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 آگاهی واج شناختی بخشی از دانش زبانی است و ارتباط مستقیم و معناداری با مهارت                :هـدف 
 آگاهـی واج شـناختی شـامل سه مؤلفۀ آگاهی هجایی،          . سـوادآموزی و خـواندن و نوشـتن دارد        

نتایج پژوهش  روی    . و آگاهی واجی می شود    ) تجانس و قافیه  (هجایی   آگاهـی از واحـدهای درون     
هدف . زبـان هـای گوناگـون نشان می دهد که بین آگاهی واج شناختی و دیکته ارتباط وجود دارد                  

 219 پژوهش حاضر روی     :روش. ایـن پـژوهش بررسـی ایـن ارتـباط در زبـان فارسـی است               
 دوم ابتدایـی چهار منطقه شهر کرج انجام شد که به روش خوشه ای      دانـش آمـوز دختـر و پـسر        

ابتدا از آزمودنی ها به صورت انفرادی آزمون آگاهی واج شناختی . تـصادفی انـتخاب شـده بودند      
این مطالعه  . در مرحلۀ بعد در هر کالس به صورت گروهی آزمون دیکته گرفته شد            . بـه عمـل آمد    

کل دیکته    یافته های این پژوهش نشان داد که نمرۀ          :افته ها ی. شیوۀ مقطعی انجام شده است    بـه   
در میان مؤلفه های تشکیل دهندۀ      . بـا نمـرۀ کـل آزمـون آگاهـی واج شناختی ارتباط معنا دار دارد               

آزمـون آگاهـی واج شـناختی، آگاهـی هجایی کمترین و آگاهی واجی بیشترین ارتباط را با نمرۀ                   
ش نشان می دهد که در کودکان فارسی زبان نیز همانند            این پژوه  :نتیجه گیری . دیکـته داشـت   

 .سایر کودکان بین آگاهی واج شناختی و مهارت دیکته ارتباط وجود دارد

 
 دانش آموزان ، پایۀ دوم ابتدایی،دیکتهنمره  آگاهی واج شناختی، :  واژه هاکلید
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 1مقدمه

 
یادگیــری خــواندن و نوشــتن شناســایی عــوامل تأثیــرگذار بــر 

مـی تـواند نقـش مهمـی در بـرنامه ریزی آموزشی و درمان کودکان                
 چهاربا توجه به شیوع باالی      . دارای مـشکالت یادگیری داشته باشد     

، )1376  تبریزی،( درصدی کودکان مبتال به اختالل یادگیری        12تا  
شناسـایی ایـن عـوامل مـی تـواند در طراحـی بـرنامه هـای پیــشگیرانه         

یکی از این عوامل    . ودکان قبل از ورود آنها به مدرسه مؤثر باشد        کـ 
تأثیـرگذار بر یادگیری خواندن و نوشتن، آگاهی واج شناختی است           

_____________________________________________ 
تهــران، خــیابان انقــالب، نرســیده بــه پــیچ شــمیران، دانــشکده توانبخــشی، گــروه  :   نــشانی تمــاس -1

 .گفتاردرمانی
Email: soleymaniz@tums.ac.ir 

در آگاهـی واج شناختی فرد  بدون توجه به معنای           ). 1996،  2دویـل (
کلمـه توانایـی بـه خاطـر آوردن و جابـه جایـی اجـزای سازنده یک                  

داشتن این  . و صداهای کلمه دارا می باشد     عبارت را به لغات، هجاها      
کودک در  . توانایـی برای یادگیری خواندن و نوشتن ضروری است        

جـریان یادگیـری مـی آمـوزد کـه صـداهای تـشکیل دهندۀ کلمه را                 
در دیکته نویسی   . بـه وسـیلۀ حـروف نوشـتاری نویـسه بازنمایـی کند            

 آن  کـودک بایـد قـبل از نوشـتن بـتواند لغت را به صداهای سازندۀ               
کـردن آن صدا     و از حـروف مناسـب بـرای نوشـتاری         بخـش کـرده     

اسـتفاده کـند و در هـنگام خـواندن کلمـه جدیـد قادر باشد صدای                 
 ).1997، 3استاک هوس(شده را رمزگشایی کند  حروف نوشته

_____________________________________________ 
2- Doyle   3- Stackhouse 
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در دهـه هـای گذشـته در زبان های دیگر، دربارۀ رابطه آگاهی            
تحقـیقات بسیار   واج شـناختی بـا خـواندن و نوشـتن و نیـز نقـش آن                 

