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Abstract
Objective: This research studied the effect of
phonological awareness training on function of
phonological loop of working memory in students
with problems of reading. Method: 20 students
with reading problem were sampled with incidental
sampling.
Subjects
randomly
divided
to
experimental and witness groups. All of them tested
with phonological awareness test and working
memory subtests of WISC-4 (as an index of
phonological loop). Then the experimental group
participated in 10-session program of phonological
awareness training. At the post-test stage all
subjects tested with the same tests as pre-test.
Results: showed that the phonological awareness
training increased the level of phonological
awareness of students. The effect of group in
MANCOVA was significant and showed that the
training was effective for phonological awareness
and working memory. Conclusion: Phonological
awareness training is effective on phonological
awareness and function of phonological loop. This
effect is for students with problems of reading.
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عملكرد حلقۀ واجشناختي حافظه فعال در
دانشآموزان داراي مشكالت خواندن

3
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چكيده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی:هدف
بر عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظه فعال در دانشآموزان دختردارای
 نفر از دانشآموزان02 : روش.مشکالت خواندن انجام گرفته است
دختر دارای مشکالت خواندن به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب
 همۀ. آزمودنیها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.شدند
دانشآموزان قبل و پس از مداخلۀ آموزشی با آزمون آگاهی
واجشناختی و خردهآزمونهای حافظۀ فعال برگرفته از آزمون هوش
 دانشآموزان طی ده جلسه برنامۀ. مورد ارزیابی قرار گرفتند،4-وکسلر
 برنامۀ آموزش: يافتهها.آموزش آگاهی واجشناختی را دریافت کردند
.آگاهی واجشناختی در پژوهش حاضر از اعتبار الزم برخوردار است
 حاکی از مؤثر بودن آموزش آگاهی واجشناختی،معنادار بودن اثر گروه
بر عملکرد حلقۀ واجشناختی دانشآموزان دارای مشکالت خواندن
 آموزش آگاهی واجشناختی بر سه سطح: نتيجهگيري.است
 آگاهی درونهجایی و آگاهیواجی دانشآموزان دارای،آگاهیهجایی
مشکالت خواندن مؤثر است و نیز آموزش آگاهی واجشناختی میتواند
عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظه فعال دختران دارای مشکالت
.خواندن را بهبود بخشد

 حلقۀ، آموزش آگاهی واجشناختی:واژههاي کليدي
 مشکالت خواندن، دانشآموزان،واجشناختی
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مؤلفۀ مجری مرکزی ،0حلقۀ واجشناختی ،3صفحۀ
دیداری -فضایی 4و مخزن رویدادی 1است (بدلی،
 .)0222این چهار مؤلفه نقشهای ویژهای در یادگیری
دانشآموزان دارند که نقایص آنها باعث ایجاد مشکل
در فرآیند یادگیری خواندن خواهد شد .به عبارتی
مؤلفههای حافظۀ فعال با یادگیری و پیشرفت
دانشآموزان ارتباط دارند و همبستگی مثبت و قوی
بین حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مشاهده شده است و داشتن حافظۀ فعال قوی و خوب،
پیشبینیکنندۀ موفقیتهای تحصیلی است (داویس،
شلدون و کولمار0213 ،؛ سوانسون .)0222 ،پیشرفت
کودکان در مدرسه با کارکرد مجری مرکزی و حلقۀ
واجشناختی نیز در ارتباط است ،به گونهای که حلقۀ
واجشناختی نقش ویژهای در یادگیری زبان و به
خصوص الگوهای صوتی لغات جدید دارد (گدرکول،
آلوی ،ویلیس و آدامز .)0224 ،در پژوهش حاضر ،سه
مؤلفۀ مجری مرکزی ،صفحه دیداری -فضایی و مخزن
رویدادی مورد بحث نیستند و بیشترین بحث درباره
مؤلفۀ حلقۀ واجشناختی است؛ زیرا با توجه به دانش
کنونی در زمینۀ خواندن و آموزش آگاهی
واجشناختی ،2حلقۀ واجشناختی میتواند با آگاهی
واجشناختی7و خواندن مرتبط باشد (زاید ،روهریگ،
آراستیا -لیوید و گیلگیل )0213 ،و نقش مؤلفۀ حلقۀ
واجشناختی از حافظه فعال در فرآیندهای پردازش
زبانی و واجشناختی مشخص است (رومروالرو ،ریس،
کوهن ،سچتو و پاپاگنو.)0212 ،
حلقۀ واجشناختی ،کار ذخیرهسازی موقت اطالعات
کالمی یا اطالعات مربوط به درک یا تولید گفتار را
انجام میدهد .حلقۀ واجشناختی شبیه مخزن یا
فراخنای حافظه عمل میکند؛ بهطوریکه برای حفظ
اطالعات متوالی مناسب است و عملکرد آن ،هنگام
ارایۀ تکالیف ذهنی ارقام رو به جلو و معکوس به وضوح
منعکس میشود (بدلی .)0222 ،حلقۀ واجشناختی که
پردازش کننده اطالعات واجی است ،خود شامل یک
جزء ذخیره ساز 8و یک مکانیسم تکرار 3است .اطالعات

