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Introduction: This study aimed to study the effectiveness of phonological interventions 

to improve working memory in children with reading difficulties.  

Methods: The study population consisted of first-grade poor readers girl students in 

Tehran.  Thirty students were recruited through a purposeful method (n=15 in 2 groups). 

The experimental group was received the 13 sessions of the 80-minute training program, 

which developed based on phonology. Assessment instruments included Diagnostic Pho-

nological Awareness test (Dastjerdi & Soleimani, 2010) and Wechsler memory scale. 

Pretest and posttest data were analyzed using analysis of covariance. 

Results: Result revealed that phonological intervention could enhance experimental 

groups working memory (P<0.001). 

Conclusion: Thus, the results suggested the phonological intervention, which can be 

crucial to be ready for learning
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مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی مداخالت آموزش واج آگاهی بر بهبود حافظه کاری دانش آموزان با مشکالت 

خواندن انجام گرفت. 

نارساخوانی عالیم مشکالت  بر اساس چک  لیست  ابتدایی که  اول  پایه  این منظور 30 دانش آموز دختر  به  روش کار: 

یادگیری را داشتند به روش هدفمند گزینش و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 15 نفر( جای گرفتند. 

افراد گروه آزمایش در 13 جلسه 80 دقیقه ای بر اساس برنامه تدوین شده آموزش های واج شناختی دریافت نمودند. نمرات 

پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان دو گروه با آزمون های آگاهی واجی سلیماني و دستجردي )1384( و حافظه   کاری 

وکسلر جمع آوری شد.

یافته ها: داده های حاصل از اجرای آزمون ها با روش تحلیل کوواریانس، اثربخشی مداخالت واج شناختی بر حافظه کاری 

.)P>0/001( را تایید کردند

نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی مداخالت واج شناختی در حافظه کاری و نقش همزمان در بهبود خواندن می توان ادعا 

کرد پرداختن به آموزش های واج شناختی در طول سال اول تحصیل و یا حتی پیش از دبستان ضروری می نماید.  
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مقدمه
و  از علل اصلی شکست تحصیلی  ابتدایی  پایه های  مشکل خواندن در 
حتی مشکالت رفتاری و خلقی است. ضعف خواندن بر اساس پنجمین 
با این ویژگی ها مشخص می شود:  راهنمای تشخیصی اختالالت روانی 
1. غلط یا آهسته خواندن و تقالی زیاد برای خواندن واژه )مثال خواندن 
غلط تک واژه یا آهسته خواندن و یا با تردید خواندن، حدس زدن مکرر 

کلمات، مشکل در صداکشی کردن واژه( 2. مشکل در فهم معنای آن 
چیزی که خوانده شده است )چنانچه متن را به طور درست هم بخواند 
اما از فهم توالی، ارتباط، نتیجه، یا معنای عمقی آن چیزی که خوانده 
ناتوان باشد( 3. مشکل در هجی کردن )ممکن است صامت یا مصوتی 
را اضافه کند، حذف کند و یا با صامت و مصوت دیگری جانشین کند( 

چکیده
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)1(. شیوع اختالالت خواندن بین جامعه دانش آموزی ایران 6/8 درصد 
گزارش شده است )2(. 

