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Abstract 
Reading is one of the ways of acquiring human knowledge. Every person in 

society has to read a number of writings, in most societies literacy is the key 

to educational success. Because one of the influential factors in reading is 

listening comprehension, the present study was conducted with the aim of 

the effect of teaching listening time perception on improving the 

phonological elimination skills of fourth-grade elementary students with 

special learning disabilities in reading. This research is a quasi-experimental 

study with pre-test and post-test, has an experimental group and a control 

group. The statistical population includes all students of fourth-grade 

elementary school boys in Saqqez with special learning disabilities in 

reading who were introduced to the centers of learning disabilities in the 

academic year of 1998-99. Using the available sampling method, a sample of 

20 students from educational disability centers in Saqqez was selected. Then, 

10 children in the experimental group and 10 children in the control group 

were randomly selected. The tools used in this study are the subtraction 

wave removal test, worm reading test and optical (2006). The number of 

educational intervention sessions includes 7 sessions for the experimental 

group. And the post-test was performed immediately on the experimental 
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and control groups. One-way analysis of covariance was used to analyze the 

data. The results showed that the training of listening time perception in the 

experimental group compared to the control group had a significant effect on 

improving children's phonological elimination skills. Listening time training 

in students with special learning disabilities in reading leads to improved 

elimination skills and improves their reading performance. 

Keywords: Training in listening time perception, improving de-elimination 

skills, special learning disorder, improving reading performance level. 
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مهارت حذف واج  شیبر افزا یداریآموزش ادراک زمان شن ریتأث

 در خواندن ژهیو یریادگیآموزان با اختلال در دانش

 .رانیا ز،یتبر ،آذربایجان یمدن دیدانشگاه شهشناسی، گروه روان دانشیار   یعقوبیحسن 

  

  صابر زروان 
دانشگاه  ،ییو آموزش کودکان استثنا یشناسروان ارشدیکارشناس یدانشجو

 .رانیا ز،یتبر ،آذربایجان یمدن دیشه
 

 .رانیا ز،یتبر ،آذربایجان یمدن دیدانشگاه شه شناسی،دانشیار گروه روان   یالله احمدعزت

 

 چکیده
های کسب معلومات و دانش انسان است، هر فردی در اجتماع مجبور است تعدادی خواندن یکی از روش

یکی از  ازآنجاکهنوشته را بخواند، در اکثر جوامع سواد خواندن و نوشتن کلید موفقیت آموزشی است. 

 آموزش ادراک ریتأث باهدفاست، پژوهش حاضر ی داریادراک شنبر خواندن  رگذاریتأثعوامل 

با اختلال یادگیری ویژه در یی چهارم ابتداآموزان پسر شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج دانشزمان

 آزمون، دارای یکآزمون و پسآزمایشی با پیشپژوهش از نوع نیمه انجام گرفت. اینخواندن 

یی چهارم ابتدا پسر پایهآموزان ی شامل تمام دانشآمار یجامعهاست.  گواهگروه  آزمایش و یکگروه

ی ریادگیاختلال به مراکز  99-99ی لیسال تحصاست که در با اختلال یادگیری ویژه در خواندن  شهر سقز

ی ریادگیاختلال آموز از مراکز دانش 02ای شامل گیری در دسترس نمونهاند. به روش نمونهشده معرفی

 02و  شیگروه آزمادر  کودک 02 یروش تصادفوپرورش شهر سقز انتخاب شدند. سپس به آموزش

، حذف واج خرده آزموندر این پژوهش،  مورداستفادهابزار  قرار گرفتند گروه کنترلدر  کودک

 جلسه برای گروه 7( است، تعداد جلسات مداخله آموزشی شامل 0891و نوری ) خواندن کرمیآزمون

آزمون از آزمایش است که با استفاده از ادراک زمان شنیداری مورد آموزش قرار گرفت و بلافاصله پس

طرفه استفاده یک انسیکووار لیتحلها از آزمون گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. برای تحلیل داده

طور به روه کنترلگشنیداری بر گروه آزمایش نسبت به داد که آموزش ادراک زمانشد. نتایج نشان 
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با اختلال  آموزاندانش در یداریزمان شنآموزش دارد.  ریتأثمعناداری بر ارتقا مهارت حذف واج کودکان 

 شود.می هاآن ارتقا سطح عملکرد خواندن و بهبود مهارت حذف واج منجر به یادگیری ویژه در خواندن

 ژه،یو یریادگیارتقا مهارت حذف واج، اختلال  ،یداریآموزش ادراک زمان شن :هاواژهکلید

  .ارتقا سطح عملکرد خواندن



 477 |و همکاران   یعقوبی...؛   مهارت حذف واج شیبر افزا یداریآموزش ادراک زمان شن ریتأث

