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Abstract 

Background: The problem of learning disabilities is the reason of academic backwardness of 
students and dyslexia is considered the most common of these disorders.Therefore, the present study 
aimed to investigate the comparison of the effectiveness of mental rotation and phonological awareness 
training on reading performance of  students with dyslexia. 

Materials and Methods: The design of the study was quasi-experimental in pre-test and post- test 
with control group. Statistical population composed of all dyslexic students in the city of Tabriz in 2015-
2016. The sample of present research consisted of 45 students with dyslexia who were selected via 
available sampling and then were assigned randomly to experimental( phonological awareness and mental 
rotation training) and control groups(n=15 in each). To collect data, revised Wechsler intelligence scale 
for children and reading improvement and dyslexia test were used. Multivariate Covariance (MANCOVA) 
was used to analyze the data. 

Results: Findings indicated that scores of mental rotation and phonological awareness training 
have a significant effect on reading performance of dyslexic students compared with control group 
(p<0.001). Furthermore, there is no difference between mental rotation and phonological awareness 
training effectiveness on reading performance of dyslexic students (p>0.05). 

Conclusion: It can be concluded that mental rotation and phonological awareness training are 
effective on accuracy, speed and comprehension of reading in students with dyslexia.  
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ثیر آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر دقت، سرعت أمقایسه ت

و درك مطلب خواندن دانش آموزان داراي نارساخوانی تبریز در سال 
  94-95تحصیلی
  

  2، فرناز شبان بسیم1، ابوالفضل فرید*1رامین حبیبی کلیبر
 

  ایران ،تبریز ،شهید مدنی آذربایجان دانشگاه تربیتی، علوم گروه ،تربیتی شناسی روان استادیار .1
  ایران ،تبریز ،شهید مدنی آذربایجان دانشگاه تربیتی، علوم گروه . کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،2
  

 8/12/95تاریخ پذیرش:  15/9/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
ترین این  نارساخوانی از شایع: اختالالت یادگیري از عوامل عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان است و زمینه و هدف

آید. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی  اختالالت به حساب می
 .بودآموزان نارساخوان  بر عملکرد خواندن دانش

پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري مورد  - طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون  ها: مواد و روش
نفر از  45بود. نمونه آماري، شامل  1394-95مطالعه این پژوهش شامل افراد مبتال به نارساخوانی تبریز در سال تحصیلی 

تبریز به  2ي خواندن و نارساخوانی، از طرف مدارس ناحیه مراجعه کنندگان ارجاع داده شده به عنوان واجدین اختالل یادگیر
گیري در دسترس جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند و سپس در  مراکز اختالالت یادگیري بودند که به روش نمونه

ایگزین نفر) ج 15ها( یک از گروه هاي آزمایشی چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی و یک گروه کنترل با تعداد مساوي هر گروه
ها از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و آزمون تشخیص خواندن و نارساخوانی استفاده  آوري داده شدند. براي جمع

ها از آزمون  آموزان اجرا گردید. براي تحلیل داده شد. سپس مداخالت آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر روي دانش
  ) استفاده شد.نکوواما(هتحلیل کوواریانس چند متغیر

داري بر  نتایج نشان داد که آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی نسبت به گروه کنترل به طور معنی ها: یافته
چنین نتایج نشان داد که تفاوت  ). همp>001/0اند( ثیر داشتهأبهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتال به نارساخوانی ت

آموزان مبتال به نارساخوانی  ن تاثیر آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر عملکرد خواندن دانش) بیp<05/0معناداري(
  وجود ندارد.

توان نتیجه گرفت که آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر دقت،  هاي پژوهش می بر اساس یافته گیري: نتیجه
  ثیر دارد.أانی تسرعت و درك مطلب خواندن دانش آموزان مبتال به نارساخو

 : آموزش چرخش ذهنی، آموزش آگاهی واج شناختی، نارساخوانیواژگان کلیدي
 
  

  ایران، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علوم تربیتی *نویسنده مسئول:
Email: Habibikaleybar@gmail.com 
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  مقدمه
اي  هــاي اساســی و پایــه یکــی از مهــارت یــادگیري

زندگی است. در دنیا شخص یا موجودي را نمی توان یافت که 
تــرین رفتارهــا و  تــرین و تخصصــی تــرین تــا پیچیــده از ابتــدایی

هاي فردي و اجتماعی خود را مدیون یادگیري نباشـد.   عملکرد
هــا،  آموزنــد؛ زیــرا اســتعداد نمــیاز طرفــی همــه افــراد، یکســان 

هاي آنان گوناگون اسـت. از ایـن    ها و انگیزه ها و قابلیت ظرفیت
هم ممکن است دچار مشکالتی شود که بعضـی  » یادگیري«رو 

ها منشاء ذهنی داشته و برخی هم ریشه جسمانی، محیطـی   از آن
ــتالل     ــک اخ ــاص، ی ــادگیري خ ــتالل ی ــد. اخ و اجتمــاعی دارن

که منشـاء زیسـتی داشـته و پایـه و اسـاس      عصبی است  -رشدي
هــاي  هـاي موجـود در ســطح شـناختی اسـت و نشـانه      ناهنجـاري 

گیـرد. ایـن اخـتالل یـک یـا       رفتاري اختالل نیز از آن نشأت می
هـاي خوانـدن، نوشـتن و ریاضـیات را تحـت       چند تا از عملکرد

دهد. دانش آموزان مبتال بـه ایـن نـوع اخـتالالت،      تأثیر قرار می
هــا انتظــار  تــر از آن چــه از ســن و ســطح هوشــی آن مبســیار کــ

رود، در یادگیري دروس موفق شـده و در تنظـیم اطالعـات     می
یکـی از   دیداري و شنیداري، حافظه و توجه نیـز نقـص دارنـد.   

