالیز واریانس با اندازه

منظور انجام ه استفاده شد. آزمون تعقیبی بونفرونی ب

های  های دوتایی مورد استفاده قرار گرفت. پذیره مقایسه

زیربنایی مدل از قبیل نرمال بودن توزیع خطا، همگنی 

مگنی ماتریس واریانس کوواریانس به واریانس خطا و ه

های شاپیرووریلک، لوین و باکس ی آزمونترتیب بوسیله

 در سطح خطای ها  آزمونمورد بررسی و تایید قرار گرفت. 
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 نجام ا SPSSافزار نرم 22ی پنج درصد و با استفاده از نسخه

 شد.

 

 هایافته

ی های جمعیت شناختی شامل جنس، سن و پایه ویژگی 

 گزارش شده است.  2آموزان در جدول تحصیلی دانش

 لیتمیز شنیداری، تحلمعیار نمرات  میانگین و انحراف   

آموزان دو گروه و درک خواندن دانش کلمه دیتول ی،واج

ارائه شده  3جدولآزمون و پس آزمون در  طی مراحل پیش

-ا اندازهها از آزمون آنالیز واریانس ب برای تحلیل داده است.

های زیربنایی این مدل های تکراری استفاده شد. پذیره

ا بررسی و تایید شد. بر این اساس، نرمال بودن توزیع خط

ر بوسیله ی آزمون شاپیروویلک مورد بررسی قرار گرفت و ب

 اساس نتایج این آزمون برای متغیرهای تمایزگذاری کلمه

(، p=082/0آزمون ) ( و پسp=136/0در پیش آزمون )

آزمون  ( و پسp=170/0ل واجی در پیش آزمون )تحلی

(058/0=p( و  تولید کلمه در پیش آزمون )452/0=p و )

( فرض نرمال بودن توزیع خطا رد p=106/0آزمون )پس

 هبوسیل همگنی واریانس خطا بین دو گروه (.4)جدول نشد. 

 ی آزمون لوین بررسی شد. بر این اساس برای تمایزگذاری

(، p=078/0آزمون )( و پسp=170/0زمون )آکلمه در پیش

آزمون ( و پسp=178/0تحلیل واجی در پیش آزمون )

(058/0=p( و  تولید کلمه در پیش آزمون )520/0=p و )

 ( همگنی واریانس خطا بین دو گروهp=244/0آزمون )پس

. فرض همگنی ماتریس واریانس (5 )جدول رد نشد

هر سه متغیر  آزمون باکس درکواریانس نیز بوسیله

( p=097/0( و تحلیل واجی )p=089/0تمایزگذاری کلمه )

 (.6)جدول (، تایید شد p=062/0و تولید کلمه )

های مرتبط با واج شناسی، بر اساس در بررسی شاخص   

های تکراری فرض نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه

و  آزمون ی پیشیکسان بودن میانگین امتیاز در دو مرحله

  η.2=350/0آزمون در متغیرهای تمایزگذاری کلمه ) پس

,002/0=p ,85/11(=22،1)f( تحلیل واجی ،)2=275/0.η 

,009/0=p ,34/8(=22،1)f( و تولید کلمه )2=502/0.η 

,001/0>p ,15/22(=1،22)f آزمایشی ( رد شد. اثر گروه

در سطح خطای پنج درصد برای متغیرهای تمایزگذاری 

( و تحلیل η ,048/0=p ,37/4(=22،1)f.2=166/0)کلمه 

( معنادار بود η ,006/0=p ,13/9(=22،1)f.2=293/0واجی )

, η ,177/0=p.2=081/0ولی برای تولید کلمه )

94/1(=1،22)f معنادار مشاهده نگردید. همچنین اثر )

گیری در هر سه متغیر متقابل گروه آزمایشی و زمان اندازه

= η ,001/0=p ,47/15.2=134/0تمایزگذاری کلمه )

(22،1)f( تحلیل واجی ،)2=340/0.η ,003/0=p ,34/11 =

(22،1)f( و تولید کلمه )2=458/0.η ,001/0>p ,62/18 =

(1،22)f .در سطح خطای پنج درصد معنادار مشاهده  شد ،) 