 مقدمه

استعدادها، علایق،  آنتبع به و گذاردمی اثر یادگیری فرایند روی که مواردی از یکی

گیرد، می قرار آن تحت تأثیر فرد شخصیت یطورکلبه و ها، آموزش، کارایینگرش

 کودکان انجمن فیدر تعر (.0890ارفعی و دیگران،  صدیقی) است یادگیری اختلالات

 هایریشه دارای مزمن حالت یک یادگیری ی، اختلالاتریادگیاختلالات  دارای

 رساندنبه ظهور  و یسازکپارچهرشد، ی در انتخابی صورتیبه که است شناختیعصب

یک  صورتبه اختلالات یادگیری. کندایجاد می اخلال غیرکلامی یا یکلام یهاییتوانا

 متغیرشدت  زانیازلحاظ م و تظاهر ازنظر و وجود دارد مشخص یکننده معلول وضعیت

حرفه،  و نفس، تحصیلات، شغلعزت تواندمی زندگی، این وضعیت سرتاسر در .است

 یکی یادگیری اختلال .قرار دهد تأثیر تحت را روزانه زندگی هایفعالیت و شدناجتماعی 

 مبتلا آموزاندهد، دانشمی قرار تأثیر تحت را ریاضیات و خواندن، نوشتن عملکردهای از

 رود، موفقانتظار می هاآن هوشی سطح و سن ازازآنچه  کمتر اختلالات، بسیار نوع این به

، 0دارند )لرنر نقص نیز توجه و شنیداری، حافظه و دیداری اطلاعات تنظیم در و شده

 موانع از یکی خواندنمعمولاً  و باشندمی اشکال دچار مهارت چند یا یک درها . آن(0997

 و نیترشرفتهیپ از یکی خواندن (.0991، 0)هالاهان و کافمن است یادگیری سر بر عمده

 سری یک با فرد کلی ارتباط یعنی خواندن .است انسان ذهنی هایتوانایی نیتردهیچیپ

گفتار،  به نوشتار تبدیل یعنی شودمی اطلاق یادگیری بصری جنبه به که سمبلیک اطلاعات

 ابتدایی دوران درشده آموخته هایروش اصلاح میزان به مطالعه و خواندن بازدهی کیفیت

 آن مفاهیم یا اشیا، تصاویر گزین جای صداها از ایمجموعه قتیدر حق و دارد بستگی

 به شبیه کلمات کردن اشتباه در اختلال نوعی خواندن اختلال (.0879شوند )دادستان، می

 یا خوانی کلمات، وارونه انتهای و ابتدا حروف گرفتن نظر در با کلمات زدن هم، حدس

 یادگیری از انزجار و یلیمیبکلمات،  کردن هجی شدید در کلمات، مشکلات خوانی آئینه
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 (. نقص0200، 0)بروکس و همکاران باشدمی کل از جزء تشخیص در دشواری و خواندن

 نقص از است، ناشی ممکن خوانی نارسا به مبتلا افراد در واجی پردازش و خواندن در

ای در حال حاضر منطقه (.0220، 0باشد )تالوت و همکاران حسی پردازش در اساسی

مربوط به خواندن باشد، مشخص نیست. برخی از مناطق  منحصراً در مغز که  شدهشناخته

رکز گفتار، حافظه، لغت و خواندن(، سری، گیجگاهی یا لوب تمپورال )مپس مانندمغزی 

لوب پاریتال )نیمکره غالب مغز در منطقه فضایی بینایی و ادراکی( و مناطق ورنیکه و بروکا 

دهد که ینشان م یمطالعات طولدر هنگام خواندن، بیش از سایر مناطق فعال هستند 

 است داریپا تیوضع کی، «زودگذر یرشد ریتأخ» کینشان دادن  یجابه ینارساخوان

عمدتاً با نقص  ی، نارساخوانیازنظر رفتار (.0222، 1؛ سوین و جاکوبسون0221، 8)شای

 یعنی (. در آگاهی واجی0228، 1)راموس و همکاران شودیمشخص م یپردازش واج

؛ (0998، 2ن )برادلی و برایانتزبا یصوت یواحدها یکارآگاهانه و دست یدسترس ییتوانا

مرتبط مانند  ریغ یاز موارد کلامیک سری  یفور یادآوریبا  ،یمدت واجو حافظه کوتاه

 (.0229، 7)ستین برینک و کلات شودیم یابیارز یاکلمه ریبا تکرار غ ایها رقم ایکلمات 

 (.0990، 9)گادفری و همکاران همراه است یادراک واج نقصبا  نیهمچناختلال خواندن 

گرفت  جهیتوان نتی، منیشود؛ بنابرایانجام م یواج ییها بر اساس بازنماییتوانا نیتمام ا