ترین مسائلی که کودکان مبتال به اختالالت یادگیري بـا   اساسی
 نیبـه خوانـدن یـا نارسـاخوا     آن مواجه هسـتند، اخـتالل مربـوط   

است. نارساخوانی به عنوان اختالل یادگیري خـاص کـه منشـاء    
روان شناختی دارد، تعریف شده و وجود مشکالتی در  -عصب

ها، هجی کردن و توانایی رمزگشـایی از   بازشناسی درست واژه
هـایی در ارتبـاط بـا     عالیم بارز آن است. این مشکالت به نقص

نارساخوانی یکـی   .)1گردد( هاي شناختی منجر می سایر توانایی
هاي یادگیري خـاص بـا شـیوع     ترین اختالل ترین و شایع از مهم

درصــد در ایــاالت متحــده و دیگــر کشــورهاي  7تــا  3تقریبــی 
). کودکان مبتال به نارساخوانی ممکـن  2باشد( مختلف غربی می

هاي بسیاري را درك کنند و در تکلم خود اسـتفاده   است کلمه
عالئم نوشتاري عاجزند. بـه طـور    کنند، اما از درك و شناسایی

خاص، نارساخوانی نوعی اختالل در تشخیص کلمات شـبیه بـه   
هم، حدس زدن کلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهـاي  

کلمات، آیینه خوانی یا وارونه خوانی کلمات، مشکالت شدید 
در هجی کردن کلمات، بی میلی و انزجار از یادگیري خواندن 

  ). 3باشد( شخیص جزء از کل میو دشواري در ت
هاي اصلی  عدم آگاهی واج شناختی یکی از ویژگی

توانند درك کنند  افراد مبتال به نارساخوانی است. این افراد نمی
ها بوده و این عناصر،  ها قابل تقسیم به هجاها و واج که واژه

شود، فرد نتواند بین  ترکیب پذیرند. این نقص موجب می
ها به راحتی تمییز قائل شده و از  اصوات آنقطعات واژه یا 

سوي دیگر نتواند از رمزهاي واجی براي افزایش ظرفیت 
با توجه به این که مهارت خواندن ). 4حافظه فعال استفاده کند(

هاي تحصیلی تلقی  به عنوان مهارت پایه براي سایر فعالیت
هاي آموزشی متعددي براي بهبود مهارت  گردد، از روش می

شود. از جمله این  دن دانش آموزان نارساخوان استفاده میخوان
است. دستجردي  ها، آموزش آگاهی واج شناختی روش

)، آگاهی واج شناختی را وقوف بر 5کاظمی و سلیمانی(
کنند.  ساختمان آوایی و واجی و هجایی کلمات تعریف می

یعنی دانستن این که یک کلمه از چند هجا درست شده یا 
هاي انجام شده، یکی  باشد. طبق پژوهش آن چه میاولین آواي 

ها در تحقیقات مربوط به مشکالت خواندن  ترین یافته از مهم
هاي واج شناختی کامالً با مهارت  این بوده است که مهارت

خواندن مرتبط است. آگاهی واج شناختی، پیش بینی خوبی 
براي مشکالت خواندن است. کودکانی که در رشد 

ج شناختی تأخیر دارند، به احتمال زیاد در هاي وا آگاهی
عنوان   شناختی به عدم آگاهی واج 6معرض نارساخوانی هستند(

ها نیز موردبررسی  یک علت اساسی نارساخوان در سایر زبان
یکی دیگر از مسائلی که کودکان مبتال به ). 7قرارگرفته است(

 هاي نارساخوانی با آن مواجه هستند، وجود مشکل در مهارت
فضایی است. کودکان داراي اختالل  -ادراك دیداري

خواندن، قادر نیستند روي محرك مربوط تمرکز کنند، بلکه به 
شوند و افتراق بین این دو  وسیله محرك پس زمینه گمراه می

بنابراین، روش دیگري که براي ها مشکل است.  براي آن
 تواند مورد استفاده تقویت مهارت خواندن دانش آموزان می
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هاي  از بین مهارت قرار گیرد، آموزش چرخش ذهنی است.
متعدد فضایی شناخته شده، توانایی چرخش ذهنی نقش مهم و 

کند. چرخش ذهنی یک  به خصوصی در آموزش ایفا می
یند تجسم این است آفضایی است و شامل فر -مهارت دیداري

اش  که یک شکل دو یا سه بعدي در صورتی که از حالت اولیه
). این پدیده، در 8چرخانده شود، چگونه به نظر خواهد رسید(