نشان  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مربوط به اثر متقابل   

داد در گروه کنترل میانگین امتیاز تمایزگذاری کلمه 

(731/0=p( تحلیل واجی ،)737/0=p و تولید کلمه )

(784/0=p در پیش ) آزمون تفاوت معنادار آزمون و پس

ی نداشت. ولی در گروه آزمایش میانگین امتیاز تمایزگذار

آزمون نسبت به ، تحلیل واجی و تولید کلمه در پسکلمه

آزمون به طور معناداری افزایش داشته است پیش

(001/0>pدر مقایسه بین .) گروهی مشخص شد که در

آزمون میانگین امتیاز تمایزگذاری کلمه ی پیشمرحله

(735/0=p( تحلیل واجی ،)348/0=p  و تولید کلمه ،)

(257/0=pبین گروه کنترل و )  آزمایش اختالف معناداری

نداشت  ولی در پس آزمون میانگین امتیاز تمایزگذاری 

  (، و تولید کلمهp<001/0(، تحلیل واجی )p=001/0کلمه )

(001/0>pدر دانش )آموزان گروه آزمایش بطور معناداری 

 آموزان گروه کنترل بود.بیشتر از دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

رسی اثربخشی برنامه تربیت هدف اصلی در این پژوهش، بر

های تحلیل واجی، تمیز شنیداری شنوایی بر افزایش مهارت 

 آموزان نارساخوان بوده است. و  تولید کلمه در دانش

های تحلیل واجی و تمیز  هدف از پژوهش ارتقاء مهارت   

آموزان نارساخوان بوده شنیداری و تولید کلمه در دانش

ترین نقایص در ی از مهماست. نقص در آگاهی واجی یک

آموزان نارساخوان است و فردی که در آگاهی واجی دانش

رو بهمشکل دارد به طبع آن در هجی کردن نیز با مشکل رو

افراد  در شناختی نقص واج دیدگاه طبق(. 12است )

 صیتخص  ضعیف طور   به  واجی ایه بازنمایی نارساخوان،

 یبیان در  کلمات  واجی  عناصر  کشف   مانع  که اند شده

 بیانی  در کلمات واجی عناصر کشف مانع که اندشده

کند  محدود می را مدت کوتاه کالمی حافظه و شودمی 

(13.) 

در رابطه با اثربخشی برنامه تربیت شنوایی بر تحلیل    

 با   رابطه در  پژوهشی  نارساخوان، در  آموزان واجی دانش
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 افراد مورد مطالعهشناختی های جمعیت : ویژگی2جدول

 دسته متغیر

 آزمایش کنترل

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد

5( 7/41) 1( 3/8) دختر جنس   

 7( 3/58) 11( 7/91) پسر

 6( 0/50) 5( 7/41) سال 11 سن

 6( 0/50) 6( 0/50) سال 12

 6( 0/50) 6( 0/50) چهارم ابتدایی پایه تحصیلی

 6( 0/50) 6( 0/50) پنجم ابتدایی

12 (0/100) 12( 0/100)  کل  

 

 های مکررآزمون آنالیز واریانس با اندازهآزمون و پسجدول پیش : 3جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نتایج آزمون شاپیروویلک در بررسی نرمال بودن توزیع خطا 4جدول 

 متغیر

 آزمونپس آزمونپیش

 مقدار -p درجه آزادی آماره مقدار -p درجه آزادی آماره

936/0 کلمه اریذتمایزگ  24 136/0  927/0  24 082/0  

941/0 تحلیل واجی  24 170/0  920/0  24 058/0  

961/0 تولید کلمه  24 452/0  932/0  24 106/0  

 
 نتایج آزمون لوین در بررسی همگنی واریانس خطا : 5جدول 

1درجه آزادی آماره آزمون مرحله متغیر 2درجه آزادی    p- مقدار 

011/2 آزمونپیش کلمه اریذتمایزگ  1 22 170/0  

411/3 آزمونپس  1 22 078/0  

934/1 آزمونپیش تحلیل واجی  1 22 178/0  

009/4 آزمونپس  1 22 058/0  

427/0 آزمونپیش تولید کلمه  1 22 520/0  

436/1 آزمونپس  1 22 244/0  

  