مقدمه
دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری افرادی
هستند که در فرآیند یادگیری مشکل دارند؛ در انجام
مجموعهای از تکالیف آموزشگاهی در مقایسه با
همساالن خود کندتر از حد معمول عمل میکنند.
مشکالت یادگیری به طور چشمگیری در فرآیند
یادگیری و تحصیل یا فعالیتهای روزانهای که مستلزم
خواندن باشد ،آشکار میشود (به پژوه1331 ،؛
ص .)182همۀ معلمان غالبـاً بـا این گروه از
دانشآموزان که مشکالت متعددی در خواندن،
حساب ،زبان یا نوشتن ،سازگاری اجتماعی و یا
انگیـزش دارنـد ،مواجه میشوند (کاکاوند .)1381 ،در
این پژوهش ،برروی دانشآموزان دارای مشکالت
خواندن کار شده است .دستۀ عمدهای از مشکالت
یادگیری ،به خواندن و هجی کردن مربوط میشود که
به صورت ناتوانی در خواندن و مشکالت مربوط به
هجی کردن ظاهر میشوند؛ به عبارتی بعضی کودکان،
باوجود وجود هوش طبیعی ،فرصتهای مناسب
آموزشی و عدم وجود اختالالت هیجانی ،یادگیری
خواندن برایشان دشوار است (یوسفزاده ،یعقوبی و
رشیدی .)1331 ،از آنجا که در اکثر جوامع سواد
خواندن موجب موفقیت آموزشی و تحصیلی است،
کودکانی که در خواندن ضعیفاند ،در یادگیری دروس
مختلف در تمامی سالهای تحصیلی و بعد از آن بسیار
آسیب پذیر هستند و این موجب میشود که پیشرفت
اندکی در امر تحصیل داشته باشند (موگان.)0223 ،
تعاریف متعددی برای حافظه فعال 1آمده است و
در تعریفی ،حافظۀ فعال به عنوان یکی از سیستمهای
حافظه ،اجازه حفظ و دستکاری اطالعات را برای یک
دورۀ زمانی کوتاه به فرد میدهد (گدرکول و آلوی،
0228؛ به نقل از داویس ،شلدون و کولمار .)0213 ،در
تعریفی دیگر ،حافظۀ فعال به عنوان یک ظرفیت روانی
که پردازش و درک عناصر زبانی را ممکن میسازد
(یادگاری ،عالمی و رهگذر ،)1383 ،در نظر گرفته
میشود .طبق نظر بدلی ،حافظه فعال دارای چهار
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آوای آن چیست .این وقوف و آگاهی به مهارت خواندن
میانجامد و نشان میدهد که میان کلمات نوشته شده
و کلمات گفته شده ،رابطه و تناسبی وجود دارد
(فیاضیبارجینی .)1388 ،آگاهی واجشناختی شامل
مهارتهایی چون تشخیص کلمات با صدای آغازین
یکسان مثل «سیب ،سیر» و یا با صدای انتهایی
یکسان مانند «موش ،گوش» ،تشخیص صدای اول و
انتهای کلمه و تغییر بافت آوایی کلمه با حذف یا
اضافه کردن صدای خاص است (سلیمانی ،آرامی،
محمودیبختیاری و جلیلی .)1387 ،شواهد مربوط به
ارتباط بین تواناییهای مدل پردازش واجشناختی
(آگاهی واجشناختی ،حافظۀ فعال واجشناختی و
نامیدن سریع خودکار) با خواندن مؤید این حقیقت
است که نقص در این تواناییها ،مشخصۀ مشکالت
خواندن و خوانندگان ضعیف بوده و با افزایش غلط و
ناروان خواندن همراه است (واگنر ،تورگسن1337 ،؛ به
نقل از میکاییلی و فراهانی.)1384 ،
درگذشته ،حافظۀ فعال به عنوان یک ظرفیت
محدود که امکان ارتقاء ندارد در نظر گرفته میشد
(نیاز و لوگی)1333 ،؛ اما مطالعات نشان داده است که
آموزش میتواند عملکرد مؤلفههای حافظه فعال را
بهبود بخشد .برای مثال ،جهت ارتقای مؤلفههای
حافظۀ فعال ،تمرینات رایانهای (لطفی 1331 ،و
قمریگیوی ،نریمانی و محمودی )1331 ،و آموزشی
(رفیعخواه )1330 ،در نظر گرفته شده است .در مورد
حافظۀ فعال در ایران ،اکثر تحقیقات به صورت
رابطهای و مقایسهای (صفرپوردهکردی ،وفایی و افروز،
1332؛ حمید و نرگسی1332 ،؛ شریفی ،زارع و
حیدری )1330 ،انجام شدهاند وتعداد اندکی از
تحقیقات به صورت آزمایشی (ارجمندنیا و سیفنراقی،
1388؛ اسدزاده ،کریمی و مفتخریحاجیمیرزایی،
1332؛ لطفی1331 ،؛ رفیعخواه )1330 ،انجام شده
است ،اما به طور خاص در زمینۀ مؤلفۀ حلقۀ
واجشناختی ،پژوهشی به صورت آزمایشی  ،یافت نشد.