کند و فرد از  غیاب شیء براي مغز، درونداد حسی فراهم می
هاي ذهنی و طبقه بندي  تواند به بازآفرینی و انتقال این طریق می

اساساً تحقیق در زمینه چرخش ذهنی با  ).9فضایی دست یابد(
ز شد. در این مطالعه، مطالعه آزمایشی شپارد و متزلر، آغا

هایی که به  کردند که آیا مکعب ها باید قضاوت می آزمودنی
اند، مشابه مکعب  مقدار متفاوتی حول یک محور چرخیده

ها نشان داد  اصلی هستند یا با آن تفاوت دارند. نتایج مطالعه آن
یند چرخش آها براي مقایسه دو مکعب از فر که همه آزمودنی

) نیز 1978اند. مطالعه وندنبرگ و کیوز( ذهنی استفاده کرده
افتد و  دهد که چرخش ذهنی با سرعت ثابت اتفاق می نشان می

بین زاویه چرخش شیء و سرعت چرخش ذهنی رابطه وجود 
دارد، یعنی هر چه زاویه چرخش شی بیشتر باشد، سرعت 

). مرور تحقیقات پیشین در 10شود( چرخش ذهنی آن کمتر می
دهد که آموزش آگاهی واج شناختی و  این زمینه نشان می

توانایی فضایی از جمله چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن 
دانش آموزان نارساخوان تأثیر مثبت دارد. در این راستا، نتایج 

)، نشان 11پیرخایفی، حسنوند، اعظمی و حسنوندي(پژوهش 
زمانی و آگاهی واجی بر  -داد که آموزش سازماندهی فضایی

وشتن دانش آموزان مبتال به اختالالت سطح خواندن و ن
هاي اول دبستان اثربخش است که این تأثیر در  یادگیري کالس

)، در 12هاوز و همکاران(تر از پسران بود.  دختران بیش
پژوهش خود نشان دادند که در مقایسه با گروه کنترل، 
کودکانی که آموزش چرخش ذهنی را دریافت کرده بودند، 

ر دو بعد ذهنی و تحول روانی از خود پیشرفت چشم گیري د
)، حاکی از این است که 13برکلی(نشان دادند. نتایج پژوهش 

آموزش آگاهی واج شناختی و فضایی و دیداري بر 

) دریافتند 14هاي خواندن اثربخش است. نوو و برزنیتز( مهارت
ترین سهم را در پیش بینی هر سه  که حافظه فعال کالمی بیش

(رمزگشایی، درك مطلب و زمان خواندن) در توانایی خواندن 
 )، در پژوهشی به بررسی15سال بعدي دارد. هسکچ و پریش(

اثر آموزش فضایی و واجی بر دانش آموزان مبتال به اختالل 
ها، نشان داد که این  یادگیري پرداختند. نتایج تحقیق آن

هاي  هاي یادگیري از جمله اختالل ها بر بهبود اختالل آموزش
  دن و نوشتن اثر مثبتی دارد. خوان

هاي واج شناختی در رمزگشایی و  آموزش آگاهی
هاي  کند و پایه مهارت درك مطلب نقش مهمی ایفا می

هاي فضایی از  تر است و از طرفی، نقشی که توانایی پیچیده
جمله چرخش ذهنی، در یادگیري و در امور روزمره زندگی 

هاي  به این که پژوهش دارد، بسیار حائز اهمیت است و با توجه
هاي آگاهی واج شناختی و به  اندکی در زمینه آموزش

خصوص چرخش ذهنی انجام گرفته است، هدف پژوهش 
حاضر مقایسه اثربخشی آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج 
شناختی بر دقت، سرعت و درك مطلب خواندن دانش آموزان 

  باشد. مبتال به نارساخوانی می
  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ 

پس آزمون با  –روش، شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون 
گروه کنترل است. در این پژوهش آموزش آگاهی واج 
شناختی و آموزش چرخش ذهنی به عنوان متغیرهاي مستقل و 
عملکرد خواندن(دقت، سرعت و درك مطلب) به عنوان 

  گرفته شده اند. متغیرهاي وابسته در نظر
جامعه آماري مورد  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري:

مطالعه این پژوهش شامل افراد مبتال به نارساخوانی تبریز در 
نفر از  45بودند. نمونه آماري، شامل  1394-95سال تحصیلی 
ساله دختر و پسر پایه دوم ابتدایی ارجاع  9-8دانش آموزان 

ختالل یادگیري خواندن و مبتال به داده شده به عنوان واجدین ا
هاي عملکرد خواندن تشخیص  نارساخوانی که به وسیله آزمون
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تبریز به مراکز اختالالت یادگیري  2و از طرف مدارس ناحیه 
به روش نمونه گیري در دسترس جهت انجام این بودند که 

هاي آزمایشی چرخش ذهنی  در گروهپژوهش انتخاب شدند. 
 هر با تعداد مساويو آگاهی واج شناختی و یک گروه کنترل 

معیارهاي ورود به این  جایگزین شدند. )نفر 15ها( یک از گروه
سن، جنس، پایه تحصیلی، نداشتن پژوهش عبارت بودند از: 

تشخیص اختالل هرگونه بیماري جسمی و نورولوژیک، 
اده از آزمون نما، داشتن هوشبهر خواندن یا نارساخوانی با استف

در ویرایش چهارم آزمون هوش وکسلر کودکان،  80باالي 
برخورداري از سالمت جسمانی و روانی و نداشتن صدمه 

و مالك هاي خروج از  ADHDمغزي و اختالالتی مثل 
پژوهش عبارت بودند از: داشتن سابقه شرکت در جلسات 

و چرخش  آموزشی مشابه(آموزش آگاهی واج شناختی
  ذهنی)، اختیار خروج از مطالعه هر زمان که داوطلب بخواهد.  

