
گاه   ل ی تحل   مند : مرور نظام زبان ی در کودکان نارساخوان فارس   ی شناخت واج   ی مطالعات آ

یه احدی  (شنبسی، لژ هشابه اللوم انسبنی   دطبلعب  فرهنایدانشدبر بببن)  1حور

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:8/1401/ 30، تاریخ پذیرش: 16/7/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

در کودکبن نبرسههبیوان  ی شههنبیت  اج   ی نوشههتابن دربوط ب  آگبه     د لژ هش تحل   ن ر ه ف ا   چکیده: 
  ن ر دوجود در ت     ی هب بفت  ر اسهه، تب اب   ی لژ هشهه   ی یألهب  ن دد   تع   ی دردبن   ج ر نتب  ی بن  دنظور جرع ب  

دطبلع ،   ن ر انجبم ا   ی اسههتفبده شههود  برا   ن ه ر آ   ی هب لژ هش   ، ر ه ا  ی برا   ی لژ هشهه   ی کتب   اب یألهب 
  ایتمل   ی شهه ر لر یوانه ن   ، ی شهه ر لر ایتمل یوانه ن، یوانش   ، ی »نهبرسهههبیوان   ی ههب   اژه ده ابته ا کل 

     ران د نورداز، دا   ، ی جهبد دانشههابه  ی درکز ابمالب  اللر   ، ی در لرتبل جبدع اللوم انسههبن   « ی ر د بدگ ر 
بع  بب یوان ن  ۀ ج ا شه    در درحل  ی شهنبیت  اج   ی درتاط بب آگبه   ن ر جسهتجو   تربم النب    اک« ران ر ا 

  42  ی شه ن   بررسه  ی ک  دقبل ، دقبال  درتاط بب دوضهوع لژ هش گردآ ر   بب د   درصهور  ن   هب  ه د مد 
  ی آدوبش آگهبه   ر د تهأث   ی ( به  بررسهه ٪ 62دطهبلعهب  )   ۀ نشهههبن داد در بخش الره   شههه ه بفه، ره   ۀ دطهبلعه 

بر بهاود یوان ن     ی شهنبیت  اج  ی آگبه   ر د یت  شه ه اسه،   تأث در کودکبن نبرسهبیوان لردا  ی شهنبیت  اج 
در    ی شههنهبیت  اج   ی بهب توجه  به  اله م آدوبش آگهبه   ن ر شههه ه اسههه،  بنهببرا     رده تهأ   ودکهبن ک  ن ر نوشههتن ا 

  د ( در د ارس، البم اسه، الم ه بر تدر ی یوان یوان ن   نوشهتن )کلر      ر ج   ی آدوبشه   ی هب سهتم د سه 
  آدوبش   ی شههنهبیت  اج   ی کتهب   آدوبش آنههب آدوبش اگهبه   ی حوبه، براح  ن ر البم در ا   ی ههب لژ هش 

   رد د ( دورد توج  قرار گ ی  اج   ر د )اب دس  س  ر نو - یوان ن ب  ر ش تطببق  اج 

   بببن ی فبرس  ، ی شنبیت  اج  ی یوان ن   نوشتن، آگبه   ، ی نبرسبیوان  ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه    1
تررن ایتمالتی اسه، ک  در دطبلعب  حوبۀ کودکبن اسهتثنبری دطرح  نبتوانی ربدگدری ردی اب لدچد ه

کنه   در بخش بنه ی   اربرهببی ارن ایتمل نرود لده ا دیاسههه،  ارن لدچده گی در تعررف، باقه 
 
1. hourahdi@gmail.com 

hourahdi@gmail.com
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ری  آدوبان بب نبتوانی ربدگدهب   ابزارهبی اربرببی من ان ر شهن ندسه،  اغلب دانشتشهخدص، دمک
کن    آرن ۀ  ایتمل یوان ن دارن   ایتمل یوان ن   نوشهتن دشهدم  بربدی را برای افراد ارجبد دی

هبی دؤثر بر آنهب  هبی ارن کودکبن   دردبنده   لذا شههنبسههبری  رژگیآنهب را ندز تح، تأثدر قرار دی
 توان  بسدبر راهاشب ببش  دی

گدرد، ارن  ای اس، ک  انسبن در بول بن گی ربد دیهوشرن ان هبی بسدبر  یوان ن ردی اب فعبلد،
ب  لدش آگبهی  اجدهبر   آنهب  اب  ندبب دارد ک  ردی  فرا انی  ب 1شنبیتیندببهبی  در بببن،  هبی   رژه 

آگبهی  اج دعنیالفابری، اس،   دستقدم    ارتابط  بببنی اس،    دانش  اب  بب  شنبیتی بخشی  داری 
     2هبی آگبهی هجبری، آگبهی  اح هبی در ن هجبری )تجبنس شبد  دؤلف دهبر  یوان ن دارد    

آگبهی  اجی3قبفد  لژ هش  4(    نتبرج  بببن اس،   در  در جوادع دختلف    نشبن هب  هبی گونبگون 
ده  ک  آگبهی هجبری   آگبهی  اح هبی در ن هجبری قا  اب آدوبش یوان ن در کودکبن در ه  دی 
توانن   قا  اب ارن ک  کودک تح، آدوبش رسری  یوان ن قرار بادرد، دی  شود   ارن د  دهبر ، دی 

بدنی کنن   بسدبری اب دطبلعب  ندز نشبن داده اس، ارن هبی آرن ه لدش دهبر  یوان ن  ی را در سبل
دهبر  تأثدر قبب  توجهی در یوان ن کودکبن نبرسبیوان دارد  بب توج  ب  دطبلعب  گسست    دتنوع   

آگبهی  اجش ه  انجبم  دطبلعب   تحلد   گردآ ری    دقبل   ارن  اب  ه ف  حوبه،  ارن  در  در  شنبیتی 
 کودکبن نبرسبیوان اس،  

 روش    2
دن  ابزاری دفد  برای کسههبنی اسهه، ک  در جسههتجوی ارتقبء دانش لژ هشههی یود    در رهبی نظبم 

  تشهخدص یألهبی  توانن  بدن  هم دیکردن آن هسهتن   دبنن  در رهبی سهنتی، در رهبی نظبم الرلی
ندبب اب لژ هش بدشهتر،کرک کنن   یوشهبرن بودن ارن ر ش   سهببی دوارد بیدانش   هرچندن ر شهن

تر   دنطقی   هنجبر شه ه اسه،  لذا فرارن ی شهفبف  دلد  ادالبی داشهتن فرارن ی فنی، ینثیدر ر، ب 
درتهب، دنظم   داتنی بر    ر شههیدنه  به  دعنهبی کهبرکردن به دهه   نظهبم   الدنی را به  یواننه ه ارائه  دی

آ ردن ابمالب  دفد    دعنبدار برای  دسه،شهنبسهی برای بررسهی حجم بزرگی اب ابمالب    ب ر ش 
 دن  استفبده ش ه اس، هبس،؛ لذا برای انجبم ارن تحقدق اب ر ش در ر نظبم لبسخ ب  لرسش

بببن، ابت ا بب  فبرسی ش ه در کودکبن نبرسبیوان  شنبیتی انجبم برای بررسی دطبلعب  آگبهی  اج
 
1. phonological awareness        2. alliteration 

3. rhyme            4. phonemic awareness 
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، ایتمل  1هبی »نبرسبیوانیتوج  ب  کبربرد اصطمحب  دختلف برای نبدد ن ارن کودکبن، کلد  اژه 
یوانش  یوان ن یوان ن    درکز  لررشی،  انسبنی،  اللوم  جبدع  لرتبل  در  ربدگدری«  ایتمل  لررشی   

ارران دادران    نورداز،  دانشابهی،  جهبد  اللری  جستجوابمالب   بببنی     اک«  دطبلعب   ش    
شنبیتی ج ا  ش ه در کودکبن نبرسبیوان دشخص ش ، سرس تربم النب رن درتاط بب آگبهی  اجانجبم 

هب   درصور  ندبب ک  دقبل ، دقبال  درتاط بب دوضوع لژ هش  ش    در درحلۀ بع  بب یوان ن مدد ه
 گردآ ری ش ن   

 ر اب دطبلع  یبرج ش ن (:دعدبرهبی یر ج دقبال  )دقبال  درتاط بب دوضوالب  بر 

 تواناخشی درتاط بب یبنواده
 سطح انادزش   یودلن اش، 

 هبی آدوبش بببنی       ت  رن بست 
 هبی یوان ن ب  بببن انالدسیدهبر  

 شنبسی، شدوع   سبرر دابنی نظری نبرسبیوانیالل،
 هنجبررببی   سبی، آبدون برای نبرسبیوانی

 هبی غدربببنیدردبنیاثربخشی بببی
 ای رب در ری دقبال  ترجر 
ها های مختلف در جستجوی اولیه با کلیدواژهشده در پرتالتعداد مقاالت یافت -1جدول   

 اصطالحات 
پرتال جامع علوم  

 انسانی
 ایرانداک مگیران نورمگز 

مرکز اطالعات  
 علمی 

 جهاد دانشگاهی 
 مجموع 

 515 101 169 104 55 86 نبرسبیوانی
 439 49 250 84 25 31 ایتمل یوان ن 

 12 1 9 - 2 - لررشی یوانش
 92 - 92 - - - لررشی یوان ن

 10 1 1 7 1 - درسلدسی 
ایتمل  
 ربدگدری 

257 159 464 424 213 1517 

 
 
1. dyslexia 
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تعداد مقاالت تأییدشده در هر مرحله از مطالعه -2جدول   

 بررسی چکیده یا مقاله بررسی عنوان  جستجوی کلیدواژه  اصطالحات 
 46 50 515 نبرسبیوانی

 11 14 439 ایتمل یوان ن 
لررشی یوانش  12 1 1 
لررشی یوان ن  92 - - 

 - - 10 درسلدسی 
 2 5 1517 ایتمل ربدگدری 

 ها یافته    3
آگبهی    النوان دقبل  ک  ب  بررسههی در حوبۀ دهبر   42شهه ه النوان دقبلۀ ربف، 60لس اب بررسههی

 بن ی ش ن :نبرسبیوان بود، انتخبب   دطبلعب  در س  دستۀ اصلی تقسدمشنبیتی کودکبن  اج
 شنبیتیآگبهی  اج دطبلعب  توصدفی   تحلدلی دربوط ب  بررسی دهبر   -
د ایل   - آدوبش دطبلعب   تأثدر  بررسی  دردبنای  دهبر  هب    بر  دختلف  آگبهی    هبی 

 شنبیتی  اج
د ایل   - تأثدر  دطبلعب   بررسی  دردبنآدوبش ای  آگبهی  اجهب    بر  داتنی  بر  هبی  شنبیتی 

 یوان ن   نوشتن 
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گاهی واج   - 1نمودار   شناختی در کودکان نارساخوان توزیع مطالعات آ

گاه   مهارت   ی ل ی و تحل   ی ف ی مطالعات توص    1- 3  در کودکان نارساخوان   ی شناخت واج   ی آ
 9هب دشهخص شه  در شهنبیتی در نبرسهبیوان اجشه ه در حوبۀ آگبهی  دطبلعۀ ربف، 42اب بررسهی 

شههنهبیتی ارن کودکهبن توصههدف رهب بهب کودکهبن  ههبی آگهبهی  اجدوارد،  رژگی ٪21دطهبلعه ، رعنی در  
 بادعی دورد دقبرس  قرار گرفت  اس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

17%
62%

نارساخوان

توصدفی   تحلدلی د ایلۀ دوثر بر  اج شنبیتی د ایل   اج شنبیتی
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شده های بررسیمشخصات آزمودنی، آزمون و شاخص -3جدول  

 
نویسنده 

 )سال(
یابیشاخص آزمون و  شدههای ارز  سن 

تعداد 
 آزمودنی

 شهر
گروه 
 شاهد

1 
دردانی   
 هردبران

(1393)  

شنبیتی  آبدون تشخدص قبفدۀ آگبهی  اج 
(1379سلدربنی   هردبران )  

 دشه   15 9-7
15 

ادعی ب  

2 
اشتری   
 شدرابی 

(1383)  

آبدون آگبهی  اج شنبیتی دستجردی 
(   آبدون سرال، نبدد ن ر دل   1381)

( 1976دندم )  

لبر  
 د م 

 تهران  28
30  

 بادعی 

3 
دددبئدلی    

فراهبنی  
(1384)  

(، تقطدع، 1374یوان ن فمح مبی )
بن ی ص ا، حبفظ  فعبل  ترکدب   باق  

 نبدد ن

10-
8 

 تهران  138
138 

 بادعی 

4 
دددبئدلی    

فراهبنی  
(1385)  

(، تقطدع، 1374یوان ن فمح مبی )
حبفظ  فعبل  بن ی ص ا، ترکدب   باق  

 نبدد ن

10-
8 

 تاررز  138
138 

 بادعی 

5 
لر    حسدنی 

هردبران 
(1384)  

شنبیتی )سرال،  آبدون سنجش  اج 
نبدد ن تصب رر   اال اد   سدبلی کمدی،  
آبدون تعورض ص ا   سرال، یوان ن(  