شده در این زمینه     در زبان فارسی تحقیقات انجام    . زیـادی شده است   
محدود به تحقیقاتی می باشد که در آنها ارتباط آگاهی واج شناختی            

از جمله می توان به تحقیقات سلیمانی       . و خـواندن بررسی شده است     
نــتایج تحقــیق . اشــاره کــرد) 1385( میکاییلــی و فراهانــی  و)1379(

بـین مـؤلفه هـای آگاهی       در  نـشان داده اسـت کـه        ) 1379(انی  سـلیم 
واج شناختی، آگاهی هجایی و درون هجایی طی رشد کودک بدون          

  و آگاهــی واجــی بــا آمــوزش خــواندن کــسب ،آمــوزش خــواندن
در پژوهش خود به تبیین مدل     ) 1385(و فراهانی   میکاییلی  . مـی شود  

ن پرداخته و   پـردازش واج شـناختی در کـودکان عـادی و نارسـاخوا            
به طور .  که این مدل برای کودکان عادی مناسب است     اند نـشان داده  

کلـی در زبان های دیگر تحقیقات دربارۀ رابطۀ آگاهی واج شناختی            
آگاهی واج شناختی و خواندن بسیار رابطه و دیکـته نویـسی نسبت به       

در زبان فارسی نیز پژوهشگران با تحقیقی در این         . کمتـر بـوده است    
هـدف ایـن پـژوهش بررسی رابطۀ  آگاهی          .  مـواجه نـشده انـد      زمیـنه 

 .واج شناختی و دیکته نویسی در کودکان فارسی زبان است

ــبدیل    ــری ت ــبارت اســت از یادگی ــسی ع ــری دیکــته نوی یادگی
صـداهای گفـتاری بـه حـروف، چگونگـی کاربرد قواعد دستوری،               

ود شـیوۀ نوشـتاری و نیـز یادگیـری استثناهایی که در این قواعد وج              
یادگیری تبدیل صداهای   ). 2006،  3 و لکلیر  2، باسک 1سـنچال (دارد  

گفـتاری بـه حروف، همان آگاهی واج شناختی است که در مراحل             
 .اولیه یادگیری دیکته نویسی نقش مهمی ایفا می کند

مطالعـات نـشان داده انـد کـه دیکته نویسی کلماتی که در آنها               
 از کلماتی است که      حـرف غیرمعمول است،  دشوارتر      –تناظـر واج    

 بر اساس ارتباط واج     4کرینر.  حرف رایج است   –در آنها تناظر واج     
 درصد کلمات انگلیسی    60 حـرف برآورد کرده است که حدود         –

بـی قاعـده هـستند و نـشان داده اسـت این بی قاعدگی بر دیکته تأثیر                  
 ).2002، 7رتتی و کول6،  زیگلر5پریبه نقل از (می گذارد 

ناختی یک مهارت زبان شناختی اصلی در کسب   آگاهی واج ش  
سـواد شـناخته شـده و عاملی بسیار قوی در پیش بینی کسب مهارت               

ــت  ــتن اس ــواندن و نوش ــی    . خ ــای آگاه ــارت ه ــی از مه ــر برخ تأثی
بر پیش بینی   ) مـثل تجزیه صداها و جابه جا کردن آنها        (واج شـناختی    

_____________________________________________        

ناختی اگر کودکان در کسب مهارت های آگاهی واج ش    . بیشتر است 
اخـتالل نـشان دهـند، در اکتـساب مهـارت هـای سواد آموزی، یعنی                

 و 8الریو(خـواندن و نوشـتن بـا مـشکالت مـتعددی مواجه می شوند            
 ).1997؛ استاک هوس، 1999، 9کتز

 کــودک در پایــان کــالس اول و 276در مطالعــه ای کــه روی 
پایــان کــالس دوم انجــام شــد، مــشخص گــردید کــه آگاهــی        

 تکواژه شناختی و پردازش های      –رت های نحوی    واج شـناختی، مهـا    
زیربنایـی سـرعت نامـیدن به شدت با خواندن و دیکته نویسی مرتبط              

در مـیان ایـن سه عامل آگاهی واج شناختی نقش بیشتری در             . اسـت 
، 11 و کوهن  10پالزا(پـیش بینـی توانایی خواندن و دیکته نویسی دارد           

شــناختی در یــک مطالعــه طولــی دیگــر نقــش آگاهــی واج  ).2004
در . موفقـیت تحـصیلی کـودکان زودرس را مـورد بررسی قرار داد            

