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مبتال به آموزان دانش خودحرمت آگاهی واجی بر بهبود خواندن و  تقویت تأثیر

  یخواننارسا

 4نیا، قربان عبادی3، مریم لطفی2ادریس نوری، 1*محمد مشکانی

 گرگان، ایرانگرگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی، ، ویژهبا نیازهای کودکان  شناسیروانی ادکتر. 1

 شناسی بالینی، آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان، گرگان، ایرانکارشناس ارشد روان. 2

 شناسی عمومی، آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان ، گرگان، ایرانکارشناس ارشد روان. 3

 ، آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان ، گرگان، ایرانبا نیازهای ویژهکودکان شناسی د روانکارشناس ارش. 4

 28/06/96تاریخ پذیرش:  05/02/96تاریخ دریافت: 

 چکیده
 

 هدف ،برخوردارند تریپایین حرمت خوددر آگاهی واجی مشکل دارند و از آموزان نارساخوان دانشکه جاییآن اززمینه و هدف: 

 ان نارساخوان بود.آموزدانش حرمت خودآگاهی واجی بر بهبود خواندن و  تقویت تأثیربررسی  حاضر پژوهش

نارسااخوان  انآماوزداناش تماامیآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه روش پژوهش روش:

مسااوی  طوربهدر دسترس انتخاب و  به صورت آنهانفر از  30یادگیری شکوفای شهر گرگان بود که  هایاختاللکننده به مرکز مراجعه

 پپ حرمت خودمقیاس  ( و1387، و مرادینوری کرمی) آزمون خواندن نماابزار پژوهش،  جایدهی شدند. در دو گروه آزمایش و گواه

هاا باا اساتفاده از تحلیال گروهای آماوزش دیدناد. داده باه صاورتآگاهی واجی را  ،ایدقیقه 60جلسه  8آزمایش  گروه. بود  (1999)

 .قرار گرفتندمورد تجزیه و تحلیل  کوواریانس

قافیاه، حاذف آواهاا و ها  یهاواژه، تشخیص هاواژه، درک هاواژهنتایج پژوهش نشان داد آموزش آگاهی واجی بر خواندن ها: یافته

ایان آماوزش گاردد. همنناین ان نارساخوان میآموزدانشارت خواندن در و باعث افزایش مهمعناداری داشته  تأثیر هاواژهخواندن شبه

  (.P <01/0) را به طور معناداری افزایش داده استآموزان نارساخوان دانش حرمت خود

خوانادن، کیفیات  هایمهارتشناختی در بهبود آموزش آگاهی واجتوان نتیجه گرفت بر اساس نتایج پژوهش حاضر می گیری:نتیجه

 معناداری دارد.  تأثیران با نارساخوانی آموزدانشآموزشی و افزایش احساس مثبت تحصیلی 
 

 حرمت خودآگاهی واجی، نارساخوان،  ها:واژهکلید
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 مقدمه
اساات کااه  رایااج عصاابی -یااا اخااتالل تحااولی 1نارسااخوانی