و  آل؛ 0222، 9واجی )بوادا و پنینگتوناز کمبود  یناش ای اختلال خواندندر  یواج نقصکه 

 (.0229، 00ت )راموسها اسییبازنما نیبه ا یکمتر یدسترس ا(. ی0221، 02جسین

رشد را  خواندن اختلال ی، مشکل اصلیواج نقص ایشود که آی، هنوز بحث موجودنیباا
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مشکل اختلال  ییپردازش شنوا ینقص عموم ایآ کهنیا ا( ی0222، 0)اسنودهد یم لیتشک

نظریه  (.0221، 8ریچاردسون و همکاران ؛0221، 0)لاچمن و همکاران خواندن است

کند که نقص واجی در (، استدلال می0992) 1پردازش سریع شنوایی اختلال خواندن تالال

که بر درک در سطح پایین است  ه دلیل نقص پردازش زمان شنیداریاختلال خواندن ب

شوند یگفتار( مشخص م گنالیزمان کوتاه )مانند سمدت ای عیکه با انتقال سر یعناصر صوت

 ییاختلال پردازش زمان منجر به عدم توانا کی، دگاهید نیگذارد. مطابق ایم ریتأث

. دیآیمورود  یمرکز یعصب ستمیس دری درپیپصورت که به یاطلاعات حس یکپارچگی

 دشویدر خواندن م تیو عدم موفق یواجسیستم  یعیطب رشد اختلال در منجر بهامر  نیا

 یهابا استفاده از محرک یشناختاز مطالعات روان یتعداد (.0998)تالال و همکاران، 

سالان در بزرگ یزمان ییپردازش شنوا عینقص سر یرا برا یشواهد یگفتارریغ

؛ 0227، 2در کودکان )مای واسپایر ؛ و(0221، 1همکاران )آرت و نارساخوان نشان دادند

 هایمهارت (.0991، 9؛ فارمر و کلین0220، 9؛ اینگ و همکاران0220، 7هی و همکاران

بازشناسی  به فرد آن در که است یشناختواج فرا توانایی نوعی نیز یشناختواج آگاهی

؛ 0997، 02پردازد )کتسمی زبان هر صدای الگوی یا صداها یکاردستتلف، مخ صداهای

 از یکی یشناختواج آگاهی هایمهارت که اندنشان داده (. محققان0220، 00کر

 دارد و ارتباط رمزگذاری خواندن فرایند با است، زیرا خواندن ازینشیپ و مهم هایمهارت

کنند. ام سی می عمل بهتر یشناختواج آگاهی هایمهارت اجرای در قوی هایخواننده
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 صداهای به شناختی را حساسیت( آگاهی واج0997) 0( و برنان و ایرسون0991) 0براید

 آگاهی درصد، در 02 تا 01خواندن  اختلال دارای کودکان میان در. داندیمشفاهی  زبان

 صورتبه دو هر در درصد 22 حدود و دارند مشکل سریع یگذارنام یا در و شناختیواج

ی شناختی هاهینظر(. باتوجه به 0229، 8هستند )ناپلس و همکاران نقص دارای زمانهم

توسط فرد در طول یک بازه  شدهانجامتجربه گذر زمان به ماهیت و میزان پردازش شناختی 

زمان رویداد شنیداری بنابراین همان مدت؛ (0991، 1بستگی دارد )کولیرل شدهارائهزمانی 

ی افتراق هاآزموندر  تواند به عملکرد مشابهی در مناطق شنیداری بستگی داشته باشد.می

و او  شودیمطور متوالی و هریک به مدت معینی به فرد عرضه زمان دو محرک حسی به

زمان بیشتری یا کمتری به فرد عرضه ها، در مدتاز محرک کیکدامباید تشخیص دهد 

 ندنشان داد (0209ژانگ و همکاران )مطالعه در  (.0890ن، شده است )اختیاری و همکارا

از نقصان برخوردار هستند و زمان شنیداری در پردازش  اختلال خواندنکه کودکان مبتلا به 

در مطالعه تالال و همکاران  تواند آن را بهبود بخشد.یم یسازگارانه فرد یادراک یریادگی

اطلاعات را  انیسازد که جریان را قادر مکنندگشرکتزمان، ( آموزش تمیز مدت0997)

به  شرفتهیعملکرد خواندن پ یقبول براقابل حاتیتوض .کنند میتر تقسکوچک یبه واحدها

خودسازگار ممکن است باعث اصلاح  یادراک یریادگی میپارادا :است ریشرح ز

 یواج مهارت شود که منجر به بهبود در ییشنوا در مدل یعصب یمرحله بازنمودهابهمرحله

سالان مبتلا به در بزرگ یمطالعه قبل یهاافتهیمطابق با  یابد.میبهبود  یخوانروان جهیو درنت