ایـن مطالعه نشان داده شد که آگاهی واج شناختی می تواند عملکرد             
، 13 و ریگر  12وکادلو(خـواندن را در ایـن کـودکان پـیش بینـی کـند               

2007 .( 

نــتایج پــژوهش هــا نــشان دهــندۀ وجــود ارتــباط بــین نقــص در 
واندن با صدای بلند و دیکته نویسی       خـ در  آگاهـی واجـی و اخـتالل        

کـودکان مبتال به نقص در آگاهی واجی شاید بتوانند با تکیه     . اسـت 
بـر خـواندن بـصری یـا بـه یـادآوردن شـکل لغـت نوشته شده، کلمه             

 ایـن نوع خواندن سبب بروز اشکاالت امالیی         .موردنظـر را بخوانـند    
 در شناخت   مـی شـود کـه در آن،  اشـتباه کـودک نـه به دلیل اشکال                 

 از عدم به خاطر      صداهای تشکیل دهندۀ  لغت، بلکه بیشتر ناشی        رسـاختا 
 "went"بـه  عـنوان مثال، کلمه      . آوردن شـکل صـحیح لغـت اسـت        

وزش اولیه مآ. "whent" امال می شود تا   "wnet"بیشتر به صورت    
و زودهـنگام و نقــص در آگاهـی واجــی سـبب جلوگیــری از بــروز    

درمان کودکان  . احل آینده می شود   اشـکال در سـوادآموزی در مـر       
در سـنین باالتـر نیز در رفع و اصالح بسیاری از مشکالت درازمدت         

بنابراین ذکر این نکته    ). 2002،  14گیلون(این کودکان مؤثر می باشد      
ضـروری است که عالوه بر این که آگاهی واج شناختی منبع مشکل        
_____________________________________________      
1- Senechal  2- Basque 
3- Leclaire   4- Kreiner 
5- Perry   6- Ziegler 
7- Colthearth  8- Larrivee 
9- Catts   10- Plaza 
11- Cohen   12- Wocadlo 
13- Rieger   14- Gillon 
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ــی ا    ــشخیص بالین ــناخته شــده اســت، در ت ــن خــواندن و دیکــته ش ی
 ).2003پالزا و کوهن، (مشکالت نیز مؤثر است 

کنون در زمینه آگاهی واج شناختی در ایران         تحقیقاتـی کـه تا    
شـده، بـر رابطه این مهارت و توانایی خواندن تکیه داشته است و از               
آنجـا کـه نـتایج پـژوهش هـای دیگر در زمینۀ آگاهی واج شناختی و            

ل تعمیم به زبان فارسی     دیکـته مـربوط بـه زبان های دیگر است و قاب           
نیـست، بررسـی رابطـۀ  آگاهـی واج شناختی و دیکته نویسی در زبان                

 .فارسی ضروری می گردد
 

 روش
 

هـدف اصـلی ایـن تحقـیق بررسـی ارتـباط بـین نمرۀ دیکته و                 
آگاهــی واج شــناختی اســت کــه بــرای ایــن کــار دو آزمــون دیکــته 

استفاده  )1379سلیمانی،  ( آگاهـی واج شـناختی       و )1383احی،  یسـ (
) 1382(روایی آن را دستجردی و سلیمانی    تعیین  تهیه و   . شـده است  

این آزمون شامل سه قسمت آگاهی هجایی، آگاهی        . انجـام داده اند   
آگاهی هجایی، . واحـدهای درون هجایـی و آگاهـی واجـی اسـت        

) 1990،  ٢ و برایانت  1گاسوامی(آگاهـی از سـاختار هجایی کلمه است         
آگاهی از  . ف تقطیع هجا بررسی می شود     کـه در ایـن آزمـون تکلـی        
 آگاهـی از بخـش آغازین یا پایانی کلمه        واحـدهای درون هجایـی،    

که این آزمون با تکلیف تجانس      ) 1990گاسوامی و برایانت،    (است  
آگاهی واجی، آگاهی از ساختار واجی      . و قافـیه سـنجیده مـی شـود        

تکالیف که این آزمون با     ) 1990گاسوامی و برایانت،    (کلمـه اسـت     
شناسـایی کلمـات بـا واج آغـازین یکسان، شناسایی کلمات با واج              
پایانـی یکـسان، نامـیدن و حذف واج آغازین، نامیدن و حذف واج              

