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  چكيده 

ارتباط آن با اكتساب  اهميت آگاهي واج شناختي و به علت  :هدف

د آيا آموزش ف پژوهش حاضر اين بود كه مشخص كنهد ،خواندن

آموزان  بر بهبود عملكرد خواندن دانش ،شناختيمهارتهاي آگاهي واج

از بين كليه دانش آموزان پسر  :روش مشكوك به نارساخواني تأثير دارد؟ 

سال  در مشهد 6مشكوك به نارساخواني پايه دوم مقطع ابتدايي ناحيه 

آموز به طور تصادفي در دو گروه دانش 40تعداد  86-87تحصيلي 

ابزارهاي پژوهشي . قرار گرفتند) نفر 20هر گروه (و كنترل  يآزمايش

شناختي كه در خواندن و آزمون آگاهي واج سنجشآزمون  :عبارت بود از

ضمن اينكه هر دو گروه طي مدت شش  آغاز طرح براي دو گروه اجرا شد؛

ساعت آموزش  15 آزمايشتحت آموزش خواندن بودند، گروه  هفته

شناختي دريافت كرد و پس از آن دو گروه دوباره مهارتهاي آگاهي واج

هاي حاصل با استفاده از آزمون  يافته. قرار گرفتند ،ها تحت همان آزمون

 ميزان :ها يافته. مستقل و تحليل كواريانس تجزيه و تحليل شد tآماري 

وه اما در گر ،و بازشناسي لغت در هر گروه افزايش يافتدرك مطلب 

اما  ،تفاوت در درك و فهم معنادار بود .آزمايشي افزايش بيشتري داشت

با توجه به  :گيري نتيجه. معنادار نبود) دقت(تفاوت در بازشناسي لغت 

توان گفت آموزش آگاهي واج شناختي به  مي ،نتايج اين پژوهش

موجب بهبود عملكرد خواندن آنها  ،نارساخوانيآموزان مشكوك به  دانش

  .شود مي

  

   عملكرد خواندن، نارساخوانيبهبود شناختي، آگاهي واج :هاي كليدي  واژه
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Abstract 
Objective: This study examines the impact of phonological 

awareness training on reading skills in male students 

suspected for having dyslexia. Method: In this quasi-

experimental research, first the students suspected for 

having dyslexia in the second grade of elementary school in 

Mashhad were chosen, and assigned randomly into two 

experimental and control groups (each group consisted 20 

students). In this study, Phonological Awareness Test 

(Dastjerdi & Soleymani) , and Reading Diagnosis 

Test(Fallahchay) were used before and after training. In 

addition the experiment group received phonological 

awareness training. Results: The results revealed that 

phonological awareness skills training could increase 

reading skills in comprehension and not word-recognition. 

Conclusion: This study stress that training phonological 

awareness can improve reading abilities.  
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مقدمه