خواندن زیربنایی عصب شناختی دارد، طوری که فرض بر این است که 
بدکارکردی لوب پیش پیشانی نقشی مهم در خواندن دارد )3(؛ عالوه 
براین، کارکردهای اجرایی که حافظه کاری هم کارکردی از آن می باشد 
لوب پیش پیشانی است )4(. حافظه ی کاری داللت بر نظام یا نظام هایی 
دارد که گمان می شود جهت نگهداری داده ها در ذهن ضروری هستند 
تا تکالیفی چون استدالل، درک یا یادگیری تکمیل شود )5(. حافظه ی 
کاری ظرفیت محدودی دارد و داده ها را جهت کمک به طبقه بندی بر 
اساس اطالعات موجود یا جدید، پردازش می کند )6(. شواهدی وجود 
و  کاری  حافظه  به  مربوط  مشکالت  اهمیت  می دهند  نشان  که  دارد 
بیشتر است  یادگیری  ناتوانی های  با  برای دانش آموزان  کارکرد اجرایی 
)7(. کودکان با نیازهای ویژه اغلب توانایی پایینی در حافظه کاری دارند؛ 
از جمله در کودکان مبتال به مشکالت یادگیری ریاضی )8-10( خواندن 
)11، 12( نقص توجه_بیش فعالی )13، 14( و نقایص  ویژه زبان )15(. در 
الگوی اصلی حافظه کاری بدلی و هیچ )16( حافظه ی کاری مرکب از سه 
جزء صفحه دیداری_ فضایی، مجری مرکزی و حلقه واجی است. نتایج 
یک فرا تحلیل نشان می دهد مجری مرکزی برای یادگیری اولیه خواندن 
و حافظه کاری کالمی برای مهارت یافتن در خواندن مهم هستند و عالوه 
بسیار مهم  برای عملکرد دانش آموزان در مدرسه حافظه کاری  این  بر 
است )17(. کودکان از حافظه کاری برای نشان دادن رفتارهای مثبت، و 

انجام تکالیف درسی در کالس استفاده می کنند )18(. 
باالیی دارند. چرا که وظیفه  آگاهی واجی و حافظه کاری، همبستگی 
حلقه  عهده  بر  آوایی  نگهداری  خواندن  در  )که  محرک  نگهداری 
فضایی(،  دیداری  صفحه  عهده  بر  شکلی  نگهداری  و  واج شناختی 
بلند  حافظه  در  موجود  دانش  با  محرک  دادن  ارتباط  آن،  دستکاری 
مدت و در نهایت تولید پاسخ واجی بر عهده حافظه کاری است؛ بنابراین 
حافظه کاری قوی خواندن را تسهیل می کند )19(. از طرفی از تکالیف 
اصلی سنجش، تقویت حافظه کاری تکالیف و تمرین های واج شناختی 
است مانند فراخنای ارقام جهت سنجش، و یا تکرار ناکلمات یا هجاهای 
خواندن  مهارت  کسب  باعث  مشترک  شکل  به  تنها  نه  که  بی معنی، 
می شوند بلکه باعث تقویت یکدیگر هم می شوند )20(. نقص در حافظه 
جنبه های  در  را  خود  محدودیت  خواندن،  ناتوانی  با  کودکان  کاری 
محدودیت  و  واجی(  بازنمایی های  به  ناکارآمد  دسترسی  )مانند  خاص 
به روز رسانی اطالعات دیداری  )ناکارآمدی در نظارت و  دامنهعمومی 
و کالمی( نشان می دهد. محدودیت دامنه خاص در آنچه که بر »حلقه 
از  جزئی  واج شناختی  حلقه  می دهد؛  رخ  دارد  داللت  واج شناختی« 

حافظه کاری است که اطالعات کالمی را نگهداری می کند. محدودیت 
دامنهعمومی در آنچه که بر »مولفه اجرایی« حافظه کاری داللت دارد 
رخ می دهد، مولفه هایی از کارکردهای اجرایی که به خصوص در حفظ 
اطالعات مرتبط با تکلیف در پردازش اطالعات کالمی و دیداری-فضایی 
در مواجهه با حواس پرتی یا تداخل نقش دارد. مرور مطالعات شده نشان 
مشکل  بر  ثانویه  کاری  حافظه  اجرایی  مولفه های  مشکل  که  می دهد 
مولفه واج شناختی نیست، و رشد مولفه اجرایی حافظه کاری به طور 