 . تقطیع و ترکیب واجی سنجیده می شود وپایانی، حذف واج میانی

و روایی آن را    کرده  تهیه  ) 1383(آزمون دیکته را نیز سیاحی      
 کلمه وجود دارد که شامل      40ن آزمون   در ای . بـه دست آورده است    

. کلمـات تـک هجایی، دوهجایی،  سه هجایی و چهارهجایی می باشد            
در این  . اول ابتدایی انتخاب شده اند    » بخوانیم«ایـن کلمات از کتاب      

تحقـیق هـر کلمـه در قالب جمله ای که از همان کتاب انتخاب شده                
 .است، به کودک ارایه می شود

 و در پایۀ دوم     1383-84 سـال تحصیلی     آزمـون هـا در ابـتدای      
از آنجا که این پژوهش در ابتدای سال تحصیلی       . ابتدایـی اجـرا شـد     

 اجـرا شـده و هـنوز آمـوزش پایـۀ  دوم بـه طـور رسمی شروع نشده،                   

علت .  آزمودنـی هـا دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی محسوب می شوند            
باید ودنی ها   انـتخاب ایـن زمان برای اجرای آزمون این بوده که آزم           

 .کلیۀ حروف را در پایۀ  اول آموخته باشند

ــژوهش  219 ــونه پ ــر و 107( نم ــسر112 دخت ــورت  )  پ ــه ص ب
نمـونه گیـری خوشـه ای تـصادفی از چهار ناحیۀ آموزشی شهر کرج               

شهر کرج به چهار ناحیۀ آموزشی تقسیم می شود که          . انتخاب شدند 
 109، 1احیۀ  ن: تـرتیب عـبارت است از      تعـداد مـدارس هـر ناحـیه بـه         

 139،  4 مدرسه و ناحیۀ     147،  3 مدرسه؛ ناحیۀ    207،  2مدرسه؛ ناحیۀ   
از هـر ناحـیه آموزشـی، بـه صـورت تـصادفی یـک مدرسه                . مدرسـه 

دختـرانه و یـک مدرسـه پسرانه و در مجموع هشت مدرسه و از هر                 
ذکر . مدرسـه یـک کـالس دوم بـرای اجرای آزمون انتخاب شدند            

 دوم هـر مدرسـه بـه طور متوسط دو           ایـن نکـته الزم اسـت کـه پایـۀ          
ــت  ــالس داش ــی     . ک ــون آگاه ــرای آزم ــرای اج ــه ب ــی ک کودکان

واج شـناختی و آزمون دیکته انتخاب می شدند، می بایست معیارهای            
الزم بـرای اجـرای آزمـون را داشته باشند و در صورت نبود شرایط               

 2 1 .الزم از جامعه حذف و نمونه های جدید جایگزین می شدند

ج شـناختی و دیکـته بخشی از دانش زبانی است که   آگاهـی وا  
 نظیر شنوایی طبیعی، وضعیت هوشی و       ،برای رشد آن شرایط خاص    

بنابراین برای انتخاب آزمودنی ها . موردنیاز است ...  گفـتاری سالم و   
پـیش از اجرای آزمون آگاهی واج شناختی و آزمون دیکته، شرایط            

 :زیر درنظر گرفته شد

ز نظـر شنوایی، هوش و رشد گفتار و زبان          آزمودنـی هـا بایـد ا      
با آزمونگر همکاری کنند و اختالل یادگیری نداشته        . طبیعـی باشـند   

 . باشند

از آنجـا کـه کـودکان قـبل از ورود بـه مدرسه از نظر هوش و        
شـنوایی مورد سنجش قرار می گیرند، وضعیت هوش و شنوایی آنها            

یج آزمون ها تعیین بـا مـراجعه بـه پـرونده دانـش آموزان و بررسی نتا             
نیز وضعیت  ) 1376قربانی،  (با اجرای آزمون تمیز شنیداری      . گردید

آزمون . شـنوایی کـودک در هـنگام اجـرای آزمون محک زده شد            
مشابه آن   جفت   10 که   می باشد  جفت کلمه    40شامل  شنیداری  تمیز  

آزمودنی باید تشخیص می داد که      . متفاوت است دیگر   جفـت    30و  
_____________________________________________ 
1- Gaswami  2- Bryant 
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 در صورتی   و  که شنیده یکسان هستند یا متفاوت      کلمه ای  آیـا جفت  
که می توانست سه چهارم داده ها را درست تشخیص دهد، در مطالعه             