واجی تنها در شرایطی در مخزن واجی نگهداری
میشوند که تکرار شوند .با استفاده از تکرار ،اطالعات
تقویت شده و برای مدت زمان طوالنیتری در حافظه
باقی میمانند (بدلی .)0223 ،حلقۀ واجشناختی یک
جزء حیاتی برای اکتساب زبان است و همبستگی
مثبت اثبات شدهای بین بازگویی ناکلمه و اکتساب
دایرۀ لغات وجود دارد .حلقۀ واجشناختی ،لغات
نامتشابه و بیمعنی را که به عنوان عامل کمککننده-
ای برای اکتساب زبان فرض میشوند ،مرور میکند
(گدرکول و آدامز.)1334 ،
دانشآموزان دارای مشکالت خواندن ،حلقۀ
واجشناختی ضعیفی دارند .دانشآموزان برای به خاطر
سپردن اصوات و مفاهیم گفتاری که برای تشخیص
کلمات و فهم متن مورد نیاز است ،باید فضای حافظۀ
فعال زیادی داشته باشندو این ممکن است خارج از
توانایی دانشآموزان دارای مشکالت خواندن باشد.
ترکیب پردازش و یادآوری اطالعات کالمی در مقایسه
با به خاطرآوردن محض اطالعات برای دانشآموزان
دارای مشکالت خواندن دشوار است .حلقۀ واجشناختی
ضعیف بر عملکرد دانشآموزان در انجام تکالیف آگاهی
واجشناختی نیز مؤثر است .به طور مثال ،هنگام
خواندن از حافظۀ فعال کالمی 12و بهعبارتی از حلقۀ
واجشناختی استفاده میشود تا آنچه خوانده میشود،
فهمیده شود .همچنین زمانی که مجموعهای از
دستورالعملها به کودک داده میشود ،کودک از حلقۀ
واجشناختی برای تکرار آن در ذهن استفاده میکند.
اما اگر کودک حلقۀ واجشناختی ضعیفی داشته باشد
در زمان شروع به انجام اولین تکلیف  ،فراموش میکند
که چه باید بکند .بنابراین فرآیند تکرار اطالعات
مستلزم انجام گامهای انفرادی ،مبتنی بر حافظۀ فعال
و حلقۀ واجشناختی است (ارجمندنیا و شکوهییکتا،
.)1331
آگاهی واجشناختی ،آگاهی و وقوف بر ساختمان
آوایی و واجی و هجایی کلمات است؛ یعنی دانستن
این که یک کلمه از چند هجا درست شده و یا اولین
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در زمینۀ آگاهی واجشناختی نیز بیشتر پژوهش-
هایی که در ایران انجام گرفته به روش توصیفی و با
استفاده از اصل همبستگی به بررسی رابطهای آگاهی
واجشناختی و توانایی خواندن کودکان پرداخته است
.به طورکلی نتایج این پژوهشها نشان داده است که
میان آگاهی واجشناختی و خواندن همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد .در زمینۀ آگاهی واجشناختی نیز
کمتر پژوهشی را میتوان یافت که با روش آزمایشی
به بررسی تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر عملکرد
حافظۀ فعال پرداخته باشد .پژوهشهای مداخلهای
صورت گرفته مربوط به پژوهش مستقیمزاده و
سلیمانی ( ،)1384پیرزادی ( )1332و کرمی ،عباسی
و زکییی ( )1330است که در این پژوهشها تأثیر
آموزش آگاهی واجشناختی بر مهارت خواندن
دانشآموزان بررسی شده است .پژوهش حاضر از لحاظ
گروه مورد مطالعه (دانشآموزان دارای مشکالت
خواندن) و نیز متغیر وابسته (عملکرد حلقۀ
واجشناختی حافظۀ فعال) با پژوهشهای مداخلهای
مطرح شده ،متفاوت است .بنابراین پژوهش حاضر ،با
هدف بررسی تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر
عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظۀ فعال در
دانشآموزان دارای مشکالت خواندن انجام گرفت.
سؤال پژوهش به منظور اعتباریابی برنامۀ آموزش
آگاهی واجشناختی و تأثیر آن بر آگاهی واجشناختی
دانشآموزان تحت عنوان" ،آیا برنامۀ آموزش آگاهی
واجشناختی مورد استفاده در پژوهش حاضر از اعتبار
الزم برخوردار است؟" مطرح شد .فرضیۀ پژوهش
حاضر نیز با عنوان "آموزش آگاهی واجشناختی بر
عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظۀ فعال دانشآموزان با
مشکالت خواندن مؤثر است" مطرح شده است.