سبیت  دحقق  

ا ل تب 
 سوم 

 - تهران  50

6 
 الزرزی 

(1396)  
نبدد ن  شنبیتی، آبدون آبدون آگبهی  اج 

 یودکبر سررع 
 سوم 

دیتر   18
   لسر 

دره یرم  - 

7 
 ررربب 

)1395( 
آبدون آگبهی  اج شنبیتی، آبدون  

 یوان ن   نبرسبیوانی نرب 
 - ار دد   100 -

8 
 یزائی 

(1394)  
شنبیتی، آبدون ادمآبدون آگبهی  اج   

د م    
 سوم 

دیتر   40
   لسر 

- 
40  

 بادعی 

9 
اح ی   
هردبران 
)2020( 

آبدون یوان ن شدرابی   ندلی لور، آبدون 
 آگبهی  اج شنبیتی 

 تهران  16 د م 
32 

 بادعی 

دطبلعب  گر ه شهبه   جود ن اشهت  اسه،      ٪33شهود، در بورک  در ج  ل ببال دشهبه ه دیهربن
بررسهی تنهب در کودکبن نبرسهبیوان ب  ن دقبرسه  بب هرتبربن بادعی انجبم شه ه اسه،  دتأسهفبن  در 
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آبدودنی   شههر دورد دطبلع  بدبن نشه ه اسه،  در تربم دطبلعب ، غدر اب رک   بریی دطبلعب  سهن
سهبل     10تب  7هب   لبرۀ تحصهدلی آنهب  دطبلع ، اب آبدون اسهتبن ارد اسهتفبده شه ه اسه،  سهن آبدودنی

دطبلعب  در شههر تهران انجبم شه ه اسه،  دتأسهفبن  در بدشهتر   ٪44لبرۀ د م تب سهوم را شهبد  شه ه   
 هب بدبن نش ه اس، جنسد، نرون دطبلعب   

ش ه در کودکبن نبرسبیوان نشبن داد ک  در لنج دورد لردابش بررسی دطبلعب  توصدفی انجبم 
آگبهی  اج اج کنبر  در  رعنی  اس،  ش ه  بررسی  حبفظۀ  شنبیتی  رب  نبدد ن  سرال،  شنبیتی، 
ب  بررسی د ل لردابش ( 1384شنبیتی ندز بررسی ش ه اس،  برای دثبل، دددبئدلی   فراهبنی ) اج
 د ل   ک   دادن   نشبن   آدوبان لسر البدی   نبرسبیوان دبستبنی لردایتن   شنبیتی یوان ن در دانش  اج

  د ل  ارن  اس،   بریوردار  دنبسای  برابش  اب  البدی  گر ه      نبرسبیوان  گر ه  در  شنبیتی اج  لردابش
  گر ه   در  کن    تاددن  را   یوان ن صح،       سرال،  توان دی  نبرسبیوان  گر ه در  هم   البدی گر ه در  هم

  شنبیتی، اج  آگبهی  دتغدرهبی   اب  ک    اس،  بع یس   دفهوم   رك  شنبیتی اج  لردابش  د ل  البدی
 یودکبر سررع نبدد ن  دتغدر ادب اس،  ش ه تشدد  یودکبر سررع  نبدد ن   شنبیتی اج فعبل حبفظۀ

  هبنبرسبیوان  گر ه  در  نارف،   قرار  د ل  در  یوبیب   حبفظ    دتغدر  بب   داردعنی  رابطۀ  ن اشتن  دلد ب 
 در   رفتن    شربرب   سبیتبر  رك  اجزای  هم،   بب  داردعنی  هراستای  دلد ب    د ل،   لدشنهبدی  دؤلفۀ  س 

شدرابی    .داش،  نبرسبیوان  گر ه  اب  بهتری   الرلدرد   البدی   گر ه  د ل،   هبیدؤلف   تربم  اشتری   
   اجی، سرال، نبدد ن را بررسی کردن   هبی آگبهی ( ندز الم ه بر بررسی   دقبرسۀ دهبر  1383)

داری  جود دارد   هبی دذکور تفب   دعنینشبن دادن  ک  بدن گر ه نبرسبیوان   البدی در دهبر  
هبی آگبهی  تر اب گر ه البدی اس،  درضرن، ددبن دهبر  گر ه نبرسبیوان در هر د  دهبر  ضعدف

( در دطبلعۀ  1385دددبئدلی   فراهبنی ) داری  جود ن اش،  اجی   سرال، نبدد ن هراستای دعنی
لردابش  اج بررسی  برای  دانشدراری  در  د  شنبیتی  دبستبنی آدوبان  نبرسبیوان  البدی    بببنۀ 

آگبهی  اجآبدون  فعبل  اجهبی  حبفظۀ  در  شنبیتی،  را  یوان ن  یودکبر    نبدد ن سررع  شنبیتی، 
آدوبان لسر البدی اجرا کردن    نشبن دادن  آدوبان لسر نبرسبیوان د بببنۀ شهر تاررز   دانشدانش 

لردابش  اج دنبسبد ل  تاددنی  د ل  د بببن   البدی  گر ه  در  ب شنبیتی  دیتری  ارن  شربر  بر  ر د  
شنبیتی دارای ر ابط شنبیتی، نبدد ن سررع یودکبر   حبفظۀ فعبل  اجهبی آگبهی  اجاسبس، دؤلف 

دعنی یوان ن هستنالّلی  بب سرال،   صّح،  داده دار  نبرسبیوان،  در گر ه  ادب  ب     آد ه دس،هبی 
شنبیتی ب  سرال،    کبدًم بب د ل تئورردی هربهنای   تطببق ن ارن    ر ابط الّلی حبفظۀ فّعبل  اج

آگبهی  اج دسدر  یوان ن    دعنیصّح،  یوان ن  سرال،  ب   آنهب شنبیتی  نتدج   در  ندس،    دار 
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دهن  ک  بب  هبی نبرسبیوان نشبن دینتبرج دربوط ب  د بببن گدرن   دجروع  یوبی در د ل قرار نری ب 
داده برابش  داده جود  دنبسب  کبدًم  د ل  تئورردی،  د ل  بب  فّعبل  هب  حبفظۀ  دؤلّفۀ  ندس،    هب 

نری اج یطبشنبیتی،  بدبن    افزارش  کبهش    در  دؤثری  نقش  ببش     توان   داشت   یوان ن  هبی 
نتوانست   آگبهی  اج ندز  لردابش  شنبیتی  د ل  بنببرارن  شود   دؤثر  اقع  یوان ن  سرال،  دتغّدر  بر 

هبی دهم لردابش  اب لژ هش  .تری اس،شنبیتی یوان ن برای گر ه البدی د بببن  د ل دنبسب اج
ررربب )شنبیتی دی اج لژ هش رسول  ب   در  1395توان  فعبل  داد ک  حبفظۀ  نشبن  کرد ک   اشبره   )

دانش لدش  یوان ن  ددزان  آگبهی  اجآدو بدنی  براسبس  یوان ن  ایتمل  دارای  شنبیتی    بان 
بدنی  هرچندن نتبرج نشبن داد ک  حبفظۀ فعبل در لدش  .ای دارد لذرری شنبیتی نقش  اسط انعطبف

نشبن  آ اهب    حذف  قبفد ،  تصب رر،  نبدد ن  کلرب ،  بنجدرۀ  کلرب ،  براسبس  یوان ن  دقول   هبی 
توان گف، ای دارد  بنببرارن دیلذرری شنبیتی نقش  اسط فشنبیتی   انعطبهبی آگبهی  اجدؤلف 

توان اببررق ارتقبی لذرری شنبیتی آنهب را دیشنبیتی   انعطبفتربم نقبرص دوجود در آگبهی  اج
آدوبان بب ایتمل  سطح کبرکردهبی اجراری دبنن  حبفظۀ فعبل بربرف کرد   بهاود ددزان یوان ن دانش 

هبی دربوط ب  کبرکردهبی  بم اس، در دطبلعب  آتی تأثدر آدوبش فعبلد،یوان ن کرک کرد  لذا ال
 شنبیتی بررسی کرد   هبی بببنی   فرابببنی دختلف ب   رژه دهبر  آگبهی  اجاجراری در دهبر  

( کودکبن نبرسبیوان را براسبس  1384لر   هردبران )در بریی دطبلعب  هرچون دطبلعۀ حسدنی
دطرح   شنبیتی   دهبر   اجدست الل   کردهبن ی    دقبرس   آنهب  بدن  را  حسدنیشنبیتی  لر    ان   

شنبیتی در د  بررگر ه ادراکی   بببنی ایتمل یوان ن هبی  اج( ب  دقبرسۀ دهبر  1384هردبران )
بور بادعی شر ع ب  ربدگدری  کودکبن بسدبری هستن  ک  ب   2  سبتز   1لردایتن   براسبس دطبلعۀ فلتچر 

کنن ، ادب در ربدگدری فرآرن  یوان ن لدشرفت  ک  دستلزم   سدلۀ راهاردهبی ندردرۀ راس، دین ب  یوان 
فعبلد، ببربتر ندردرۀ مپ اس،، شدس، دی یورن  ک  دردن اس، ببالث شود راهاردهبی برتر  
آهست      دنقطع،  نساتًب  ر شی  اب  یوان ن  در  لذا  ربب   اداد   کودکبن  ارن  یوان ن  در  راس،  ندردرۀ 

کنن   ارن ر ش یوان ن کلرب  دادن آن اس، ک  آنهب هنوب در شد   من لبره توأم بب تردر  استفبده دی
ان   ب  ارن دست  اب کودکبن، داتمربن ب  ایتمل یوان ن اب نوع ادراکی تدبلدف یوان نی ببقی دبن ه

آنهب ب دتر اب دوال    شود  ادب الر  یوان ن در کودکبنی ک  بدبن فعبلد، ندردرۀ مپادراکی گفت  دی 
هبی ندردرۀ راس، اس،،  دقرر )ابت اری( شر ع ش ه اس،، سررع، ادب هرراه بب دربنع،   بببداری

 
1. J. M. Fletcher          2. P. Satz 
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آنهب سررع، الجوالن ، ب  ن دق،   بی  ب   لذا یوان ن  اب کودکبن، داتمربن  ارن گر ه  ب   االتنب اس،  
هبی ارن د  گر ه  دطبلعب  تفب     گورن   در برییشنبیتی رب بببنی دیایتمل یوان ن اب نوع بببن 

( نشبن داد در بریی اب  1384لر   هردبران )هبی لژ هش حسدنیبررسی ش ه اس،، برای دثبل ربفت 
ص ا   هبی  اجدهبر   تعورض  حرف،  لدش  هم  کلرب   سدبلی  اال اد،  نبدد ن  )سرال،  شنبیتی 

ددبن رتا  تفب   دعنیسرال، یوان ن(  دادن  گر ه  داری  جود دارد هبی د  گر ه  بن ی آنهب نشبن 
توان توان  االتابر داشت  ببش    دیکودکبن داتم ب  ایتمل یوان ن ب  د  بررگر ه ادراکی   بببنی، دی

هبی نور سبردولوژردی دتفب تی ببشن   کودکبن گر ه  گف، هررک اب ارن د  بررگر ه دارای یبستابه
سببی   بببرببی  هب، ذیدره سبیتبر اشدبل حر ف،  اجادراکی دردقبرس  بب گر ه بببنی در دستدببی ب  

 .هب   گفتبر توانرن تر هستن شنبیتی اب حبفظ  بلن د  ، کبربرد  اجابمالب   اج
شنبیتی اس، ک  در  شنبیتی دطرح   دؤثر در یوان ن، آگبهی  اجهبی  اجاب دهرتررن دؤلف  

بور شنبیتی بب دشدم  یوان ن ب  اج  هبی آگبهیهبی ایدر ارتابط ددبن نقص در دهبر  بی ده 
لذررفت  ش ه اس،   انجبم    سدعی  بببنی    ش ه در حدطۀ دهبر  در بریی دطبلعب  توصدفی   هبی 

شنبیتی لردایت  ش ه اس،  الات  در بریی دطبلعب   فرابببنی کودکبن، ب  بررسی دهبر  آگبهی  اج
یتی بررسی ش ه اس،؛ برای دثبل در دطبلعۀ  شنبهبی اگبهی  اجتنهب رک رب تع اد ان کی اب دهبر  

( تنهب رک دهبر  رعنی تشخدص قبفد  بررسی ش ه اس،، ادب در بریی  1393دردانی   هردبران )
( الزرزی  هرچون  یرده1396درار  آگبهی  اجآبدون (  دختلف  اس،   هبی  ش ه  بررسی  شنبیتی 

دقبرس 1393دردانی   هردبران ) بررسی  بب  قب (  تشخدص  دهبر   بب ای   نبرسبیوان  در کودکبن  فد  
بور  ددبنادن نررۀ آبدون دهبر  تشخدص قبفد  درکودکبن نبرسبیوان ب کودکبن بادعی نشبن دادن   

بررسی رابطۀ  نبدۀ یود ب   ( در لبربن1396ادب شدرب الزرزی )  .دعنبداری ابکودکبن دعرولی کرتر بود
لردای،    دره آدوبان لبرۀ سوم ابت اری شهرستبن یرم شنبیتی بب نبرسبیوانی در بدن دانش آگبهی  اج

 .ی دارد شنبیتی بب نبرسبیوانی رابطۀ قو  نشبن داد ک  آگبهی  اج
هبی دطرح در یوان ن، بدشتر دحققبن دعتق ن  د  دسدر برای یوان ن رب ربدگدری  بب توج  ب  د ل 