خوانی، ساهولت در شناساایی کننده ناتوانی در صحیحمنعکس

واساهه یاا نارساایی دون با، و هجی واژه، رمزگشایی هاواژه

باه (. سارعت خوانادن 1) عقالنای اسات ارساییا نیویژهحسی 

 چراکه( 2) شودمعیار تشخیص نارساخوانی محسوب می عنوان

در رمزگشایی حروف نوشاتاری و  نارساییخوانی نتیجه آهسته

(. افاراد مباتال باه نارسااخوانی 1) استها توجهی به محرکبی

تار و دقات کمتاری نسابت باه چشمگیری عملکرد کند طوربه

(. 3) دهناادگااروه مقایسااه در تکااالید خواناادن نشااان ماای

 2متعددی معتقدند که این مشکل پیامد نظام واجی هایپژوهش

 (.5و  4، 1) ناکارآمد است

رمزگشاایی دو عامال باالقوه  هاایمهارتآگاهی واجی و 

کند. به نظار مرتبط به ه  هستند که به درک مهلب کما می

از  توجهیقابالشاناختی بارای اناوا  واج هاایمهارترسد می

 گیارد زیاراظر قرار میمدنخوانی روان تکالید درک مهلبی و

درک مهلب نتیجه مستقی  ناتوانی کاودک در ایجااد و حفا  

 (.6) شناختی استبازنمایی توانایی واج

شاااناختی عباااارت از تواناااایی تشاااخیص و آگااااهی واج

های یا گفته بدون توسل و تکیاه دستکاری ساختمان و سازه

ار (. همننین قابلیت تعرید و دساتکاری سااخت7) بر معنا است

( آگااهی 9) گیلاون (.8) شاودصدای زبان شفاهی تعرید مای

، 3کند: آگاهی هجاییبندی میشناختی را به سه سهح طبقهواج

 .5، آگاهی واجی4هجاییآگاهی درون

تواند ترین واحد آوایی است که میکوچا آگاهی واجی

معتقدناد  پژوهشاگران(. بسایاری از 10) تمایز معنی ایجاد کناد

که آگاهی واجی نقش بسیار مهمی را در خواندن و یاادگیری 

کند و هیچ شکل دیگری از آگااهی یا نظام الفبایی بازی می

چناین اهمیتای را  هجایی(شناختی )آگاهی هجایی و درونواج

                                                           
1. Dyslexia 

2. phonological awareness 
3. Syllable awareness 

4. Awareness within syllabic 

5. Phoneme awareness  

 طورباه( معتقد است کاه 7، به نقل از 2005(. کودا )11) ندارد

یکنااواختی خوانناادگان ضااعید در طیااد وساایعی از تکااالید 

د کاه ناکن( بیان مای12) واجی ناتوان هستند. متساالو همکاران

معناا اسات کاه شاامل  وساازساختدرک مهلب یاا فرایناد 

ناپذیر متن و خواننده اسات. اساتخراج اطالعاات تعامل جدایی

ن تاالش های ایا، به منزله اولین و مهمترین گامهاواژهواجی از 

 شود. محسوب می

در  آنهاگوناگون درباره گفتار و زبان و نقش  هایپژوهش

 اند کاه آگااهینشان داده روشنیبهیادگیری خواندن و نوشتن 

باه  نیازهای اصلی یادگیری خواندن بوده وشناختی از پیشواج

بیناای مشااکالت خواناادن در کودکااان خااوبی از عهااده پاایش

 (.19 - 13) آیدبرمی

باا پیشارفت تحصایلی  درنتیجاهخواندن با درک مهلاب و 

آموزانی کاه در ایان حاوزه بنابراین دانش ؛ارتباط مستقی  دارد

    تصااور خوردهشکسااتماادت خااود را مشااکل دارنااد در دراز

کنند و باعث ایجاد مشکالت هیجانی، اضاهراب از مدرساه می

ه ترس د. با توجه بنشوو استفاده از راهبرد محافظت از خود می

طااور عماادی، تمایاال بااه اجتناااب از از شکساات، کودکااان بااه

تااالش و اسااتفاده از وساایله کاااهش بااه برانگیزچااالشموقعیاات 

، 6حرمات خاودکننده با هدف حفاظت از ناتوانهای خودرفتار

از  متاأثرعوامال شخصایتی  ازجملهبنابراین  ؛(20) کنندپیدا می

هاا پاژوهش. اساتهیجان و اضهراب در مدرسه، حرمت خود 

نشان دادند که حرمت خود پاایین باا اضاهراب رابهاه مساتقی  

آموزان نارساخوان این مشکالت را بیشتر گزارش دارد و دانش

 . (23 – 21) دهندمی

هاای ارزش حرمت خود عبارت اسات از قاااوت دربااره

ارزیابی خاود اصلی حرمت خود،  مؤلفه. بنابراین خودشخصی 

و خود  شدهادراکاست که از روند مقایسه و گفتگو بین خود 

 (. 21) یابدآل ظهور میایده

پیشارفت تحصایلی و تشاویر در  تاأثیرتحات حرمت خاود

کننده خوب نتایج بینیگیرد و یا پیشمدرسه ابتدایی قرار می

                                                           
6. Self-esteem 
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خوب و مناسب، به ظرفیت مقابلاه  حرمت خود آموزشی است.

های مهالعه کارآمد و شارکت فعاال واسهه روشهبا تکالید، ب

  .(24و  22) شوددر فرایند یادگیری مربوط می

       درصاااد از 70دهاااد کااه حااادود نشاااان ماای هاااپژوهش

ی هاای یاادگیری باا مشاکالت هیجاانآموزان با ناتواناییدانش

ا یا به عنوانمشکالت هیجانی  بنابراین ؛(21و  22) اندمواجه

یاا  گردانیواکنش احساسی ناخوشایند، تکالیفی که نیاز به رمز

 کناد. ایاندارد را با مشکل مواجه مای مسئلهدرک عدد یا حل 

 درنتیجاهشاود تهدید حرمت خود درک مای به عنوانوظاید 

بی های اجتنااتقویت رفتار درنهایتباعث اجتناب از تکالید و 

تحصایلی  هاایمهارتهاای مثبات در از پیامدباعث جلوگیری 

 (.25) شوددرازمدت می

آماوزان د کاه داناشنکن( بیان می26) برابکووا و همکاران

تری تحصیلی پایینشت های یادگیری خودپندامبتال به ناتوانایی

 تاأثیرشان دارند که بر روابط فردی آموزاندانشنسبت به سایر 

آموزان مبتال به که دانش استه ها نشان دادپژوهش گذارد.می

 حرمات خاوداز  بهنجاار وسااالنسنه نارساخوانی نسابت باه 

تار و از مشاکالت پایین 1پنداشت تحصیلیخود و آموزشگاهی

   بیشااتری برخوردارنااد بساایار و افسااردگی ،اضااهرابی، هیجااانی

 .(27و  22)

