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تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر توانایی خواندن دختران 
کمتوان ذهنی پایه دوم دبستان  

  
 
 

  

ــه بسـیار مؤثـر میباشـد، هـدف  هدف: از آنجا که آگاهی واجشناختی بر یادگیری خواندن اولی
پژوهش حاضر این بود که مشخص کند آیا آموزش آگاهی واجشناختی بــه کودکـان عقبمـانده 
ذهنی میتواند بر مهارت خواندن این کودکان تأثیر بگذارد؟ روش: در یک بررســی مداخلـهای، 
از دو گروه 30 نفری مورد و شاهد که در پایه دوم دبسـتان اسـتثنایی رجائیـه تـهران تحصیـل 
میکردنـد و از نظـر سـطح آگاهـی واجشـناختی یکسـان بودنـد، اسـتفاده شـد. در آغـاز طـــرح 
آزمونهای آگاهی واجشناختی، درستی و سرعت خواندن برای دو گروه اجرا گردید. بعد هر دو 
ــن  گروه طی مدت سه ماه آموزش خواندن دیدند. گروه مورد، عالوه بر آموزش خواندن در همی
ــاه هـر دو گروه  مدت، طی 20 ساعت تحت آموزش آگاهی واجشناختی قرار گرفت. پس از سه م
دوباره تحت همان آزمونها قرار گرفتند. یافتهها: امتیاز آگاهی واجشناختی هر دو گروه بعد 
ازسه ماه افزایش معنیدار یافت، ولی این افزایش در گروه مورد بیشتر بــود. امتیـاز درسـتی و 
سرعت خواندن هر دو گروه نیز افزایش غیرمعنیدار یــافت. امتیـاز کـل آگاهـی واجشـناختی بـا 
درستی و سرعت خواندن همبستگی معنیدار داشت. نتیجهگیــری: بـا توجـه بـه نتـایج ایـن 
ــی  پژوهش میتوان گفت آموزش خواندن به کودکان عقبمانده ذهنی موجب افزایش امتیاز آگاه

واجشناختی و درستی و سرعت خواندن آنها میگردد. 
 

کلید واژهها: آگاهی واجشناختی، خواندن، عقبماندگی ذهنی 
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مقدمه1 
تحقیقات بیش از دو دهه اخیر بر اهمیت آگاهی واجشــناختی و 
ارتبـاط آن بـا اکتسـاب خوانـدن تـأکید دارد. تقریبـاً در بیـن همـــه 
ــردازان اتفـاق نظـر وجـود دارد کـه آگاهـی واجشـناختی از  نظریهپ
مسائل مهمی است که در مراحل اولیه یادگیری خواندن مؤثر است. 
ـــن،  (مـکدوگال2، هـالم3، الیـس4 و مـانک5، 1994). عـالوه بـر ای

_____________________________________________
1 - نشانی تماس: تهران، افسریه، 15 متری اول، ده متری شش، کوچه شهید علی اصغر باقری، پــالک 

13، طبقه سوم.  
E-mail: elham_speak@yahoo.com

یافتههای بسیاری از مطالعــات نشـان میدهـد دانشآموزانـی کـه در 
پایه اول، نسبت به هــم پایـههای خـود تجربـه آگاهـی واجشـناختی 
کمتری دارند، در خواندن نیز کمتر موفق میشوند2(واگنر6، 1988، 
ــن  بـه نقـل از اسـمیت7، سـیمونز8 و کـامنویی9، 2002). از طرفـی ای
محققـان در پژوهشهـای جـداگانـهای نشـان دادنـد کـه نقـــص در 

_____________________________________________
2- McDougall 3 - Hulme
4- Ellis 5 - Monk
6- Wagner 7- Smith
8- Simmons 9- Kumeenui
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پردازش ویــژگیهـای واجشـناختی، موجـب مشـکالت خوانـدن و 
ـــه  نوشـتن مـیگردد و از آنجـا کـه ایـن نقـص در کودکـان مبتـال ب
ــت (الریـو1 و کتـس2، 1999)،  ناتوانیهای رشدی خواندن شایع اس
این انتظار وجود دارد که افزایــش سـطح آگاهـی واجشـناختی ایـن 