ضروري در جامعه است كه اساس  يخواندن، مهارت

. دهد مدرسه و خارج از آن را تشكيل مييادگيري در 

توان به دو نوع يادگيري عمده تقسيم  خواندن را مي

و فهم ) دقت در خواندن(بازشناسي كلمات : كرد

بسياري از كودكاني كه در ). درك مطلب(خواندن 

دچار مشكل هستند، نسبت به  ،يادگيري خواندن

ها حساس نيستند و نقص  صداهاي واجي زبان و واژه

  . علت بسياري از مشكالت آنهاست ،پردازش واژگاني در

طي سالهاي پيش از  ،شناختيمهارت آگاهي واج

شود و تدارك آموزش الزم براي  ايجاد مي ،دبستان

اند،  ها را كسب نكرده كودكاني كه توانايي تشخيص واج

پژوهشها نشان . از اهميت زيادي برخوردار است

، زش ويژهد كه كودكان خردسال با آمونده مي

شناختي به دست آورند و چنين توانند آگاهي واج مي

آموزشي اثر مثبتي بر پيشرفت خواندن آنها دارد 

؛ ويليامز، 1991؛ بال و بالكمن، 1994استال و ماري، (

، ليبرمان و ليبرمان، 1999؛ لرنر، 1991؛ چال، 1991

  ). 1384؛ نقل از لرنر، 1998؛ برادلي، 1990

ه شناختي را شامل سواجآگاهي ) 1994(وري 

تجانس و (هجايي مهارت آگاهي هجايي، آگاهي درون

  . داند و آگاهي واجي مي) قافيه

نارساخواني را داشتن ) 2000(هين و الندبرگ 

مشكل در فرايند به كار بردن اصول الفبايي در 

دانند كه ابتدا در رمزگشايي  رمزگشايي زبان مي

كند و سپس  وز ميبر ،خودكار كلمه در مرحلة خواندن

  . شود مي در قلمرو نوشتن هم آشكار

سه مهارت ضروري در مراحل ) 2003(داد و كار 

كه  اوليه سوادآموزي را بررسي كردند و نشان دادند

بهتر از يادآوري  ،حرف -كودكان در بازشناسي صدا

نوشتن  بهتر از ،حرف - حرف و در يادآوري صدا -صدا

  .كردندحرف عمل مي

به اين نتيجه ) 2002( ونيزي اينجاستايس و 

اند كه كودكان زيادي در معرض نقص در كسب  رسيده

، شناسان زبان و گفتار  سواد آموزي هستند و آسيب

را در آموزش شناختي واجمهارتهاي آگاهي توانند  مي

تهاي تناظر آنها نيز مهار. مشخص كنندبراي معلمان، 

  :دانند از  نويسه را عبارت مي -واج

ف مناسب اشاره به حر(حرف  - زشناسي صدابا -1

  .شود هنگامي كه صداي حرف شنيده مي

  )گفتن صداي حرف(حرف  -يادآوري صدا -2

 وشتن حرف هنگامي كه صداي آن شنيدهن -3

  . شود مي

در ) 2004(ينو، فلچر، استولينگ و اسكانونولوت

هاي  ساله در زمينه نارسايي 40بر تحقيقات  مروري

ه اين نتيجه رسيدند كه بعضي از بويژه يادگيري، 

به علت آموزش نادرست و يا  ،كودكان نارساخوان

اليس  ؛اند، گرفتار شدهنداشتن تجربه در اين زمينه

نسبت شناختي دريافت كه آزمون آگاهي واج) 1994(

بيني بهتري را از به اجراي آزمونهاي هوش، پيش

  . سازد فراهم مي ،تكامل خواندن

ا تكامل نظام پردازشي ـزمان به همـك اليـدر ح

 در جهت پيشبرد ارتباط كالمي در كودكان، ـارگفت

افزايش  آنها،  آگاهي آنان از صداها و ساختمان زباني

افزون به ؛ اين آگاهي روزكند يابد و رشد مي مي

شده را با كند تا بتوانند گفتار بيان مك ميكودكان ك

با كمك البته اين كار . تطابق دهند ،شكل نوشتاري

ممكن  ،دانش و شناسايي حروف و تجارب خواندن

كته دارد كه چون اين پژوهش تأكيد بر اين ن. شود مي

در يادگيري خواندن و  شناختيمهارت آگاهي واج

 ايبيني كنندهنوشتن عامل موثر است و به مثابه  پيش

، با شد خواندن و نوشتن شناخته شدهقوي براي ر

-موزشي مبتني بر آگاهي واجآهاي  استفاده از برنامه

توان پيشرفت خواندن و نوشتن كودكان  مي ،شناختي

، در بنابراين، پژوهش حاضر ؛نارساخوان را تسهيل كرد

را در بهبود  شناختيصدد است تا اثربخشي آگاهي واج

آموزان مشكوك به نارساخواني عملكرد خواندن دانش

ي ، بررسدر مقايسه با گروه گواه تحت اين آموزش،

  ر اين پژوهش درصدد بررسيـديگارتـعبهـد؛ بـكن
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  : هاي زير است فرضيه