موفقیاات شااناختی واج هااایمهارتآمااوزش  کااهازآنجایی

 و هجای را تساهیل ،در آگاهی واجی، رمزگردانای، اماال بیشتر

، ی مثباتپناداربه خود در خودکارآمدکند و این نکته به نومی

ارزشامندی مثبات باه آموزشاگاه،  مثبت، احساس حرمت خود

پنداشاات تحصاایلی مثباات و کاااهش مشااکالت هیجااانی، خود

بنااابراین آمااوزش صااریح،  اساات مااؤثراضااهرابی و افسااردگی 

ایاان بااه  توجااهبااا  اساات. نیاااز مااوردحمااایتی  جااام ، فشاارده و

هاادف پااژوهش حاضاار بررساای اثربخشاای آمااوزش  موضااو ،

       حرماات خااودخواناادن و  هااایمهارتآگاااهی واجاای باار 

 .آموزان نارساخوان استدانش

 

                                                           
1. Academic self-concept 

 روش
 کاهاینبا توجاه باه گان: کنندالف( طرح پژوهش و شرکت

تصاادفی  طورباهبوده و  در دسترس به صورتها انتخاب نمونه

       پااژوهششاادند، روش  گماااریجااایدر شاارایط مختلااد 

         آزمااون وو طاارح پااژوهش بااه شااکل پاایش آزمایشااینیمااه

 تماامیآزمون با گروه گاواه اسات. جامعاه آمااری شاامل پس

ش و ابتدایی بود که برای آماوز آموزان نارساخوان دورهدانش

در شاهر گرگاان باه مراکاز  1395-96درمان در سال تحصیلی 

 کاردهیاادگیری مراجعاه  ویژهمشکالت  بخشیتوانآموزشی و 

وان آموزان نارسااخنفر از دانش 30. نمونه پژوهش شامل ندبود

و هدفمند انتخاب شادند و سا س  در دسترسبود که به روش 

شادند.  دهیجایا و گاواهگروه آزماایش  2تصادفی در  طوربه

یه آموزان پادانش :بارت بودند ازهای ورود به پژوهش عمالک

 با توجه باه آزماون هوشای 85-115دامنه هوشی دوم تا پنج ، 

ا هامونه، ارزیابی بینایی و شنوایی، جنسیت که نبینه -استانفورد

زون فا  /ها اختالل نارسایی توجهاز نمونه یاو هیچپسر بودند 

مجااوز کتباای از اداره آمااوزش و همننااین کنشاای نداشااتند. 

 آنهااپرورش گرفته شد و رضایت کامل افراد نمونه و والادین 

 جهت اجرای پژوهش جلب شد.

 ب( ابزار

        10نماااا دارای آزماااون خوانااادن:2نماااا آزماااون خوانااادن. 1

ای از خواندن را نشان جنبه مقیاسخردهو هر  است مقیاسخرده

ساختند و ( 1384) و مرادی این آزمون را کرمی نوری دهد.می

دختار در پانج پایاه  (844پسر و  850) آموزدانش1694بر روی

 و هنجاریابی کردناد. اجراسنندج و تبریز  تحصیلی شهر تهران،

رفتاه در آزماون نارسااخوانی شاامل  کاارهاای باهمقیاسخرده

 هآزماون زنجیار، درک خوانادن ماتن ،هااواژهآزمون خواندن 

آزماون حاذف ، آزماون قافیاه ،هااواژهآزماون درک ، هااواژه

معنی،آزمااون نامیاادن باای یهاااواژهآزمااون خواناادن  آواهااا،

 اسات. هااواژه حاروف و آزماون نشاانه آزمون نشاانه تصاویر،

باه دسات  81/0ضریب آلفای آزمون خوانادن و نارسااخوانی 

                                                           
2. Nama reading scale 
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 82/0، 75/0ها به ترتیابضریب آلفای خرده آزمون (.28) آمد

 است 81/0، 82/0،  75/0  ،77/0،  81/0، 83/0،  73/0 ، 76/0،

(29). 

توساط پاپ و ایان مقیااس  :"1پاپ" حرمت خودپرسشنامه . 2

کودکان  حرمت خودبه منظور بررسی میزان  (1998) همکاران

طراحی گردید. این آزمون یا ابزار خودگزارشای اسات کاه 

عماومی،  خود حرمت مقیاسخردهبوده و پنج  گویه 60دارای 

سانجد. باه هار و اجتمااعی را مای ،تحصیلی، بدنی، خانوادگی

در اسات و  اختصاص داده شده گویها ده همقیاسخردهیا از 

هایچ  تقریبااًتا  2یشه=باهمای )تقرییا طید لیکرت سه درجه

نماره هار . پاردازدباه ارزیاابی نظار پاساخگویان مای( 0وقت =

نماره بااال نشاانگر  قارار دارد. 20تا  0در طیفی از  مقیاسخرده

 ماوردنظرهاای مقیااسخاردهبیشاتر آزماودنی در  حرمت خود

بیشاتر  خاود حرماتهاا نیزمقیااسخردهنمره باال در کل  است.