کودکان مهارت خواندن آنها را بهبود بخشد. 
آگاهـی واجشـناختی بـه حساسـیت یـا آگاهـی صریـح فــرد از 
ساختار واجــی کلمـات گفتـه میشـود (ری3، 1994). گاسـوامی4 و 
برایانت5 (1990) آنرا آگاهی از صدا متشکل از سه ســطح آگاهـی 
از هجا، آگاهی از واج و آگاهی از واحدهای درونهجایی تعریــف 

کردند.  
ــی واجشـناختی در ایـران  بیشتر پژوهشهایی که در زمینه آگاه
ــر آگاهـی واجشـناختی و رشـد آن را  شده، تأثیر آموزش خواندن ب
بررسی کردهاند. (شیرازی 1375؛ کاشــانی، 1376؛ سـلیمانی 1379؛ 
ــان6 و  غفـاری 1381). نتـایج ایـن پژوهشهـا و سـایر مطالعـات (برن
ـــن  آیرسـون7، 1997؛ برادلـی8 و برایـانت9، 1983) نشـان داد کـه بی
آگاهی واجشناختی و خواندن ارتباط معنیداری وجود دارد. عالوه 

بر این اکــثر کودکـان، قبـل از خوانـدن، سـطوح آگاهـی از هجـا و  
واحدهـای درون هجـایی را دارنـد، ولـی سـطح آگاهـی واجـی بـــا 

آموزش خواندن شکل میگیرد. 
برخی از تحقیقات خارجی، آموزش آگاهی واجشناختی را نــیز 
مدنظر قرار دادهاند، اما در تحقیقات داخلی تا به حال به این موضوع 
پرداخته نشده است. نتیجه ایــن دسـته تحقیقـات نشـان میدهـد کـه 
ــه بـه  آموزش آگاهی واجشناختی در کودکان عادی و کودکانی ک
ــش امتیـاز سـطح  اختالل گفتار، زبان و خواندن دچارند، باعث افزای
آگاهی واجشناختی و پیشرفت خوانــدن مـیگردد. ایـن افزایـش از 
نظر آماری (نسبت به گروههایی که آمــوزش ندیدهانـد) معـنیدار و 
اثر آن تا چند سال بعد از آموزش نیز بــاقی بـود. نکتـه مـهم در ایـن 
ــوزش آگاهـی واجشـناختی بـا خوانـدن بـود  پژوهشها همراهی آم
ـــز13،  (لینــگ10، 2004؛  مــک گی11، 2004؛ اســتکهوس12 و ول

 .(1997
با توجه به اهمیت آگاهی واجشناختی در خوانــدن، ایـن سـؤال 
ــود کـه آیـا آمـوزش آگاهـی واجشـناختی بـر توانـایی  مطرح میش
خواندن کودکان عقبمانده ذهنی تأثیر میگذارد. بنــابراین ارتبـاط 
آگاهی واجشناختی با دو جنبه از توانایی خوانــدن، یعنـی درسـتی و 

سرعت خواندن بررسی میشود. بر این اساس فرضیههای مــهم ایـن 
پژوهش عبارتاند از: 1) با آموزش آگاهی واجشناختی به کودکان 
ــرعت خوانـدن  عقبمانده ذهنی می توان امتیاز درست خواندن و س
ـــاز  آنـان را افزایـش داد؛ 2) بیـن امتیـاز آگاهـی واجشـناختی و امتی

درست و سریع خواندن همبستگی وجود دارد. 
 