تهران در سال تحصیلی  1330 -33تشکیل میدهند.
نمونه پژوهش حاضر که با استفاده از نمونهگیری
دردسترس انتخاب شد 02 ،دانشآموز (دو گروه 12
نفری در گروه آزمایش و کنترل) از شهرستان
فشافویه -شهرری میباشد.
ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری هوش
دانشآموزان از مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش
چهارم ( WISC-IV؛ وکسلر )0223 ،و جهت بررسی
حلقۀ واجشناختی از خردهآزمونهای حافظۀ فعال این
مقیاس که شامل خردهمقیاسهای فراخنای ارقام
(ارقام روبهجلو و ارقام معکوس) و توالی حرف و عدد
است ،استفاده شد .یکی از رایجترین ابزار اندازهگیری
حافظۀ و مؤلفههای حافظه فعال مقیاس هوش
وکسلر 4است ،که در ایران در استان چهارمحال
بختیاری توسط صادقی ،ربیعی و عابدی ()1332
رواییسازی و اعتباریابی گردیده است .پایایی بازآزمایی
خردهمقیاسها از  2/21تا  2/31و پایایی دونیمهسازی
آنها از  2/71تا  2/82محاسبۀ شده است .روایی
آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات
خردهمقیاسها با نمره کل آزمون ،بیانگر روایی خوب
این آزمون است .ضرایب روایی آزمون از  2/22تا 2/30
گزارش شده است .جهت اندازهگیری آگاهی
واجشناختی از آزمون آگاهی واجشناختی (سلیمانی و
دستجردی کاظمی )1383 ،استفاده شد که شامل سه
بخش آگاهی هجایی ،آگاهی واحدهای درون هجایی
(تجانس و قافیه) و آگاهی واجی است .هر بخش از
آزمون دارای زیربخشهایی است که پایایی آنها
عبارتاند از :طبقهبندی صدای نخست  ،2/34طبقه-
بندی صدای انتهایی  ،2/31تشخیص قافیه ،2/32
تقطیع واج ،2/80حذف واج انتهایی و نامیدن ،2/87
ترکیب هجا  ،2/37ترکیب واجهای درون واژه ،2/31
ترکیب واجهای درون غیرواژه .2/88

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري

جامعۀ آماری پژوهش حاضر را دانشآموزان دختر
پایۀ دوم ابتدایی دارای مشکالت خواندن شاغل به
تحصیل در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان
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و حذف واج پایانی ،حذف واج میانی ،نامیدن و حذف
واج آغازین (هفت جلسۀ آموزش) .برنامه ،طی ده
جلسۀ آموزشی  42تا  41دقیقهای آموزش داده شد.
کلمات مورد استفاده ،از کتاب بخوانیم پایه دوم
ابتدایی انتخاب شدند .هر جلسۀ آموزشی از کلمات
تک هجایی و سادهتر شروع شده و کار با کلمات دو و
سه هجایی ادامه پیدا میکرد .در تمام جلسات ،کار به
شکل گروهی و عملی انجام شده و کالمی بودن برنامه
حفظ شد .تمام ارزشیابیهای پایانی ،به صورت گروهی
انجام شد و دانشآموزان در قبال پاسخهای مثبت و
درست تشویقهای کالمی و ستاره دریافت کردند.

روش اجرا
از معلمهای پایه دوم مدارس ابتدایی ناحیه آموزش
و پرورش ناحیه فشافویه واقع در شهرستان ری
درخواست شد تا دانشآموزانی را که در درس بخوانیم
نمرات (در حد انتظار یا نیاز به تالش بیشتر)کسب
کردهاند را معرفی کنند .از میان  08دانشآموز معرفی
شده با استفاده از آزمونهای هوش وکسلر،4
خردهآزمونهای حافظه فعال و آگاهی واجشناختی،
 02دانشآموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش طی ده
جلسه ،برنامۀ آموزش آگاهی واجشناختی را دریافت
کردند .پس از مداخله ،آزمونهای آگاهی واجشناختی
و خردهآزمونهای حافظه فعال به عنوان پسآزمون به
عمل آمدند.

روش تجزيه و تحليل دادهها
دادههای حاصل از پژوهش حاضر با استفاده از
تحلیل کواریانس چندمتغیری و تکمتغیری ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .با توجه به اینکه
متغیرهای پژوهش حاضر ،فاصلهای بوده و باید اثر
پیشآزمون خنثی شود ،از تحلیل کواریانس استفاده
شده است.

برنامۀ آموزش آگاهي واجشناختي
در پژوهش حاضر ،آموزش آگاهی واجشناختی به
عنوان مداخلۀ آموزشی مطرح شد .این برنامه با هدف
آموزش مهارتهای پایه آگاهی واجی ،توسط محققین
تهیه شد .تکالیف آگاهی واجشناختی در برنامۀ
آموزشی حاضر با استفاده از تکالیف آگاهی
واجشناختی سلیمانی و دستجردی کاظمی (،)1381
برنامۀ کوریا و مارتین ( ،)0222برنامۀ مورد استفاده
توسط کرمی ،عباسی و زکییی ( )1330و نظرات
چندتن از معلمهای پایه دوم طرحریزی شد .این برنامه
شامل سه بخش زیر است -1 :آگاهی هجایی شامل
تقطیع هجا (یک جلسۀ آموزشی)؛  -0آگاهی درون
هجایی شامل تشخیص تجانس و تشخیص قافیه (دو
جلسۀ آموزشی)؛  -3آگاهی واجی شامل ترکیب واجی،
شناسایی کلمات دارای واج آغازین یکسان ،شناسایی
کلمات دارای واج پایانی یکسان ،تقطیع واجی ،نامیدن

يافتهها
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم شده
است .بخش اول شامل آمار توصیفی متغیرهای
پژوهش (میانگین و انحراف استاندارد) و بخش دوم
شامل آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیری و
تکمتغیری) است که در جدولهای ذیل به آنها
پرداخته میشود.
يافتههاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه

جدول ،1میانگین و انحراف معیار متغیرهای آگاهی
واجشناختی و حلقۀ واجشناختی را در گروه آزمایش و
جدول ،0میانگین و انحراف معیار متغیرها را در گروه
کنترل نشان میدهد.
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جدول  .1شاخصهاي توصيفي متغيرها در گروه آزمايش
متغير
آگاهی واج شناختی

پيشآزمون
میانگین
1/32
4/12
13/22
7/42
3/32

آگاهی هجایی
آگاهی درون هجایی
آگاهی واجی
فراخنای ارقام
توالی حرف و عدد

حلقۀ واجشناختی

پسآزمون

انحراف استاندارد
1/11
2/84
0/13
2/32
1/22

انحراف استاندارد
2/48
2/32
4/11
0/20
1/33

میانگین
3/72
17/42
24/22
12/32
14/72

جدول  .2شاخصهاي توصيفي متغيرها در گروه کنترل
متغير
آگاهی واج شناختی

حلقه واجشناختی

پيشآزمون
میانگین
1/82
1/12
11/12
2/42
0/42

آگاهی هجایی
آگاهی درون هجایی
آگاهی واجی
فراخنای ارقام
توالی حرف و عدد

پسآزمون

انحراف استاندارد
1/31
1/73
0/27
1/71
1/27

همانطور که در جدول 1و 0مالحظه میشود،
میانگین نمرههای آگاهی واجشناختی و حلقۀ
واجشناختی در پسآزمون گروه آزمایش از پیشآزمون
و حتی پسآزمون گروه کنترل نیز باالتر شده است که
به منظور بررسی معناداری تفاوتهای بدست آمده،
نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری و تکمتغیری در
بخش بعد آمده است.

انحراف استاندارد
1/87
0/21
3/02
1/33
2/32

میانگین
0/82
7/22
02/12
7/32
4/22

برای پاسخگویی به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه،
برنامۀ آموزش آگاهی واجشناختی مورد استفاده در
پژوهش حاضر از اعتبار الزم برخوردار است ،تفاوت
نمرههای آگاهی واجشناختی در دو گروه آزمایش و
کنترل با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری
بررسی شدند که نتایج آن در جدول 3آمده است.

يافتههاي استنباطي
جدول .3تحليل کواريانس چند متغيري براي بررسي اثر آموزش آگاهي واجشناختي بر سطوح آگاهي واجشناختي
منبع واريانس
پیشآزمون آگاهی هجایی

شاخص
اثر هتلینگ

F

مقدار
11

درجۀآزاديفرضيه

درجۀآزادي خطا

معناداري

2/131

0/313

3

13

2/103

پیشآزمون آگاهیدرون هجایی

اثر هتلینگ

2/321

3/300

3

13

2/234

پیشآزمون آگاهی واجی

اثر هتلینگ

2/712

3/124

3

13

2/224

گروه

اثر هتلینگ

40/801

181/118

3

13

2/221

باالتر از گروه کنترل است .با توجه به معناداری این
تحلیل ،میتوان بررسی را در سطح تکمتغیری
پیگرفت.

با توجه به جدول 3پس از کنترل پیشآزمونها،
تفاوت دو گروه از لحاظ آگاهی واجشناختی در سطح
چندمتغیری معنادار است ( .(P ≥ 2/221به عبارتی
نمرۀ پسآزمون آگاهی واجشناختی در گروه آزمایش
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جدول  .4تحليل کواريانسهاي تکمتغيري براي بررسي اثر آموزش آگاهيواجشناختي بر هر سه بخش آگاهيواجشناختي
منبع واريانس

متغير وابسته

مجموعمجذورات

درجه آزادي

ميانگينمجذورات

F

معناداري

پیشآزمون
آگاهی هجایی

پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پس آزمون آگاهی واجی

3/472
0/314
2/283

1
1
1

3/472
0/314
2/283

2/370
1/320
2/228

2/213
2/021
2/331

پیشآزمون آگاهی
درونهجایی

پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پسآزمون آگاهی واجی
پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پسآزمون آگاهی واجی
پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پسآزمون آگاهی واجی

2/271
10/027
2/243
3/423
1/383
70/401
33/323
047/810
3372/087

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2/271
10/027
2/243
3/423
1/383
70/401
33/323
047/810
3372/087

2/210
1/217
2/224
0/114
2/241
2/311
73/142
114/077
341/332

2/800
2/231
2/310
2/131
2/432
2/204
2/221
2/221
2/221

پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پسآزمون آگاهی واجی
پسآزمون آگاهی هجایی
پسآزمون آگاهی درونهجایی
پسآزمون آگاهی واجی

02/371
30/108
170/104
071/712
187/022
3328/312

11
11
11
13
13
13

1/318
0/123
11/471

پیشآزمون
آگاهی واجی

گروه

خطا

کل

ماهیت این تفاوتها با توجه به میانگینهای تعدیل
شده گروهها آشکار خواهد شد.