  
ها از ابزارهاي زیر  براي گردآوري داده ابزارهاي پژوهش:

  استفاده شد:
این آزمون  ویرایش چهارم آزمون هوش وکسلر:

گیري هوش کلی و چهار نمره شاخص درك مطلب  اندازه
سرعت پردازش را کالمی، استدالل ادراکی، حافظه فعال و 

) بر روي 16کند که صادقی، ربیعی و عابدي( فراهم می
اند.  اي از کودکان ایرانی انطباق داده و هنجاریابی کرده نمونه

گزارش شده است  86/0تا  71/0ضرایب پایایی تنصیف آن از 
و روایی آن با توجه به معناداري همبستگی مقیاس تجدید نظر 

پیش رونده ریون در  هاي شده هوش وکسلر و ماتریس
باشد. پایایی تنصیف این  هاي مرتبط مورد تایید می بخش

 به دست آمد. 70/0آزمون در پژوهش حاضر

این آزمون براي دانش آزمون خواندن و نارساخوانی: 
آموزان دختر و پسر پایه اول تا پنجم دبستان یک زبانه(فارس) 

) 17ادي(و دوزبانه (تبریزي، یاسوجی) توسط کرمی نوري و مر
هنجاریابی شده است و ضریب آلفاي کل آزمون در پژوهش 

به دست آمده است. این مجموعه شامل  92/0) 18زینی وند(

ها، آزمون  باشد؛ آزمون خواندن واژه آزمون فرعی می 10
ها، آزمون  هاي بدون معنی، آزمون درك واژه خواندن واژه

عمومی  زنجیره واژه، آزمون درك متن شامل دو آزمون فرعی
و اختصاصی براي هر پایه تحصیلی، آزمون نامیدن تصاویر، 

ها  آزمون حذف آواها، آزمون نشانه حرف، آزمون نشانه واژه
باشد. در پژوهش حاضر، دانش آموزانی که  و آزمون قافیه می

تر از میانگین این آزمون عمل  انحراف استاندارد پایین 5/1
ان انتخاب شدند. پایایی کردند به عنوان دانش آموزان نارساخو

به دست  74/0این آزمون با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
  آمد. 

آموزش  شیوه مداخله آموزش آگاهی واج شناختی:
آگاهی واج شناختی با استفاده از یک بسته آموزشی و طبق 

) که براي دانش 19تکالیف آگاهی واج شناختی سلیمانی(
آموزان کالس دوم ابتدایی پیشنهاد شده بود، انجام گرفت. 

) مطلوب 19روایی و پایایی این بسته در پژوهش سلیمانی(
گزارش شده است. آموزش توسط یک فرد آموزش دیده 
صورت گرفت. نحوه اجرا به این صورت بود که در جلسه 
اول، دانش آموزان و اولیاء با نحوه انجام آموزش آشنا شدند و 
پیش آزمون اجرا شد. در جلسات دوم و سوم، تشخیص 
کلمات داراي واج پایانی یکسان؛ جلسات چهارم و پنجم، 
تقطیع واجی؛ جلسات ششم و هفتم نامیدن و حذف واج پایانی؛ 

لسات هشتم و نهم، حذف واج میانی؛ جلسات دهم و یازدهم ج
نامیدن و حذف واج آغازین آموزش داده شد. در جلسه 

ها تشکر و قدردانی  دوازدهم، از دانش آموزان و اولیاء آن
  صورت گرفت و سپس، پس آزمون اجرا شد.

بسته آموزشی چرخش ذهنی:  شیوه مداخله آموزش
اي بسته آموزشی چرخش  رایانهچرخش ذهنی، در واقع نسخه 

باشد. روایی آن توسط اساتید  )، می20شپارد و متزلر( ذهنی
آموزش توسط یک فرد  ید قرار گرفت.یصاحب نظر مورد تا

آموزش دیده صورت گرفت. نحوه مداخله به این صورت بود 
که در جلسه اول، دانش آموزان و اولیاء با نحوه انجام آموزش 
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ون اجرا شد. در جلسات دوم تا ششم، آشنا شدند و پیش آزم
توانایی چرخش ذهنی با استفاده از چرخاندن اشکال در زوایاي 
متعدد، با بسته آموزشی چرخش ذهنی، آموزش داده شد. در 
جلسات هفتم وهشتم، با استفاده از بسته نرم افزاري 
کارکردهاي شناختی، به دانش آموزان آموزش داده شد تا با 