 گروه متغیر
 های تکرارینتایج آنالیز واریانس با اندازه پس آزمون پیش آزمون

 اثر متقابل گروه زمان میانگین  ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار

 p=002/0* 11/1 ± 17/18 42/1 ± 25/18 کنترل کلمه اریذتمایزگ

(350/0=2η) 

048/0=p 

(166/0= 2η) 

*001/0=p 

(413/0= 2η) 65/0 ±  67/19 90/0 ± 42/18 آزمایش 

 p=009/0 94/0 ± 17/12 87/0 ± 25/12 کنترل تحلیل واجی

(275/0= 2η) 

006/0=p 

(293/0= 2η) 

*003/0=p 

(340/0= 2η) 45/0 ± 75/13 23/1 ±67/12 آزمایش 

 p<001/0* 87/0 ± 25/18 94/0 ± 17/18 کنترل تولید کلمه

(502/0= 2η) 

177/0=p 

(081/0= 2η) 

*001/0>p 

(458/0= 2η) 51/0 ±  58/19 15/1 ± 67/17 آزمایش 

 است. p >05/0*  سطح معناداری 
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 نتایج آزمون باکس در بررسی همگنی ماتریس واریانس کواریانس : 6جدول 
 مقدار - p 2آزادی  درجه 1 درجه آزادی آماره آزمون باکس Mمقدار  متغیر

235/7 کلمه اریذتمایزگ  174/2  3 000/87120  089/0  

024/7 تحلیل واجی  111/2  3 000/87120  097/0  

120/8 تولید کلمه  440/2  3 000/87120  062/0  

 

 تحلیل "مقایسه نتایج  آزمون  رشد زبان و  خرده  آزمون 

 بیانی  در کلمات واجی عناصر کشف مانع که اندشده

کند  محدود می را مدت کوتاه کالمی حافظه و شود می

(13.) 

حلیل در رابطه با اثربخشی برنامه تربیت شنوایی بر ت   

در پژوهشی  در رابطه با آموزان نارساخوان، واجی دانش

تحلیل  "مقایسه نتایج آزمون رشد زبان و خرده آزمون

آزمایش و آزمون دو گروه  آزمون و پس در پیش "واجی

دهد  نتایج نشان می مقایسهکنترل استفاده شده است که 

که بین نمرات تحلیل واجی در دو گروه آزمایش و کنترل 

آزمون  تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش در پس

 اند. با توجه به این نتیجه میی باالتری را کسب کردهنمره

ی بر روی تحلیل واجی تربیت شنوای توان ادعا کرد که برنامه

آموزان نارساخوان اثری مثبت داشته و باعث پیشرفت دانش

ای به مدت  مداخله ها در این زمینه شده است. در برنامه آن

ی دوم ابتدایی آموزان نارساخوان پایهدانش 15ماه بر روی  5

آزمون  و پس انجام شد تحلیل نتایج و مقایسه پیش آزمون

تواند سرعت  داد که برنامه مداخله میدر دو گروه نشان 

آموزان بهبود گونه دانش خواندن و درک خواندن را در این

(، در راستای تایید بر اثربخشی آگاهی واجی 14ببخشد )