شناختي بر بهبود آموزش مهارتهاي آگاهي واج - 

 ،آموزان مشكوك به نارساخواني خواندن دانشعملكرد 

 . ثر استؤم

شناختي بر افزايش آموزش مهارتهاي آگاهي واج - 

 . ثر استمو ،بازشناسي لغت

گاهي واج شناختي بر افزايش آموزش مهارتهاي آ - 

  . ثر استمو ،درك مطلب

 
  روش 

  گيري  جامعه، نمونه و روش نمونه

تجربي با ژوهش حاضر در چارچوب مطالعات شبهپ

. آزمون با گروه كنترل قرار داردپس - آزمونطرح پيش

آموزان ماري در اين پژوهش شامل همه دانشجامعه آ

قطع ابتدايي پسر مشكوك به نارساخواني پايه دوم م

نمونه . است  86- 87مشهد در سال تحصيلي  6ناحيه 

آموز پسر بود كه به دانش 40شامل  پژوهش حاضر،

و به طور . گيري در دسترس انتخاب شدند شيوه نمونه

 20هر گروه (تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل 

  . قرار گرفتند  )نفر

  

  ابزار 

است صي خواندن شامل متني آزمون تشخي: الف

اش را آن را تهيه و اعتبار و روايي)1374(چاي كه فالح

آموز خوانده و  متن را دانش. گيري كرده است اندازه

همچنين درك و فهم و  درصد بازشناسي لغت در آن

سطح ناكافي ميزان . است متن مشخص شده

و ) كلمات متن( 90/0بازشناسي لغت در متن كمتر از 

) االت درك مطلبسو( 50/0درك و فهم كمتر از 

 ،آموزان مشكوك به نارساخواني مالك تشخيص دانش

آموزان داده اين متن به هر يك از دانش. بوده است

را پاسخ درك مطلب  ،االتشد و پس از خواندن سو مي

شد تا دقت در  آموز ضبط ميصداي دانش. دادند مي

به طور دقيق مورد  ،خواندن و فهم و درك آنها

اعتبار و روايي آزمون تشخيص . گيرد گيري قرار اندازه

گزارش شده است  87/0و  85/0خواندن به ترتيب 

  )1377يارياري، (

اين آزمون به : شناختيآزمون آگاهي واج: ب 

 وتهيه شده ) 1382( ي و سليماني،دستجرد وسيلة

و » هجاييدرون» «هجايي«شامل سه بخش آگاهي 

-خرده 10اين آزمون تصويري و داراي . است »واجي«

-خرده. ال استسو/ گويه10آزمون كه هر يك شامل 

مناسب آزمودنيهاي اين  10و  9و  8و  7و 6آزمونهاي 

  : اند از كه به ترتيب عبارت پژوهش بوده

  ؛تشخيص كلمات داراي واج پاياني يكسان •

  ؛تقطيع واجي •

  ؛ناميدن و حذف واج پاياني •

  ؛حذف واج مياني •

  ؛ناميدن و حذف واج آغازين •

 -از طريـق روش آزمـون   ،تبار و روايي اين آزموناع

بـوده   98/0و از طريق آلفاي كرانبـاخ   90/0باز آزمون 

است و روايي مالكي و سازه نيـز بـه طريـق آزمونهـاي     

ــاري ــ ،آم ــاهي  تعي ــون آگ ــتگي آزم ــريب همبس ين ض

آزمـون تمايزگـذاري كلمـه و    شناختي بـا دو خـرده   واج

زاده و سـن ح(واجي آزمون رشـد زبـان فارسـي    تحليل 

بـه  (دار بـود  معنـي  P<0.001در سطح ) 1379مينايي، 

  ) 1384نقل از دستجردي و سليماني، 

در تمريناتي كه به  :شناختي تمرينات آگاهي واج

واع سعي شد همة ان ،شد گروه آزمايشي داده مي

. دنشناختي آورده شوفرايندهاي دخيل در آگاهي واج

؛ يعني ختيشنااين آموزش هر سه سطح آگاهي واج

. گرفت بر ميهجايي و واجي را درسطوح هجايي، درون

ي نحوة آموزش هر قسمت همان شيوة آزمون دستجرد

  : بود و عبارت است از) 1382(و سليماني 

در يك متن از (تمرينات آشنايي با كلمات  -1

شد كه هر بار با شنيدن نام يك  كودك خواسته مي

  )...دستش را باال ببرد و  ءشي

پيدا كردن يك هجاي (ت هجايي تمرينا -2

 ...)معنادار در يك كلمه 

 پيدا كردن كلمات (هجايي تمرينات درون -3
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 ....)تجانس قافيه و همهم