از آنجا که محقق این پژوهش گفتاردرمانگر بود،        . شـرکت می کرد   
بـا اسـتفاده از توصیف تصاویر، وضعیت آزمودنی ها را در جنبه های              

ــورد برر   ــناختی م ــناختی و معناش ــو، واج ش ــرار داده و در  نح ــی ق س
رد، آزمودنی از مطالعه کـ صـورتی کـه وجـود اخـتالل را تأیـید مـی           

برای بررسی وضعیت یادگیری دانش آموز از معلم        . حـذف مـی شـد     
وی در مـورد یادگیـری دروس دیکـته، ریاضی و جمله سازی سؤال              
مـی شـد و اگر هم سطح سایر دانش آموزان تشخیص داده شده بود،               

بــا تــوجه بــه آن کــه نظــر معلــم در .  مــی شــدطبیعــی در نظــر گــرفته
ــتایج آن در      ــسزایی دارد و ن ــش ب ــری نق ــتالل یادگی ــشخیص اخ ت
تــشخیص اخــتالالت یادگیــری همــتای آزمــون هــای رســمی اســت 

، از ایـن معـیار برای تشخیص اختالل یادگیری          )2008 ،  1مورتـیمور (
برای تأیید این تشخیص از اطالعات مندرج در پرونده         . اسـتفاده شد  

 .انش آموزان مبنی بر نبود سابقۀ مردودی نیز استفاده گردیدد

بـرای جلـب رضـایت اولـیا و والـدین دانش آموزان برای آنها               
توضـیح داده شـد کـه انجـام ایـن پژوهش هیچ گونه تأثیری بر روند                 
ــدارد و در ایــن مقطــع صــرفاً بخــشی از    یادگیــری دانــش آمــوزان ن

که نمی بایست وقفه ای در      از آنجا   . توانمـندی آنهـا بررسی می گردد      
آمـوزش دانـش آمـوزان ایجـاد شـود، آزمـون در ساعات غیردرسی          

 .گرفته شد

پس از  . پس از انتخاب آزمودنی مراحل زیر به ترتیب اجرا شد         
بـا آزمون آشنا و     او بـه تـرتیب زیـر        برقـراری ارتـباط بـا آزمودنـی،         

، قربانی( آزمـون تمیز شنیداری  .تـصاویر بـه وی نـشان داده مـی شـد          
،  توصــیف تــصاویر متوالــی بــرای بررســی فقــدان اخــتالالت )1376

  اجرای گروهی    و گفـتاری و زبانـی،   آزمـون آگاهـی واج شناختی            
 . انجام می شدآزمون دیکته برای هر کالس

آزمون : ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از        
اری و  تمیـز شـنیداری، تـصاویر متوالـی بـرای بررسـی وضعیت گفت             

، نوار کاست و     تصاویر آزمون آگاهی واج شناختی      زبانی آزمودنی، 
ترکیب (ضـبط بـرای اجـرای بخـشی از آزمون آگاهی واج شناختی              

، مــداد، پــاک کــن و کاغــذ بــرای اجــرای آزمــون دیکــته،  )واجــی
جوایـزی بـه عـنوان پـاداش و  پرسشنامه برای ثبت نتایج آزمون های                

 .مختلف

ته شــده و خطاهــای دانــش آمــوزان پــس از ایــنکه دیکــته نوشــ
 :مشخص و طبقه بندی شد، انواع خطاهای زیر مشاهده شد

در فـرآیند انـتخاب حروف      ): غیرآوایـی (خطاهـای نوشـتاری     
نوشـتاری مناسـب بـرای بازنمایـی سـاختار واج شـناختی، کودک با               

پس از نوشتن کلمات دیکته ،      . انـتخاب هـای زیـادی مواجه می شود        
در خطاهای نوشتاری   . از یـک احتمال دارد    برخـی از صـداها بـیش        

کـودک آوای موردنظـر را صـحیح انـتخاب کـرده ولی در انتخاب               
شـکل هـای مخـتلف نویـسه یـک واج اشـتباه مـی کند، مثل مریض،               

 1 .مریز، مریذ،  مریظ

خطاهایــی هــستند کــه کــودک در انــتخاب : خطاهــای آوایــی
: ان مثال به عنو . آواهـای تـشکیل دهنده یک کلمه مرتکب شده است         

 .طاغ= دوشمن، طاغوت = توند، دشمن = تند 

 :خطاهای آوایی در این پژوهش شامل موارد زیر می باشند

وقتی رخ می دهد که کودک حین نوشتن یک         : خطای حذف 
 .می خوریم، می خویم: مثال. کلمه، یک حرف را حذف کرده است