اند )فوستیک و بودهبهبود حذف واج شاهد  زمانآموزش تمیز مدتاز  پس ینارساخوان

 توان با پیشرفتی را میخوانرواناینکه، افزایش پیشرفت در  ترجالب (.0201، 1همکاران

 ریاخ یمطالعه دری توضیح داد. شناسواجهای در ادراک زمان و مهارت شدهمشاهده

و  ییشنوا زمانپردازش  ییتوانا نبی ارتباط %12 یواج یکه آگاه اندهمحققان ادعا کرد
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بدان  نیا (.0200، 0همکاران )مالیفانت و عملکرد خواندن را به خود اختصاص داده است

 ندیو اساس فرآ هیپا یداریاطلاعات شن عیو ادغام سر قیدق یبندمیتقس ییتوانا، معناست که

طور خلاصه یک برنامه آموزشی با تمرکز بر ادراک بهدهد. یم لیرا تشک یواج ییرمزگشا

بیشتر بر روی ارتباط بین  دییتأاست و  اختلال یادگیری ویژه در خواندن زمان قادر به بهبود

، 8؛ تالکوت و همکاران0221، 0گ و همکاران)من پردازش زمان و کسب خواندن است

 شنوایی ادراک یادگیری دهدمی نشان اخیر (. مطالعات0999، 1همکاران ؛ ویتون و0222

 .بخشد ارتقا رشدی نارساخوانی به مبتلا افراد در را آواشناسی هایاست، مهارت ممکن

 درمانی ریتأث و آواشناسی پردازش نواقص گذشته هایده طولی و آموزشی مطالعات

، 1)برادلی و همکاران دهدیم نشان را رشدی خواندناختلال بر آواشناسی را مداخلات

، 2مرزنیچ و همکاران) شنیداری زمان پردازش در را هایینقص فراوانی (. تحقیقات0979

. دهدمی نشان خواندن اختلال دارای افراد در (.0999، 7؛ ناگاراجان و همکاران0992

شنیداری بر  زمان آموزشمانند ی، رزبانیغ ایمداخله هایبرنامه ملاحظه قابل ریتأث همچنین

، 9همکاران ؛ کولاگ و0201فوستیک و همکاران، )شده است  نشان دادهروی خواندن 

 هایپروتوکول در بین (.0228، 02؛ تمپل و همکاران0200، 9؛ مورفی اسکویت0220

 در ماندگار یاثربخش و بالانسبتاً  کارایی دلیل به ادراکی غیرزبانی، یادگیری یمداخله

)گوری و  است گرفته قرارموردتوجه  واجی عملکرد و خواندن بهبود در مدتیطولان

از  تابعی عنوانبه ادراکی عملکرد پایدار بهبود با ادراکی یادگیری (.0201، 00فاکوتی
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 یادگیریعمدتًا  که شنیداری کارهای تمرین در؛ که (0929، 0)گیبسون است مشهود نیتمر

؛ 0202، 0)برنانسکونی و همکاران زمانی ترتیب تشخیصمانند شود، می شامل را زمانی

، 1؛ کارکاکر و بونامار0208، 1)هوکی و ریت زمانی فاصله تمیز ؛ و(0220، 8دمانسکونی

دو  توسط که ادراکی پردازش یوربهره در تدریجی پیشرفت یک عنوانبه (.0228

 ادراکی یادگیری زمانی در دوره است گرفته شکل ضمنی ادغام و صریح دستورالعمل

، 7؛ کارنی و ساگی0227، 2)آلن و همکاران کرده است جلب خود به را زیادی توجه

، 02پوتسوموتو و همکاران ؛0202، 9؛ سونگ ودینگ0200، 9؛ مولویی و همکاران0998

 تمیز در توجهیقابل بهبود هامحرک معرض در گرفتن قرار کوتاهی مدت از پس (.0229

 یهامحرک با ادراکی یادگیری انتقال (. اثر0990، 00است )پوگیو شده گزارش آنان

 ممکن خواندندر اختلال  خواندن/  آوایی نقایص بهبود در غیرزبانی شنیداری یا دیداری

 را رشدی خواندن اختلال؛ که منشأ باشد یرزبانیغ دیدگاه از کنندهیبانیپشت ینوعبه است

آموزش  اثر (.0208، 00)لین و همکاران داندحسی، می اطلاعات پردازش در اساسی نقص

 است شده گزارش همکارانش و طلال توسط شنوایی زمان آموزش در ادراکی یادگیری

؛ فوستیک و 0228؛ تمپل و همکاران، 0992؛ تالال و همکاران، 0992)مرزنیچ و همکاران، 

 آموزش مطالعات که است ذکر قابل (.0201، 08ن؛ اس زلاگ و همکارا0201همکاران، 

 به توجه با. است شده انجام الفبایی نوشتاری هایسیستم در بیشترالذکر فوق زمانی شنیداری