روش 
این طرح پژوهشی آزمایشی روی 60 دانشآموز دختر (30 نفــر 
گروه شاهد و 30 نفر گروه مورد) عقبمانده ذهنی پایۀ دوم ابتدایی 
ــد.  (با میانگین سنی 12/5 سال) در دبستان رجائیه شهر تهران اجرا ش
نمونۀ مورد مطالعه، از میان این جمعیت با احراز شرایط زیر انتخــاب 

شد:1 
1) سال اول ورود به پایــه دوم دبسـتان: از آنجـا کـه ایـن دانـش 
ــه منظـور  آموزان، کالس اول را در سه پایۀ جداگانه طی میکنند، ب
تکمیل آموزشها و کسب توانــایی خوانـدن اولیـه، دانـش آمـوزان 
کالس دوم دبستان انتخاب شـدند و بـه منظـور یکسانسـازی سـطح 
معلومات و آموزشها این افراد از کسانی انتخــاب شـدند کـه بـرای 
ــار و بـدون مـردودی پایـۀ  دوم، در ایـن مقطـع قـرار گرفتـه  اولین ب
بودند؛ 2) نبــود معلولیتهـای شـدید حرکتـی، بینـایی، شـنیداری و 
گفتـاری؛ 3) نداشـتن غیبـت هـای طوالنـی در سـاعات آموزشــی و 

حضور منظم در مدرسه. 
از آنجا که هدف این پژوهــش بررسـی تـأثیر آمـوزش آگاهـی 
ــر توانمنـدی خوانـدن بـود، در آغـاز دو گروه از نظـر  واجشناختی ب
امتیاز آگاهی واجشناختی همتا شدند؛ به این نحو که پس از اجــرای 
پیشآزمون و مرتب شدن امتیازها از بیشترین به کمترین، افراد یکی 
ــد. همچنیـن، از آنجـا  در میان در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتن
که آگاهی واجشناختی با توانمندیهای زبانی ارتباط دارد، به جـای 
در نظر گرفتن بهره هوشی، میانگین طول گفته در دو گروه ارزیـابی 

شد. 

_____________________________________________
1- Larrivee 2 - Catts
3- Wray 4 - Goswamy
5-  Brayant 6 - Bernnan
7- Ireson 8 - Bradley
9- Bryant 10 - Laing
11- Mc Gehee 12 - Stackhouse
13- Wells
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از هر دو گروه، عالوه بر آزمون تصویری آگاهی واجشــناختی 
کـه بـه وسـیله دسـتجردی و سـلیمانی (1382) بـا پایـایی و روایـــی 
مطلوب تهیه شده بود، بر اساس متن 100 کلمه ای از کتاب فارســی 
اول کودکان استثنایی، آزمون درست و سریع خواندن نیز بــه عمـل 
آمد. صدای آزمودنیها در حین خواندن ضبط شد تا تعــداد خطاهـا 
و زمان خواندن متن از روی آن محاسبه شود. با کسر تعداد کلمــات 
غلط خوانده شده یا خوانده نشده از کل کلمات (100 کلمه)، امتیاز 
ــده شـده در واحـد  درست خواندن، و با محاسبه تعداد کلمات خوان

زمان (ثانیه)، امتیاز سرعت خواندن هر فرد محاسبه گردید. 
ــهارت آگاهـی واجشـناختی دوره  اکثر محققان برای پیشرفت م
زمانی خاصی را معین نکردهاند. برخی از آنــها نظـیر یـاپ و برادلـی 
(1998)، بر اساس تحقیقات خود دوره سه هفتهای تا دو سال را کــه 
ــنهاد  سـه روز درهفتـه و حـدود 30-10 دقیقـه بـه طـول انجـامد پیش
ــد اسـت حداقـل زمـان مداخلـه بـرای  کردهاند. گیلن1 (2002) معتق
کودکان دچار نقص زبانی 20 ساعت میباشد. در این پژوهش نیز با 
استناد به همین مقدار، برنامــه زمـانبندی شـد. افـراد گروه مـورد در 
مدت سه ماه، هفتهای سه جلســه 30 دقیقـهای (دو جلسـه انفـرادی و 
یک جلسه گروهی سه تا چهار نفره) در زمینه آگاهــی واجشـناختی 