 آن دسته از خطاها که در آن حرفی به اشتباه           :خطـای جانشینی  
 .پژمرده، پجمرده:  مثال. انشین حرف اصلی شده استج

در این خطاها کودک حین نوشتن یک     : خطـای اضـافه نویسی    
مریض، : مثال. کلمـه، حرفـی را بـه کلمـه اصـلی اضافه نموده است             

 .معریض

نحـوه اجـرای آزمـون دیکته و نمره گذاری آن به صورت زیر              
هر کالس ایـن آزمـون بـه صورت گروهی برای دانش آموزان       : بـود 

ــد  ــرا  ش ــری از     . اج ــرای جلوگی ــب ب ــرایط مناس ــاد ش ــس از ایج پ
حـواس پرتـی یـا تأثیـرگذاری آزمودنی ها بر یکدیگر، متن دیکته با               
توجه به راهنمایی های معلمان دوم ابتدایی، برای آزمودنی ها خوانده           

 .و در صورت لزوم تا سه بار تکرار می شد

ده، در ازای هر در ایـن آزمـون ارزش هـر کلمـه یک نمره نبو       
غلط یک نمره از کودک کم نمی شد، بلکه به ازای تعداد خطاهای             
کـودک در هـر کلمـه، بـرای او نمـرۀ منفـی درنظـر گـرفته می شد؛                 
بـه طـوری کـه ممکـن بـود تعـداد غلط های یک کلمه بیش از یک                   

هجی » موبارضه«اگـر بـه صورت      » مـبارزه «مـثالً کلمـۀ     . مـورد باشـد   
و یک نمره   » مو«یک نمره برای    : می گرفت مـی شـد،  دو نمره منفی         

_____________________________________________ 
1- Mortimore 
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ــرای  ــه«ب ــای    . »ض ــداد خطاه ــذاری، تع ــرای ارزش گ ــوع ب در مجم
آزمودنـی در آزمـون دیکـته بـا هـم جمع و با تعداد خطاهای همان                 

 .آزمودنی در آزمون آگاهی واج شناختی مقایسه می شد

 :در آزمون دیکته موارد زیر جهت نمره دهی درنظر گرفته شد

یا جدانویسی کلمات جزو غلط ها در نظر        سـرهم نویسی     -1
 . نان وا– شالی زار، نانوا –شالیزار : مثال. گرفته نشد

حـذف تـشدید در کلمـه از نـوع غلـط های آوایی تلقی                -2
 . معلم–معلّم : مثال. شد

حـذف هـر کـدام از حـروف نوشـتاری در هجـی کلمه                -3
 – کبوتر   :مثال. جـزو غلـط های آوایی در نظر گرفته شد         

 .کوتر

یـا اضـافه نویـسی نقطـه، سـرکش یا دندانه جزو             حـذف    -4
حذف . درنظر گرفته شد  ) نوشتاری(غلط های غیرآوایی    

 –فرشته  :  کنجشک، حذف نقطه   –گنجشک  : سـرکش 
 .فرسته

انتهای کلمه از نوع    » ـه«و  » ه«غلـط های امالیی در مورد        -5
هــنده وانــه، = هــندوانه : مــثال. غیرآوایــی تلقــی گــردید

 .پاکیز= پاکیزه 

نظور توصـیف و تبیـین آمـاری داده هـای این پژوهش از برنامه               بـه مـ   
 و در بخــش تحلــیل داده هــا نیــز آزمــون ضــریب SPSS-11آمــاری 

 .همبستگی پیرسون به کار رفت
 

 یافته ها
 

ــناختی،    شــاخص هــای مرکــزی و پراکندگــی آگاهــی واج ش
آگاهـی هجایـی، آگاهی از واحدهای درون هجایی، آگاهی واجی           

 1آوایی و غیرآوایی پسران و دختران در جدول         و خطاهـای دیکـتۀ      
 .آمده است

 مشاهده می شود، میانگین چهار      1همـان گـونه کـه در جـدول          
ــی،   ــر آگاهــی واج شــناختی، آگاهــی از واحــدهای درون هجای متغی
. آگاهـی هجایـی و آگاهی واجی در دختران و پسران تفاوتی ندارد            

ای غیرآوایی در   میانگـین تعـداد کل غلط، غلط های آوایی و غلط ه           
 .پسران بیشتر از دختران بود