نورس ( ک  بست  ب  نوع  -یوانی رب دسدر  اجی: تطببق  اجکلرب   جود دارد )دسدر اژگبنی: کلر 
سدر دتفب تی هبی دختلف دردن اس، برای آدوبش یوان ن اب الاو رب دبببن   شفبفد، یط در بببن

استفبده شود   بست  ب  ددزان دهبر  یوان ن افراد دردن اس، ددزان اتدبی آنهب ب  ارن دسدرهب دتفب    
بررسی  رژگی بر  فبرسی الم ه  بببن  در  )اح ی، ببش    نبرسبیوان  کودکبن  فرابببنی  بببنی    هبی 

1401( اح ی   هردبران  کود2020(،   در  فبرسی  یوان ن  الاوی  بررسی  ب   نبرسبیوان    (  کبن 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c29b71a778b62e240dda119461f91d1/search/9efbb75bb6be614881ac04cbd6b3594e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c29b71a778b62e240dda119461f91d1/search/9efbb75bb6be614881ac04cbd6b3594e


198 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
...   در یشناخت واج ی مطالعات آگاه لیتحل   

 

ان  )اح ی  کودکبن البدی   دقبرسۀ توانبری یوان ن آنهب بب دهبر  درک دتن   درک نحوی ندز لردایت 
هبی یوان ن ارائ  ش ه اس،   بسدبری اب هبی دختلفی در دورد ر ش نظرر    (1400  هردبران،  

هب دتفب    دمی آنهب در بببندلد  شفبفد، دتفب   در اهبی یوان ن ب  دحققبن بر ارن بب رن  ک  ر ش 
نبرسبیوان در بببن هبی دختلف ضر ری  اس،، بنببرارن بررسی الاوی یوان ن کودکبن بادعی   

رب هربن    1اس،  نتبرج لژ هش آنهب نشبن داد در کودکبن نبرسبیوان، دشد  اصلی در یوان ن نبکلر 
یوان ن کلر  تغددر کرده اس،    کلرب  نبآشنبس،   دسدر د گبنۀ یوان ن کلرب  فقط ب  رک دسدر 

ک  دسدر  اب  هم  نبکلرب   یوان ن  دی برای  استفبده  فعبل یوانی  دسدر  اجی  اب  یوان ن  کنن    
کردن دسدر  اجی در  شنبیتی   فعبلهبی آگبهی  اجشود  بنببرارن درنظرگرفتن آدوبش دهبر  نری

هب البم  بببن در لبرۀ د م   در تک   کودکبن نبرسبیوان بسدبر دهم اس،  ببتوج  ب  انجبم ارن لژ هش
 هبی سوم   مهبرم(  ندز انجبم شود  هب )لبر هب   در سبرر لبر اس، دطبلعب  دشببهی در د بببن 

ان  در بببن فبرسی  شنبیتی بب دهبر  نوشتن ندز لردایت هب ب  رابطۀ آگبهی  اجبسدبری اب لژ هش
شنبیتی بب نوشتن لردایت  اس،  لژ هش  رابطۀ آگبهی  اج( در رک دطبلع  ب  بررسی  1394یزائی )

آدوبان البدی بدشتر اس،   آدوبان نبرسبیوان دردقبرس  بب دانش ی نشبن داد یطبهبی ادمری دانش
شنبیتی، ایتمل یوان ن   تع اد یطبهبی ادمری دشخص کرد ک   بررسی س  دؤلفۀ، آگبهی  اج
آگبهی  اج آبدون  در  دنجر ضعف  افزارش    شنبیتی  دوجب  درنتدج   ش ه    یوان ن  ایتمل  ب  

اب ددبن س  دؤلف  آگبهی  اجیطبهبی ادمری دی شنبیتی ک  شبد  آگبهی  اجی، آگبهی  گردد   
هجبری   آگبهی در ن هجبری اس،، یطبهبی ادمری تنهب بب آگبهی  اجی رابط  دارد   بب افزارش  

هب ابنظر  بب توج  ب  ارند  در ارن دطبلع  نوع  اژه   ربب  آگبهی  اجی ددزان یطبی ادمری کبهش دی
رابطۀ نوع یطبی ادمری بب ددزان   ان ، البم اس، در دطبلعب  بع یشفبفد، دورد توج  قرار نارفت 

نوع        آگبهی  اجی آگبهی    هب  اژهرابطۀ  نوع  ددزان    بب  نبدرس،  ادمی  دارای  شفبف(  )تدره   
   دورد توج   اقع شون  شنبیتی اج

 
 
 
 

 
1. nonword 
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گاه   ی ها ها و درمان آموزش   ر ی تأث    2- 3  ی شناخت واج   ی مختلف بر مهارت آ
شده های بررسیمشخصات آزمودنی، آزمون و شاخص -4جدول   

 
نویسنده 

 )سال(

آزمون و 
های  شاخص 
یابی شده ارز  

درمان مورد  
 استفاده

 سن
تعداد 

 آزمودنی
 شهر

گروه 
 شاهد

1 
نبجی   

هردبران 
(1398)  

آبدون آگبهی  
شنبیتی )سلدربنی  اج 

  دستجردی کبظری،  
1389)  

برنبدۀ  
آدوبشی 

 حبفظۀ فعبل 

د م    
 سوم 

 - تهران  30

2 
شهاببی   
هردبران 

(1398)  

آبدون آگبهی  
شنبیتی دستجردی   اج 

   سلدربنی
گوری داستبن   14 سوم  

تهران،  
کرج، 
 شهرربر 

بادعی  14  

3 
رضبری   
هردبران 

(1399)  

آبدون رش  بببن 
)تحلد   اجی، تردز 

 شند اری   تولد  کلر ( 

تربد، 
 شنواری 

مهبرم 
   لنجم

 سنن ج  12
12 

 نبرسبیوان

4 
رادفر    

هردبران 
(1395)  

آبدون ر انی کمدی 
 )آ اری   دعنبری( 

تواناخشی 
 شنبیتی 

ا ل   
 د م 

 کرج  4
4 

 نبرسبیوان

5 
نظری    
هردبران 

(1393)  

آبدون یوان ن 
(    1384دددبئدلی )
هبی  آبدونبریی یرده 

شنبیتی  آگبهی  اج 
( 1383دستجردی )  

آدوبش 
 نور فد بک 

سوم تب 
لنجم  

(12-
8)  

لسر 6  تاررز  
4 

 نبرسبیوان

6 

یراسبنی  
باده   

 هردبران
(1399)  

یوان ن نرب،   آبدون
شنبیتی  آگبهی  اج 

 دستجردی   سلدربنی، 

تقور،  
 حبفظ  کبری 

د م    
 سوم 

 آببدان  15
15 

 نبرسبیوان

7 
غفوری 
)1399( 

آبدون یوان ن نرب،  
شنبیتی،  آگبهی  اج 

نورسی آگبهی درس،   

تواناخشی 
 شنبیتی 

- 14 - 
11  

 نبرسبیوان
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دطبلع ( برای بررسههی تأثدر  5دطبلعب  ) ٪72شههود، در  بور ک  در ج  ل ببال دشههبه ه دیهربن
دطبلعب  )رک دطبلع ( اب گر ه   ٪14دردبن اب گر ه شههبه  نبرسههبیوان اسههتفبده شهه ه اسهه،   در  

شهبه  هرتبربن بادعی اسهتفبده شه ه اسه،  دتأسهفبن  بب  جود اهرد، داشهتن گر ه شهبه  در دطبلعب   
 دطبلعب  )رک دطبلع ( اب گر ه شبه  استفبده نش ه اس،  ٪14ای، در د ایل 

اب دردبن  دطبلعب  تأثدر انواع دختلفی    ٪17ده  در  بررسی دقدق دطبلعب  ارن بخش نشبن دی
گوری، تربد، شند اری، تواناخشی شنبیتی   آدوبش   آدوبش هرچون تقور، حبفظۀ فعبل، داستبن

شنبیتی    نور فد بک بررسی ش ه اس،   در تربم آنهب ردی اب ابعبد دتأثر دورد بررسی توانبری  اج
 شنبیتی اس،  تر آگبهی  اجالابر  دقدقب 

در ارن حوبه، اثربخشی آدوبش حبفظۀ فعبل بررسی ش ه  ش ه  دطبلعۀ ربف،  7در د  دطبلع  اب  
(  هر د  دطبلع  در لبرۀ د م   سوم 1399باده   هردبران،  ؛ یراسبنی1398اس، )نبجی   هردبران،  

استفبده    (1389)سلدربنی   دستجردی کبظری،  شنبیتی  انجبم ش ه   در هر د  اب آبدون آگبهی  اج
آبدون گر ه آبدبرش نسا، ب  گر ه شبن دادن  ک  نررا  لسن( 1398ش ه اس،  نبجی   هردبران )

دهن ۀ تأثدر برنبدۀ آدوبشی بر بهاود  گواه در هر د  دتغدر تفب   دعنبداری لد ا کرده اس، ک  نشبن
فعبل  اج حبفظۀ  اثرهبی  توانبری  ان ابۀ  هرچندن  اس،   آبدبرش  گر ه  آگبهی  اجی  شنبیتی   

تأثدر برنبد  آدوبشدس،ب  تأرد  کردن    ی را ب آد ه  ندز ب    (1399باده   هردبران )یراسبنییوبی 
دهبر   بر  کبری  حبفظۀ  تقور،  اثربخشی  یوانبررسی  بببنی  شنبیتی    دانش هبی  در  آدوبان   ن 

لدش   نبرسبیوان بدن  داد  نشبن  لس لردای،    دقبدرر آبدون    ددبنادن  در  دعنبدار  تفب تی  آبدون 
شنبیتی   یوان ن نبکلر  در  هبی کرسی، تدلدف دهبر  در اری، آگبهی  اجفراینبی ارقبم، بلوک 

آبدون تدلدف  آبدون   لسهبی لدشب   دعنبداری در ددبنادن نرره گر ه آبدبرش  جود دارد  لددن تف
هبی یوان ن استر پ دشبه ه نش   نتبرج هراستای نشبن داد ک  بدن کبرکردهبی اجراری   دؤلف 

رابطۀ دثا،   دعنبداری  جود دارد  بنببرارن برنبدۀ تقور، حبفظۀ کبری دوجب ارتقبی ظرفد، ارن  
بنببرارن هر    .شودشنبیتی   لدشرف، یوان ن دی ثرا  ب  دهبر  آگبهی  اجکبرکرد   انتقبل نزدرک ا

شنبیتی را تأرد  کردن   ارن د  دطبلع  در کودکبن  د  دطبلع  تأثدر تقور، حبفظۀ فعبل بر آگبهی  اج
بررسی تأثدر تقور، حبفظۀ فعبل ان ؛ بنببرارن البم اس، بببن    در شهر تهران   آببدان انجبم ش هتک

 ندز انجبم شود هبی دختلف شنبیتی د بببن ر دهبر  آگبهی  اجب
ش ه ب  تأثدر ر ش تواناخشی شنبیتی لردایت  ش ه اس، ک  در دطبلعۀ بررسی  7دطبلع  اب    2در  

(   در دراری 1395ردی تأثدر ارن نوع آدوبش بر حبفظۀ کبری   ر انی کمدی )رادفر   هردبران،  

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b07640f4bfa4aeffbef462328282bf79/search/7d770c197117a95c7e83e12e83f897df
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b07640f4bfa4aeffbef462328282bf79/search/7d770c197117a95c7e83e12e83f897df
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(  الات  در تدلدف ر انی  1399غفوری،  شنبیتی بررسی ش ه اس، ) اج  تأثدر آن بر یوان ن   آگبهی
کمدی ندز مون اب هر د  نوع  اجی   دعنبری استفبده ش ه اس،، بخشی اب آگبهی  اجی بررسی  

لژ هشاران در ارن د  دطبلع  ب  بررسی تأثدر تواناخشی شنبیتی بر حبفظۀ کبری   ر انی    ش ه اس،  
دانش نبرسکمدی  )آدوبان  هردبران  رادفر    لردایتن    د ایم   1395بیوان  ک   دادن   نشبن   )

بببی بر  داتنی  دانششنبیتی  کمدی  ر انی  کبری    حبفظۀ  کبرآری  ددزان  بر  توجهی  آدوبان هبی 
ای هرچون توج  بب استفبده اب تواناخشی شنبیتی نبرسبیوان دؤثر اس،  تقور، الواد  شنبیتی لبر 

سبل دیدر  تحصد   ا ل  ایتمل  هبی  دردبن  اجراری    کبرکردهبی  بهاود  در  دؤثری  ر ردرد  توان  
ببش    دانش  نبرسبیوان  )آدوبان  آبدودنی 1399غفوری  الرلدرد  ک   داد  نشبن  دردبن (  اب  بع   هب 

هبی حذف  نورسی، دؤلف شنبیتی لرددس ک  داتنی بر آدوبش ضرنی اس،، در آبدون آگبهی درس،
هبی یوان ن کلرب ،  شنبیتی   دؤلف  بربنی در آبدون آگبهی  اج اج ددبنی، نبدد ن   حذف  اج ل

در  نبرسبیوان  کودکبن  اس،   بوده  دؤثر  یوان ن  آبدون  در  نبکلرب   یوان ن  تصب رر    نبدد ن 
ر ب  دشدمتی  بب  شنبیتی  رب  حرکتی  اب  االم  دهبر   هرگون   ترررن  یودکبری   بب  ببر   هستن     ر  