مجاور هم که در صفحه مانیتور نشان داده  دقت به دو تصویر
شده است، توجه کنند و سپس مشخص کنند که این دو 
تصویر، مشابه هم هستند یا با هم تفاوت دارند. در جلسات نهم 
و دهم، سطح دیگري از این نرم افزار به دانش آموزان ارائه 
شد، به این صورت که به دانش آموزان، آموزش داده شد با 

تصویري که کنار هم ارائه شده توجه کرده و  9دقت به 
مشخص کنند در بین این تصاویر، کدام یک با بقیه تفاوت 
دارد. در جلسه یازدهم، سطح دیگري از این نرم افزار براي 
آموزش به دانش آموزان انتخاب شد، به این صورت که 
تصویري به مدت دو دقیقه ارائه شد و سپس محو شد. به دانش 

د داده شد که به جزئیات تصویر توجه کنند و آموزان یا
مشخص کنند آیا این تصویر همان تصویر ارائه شده است یا با 
آن تفاوت دارد. در جلسه دوازدهم، از دانش آموزان و اولیاء 

ها تشکر و قدردانی صورت گرفت و سپس، پس آزمون  آن
  اجرا شد. 

قبل از انجام مداخالت، ابتدا آزمون هوش وکسلر 
گري کودکان انجام شد و کودکانی که بهره  ي غربالبرا

داشتند، از شرکت در این پژوهش برکنار  80تر از  هوشی کم
شدند. سپس براي تشخیص کودکان واجد اختالل خواندن از 
آزمون نما استفاده شد بعد از آن پیش آزمون به عمل آمد. 
آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی براي 

اي اجرا شد و  دقیقه 60جلسه  12آزمایشی به مدت  هاي گروه
هاي جمع  گونه آموزشی ارائه نشد. داده براي گروه کنترل هیچ

آوري شده با آزمون تحلیل کوواریانس چند 
 spss) و با استفاده از نرم افزار MANCOVAمتغیره(

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 16ویرایش 
  

  ها یافته
 کوواریانس چند متغیره با استفاده از تحلیل

(MANCOVA)هاي آزمایش و کنترل  ، تفاوت بین گروه
پس آزمون در  -از لحاظ تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون

هاي متغیر وابسته(دقت، سرعت و درك مطلب) مورد  مؤلفه
هاي آن بررسی شد.  بررسی قرار گرفت و در ابتدا پیش فرض

متغیرهاي دقت  اسمیرنف  براي -نتایج آزمون کولموگروف
خواندن، سرعت خواندن و درك مطلب معنادار 

). نتایج آزمون لون براي متغیر دقت برابر با ( p<05/0نیست(
82/0=F   3/0و=p ) 32/2)، براي متغیر سرعت برابر با=F   و

1/0=p) 15/2) و براي متغیر درك مطلب برابر با=F   و
1/0=pام باکس   دار نیست. نتایج آزمون ) است که معنی
)24/5=BOX’S M ،77/0=F  5/0و=pکدام از  ) براي هیچ

 -متغیرها معنادار نبوده و مفروضه همگنی ماتریس واریانس
چنین بررسی همگنی شیب  هم کوواریانس رعایت شده است.
براي هیچ کدام از متغیرهاي  Fرگرسیون نشان داد که آماره 

حاکی ) و p<05/0دقت، سرعت و درك مطلب معنادار نیست(
 از رعایت این پیش فرض است.

شود، با توجه  ، مشاهده می1همان طور که در جدول 
هاي دقت خواندن، سرعت  ها در پس آزمون به تفاوت میانگین

شود، دانش آموزانی  خواندن و درك مطلب نتیجه گرفته می
که با روش آگاهی واج شناختی و چرخش ذهنی آموزش 

گروه کنترل داراي میانگین اند، نسبت به دانش آموزان  دیده
 باالتري هستند. 
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هاي آزمایش و کنترل بر اساس  (دقت، سرعت و درك مطلب) در گروه ها و انحراف معیارهاي اصالح شده عملکرد خواندن میانگین .1 جدول
  ها پیش آزمون

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه ها  مولفه هاي عملکرد خواندن
  

  دقت خواندن
  294/0  157/34  15  آگاهی واج شناختی

  288/0  246/34  15  چرخش ذهنی
  339/0  530/32  15  کنترل

  
  سرعت خواندن

  484/0  032/40  15  شناختیآگاهی واج 
  474/0  478/40  15  چرخش ذهنی

  557/0  090/38  15  کنترل
  

  درك مطلب
  360/0  225/23  15  آگاهی واج شناختی

  352/0  428/23  15  چرخش ذهنی
  415/0  280/21  15  کنترل

 

 Fشود، مقدار  مشاهده می 2همان طور که در جدول 
دار  ) معنیp>0001/0)، در سطح(922/6المبداي ویلکز (

هاي آموزش آگاهی  توان گفت که بین گروه باشد. لذا می می
واج شناختی، آموزش چرخش ذهنی و گروه کنترل، حداقل 

در یکی از متغیرهاي وابسته (دقت خواندن، سرعت خواندن و 
درك مطلب) تفاوت معناداري وجود دارد. براي پی بردن به 
نقطه تفاوت در ادامه آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري 

)MANCOVA.استفاده گردید ( 

  
هاي عملکرد خواندن(دقت،  ) براي مؤلفهMANCOVAهاي اعتباري آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( اطالعات مربوط به شاخص .2جدول