جدول 4نشان میدهد که تفاوت دو گروه با حذف
اثر پیشآزمونها در مرحلۀ پسآزمون در هر سه مؤلفۀ
آزمون آگاهی واجشناختی معنادار است (.(P ≥ 2/221

جدول :5ميانگين گروهها در نمرات پس آزمون آگاهي واجشناختي به همراه ميانگينهاي تعديل شده
پسآزمون ها

ميانگينهاي تعديل شده

ميانگين
آزمایشی

کنترل

آزمایشی

کنترل

آگاهی هجایی

3/722

0/822

12/483

1/317

آگاهی درونهجایی

17/422

7/222

18/221

1/233

آگاهی واجی

21/022

02/.

22/010

02/888

برای پاسخگویی به فرضیۀ پژوهش مبنی بر اینکه،
آموزش آگاهی واجشناختی بر عملکرد حلقۀ
واجشناختی حافظۀ فعال دانشآموزان دارای مشکالت
خواندن مؤثر است ،تفاوت نمرههای حلقۀ واجشناختی
دانشآموزان با مشکالت خواندن در گروه آزمایش و
کنترل با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری
بررسی شد که نتایج در جدول 2آمده است.

با توجه به جدول، 1میانگینهای تعدیل شده در
گروه آزمایش ،در هر سه مؤلفۀ آگاهی واجشناختی
باالتر از گروه کنترل بوده است .باالتر بودن
میانگینهای تعدیل شده در گروه آزمایش نشان
میدهد که آموزش در این افزایش نمرات مؤثر بوده و
این افزایش نمرات صرفاً ناشی از تفاوتهای فردی
نیست.
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جدول .1تحليل کواريانس چندمتغيري براي بررسي اثر آموزش آگاهي واجشناختي بر حلقۀ واجشناختي
منبع واريانس

شاخص

مقدار

F

درجه آزادي فرضيه

درجه آزادي خطا

معناداري

پیشآزمون فراخنای ارقام

اثرهتلینگ

2/418

3/137

0

11

2/273

پیشآزمون توالی حرف و عدد

اثرهتلینگ

2/138

1/231

0

11

2/373

گروه

اثرهتلینگ

00/811

171/23

0

11

2/221

بررسی تأثیر آموزش آگاهی واجشناختی بر هر یک از
خردهآزمونهای حلقۀ واجشناختی (فراخنای ارقام و
توالی حرف و عدد) از تحلیل کواریانس تکمتغیری
استفاده شد.

جدول 2نشاندهندۀ تفاوت معنادار نمرههای حلقۀ
واجشناختی گروه آزمایش با گروه کنترل است .به
عبارتی دانشآموزان بعد از آموزش آگاهی واجشناختی
نمرههای بهتری در حلقۀ واجشناختی کسب کردهاند
که این مطلب بیانگر تأیید فرضیه است .در ادامه برای

جدول  .7تحليلکواريانسهايتکمتغيري براي بررسي اثر آموزش آگاهيواجشناختي بر هر يک از خردهآزمونهايحلقۀواجشناختي
مجموع

درجه

ميانگين

منبع واريانس

متغير وابسته

مجذورات

آزادي

مجذورات

1
1
1
1
1
1

3/334
0/234
1/282
1/822
072/141
333/241

پیشآزمون فراخنای
ارقام
پیشآزمون
توالیحرفوعدد
گروه

پسآزمون فراخنایارقام
پسآزمون توالیحرفوعدد
پسآزمون فراخنایارقام
پسآزمون توالیحرفوعدد
پسآزمون فراخنایارقام
پسآزمون توالیحرفوعدد

3/334
0/234
1/282
1/822
072/141
333/241

0/183
1/022

خطا

پسآزمون فراخنایارقام
پسآزمون توالیحرفوعدد

41/307
02/021

12
12

کل

پسآزمون فراخنایارقام
پسآزمون توالیحرفوعدد

113/822
134/112

13
13

جدول  ،7نیز نشاندهندۀ معناداری اثر گروه در
مورد هر دو خردهآزمون فراخنای ارقام و توالی حرف و
عدد است؛ و نشاندهندۀ تأثیر آموزش آگاهی

F

معناداري

3/823
1/214
2/418
1/402
124/740
311/117

2/227
2/017
2/107
2/012
2/221
2/221

واجشناختی بر هر دو خردهآزمون حلقۀ واجشناختی
است .برای بررسی ماهیت تفاوت ایجاد شده،
میانگینهای تعدیل شده در جدول  8ارائه شده است.

جدول  .8ميانگين گروهها در نمرات پسآزمون خردهآزمونهاي حلقۀ واجشناختي به همراه ميانگينهاي تعديل شده
پسآزمون ها
فراخنای ارقام
توالی حرف و عدد

ميانگينها
آزمایش
12/322
14/72

ميانگينهاي تعديل شده
آزمایش
12/122
14/333

کنترل
7/322
4/22

با توجه به جدول ،8میانگین گروه آزمایش در هر
دو خردهآزمون حلقۀ واجشناختی باالتر از گروه کنترل
بوده است .بنابراین میانگینهای تعدیل شده نیز در
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باالتر است و باالتر
بودن میانگینهای تعدیل شده بیانگر این مطلب است
که آموزش آگاهی واجشناختی بر گروه آزمایش مؤثر

کنترل
7/722
4/327

بوده است .همچنین با توجه به حذف اثر
پیشآزمونها ،میتوان بیان کرد که افزایش میانگینها
در گروه آزمایش ناشی از تفاوتهای اولیه نبوده است.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش آگاهی
واجشناختی بر عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظۀ فعال
54

سيده نرگس آقا محمدي و همكاران  :بررسي تأثير آموزش آگاهي واجشناختي بر ....