صور  تمش بدشتر رب بب استفبده اب راهدبرهبی  جاران هشدبر ب   یودکبر شون   ارن کودکبن اببررق
دی را  یود  نقص  ارن  ددبندزم دتفب    بب  نزدردی  ارتابط  ضرنی  ربدگدری  اببرفی،  هبی  لوشبنن   

ر ، نقص یوان ن در نبرسبیوانی دردن اس، بب کراود ربدگدری ضرنی ربدگدری یودکبر دارد  اب ارن
( ب  بررسی تأثدر برنبدۀ تواناخشی شنبیتی  1399در لژ هش غفوری )دربوط ببش   ب  هردن دلد   

ب  برای  هوشرن   تدرار  )برنبدۀ  لرددس  توالیهرچون  آگبهی  یببرسربری  بر  ضرنی(  هبی 
  شنبیتی   یوان ن کودکبن دارای دشدم  یوان ن لردایت  ش ه اس،  نورسی، آگبهی  اجدرس،

هبی شنبیتی بر دهبر  آگبهی  اجی   یوان ن کودکبن بندهن  درددیبنببرارن هر د  دطبلع  نشبن
الات  در دطبلعۀ رادفر   هردبران ) تأثدر دردبن ب 1395نبرسبیوان دؤثر هستن    بر  (  بور دستقدم 

دی اس،    نش ه  بررسی  داد    یوان ن  انجبم  را  لژ هش  ارن  آتی  دطبلعب   در  انواع توان  تأثدر 
قبال ه   نبکلر (   هرچندن دقبرسۀ هبی ببقبال ه، بیهب ) اژه اژه  هبی شنبیتی بر یوان ن انواعدردبن 

 هب را بررسی کردهبی شنبیتی دختلف بر توانبری یوان ن نبرسبیوان ددزان تأثدر دردبن 
آدوبان  شنبیتی دانشگوری بر یمقد، کمدی   آگبهی  اجدر دورد بررسی اثربخشی داستبن

گوری بر یمقد، کمدی  ( نتبرج نشبن داده ک  ر ش داستبن1398نبرسبیوان )شهاببی   هردبران، 
بب ب   آگبهی  اج توان در جه، گوری دیکبرگدری ر ش داستبنشنبیتی دؤثر بوده اس،؛ بنببرارن 

آدوبان نبرسبیوان اق ادبتی انجبم داد  الات  ارن دطبلع  در  شنبیتی دانشبهاود یمقد،   آگبهی  اج
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هبی  هب هرچون د بببن هب )ا ل   د م(   گر هتوان آن را در سبرر لبر ،   دیلبرۀ سوم انجبم ش ه اس
 نبرسبیوان ندز انجبم داد 

دهبر   ارتقبی  بر  تربد، شنواری  برنبدۀ  بررسی  ب   ندز  دطبلع   تردز در رک  تحلد   اجی،  هبی 
(  1399بران،  آدوبان نبرسبیوان لردایت  ش ه اس، )رضبری   هردشند اری   تولد  کلر  در دانش

نشبن داده ش ه ک  ددبنادن ادتدببا  س  شبیص تحلد   اجی، تردز شند اری   تولد  کلر ، در    
آدوبان گر ه بور دعنبداری افزارش داش،  لی ادتدببا  دانشگر ه آبدبرش، لس اب اجرای د ایل  ب 

لدش  بدن  لس کنترل  اآبدون    اب  لس  هرچندن  ن اش،   دعنبداری  ایتمف  د ایلۀ  آبدون  جرای 
آدوبان گر ه آبدبرش نسا، ب  هبی تحلد   اجی، تردز شند اری   تولد  کلرۀ دانش ددبنادن شبیص

ک  قا  د ایل  بدن ارن د  گر ه تفب    بور دعنبداری بدشتر بود درحبلیگر ه کنترل )نبرسبیوان( ب 
تربد، شنواری دی  برنبدۀ  بنببرارن  ن اش،   دهبر  دعنبداری  جود  دتون  توان   هبی یوان ن   درک 

آدوبان لبرۀ مهبرم الات  بب توج  ب  ارند  ارن دطبلع  در دانش نوشتبری را اببررق یوان ن افزارش ده    
هبی درار ندز انجبم شود   تأثدر ارن   لنجم سنن ج انجبم ش ه اس،، البم اس، ارن دطبلع  در لبر 

قبال ه، نبکلر (   در  هب )ببقبال ه، بی ن انواع  اژه شنبیتی   یوانبور دستقدم بر اگبهی  اجدهبر  ب 
 هبی درار )لبرۀ ا ل، د م   سوم( ندز بررسی شود  لبر 

آگبهی  یوان ن    الرلدرد  بر  نور فد بک  آدوبش  اثربخشی  بررسی  ب   ندز  دطبلع   رک  در 
دادن  (  آنهب نشبن  1393شنبیتی در کودکبن نبرسبیوان لردایت  ش ه اس، )نظری   هردبران،  اج

شنبیتی در کودکبن نبرسبیوان اثربخشی  ک  آدوبش نور فد بک بر الرلدرد یوان ن   آگبهی  اج
دمحظ  قبب   بهاودی  نتبرج  دارد   آگبهی  اجببالری  در  را  تربم ای  در  ببالری  اثر  ان ابۀ  بب  شنبیتی 

هب  تک آبدودنی تک   هب نشبن داد  هرچندن الرلدرد یوان ن ندز بب ان ابۀ اثر نساتًب یوبی درآبدودنی 
شنبیتی دؤثر اس،   بهاودی نشبن داد  بنببرارن آدوبش نور  فد بک هم بریوان ن   هم آگبهی  اج

لنجم شهر تاررز انجبم ش ه اس،  بنببرارن البم اس، در سبرر  ارن دطبلع  در دانش تب  آدوبان سوم 
 هب ندز انجبم شود  بببن هبی سنی   در تکگر ه

گاه   آموزش   ر ی تأث    3- 3  بر مهارت خواندن و نوشتن   ی شناخت واج  ی آ
دطبلع ( ب  بررسههی تأثدر  26دوارد ) ٪62دطبلع ، در   42ده  اب  بررسههی کلی دطبلعب  نشههبن دی

 شنبیتی در کودکبن نبرسبیوان لردایت  ش ه اس، آدوبش آگبهی  اج
دطبلع ( ب     26رد اب  دو  22شنبیتی ) ای دربوط ب  آدوبش آگبهی  اجدطبلعب  د ایل   ٪85در  
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آگبهی  اج آدوبش دستقدم  تأثدر  در  بررسی  لردایت  ش ه اس، ک   آدوبش    12شنبیتی  تأثدر  دورد 
هبی درار بررسی ش ه اس،   هرراه آدوبشدورد ب   10تنهبری بررسی ش ه   در  شنبیتی ب آگبهی  اج

آگبهی  اج  4)  ٪15در   آدوبش  تأثدر  ندز  ب دورد(  تأثدر  شنبیتی  آدوبشی سنجد ه نرم صور   افزار 
دورد    1دورد تأثدر آن بر ادم   در    2شنبیتی در  دطبلعۀ دربوط ب  تأثدر آگبهی  اج  12ش ه اس،  اب  

 تأثدر آدوبش آن بر حبفظ  فعبل بررسی ش ه اس،: 
شده های بررسیمشخصات آزدمونی، آزمون و شاخص -5جدول   

 
نویسنده 

 )سال(
 سن حوزۀ تأثیر 

تعداد 
 آزمودنی

 گروه شاهد شهر

1 
کردی   
هردبران 
)1392( 

سرال،، دق،   درک  
 دطلب

 کردبنشبه  15 د م 
15 

 نبرسبیوان

2 
لدربادی    
هردبران 
 )1391( 

صح، یوان ن  اژه  
ادتدبب کلی آگبهی  اجی  

   یوان ن
 - تهران  3 د م 

3 
اللیلور    
هردبران 
)1390( 

تشخدص قبفد   تقطدع 
 اجی   حذف  اجی   
 یوان ن کلر    نبکلر  

لسر  15 د م   ری 
15 

 نبرسبیوان

4 
دشدبنی   
هردبران 
)1396( 

یوان ن  اژه هب، قبفد ،  
درک  اژه، حذف آ اهب، 
 یوان ن نبکلر ، نرره ک 

 گرگبن  15 ابت اری 
15 

 نبرسبیوان

5 
فبرابی   
هردبران 
)1389( 

ر ان یوانی، بببشنبسی 
 لغ،   درک دطلب 

 دشه   20لسر د م 
20 لسر 

 نبرسبیوان

6 
الا الرحربن  

صبدقی 
(1396)  

 سوم  یوان ن
15 لسر  

 نبرسبیوان
 رزد 

15 لسر  
 نبرسبیوان

7 
حسدن باده 

کررری  
)1399( 

دق،، سرال،   درک  
 دطلب

د م    
 سوم 

 کبشبن  10
 10

 نبرسبیوان
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8 
دوسوی  
)1388( 

 یوان ن   نوشتن
د م    
 سوم 

 شهرربر  25
  25

 نبرسبیوان

9 
جب دان فر 
)1398( 

 سوم  یوان ن   نوشتن
15 دیتر  
 نبرسبیوان

 شبهدن شهر 
15 دیتر  
 نبرسبیوان

10 
فببری حقدقی 

)1399( 
 در دش،  20 د م  دردت  

  20
 نبرسبیوان

11 
رضب ح ادی  

)1398( 
 ادم

ا ل تب 
 سوم 

 - رش، -

12 
حقدقی 
)1394( 

 ابت اری  حبفظ  فعبل 
 15

 نبرسبیوان
 تهران 

 15
 نبرسبیوان

شهنبیتی بر  دورد تأثدر آگبهی  اج 9دطبلع ، در  12شهود، اب بورک  در ج  ل ببال دشهبه ه دیهربن
دورد بر ادم   در رهک دورد بر حهبفظهۀ فعهبل     2ههبی یوانه ن بررسههی شههه ه اسههه،؛ در  دههبر  

لژ هشهی دنتشهر شه ه    -صهور  دقبلۀ اللریدورد ب  5شهود، بورک  در ج  ل ببال دشهبه ه دیهربن
 نبد  کبرشنبسی ارش  انجبم ش ه اس، صور  لبربنرد ب د  دو

آدوبش  اج ش   داده  نشبن  دطبلع   رک  دهبر  در  آگبهی  اجشنبیتی،  لسران  هبی  شنبیتی 
دی  افزارش  را  )اللینبرسبیوان  هردبران،ده   آدوبش  1390لور    تأثدر  دطبلعب   سبرر  در  ادب   ،)

ب آگبهی  اج درشنبیتی  یوان ن  بر  دستقدم  دشه (    بور  تهران    )کردبنشبه،  دختلف  شهرهبی 
تأثدر آدوبش آگبهی  اج1392بررسی ش   برای دثبل، کردی   هردبران ) شنبیتی بر  ( بب بررسی 

دانش دطلب  درک  دق،    کردبنشبه  سرال،،  د م  لبرۀ  نبرسبیوان    ددبنادن   ک   دادن   نشبنآدوبان 
 تفب     آبدونلدش   بب  آبدبرش  گر ه  آبدون لس   ک   یوان ن      دطلب  درک   سرال،،   دق،،   هبینرره 

)  ده   دی  نشبن  دعنبداری آگبهی  1391لدربادی   هردبران  دستقدم  آدوبش  تأثدر  بررسی  بب  ندز   )
داتم ب     آدوبان لسر بب ایتمل یوان ن در لبرۀ د م ابت اریدانش  اجی بر لدشرف، دهبر  یوان ن  

دستقدم آگبهی  اجی بر لدشرف، دهبر  یوان ن  نشبن دادن  ک  آدوبش  ایتمل یوان ن در تهران  
لبر ار دبن ه اس،  ( ارن 1389فبرابی   هردبران )  تأثدر دثا، داشت    ارن ربدگدری در بول بدبن 

دطبلع  را در شهر دشه  انجبم دادن    نشبن دادن  ددزان درك دطلب   بببشنبسی لغ، در هر گر ه  
ش بدشتری داش،  تفب   در درك   فهم دعنبدار بود، ادب  افزارش ربف،، ادب در گر ه آبدبرشی افزار

 تفب   در بببشنبسی لغ، )دق،( دعنبدار ناود 
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شنبیتی بر یوان ن، شبیص دراری ندز  در بریی دطبلعب ، الم ه بر تأثدر تقور، آگبهی  اج
تأثدر تقور، آگبهی  اجی بر  ( ب  بررسی1396بررسی ش ه اس،  برای دثبل، دشدبنی   هردبران )

آدوب نبرسبیوان  دانش   30  .لردایتن   آدوبان داتم ب  نبرسبیوانیبهاود یوان ن   حرد، یود دانش 
ب  گرگبن  جبیشهر  گواه  آبدبرش    گر ه  د   در  دسب ی  ش ن  بور  داد   دهی  نشبن  لژ هش  نتبرج 

یوان ن  اژه بر  آگبهی  اجی  درک  اژهآدوبش  تشخدص  اژههب،  آ اهب    هبی همهب،  حذف  قبفد ، 
آدوبان  هب تأثدر دعنبداری دارد   ببالث افزارش دهبر  یوان ن   حرد، یود در دانش  اژهیوان ن شا  