  سرعت و درك مطلب)
درجه آزادي   F آماره مقدار شاخص آماري

 فرضیه

  درجه آزادي
 خطا  

 مجذور اتا سطح معنی داري

 319/0 0001/0 76 6 942/5 639/0 اثر پیالیی

 359/0 0001/0 74 6 922/6 410/0 المبداي ویلکز

 397/0 0001/0 72 6 908/7 318/1 اثر هتلینگ

بزرگ ترین ریشه 
 روي

220/1 458/15 3 38 0001/0 550/0 

 
براي  MANCOVAنتایج آزمون  3در جدول 

هاي نمرات عملکرد خواندن (دقت،  تعیین تفاوت میانگین
سرعت و درك مطلب) در گروه آموزش آگاهی واج 
شناختی، آموزش چرخش ذهنی و گروه کنترل ارائه شده 

براي اثر آموزش آگاهی واج شناختی و  Fاست. مقدار آماره 
و معنادار است  803/6خش ذهنی بر دقت برابر با آموزش چر

)003/0<p مقدار آماره .(F  براي اثر آموزش آگاهی واج
و  508/11شناختی و آموزش چرخش ذهنی بر سرعت برابر با 

براي اثر آموزش  F). مقدار آماره p>001/0معنادار است (
آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی بر درك مطلب 

 ). p>003/0معنادار است( 530/6برابر با 
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هاي  ) بر روي عملکرد خواندن(دقت، سرعت و درك مطلب) در گروهMANCOVAنتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري ( .3جدول 
 شناختی، آموزش چرخش ذهنی و گروه کنترلآموزش آگاهی واج 

متغیرهاي 
 وابسته

مجموع  منابع تغییرات
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

  سطح  Fآماره 
 معنی داري

 مجذور اتا

  
  دقت خواندن

 

  969/0 001/0 233/1  376/1259 1  376/1259 کووریت
  259/0 003/0 803/6 947/6 2 894/13 بین گروهی

    021/1 39 823/39 خطا
     45 52932 کل

  
 سرعت خواندن

  885/0 001/0 306/300 520/830 1 520/830 کووریت
  371/0 001/0 508/11 827/31 2 654/63 بین گروهی

    776/2 39 858/107 خطا
     45  67275 کل

  
  درك مطلب

 

  842/0 001/0 474/208 930/318 1 930/318 کووریت
  261/0 003/0 530/6 546/10 2 091/21 بین گروهی

    530/1 39 663/59 خطا
     45 23859 کل

 

 

شود که آموزش آگاهی واج  بنابراین نتیجه گرفته می
شناختی و آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن(دقت، 

آموزان نارساخوان اثربخش بوده  سرعت و درك مطلب) دانش
این که مشخص شود کدام گروه موثرتر است از  است. براي

ارائه  4آزمون بن فرونی دار استفاده شد که نتایج آن در جدول 
  شده است.

نتایج آزمون بن فرونی براي بررسی  4در جدول 
هاي نمرات عملکرد خواندن(دقت،  تفاوت جفتی میانگین

هاي آموزش آگاهی واج  سرعت و درك مطلب) با روش
طور  چرخش ذهنی ارائه شده است. همان شناختی و آموزش

ها در هر سه  شود، تفاوت میانگین که در جدول مشاهده می
متغیر دقت خواندن، سرعت خواندن و درك مطلب معنادار 

هاي آموزش  چنین تفاوت میانگین ). همp>05/0هستند(
آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی در سه متغیر 

 05/0درك مطلب در سطح دقت خواندن، سرعت خواندن و 
 ).p<05/0باشد( معنادار نمی
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آزمون بن فرونی براي تعیین تفاوت بین سه گروه آموزش آگاهی واج شناختی، آموزش چرخش ذهنی و گروه کنترل در عملکرد خواندن .4جدول 
  (دقت، سرعت و درك مطلب)

  سطح معناداري  معیارخطاي   ها تفاوت میانگین  ها گروه   
  
  

  دقت خواندن
  

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  1  395/0  -089/0  آموزش چرخش ذهنی

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  001/0  501/0  627/1  کنترل

  001/0  491/0  616/1  کنترل  آموزش چرخش ذهنی
  
  

  سرعت خواندن

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  065/0  650/0  554/1  آموزش چرخش ذهنی

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  0001/0  825/0  942/3  کنترل

  016/0   807/0  388/2  کنترل  آموزش چرخش ذهنی
  
  

  درك مطلب

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  1  483/0  -203/0  آموزش چزخش ذهنی

آموزش آگاهی واج 
  شناختی

  001/0  614/0  946/1  کنترل

  001/0  601/0  148/2  کنترل  آموزش چرخش ذهنی
05/0< P*  

گونه تفاوتی وجود ندارد و هر دو روش  بنابراین بین اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی هیچ
 آموزشی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخشی یکسان و مشابهی دارند.