آموزش دیدند. 
این آموزش هر سه ســطح آگاهـی واجشـناختی، یعنـی سـطوح 
هجایی، درون هجــایی و واجـی را در بـرگرفـت. هـر کـدام از ایـن 
سطوح به زیرسطحهایی تقسیم شد و هر زیرسطح با اســتفاده از 500 
تصویر که به وسیله محقق تهیه شده بود، در قــالب 30 تمریـن بـرای 
هر زیرآزمــون بـه کودکـان آمـوزش داده شـد. نحـوه آمـوزش هـر 
قسمت همان شیوه آزمون دستجردی و سلیمانی (1382) بــود. بـرای 
آموزش، محقق ابتدا هر قســمت از تکـالیف را بـا ذکـر چنـد نمونـه 
ـــی حتــی بــه  بـرای آزمودنـی توضیـح داد و بعـد در مراحـل ابتدای
آزمودنی اجازه داده شد تا نام تصویر را بنویسد و بعد عملیات مورد 
نظر را روی آن پیــاده کنـد. البتـه ترتیـب مـواد آموزشـی در اختیـار 
محقق بود، به نحوی که در هــر جلسـه سـعی شـد تکـالیف آسـان و 
مشکل به نحوی آموزش داده شود که هر سه سطح آگاهی هجایی، 
ــن ترتیـب در همـه جلسـات  واجی و درون هجایی را دربرگیرد و ای

یکسان بود. 
ــه شـد آمـوزش آگاهـی واجشـناختی زمـانی  همانطور که گفت

بهترین نتیجه را خواهد داشت که با آمــوزش خوانـدن همـراه شـود. 
بنابراین آمــوزش آگاهـی واجشـناختی بـا خوانـدن در کـالس دوم 
همزمان شد. گروه دوم، در عرض سه ماه از هر دو آموزش خواندن 
و آگاهـی واجشـناختی بـهره بـرد. در مقـابل، دانـش آمــوزان گروه 
شاهد فقط تحت آموزش خواندن قرار گرفتنــد و در زمینـه آگاهـی 
واجشناختی، آموزشی دریافت نکردند. در پایــان سـه مـاه آمـوزش 
ــی  آگاهی واجشناختی و تکمیل 20 ساعت آموزش، آزمونهای قبل
آگاهی واجشناختی و درست و سریع خواندن مجدداً تحــت عنـوان 

پسآزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. 
ــتقل و  دادهها به کمک روشهای آماری توصیفی، آزمون t مس

آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. 1 
 

یافتهها 
 t ــون بـا اسـتفاده از آزمـون مقایسه دو گروه در مرحله پیشآزم
مسـتقل نشـان داد، میـانگین امتیـاز آگاهـی واجشـناختی و درســـت 
خواندن دو گروه از نظر آماری تفاوت معنیداری نــدارد، در حـالی 

که از نظر میانگین امتیاز سریع خواندن تفاوت معنیدار بود. 
میانگین امتیاز آزمون آگاهــی واجشـناختی گروههـای مـورد و 
شاهد در پس آزمون به ترتیــب 106/72 و 72/60 بـود کـه بـر پایـه 

آزمون t مستقل تفاوت معنیدار داشت (p<0/001 ) (شکل 1). 
بـرای اینکـه مـیزان تفـاوت امتیازهـا نسـبت بـه ابتـدای آزمـــون 

مشخص شود، از فرمول زیر استفاده شد. 
 

          امتیاز پیش آزمون – امتیاز پس آزمون × 100 
درصد تغییرات نسبت به پایه =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

             امتیاز پیش آزمون 
 
 
 
 
 

 
 

شکل 1- میانگین امتیاز آگاهی واجشناختی گروههــای مـورد (n=30) و شـاهد 
(n=30) در پیشآزمون و پسآزمون  

_____________________________________________
1- Gillon
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ــورد n=30 و شـاهد  شکل 2- مقایسه میانگین امتیاز درست خواندن گروههای م

n=30 در پیشآزمون و پسآزمون 
 

با استفاده از درصد تغییرات امتیاز آزمون آگاهــی واجشـناختی 
نسبت به پایه، میانگینهای 0/82 و 0/30 به ترتیب بــرای گروههـای 
مورد و شاهد به دست آمــد کـه بـر پایـه آزمـون  t مسـتقل تفـاوت 