جا كردن  جابه(هجايي تمرينات واجي درون -4

 ) ها در درون هجا واج

حذف هجاي اول، : تمرينات شناسايي هجاها -5

 . حذف هجاي وسط، حذف هجاي آخر

سايي، حذف و يا شنا: واجي تمرينات - 6

  . سازي واج در اول يا آخر كلمهجانشين

محقق ابتدا هر قسمت از تكاليف را با ذكر چند 

 ،داد و بعد از آزمودني توضيح مي ،نمونه براي آزمودني

دهد؛ سپس  خواست كه تكليف مورد نظر را انجام مي

اي از كتاب فارسي دوم ابتدايي براساس متن صد كلمه

خواندن، آزمون سنجش روان االت آن متن ،وسو

صداي . ك مطلب به عمل آمدبازشناسي لغت و در

شد تا تعداد مي ضبط ،ها در حين خواندنآزمودني

، محاسبه شود خطاها و زمان خواندن متن از روي آن

االت، نمرات درك اساس تعداد پاسخ صحيح به سوو بر

  .، ثبت شدمطلب هر فرد

  ـياهـوزش آگـمآ ده،ـات آورده شـقيقـه تحـا بـبن

شناختي زماني بهترين نتيجه را خواهد داشت كه  واج

ابراين آموزش بن ، همراه شود؛با آموزش خواندن

شناختي با آموزش خواندن در مهارتهاي آگاهي واج

 ،طي شش هفته ،گروه آموزش. همراه شد ،كالس دوم

شناختي بهره هر دو آموزش خواندن و آگاهي واج از

فقط تحت  ،آموزان گروه گواهش؛ در مقابل دانبرد

 30جلسة  30در پايان. آموزش خواندن قرار گرفتند

اختي شنآزمونهاي آگاهي واجاي آموزش، مجدداً  دقيقه

آزمون براي هر دو و سنجش خواندن تحت عنوان پس

 . گروه اجرا شد

  روش اجرا

-ابتدا آزمون تشخيص خواندن اجرا شد و دانش

مشخص شدند و به  ،آموزان مشكوك به نارساخواني

. قرار گرفتند ،طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه

شناختي آزمون ، آگاهي واجآزمون تصويري عالوه بر

سنجش خواندن براي دو گروه اجرا و همتايي آنها از 

پس از . تقل ارزيابي شدمس tطريق انجام آزمون 

 30جلسة  30آزمون گروه آزمايشي طي اجراي پيش

شناختي، قرار تحت آموزش آگاهي واجاي  دقيقه

جلسه توسط پژوهشگر به صورت  18آموزش . گرفتند

- عضو باسواد خانواده، به ةلسه به وسيلج 12انفرادي و 

قبالً چگونگي اجرا . (صورت تمرينات خانگي اجرا شد

  ) ه بودسواد آموزش داده شدبه عضو با

آشنايي با (تمرينات كالمي : اول ةجلسات هفت

  ) ر جمله كالمي و تصويري و غيرهمات دكل

آشنا شدن با (تمرينات هجايي : دوم ةجلسات هفت

هجاها و تشخيص هر هجا در كلمه، تشخيص يك 

  ...) هجاي مشترك در چند كلمه و 

پيدا (هجايي تمرينات درون: سوم  ةجلسات هفت

  ...) كردن تجانس و قافيه از بين تصاوير و 

جي در درون ينات واتمر: چهارم  ةجلسات هفت

ها يا استفاده از تعداد جا كردن واجهجاها با جابه

با آنها با معيني حرف يا صدا و ساختن كلمات مختلف 

   .استفاده از تصاوير

تمرينات شناسايي هجاها، : پنجم  ةجلسات هفت

. حذف هجاها، تمرينات درون هجايي با تصاوير

ي، شناسايي، حذف، تمرينات واج: ششم ةجلسات هفت

  . سازيشينجان

در هر جلسه، تمرينات مشابه جلسات قبل به 

 ،كه هر جلسهطوريشد؛ به ، انجام ميصورت يادآوري

از نظر محتوايي عبارت بود از تمرين جلسات قبل به 

 .تمرينات جديد ةاضاف

  