دی  )شود   نبرسبیوان  صبدقی  بررسی  1396الا الرحربن  ب   ندز  آگبهی (  آدوبش  اثربخشی 
آدوبان ی،  دانشلردا  آدوبان نبرسبیوانشنبیتی بر الرلدرد یوان ن   نارش ب  یوان ن دانش اج

شنبیتی قرار گرفتن    لسر لبرۀ سوم شهر رزد دارای نبتوانی یوان ن تح، برنبد  آدوبش آگبهی  اج
توان  الرلدرد یوان ن، نارش ب  یوان ن شنبیتی دینتبرج لژ هش نشبن داد ک  آدوبش آگبهی  اج

 آدوبان نبرسبیوان بهاود بخش    ابعبد نارش ب  یوان ن را در دانش
اگبهی  اج  در آدوبش  تأثدر هرزدبن  دطبلعب   انجبم ش ه  بریی  نوشتن  بر یوان ن    شنبیتی 

( دوسوی  دثبل،  برای  ترکدب  اج1388اس،   آدوبش  ر ش  تأثدر  بررسی  ب   اصمح  (  در  هب 
آدوبان نبرسبیوان   نبرسبنورس لبرۀ د م   سوم ابت اری نبرسبیوانی   نبرسبنورسی لردای،   دانش 

هب در اصمح نبرسبیوانی،  بر را بررسی کرد   نشبن داد ک  ر ش آدوبش ترکدب  اجشهرستبن شهرر
 صور  هرزدبن( دؤثر اس، نبرسبنورسی   دختلط )نبرسبیوانی   نبرسبنورسی ب 

شنبیتی بر یوان ن تأرد  ش ه اس،  هرۀ  بنببرارن در تربم دطبلعب  ببال تأثدر آدوبش آگبهی  اج
ای در  د م   سوم انجبم ش ه اس،  لذا البم اس، ارن نوع دطبلعۀ د ایل هبی  ارن دطبلعب  در لبر 

 هبی ا ل، مهبرم   لنجم ندز انجبم شود  لبر 
آگبهی  اج آدوبش  تأثدر  دطبلع   د   )فببری  در  اس،  ش ه  بررسی  دردت   دهبر   بر  شنبیتی 

اثربخشی آدوبش ر ش   ( بب بررسی1399(  فببری حقدقی )1398؛ رضب ح ادی،  1399حقدقی،  
دردت آگبهی  اج یطبهبی  کبهش  بر  دانش شنبیتی  شهرستبن  نورسی  ابت اری  د م  لبرۀ  آدوبان 

آگبهی  اج  در دش، ر ش  آدوبش  ک   داد  دردت نشبن  یطبهبی  کبهش  بر  نورسی شنبیتی 
اثربخشی آدوبش آگبهی  ( ندز ب  بررسی  1398رضبح ادی )  .آدوبان لبرۀ د م ابت اری تأثدر دارد دانش 

دانش  اج ادمری  دهبر   بهاود  بر  دردت شنبیتی  ایتمل  دارای  تب سوم  ا ل  در شهر   نورسیآدوبان 
بور  آبدون در گر ه آبدبرش دردقبرس  بب گر ه کنترل ب رش، لردای،   نشبن داد ددبنادن نررا  لس

شنبیتی بر  توان گف، آدوبش آگبهی  اجدعنبداری بهاود ربفت  اس،  بب توج  ب  ارن د  دطبلع  دی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1308668/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&score=8.137866&rownumber=33
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1308668/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&score=8.137866&rownumber=33
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/393881b1b3ec851615cc7395e54c1183/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/393881b1b3ec851615cc7395e54c1183/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e7e463b4d51e95ad9b6b52afe6917ed/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e7e463b4d51e95ad9b6b52afe6917ed/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e7e463b4d51e95ad9b6b52afe6917ed/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41af75bfef34217cc5c161e7497dc4e5/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41af75bfef34217cc5c161e7497dc4e5/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
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 دهبر  ادمی کودکبن دارای ایتمال  نوشتن ندز دؤثر اس، 
دورد   7شنبیتی هرراه بب رک آدوبش درار در  کدای دربوط ب  آدوبش آگبهی  اجدطبلعۀ تر  10در  

دورد بر حبفظ  بررسی ش ه اس،   در رک دورد   2شنبیتی بر یوان ن، در  تأثدر آدوبش آگبهی  اج
(   رک دورد  1395حررری   هردبران،  ان  )هبی یوان ن   حبفظۀ کبری ببهم بررسی ش هدهبر  

بب نوشتن  )لدریبرفی   هردبران،  یوان ن    ارن  بررسی ش ه  (1394هم  در  بب    10ان    دورد هرراه 
هبی دراری استفبده ش ه اس،: تحررک دستقدم الدترردی  شنبیتی اب آدوبشآدوبش آگبهی  اج

فرنبل   من حسی  ر ش  ر ی جرجر ،  اب  درورس1دغز  ر ش  ُدر2،  ر ش  حبفظ   3،  فعبل،  حبفظۀ   ،
  بر، مریش ذهنیشند اری، نبدد ن سررع یودک

گاهی واجمشخصات آزمودنی، آزمون و شاخص -6جدول  شناختی  های بررسی در مطالعات بررسی تأثیر آموزش آ
 همراه با یک آموزش دیگر 

 
نویسنده 

 )سال(

های آموزشی و  روش 
 درمانی

شده با آموزش همراه 
گاهی واج شناختیآ  

 سن
تعداد 

 آزمودنی
 گروه شاهد شهر

1 
کررری    
هردبران 
)1392( 

  آدوبش دستقدم   ترکدای 
د م تب 
 لنجم

)د   30
 گر ه(

 اردبد 
15 

 نبرسبیوان

2 
حررری   
هردبران 
)1395( 

 تلفدقی آدوبش دستقدم    
 آگبهی  اج شنبسی 

سوم تب 
 لنجم

)س   15
 گر ه(

نبرسبیوان 5 کردبنشبه   

3 
بهررد   
هردبران 
)1399( 

 ر ش در   ر ش ترکدای  
)آدوبش دستقدم  آگبهی  

  اج شنبیتی(  
 ار دد   30 ابت اری 

30  
 نبرسبیوان

4 
حادای کلدار    

هردبران 
)1396( 

 ا ل   آدوبش مریش ذهنی 
15 دیتر    

 لسر 
 کرج 

15 
 نبرسبیوان

 
1. Fernald Multisensory approach       2. Davis 
3. Dore 

 
 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1015567/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af?q=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86&score=11.5791445&rownumber=15
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1213811/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C&score=3.0&rownumber=21
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1213811/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C&score=3.0&rownumber=21
https://www.magiran.com/paper/2251649
https://www.magiran.com/paper/2251649
https://www.magiran.com/paper/2251649
https://www.magiran.com/paper/1682318
https://en.wikipedia.org/wiki/Dore_Programme
https://en.wikipedia.org/wiki/Dore_Programme
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5 
نررربنی    
هردبران 
)1394( 

 تهران  15 دیتر  ا ل  ر ش من حسی فرنبل   
دیتر   15

 نبرسبیوان

6 
یوشر  
)1395( 

 ار دد   30 12-7 ر ش درورس
15 

 نبرسبیوان

7 
کردی برن ی  

)1395( 
 تاررز  30 12-7  نبدد ن سررع یودکبر 

15 
 نبرسبیوان

8 
بهراددبن  
)1397( 

 د م   حبفظ  شند اری 
10 )د   

 گر ه(
رشتوار    

 یواف 
 5 نبرسبیوان

9 
هبشری   
هردبران 
)1398( 

تواناخشی شنبیتی دتررکز  
 بر حبفظ  فعبل 

- 
15 دیتر  
 نبرسبیوان

 بنجبن
15 دیتر  
 نبرسبیوان

10 
لدریبرفی    

هردبران 
)1394( 

آدوبش سببدبن هی  
 ف بری بدبنی

 سردرم  20 د  گر ه  د م 
 10

 نبرسبیوان

شههنهبیتی بهب آدوبش رهب دردهبن  در بریی اب ارن دطهبلعهب  اب آدوبش   تحررهک هرزدهبن آگهبهی  اج
دراری اسهتفبده شه ه اسه،   دقبرسهۀ تأثدر د  نوع آدوبش انجبم نشه ه اسه، ادب در بدشهتر دوارد ب   

؛ حررری    1392هبی آدوبشهی لردایت  شه ه اسه، )کررری   هردبران،  دقبرسهۀ تأثدر انواع ر ش 
 ( 1385؛ یوشر ، 1394نررربنی   هردبران،  ؛ 1399؛ بهررد   هردبران،  1395ان،  هردبر
هبی آدوبش دختلف لردایت  ش ه اس، )کررری  دطبلع  ب  بررسی   دقبرسۀ اثربخش ر ش   5در  

(  حررری   هردبران  1399؛ بهررد   هردبران،  1395؛ حررری   هردبران،  1392  هردبران،  
بررسی  1395) ب   آگبهی  اج(  دستقدم    آدوبش  تلفدقی  برنبدۀ  دهبر  اثربخشی  بر  هبی  شنبسی 

دایتن   نتبرج  لر خواندنآدوب دیتر بب دشدم   دانش   60یوانی، درک دطلب   حبفظۀ کبری در  ر ان
نشبن داد گر ه آدوبش دستقدم نسا، ب  گر ه آگبهی  اجی در درک دطلب   حبفظۀ کبری   گر ه 
در  تلفدقی  آدوبش  گر ه  ادب  داشتن ؛  بدشتری  لدشرف،  آگبهی  اجی  دهبر   در  آگبهی  اجی 

دب رک دلد  ترکشنبسی   حبفظۀ دستقدم لدشرف، بدشتری نسا، ب  د  گر ه درار داشتن  ک  ب  اج
ر ش آگبهی  اجی هرزدبن بب ر ش رفتبری آدوبش دستقدم بود  بنببرارن ر ش آدوبش تلفدقی بب 

   هبی درسوم آدوبش ببش توان  جبرازرن دنبسای برای ر ش توج  ب  اثرگذاری   اجرای آسبن دی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241975
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73d68a3d021155fbb55d6218b6180e77/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56556d3c4e207c9631d7a55cfda31853/search/6a3d5990125da0aa58c057992d4a601e
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1213811/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C&score=3.0&rownumber=21
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1213811/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C&score=3.0&rownumber=21
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ی  ( ب  ت  رن برنبد    دقبرسۀ اثربخشی س  شدوۀ آدوبش دستقدم، آگبه1392کررری   هردبران )
آدوب دیتر   لسر لبرۀ سوم، مهبرم   لنجم  دانش  20شنبیتی   ترکدای بر درک دطلب یوان ن   اج

آگبهی   آدوبش  ک   داد  نشبن  نتبرج  لردایتن    یوان ن  ایتمل  دارای  کردبنشبه  شهرستبن  دبستبن 
یوان ن   اج دطلب  درك  بهاود  در  ترکدای  آدوبش  دستقدم    آدوبش  ادب  اس،،  بوده  دؤثر  شنبسی 

گدری  ان   بر ارن اسبس، نتدج هبی ربدگدری یوان ن دؤثر ناوده آدوبان دبستبنی  دارای ایتملنش دا
آگبهی  اجدی  آدوبش  ک   یوان ن شود  دطلب  درك  لدشرف،  در  درار  شدوۀ  د   ب   نسا،  شنبسی 

شی ( ب  دقبرسۀ اثربخ1399ان   بهررد   هردبران )آدوبان دبستبنی اثربخش   سوددن تر بوده دانش 
آگبهی  اج دستقدم    )آدوبش  ترکدای  ر ش  ُدر    در   شنبیتی(ر ش  نبرسبیوانی  المئم    45بر 

آدوب نبرسبیوان شهر ار دد  لردایتن   نتبرج نشبن داد هر د  ر ش ُدر   ترکدای )آدوبش دستقدم  دانش 
آگبهی  اج ب    دعنیشنبیتی(  بوده بور  اثربخش  نبرسبیوانی  المئم  برکبهش  هداری  رچندن ان   
دقبرس  آگبهی  اجنتبرج  دستقدم    )آدوبش  ترکدای  گر ه  داد  نشبن  ب جی  اکثر  هبی  در  شنبیتی( 

اثربخش دؤلف  ُدر  گر ه  ب   نسا،  یوان ن  ر ش هبی  اب  ردی  اس،   آدوبش  تر  ب   دربوط  هبی 
  هبی دخچ ، الل، اصلی شود ک  نقصبدنی دی بنببرارن لدش آدوبان نبرسبیوان، ر ش ُدر اس، دانش 

( نشبن داد آدوبش ر ش ترکدای بهتر اب 1399لژ هش بهررد   هردبران )  .شنبیتی ببش نقص  اج
( نشبن داد  1392ر ش ُدر   در اقع آدوبش اببررق ترررن بربد اس،  لژ هش کررری   هردبران )

آگبهی  اج بر آدوبش  بدشتری  تأثدر  دستقدم  آدوبش  ترکدای    آدوبش  شدوۀ  د   ب   نسا،  شنبسی 
)لدشرف  هردبران  حررری    ادب  دارد؛  یوان ن  دطلب  درك  آدوبش  1395،  گر ه  ک   دادن   نشبن   )

دستقدم نسا، ب  گر ه آگبهی  اجی در درک دطلب   حبفظۀ کبری لدشرف، بدشتری داشتن   ارن 
آدوبان دورد دطبلع  در ارن د  دقبل  ببش ؛  بودن لبرۀ تحصدلی دانش دلد  دتفب   توان  ب  تفب   دی