 .( p<0/001) معنیدار داشت
ــدن در دو گروه مـورد و  میانگین امتیاز پسآزمون درست خوان
ــه بـر پایـه آزمـون t مسـتقل  شاهد، به ترتیب 0/979 و 0/922 بود ک
تفـاوت معنـیدار داشـت (p<0/001 ) (شـکل 2). میـانگین درصــد 
ــیز بـه  تغییرات همین امتیاز نسبت به پایه در دو گروه مورد و شاهد ن

ترتیب 0/05 و 0/05 بود که تفاوت معنیدار نداشت. 
شکل 3 نشان دهنده افزایش امتیاز سرعت خوانــدن دو گروه در 

پسآزمون میباشد. 
ــدن در دو گروه مـورد و  میانگین امتیاز پسآزمون سرعت خوان
ــه بـر پایـه آزمـون t مسـتقل  شاهد، به ترتیب 0/758 و 0/624 بود ک
ــد تغیـیرات همیـن  تفاوت معنیدار نداشت (شکل 3). میانگین درص
ــه ترتیـب 0/14 و  امتیاز نسبت به پایه در دو گروه مورد و شاهد نیز ب

0/19 بود که تفاوت معنیدار نداشت. 
 
 
 
 
 

 
 

ـکل 3-  میـانگین امتیـاز سـرعت خوانـدن گروههـای مـورد (n=30) و شـاهد  ش
(n=30) در پیشآزمون و پسآزمون 

امتیاز درست خواندن 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز آگاهی واجشناختی 

 
شکل 4- پراکنش نقطهای امتیاز کــل آگاهـی واجشـناختی بـا درسـت خوانـدن 

 (n=30) گروه مورد در پسآزمون
 

آخرین فرضیه این پژوهش بیانگر یک ارتباط معنادار بین امتیاز 
آگاهی واجشناختی با درست و سریع خواندن بود. بــر پایـه ضریـب 
همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنیدار (p<0/01 ) به مــیزان 
0/575 میان امتیازهــای پسآزمـون آگاهـی واجشـناختی و درسـت 
خواندن (شکل 4) و نیز همبستگی مثبــت و معنـیدار (p<0/01 ) بـه 
مـیزان 0/486 میـان امتیازهـای پسآزمـون آگاهـی واجشـــناختی و 

سرعت خواندن (شکل 5) وجود دارد. 
 

امتیاز درست خواندن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتیاز آگاهی واجشناختی 
 

ــاز کـل آزمـون آگاهـی واجشـناختی بـا سـرعت  شکل 5- پراکنش نقطهای امتی
 (n=30) خواندن گروه شاهد در پسآزمون
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بحث 
ــانل2  هلمکی و همکاران (1999)، به نقل از برد، کلیو1 و مکک
(2002) پیشنهاد میکنند کودکان عقبمانده ذهنی بــدون آمـوزش 
ــناختی، در مـهارت رمـزگشـایی و خوانـدن پیشـرفت  آگاهی واجش
نمیکننـد. نتـایج ایـن تحقیـق نـیز نشـان داد کـه پـس از یــک دوره 
سـهماهه آمـوزش آگاهـی واجشـناختی، میتـوان مـهارت درســـت 
خواندن این کودکان را به نحــو معنـیداری افزایـش داد. بـا وجـود 
این، دیده شد که تأثیر مثبت آموزش آگاهی واجشناختی بر درست 
ــدن  خواندن آنقدر نیست که بتواند بین درصد تغییرات درست خوان
دو گروه (نسبت به پایه) تفاوت معنیدار بــه وجـود آورد. در اینجـا 
شاید بتوان با  افزایش زمان آموزش آگاهی واجشــناختی، تغیـیرات 