آزماون باا محاسابه ضاریب  اعتبااردهاد. آزمودنی را نشان می

 اعتبااارضااریب  .اساات بااه دساات آمااده 86/0فااای کرونبااا  آل

 .اسااتگاازارش شااده87/0ردن نیااز کاانیمااهآزمااون بااا روش دو

 والدگری هایبا متغیر حرمت خودپرسشنامه  همبستگی معنادار

منفای  هاای والادگریستگی معنادار منفی با متغیارمثبت و همب

برای  پپ است. حرمت خودحاکی از روایی همزمان پرسشنامه 

اعتباریابی آزمون از دو روش همساانی درونای و روایی ایرانی 

اساات و در هاار دو روش روایاای  شاادهاستفادهتحلیاال عاااملی 

یشاترین همبساتگی کال ب آزمون در سهح بااالیی باوده اسات.

 (.30) است 83/0ا که برابر ب استآزمون با مقیاس عمومی 

برنامه آموزش گروهی آگاهی واجی با : ای( برنامه مداخلهج

        آزمااون آگاااهی "توجااه بااه مبااانی نظااری منهباار بااا کتاااب 

( اقتباااس و 31) ساالیمانی و دسااتجردی کاااظمی "شااناختیواج

ریازی بخش طارح 7ر د موردنیازهای تمرینشد.  آموزش داده

آموز ابتدا به صورت دیداری تصااویر را که دانشیطوربهشد 

تنهااا بااا تماارین  درنهایااتمشاااهده و ساا س در چنااد مرحلااه 

د. بارای هفات گاام آگااهی یرساشنیداری به مهارت الزم مای

                                                           
1. Pope's self-esteem inventory  

واجی تمرین تهیه شد و مناسب هار پایاه نیاز از کتااب فارسای 

آموز در آخر مناسب انتخاب تا دانش واژه 20ه، آن پای نخواند

خودش باه مهاارت الزم دسات پیادا  کتاب یهاژهواهر گام با 

 گازارش شاده اسات. 1خالصه جلسات آموزشای در جادول  کند.
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 آگاهی واجی . عناوین جلسات آموزشی1جدول 

 شدهارائهمحتوای  شماره جلسه

 اول

نگاه  واژهبه  آموز بایددانش بود. جدا س س بدون تصویر به صورتدر ابتدا همراه با تصویر و بیان حروف  هاواژه :آموزش ترکیب واجی

را خوب گوش کرده و پس از پایان تلف ، آن را ترکیب کرده و  هاواژه درنهایتو  کردداد و بیان میموردنظر را نشان می واژهکرد و می

 کرد.را بیان می واژهبه صورت کل، 

 ومد

سه تا عکس  اینجاکه  شدهگفتهکند به او رو نگاه میعکس پیشآموز به سه تا : دانشدارای واج آغازین یکسان هاواژهآموزش تشخیص 

 درنهایتکتاب استفاده شد.  آشنای هاواژهمثل ه  هست را نشان بده. مرحله بعد از  اسمشانرا بگو و دو تا عکسی که اول  آنهاهست اس  

کند و می تکرارشان مثل ه  هست را ی که صدای اولهاواژه آنهارا به حافظه س رده و از بین  هاواژهآموز فقط دقیر گوش داده  و دانش

 گوید چه صدایی دارند.می

 سوم

سه تا عکس  اینجاکه  شدهگفتهکند به او آموز به سه تا عکس پیش رو نگاه میدانش: دارای واج پایانی یکسان هاواژهآموزش تشخیص 

 مثل ه  هست را نشان بده .  اسمشانشوند و آخر تمام می باه را بگو و دو تا عکسی که  آنهاهست اس  

خوانی  او ها را بخواند و اگر نتوانست ما برای او میواژهدر جلوی او گذاشته، باید  واژهو  شدهاستفادهآشنای کتاب  هاواژهمرحله بعد از 

 تکرار کند.ای که صدای آخرشان مثل ه   هست را نشان داده و واژهها را تکرار کرده دو واژهباید 

ی که صدای آخرشان مثل ه  هست را هاواژه آنهارا به حافظه س رده و از بین  هاواژهفقط دقیر گوش داده  و  آموزدانشمرحله آخر 

 گوید چه صدایی دارند.کند و میمی تکرار

 چهارم

( و دو تا ش –او  -) گ  گوی می( ثانیه 2)با فاصله   جداجداشود  به عکس نگاه کن، آن را آموز گفته میبه دانش: آموزش تقهی  واجی

های بعدی را او عکس خواهی میگفتن را یاد گرفت  آموز این جورگویی  بعد که دانشمی جداجدار را نیز به همین شکل عکس دیگ

(  خوانی میبرایش  باریارا  واژهند کل بخواند )اگر نتوانست بخوا جداجدارا  آنهاها نگاه کند و واژهوری بگوید. در مرحله بعد به طاین

 .گویدمی جداجداو او پس از ما آن را 

 پنج 

به این عکس نگاه کن و اسمش را بگو ؟ )گوش(. به من بگو صدای اول )گوش( چیه؟ )گ(. اگر : آموزش نامایدن و حذف واج آغازین