آموزان نارساخوان انجام برای بهبود درک خواندن در دانش

ی مداخله که تمرین آگاهی واجی با  شده است که برنامه

آموز دانش 20شد، را بر روی  وازخوانی انجام میاستفاده از آ

 آزمون پیش اند و در نهایت با مقایسهنارساخوان انجام داده

ها دو گروه به این نتیجه دست یافتند که  آزمون -ها و پس

آموزان را باال ببرد و تواند آگاهی واجی دانش این برنامه می

مطالب خوانده آموزان در درک به دنبال آن مهارت دانش

(. این نتایج با 15یابد ) شده و سرعت خواندن ارتقاء می

نتایج پژوهش حاضر در رابطه با اثر بخش بودن برنامه 

    باشد.  مداخله تحلیل واجی برروی نارساخوانی همسو می

ارتقاء تمیز شنیداری  به واسطه اجرای برنامه در رابطه با    

فرضیه نقص آموزان نارساخوان، شنوایی در دانشتربیت 

ی نارساخوانی به طور گسترده مطرح شنیداری در زمینه

 است ممکن نارساخوان افراد در زبان شده است و مشکالت

 حسی هایورودی سریع پردازش در کمبود اساسی از ناشی

ی اولیه در اختالل پردازش شنیداری این باشد، از نشانه

وجود داشتن شنوایی طبیعی محیطی، در  است که فرد با

تشخیص صدا مشکل دارد بخصوص توانایی ضعیف در درک 

های اصلی این مشکل  های شلوغ از نشانه گفتار در محیط

ی نتایج  توانیم از مقایسهاست. برای پاسخ به این سوال می

های تمیز شنیداری و تولید کلمه در آزمون  آزمون خرده

ه کنیم که مقایسه نتایج عملکرد رشد زبان استفاد

آموزان نارساخوان در دو گروه آزمایش و کنترل در دانش

پیشرفت  آزمون نشان دهنده آزمون و پس پیش

 آزمون نسبت به پیش آموزان گروه آزمایش در پسدانش

طور که از نتایج پیداست برنامه  آزمون است. همان

بتی بر روی ادراک مداخالتی تربیت شنیداری توانسته اثر مث

آموزان نارساخوان به جای بگذارد. و تمیز شنیداری دانش

خشی پردازش شنیداری مرکزی بر روی توانب اجرای برنامه

 تربیت آموزان نارساخوان و اجرای برنامهنفر از دانش 15

آموزان باعث بهبود گام بر روی این دانش 12شنوایی در 

 (. نتایج پژوهش9، 15شد ) هاعملکرد ادراک شنیداری آن

ای های باال نیز در جهت تایید اثر بخشی برنامه مداخله

آموزان نارساخوان و همچنین تربیت شنوایی بر روی دانش

 نتایج پژوهش حاضر است.

کلمه در  مهارت تولید فزایشدر رابطه با  ا همچنین   

زبان به عنوان  آموزان نارساخوان باید دانست کهدانش

ترین ابزار انسان برای برقراری ارتباط با سایر افراد اصلی

جامعه است و در رشد ذهنی کودک نقش بسیار مهمی را 

کند. بارزترین پیامد تاخیر در رشد زبان، تاخیر در ایفا می

یادگیری است و مشکالت مربوط به زبان در اغلب افراد 

طور  همان(. 16شود ) مبتال به اختالل یادگیری دیده می

برنامه تربیت  که در تحلیل نتایج مشخص شده است، اجرای

آموزان نارساخوان بر روی دانش شنوایی و درک مطلب
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ی  توانسته بر توانایی تولید کلمه موثر باشد. با مقایسه

 آزمون و  میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در پیش

توان دریافت که پس از اجرای برنامه  آزمون  می پس

میانگین در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مداخله 

های زبانی  افزایش یافته است. در پژوهشی به بررسی ویژگی

 است که  در کودکان عادی و نارساخوان پرداخته شده

آموزان وجود های معناداری در این دو گروه از دانش تفاوت

های معنا شناسی، نحو و آموزانی که در ویژگیدارد. دانش

های  کنند، مهارت شناختی بهتر عمل میهای واج یآگاه

خواندن بهتر، درک متن و تولید کلمه باالتری را نسبت به 

 آموزانی که فاقد این مهارت هستند، از خود نشان دانش

  (.7،17) دهند می

نشان داد که اجرای برنامه   هاداده  نتایج تجزیه و تحلیل   

تواند بر تحلیل واجی، تربیت شنوایی به صورت منظم می  

آموزان نارساخوان تمیز شنیداری و تولید کلمه در دانش

آموزان موثر باشد و تا حدودی این مشکالت را در این دانش

  مرتفع سازد.

هایی که در این پژوهش وجود داشت کم  محدودیت   

گن برابر نبودن تعداد دخترها و پسرها و همبودن نمونه و 

ن و همچنین داشتها از نظر اقشار مختلف جامعه  نبودن آن

اثرات تواند میکه خود سابقه درمان در برخی از مراجعان و 

شنهاد و به عنوان پیمتفاوتی در نتایج به همراه داشته باشد.