  ها يافته

مستقل نشان  tمقايسة دو گروه با استفاده از آزمون 

دن گروه نمرات خوان) تفاضل(داد بين ميانگين 

شناختي  آزمايش و گروه گواه بر اثر آموزش آگاهي واج

وجود دارد اما بين ) >P 001/0(تفاوت معناداري 

نمرات بازشناسي لغت تفاوت ) تفاضل(ميانگين 

اين تفاوت در درك . مشاهده نشد) <05/0P(معناداري 

مطلب گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه با استفاده از 

 )05/0P<  ،37/1= F(عنادار بود تحليل كوواريانس م
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 آزمون نمرات پيش آزمون و پس  فاضلت و هاي توصيفي نمرات خواندن، بازشناسي لغت و درك مطلب اخصش -1جدول 

  در گروه آزمايشي و گواه

  

  آماره

  گروهها

  حجم نمونه
تفاضل  ميانگين

  ميانگينها

 انحراف استاندارد

  تفاضل ميانگينها

  خواندن

  )خواني روان(

  93/5  75/12  20  آزمايش

  13/3  60/5  20  كنترل

  ازشناسي لغتب
  36/5  20/6  20  آزمايش

  42/3  40/3  20  كنترل

  درك مطلب
  93/2  90/12  20  آزمايش

  91/2  9  20  كنترل

  

  مربوط به مقايسة ميانگين تفاضل نمرات خواندن و بازشناسي لغت در گروه آزمايشي و گواه tنتايج آزمون  -2جدول 

  
  آماره

  گروهها
  تعداد

تفاضل  ميانگين

  هاميانگين

انحراف استاندارد 

  هاگينتفاضل ميان

درجه 

  آزادي
  سطح معناداري  tنسبت 

  خواندن

  )خواني روان(

  93/5  75/12  20  آزمايش
83/28  76/4  001/0  

  13/3  60/5  20  كنترل

  بازشناسي لغت
  36/5  20/6  20  آزمايش

38  96/1  057/0  
  42/3  40/3  20  كنترل

  

حاكي از آن است كه بين ميانگين  ،2نتايج جدول 

ه آزمايشي و گروه گواه نمرات خواندن گرو) تفاضل(

نشان  وجود دارد و) P<0.001(داري  تفاوت معنا

اعث بهبود ب ،شناختيدهد كه آموزش آگاهي واج مي

لذا فرضيه  ؛آموزان شده استعملكرد خواندن در دانش

) تفاضل(د، اما بين ميانگين شو اول پژوهش تأييد مي

 ،نمرات بازشناسي لغت گروه آزمايشي و گروه گواه

لذا فرضيه . مشاهده نشد) P>0.05(داري  اتفاوت معن

  . شود رد مي ،دوم پژوهش

  
  آزمون اثرات بين گروهها در تحليل كواريانس درك مطلب -3جدول 

  منابع
مجموع 

  مجذورات
  سطح معناداري  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجه آزادي

  001/0  796/38  797/161  2  593/323  مدل اصالح شده

  001/0  328/58  256/243  1  256/243  تعامل

  001/0  121/41  493/171  1  493/171  )آزمون پيش(متغير تصادفي كمكي 

  001/0  521/38  649/160  1  649/160  متغير گروهبندي

      170/4  37  307/154  خطا

        40  000/5274  كل

        39  900/477  ح شدهكل اصال
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دهندة تأثير آموزش در بهبود درك نشان 3جدول 