خواهی  که مراحل خوب یاد گرفت از کودک می کهوقتی)اوش (. س س با چند تمرین  ماند؟چی باقی می ) گ( را برداری  و نگویی ،

 یهاواژهاز بین  .را بگوید واژهآغازین باقیمانده  های دیگر که تصویر دارند انجام داده و با دستکاری واجنزیر را برای تمری گانهسه

 .به تسلط کافی برسد کامالًکتاب فارسی، تمرین باال کار شده تا کودک  یهاواژهشود و س س از بین مختلفی که گفته می

 شش 

کنی  که تصاویر آن در مثل چش  و درخت شرو  می ییهاواژهبا : برای آموزش درس جدید ابتدا آموزش نامیدن و حذف واج میانی

 )چش  ( پرسی : به این عکس نگاه کن اسمش چیه؟می گونهاینو  قرارگرفتهجلوی کودک 

صاویر به همین شکل ؟ )چ ( و بقیه تماندمیچی باقی  ،گر صدای )ش( را برداری  و نگویی ا .گوش کن توی اس  )چش ( به صدای )ش(

ی که باید یها نگاه کن صداگویی  خوب به عکسیآموز مبه دانش .دهی میها را انجام شود و خوب که یاد گرفت تمرینآموزش داده می

شود و ای برای کودک خوانده میواژهدر گام بعد  و شما باید اس  آن عکس را بدون آن صدا بگویی. گوی میبرداری و  نگویی من 

 بگوید. موردنظررا بدون صدای  واژهو کودک باید آن  شدهگفتهصدایی که باید بردارد 

 هفت 

آموز مش را بگو، در مرحله بعد از دانششود به این عکس نگاه کن و اسگفته میآموز : به دانشآموزش نامیدن و حذف واج پایانی

تصویر را بردارد و آننه را  واژهحرف آخر  شودمیخواسته  آموزدانشتصویر را بگوید و در پایان از  واژهشود صدای آخر خواسته می

 تلف  کند.است  مانده باقی

های آگاهی واجی به که کلیات آموزشالزم به ذکر است 

خواساته شاد  آنهاوالدین گروه آزمایش توضیح داده شد و از 

در ضمن قبل هر جلسه یادآوری  که در منزل ه  تمرین نمایند.

  شد.داده می جلسه قبل و پایان آموزش تمرین برای جلسه بعد



 محمد مشکانی و همکاران                                                                                آموزان               آگاهی واجی بر بهبود خواندن دانش تقویتتأثیر 

 1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه                                                                                                                          112

پااس از هماااهنگی الزم بااا ماادیریت مرکااز : د( روش اجرررا

     یاااادگیری شاااکوفای گرگاااان در ابتااادا از باااین  هاااایاختالل

ه کاه باا مشاکل نارسااخوانی کننادآماوزان پسار مراجعاهدانش

مواجه بودند، پاس از اعماال کنتارل شاامل پایاه دوم تاا پانج  

ایی ابتدایی، ضریب هوشی )دیرآموز نباشند(، عدم مشکل شانو

نفار   30کنشای، و فازون نارسایی توجهو بینایی، عدم تشخیص 

 کارو شیوه  شد گرفتهاجازه کتبی  والدینشاننتخاب شدند. از ا

 بااه صااورتآمااوزان دانااشساا س  .داده شاادتوضاایح  شااانایبر

تصادفی در گاروه آزماایش و گاواه جایادهی شادند و میازان 

ماااورد ارزیااابی قااارار  آنهااا "حرماات خاااود"و  "خواناادن"

ای دقیقاه 60جلسه 8گرفت.آموزش گروهی آگاهی واجی در 

هیچ  گروه گواه کهدرحالیبه اعاای گروه آزمایش، داده شد 

. در پایااان میاازان نااددریافاات نکرد موزشاای در ایاان ماادتآ

 موردسانجش مجدداًهر دو گروه  "حرمت خود"و  "خواندن"

الزم به ذکر اسات تماامی مالحظاات اخالقای در  قرار گرفت.

این پژوهش مانند رضایت افراد نمونه، محرمانه ماندن اطالعات 

 و نظایر آن رعایت شد.

 هایافته
آزمون دو گروه آزمون و پسهای توصیفی نمرات پیشیافته

 است. شدهارائه 1آزمایش و کنترل در جدول 
 آزمون گروه آزمایش و کنترلپس -آزمونبه تفکیک پیش موردمطالعههای های توصیفی متغیرشاخص .2جدول 