توان گفت که پژوهشگرانی که مایل به انجام این گونه می

لدین را وابا تدوین برنامه ای  تواننداخالت هستند میمد

نتیجه  باعث اثراتی بیشتر درو بیشتر درگیر این برنامه کرده 

 .تحقیق شوند
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 1پیوست 

 در تعیین حجم نمونه G*powerافزار خروجی نرم
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  2 پیوست

 های برنامه مداخالت تربیت شنواییسرفصل :1جدول 
 نمونه تکلیف سطح تکلیف جلسه /  تکلیف

آموز وی را واکه برای دانشهای امتداد پذیر بیهای امتدادپذیر واکدار و همخوانمربی با تولید واکه صدادار و همخوان آسان تمایز گذاری تعداد واکه یا همخوان )صداهای کالمی( -  /1

 .)تحریک شنیداری و دیداری( کندهای گفته شده میتشویق به شمردن تعداد واکه

 آموزدنبال کردن خطوط متن توسط دانشانتخاب متنی از کتاب درسی و خواندن آن توسط مربی و  آسان پیگیری متن

آموز به تصویر گیرد و با گفتن نام هر یک توسط مربی، دانشآموز قرار میتعدادی از تصاویر مختلف در مقابل دانش آسان تمایزگذاری محرک کالمی از غیر کالمی /2

 کند )تحریک دیداری و شنیداری(.مربوطه اشاره می

آموز باید تفاوت کشیدگی و یا کوتاه بودن کند و دانشای ساده شروع میدر ابتدا برای انجام این تمرین از مرحله مربی آسان تمایزگذاری دوام

آموز باید سعی کند کند و دانشرا کشیده و بار دیگر کوتاه تلفظ می "آ"یک آوا را تشخیص دهد. مثال مربی یک بار 

 داری(.تفاوت را درست تشخیص بدهد )تحریک دیداری و شنی

ای که دهد اگر دو کلمهدهد و به او توضیح میآموز قرار میمربی در ابتدا دو عالمت برابر و غیر برابر را در اختیار دانش آسان تمایزگذاری تفاوت و تشابه بر اساس الگوی هجایی

از کلماتی که آسان هستند شنود برابر هستند عالمت برابر در غیر این صورت عالمت نابرابر را نشان دهد سپس مربی می

 کند.آموز را تحریک میکند و شنوایی دانشو آوایی نزدیک به هم ندارند شروع می

آموز تفاوت شدت باال و پایین را از روی عکس مندرج در کند و دانشمربی کلماتی را  با شدت بیان متفاوت تلفظ می آسان تمایز گذاری شدت- /3

 دهد، و شدت در تلفظ در این مرحله واضح است.میکتاب درک مطلب نشان 

گیرد و همزمان مربی که در میدان دید هایی با تعداد متفاوت مقابل آزمودنی قرار میتعدادی مکعب در مجموعه آسان تمایزگذاری تعداد صدا )صداهای غیرکالمی(

ها تطابق دهد )تحریک ها را با تعداد مکعبد ضربهخواهد تعداآموز میآموز قرار دارد با زدن ضربه به میز از دانشدانش

 دیداری و شنیداری(.

دهد سپس شروع به آموز قرار میگیرد و تصاویر حروف الفبا را در اختیار دانشآموز قرار میمربی در میدان دید دانش آسان تمایز گذاری فرکانس

 واکه را نشان دهد )تحریک دیداری و شنیداری(.آموز باید تصویر مربوط به هر کند و دانشتولید واکه ها می

 یابد.در این مرحله همزمان با دشوار شدن متن، سرعت خواندن مربی نیز افزایش می - متوسط پیگیری متن -4

آموز و سپس از دانشصدا را تلفظ کرده ای بیشود و سپس  واکه صدادار و سپس واکهمیمربی از میدان دید خارج - آسان/متوسط تمایزگذاری فرکانس

 خواهیم تصویر این واکه ها را ما نشان دهد )تحریک شنیداری(.می

آموز باید در یابد و دانشواک توسط مربی افزایش میصدا و امتدادپذیر واکدار و امتدادپذیر بیهای بیتعداد واکه- متوسط تمایز گذاری تعداد واکه یا همخوان )صداهای کالمی(