معنیداری در زمینه درست خواندن به وجود آورد. 
بـر پایـه مطالعـه روبیـن3 (1992، بـه نقـل از باشـــعور لشــگری، 
1382)،  با ترکیب آموزش آگاهی واجشناختی بــا فعـالیت کالسـی 
دانشآموزان، این افــراد نسـبت بـه کودکـانی کـه چنیـن آموزشـی 
ندیدهاند در همه تکالیف خواندن (درســتی، سـرعت و درک متـن) 
ــاضر نـیز نشـان داد کـه پـس از  بهتر عمل میکنند. نتایج پژوهش ح
ــاوت  یک دوره سه ماهه، میانگین امتیاز سرعت خواندن کودکان تف
ــدا کـرد، ولـی از آنجـا کـه دو گروه در آغـاز از نظـر  معنیداری پی
میانگین امتیاز ســرعت خوانـدن متفـاوت بودنـد و درصـد تغیـیرات 
ــبت بـه پایـه نـیز نشـان داد، تفـاوت معنـیدار در  سرعت خواندن نس
مرحله پس آزمون را نمیتوان به علت آموزش آگاهی واجشناختی 

دانست.  
ــال %99   همانگونه که مالحظه شد، آگاهی واجشناختی با احتم
ــتگی دارد. ایـن نتیجـه بـا مطالعـات  با سریع و درست خواندن همبس
شیرازی (1375)، کاشــانی (1376) و غفـاری (1381) نـیز مطـابقت 
دارد. بلیچ من و تورگســون (بـه نقـل از اسـنولینگ4، 1999) وجـود 
یـک ارتبـاط قـوی و دوسـویه بیـن مـهارت آگاهـی واجشـناختی و 
خواندن را ذکر کردهاند. برنی (1993، بـه نقـل از باشـعور لشـگری، 
ــوزش رسـمی خوانـدن را  1382) معتقد است زمانی که کودکان آم
ــد، توانـایی آگاهـی واجشـناختی آنـها  در کالس اول شروع میکنن
ــودک بـا یـادگیـری واکـهها و  افزایش قابل توجهی مییابد، زیرا ک
همخوانها توانایی ترکیب و تقطیع آنها را پیدا میکنــد (همانجـا). 
بنابراین با کسب توانمندی دستکاری اجــزای تشـکیل دهنـده متـن، 

کلمات را بهتر شناسایی میکند و در نتیجه امتیاز درست خواندن او 
ــایی سـریعتر  رشد قابل توجهی مییابد. از طرفی این امر باعث شناس

کلمات میشود که با سرعت خواندن همبستگی دارد.1 
در پژوهش حاضر، وجود برخی محدودیتها قابل ذکــر اسـت. 
شرط انتخاب آزمودنیها، حضور منظم در ساعات آموزشی و عـدم 
غیبتهای طوالنی تعیین شده بود، ولــی عـده کمـی از آزمودنیهـا 
ــد و بـه دلیـل گذشـت زمـان آمـوزش، امکـان  واجد این شرط بودن
جایگزین کردن فردی به جای آنها نیز وجود نداشت. عالوه بر آن، 
ــن شـرط را نمـیداد.  تعداد محدود دانش آموزان نیز اجازه تحقق ای
برای جبران این مسئله، زمان ساعت آموزش گروهی بیشتر شــد کـه 
خـود مشـکالتی در برنامـهریزی بـه وجـود آورد. همچنیـن وجـــود 
ــرف  جشنها، اردوها، ساعات امتحان و تعطیلیهای ناشی از بارش ب
و … نیز به اتالف ساعات آموزشی دامن زد. بــا ایـن حـال سـاعات 

آموزشی آزمودنیها یکسان بود. 
ــی مـوارد  با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق، میتوان به برخ