زمايشي نسبت به گروه مطلب دانش آموزان گروه آ

به عبارت ديگر، نشان دهندة اثر اصلي گروه  گواه است؛

آزمون، اثر ؛ بنابراين پس از تعديل نمرات پيشاست

ه بين آزمودنيهاي گرو) 05/0P<  ،37/1F(معنادار عامل 

 .شود لذا فرضيه سوم پژوهش تأييد مي . وجود دارد

  
شده درك مطلب گروه آزمايشي هاي تعديل ميانگين -4جدول 

  و كنترل در آزمون تحليل كواريانس

  آماره

  گروهها 
 انحراف استاندارد   ميانگين 

  46/0  95/12  آزمايش 

  46/0  94/8  كنترل

 
دهد كه نمرات ميانگين  نشان مي 4جدول نتايج 

روه آزمايشي از گروه كنترل عديل شده درك مطلب گت

د بر ـأكيـت )>05/0P(ادار ـاوت معنـفـاست و تبيشتر 

  . داردشناختي در اين گروه آموزش آگاهي واج ـرأثيـت
  

  گيري بحث و نتيجه

تأثير  مشخص كردن ،هدف از تحقيق حاضر

شناختي بر بهبود عملكرد آموزش مهارتهاي آگاهي واج

. شناسي لغت و افزايش درك مطلب بودخواندن، باز

بهبود عملكرد باعث  ،اين آموزش كه نتايج نشان داد

. نسبت به گروه گواه شده است خواندن گروه آزمايش

 ،بازشناسي لغت در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه

كه  ه اگر چه آن قدر چشمگير نبوده افزايش داشت

نبة زيرا خواندن ج ؛تفاوت معناداري ايجاد كند

هاي نوشته  عالمت فكري دارد چرا كه ادراك - ديداري

ي، به پردازش تواند بدون واسطة آواشناخت مي ،شده

ديگر، تلفظ پس از عبارتمعنايي منجر شود به

 ،هاي نوشتاري و پردازش معنايي آنها بازشناسي عالمت

 موزش دركاين آ) 1379دادستان، (گيرد  قرار مي

به طور  ،بت به گروه گواهنس مطلب را در گروه آزمايش

  . معنادار افزايش داده است

نتيجة اين پژوهش با مطالعات بسياري همخواني 

در پژوهشي شناسايي ) 2008(برونو و ديگران . دارد

 ،كلمات شنيداري را در كودكان نارساخوان و عادي

اين آزمايش از طريق تكليف  .قرار دادندمورد بررسي 

و كودكان پس از  شد انجام مي ،قطع متناوب كلمه

بايد تشخيص  ،درپي كلماتشنيدن بخشهاي پي

تحليل مسير نشان . دادند كل كلمه چه بوده است مي

اي رسيدن به رابط بر ةشناختي حلقداد آگاهي واج

  . اي خواندن كلمه و ناكلمه استتوانايي كلي و مرتبه

پژوهشي در ) 2007(براي مثال دانجيل و ديگران 

شناختي رتهاي گوناگون آگاهي واجابطه مهامورد ر

با ) 4سازيو جانشين 3، تركيب2، حذف1قضاوت(

توانايي خواندن كودكان پاية اول در سطح پايين و 

نتيجه اين بود كه . دندمتوسط در كشور كره انجام دا

گي مثبتي با شناسايي همبست ،شناختيآگاهي واج

داشت اين  خواني در هر دو سطحكلمه و روان

  .خواني بيشتر بود تا شناسايي كلمه با روان همبستگي

نشان دادند كه آگاهي ) 2007(كوهن  و پالزا

كند  بيني ميتشخيص كلمه را در خواندن پيش، واجي

ه با معلم كلمات متناظري را ادا مي كند ككه  وقتي(

 بلند خودكودك شوند و يك واج از يكديگر متمايز مي

  ردن ناكلماتو نيز در تكليف هجي ك) خواندنمي

بر تطابق شكل به تسلط  نيازكه كودك  وقتي(

  ـردن واحدهاي واجي دري كـا و هجـواجهاري ـوشتـن

  ). دارد كلمات گفتاري

اساسي در ، نقش شناختيدر پردازش واج صنق

همچنين پيشرفت خواندن . اختالل خواندن دارد

شناختي و قابليت  مستلزم تسلط بر حلقه واج

احدهاي هجايي است و آگاهي ي وجداسازي و دستكار

براي خواندن و هجي  يكنندة مناسبيبينواجي پيش

  . اول است ةكردن در پايان پاي

هم ) 2006( جوانيس و رابرتسون،دسروچز و 

زيادي به بستگي  ،كنند كه يادگيري خواندن تأكيد مي

توانايي كشف و (دارد شده  تفسير صداهاي كلمات چاپ

و بنابراين ضعف آگاهي ) اتكلمبازنمايي صداها در 
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شود و دانش  باعث ضعف در خواندن مي ،شناختيواج