معناداری با رشد خواندن مرتبط است )21(.
خواندن  بهبود  در  کاری  حافظه  تقویت  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
)بازشناسی  واژه، افزایش توانایی درک  متن( و همچنین بهبود حافظه 
و  میرمهدی  مثال  طور  به  است  بوده  موثر  شنیداری  و  دیداری  کاری 
همکاران در سال 1388 هم با آموزش کارکردهای اجرایی به خصوص 
حافظه کاری توانسته اند عملکرد ریاضیات و خواندن را بهبود دهند )22(. 
بر اساس چنین پژوهش هایی است که روز به روز بر شمار پژوهش های 
اثربخشی مداخالت حافظه کاری بر مهارت های درسی افزوده می شود 
)23(. برنامه های مداخله ای بیشتر رایانه ای که برای تقویت حافظه کاری 
استفاده شده اند مانند برنامه Robo Memo  )24( یا برنامه ای که سال 
1389 توسط موسسه تحقیقاتی رفتاری_شناختی سینا طراحی شده، 
اثرگذاری گزارش شده اند )25، 26(. اما هرچند که با پیشرفت بیشتر 
رایانه ای  بازی های  و  رایانه  به  دسترسی  و  مداخله ای  و  آموزشی  نظام 
تقویت حافظه کاری هم بیشتر شده است اما هنوز هم دسترسی به آنها 
به آسانی دسترسی به تمرین های مداد و کاغذی نیست؛ عالوه بر این به 
نظر می رسد تعمیم پاسخ ها از بازی ها و رایانه به تکالیف درسی و مداد 
و کاغذ هم آسان نیست و همین دوره انتقال را طوالنی تر می کند. بر 
این اساس تدوین برنامه ای  که بتواند حافظه کاری را افزایش دهد و در 
عین آسان بودن جهت اجرا، تعمیم دهی و دوره انتقال را به مهارت های 
درسی را هم آسان و کوتاه کند ضروری به نظر می رسد. با این دیدگاه و با 
توجه به اینکه حلقه آگاهی واجی از اجزای تشکیل دهنده حافظه کاری 
و  واج شناختی  مهارت های  همبستگی  به  هم  قبال  چنانچه  و  می باشد 
حافظه کاری اشاره شد، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تمرین  های 

واج شناختی در بهبود عملکرد حافظه کاری بود. 
 

روش کار
طرح این پژوهش از نوع طرح پیش آزمون_پس آزمون همراه پیگیری 
با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر کالس 
در  شده  انجام  ارزیابی های  اساس  بر  که  بود  تهران  شهر  ابتدایی  اول 
مهارت خواندن عملکرد ضعیف داشتند. روش نمونه گیری این پژوهش از 
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نوع نمونه گیری هدفمند است. نمونه های پژوهش شامل 30 دانش آموز 
دختر پایه اول بودند که بر اساس معیارهای معلمان پایه اول در خواندن 
عملکرد غیرقابل قبول داشتند ولی هیچ تشخیصی دریافت نکرده بودند، 
که با جایگزینی تصادفی 15 دانش آموز در گروه های آزمایش و کنترل 

قرار گرفتند. 
جزئیات اطالعات جمعیت شناختی 30 دانش آموز در جدول 1 آمده است:
در  روش  به  مناسب  منطقه  انتخاب  از  پس  پژوهش  اجرای  جهت 
دسترس جهت نمونه گیری یک دبستان دخترانه ابتدایی با 8 کالس اول 

با 126 دانش آموز انتخاب و از معلمان پایه های اول خواسته شد تا تمام 
دانش آموزان خود را بر اساس چک لیست نارساخوانی که توسط کلینیک 
اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش طراحی شده است مورد 
ارزیابی قرار دهند. در این مرحله 70 دانش آموز توسط معلمین معرفی 
شدند؛ سپس برای دانش آموزان غربال شده آزمون ریون رنگی اجرا شد 
هوش بهر  ریون سطح  نتایج  اساس  بر  که  دانش آموز  دو  نتیجه  در  که 
پایین تر از بهنجار داشتند از جامعه ی آماری مورد مطالعه حذف شدند. 
در  یا  و  بودند  رفتاری  مشکالت  دارای  که  دانش آموزانی  این  بر  عالوه 
از  شکایت  معلمهایشان  ولی  میخواندند  راحتی  به  خود  والدین  حضور 
نیز حذف  داشتند  درکالس  خواندن  و  کردن  برقرار  ارتباط  در  ناتوانی 
از  و  بررسی شد  معرفی شده،  دانش آموزان  پرونده ی  نهایت  در  شدند. 
لحاظ سطح سواد والدین و موقعیت اقتصادی همتا شدند. پس از تشکیل 
گروه ها آزمون تشخیصی خواندن و آزمون آگاهی واجی و حافظه یکاری 
به عنوان پیشآزمون اجرا شد. سپس گروه در 13 جلسه مداخله آگاهی 
واج شناختی را دریافت نمودند. در پایان داده های پس آزمون؛ و بعد از 
یک ماه هم نمرات پیگیری با استفاده از آزمون های یاد شده جمع آوری 