  
  بحث

این پژوهش به دنبال مقایسه اثربخشی آموزش 
آگاهی واج شناختی و آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد 
خواندن(دقت، سرعت و درك مطلب) دانش آموزان 

نشان داد که  MANCOVAنارساخوان بود. نتایج حاصل از 
با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش، 

گاهی واج شناختی و آموزش بین میزان اثربخشی آموزش آ
هاي خواندن(سرعت، دقت و درك  چرخش ذهنی بر مؤلفه

مطلب) دانش آموزان نارساخوان تفاوتی وجود ندارد و هر دو 
روش اثربخشی یکسانی بر عملکرد خواندن دارند. مرور 
تحقیقات قبلی نشان داد، پژوهشی که اثربخشی آموزش 

لکرد خواندن آگاهی واج شناختی و چرخش ذهنی را بر عم
مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. از این رو به نتایج 

خوانی  هاي پژوهش حاضر هم هاي مشابه که با یافته پژوهش
هاي  ) با تأکید بر اختالل13شود. برکلی( دارد، اشاره می

ها با انجام پژوهشی بر  هاي بهبود آن خواندن به بررسی راه
باال بردن آگاهی واج  محور آموزش خودگردان به تأثیر

هاي خواندن پرداخت.  شناختی، فضایی و دیداري بر مهارت
 10نتایج آزمون در گروه آزمایش، حاکی از معناداري دوره 

وفایی و  .اي آموزش بر روي گروه آزمایش بود جلسه
) نشان دادند که دانش آموزان نارساخوان در 21همکاران(

ی واج شناختی و حافظه مقایسه با دانش آموزان عادي در آگاه
) دریافتد 14هسکچ و همکاران( فعال عملکرد ضعیفی دارند.

هاي  هاي فضایی و واج شناختی بر بهبود اختالل که این آموزش
هاي خواندن و نوشتن اثر مثبتی دارد.  یادگیري از جمله اختالل

 -) نشان دادند که سازماندهی فضایی11پیرخایفی و همکاران(
اجی بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان زمانی و آگاهی و

هاي یادگیري مقطع اول دبستان مؤثر است که  مبتال به اختالل
تر از پسران بود. در پژوهش  این تأثیر در دختران بیش

هاي متفاوتی از  ها ترکیب اغلب نارساخوان )22شیرازي(
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مشکالت پردازش واجی، پردازش شنیداري مرکزي و حافظه 
تواند حاکی از همگن نبودن  دادند که می میفعال را نشان 

نارساخوانی باشد، اما در تمامی این ترکیبات مشکل پردازش 
واجی وجود داشت که موید نقص واجی مرکزي در 

نشان داد که بین حافظه کاري  )23ایمانیان(نارساخوانی است. 
آموزان پایه اول  و آگاهی واج شناختی با عملکرد امالي دانش

حجم قابل توجهی از تحقیقات،  .بطه وجود دارددبستان را
اختالل خواندن را به نقص در پردازش واج شناختی، به طور 
خاص آگاهی واج شناختی، اختالل در تلفظ کلمات، اختالل 

کاري اطالعات کالمی نسبت  در ذخیره سازي انتخابی و دست
اند. با این حال بیان شده است که هم نقص در پردازش  داده

شناختی و هم اختالل در عملکرد اجرایی در اختالل واج 
  ).24خواندن نقش دارند(

هاي اولیه و  بسیاري از تحقیقات در زمینه مهارت
الزم در فراگیري خواندن، بر روي مسئله آگاهی واج شناختی 
متمرکز است. آگاهی واج شناختی نظیر آموزش حذف کردن، 

نقش مهمی در  ها سازي هجاها و واج اضافه کردن و جانشین
واج در  -افزایش آگاهی صداهاي زبان و ایجاد ارتباط نویسه

). بر مبناي مدل تعادل  خواندن 5کودکان نارساخوان دارد(
)، در نارساخوانی ادراکی، کودك هر بار سعی 2002بیکر(

کند رابطه بین شکل و حروف نوشته شده و صدا مفهوم را  می
، خودکار نشده است، جا که این ارتباط پیدا کند و از آن

کودك، دچار  شود. خواندن کند و به صورت منقطع انجام می
خطاهاي چند پارگی از قبیل تند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ 

شود که سرعت و سیالی خواندن  روي کلمات و تکرار آن می
دهد. در اختالل خواندن زبانی، روال  را تحت تاثیر قرار می

و سپس تبدیل آن به صوت و طبیعی بازشناسی شکل کلمه 
). عالوه بر آگاهی واج شناختی، 25معنی طی نمی شود(

تواند در  هاي فضایی می چرخش ذهنی به عنوان یکی از توانایی
یادگیري خواندن دخیل باشد. با توجه به این که حافظه فعال، 
منبع ذخیره سازي اطالعات در جریان فعالیت شناختی است، 

یند چرخش ذهنی با دارا بودن ماهیتی آتوان گفت، فر می

فضایی به تصویر سازي موضوع و ذخیره آن در حافظه کوتاه 
پردازد. حافظه فعال، یک منبع پردازشی با ظرفیت  مدت می

محدود است که شامل نگهداري اطالعات در حین پردازش 
اطالعات دیگر است؛ اما افراد نارساخوان در به خاطر سپردن 

د مشکل دارند. کودکان نارساخوان، نقایص همین تعداد محدو
کنند و در تکالیف مربوط به حافظه  حافظه فعال را تجربه می