کاربردی این یافتهها اشاره نمود: 
ــر اهمیـت ارتبـاط بیـن سیسـتم  1) از آنجا که گفتاردرمانگران ب
ــا چگونـگی رشـد  صدا، گفتار و نشانههای نوشتاری آگاه هستند و ب
این سیسـتم و آگاه نمـودن کودکـان از آن آشـنایی دارنـد، بـاید بـا 
ــناختی، ارزیـابی پیشنیازهـای  اطالع از اهمیت حوزۀ آگاهی واجش
مهارت خواندن و نوشتن را بخشی از برنامه درمانی خود قرار دهند، 
ـــکالت  زیـرا کودکـان دارای اختـالالت گفتـار و زبـان مسـتعد مش
خواندن و نوشتن هستند. بر اســاس بیانیـه مجمـع گفتـار درمـانگران 
حرفهای انگلیس (1996)، قطع درمان کودکی که به علــت اختـالل 
گفتـار و زبـان مراجعـه کـرده اسـت، بـدون ارزیـابی پیشنیازهـــای 
مهارت خواندن و نوشتن متناسب با سن وی صحیح نمیباشد، زیــرا 
ممکن است ایــن فـرد در سـنین بـاالتر در نتیجـه ضعـف خوانـدن و 
ــاع داده شـود. بنـابراین گفتاردرمـانگران بـاید بـا  نوشتن مجدداً ارج
استفاده از برنامههای آموزش آگاهی واجشناختی، اهــداف درمـانی 
جامعی برای مراجعانشان تنظیم نمایند. 2) نتایج این تحقیق میتوانــد 
در اختیار برنامــهریزان آمـوزش و پـرورش عـادی و اسـتثنایی قـرار 
ـــا بــا بــهرهمندی از اصــول کــارکرد و کــاربرد آگاهــی  گیـرد ت

_____________________________________________
1- Cleave 2 - McConnell
3- Rubin 4 - Snowling
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واجشناختی بــه پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان کمـک کننـد. 3) 
ــای آگاهـی واجشـناختی  کودکان از چهار سالگی با برخی  واحده
ــهریزی آموزشـی در قـالب بـازی،  آشنا میشوند که میتوان با برنام
کودکان را در مهدهای کودک، آمادگیها و پیشدبستانیها بیشــتر 
با این حیطه آشنا نمود و اگر کودکی در این زمینه ضعف داشت بــه 
عنوان پیشگیری از مشکالت خواندن، اقدامات الزم تخصصی برای 
وی انجام داد. 4) با توجه به نقش آگاهی واجشناختی در خواندن و 
ضــرورت اســتفاده از آن در ارزیــابی کودکــان دچــار اختــــالل 
درخواندن، مراکز ویژه اختالالت یادگیری، متخصصان غربــالگری 
پایه اول دبســتان، سـازندگان وسـایل کمـک آموزشـی، کتابهـا و 
ــدن  نشریات کودکان و حتی والدین کودکان دچار اختالل در خوان

میتوانند از نتایج این طرح بهره ببرند. 
از آنجا که این پژوهش اولین نمونه تحقیــق آزمایشـی در زمینـه 
ــازی بـرای پژوهشهـای  آگاهی واجشناختی بود، میتواند نقطه آغ
بعدی باشد. بنابراین ارائه پیشنهادهای زیر میتواند موجــب طراحـی 

بهتر تحقیقات آتی شود: 
1) با تحت پوشش قرار دادن آموزش همزمان دو گروه از کودکــان 
ــور کـامل  عادی و عقبمانده تفاوت این دو گروه در این جنبه به ط
مشخص گردد. 2) تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر خوانـدن در 
ــنوایی ارزیـابی شـود. ضمنـاً تـأثیر ایـن  اختالالت دیگر نظیر افت ش

آموزش بر رشد گفتار و زبان فرد مبتــال بـه اختـالل زبـان و گفتـار، 
تولید و شنوایی بررسی گردد. 3) استفاده از این آمــوزش در منـاطق 
مختلف جغرافیایی و هر دو جنس امکان مقایسه و تعمیم نتایج را بــه 
وجود میآورد. 4) تداوم این آموزش مشــخص میکنـد کـه امتیـاز 
میانگین آگاهی واجشناختی، درستی و ســرعت خوانـدن کودکـانی 

ــا چـه سـنی افزایـش مییـابد.  که تحت این آموزش قرار گرفتهاند ت
ــت  5) در اکثر آزمونهایی که در این زمینه اجرا شده، سریع و درس
خوانـدن مدنظـر بـوده و بـه عنصـر مـهم درک در عرصـه خوانــدن 
بیتوجهی شده است. پژوهشهــای بعـدی میتوانـد تـأثیر آمـوزش 

آگاهی واجشناختی را بر درک خواندن بسنجد. 
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