دی هربنبررا   دشبه ه  ذر   ج  ل  در  )بورک   هردبران  کررری    لژ هش  در  1392شود،   )
آموزان  ( در دانش 1395حررری   هردبران )  لژ هش  ادبآدوبان لبرۀ سوم تب لنجم انجبم ش ه  دانش 

انجام شده است. اول  انواع آموزش بنابراین الزم است پژوهش  پایۀ  تأثیر  بیشتری در در مورد  های 
هب  هب در یوان ن انواع  اژه دقی   آدوبش آگبهی  اجی انجبم شود   تأثدر ارن نوع آدوبش، تلفمستقیم

   جرم    دتون بررسی شود  
هبی آدوبش دبنن  ر ش  شنبیتی بب سبرر ر ش در د  دطبلعۀ درار ندز ر ش آدوبش آگبهی  اج
 من حسی فرنبل    ر ش درورس دقبرس  ش ه اس،  

شنبیتی   من حسی  دقبرسۀ اثربخشی راهاردهبی آگبهی  اج ( ب 1394)نررربنی   هردبران  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241975
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آدوبان لسر   دیتر لبرۀ د م تب لنجم  دانش   45هبی یوان ن   درک دطلب  فرنبل  بر لدشرف، دهبر  
اردبد  شهرستبن  ربفت    نبرسبیوان  آدوبشلردایتن    ک   داد  نشبن  آگبهی  هب  راهاردهبی  هبی 

هبی  داری بر بهاود لدشرف، دهبر  بور دعنیشنبیتی   من حسی فرنبل  نسا، ب  گر ه کنترل ب  اج
   ارربنس من   ان   هرچندن نتبرج تحلدآدوبان نبرسبیوان اثربخش بودهیوان ن   درک دطلب دانش

شنبیتی نسا، ب  گر ه  دتغدری بهاود دعنبداری را در دهبر  یوان ن   درک دطلب گر ه آگبهی  اج
 من  حسی فرنبل  در بی جلسب  آدوبش نشبن داد  

( آگبهی  اج1385یوشر   ر ش  تأثدر  دقبرسۀ  ب   یوان ن (  بهاود  بر  درورس  ر ش  شنبسی   
هبی رشتخوار    آدوب لسر لبر  د م ابت اری شهرستبندانش  15آدوبان دارای ایتمل یوان ن در  دانش 

گبهی  اج شنبیتی   درورس  یواف لردای،  نتبرج نشبن داد ک  هم د ایم  دردبنی شبد  ر ش آ
دانش  یوان ن  بهاود  دوجب  کنترل(  )گر ه  سنتی  آدوبش  هم  ر ش     د   هر  اس،    ش ه  آدوبان 

کنترل(   )گر ه  سنتی  ر ش  ب   نسا،  دانش آبدبرشی  نبرسبیوانی  در  بدشتر  بهاود  ب   آدوبان  دنجر 
 داری دشبه ه نش   هبی آبدبرشی تفب   دعنیان ؛ ادب بدن ر ش ش ه

انجبم  دطبلعب   ب   توج   بب  هدچبنببرارن  آگبهی ش ه  آدوبش  ر ش  بر  دطبلعب   اب  ک ام 
 شنبیتی ارجحد، ن ارد   اج

تأثدر آدوبش آگبهی  اج نبیتی   آدوبش درتاط بب حبفظ  بررسی  شدر د  دطبلع  ندز هرزدبن 
)هبشری     فعبل  حبفظۀ  تقور،  بر  داتنی  حبفظۀ  آدوبش  دطبلعب   ارن  اب  ردی  در  اس،   ش ه 

(  هبشری    1397(   در دراری تقور، حبفظۀ شند اری بوده اس، )بهراددبن،  1398هردبران،  
شنبیتی   تواناخشی  هی  اج( ب  دقبرسۀ اثربخشی بببتوانی شنبیتی دتررکز بر آگب 1398هردبران )

نشبن  بهاود  در  فعبل  بر حبفظۀ  دتررکز  دانششنبیتی  در  ایتمل یوان ن  ابت اری  هبی  د رۀ  آدوبان 
داده تحلد   لردایتن    بهاود  ار دد   در  فعبل  حبفظۀ  بر  دتررکز  تواناخشی شنبیتی  ک   داد  نشبن  هب 

اثربخشنشبن  یوان ن  ایتمل  شنبیتی  هبی  بببتوانی  اب  آگبهی  اجتر  بر  اس،   داتنی  شنبیتی 
( ب   1397بهراددبن  دقبرس (  آگبهی  اجبررسی  آدوبش  تأثدر  بر  ای  شند اری  حبفظۀ  شنبیتی   

لردای،  تحلد     کودک دارای ایتمل ربدگدری لبرۀ د م دبستبن شهرستبن سردرم   15ن  الرلدرد یوان 
آگبهی  اجداده  آدوبش  ک   داد  نشبن  ب هب  کنترل  گر ه  ب   نسا،  شند اری  حبفظۀ  بور شنبیتی   

داشت  تأثدر  یوان ن  الرلدرد  بهاود  بر  آدعنبداری  آدوبش  ر ش  ب   گبهی  اجان     نسا،  شنبیتی 
دی نشبن  یود  اب  ببالتری  تأثدرگذاری  شند اری  بر  حبفظۀ  هبشری  دطبلعۀ  ارند   ب   ببتوج   ده   

هب ندز انجبم  بببن فبرسی انجبم ش ه اس، البم اس، ارن لژ هش در تک-آدوبان د بببنۀ آذریدانش 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241975
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241975
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56556d3c4e207c9631d7a55cfda31853/search/6a3d5990125da0aa58c057992d4a601e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56556d3c4e207c9631d7a55cfda31853/search/6a3d5990125da0aa58c057992d4a601e
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بوده اس،؛ بنببرارن ضر ری اس،    شود  دطبلعۀ بهراددبن ندز در کودکبن بب تشخدص ایتمل ربدگدری 
 ارن لژ هش در کودکبن نبرسبیوان ندز انجبم شود  

یصوص  کودکبن نبرسبیوان، در تفددك بدن حر ف ابنظر شد    ان ابه دمبر اشدبل هستن ، ب 
جه، ابنظر  ک   اصلی  حر فی  بنببرارن،  رژگی  دارن    تفب    ببهم  یطوط  بول  ف بری    رببی 

یوان ن   درك دطلب دشد  دارد  ادر به  یوان ن رب سررعک  فرد در درس،نبرسبیوانی، ارن اس،  
دشدم   ر ان بب  دقببل   شدوۀ  بهتررن  ک   دارن   نظر  اتفبق  تربد،،  تعلدم    کبرشنبسبن  لزشدبن   

هبی  هب، آدوبش مریش ذهنی اس،  اب بدن دهبر  ربدگدری، آدوبش کردی اس،  ردی اب ارن ر ش 
کن    یصوصی در آدوبش ارفب دی ه، توانبری مریش ذهنی نقش دهم   ب ش دتع د ف بری شنبیت 

ب   1396حادای کلدار   هردبران ) آگبهی  اج(  آدوبش مریش ذهنی    تأثدر  بر  دقبرسۀ  شنبیتی 
 نبرسبیوانی تاررز )س  گر ه(آدوب د م ابت اری دارای  دانش  45دق،، سرال،   درک دطلب یوان ن  

آگبهی  اج آدوبش  داد ک   نتبرج نشبن  ب  گر ه  لردایتن    آدوبش مریش ذهنی نسا،  شنبیتی   
ان     آدوبان داتم ب  نبرسبیوانی تأثدر داشت داری بر بهاود الرلدرد یوان ن دانشبور دعنیکنترل ب 

ب دعنبداری  آگبهی  اجتفب    ذهنی    مریش  آدوبش  تأثدر  یوان ن دن  الرلدرد  بر  شنبیتی 
شنبیتی  آدوبان داتم ب  نبرسبیوانی  جود ن ارد  بنببرارن آدوبش مریش ذهنی   آگبهی  اجدانش 

دانش  یوان ن  دطلب  درک  سرال،    دق،،  دارد بر  تأثدر  نبرسبیوانی  ب   داتم  ب     آدوبان  ببتوج  
هبی  هب   در لبر بببن هب   در لبرۀ د م، البم اس، ارن دطبلع  در تک ر د بببن ش ن ارن دطبلع  دانجبم 

 ( ندز انجبم شود:لبرۀ سوم   مهبرم درار )
سببدبن  ف بریآدوبش  آدوبش -دهی  دشبب   تبح ی  ندز  ب   بدبنی  اس،    ذهنی  مریش  هبی 

دی اشدبل  حر ف    در اری  رک  شنبسبری  ندز  بددن   ارن  در  اس،  لردابد   ش ه  انجبم  دطبلع  
هردبران،   )1394)لدریبرفی    هردبران  لدریبرفی    آدوبش  1394(   اثربخشی  بررسی  ب    )

آدوب )د گر ه( داتم دانش   30بدبنی   آگبهی  اجی بر سطح یوان ن   نوشتن    -سببدبن هی ف بری
ب نشبن داد آدوبش  ههبی ربدگدری کمس ا ل دبستبن شهرستبن کرج لردایتن   تحلد  دادهب  ایتمل

ف بریسببدبن دانش   -دهی  نوشتن  یوان ن    سطح  بر  آگبهی  اجی  ب  بدبنی    داتم  آدوبان 
 هبی ربدگدری دقطع ا ل دبستبن، دؤثر بود ایتمل

شنبیتی   نبدد ن سررع یودکبر اثربخشی آدوبش آگبهی  اج( ب  بررسی 1395کردی برن ی )
شهرستبن بنجبن    آدوب دیتر )د  گر ه( نبرسبیواندانش  30بر توانبری یوان ن   یودلن ارۀ تحصدلی  

یوانی   درک دتن( گر ه آبدبرش دردقبرس  هب نشبن داد ک  ددزان توانبری یوان ن ) اژه لردای،  ربفت 

https://www.magiran.com/paper/1682318
https://www.magiran.com/paper/1682318
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73d68a3d021155fbb55d6218b6180e77/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73d68a3d021155fbb55d6218b6180e77/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
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هب   دیترهب انجبم ش ه اس،،  بب گر ه کنترل افزارش ربفت  اس،  ببتوج  ب  ارند  ارن دطبلع  در د بببن 
 بببن  ندز انجبم شود  آدوبان تک آدوبان لسر   دانشالبم اس، در دانش

( تأثدر آدوبش آگبهی  1394(   لدریبرفی )1395ببتوج  ب  ارند  در دطبلعۀ برن ی  ( دقبرسۀ 
بب نبدد ن سررع   آدوبش سببدبن اج بدبنی انجبم نش ه اس،، البم اس،    - دهی ف بریشنبیتی 

بببن    آدوبان تک هب بر توانبری یوان ن دانش آدوبش  دطبلعبتی ب  بررسی   دقبرسۀ تأثدر دستق  ارن
 د بببن  برردابن   

 شنبیتی بررسی ش ه اس،: هبی داتنی بر آگبهی  اجهبی بببیدطبلعۀ درار تأثدر دهبر   4در 
گاهی واجمشخصات آزمودنی، آزمون و شاخص -7جدول  شناختی  های بررسی در مطالعات بررسی تأثیر آموزش آ

آموزش دیگر   همراه با یک  

 سن حوزۀ مورد تأثیر  نویسنده )سال( 
تعداد 

 آزمودنی
 گروه شاهد شهر

1 
کمنی   هردبران  

)1394( 
  درک  یوان ن دق،

 دطلب
لسر  10 د م  نبرسبیوان 10 دشه     

2 
ل نی فرد   هردبران 

)1396( 
 حبفظ  کبری 

ا ل تب 
 لنجم

لسر  15  شدراب  
15 

 نبرسبیوان

3 
ارجرن ندب   هردبران 

)1395( 
 حبفظ  فعبل کمدی 

د م    
 سوم 

 تهران  15
15 

 نبرسبیوان

4 
درادی   هردبران  

)1393( 
لسر  15 سوم  یوان ن  اصفهبن  

15 
 نبرسبیوان

هب بر دهبر  یوان ن لردایت  شه ه  شهنبیتی، ب  تأثدر ارن بببیهبی بببندر د  دطبلع  در دورد بببی
دثهبل، کمنی     برای  نرم 1394هردهبران )اسههه،   تهأثدر برنهبدهۀ  ههبی  افزاری بهببی( به  بررسههی 

 20شههنهبیتی )تشههخدص  اژه، ابته ای  اژه، تقطدع، ترکدهب( بر دقه، یوانه ن   درك دطلهب  ببهبن
آدوب لسهر لبرۀ د م )گر ه د م( بب ایتمل یوان ن شهر دشه  انجبم گرفت  اس،  نتبرج نشبن داد  دانش

بدهبرش   گواه در دقه، یوانه ن   درک دطلهب تفهب   دعنهبداری  جود که  بدن ددهبنادن نررا  گر ه آ
هبی درسهوم  شهنبیتی نسها، ب  ر ش هبی بببنافزار آدوبشهی بببیکرک نرم دارد  بنببرارن آدوبش ب 

( ندز به   1393درادی   هردهبران )  .بر الرلدرد دقه، یوانه ن   درک دطلهب تهأثدرگهذارتر بوده اسههه،
قبفد      ( بر  هبی  اجی )شهنبسهبری حرف   صه ا، حذف آ ا، کلرب  همبررسهی اثربخشهی بببی