 K-S-Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 هاخواندن واژه

آزمونپیش 20/70 آزمایش   966/14  486/0  972/0  

13/71 کنترل   993/11  588/0  879/0  

آزمونپس 93/72 آزمایش   313/15  447/0  988/0  

87/71 کنترل   118/12  542/0  931/0  

 قافیهآزمون 

آزمونپیش 13/94 آزمایش   091/10  1 574/0  

47/94 کنترل   723/10  921/0  477/0  

آزمونپس 53/96 آزمایش   895/8  574/0  897/0  

13/95 کنترل   398/10  477/0  977/0  

 هاواژهدرک 

آزمونپیش 27/84 آزمایش   640/9  730/0  622/0  

53/83 کنترل   180/9  615/0  844/0  

آزمونپس 20/86 آزمایش   094/10  724/0  671/0  

13/84 کنترل   410/9  718/0  681/0  

 حذف آواها

آزمونپیش 13/89 آزمایش   831/11  768/0  597/0  

47/87 کنترل   206/13  671/0  795/0  

آزمونپس 80/91 آزمایش   411/12  906/0  385/0  

13/88 کنترل   136/13  616/0  842/0  

 هاواژهنا

آزمونپیش 93/65 آزمایش   209/23  671/0  759/0  

47/65 کنترل   029/17  729/0  663/0  

آزمونپس 87/67 آزمایش   822/22  616/0  842/0  

40/66 کنترل   361/17  705/0  702/0  

 نمره کل

آزمونپیش 67/403 آزمایش   154/47  529/0  942/0  

07/402 کنترل   919/34  444/0  989/0  

آزمونپس 33/415 آزمایش   021/47  559/0  914/0  
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67/405 کنترل   804/35  691/0  725/0  

 حرمت خود

آزمونپیش 40/69 آزمایش   169/7  637/0  812/0  

60/69 کنترل   220/6  767/0  599/0  

آزمونپس 13/72 آزمایش   220/7  659/0  778/0  

719/6 70 کنترل   665/0  769/0  

 

های نمرات و مقایسه میانگین 2های جدول ادهبا توجه به د

گروه آزماایش ، آزمونآزمون و پسها و مرحله پیشگروه در

آزمون عملکرد بهتری داشته و نسبت به گروه کنترل از در پس

باا توجاه باه اینکاه . برخاوردار بودنادایش میانگین بیشتری افز

لموگرف اسامیرنوف بارای تماامی متغیرهاا اآزمون کZ آماره 

باه طارح پاژوهش حاضار کاه از ناو  معنادار نیست و با توجه 

آزمون با گاروه کنتارل باوده، بارای تحلیال آزمون و پسپیش

آزمااون از روش تحلیاال ور کنتاارل اثاار پاایشهااا و بااه منظااداده

هاای یکای از مفروضاه ساتفاده شاد.ا متغیریچناد کوواریانس

چندمتغیری، بررسی همگنای شایب  کوواریانسآزمون تحلیل 

مهاارت  هایمؤلفاهآزماون آزمون و پسرگرسیون است. پیش

خواندن و حرمت خود نشان داد که مفروضه شیب رگرسایونی 

ام بااکس نشاان داد کاه ماااتریس آزماون نتاایج برقارار اسات. 

 > 05/0)وابسته در دو گروه برابر اسات های متغیر کوواریانس

595/0 =p ,873/0=F ,273/16=M Box’sو (آزمااونپاایش 

(05/0 < 527/0 =p ,932/0=F ,371/17=MBox’s پاااااس 

بارتلات بارای بررسای همننین نتایج آزمون خای دو . (آزمون

بین  نشان داد که رابهه هامؤلفهبین  داری رابههکرویت یا معنی

آزمون  .(P, 077/571=2χ=000/0) دار استمعنی هامؤلفهاین 

دار ها از نظر آماری معنااتفاوت واریانس نیز نشان داد کهین لو

 ها برقرار است.رض همگنی واریانسنیست و ف

متغیااری، چنااد کوواریااانسمهاا  دیگاار تحلیاال  مفروضااه

 همگونی ضرایب رگرسیون است.

 
 خطی بین متغیرهای وابسته. ارتباط 1نمودار

دهاد ارتبااط خهای باین نشان مای 1گونه که نمودار همان

 تقریباااًهااای خهااوط رگرساایونی متغیرهااا وجااود دارد و شاایب

گفات کاه همگنای رگرسایون  تاوانمیموازی هستند بنابراین 

متغیره چنااد کوواریااانسانجااام آزمااون تحلیاال  و وجااود دارد

 کوواریاانسهای تحلیل فرضپس از بررسی پش بالمان  است.

خوانادن  هایمؤلفاهنتایج آزمون نشان داد که بین  ،متغیریچند

 ,P < 311/1102=F ,001/0) تفااوت معنااداری وجاود دارد

000/0= Wilk’s Lambda.) 
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 نارساخوان آموزاندانشعملکرد خواندن در  هایمؤلفهربخشی آموزش آگاهی واجی بر . نتایج آزمون اث3جدول

داریمعنی سطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر متغیر  اندازه اثر 

آزمونپیش خواندن واژه  915/5210  1 915/5210  311/1101  100/0  976/0  
094/30 گروه   1 094/30  360/6  010/0  191/0  
752/127 خها   27 732/4     

آزمونپیش هاواژهدرک   146/2642  1 146/2642  942/2973  001/0  991/0  
847/12 گروه   1 847/12  460/14  001/0  349/0  
988/23 خها   27 888/0     