توانايي شكستن كلمه به صداهاي آن، واج يا (تقطيع 

) تر از هجاتر از واج اما كوچكواحدهاي بزرگ

براي مهارت خواندن و بازشناسي تري  ي تازهبين پيش

  .لغت است 

ارد كه اي وجود دكننده، شواهد قانعدر حال حاضر

نوعي  ،شناختيمهارتهاي آگاهي واج ،بر اساس آن

درطي سالهاي پيش توانايي منفرد و يكپارچه، 

يد كه آ ميبه حساب  ،مدرسه ةدبستاني وسالهاي اولي

 خود،به صورت مهارتهاي مختلف در سرتاسر رشد

  .)2006، آنتوني و ديگران( شود ، ظاهر ميگفتار و زبان

تحليل مسير نشان  با) 2005(تيفاني و ديگران 

شناختي و شناسايي  ند كه اندازه آگاهي واجاهداد

 ةدبستاني، چگونگي خواندن را در پاي وف در پيشحر

كند و متقابالً خواندن كلمات در  بيني ميپيشدوم 

شناختي را در پايه چهارم  ، آگاهي واجدوم ةپاي

  .كند بيني مي پيش

الم در پژوهش خود اع) 2003(ويرجينيا و جوديت 

بين  معتبرترين پيش ،شناختيكردند كه آگاهي واج

به  ؛همبستگي مثبت دارد ،خواندن اوليه است و با آن

و ) حرف(عالوه دستكاري واجي با شناسايي نويسه 

مرتبط  ،طور قطعيهب) حرف-صدا(نويسه  -تناظر واج

  . است

شناختي در كودكان عادي و آموزش آگاهي واج

ارند، تار و زبان و خواندن دچكودكاني كه به اختالل گف

شناختي و پيشرفت باعث افزايش سطح آگاهي واج

نسبت به (اين افزايش از نظر آماري . شود دن ميخوان

 ،معنادار است و اثر آن) اند گروههايي كه آموزش نديده

نكتة مهم در  .تا چند سال بعد از آموزش نيز باقي بود

ناختي با شپژوهشها همراهي آموزش آگاهي واج اين

  ؛ استك2004؛ مك گي 2004لينگ، (خواندن بود 

؛ نقل از مستقيم زاده و سليماني، 1997هادس و ولز، 

1384.(  

دارد كه آگاهي واج  اعالم مي) 2000(اُپاترني 

شناختي نقش مهمي در رشد خواندن اوليه دارد و بر 

كودكان هاي مداخالتي  اين فرض كه در برنامه

شناختي را آزمود و به آنها واج نارساخوان بايد آگاهي

  . تأكيد كرده است ،آموخت

نقش عمده تسلط بر ساختمان آوايي زبان در 

كند كه اوالً  بهبود خواندن، اين ديدگاه را ايجاد مي

شناختي در ه از آزمونهاي ارزيابي آگاهي واجاستفاد

دبستاني براي غربالگري كودكاني كه احتماالً در پيش

اي  يلهتواند وس مي ،ندن هستندمعرض مشكالت خوا

-موقع آموزش آگاهي واجباشد تا امكان مداخالت ب

؛ ثانياً با توجه به شناختي را براي آنها فراهم كنيم

كه در نظام نوشتاري زبان فارسي، خط، شفاف اين

پذيري  بينييان خط و تلفظ آن قابل پيشبازنمايي م(

ذير ميان ناپبينيبازنمايي پيش(و تيره ) بااليي دارد

هاي شفاف و تيره در آن  و واژه است) خط و تلفظ

آموزش زبان و آگاهي واج . در خط وجود دارد ،واحد

ونهاي مرتبط با نظر متخصصان شناختي و تهيه آزم

تواند مانع از اين  مي ،شناسي براي افراد نارساخوانزبان

، باري مضاعف بر دوش شود كه معايب خط فارسي

آنها باشد و نيز  وان و معلمانآموزان نارساخدانش

الگوي  افراد نارساخوان و تر موجب شناسايي دقيق

 .نارساخواني آنها خواهد شد

  

  يادداشتها

1) Judgment 
2) Deletion 
3) Blending 
4) Substitution 
5) Phonological memory 
6) Phonological access to lexical storage 
7) Phonological awareness 
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