آدوب لسهر نبرسهبیوان سهوم ابت اری شههر اصهفهبن )د  گر ه( لردایتن    دانش 30الرلدرد یوان ن  
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نتبرج لژ هش    .اه اسهتفبده شه آبدون بب گر ه گوآبدون لسر ش لژ هش آبدبرشهی بود   اب برح لدش
ههبی یوانه ن کلرهب ، بنجدرة دقدهبسنشهههبن داد که  ددهبنادن الرلدرد یوانه ن گر ه آبدهبرش در یرده

کلرهب ، نهبدده ن تصهههب رر، درك کلره ، حهذف آ ا، یوانه ن نهبکلره ، نشهههبنه  حر ف، نشهههبنهۀ دقوله     
ع  در لسهران انجبم شه ه اسه،،  سهرال، یوان ن بدشهتر اب گر ه گواه اسه،  ببتوج  ب  ارند  هر د  دطبل

 البم اس، ارن دطبلع  در دیتران نبرسبیوان ندز انجبم شود 

 ی ر ی گ جه ی بحث و نت    4
 9هب دشهخص شه  در شهنبیتی در نبرسهبیوانشه ه در حوبۀ آگبهی  اجدطبلعۀ ربف، 42اب بررسهی 

ب کودکهبن شههنهبیتی ارن کودکهبن توصههدف رهب به دطهبلعهب  دههبر  آگهبهی  اج   ٪21دطهبلعه  رعنی در 
آنهب گر ه شهبه   جود ن اشهت  اسه،   بررسهی تنهب    ٪33بادعی دورد دقبرسه  قرار گرفت  اسه،، ک  در 

در کودکبن نبرسهبیوان ب  ن دقبرسه  بب هرتبربن بادعی انجبم شه ه اسه،  دتأسهفبن  در بریی اب ارن 
اب رک دطبلع     دطبلعب  سهن آبدودنی   شههر دورد دطبلع  بدبن نشه ه اسه،  در تربم دطبلعب  غدر

سهبل   لبرۀ تحصهدلی آنهب د م   سهوم   10تب  7اب آبدون اسهتبن ارد اسهتفبده شه ه اسه،  سهن آبدودنی  
دطبلعب  در شههر تهران انجبم شه ه اسه،  دتأسهفبن  در بدشهتر دطبلعب  جنسهد،   ٪44دبسهتبن بوده   

 هب بدبن نش ه اس، نرون 
شنبیتی  هبی دختلف بر آگبهی  اجدردبن   شنبیتی، دربوط ب  تأثدردطبلعب  آگبهی  اج  %17 

در   ک   در    ٪72اس،،  نبرسبیوان    شبه   گر ه  اب  دردبن  تأثدر  بررسی  برای  دطبلعب    ٪14ارن 
دطبلعب  اب گر ه شبه  هرتبربن بادعی استفبده ش ه اس،  دتأسفبن  بب  جود اهرد، داشتن گر ه 

 ه  استفبده نش ه اس،  ای، در بریی دوارد اب گر ه شبشبه  در دطبلعب  د ایل 
شنبیتی در دطبلع ( ب  بررسی تأثدر آدوبش آگبهی  اج  26دطبلعب  )  ٪62دطبلع ، در    42اب  

ای، ب  بررسی تأثدر آدوبش  ارن دطبلعب   د ایل   ٪85کودکبن نبرسبیوان لردایت  ش ه اس، ک  در 
آگبهی  اج در  دستقدم  الات   اس،؛  ش ه  لردایت   تأثد  55شنبیتی  دوارد  آگبهی %  آدوبش  ر 

ب  اج در  شنبیتی  ش ه    بررسی  اگبهی  اج  ٪45تنهبری  آدوبش  بب  هرراه  اب دوارد  شنبیتی 
در  آدوبش  استفبده ش ه اس،   ندز  آگبهی  اجدطبلعب  د ایل   ٪15هبی درار  تأثدر ای  شنبیتی، 

 افزار آدوبشی سنجد ه ش ه اس،  صور  تأثدر نرم شنبیتی ب آدوبش آگبهی  اج
شنبیتی کودکبن نبرسبیوان هبی دختلف بر آگبهی  اجدطبلعب  دربوط ب  تأثدر آدوبش  کرتررن

گوری،  بودن    فقط من  نوع دردبن هرچون تواناخشی شنبیتی، دردبن دعطوف ب  حبفظۀ فعبل، قص 
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 ش ن  ک  در هرۀ آنهب تأثدر دردبن دثا، بود تربد، شند اری   نور فد بک را شبد  دی 
ببتوج )بنببرارن  دطبلعب   الر ۀ  بخش  در  ارند   ب   آگبهی   62٪   آدوبش  تأثدر  بررسی  ب    )

شنبیتی بر بهاود یوان ن   شنبیتی در کودکبن نبرسبیوان لردایت  ش ه اس،   تأثدر آگبهی  اج اج
آگبهی  اج آدوبش  ال م  ب   توج   بب  بنببرارن  اس،   ش ه  تأرد   کودکبن  ارن  در نوشتن  شنبیتی 

یوانی( در د ارس، البم اس، الم ه بر تدرد  ر  یوان ن   نوشتن )کلر هبی آدوبشی ج سدستم
شنبیتی   آدوبش  هبی البم در ارن حوبه، در براحی کتب   آدوبش آنهب آدوبش اگبهی  اجلژ هش

 )اب دسدر  اجی( دورد توج  قرار گدرد   1نورس  -یوان ن ب  ر ش تطببق  اج
رارج در کشور )در گذشت  ر ش سنتی   تبح ی داتنی  بب توج  ب  سدستم آدوبش یوان ن   نوشتن  

هبی  یوانی اس،(، البم اس، لژ هشصور  کلر شنبیتی بود   ادر به ب بر آدوبش آگبهی  اج
ش ه انجبم شود   دوارد ذر  در براحی کتبب   آدوبش یوان ن   نوشتن ب  ارن  البم در یألهبی بدبن

 کودکبن دورد توج  قرار گدرد 

 های سیاستی: توصیه
 دبستبنیشنبیتی در د رۀ لدش لز م آدوبش آگبهی  اج -
 شنبسبن در گر ه براحبن کتب آدوبشی یوان ن   نوشتن لز م ح ور گفتبردردبناران   بببن -
 شنبیتی برای کودکبن نبرسبیوانبراحی کتب کرک آدوبشی داتنی بر آگبهی  اج -
 هبی بببنی هرراه بب آدوبش یوان ن   نوشتندهبر  لز م آدوبش هرزدبن  -
 لز م ح ور رک گفتبردردبنار در دراکز ایتمال  ربدگدری -

 ندبب قا  اب براحی کتب: هبی لدشانجبم لژ هش 

نبرسبیوان  - ددزان  بر  فبرسی  نوشتن  یوان ن    آدوبش  تغددر سدستم  تأثدر  دشدم   بررسی  هب   
 آدوبان ربدگدری دانش

 دبستبنی تب ششم ابت اری هبی بببنی   فرابببنی کودکبن نبرسبیوان اب لدش آگبهیبررسی  -
هبی فرابببنی )آگبهی نحوی، آگبهی صرفی،   آگبهی  اژگبنی(  بررسی تأثدر آدوبش انواع دهبر    -

 بر دهبر  یوان ن   نوشتن کودکبن نبرسبیوان
 
1. GPC (Grapheme-phoneme Correspondence) 

 

https://www.twinkl.com/teaching-wiki/gpc-grapheme-phoneme-correspondence#:~:text=Grapheme%2Dphoneme%20Correspondence%20(GPC),individual%20sounds%20in%20the%20language.
https://www.twinkl.com/teaching-wiki/gpc-grapheme-phoneme-correspondence#:~:text=Grapheme%2Dphoneme%20Correspondence%20(GPC),individual%20sounds%20in%20the%20language.
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 یوانی(سنتی   ر ش ک هبی آدوبش یوان ن   نوشتن )ر ش بررسی تأثدر انواع ر ش  -
هبی بببنی دختلف )درک نحو، بدبن نحو، درک  اژگبن، بدبن  اژگبن    بررسی تأثدر آدوبش دهبر   -

    ( بر دهبر  یوان ن کودکبن نبرسبیوان

 منابع 
هب   درک نحوی بب درک دتن در کودکبن نبرسبیوان (  »بررسی ارتابط دهبر  یوان ن  اژه 1400اح ی، حورر  )

   9-32، 39، ش13  سزبان پژوهیبببن«  فبرسی ی   بادع

  13   جستارهای زبانیبببن«   هبی بببنی   فرابببنی کودکبن نبرسبیوان فبرسی(  » رژگی1401اح ی، حورر  )
(6: )38-1 

تأثدر  1395اکار، سربن  دلدی، سد دحسن اصغری ندبح   ربرتب دا ری آشتدبنی )ارجرن ندب، اللی (  »بررسی 
بببی بببن د ایلۀ  دانشهبی  کمدی  فعبل  حبفظۀ  الرلدرد  بر  یوان ن«   شنبیتی  ایتمل  بب  آدوبان 

  79-87، 18، ش7  ستوانمندسازی کودکان استثنایی

هبی آگبهی  اجی   سرال، نبدد ن در کودکبن (  »بررسی   دقبرسۀ دهبر  1383اشتری، الطد    ببهره شدرابی )
   49-54(، 18)لدبلی 3، ش5  سبخشی )توانبخشی(آرشیو تواننبرسبیوان   البدی«  

بر عملکرد خواندن  شناختی و حافظۀ شنیداری  ای تأثیر آموزش آگاهی واجبررسی مقایسه(   1397بهراددبن، بهرا )
دانشد ه اللوم   نبدۀ کبرشنبسی ارش    لبربنم کودکان دارای اختالل یادگیری پایۀ دوم دبستان شهرستان سمیر

 انسبنی دانشابه اللم   هنر رزد 

(  »دقبرسۀ اثربخشی ر ش ُدر   ر ش ترکدای  1399بهررد، فرشبد، دهنبب استدی   دنصوره شهرربری احر ی )
آگبهی  اج  دستقدم    دانش )آدوبش  نبرسبیوانی  المئم  بر  استثناییروانآدوبان«   شنبیتی(  افراد     شناسی 

  133-156، 39، ش10س

ببقر حسنون ، روسف االظری   صاب   (  »اثربخشی آدوبش سببدبن هی  1394حسنون ی )لدریبرفی، اللدرضب، 
دانش   -ف بری نوشتن  یوان ن    سطح  بر  آگبهی  اجی  ایتملبدبنی    ب   داتم  ربدگدری« آدوبان    هبی 
   27-42، 2، ش5  سهای یادگیریناتوانی 

( هردبران  حج،    یوان ن 1391لدربادی،  دهبر   لدشرف،  بر  آگبهی  اجی  دستقدم  آدوبش  »تأثدر    )
   84-93(، 37)لدبلی 1، ش21  سشناسیشنوایی آدوبان داتم ب  ایتمل یوان ن )گزارش دورد(«  دانش 

بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش (   1398فر، فهدر  )جب دان آموزان دارای  اثربخشی آموزش آواشناسی بر 
 برک  )استبن اصفهبن( دانشابه لدبم نور دا نبد  کبرشنبسی ارش    لبربنشهراختالل یادگیری شهر شاهین 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56556d3c4e207c9631d7a55cfda31853/search/6a3d5990125da0aa58c057992d4a601e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56556d3c4e207c9631d7a55cfda31853/search/6a3d5990125da0aa58c057992d4a601e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b27408ccd6e44101fb16c9275377cf9/search/210d0ad84f53baceb816f7179f30b349
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8b27408ccd6e44101fb16c9275377cf9/search/210d0ad84f53baceb816f7179f30b349
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(  »دقبرسۀ تأثدر آدوبش مریش ذهنی   آگبهی 1396حادای کلدار، راددن، ابوالف   فرر    فرنبب شابن بسدم )
آدوبان دارای نبرسبیوانی تاررز در سبل تحصدلی  شنبیتی بر دق،، سرال،   درک دطلب یوان ن دانش  اج
  10-21(، 119)لدبلی  2، ش20  ساراک)مجله دانشگاه علوم پزشکی  آورد دانشره«  95-94

(  »اثربخشی برنبدۀ تلفدقی آدوبش دستقدم 1395حررری، لرستو، هبر ه صببری،   ی رج  ابوالرعبلی الحسدنی )
آگبهی  اج دهبر     بر  ر انشنبسی  دانش هبی  در  کبری  حبفظۀ  دطلب    درک  بب  یوانی،  دیتر  آدوبان 

  49-81، 23، ش6  ساستثناییشناسی افراد  رواندشدم  یوان ن«  

شناختی بر دقت، سرعت و  اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی پردازش واج   (1399باده کررری، سرد  )حسدن
مطلب دانش   درک  خوانخواندن  نارسا  لبربنآموزان  ارش     کبرشنبسی  )استبن    نبد   نطنز  نور  لدبم  دانشابه 

 اصفهبن(  

شنبیتی در  هبی  اج(  »دقبرسۀ دهبر  1384لر، فخرالسبدا ، حرد رضب لوراالتربد   دحرود حد ری )حسدنی
   25-34(، 27)لدبلی  3، ش 7  سهای علوم شناختیتازهل یوان ن«  د  بررگر ه ادراکی   بببنی ایتم