و تحلیل شد.
آزمون آگاهي واج شناسي: این آزمون توسط سلیماني و دستجردي 
)26( طراحی شده و دارای ده خرده آزمون است و مهارت هاي اساسي 
چون آگاهي هجایي، آگاهي واحدهاي درون هجایي و آگاهي واجي را 
برای  راهنما  کلمات  با  اجرای هر بخش  نحوه  ابتدا  اجرا  در  مي سنجد. 
به  بخش  آن  به  مربوط  تصاویر  سپس  می شود.  داده  توضیح  آزمودنی 
آزمودنی ارائه می شود. در صورتی که آزمودنی مورد خواسته شده را پاسخ 
دهد، امتیاز 1 می گیرد و در صورتی که پاسخ نداد یا پاسخ غلط داد، 
امتیاز صفر می گیرد. پایایی این آزمون را به دو روش آزمون_بازآزمون 

که  آزمون_بازآزمون  روش  در  است.  شده  محاسبه  کرونباخ  آلفای  و 
برای  کرنباخ  آلفای  با  و  پایایی 0/90  توسط سازندگان محاسبه شده 
کل آزمون 0/98 گزارش شده است. آلفای کرنباخ خرده آزمون ها برابر 
قافیه=  تشخیص  0/84؛  تجانس=  0/87؛  هجایی=  تقطیع  با:  است 
آغازین  واج  دارای  کلمات  تشخیص  0/93؛  واجی=  ترکیب  0/86؛ 
0/90؛  یکسان=  پایانی  واج  دارای  کلمات  تشخیص  یکسان=0/89؛ 
تقطیع واجی= 0/96؛ نامیدن و حذف واج پایانی= 0/95؛ حذف واج 
آزمون  این  از   .0/87 آغازین=  واج  حذف  و  نامیدن  0/89؛  میانی= 
مالکی  روایی  شد.  استفاده  امال  پایه ای  مهارت هاي  سنجش  جهت 

آزمون 0/90 و 0/94 گزارش شده است )26(.
از  ریون  پیشرونده  آزمون  ریون:  پیشرونده  ماتریس های  آزمون 
معتبرترین  و  دقیق ترین  از  یکی  که  است  کلی  استدالل  آزمون های 
جمله  از  آزمون  این  می دهد.  دست  به  را  عمومی  هوش  اندازه های 
آزمون های هوش غیرکالمی است که ریون در انگلستان ساخته است. 
اول  دارد. دفترچه  و دو دفترچه جداگانه  فرم دو مجموعه سوال  این 
با 12 سوال فقط برای تعیین تفاوت بین افرادی که دارای هوش های 
سوالی   36 دفترچه  که  حالی  در  است.  شده  تهیه  هستند،  متفاوتی 
تمایز خالص تر و دقیق تر میان افراد را نشان می دهد. فرم 36 تصویری 
آزمون هوش ریون که اکثر تصاویر آن رنگی است برای کودکان 5 تا 
10 ساله و نیزکودکان عقب ماندهی ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد. 
که  است  شده  داده  نشان  انگلستان  کشور  در  اعتباریابی  پژوهشهای 
پایایی  باالست،  هوش  عمومی  عامل  تشخیص  در  ازمون  این  اعتبار  
این آزمون به روش ضریب همبستگی دو بار اجرا 0/91 بدست آمده 

است )27(. 
سال  در  وکسلر  هوش  مقیاس  فارسی  نسخه  وکسلر:  آزمون هوش 

                   شاخص 
    گروه  

 سن
میانگین±انحراف استاندارد

آزمون هوش ریون
میانگین±انحراف استاندارد

106/13±7/015/54±0/60آزمایش

104/76±6/876/22±0/44کنترل

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها
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 جدول 2. اهداف و محتوای جلسات