شده از مشاهده اثر که کردند فرض نوشتاری، محققان/  زبان الفبایی سیستم واجی ماهیت
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 باشد واجی سریع اطلاعات بیشتر درک از ناشی است ممکن شنوایی زمانآموزش 

تحقیقات اخیر بیشتر تحقیقاتی  (.0992؛ تالال و همکاران، 0201)فوستیک و همکاران، 

های واجی و خوانداری از ادراک خارجی بوده و در داخل کشور برای پیشرفت مهارت

یادگیری، اختلال دارای کودکان بین زمان شنیداری استفاده نشده است و از آنجا که در

 هایناتوانی از بسیاری عامل خواندناختلال و بوده بیشتر خواندناختلال دارای کودکان آمار

(. پس ضروری است که 0891نوشتن است )تبریزی،  ماننده دروس در دیگر کودکان

های پژوهشی جدید در راستای آموزش ادراک زمان شنیداری برای ارتقا سطح مهارت

باتوجه به مطالب بالا بررسی شد که آیا ادراک واجی و خوانداری کودکان انجام گیرد. 

 گذار است؟ ریتأثزمان شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج 

 0روش

 گردآوری نحوه برحسب و کاربردی هایپژوهش هدف، جزء نوع از اضرح پژوهش

گروه کنترل  با آزمونپس-آزمونپیش طرح و آزمایشیشبه هایپژوهش نوع ها، ازداده

یی شهر چهارم ابتداپسر پایه  اختلال خواندن آموزاندانشآماری شامل تمام ی جامعه است.

 روشاند. بهشدهی معرفی ریادگیاختلال مراکز به  99-99در سال تحصیلی  سقز است که

آموز دارای اختلال خواندن کلاس چهارم دانش 02شامل ای نمونه در دسترس گیرینمونه

تصادفی روش سپس به شدند.وپرورش شهر سقز انتخاب ی آموزشریادگیاختلال مراکز  از

از ورود قبل  .قرار گرفتنده کنترل در گرو کودک 02و  شیگروه آزمادر  کودک 02

 خرده آزمونآزمایش و کنترل برای اطمینان از اختلال خواندنشان  کودکان در گروه

ها انجام شد و بر روی آن( 0892)نصفت،  آزمون خواندن( 0892لو، )تقی سرعت خواندن

 عصبی و اختلالاتهای بیماریسابقه موجود در مدرسه، عدم پرونده سلامت با توجه به

 شان تائید شد.بینایی و شنوایی نواقص توجه و عدمفعالی و نقصبیشابتلا به روانی و عدم 

( با 0892نصفت ) آزمون اختلال خواندن(، 0892لو )خواندن تقیسرعت خرده آزمون
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ی چهارم انجام گرفت، خوانداری پایهابشنیداری کتهای استفاده از یکی از قصه

کرد، شاخص  صرف هیبرحسب ثانخواندن مدتی که آزمودنی از شروع تا پایان متنمیزان

آموز کلاس ، اگر دانشریتأخآزمون خواندن با خواندن محسوب شد، در خرده سرعت

در  ریتأخد دچار بخوانکلمه را در دقیقه غلط  2 از شتریبدرست و کلمه  92چهارم کمتر از 

 8تا  0یا  قهیدر دق کلمه درست 092تا  012ی شامل خواندن عیخواندن طبخواندن است و 

 متون(برای خواندن  ریتأخطبیعی و با  روان خواندن طبق جدولغلط در دقیقه است )کلمه 

آزمون آزمون و پسدر پیش مورداستفادهگیری ابزار اندازه (.0891)هالاهان و لویید، 

هر مرحله  ( بود که در0891و نوری ) خواندن کرمیآزمون حذف واج، آزمونخرده

واج اول،  حذف با خواستم کنندهشرکت از و کردم تلفظ بلند را واجی سه یا دو یکلمه

 ساختار مورد در که کلمه استفاده شد 82از  ، درکلبازگو کند را جدید کلمه سوم یا دوم

آموز درست تشخیص ای که دانشاست، برای هر کلمه یگفتار یصداها و تغیر ساختار

 نوریگرفت. در مطالعات کرمی و امتیاز می 2اشتباه  امتیاز و برای هر کلمه 0داد می

بدست  90/2ابتدایی  آموزان مقطع چهارمبرای تمام دانش کرونباخآلفای  ( نتایج0891)

در هفت جلسه نیم ساعته، در دوهفته بر شنیداری زمان در مداخله آموزشی ادراک آمد.