ــدول  ــرها    2در ج ــی متغی ــزی و پراکندگ ــای مرک ــاخص ه  ش
همان گونه که در    . برحـسب تعـداد غلـط در کل نمونه ها آمده است           

  نشان داده شده، در آزمون آگاهی واج شناختی، تعـــــداد 2جدول 

25



                                                                                                                    ارتباط آگاهی واج شناختی و نمرۀ دیکته دانش آموزان فارسی زبان دوم ابتدایی
 و همکارانزهرا سلیمانی 

 

 
 21-28، 7138، 1، شمارۀ 10سال تازه های علوم شناختی، 

 

٢٦

 

 
 
 

 غلط،   46 بیشینه   خطاهـا در زیـرآزمون آگاهی واجی با کمینه صفر،         
 بیشترین تعداد غلط را به خود اختصاص        11 و میانه    82/12میانگـین   
، میانگین  7همچنین آگاهی هجایی با کمینه صفر، بیشینه        . داده است 

در آزمون دیکته   .  و مـیانه صـفر کمتـرین تعداد غلط را داشت           22/0
 و  08/4، میانگین   57نیز تعداد غلط های آوایی با کمینه صفر،  بیشینه           

،  26 بیـشترین و غلـط هـای غیرآوایـی بـا کمینه صفر، بیشینه                2مـیانه   
 . کمترین بود3 و میانه 74/3میانگین 

ارتـباط نمـره کل تعداد غلط های آگاهی واج شناختی با تعداد             
نمره کل  . غلـط هـر یـک از متغیـرهای آزمـون دیکـته بررسـی شـد                

، >001/0p(آزمـون آگاهـی واج شـناختی بـا تعداد کل غلط دیکته              
456/0=r(        با تعداد کل غلط های آوایی ،)001/0p<  ،485/0=r (  و با

ــی   ــداد کــل غلــط هــای غیرآوای ــستگی ) 001/0p< ،372=r(تع همب
 .ضعیف داشت

همچنـین در بررسـی ارتـباط زیـرآزمون هـای مختلف آزمون             
آگاهــی واج شــناختی و آزمــون دیکــته مــشخص گــردید کــه بــین   

، آگاهــــی واحــــدهای )r=469/0 و >001/0p(آگاهــــی واجــــی 
 و آگاهــــــی هجایــــــی) r=312/0 و >001/0p(درون هجایــــــی 

)001/0p< 178/0 و=r ( بـــا آزمـــون دیکـــته بـــه تـــرتیب بیـــشترین
 .همبستگی وجود دارد

 

 بحث
 

همـان گـونه که در یافته ها بررسی شد، ضریب همبستگی نمرۀ             
کـل آگاهـی واج شناختی و نمرۀ کل آزمون دیکته و هر دو خطای               

غیرآوایـی ارتباط ضعیف تا متوسط را نشان می دهند، ولی           آوایـی و    
ایـن ارتــباط در خطاهــای آوایــی بیـشتر از غیرآوایــی مــی باشــد کــه   
مــی تــوان نتــیجه گــرفت مهــارت در آزمــون آگاهــی واج شــناختی  

بنابراین . مـی تـواند اثـر ضـعیف تـا متوسـطی بـر نمرۀ دیکته بگذارد                
 واج شناختی   مـی تـوان گفـت کـه نمـرۀ کـودک در آزمون آگاهی              

مـی تـواند بـه طـور متوسـط نـشان دهـندۀ مهارت کودک در توانایی                  
این نتیجه  . دیکته نوشتن و میزان خطاهای آوایی و غیرآوایی او باشد         

 .با یافتۀ پژوهشگران زیر همخوانی دارد

آگاهی واج شناختی را پیش نیاز      ) 1990(گاسـوامی و بـرایانت      
مه را سبب رمزگشایی و     بازشناسـی کلمـه و هـم چنـین بازشناسی کل          

 1هودســن. رمزگـشایی را عامل دیکته نویسی صحیح کلمه می دانند          
نیـز مطـرح کـرد کـه کـودکان دچـار اختالالت گفتاری با               ) 1992(

. منـشاء واج شـناختی در دیکته نویسی دارای مشکالت بیشتری هستند          
 نیز آگاهی واج شناختی را به عنوان پیش نیاز و ) 2003(پالزا و کوهن    

_____________________________________________ 
1- Hodgson 
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) 1995 (2 و کرنوال  1مک دونالد . مکمل زبان نوشتاری مطرح کردند    