علوم  و  روان شناسی  متخصصان  از  گروه  یک  نظر  زیر   1363-1364
تربیتی در دانشگاه شیراز ترجمه و انطباق داده شد. به منظور تعیین 
پایایی آزمون مجدد آزمون ها و هوش بهرها و ضرایب  پایایی مقیاس، 
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مقیاس  این  آزمون های  تصنیفی  پایایی 
در  و   0/94 تا   0/44 آزمون ها  پایایی  ضرایب  و  مجدد  آزمون  پایایی 
آمده  بدست   0/98 تا   0/42 آزمون ها  پایایی  کردن،  نیمه  دو  پایایی 
است. در بررسی اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس ویپسی ضرایب 
ترتیب  به  مقیاس  دو  کل  و  عملی  کالمی،  بهرهای  هوش   همبستگی 

0/84، 74 و 0/85 به دست آمد )28(. 
چک  لیست نارساخوانی: این چک  لیست ابزار غربال گری است که 
برای دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی به کار می رود و در کلینیک 
اختالالت یادگیری سازمان آموزش و پرورش طراحی شده است. این 
معلم  که  می گیرد(  نمره  یک  ماده  )هر  دارد  ماده   14 چک  لیست 
کالس مربوط آن را تکمیل می کند، اگر برای دانش آموزی بیش از 5 
ماده عالمت زده شود آن دانش آموز مشکوک به نارساخوانی شناخته 

می شود. ضریب پایایی این آزمون برای نمره کل بین 0/41 تا 0/95 
محاسبه شده است )29(.

آگاهی  برنامه  شامل  مداخله  برنامه  واج شناختی:  آگاهی  مداخله 
موجود  توصیه های  اساس  بر  واج شناختی  آموزش  است،  واج شناختی 
در برنامه های کریمی و علیزاده )30( و تبریزی )31(، آموزش خواندن 
مهارتهای  آموزش  راهبردهای   )33( اختالل های  یادگیری  و   ،)32(
روایی  بررسی  جهت  تدوین،  از  پس  برنامه  شد.  طراحی   )34( زبانی 
 12 نظرات  از  ساخته  محقق  پرسشنامه  اساس  بر  و صوری  محتوایی 
اول  پایه  آموزگاران  نیز  و  دانش آموزان  آموزش  در  متخصص  استاد 
اعمال  و  متخصصین  نظر  جمع آوری  از  پس  شد.  استفاده  ابتدایی 
تغییرات جزیی برنامه جهت اجرا برای دو گروه در سیزده جلسه آماده 
شد. طول مدت هر جلسه از هر کدام از برنامه ها برابر با 80 دقیقه بود 
که به صورت گروهی توسط معلم آموزش دیده در اتاق های منبع اجرا 
شد. به اهداف و محتوای برنامه  مداخله آگاهی واج شناختی در جدول 

2 اشاره شده است.

محتوااهدافجلسه

اول
رمزگزاری  از  استفاده  کلمه؛  در  واج  شناخت  آنها؛  صحیح  تلفظ  و  الفبایی  نشانه ها ی  شناخت 
برای  یادگیری نشانه ها ی الفبای فارسی؛ کودک بتواند بدرستی صداکشی کند؛ حافظه  دیداری و 

شنیداری؛ درک مطلب.

ترمیم  و  نشانه شناسی  فارسی،  زبان  نفطه  با  و  بی نقطه  کلمات  شناخت  نشانه های  بر  تسلط 
مهارت  نقطه دار،  و  بی نقطه  کلمات  شناخت  کلمه،  در  موجود  نشانه ها ی  تشخیص  اشتباهات، 
صداکشی، تشخیص واج آغازین، یادگیری کلمات آغازین یادگیری با کارت، کشیدن ستون های 
مقایسه ای برای  واج هایی که صدای  یکسان و نوشتار متفاوت دارند، نوشتن با گل سفال  یا خمیر 

بازی  یا جعبه  شن. 