__________________________________________________________________________________

تکمتغیری نشاندهنده تأثیر معنادار آموزش آگاهی
واجشناختی بر هر دو خردهآزمون حلقۀ واجشناختی
حافظۀ فعال یعنی فراخنای ارقام و توالی حرف و عدد
در دانشآموزان دختر دارای مشکالت خواندن است.
یافتههای پژوهش حاضر برخالف یافتههای نیاز و
لوگی ( )1333است .آنها درگذشته تصور میکردند
که مؤلفههای حافظه فعال امکان ارتقاء ندارند .در
حالی که پژوهش حاضر نشان داد که با آموزش آگاهی
واجشناختی میتوان عملکرد مؤلفۀ حلقۀ واجشناختی
حافظۀ فعال را بهبود بخشید .در عین حال یافتههای
پژوهش حاضر همسو با یافتههای رومروالرو ،ریس،
کوهن ،سچتو و پاپاگنو ( ،)0212زاید ،روهریگ،
آراستیا-لیوید و گیلگیل )0213( ،و نیز همسو با
یافتههای اسدزاده ،مفتخریحاجیمیرزایی و کریمی
( ،)1383لطفی ( ،)1331رفیعخواه ( )1330است؛
نتایج این پژوهشها نشاندهندۀ تأثیر آموزش در
بهبود بخشیدن عملکرد مؤلفههای حافظۀ فعال است.
پژوهش حاضر نیز عملکرد یکی از مؤلفههای حافظۀ
فعال به نام حلقۀ واجشناختی را با استفاده از ده جلسه
برنامۀ آموزش آگاهی واجشناختی بهبود بخشید که از
نظر بهبود بخشیدن یکی از مؤلفههای حافظۀ فعال
میتواند با یافتههای این پژوهشها همسو باشد.
همچنین سواپ ،گریس و رامر ( )0211در پژوهشی
به بررسی انواع مدلهای حافظۀ فعال کالمی برای
آموختن آگاهی واجشناختی پرداختند که پژوهش
حاضر از نظر کالمی بودن با پژوهش سواپ ،گریس و
رامر ( )0211نیز همسو است.
نظر به اینکه ،حافظۀ فعال یک ظرفیت روانی است
که پردازش و درک عناصر زبانی را ممکن میسازد
(یادگاری ،عالمی و رهگذر )1383 ،و حلقۀ
واجشناختی کار ذخیرهسازی موقت اطالعات کالمی یا
اطالعات مربوط به درک یا تولید گفتار را انجام می-
دهد (بدلی )0222 ،و این مؤلفه ،یک جزء حیاتی برای
اکتساب زبان است و با توجه به شباهتی که میان
آگاهی واجشناختی و حلقۀ واجشناختی حافظۀ فعال

دانشآموزان دختر دارای مشکالت خواندن بود .نتایج
حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری در بررسی
سؤال پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و
کنترل با توجه به سطوح آگاهی واجشناختی معنادار
است و تحلیل کواریانس تکمتغیری مشخص کرد که
دو گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیشآزمون در
مرحلۀ پسآزمون در هر سه سطح آگاهی واجشناختی
تفاوت معناداری دارند و به عبارتی آموزش آگاهی
واجشناختی به گروه آزمایش باعث افزایش نمرات
دانشآموزان در سه سطح آگاهی هجایی ،آگاهی
درونهجایی و آگاهی واجی شده است .چون در
تحلیل کواریانس اثر پیشآزمون حذف میشود،
میتوان بیان کرد که این افزایش نمرات ناشی از
آموزش و برنامۀ آگاهی واجشناختی است و برنامۀ اجرا
شده از اعتبار برخوردار است؛ به عبارتی این افزایش
نمرات ناشی از تفاوتهای فردی و عوامل دیگر نبوده،
بلکه ناشی از برنامۀ آگاهی واجشناختی بوده است و لذا
برنامۀ آگاهی واجشناختی از اعتبار و روایی الزم
برخوردار است .این یافته با یافتههای کرمی ،عباسی و
زکییی ( ،)1330همسو بوده و آنها نیز در پژوهشی
با عنوان "تأثیر آگاهی واجشناختی بر سرعت ،دقت و
درک مطلب دانشآموزان نارساخوان" از برنامۀ ده
جلسهای آگاهی واجشناختی استفاده کردند و نشان
دادند که برنامۀ آموزش آگاهی واجشناختی از روایی
الزم برخوردار است.
فرضیۀ پژوهش مبنی بر تأثیرآموزش آگاهی
واجشناختی بر عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظه فعال
دانشآموزان دختر دارای مشکالت خواندن ،دارای
استفاده از کواریانس چندمتغیری تحلیل و با توجه به
معناداری تفاوت گروه آزمایش و کنترل این فرضیه
تأیید شد .تحلیل نتایج نشان داد که نمرههای حلقۀ
واجشناختی حافظۀ فعال در گروه آزمایش باالتر از
گروه کنترل بوده و آموزش آگاهی واجشناختی بر
عملکرد حلقۀ واجشناختی حافظۀ فعال دانشآموزان
دارای مشکالت خواندن مؤثر است .تحلیل کواریانس
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خواندن است .از میان مؤلفههای حافظۀ فعال تاکنون
به حلقۀ واجشناختی توجه کمتری شده است ،بنابراین
امید است که پژوهش حاضر توانسته باشد تا حدی در
جهت گسترش این حیطه مهم در روانشناسی و
آموزش دانشآموزان قدم برداشته و مقدمات پژوهش-
های بعدی را برای عالقهمندان این حیطه فراهم کند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر عدم تعمیم
نتایج به جنس پسر است که پیشنهاد میشود
پژوهشگران آینده چنین پژوهشی را روی پسرها نیز
انجام دهند .از دیگر محدودیتهای این پژوهش،
محدودیت در ابزارها برای بررسی حلقۀ واجشناختی
است و در نهایت نداشتن دورۀ پیگیری از دیگر
محدودیتها است.