هاواژه  

 قافیهه 

آزمونپیش  925/2525  1 925/2525  824/713  001/0  964/0  
773/21 گروه   1 773/21  153/6  001/0  186/0  
542/95 خها   27 539/3     

آزمونپیش حذف آواها  340/4526  1 340/4526  756/2668  001/0  990/0  
162/29 گروه   1 162/29  194/17  001/0  389/0  
793/45 خها   27 696/1     

آزمونپیش هاواژهنا  849/11467  1 849/11467  543/7120  001/0  996/0  
539/7 گروه   1 539/7  681/4  001/0  148/0  
484/43 خها   27 611/1     

آزمونپیش خواندن کل  419/48564  1 419/48564  618/3899  001/0  993/0  
110/487 گروه   1 110/487  114/39  001/0  592/0  
248/336 خها   27 454/12     

متغیاری آماده اسات آزماون چناد 3 گونه که در جادولهمان

 متغیاار مسااتقل معنااادار بااوده و ترکیااب خهاای متغیاار وابسااته از

 بعادازآن)آموزش آگاهی واجی( اثر پذیرفتاه اسات. بناابراین 

کاه کادام متغیار وابساته از متغیار مساتقل اثار برای بررسی این

متغیااره )در حکاا  تااا کوواریااانسپذیرفتااه اساات از تحلیاال 

نشان داد  کوواریانس.  نتایج تحلیل شدآزمون تعقیبی( استفاده 

 هایمؤلفهبر افزایش   ناداریمع تأثیرکه آموزش آگاهی واجی 

درک  ،19/0 باا شادت اثار هااواژهمهارت خوانادن )خوانادن 

باا شادت  قافیهه  یهاواژهتشخیص  ،34/0 با شدت اثر هاواژه

باا  هااواژهخوانادن نا ،38/0 با شدت اثرحذف آواها  ،18/0 اثر

ان ابتادایی آماوزدانش( 59/0و خوانادن کال  14/0شدت اثار 

 . (P<001/0) نارساخوان داشت
 

 نارساخوان آموزاندانش حرمت خود. نتایج آزمون اثربخشی آموزش آگاهی واجی بر 4جدول 

 F سطح معناداری اندازه اثر
میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموعه 

 مجذورات
 متغییر منبع تغییر

880/0  001/0  569/197  012/1198  1 012/1198 آزمونپیش   حرمت خود 

199/0  010/0  703/6  646/40  1 646/40   گروه 

   064/6  27 721/163   خها 

 

آمااده اساات نتااایج تحلیاال  4 گونااه کااه در جاادولهمااان

 تاأثیرکاه آماوزش آگااهی واجای  دهادماینشان  کوواریانس

آمااوزان ابتاادایی دانااش حرماات خااودداری باار افاازایش معنااا

آموزش آگاهی واجای بار حرمات  شدت اثر نارساخوان دارد.

 (.P<001/0) بوده است 19/0خود 
 

 گیرینتیجه و بحث
آموزش آگااهی واجای بار  تأثیربررسی هدف پژوهش حاضر 

آماوزان نارسااخوان باود. داناش حرمت خاودبهبود خواندن و 

خواندن  هایمهارتنتایج نشان داد که آموزش آگاهی واجی، 

، درک هااواژه)خوانادن  مهاارت خوانادن هایمؤلفاهو دیگر 

   ( را افازایش هااواژهقافیاه، حاذف آواهاا، ناها  هاواژه، هاواژه
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(، 32) پاور و همکاارانعلای هاایپژوهشبا  این نتایج دهد.می

(، اهاری و 34) و همکااران (، مارادی33) پیرزادی و همکاران

 همکاران(، الیس و 16) (، ماخول15) (، سوگاته35) همکاران

 .استهمخوان   (1)

کااه آگاااهی واجاای نااد ( معتقد14) تااروتالین و همکاااران

خوانادن و  هاایمهارت مه  بارای موفقیات و کساب نیازپیش

 دبساتانیپیشکودکاانی کاه در  نادنشان داد آنهانوشتن است. 