فارسی، تشخیص کلمه در جمله، شناخت کلمات هم آغاز و مهارت در ترکیب حروف و بازیابی کلمات، کلمه خوانی.دوم نشانه ها ی  از شناخت  اطمینان  واج درکلمه،  نقش  از  آگاهی 
تشخیص هجا: باید صامت و مصوت و ترکیب آن را بشناسد هجا در کلمات دو هجایی.

سوم
شناخت کلمات هم پایان برای حافظه  کاری به  صورت شنیداری_صداکشی )انگشتی( به صورت 
دیداری، دانش آموز کارت را ببیند و واج ها  را تشخیص دهد، بازی با نشانه ی آخر کلمه و نشانه ی 
آغاز کلمه، ساخت کلمات جدید برای درک مطلب، با معنای کلمه جدید بتواند کلمات جدید 

با افزودن واج بسازد.                   

افزودن واج و واج آگاهی از چگونگی ترکیب  واج در کلمات، بتواند بین کلمات سه یا چهار هجایی؛ 
ناکلمه خوانی و صداکشی آنها؛ تشخیص ناکلمه از کلمه تفوت قائل شود، درک مطلب: وسایل 

شغل افراد را به مشاغل وصل  کند.

چهارم
شناخت درست اجزای جمله و نقش هر قسمت برای حافظه  کاری دیداری، مهارت در تجزیه 
حروف به طور معکوس و مستقیم، شنیداری به غیر از دیداری )شفاهی(، مهارت در کلمه خوانی 

و حروف خوانی، بتواند در کلمه حرف ها را تشخیص دهد.

تشخیص  واج درکلمات 5 هجایی، مرور و رفع اشکال در قسمت واجی، تشخیص حروف در کلمه، 
برای درک مطلب: اجرای پانتومیم و تعریف توسط دانش آموز، پانتومیم کلمه و حدس آن کلمه و 

برگردان حرکات به نشانه و واج، استفاده از جمله  لغات سه کلمه ای، حذف واج آخر.

پنجم
کلمات را بتواند هجی کند، مهارت در خواندن در کلمات،بتواند حرف ها در کلمات را بشناسد، 
دانستن  و  از نقش حرف در کلمه، خواندن کلمات جدید  آگاهی  بسازد،  معنادار  کلمات جدید 

درک معنای آن.

یادگیری هجی کردن )صداکشی(، جا به جایی و جایگزینی ساخت کلمات جدید ، تشخیص کلمه 
از ناکلمه، پانتومیم دو کلمه ای، استفاده از لغات در جمله کوتاه.

بتواند به طرز صحیح بخش کند، مهارت در ترکیب حروف  مهارت در کلمات سه هجایی، خواندن ششم
سه و چند کلمه ای.

یادگیری بخش  کردن با دست یا هجاشناسی، الگوبرداری از روی کلمات مدل برای حافظه کاری 
دیداری، استفاده از لغات در جمله کوتاه.
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یافته ها 
میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری 

در جدول 3 ارائه شده است.
از  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  پیش فرض های  رعایت  جهت 
شاپیرو_ آزمون  نتایج  شد.  استفاده  لوین  و  شاپیرو_ ویلک  آزمون های 

ویلک برابر با 0/07 نرمال بودن توزیع نمرات را نشان داد، و نتایج آزمون 
لوین برابر با 0/34 فرض صفر اختالف بین دو گروه را در پیش آزمون 

رد کرد. نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 4 ارائه شده است.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان می  دهد که با توجه به ضریب F محاسبه 
شده، بین میانگین های تعدیل شده نمره حافظه کاری در مرحله پس 
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد )P<0/001(. توجه به ضریب اثر اتا 
نشان می دهد آموزش واج شناختی قادر است 47 درصد واریانس حافظه 

کاری را تبیین کند.

محتوااهدافجلسه

بتواند کلمات ناقص را کامل کند، مهارت در خواندن سه یا چند کلمه؛ درک مطلب معنای کلمات هفتم
خواندن کلمات 4 هجایی، ترکیب واج های جداگانه برای ساخت کلمه جدید، لمس بریل کلمات برجسته، بازی اعداد مستقیم_معکوس.