وجود دارد ،میتوان این انتظار را داشت که برنامۀ
آموزش آگاهی واجشناختی بر حلقۀ واجشناختی
تأثیری مثبت داشته باشد .در این پژوهش ،متغیر
وابسته اصلی حلقۀ واجشناختی ،حافظۀ فعال است و
تحقیقات متعدد مبین این نکته است که عملکرد
کودکان دارای مشکالت خواندن در مقایسه با کودکان
عادی در هریک از اجزای حافظۀ فعال (عامل مجری
مرکزی ،حلقۀ واجشناختی ،صفحۀ دیداری -فضایی و
مخزن رویدادی) متفاوت است (پیکرینگ و گدرکول،
 .)0222بدین صورت که اوالً کودکان دارای مشکالت
خواندن ،عملکرد ضعیفی در حلقۀ واجشناختی دارند.
این یافته از دیدگاهی که معتقد است کودکان دارای
مشکالت خواندن در تکرار کلمات ناآشنا یا شبهکلمات
مشکل دارند ،حمایت میکند .ثانیاً کودکان دارای
مشکالت خواندن عملکرد ضعیفی در مجری مرکزی
نشان میدهند .ثالثاً کودکان دارای مشکالت خواندن
در عملکرد صفحۀ دیداری -فضایی نقص چندان
شدیدتری نسبت به سایر اجزاء نشان ندادند .نتایج در
پژوهش حاضر نیز نشان داد که دانشآموزان دارای
مشکالت خواندن در عملکرد حلقۀ واجشناختی ضعف
دارند .گدرکول و بدلی ( )1383نیز در تحقیقی به
بررسی اندازۀ حلقۀ واجشناختی کودکان از طریق تکرار
ناکلمات پرداختند و به این نتیجه رسیدند ،کودکانی
که حلقۀ واجشناختی ضعیفتری دارند ،به احتمال
بیشتر دچار مشکالت خواندن میشوند و حلقۀ
واجشناختی ،پیشبینیکنندۀ خوبی برای تعیین
مشکالت خواندن خواهد بود که پژوهش حاضر با این
پژوهش نیز همسو است و پیشنهاد میشود که در
مراکز ناتوانیهای یادگیری نیز از آزمونهای آگاهی
واجشناختی و خردهآزمونهای حلقۀ واجشناختی
حافظه فعال برای تعیین مشکالت خواندن استفاده
شود.
در نهایت ،نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر
معنادار برنامۀ آموزش آگاهی واجشناختی بر عملکرد
حلقۀ واجشناختی دانشآموزان دارای مشکالت

تشكر و سپاسگزاري:
از مسئولین محترم آموزش و پرورش فشافویه ،مدیران ،معلمان و
دانش آموزان عزیزی که همکاری الزم را در اجرای این پژوهش با ما
داشتند و همچنین از مساعدتهای استاد گرامی آقای دکتر محمدرضا
حسنزادهتوکلی که در تحلیلهای آماری پژوهش ما را یاری نمودند،
تشکر و قدردانی میشود.

يادداشتها:
1) Working memory
2) Central executive
3) Phonological loop
4) Visuo spatial sketch-pad
5) Episodic buffer
6) phonological awareness training
7) phonological awareness
8) Storage
9) Rehearsal
10) Verbal working memory
11) Hotelling's Trace
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استثنایی.30-33 ،32 ،
قمریگیوی ،حسین؛ نریمانی ،محمد و محمودی ،هیوا.)1331( .
اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی ،بازداری
پاسخ و حافظۀ کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه /بیش
فعالی .ناتوانیهای یادگیری.38 -311 ،0 ،
کاکاوند ،علیرضا ( .)1381ناتوانیهای یادگیری (چاپ سوم) .کرج :نشر
سرفراز.
کرمی ،جهانگیر؛ عباسی ،زینب و زکییی ،علی .)1330( .تأثیر آگاهی
واج شناختی بر سرعت ،دقت و درک مطلب دانشآموزان نارسا-
خوان ،ناتوانیهای یادگیری ،3،ص .38 -13
لطفی ،صالح الدین .)1331( .اثربخشی برنامۀ تمرین رایانهای شناختی

بر عملکرد حافظۀ فعال دیداری فضایی دانشآموزان دارای
مشکالت خواندن .پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
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