عملکاارد بهتااری در  تنهانااهآگاااهی واجاای را آمااوزش دیدنااد 

های ابتدایی نشان دادند بلکه در شناختی در کالستکالید واج

 عملکرد بهتری داشتند. ه  خواندن و نوشتن 

و ماهیات زباان  بر ساختارکودکان با درک آگاهی واجی 

آموز از ساختار کنند و هرچه درک و فه  دانشتسلط پیدا می

 گفتار بدیلتبندی و ان بیشتر باشد و در تقهی ، قافیهو ماهیت زب

و هجاها تواناتر باشد، میزان عملکرد وی در خوانادن  هاواژهبه 

 (.36) افزایش خواهد یافت

آمااوزانی کااه آگاااهی واجاای را آمااوزش از سااویی دانااش

 ،بهباود پیادا کارد آنهاادر  هاواژهدیدند، مشکالت رمزگشایی 

شاناختی زباان های واجزیرا رمزگشایی مستلزم مهارت در جنبه

اجای داد که آموزش آگاهی وهمننین نتایج نشان  (.37)است 

شاود. آموزان نارسااخوان مایدانش حرمت خودمنجر به بهبود 

(، فورماان و 22) این نتیجه با نتایج پژوهش آلیسی و همکااران

و  آلیسااایو (، 38) (، ریگالیااان و همکااااران27) همکااااران

 .است( همسو 21) همکاران

که تجاارب هیجاانی  ند( نشان داد39) کاراوان و همکاران

 تاأثیرفای من طورباهبا نارساخوانی بر حرمات خاود همراه منفی 

رگرسایون نشاان داد کاه دریافات گاذارد. همنناین نتیجاه می

حمایت خانوادگی مثبت با حرمت خود افراد نارساخوان رابهه 

( معتقدناد کاه حرمات 40) کاولینز و همکااران معکوس دارد.

       کنااد. وقتاایازی ماایباا مدرسااه خااود نقااش بساایار مهماای در 

شاود یاا باا برانگیز مواجه مایآموز با یا تکلید چالشدانش

هاا یاا شود که تهدیدی برای ارزیابی تواناییمی روبروتکالیفی 

ارزشمندی پایین ممکان کند، خودهای خود قلمداد میرفیتظ

 حرمت خودسوء بگذارد. با این حال  تأثیرات هااست بر هیجان

ها از طریر تشویر انازوا کالسیباه پایین مان  روابط اجتماعی 

ها  بار  حرمت خود درنتیجهشود کننده میهای افسردهو رفتار

 پاذیردمای تاأثیرگذارد و ها  از آن می تأثیرپیشرفت خواندن 

کنناادگان تحصاایلی باااال بااه احتمااال بیشااتری (. پیشاارفت41)

دهند و این به نوباه رشد میرا آموزشگاهی مثبت  هایاحساس

هاای خود باعث افزایش تعامل و انگیزه در تکاالید و فعالیات

بنابراین پیشرفت تحصیلی پایین که هسته  ؛شودآموزشگاهی می

،  اصالی آن را در آماوزش ساانتی، خوانادن و محاسابات اساات

مشکالت هیجانی منفی نسبت باه  درنتیجهپایین و  حرمت خود

 (. 42و  43) دارددرس و آموزشگاه را به دنبال 

 هایی همراه باوده اسات ازجملاهاین پژوهش با محدودیت

آماوزان نارسااخوان پسار در این پژوهش بر روی داناشاینکه 

ابتدایی از کالس دوم تا پنج   شهرستان  حال تحصیل در دوره

هاای بنابراین در تعمای  نتاایج بار روی گاروه اجرا شدگرگان 

دیگار بایاد محتااط باود. های تحصایلی و جنسایت سنی، دوره

و عادم پیگیاری نتاایج از دیگار  در دساترسگیری شیوه نمونه

حاضر بوده است. باا توجاه باه نتاایج،  پژوهشهای محدودیت

دبستانی و پیش شود آموزش آگاهی واجی در دورهپیشنهاد می

معلماان  تاا اجرا شودآموزش عمومی پایه اول ابتدایی مدارس 

. کننادر ایان حاوزه را دریافات مدارس آموزش مناساب داین 

اثربخشی آموزش آگااهی واجای در  دشوهمننین پیشنهاد می

 . قرار گیرد مهالعه مورددر دو جنس  ییا پژوهش پیگیر

 و والدینشاانآماوزان و از همکاری داناش تقدیر و قدردانی:

همنناااین از اداره آماااوزش و پااارورش اساااتثنایی و مرکاااز 

مااا را در انجااام یااادگیری شااکوفای گرگااان کااه  هااایاختالل

 ، کمال س اسگزاری را داری .پژوهش یاری رساندند

از هاایچ سااازمانی حمایاات مااالی  ایاان پااژوهش تضرراد منررافع:

گوناه تاااد بارای نویساندگان هایچ دریافت نکرد و در نتیجاه

 نداشته است. به دنبال مناف 
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Abstract 
 

Background and Purpose: Since students with dyslexia have difficulty in phonological 

awareness and have lower self-esteem, the purpose of this study was to investigate the effect of 

phonological awareness on improving reading and self-esteem among these students. 

Method: The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design and control 

group. The statistical population consisted of all dyslexic students who referred to the center of 

learning disorder in the city of Gorgan, 30 of whom were selected by convenience sampling and 

were equally placed in two experimental and control groups. The research tools are Nama 

reading test (Koromi Nouri & Moradi, 2008) and self-esteem inventory (Pop, 1999). The 

experimental group was trained phonological awareness for 8 sessions of 60 minutes, while the 

control group did not receive such training. Data were analyzed using covariance analysis 

Results: The results of this study showed that phonological awareness training has a significant 

effect on reading words, understanding words, recognizing rhyme, deleting vocals, and reading 

pseudo-words, and increasing reading skills in dyslexic students. Also, this training significantly 

increased the self-esteem of students with dyslexia (p<0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that phonological awareness 

training has a significant effect on improving reading skills, educational quality and increasing 

academic positive feeling of dyslexia. 
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