هشتم
بتواند بعد از شنیدن نشانه کلمه را کامل کند، بتواند برای تقویت حافظه ی دیداری بعد از دیدن 
کلمه بدون نگاه به کلمات بعد از یک وقفه کوتاه کلمه را کامل کند، بتواند قسمت کمرنگ کلمه 

را به درستی پر رنگ کند، بتواند پازل کلمات را با نشانه ی درست پر کند.

هجا/تشخیص  جایگزینی  حرف،  دو  درست  ترکیب  مناسب،  حروف  با  ناقص  کلمات  تکمیل 
شنیداری دو هجایی، درک مطلب. 

بتواند در کلمات 3 بخشی واج را شنیداری و دیداری تشخیص دهد، در بین کلمات بتواند کلمات نهم
بهم ریخته را یازسازی کند.

بخشی،  کلمات 2  کلمات سه هجایی، درک مطلب  واج درکلمات دوبخشی، خواندن  تشخیص 
تکمیل واژه، تشخیص کلمات دوبخشی/درک مطلب همان کلمات، بریل خوانی.

برای درک مطلب معنای کلمات داستان را بداند، بتواند به سواالت متن به درستی پاسخ دهد، دهم
بتواند جمالت به هم ریخته را مرتب کند، 10 کلمه ناقص را کامل کند.

بخشی،  کلمات 3  کلمات 3 هجایی، درک مطلب  بخشی، خواندن  کلمات 3  در  واج  تشخیص 
تعویض واج اول-وسط-آخر-، ترکیب درست 4 یا 5 واج، تشخیص شنیداری و دیداری کلمات 
چهار هجایی از طریق صوت، مرتب کردن دیداری واج ها و ساخت واژه، مرتب کردن شنیداری 

واج ها و ساخت واژه

تکمیل کلماتی که یک حرف آنها جا افتاده، خواندن جمالت کوتاه و گفتن معنای آن، پرسش از بتواند کلمات با 2 جای خالی را پرکند، بتواند کلمات خواسته شده را از متن پیدا کند.یازدهم
سواالت متنی، مرتب کردن شنیداری واژه ها و ساخت جمله.

دوازدهم و 
سیزدهم

حافظه کاری شنیداری پرسشی از متن، بتوانند با برداشتن نوشتار کلمه آن را ذهنی هجی کنند 
و دیداری روی کارت ها جدا جدا بسازد.

پرکردن کلمات با 2 جای خالی، خواندن متن کوتاه، پرسش سوال از متن شنیده شده، جستجوی 
کلمات شنیده شده در متن  

گروه
انحراف معیارمیانگینتعداد

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

151510/0613/202/712/59آزمایش

15159/6010/262/892/63کنترل

 ادامه جدول 2. اهداف و محتوای جلسات

جدول 3. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری دو گروه



آموزش آگاهی واجی و تقویت حافظه کاریپرستو حریری و همکاران

58

مجموع منبع تغییر
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPضریب اثر اِتا