 بدون و نور کم اتاق یک در گانکنندهآزمایش انجام گرفت. شرکتروی کودکان گروه

 افزار متلب بر روینرم لهیوسبه شنوایی محرکات شدند که تمام آزمایش صدا در مدرسه

 0خالص،  هاییواحد، صوت آزمایش یک در. شدند ارائه هدفون تاپ و از طریقلپ

هر  در .ارائه شدکنندگان شرکتبه  ثانیهمیلی 0222 ثابت فاصله بل بادسی 21 و لوهرتزیک

 کهیدرحالاست،  گرفته نام( SDاستاندارد ) ثانیه، مدتمیلی 122 یهامحرک مدتزوج 

 تفاوت دلتا یک( SD) با که شد گرفته نظر در (CD)ای مقایسه مدت عنوانبه صوت دیگر

 مدت دلتاهای .شدندانتخاب  اتفاقی صورتبهدو محرک آزمایش، ترتیب  سراسر در .دارد

 .یابدمی درصد تغیر 7/72 همگرایی نرخ با بالا 0، نییپا 0سازگاری،  کارایی یکپس از 

بلوک  هر CDمرحله آزمایش،  اولین در است. هیثانیلیم 022 اولیه دلتای مقدار شروع

 قرار صورت متعادلبه هاکه در سرتاسر بلوک باشد هیثانیلیم 222 یا هیثانیلیم 122 تواندمی
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 تا ثانیهمیلی 02:یابدمی کاهش زیر گام هایاندازه با زمانمدت دلتایازآن پسگیرد، می

 میانگین .کندمی پیدا ثانیه تغیر میلی 02 به هشت برگشت آخر برای برگشت چهارم، سپس

آزمایش،  هر طول شود. درمی گرفته نظر در بلوک هر آستانه عنوانهشت برگشت آخر به

 متعاقباً شدند،  تثبیت مرکزی صلیب یک برروی ثانیهمیلی 822 مدت به گانشنونده ابتدا

شد،  ارائه CD یا SD برای اول صوت ثانیه میلی 0222 _ 722رندومی بین  یفاصله از پس

 ثانیهمیلی 822 از شد، بعدمی ارائه SD یا CD مدت به بعدی صوت ثانیه میلی 0222 بعد از

 کیبورد، مشخص دکمه دو از یکی دادن فشار شد، با خواستهکنندگان شرکت فاصله، از

بازخورد  گونههیچ بدون پاسخ از است؟ پس کشیده طول بیشتر لحظه دو از کیکدام کنند

بلوک و در هر  2آموزش  هر جلسهرفتند. در  بعدی آزمایش به هیثانیلیم 0222 بعد از

آزمون بعد از آموزش بر پس آموزان ارائه شد.هایی به دانشمرحله تمیز صوت 08بلوک 

 طرفهکها به شیوه کوواریانس یآزمایش و گواه انجام گرفت. داده دو گروهروی، هر 

ها از نوتحلیل آاستفاده شد و برای تجزیه spssافزار ها از نرمبرای بررسی داده تحلیل شد و

 متغیره( استفاده شد. های آماری توصیفی و استنباطی )تحلیل کوواریانس یکروش

 هایافته

آموزش ادراک زمان شنیداری برافزایش مهارت حذف  ریتأثبررسی  باهدفدر این قسمت 

پووژوهش و  سواال، بور اسوواس بووا اختلوال یووادگیری ویوژه در خوانوودنآمووزان واج در دانش

هووای آموواری توصوویفی و اسووتنباطی ، از روشموردمطالعووهاز متغیوور  آمدهدسووتبههووای داده

 هووایداده توصوویفی، نتووایج آمووار هووایروش از اسووتفاده بووا ابتوودا اسووتفاده شووده اسووت. در

 یهوافرضشیپ سوپس. انددرموانی توصویف شوده مداخلوه و پژوهش متغیر ازآمده دستبه

یوک متغیوره، شوامل  انسیوکووار لیوتحل ارامتریکپ آزمون از استفاده منظوربه لازم آماری

 نمورات توزیوع بوودن نرموال بررسی جهت ویلک -شاپیرو همگنی شیب رگرسیون، آزمون

 درنهایت. اندبررسی شده هاواریانس برابری منظورلوین به آزمون و آزمایش و کنترل گروه

 گرفتوه قرار لیوتحلهیتجز مورد یک طرفه کوواریانس تحلیل آماری روش با پژوهش ساال

 است.
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 . میانگین و انحراف استاندارد آزمون حذف واج بر اساس گروه آزمایش و کنترل0جدول 