فعال، ضعیف تر عمل می کنند. در این راستا، مدل حافظه فعال 
) مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، 2003بدلی و هیچ(

ر شیوه حفظ اطالعات در حافظه به منظور بازگویی مجدد آن د
دهد. مدل اصلی، شامل سه جزء اجرا  زمان الزم را توضیح می

فضایی  –کننده مرکزي، مدار واج شناختی و لوح دیداري 
چنین صداهاي  است. مدار واج شناختی، اطالعات واجی و هم

کند. در واقع مدار واج شناسی شامل ذخیره  زبانی را ذخیره می
را قادر به  کوتاه مدت و مرور اطالعات کالمی است که فرد

فضایی، اطالعات  –درك مطلب می سازد. لوح دیداري 
کند و به دو زیر سیستم(که با  فضایی را ذخیره می –دیداري 

شکل و ساخت سر و کار دارد) و فضایی (که با جایگاه در 
  ). 26شود( ارتباط است) تفکیک می

بر این اساس می توان گفت، آموزش آگاهی واج 
دهد که مهارت خود  ن این امکان را میشناختی به دانش آموزا

را در زمینه ساختارهاي واجی تقویت کرده که این امر به 
کند و درك مطلب که هدف نهایی  خواندن صحیح کمک می
گردد. بنابراین، ضرورت دستیابی به  خواندن است، حاصل می

هاي آموزشی آگاهی واج شناختی موثر براي کودکان  روش
). از طرفی، 27شود( آشکار می نارساخوان بیش از پیش

فضایی از جمله چرخش ذهنی از طریق  -هاي شناختی مهارت
آیند. کودکان  تجربه، آموزش و یادگیري به دست می

ها ضعف دارند و همین امر یادگیري  نارساخوان در این مهارت
شان  سازد. افرادي که حافظه کاري ها را با مشکل مواجه می آن

وردار بوده است، پیشرفت تحصیلی از ظرفیت باالتري برخ
). بنابراین ضروري است با شناسایی به 28اند( باالتري داشته
  گیري از این مشکالت پرداخت.  هنگام، به پیش
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هایی برخوردار بود، از  این پژوهش از محدودیت
جمله در این پژوهش فقط از دانش آموزان نارساخوان پایه دوم 

ه شد. بنابراین در تعمیم نتایج به ابتدایی به عنوان نمونه استفاد
سایر مقاطع تحصیلی باید احتیاط کرد. این پژوهش بر روي 

جا که احتمال  کودکان ترك زبان(دو زبانه) اجرا شده و از آن
گر محسوب شود؛ در  دارد، دو زبانگی به عنوان متغیر مداخله

توان به کودکان نارساخوان یک زبانه(به  نتیجه نتایج را نمی
توان به کل  چنین نتایج را نمی فارسی زبان) تعمیم داد. هم ویژه

  کودکان مبتالء به نارساخوانی تعمیم داد.
شود نتایج این پژوهش در مدارس و  پیشنهاد می

مراکز اختالالت یادگیري جهت کمک به مهارت خواندن 
هاي آموزشی متعددي  دانش آموزان به کار گرفته شود و دوره

با روش آموزش آگاهی واج شناختی  براي آشنایی معلمان
هاي آتی،  شود در پژوهش چنین پیشنهاد می برگزار شود. هم

هاي فضایی مثل  عالوه بر چرخش ذهنی، اثربخشی سایر توانایی
ادراك فضایی و تصویرسازي فضایی بر نارساخوانی بررسی 

هاي پژوهش حاضر مقایسه شود و  شود و نتایج آن با یافته
عالوه بر کودکان مبتال به نارساخوانی، از  شود، پیشنهاد می

کودکانی که اختالل نوشتن یا اختالل ریاضی دارند، به عنوان 
هاي پژوهش حاضر مقایسه  نمونه استفاده شده و نتایج با یافته

  شود.
 

  گیري نتیجه
به طور کلی، نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر 

واج گر اثربخشی آموزش چرخش ذهنی و آگاهی  نشان
شناختی بر عملکرد خواندن(دقت، سرعت و درك مطلب) 
دانش آموزان نارساخوان بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، 
به خاطر این که هم آموزش چرخش ذهنی و هم آگاهی واج 
شناختی تاثیر یکسانی بر بهبود عملکرد خواندن دارند؛ لذا براي 

ارساخوانی بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتال به ن
چنین، چون در  ها بهره گرفت. هم توان از هر کدام از آن می

کودکان داراي مشکالت خواندن و نارساخوانی، آگاهی واج 

آید، مطلوب  هاي فضایی دیرتر به وجود می شناختی و مهارت
ها از دوران پیش از دبستان  است آموزش این نوع آگاهی

  جلوگیري شود.شروع شود و از تبعات ناشی از آن 
  

  تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی 

گردد. الزم به  آذربایجان به خاطر حمایت مادي قدردانی می
نامه کارشناسی ارشد  ذکر است که این مقاله برگرفته از پایان

اثربخشی آموزش آگاهی «رشته تحقیقات آموزشی با عنوان 
ذهنی بر عملکرد خواندن  واج شناختی و آموزش چرخش

  ». باشد دانش آموزان نارساخوان می
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