136/341136/3466/930/0010/71پیش  آزمون

49/03149/0324/070/0010/47گروه

54/99272/03خطا

438630کل

بحث
این پژوهش با هدف مطالعه اثر بخشی آموزش واج شناختی بر بهبود 
نتایج  با مشکالت خواندن صورت گرفت.   حافظه کاری دانش آموزان 
کاری  ارتقای حافظه  در  واج شناختی  آموزش های  اثربخشی  از  حاکی 
بر  این معنی که آموزش های واج شناختی عالوه  به  بود.  دانش آموزان 
نقش پر رنگ در ارتقای مهارت های خواندن می توانند حافظه کاری را 
همکاران  و   Park نتایج  با  نتیجه  این   .)36  ،35( ببخشند  بهبود  نیز 
2013 همسو است؛ آنان دریافتند که پس از ارائه مداخالت واج شناختی 
است  یافته  معناداری  بهبود  زبانی  ویژه  نقص  با  دانش آموزان  عملکرد 
می تواند  اثر گذاری  که  معتقدند   2008 همکاران  و   Dahlin  .)37(
اجرایی  و کارکردهای  مناطق مغزی خواندن  این همپوشانی  از  ناشی 
عصب  مناطق  اشتراکات  همین  علت  به  )38(؛  باشد  کاری  حافظه  و 
واج شناختی  حلقه  رشد  که  است  کاری  حافظه  و  خواندن  شناختی 
اولیه و اساسی خواندن محسوب می شود و همین  حافظه کاری، نیاز 
می تواند  واج شناختی  حلقه  رشد  بودن  نیاز  پیش  و  مناطق  اشتراک 
همبستگی مهارت های واج شناختی و حافظه را هم نشان دهد )39(. 
صدای  تشخیص  مانند  واج شناسی  تمرین های  انجام  هم  طرفی  از 
بین  از  هم   قافیه   واژه های  کردن  پیدا  واج ها،  جایگزینی  آخر،  یا  اول 
همه  شده  مطرح  واج های  با  واژه  طرح  یا  و  شده  خوانده  واژه های 
حتی  دیگر  بیان  به  می باشند.  کاری  حافظه  از  کمک گیری  مستلزم 
اگر تقویت حافظه کاری مدنظر نباشد این تمرین ها به شکل خود به 
خودی می توانند باعث بهبود حافظه کاری شوند و در نهایت همزمان 
یعنی  می شود.  تقویت  هم  کاری  حافظه  امال  یا  خواندن  تقویت  با 
عملکرد درسی در کل از دو جهت ارتقا می یابد: اول با تقویت مهارت 
چنین  این  کاربرد  بنابراین  کاری.  حافظه  تقویت  دوم  و  واج شناختی 
بهبود همزمان  با  رابطه  اقتصادی و موثر می باشد. در  برنامه ای بسیار 
دو مهارت خواندن و ظرفیت حافظه کاری با یک برنامه مداخله شاید 
در  مداخله  امکان  و  کاری  حافظه  بنیادین  اهمیت  به  توجه  با  بتوان 

پیش  است  ضروری  کرد  ادعا  خواندن،  رسمی  آموزش  از  پیش  آن 
چون  مشکلی  علت  به  دانش آموزی  اینکه  ادعای  و  زدن  برچسب  از 
اختالالت یادگیری در خواندن پیشرفت الزم را ندارد دانش آموز را در 
معرض مداخالت واج شناختی قرار دهیم مانند آنچه که الگوی پاسخ 
ادعا  می توان  پیشگیرانه  دیدگاه  یک  با  البته  می کند.  ادعا  مداخله  به 
کرد، اگر ارائه این مداخالت پیش از دبستان باشد از آمار دانش آموزان 
با مشکالت یادگیری کاسته خواهد شد. از محدودیت های این پژوهش 
عدم تفکیک خرده مهارت های حافظه کاری است که همین امر سبب 
عددی،  مهارت های  خرده  از  یک  کدام  که  کرد  ادعا  نتوان  می شود 
توصیه  پژوهشگران  به  بنابراین  است.  یافته  بهبود  فضایی  یا  الفبایی 
را  ارتقای خرده مهارت ها پژوهش  قرار دادن  تعیین هدف  با  می شود 

تکرار کنند. 

نتیجه گیری
و نقش  واج شناختی در حافظه کاری  اثربخشی مداخالت  به  توجه  با 
همزمان در بهبود خواندن می توان ادعا کرد پرداختن به آموزش های 
دبستان  از  پیش  حتی  یا  و  تحصیل  اول  سال  طول  در  واج شناختی 
ارزان و  با توجه به ویژگی هایی چون  این  بر  ضروری می نماید. عالوه 
آسان بودن اجرای تمرین ها، پیشنهاد می شود تمرین های واج شناختی 
به شکل فعالیت های مکمل مهارت های درسی، در کالس های آموزش 
عمومی به کار گرفته شوند تا عالوه بر نقش مستقیم در ارتقای عملکرد 
بهبود  به  به شکلی دیگر  نیز  تقویت حافظه کاری  با  بتوانند  تحصیلی 

عملکرد تحصیلی کمک کنند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از اولیای مدارس و والدین دانش آموزان شرکت کننده در 

پژوهش کمال تشکر و قدردانی دارند. 
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