 ها با دقت بیشتری عمل نماید )تحریک شنیداری(.کهشمردن تعداد وا

گیرد، آموز قرار میها مقابل دانشمکعب هایی از تعداد متفاوت ازشود و مجموعهآموز خارج میمربی از میدان دید دانش متوسط تمایزگداری تعداد صدا)صداهای غیر کالمی( -  /5

خواهد که هر بار آموز میکند و از دانشهای مکعب صدا ایجاد میای صداساز، به تعداد مجموعهسپس مربی با وسیله

 های ایجاد شده، تعداد مکعب را نشان دهد)تحریک شنیداری(.متناسب با تعداد صدا

خواهد هجاها آموز میها نوشته شده  از دانشهایی که هجاهایی مختلف بر روی آناختیار قرار دادن کارتمربی با در  متوسط تمایزگذاری دوام

 ای در کنار هم قرار دهد که کلماتی معنادار  ساخته شود )کلماتی با سطح دشواری متوسط(.را به گونه

شود و او باید بتواند صرفا با استفاده از شنوایی بین دو محرک آموز خارج میمیدان دید دانشکلیه محرکات بینایی از  متوسط تمایزگذاری محرک کالمی از غیرکالمی

 کالمی و غیرکالمی تمایزگذاری کند)تحریک شنیداری(.

رک مطلب آموز تفاوت شدت را از روی عکس مندرج در کتاب دکند و دانشمربی کلماتی را  با شدت متفاوت تلفظ می متوسط تمایزگذاری شدت -  /6

 دهد.  اما شدت تلفظ توسط مربی باال نیست )تحریک شنیداری(.مینشان 

 شود.خوانده شد، در این مرحله به مرور دشوارتر میآموز لیست کلماتی که در مرحله آسان توسط مربی برای دانش متوسط تمایزگذاری تفاوت و تشابه بر اساس الگوی هجایی

ای گیرد سپس مربی با وسیلهآموز قرار میها مقابل دانششود و مجموعه مکعبآموز خارج میمربی از میدان دید دانش متوسط غیر کالمی( تمایزگذاری تعداد صدا)صداهای

 خواهد که هر بار متناسب با تعداد صدا، تعداد مکعب را نشان دهد.آموز میاز دانشکند و صداساز صدا ایجاد می

کنیم و مربی با نام در این مرحله با تهیه یک سری تصاویری با درصد تشابه باال مانند آلبالو و گیالس و.. استفاده می دشوار غیرکالمی تمایزگذاری محرک کالمی از /7

 خواهد تصویر درست را نشان دهد.بردن هرکدم از کودک می

ها هم تولید کرده و سپس به ترتیب به تصویر هر کدام از آن آموز، ابتدا خود چند واکه را پشت سردر این مرحله دانش- دشوار تمایزگذاری فرکانس

 کند.اشاره می
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 شود.آموز خوانده میفهرست جمالتی دشوار توسط مربی برای دانش دشوار پیگیری متن

 شدت متفاوت تلفظ کند. خواهد با توجه به تصویر موجود کلمه را با دوآموز، از او میمربی با گفتن کلمات به دانش دشوار تمایزگذاری شدت /8

شود از مرحله قبل بیشتر ای که توسط مربی بیان میواکهای بی صدا و امتداد پذیر واکدار و امتدادپذیر بیتعداد واکه دشوار )صداهای کالمی(تمایزگذاری تعداد واکه یا همخوان

های برابر و متفاوت نیز از مرحله پاسخدهی باید دقت بیشتری نماید. در این آموز برای پاسخو دشوارتر است و دانش

 شود.آموز خواسته میدانش

آموز کلماتی دشوار که آواهای شبیه به هم دارند و برای تشخیص نیاز به دقت باالیی دارند توسط مربی برای دانش دشوار تمایزگذاری تفاوت و تشابه بر اساس الگوی هجایی

 شود.خوانده می

 کند.تر ایجاد مییابد و مربی صداها را به صورت پیچیدهها افزایش میدر این مرحله تعداد مجموعه مکعب دشوار صدا)صداهای غیر کالمی(تمایزگذاری تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