ابزار 

 یریگاندازه
 میانگین نوع آزمون گروه

انحراف 

 استاندارد
 تعداد

 حذف واج

 آزمایش
 02 191/8 02/09 آزمونپیش

 02 029/8 72/01 آزمونپس

 کنترل
 02 007/8 02/09 آزمونپیش

 02 271/0 22/02 آزمونپس

در آزموون آزمون بوه نسوبت پیشدهد که میانگین آزمون حذف واج در پسنتایج نشان می

 آزمایش نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشته است. گروه

آزموون تعامل بوین متغیور پیش Fمنظور بررسی همگونی شیب رگرسیون، باید مقدار به

)همپراش( و مستقل در آزمون حذف واج حساب شوود، اگور ایون شواخص معنوادار نباشود 

ارائوه شوده  0ی مربووط در جودول هوادادهرعایت شده است.  فرضشیپاین  P>0/05یعنی 

 است.
 . همگنی شیب رگرسیون2جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع آزمون

 207/2 022/2 898/2 0 898/2 آزمونگروه*پیش حذف واج

هوا معنوادار نیسوت تعامل متغیر مسوتقل و همپوراش در تموام آزمون Fطبق این جدول مقدار 

p>0/05 همگنوی شویب رگرسویون رعایوت شوده  فورضشیپگرفت  توان نتیجهبنابراین می

 است.

هوای حوذف واج آزمون نمورات توزیوع بودن نرمال فرضشیپ کردن رعایت منظوربه

 ارائه شده است. 8ویلک در جدول _نتایج آزمون شاپیرو

 . آزمون شاپیرو ویلک1جدول 

 متغیرها گروه نوع آزمون ویلک_شاپیرو تعداد معناداری

 آزمونپیش 972/2 02 987/2
 آزمایش

 حذف واج
 آزمونپس 997/2 02 020/2

 آزمونپیش 919/2 02 212/2
 کنترل

 آزمونپس 980/2 02 122/2
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 داریمعنووی سووطحازآنجاکووه شووود، اسووتنباط می 8ی جوودول هاافتووهکووه از ی طورهمووان

 و آزموونپیش گوروه تفکیوک بوه پژوهش متغیر ویلک، در-آزمون شاپیرو درآمده دستبه

 متغیور توزیوع کوه گفوت تووانمی جوهیدرنت p> 0/05.ملاک است مقدار از آزمون، بیشپس

 طریوق از را پژوهشساال توانیم می و است نرمال توزیع داری آماری نمونه در یموردبررس

 .دهیم قرار آزمون مورد پارامتریک هایآزمون

 لووین آزموون آزموون متغیرهوا ازدر مرحلوه پس هواواریانس برابوری بررسوی منظوربه

 سوطح متغیر در که دهدمی نشان نتایج آمده است. این 1که نتایج در جدول  استفاده گردید

 بوده بلامانع هالیتحل در انسیکووار تحلیل از استفاده لذا است 21/2از  تربزرگ داریمعنی

 گردد.می تائید آن ازآمده دستبه نتایج پایایی و

 لوین آزمون . نتایج6جدول 

 معناداری F Df 1 Df 2 متغیرها

 890/2 09 0 772/2 حذف واج

 نمورات هایواریانس برابری برای صفر گردد. فرضمشاهده می 1 جدول در کهگونه همان

 هووایواریانس برابوری فورضشیپ یعنووی؛ شوودمی تأییود آزمووونپس در متغیور در گوروه دو

 شد. تأیید متغیرهای آن برای آزمونپس مرحله در و کنترل آزمایشدو گروه  در نمرات

ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت تحلیل فرضبا توجه به محقق شدن پیش

آیا آموزش ادراک زمان شنیداری بر افزایش مهارت حذف واج  ساالهای مربوط به داده

 دارد؟ استفاده شده است. ریتأث با اختلال یادگیری ویژه در خواندنآموزان در دانش

 به حذف واج مربوط کنترل و آزمایش گروه دو متغیره در. نتایج تحلیل کوواریانس یک 5جدول 

 آزمونپس در

 منبع
مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
F یمعنادار 

میزان 

 متغیرتاثیر

 توان

 آزمون

 22/0 907/2 22/2 122/91 090/088 0 121/022 موردنظرمدل 

 22/0 228/2 22/2 128/88 009/17 0 009/17 رهگیری

 22/0 910/2 22/2 717/92 101/082 0 101/082 آزمونپیش
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 منبع
مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
F یمعنادار 

میزان 

 متغیرتاثیر

 توان

 آزمون

 22/0 911/2 220/2 071/90 212/082 0 212/082 گروه

     100/0 07 991/08 خطا

آزمون )هم پراش( متغیر پیش ریتأث Fدهد که در خط سوم مقدار نشان می 1نتایج جدول 

ی معناداراز سطح  220/2معنادار است چون احتمال آن  Fباشد. این مقدار می 717/92

شده  تی( رعاP<0/05) فرضشیپتوان گفت که این است. حال می ترکوچک 21/2

نباشد، تحلیل کوواریانس صحیح است ولی  معنادارمتغیر هم پراش  Fاگر مقدار  است.