ر کودکان نارساخوان شهر تهران شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال د اثربخشی آگاهی واج(   1394حقدقی، نرگس )
 دانشابه لدبم نور تهران  نبد  کبرشنبسی ارش    لبربن92-93در سال تحصیلی 

(  »اثربخشی آدوبش حبفظ  کبری بر افزارش 1399باده گزکی البرف ، هبدی بهرادی   حسن اح ی )یراسبنی 
،  19  سشناختیفصلنامه علمی پژوهشی علوم روانتوج  کودکبن داتم ب  ایتمل نقص توج  / بدش فعبلی«   

   503-509، 88ش

  شناختیهای نوشتن در درس امال و ارتباط آنها با آگاهی واج تأثیر نارساخوانی بر ناتوانی (   1394یزائی، ررحبن  )
     اللوم انسبنی دانشابه بدرجن   دانشد ه ادبدب نبد  کبرشنبسی ارش  لبربن 

آموزان  شناسی و روش داویس بر بهبود خواندن دانشمقایسۀ تأثیر روش آگاهی واج(   1395یوشر ، دحسن )
دبستان دوم  پایۀ  در  اختالل خواندن  کبرشنبسی ارش  لبربن   دارای  ر انشنبسی   اللوم   نبد   تربدتی دانشد ه 

 دانشابه سرنبن  

آگاهی واج(   1382ی   بهرا سلدربنی )دستجردی کبظری، ده  لژ هشد ه  شناختیآزمون  انتشبرا   تهران:    
 کودکبن استثنبری   

(  »تأثدر تواناخشی شنبیتی بر حبفظۀ کبری   ر انی کمدی  1395آببدی )رادفر، فرهبد،  حد  نجبتی   جلد  فتح 
نبرسبیوان: رک دطبلع  تک دوردی«   دانش  بالینیواناندیشه و رفتار در رآدوبان  ، 40، ش10  سشناسی 

26-17  

آموزان دارای  دانش  امالیی شناختی بر بهبود مهارت آموزش آگاهی واج اثربخشی  ( 1398رضبح ادی، ببهره )
 شنبسی دؤسسۀ آدوبش البلی رحربن گر ه ر ان نبد  کبرشنبسی ارش  لبربن  .نویسیاختالل دیکته 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0cb18d97d573dbb54b99d8d45cbde41b/search/7d770c197117a95c7e83e12e83f897df
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0cb18d97d573dbb54b99d8d45cbde41b/search/7d770c197117a95c7e83e12e83f897df
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6644c09e76dff6c3eb28e6e2891834cc/search/f8ae4f3e362903efd329b5b8e966d704
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6644c09e76dff6c3eb28e6e2891834cc/search/f8ae4f3e362903efd329b5b8e966d704
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/33d2fd63e0f69563f4c281578e1983bc/search/9efbb75bb6be614881ac04cbd6b3594e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41af75bfef34217cc5c161e7497dc4e5/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41af75bfef34217cc5c161e7497dc4e5/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
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حسن  سعد   بدا ،  )رضبری،  ساحبنی  فرشت   ارتقبی  1399باده،    بر  شنواری  تربد،  برنبدۀ  »اثربخشی    )
شند اریدهبر   تردز  تحلد   اجی،  دانش  هبی  در  کلر   تولد   و   نبرسبیوان« آدوبان     پیراپزشکی  علوم 

   19-30، 3، ش9سخشی. توانب

( رسول  واج(   1395ررربب،  آگاهی  انعطاف نقش  و  پیش شناختی  در  شناختی  خواندن پذیری  میزان  بینی 
دانشد ه اللوم تربدتی    نبد  کبرشنبسی ارش    لبربنگری حافظۀ فعالالل خواندن با واسطهآموزان با اختدانش 

 شنبسی دانشابه شهد  د نی آذرببرجبن   ر ان

گوری بر یمقد، کمدی  (  »اثربخشی داستبن 1398هبشری   دندژه کب ه )شهاببی، سبنبب، هبدی کرادتی، هبدی  
   36-57، 2، ش 9  سهای یادگیریناتوانیآدوبان نبرسبیوان«  شنبیتی دانش   آگبهی  اج

شناختی بر عملکرد خواندن و نگرش به خواندن  اثربخشی آموزش آگاهی واج (   1396صبدقی، الا الرحربن )
دتی لردرس اللوم انسبنی  شنبسی   اللوم ترب دانشد ۀ ر ان    نبد  کبرشنبسی ارش لبربن   آموزان نارساخواندانش 

   اجتربالی دانشابه رزد  

بین دانش بررسی رابطۀ آگاهی واج (   1396الزرزی، شدرب ) نارساخوانی در  با  ابتدایی    آموزانشناختی  پایۀ سوم 
 نبد  کبرشنبسی ارش   درکز لدبم نور قز رن    لبربندرهشهرستان خرم 

شنبیتی بر  (  »تأثدر آدوبش آگبهی  اج1390ترک ه، بهرن بن ی   دهنبب رزدانفر )لور، احر ، بدا  کررریاللی
سر نبکلر     یوان ن  آگبهی  اجی،  نبرسبیوان«   توانبری  لسران  یوان ن  استثناییال،  کودکان    فصلنامه 

  343-352، 4، ش11س

( فببر   درست  شناختی توانبخشی برنامه تأثیر(   1399غفوری،  بر  واجپرمیس  در  نویسی،  خواندن  و  شناسی 
  شنبسی   اللوم تربدتی دانشابه شهد  بهشتینبد  کبرشنبسی ارش   گر ه ر انبن  لبرکودکان نارساخوان

شنبیتی بر  هبی آگبهی  اج(  »تأثدر آدوبش دهبر  1389فبرابی، دررم، دحر حسدن بدبضی   سعد  تدروری )
  335-342، 4، ش10  سکودکان استثناییآدوبان دشدوک ب  نبرسبیوانی«  بهاود الرلدرد یوان ن دانش 

( بهرا  حقدقی،  واج(   1399فببری  آگاهی  روش  آموزش  اثربخشی  خطاهای  بررسی  کاهش  بر  شناختی 
شنبسی گر ه ر ان   نبد  کبرشنبسی ارش لبربن    ابتدایی شهرستان مرودشتآموزان پایۀ دوم  نویسی دانش دیکته 

 دؤسسۀ آدوبش البلی رحربن 

شناختی و نامیدن سریع خودکار بر توانایی خواندن و  اثربخشی آموزش آگاهی واج(  1395کردی برن ی، بهرا )
شنبسی   اللوم نبد  کبرشنبسی ارش   دانشد ه ر ان  لبربن آموزان دختر نارساخوانخودپندارۀ تحصیلی دانش 
 تربدتی دانشابه یواربدی  

شنبیتی بر سرال،، دق،    (  »تأثدر آدوبش آگبهی  اج1392ری )ی، جهبنادر، برنب الابسی،   اللی بکیکرد
   38-53(، 6)لدبلی   3، ش2  سهای یادگیریناتوانیآدوبان نبرسبیوان«  درک دطلب دانش 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a6ab3c6d620bd53f75f39cab796e5adf/search/210d0ad84f53baceb816f7179f30b349
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a6ab3c6d620bd53f75f39cab796e5adf/search/210d0ad84f53baceb816f7179f30b349
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/393881b1b3ec851615cc7395e54c1183/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/393881b1b3ec851615cc7395e54c1183/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c29b71a778b62e240dda119461f91d1/search/9efbb75bb6be614881ac04cbd6b3594e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c29b71a778b62e240dda119461f91d1/search/9efbb75bb6be614881ac04cbd6b3594e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6d60ed55bd30baeefb8b4d043ec4d422/search/91db6f2877a5b92b5702239cfcc0612c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6d60ed55bd30baeefb8b4d043ec4d422/search/91db6f2877a5b92b5702239cfcc0612c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e7e463b4d51e95ad9b6b52afe6917ed/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e7e463b4d51e95ad9b6b52afe6917ed/search/9ff84d3c08c31e69415bbea03c25433d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73d68a3d021155fbb55d6218b6180e77/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/73d68a3d021155fbb55d6218b6180e77/search/22e02144239646898ea839b9fdec7f8b
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شدوۀ آدوبش   (  »ت  رن برنبد    دقبرسۀ اثربخشی س 1392کررری، بهر ب، حرد  اللدزاده،   اسربالد  سلدربنی )
آدوبان دبستبنی دارای ایتمل یوان ن«  شنبیتی   ترکدای بر درک دطلب یوان ن دانش دستقدم، آگبهی  اج 

   60-78(، 8)لدبلی   1، ش3  سهای یادگیریناتوانی 

هبی  (  »اثربخشی برنبدۀ داتنی بر بببی 1394کمنی، سبرا، سد دحسن اصغری ندبح،   اللی غنبری مرن آببد )
های  ناتوانیآدوبان بب ایتمل یوان ن«   شنبیتی بر دق، یوان ن   درک دطلب دانش افزاری بب ر ردرد بببننرم 

   66-84(، 15)لدبلی   4، ش4  سیادگیری

شنبیتی  هبی بببن(  »اثربخشی برنبدۀ بببی 1396ال ، ستبره شجبالی   قرببن هرتی اللر ارلو )ل نی فرد، نعر، 
   35-52، 25، ش7  سشناسی افراد استثنایی روانآدوبان لسر بب نبرسبیوانی«  بر الرلدرد یوان ن دانش 

هبی  اجی بر الرلدرد یوان ن  (  »اثربخشی بببی1393درادی، دحر رضب، سبالر فرادربی    احر  البب ی )
   44-51(،  55)لدبلی    1، ش15  سشناسی کاربردیدانش و پژوهش در روانآدوبان لسر نبرسبیوان«   دانش 

سبل     7-9ای دهبر  تشخدص قبفد  در کودکبن نبرسبیوان  (  »بررسی دقبرس  1393دردانی، نجر    هردبران )
  27-32، 1، ش3  سمشهد  علوم پیراپزشکی و توانبخشیبب کودکبن بادعی«  

آدوبان  (  »تأثدر تقور، آگبهی  اجی بر بهاود یوان ن   حرد، یود دانش1396دشدبنی، دحر    هردبران )
  107-118، 3، ش4  سسالمت روان کودکداتم ب  نبرسبیوانی«  

آموزان  ها در اصالح نارساخوانی و نارسانویسی دانش تأثیر روش آموزش ترکیب واج(   1388دوسوی، اددرحسدن )
ابتدایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی   دانشد ه    سی ارش  نبد  کبرشنب  لبربن87-88پایۀ دوم و سوم 

 .شنبسی دانشابه المد  باببابئیاللوم تربدتی   ر ان

آدوبان  شنبیتی یوان ن در دانش (  »بررسی د ل لردابش  اج 1384فراهبنی )دددبردلی دندع، فربان    دحر تقی  
دبستبنی«    نبرسبیوان  البدی    استثنایی(لسر  کودکان  حیطه  در  )پژوهش  استثنایی  سکودکان  ش5    ،4  

   379-416(، 18)لدبلی

شنبیتی برای تاددن نبرسبیوانی در  »آرب د ل لردابش  اج (   1385فراهبنی )دددبردلی دندع، فربان    دحر تقی  
اس،؟«   دانش  دنبسب  دبستبنی  نبرسبیوان  البدی    د بببنۀ  حیطه آدوبان  در  )پژوهش  استثنایی  کودکان 

   735-768(، 21)لدبلی 3، ش6  سکودکان استثنایی(

رنبدۀ آدوبشی حبفظۀ فعبل  (  »اثربخشی ب1398باده )نبجی، الهبم سبدا ، دحسن شدوهی ردتب،   سعد  حسن 
عصب  آدوبان نبرسبیوان: رک دطبلعۀ نور سبردولوژرک«   شنبیتی   آگبهی  اجی دانشبر حبفظۀ فعبل  اج

   25-40(، 19)لدبلی 4، ش5  سشناسیروان

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d99f46e8c122f3d8fd864698f36c4345/search/172a363478622c99c61aaf45f423cb9b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d99f46e8c122f3d8fd864698f36c4345/search/172a363478622c99c61aaf45f423cb9b
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شنبیتی    (  »دقبرسۀ اثربخشی راهاردهبی آگبهی  اج 1394نررربنی، دحر ، ر رب نوری   الابس ابوالقبسری )
دهبر  من حسی   لدشرف،  بر  دانش فرنبل   دطلب  درک  یوان ن    نبرسبیوان«   هبی  های  ناتوانیآدوبان 

  104-120(، 14)لدبلی  3، ش4  سیادگیری

شنبیتی  (  »اثربخشی آدوبش نور فد بک بر الرلدرد یوان ن   آگبهی  اج 1393نظری، دحر اللی   هردبران )
،  35، ش9  سشناسی دانشگاه تبریز(شناختی )روانهای نوین روانپژوهشآدوبان نبرسبیوان«   در دانش 

210-189  

( هردبران  تورج    آگبهی  اج1398هبشری،  بر  دتررکز  شنبیتی  بببتوانی  اثربخشی  »دقبرسۀ  شنبیتی    (  
آدوبان د رۀ ابت اری«  هبی ایتمل یوان ن در دانش تواناخشی شنبیتی دتررکز بر حبفظۀ فعبل در بهاود نشبن  

  137- 156، 1، ش9  سیادگیری هایناتوانی 
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