نیـز آگاهـی واج شـناختی را بـه عـنوان پـیش نـیاز و پـیش بینـی کنندۀ                      
 .مهارت دیکته مطرح کردند

ضـریب همبـستگی آگاهـی هجایـی با نمرۀ کل آزمون دیکته             
نیز نشان دادند که جابه جایی      ) 2003(پـالزا و کـوهن      . ضـعیف بـود   

. سبت بـه حذف هجا همبستگی کمتری با نمرۀ دیکته دارد          هجاهـا نـ   
ایـن ارتـباط در جابـه جایـی هجاها در مقایسه با حذف هجا تقریباً به            

بنابـراین نتـیجه گـرفته مـی شـود کـه نـوع تکلیف          . نـصف مـی رسـد     
از آنجا که در این آزمون      . مـی تـواند در تعیین همبستگی مؤثر باشد        

است، همبستگی این تکلیف با     از تکلـیف تقطـیع هجـا استفاده شده          
 .نمرۀ کل دیکته ضعیف می باشد

ضــــریب همبــــستگی زیــــرآزمون آگاهــــی از واحــــدهای 
درون هجایـی بـا نمـرۀ کل آزمون دیکته، نشان دهندۀ ارتباط معنادار              

نیز نقش تشخیص قافیه در     ) 2001 (4 و تریمن  3بوراسـا . ضـعیف بـود   
مطرح کردند  کـاهش خطاهـای نوشـتاری زبان انگلیسی را این گونه            

کـه کـودک مـی تـواند بـا اسـتفاده از تـشخیص قافـیه هـای یکسان،                    
هجی کردن کلمات مشابه را با هم قیاس کند و در نتیجه از خطاهای              

 .احتمالی خود بکاهد

ضـریب همبستگی زیرآزمون آگاهی واجی با نمرۀ کل دیکته          
بنابراین می توان   . ارتـباط معـنا دار ضـعیف تـا متوسـطی را نـشان داد              

تـیجه گـرفت که تغییرات نمره آگاهی واجی می تواند بر دیکته اثر              ن
نیز بر وجود   ) 1993 (5اسـنولینگ . ضـعیف تـا متوسـط داشـته باشـد         

 .همبستگی بین مهارت های واجی و دیکته نویسی تأکید کرده است

که در آن رابطه بین آگاهی      ) 1379(نـتایج پـژوهش سـلیمانی       
ان می دهد که بین تکالیف      واج شـناختی و خـواندن بررسی شده، نش        

آگاهـی واجـی و خواندن بیشترین ارتباط وجود دارد و خواندن در             
پـیدایش آگاهـی هجایـی و آگاهـی واحـدهای درون هجایی نقشی              

در پژوهش حاضر نیز همبستگی ضعیفی بین آگاهی هجایی         . نـدارد 
. و آگاهـی واحـدهای درون هجایـی بـا دیکته نویسی وجود داشت             

یعنی ( گفت از بین سه مؤلفه آگاهی واج شناختی          بنابـراین مـی تـوان     
، )آگاهـی هجایـی،  آگاهی واحدهای درون هجایی و آگاهی واجی           
 .آگاهی واجی بیشترین همبستگی را با خواندن و دیکته نویسی دارد

بــا تــوجه بــه نــتایج ایــن تحقــیق، مــی تــوان نتــیجه گــرفت کــه 
زدیکی توانمـندی کـودک در آزمـون آگاهی واج شناختی ارتباط ن           

در تعـدادی از تحقیقات طولی نشان       . بـا توانایـی دیکـته ای وی دارد        
ــی کــودکان در آگاهــی     ــزایش توانای ــوزش و اف داده شــده کــه آم
واج شـناختی مـی تواند به افزایش توانایی کودک در دیکته نویسی و              

آموزش این مهارت در دوره های پیش دبستانی        . خواندن کمک کند  
نوان روش های کمکی در سنین بعد از شروع         و یـا استفاده از آن به ع       

مدرســه بــه رشــد مهــارت دیکــته نویــسی کــودک کمــک مــی کــند 
). 2003؛ پالزا و کوهن،    2002؛ گـیلون،    1990گاسـوامی و بـرایانت،      (

 با پی بردن به  رابطه آگاهی واج شناختی و دیکته نویسی می توان               حـال 
در بهبود  در پـژوهش هـای دیگـر تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی             

 .توانایی دیکته نویسی دانش آموزان را در زبان فارسی بررسی نمود
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