ی بر مدل پیشنهادی ندارد، یعنی انتخاب متغیر هم پراش ریتأث شدهانتخابمتغیر هم پراش 

آزمون بر مهارت حذف واج صحیح نبوده است. روش آموزشی با کنترل پیش

 در سطح آمدهدستبه F چراکهاست.  اثربخش موردمطالعههای آموزان در گروهدانش

p<0/05 آزمایش بود و  ها این تفاوت به نفع گروهمعنادار است. با توجه به میانگین گروه

بنابراین پاسخ این ؛ میزان مهارت حذف واج در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است

با توجه به ضریب  و وابسته متغیر روی بر آزمونپیش ریتأث حذف از مثبت است. پس ساال

F حذف واج نمرات شدهلیتعد هایمیانگین بین که شودمی مشاهدهشده محاسبه 

آزمون پس مرحله در کنترل( و آزمایش یهاگروه) گروهی عضویتب برحس هاآزمودنی

(F=92/175) ( تفاوت معناداری وجود داردp<0/05 ) یعنی ، بوده است 911/2میزان تأثیر

، بوده استآموزش ادراک زمان شنیداری آزمون مربوط به درصد واریانس پس 1/91

 .باشددرصد می 022همچنین توان آماری 

 گیرینتیجهبحث و 

که  گرفته شدپژوهش این نتیجه  ساالهای پژوهش در راستای پاسخ به با توجه به یافته

های متفاوت بود آموزش ادراک زمان شنیداری که شامل تمییز دو صوت با زمان

در گروه آزمایش نسبت به تمییز و  با اختلال یادگیری ویژه در خواندنآموزان دانش

جلسات آموزشی موفق عمل  باگذشتتر و یا بلندتر های کوتاههایی با زمانتشخیص صوت
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(. 0891آزمون حذف واج کرمی و نوری )کردند و در پایان جلسات و با گرفتن پسمی

 ریتأث دهندهنشانآورند و همین  به دستآزمون توانستند امتیازات بهتری به نسبت پیش

با اختلال آموزان آموزش ادراک زمان شنیداری بر افزایش مهارت حذف واج دانش

(، 0200های مالیفنت و همکاران )با پژوهش بود. نتایج پژوهش یادگیری ویژه در خواندن

ها ارتباط است. این یافته راستاهم( 0209( و ژانگ و همکاران )0201موسویی و همکاران )

نی و آگاهی آواشناسی را که کمک به تثبیت در نمایاندن و تسهیل بین توانایی پردازش زما

برنامه  ریدر مقایسه تأث(. 0200دهد )مالیفنت و همکاران، کند را نشان میها میحذف واج

توان به نتایج شنیداری میهای تربیتبخشی پردازش شنیداری مرکزی با سایر برنامهتوان

شنیداری با استفاده از  جود را در مورد تربیتهای استناد کرد که شواهد موهمطالع

زبانی، یادگیری و خواندن  اختلالاتبه  مبتلاای تربیت شنیداری در کودکان های رایانهبرنامه

ها موجب بهبود قرار داده است و نتایج آن نشان داده است که این برنامه یموردبررس

)موسویی و  گردندشنیداری می دراکا شناختی و به دنبال آن بهبودواج یمهارت آگاه

شناختی نارساخوانی نشان عملکرد عصبها در زمینه اختلال (. پژوهش0201همکاران، 

ادراکی پایه که  سازوکارتر شناختی ممکن است از نقایص اساسیدهد که مشکلات واجمی

ضعیف زمانی شنیداری است ناشی شود، تمایز زمانی و یا بسامدی مسئول پردازش اطلاعات 

(. در 0209تواند توجیهی برای تمایز ضعیف اصوات گفتاری باشد )ژانگ و همکاران، می

با  آموزانپژوهش حاضر به دلیل شرایط موجود کرونایی دسترسی به تعداد بیشتری از دانش

با ی پسران بر روممکن نبود، همچنین آموزش فقط  اختلال یادگیری ویژه در خواندن

به مراکز اختلال یادگیری  شدهیمعرفچهارم ابتدایی  در خواندناختلال یادگیری ویژه 

های آینده دیگر پژوهشگران از شهرستان سقز انجام گرفت، امید است که در پژوهش

های خوانداری و نوشتاری در میان آموزش ادراک زمان شنیداری در بهبود و ارتقا مهارت

 کشور بهره ببرند. آموزان بیشتری در مدارس شهرهای مختلفتعداد دانش

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم
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 سپاسگزاری

ام و همچنین از اساتید محترم که یاریگر من در این پژوهش با سپاس فراوان از خانواده

 بودند.
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