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Abstract  
Since, based on previous findings, orthographic depth affects the nature of cognitive mechanisms, different 

patterns can be expected depending on the degrees of transparency or opacity of the orthographic systems 

of languages. The main purpose of this study was to investigate the relationship between rapid automatized 

naming, phonological awareness, and phonological working memory with reading speed and reading 

accuracy in Persian. The participants included 75 healthy and normal monolingual Persian-speaking 

children (mean age 121.6 months) studying in Grades 3-5 in Zahedan elementary schools. From each grade, 

25 children were selected by purposive sampling. All children belonged to the middle and upper social 

classes. 9 subtests were administered to the children to measure the variables of IQ, reading speed, reading 

accuracy, phonological working memory, phonological awareness and rapid automatized naming. The 

results indicated that there is a strong and significant relationship between rapid automatized naming and 

reading speed. The relationship between this variable and reading accuracy was moderate and significant. 

Phonological awareness had a relatively strong and significant relationship with reading speed and reading 

accuracy. Phonological working memory had a significant and moderate relationship with reading speed. 

It did not have a significant relationship with the reading accuracy. Regarding the relationship between 

these cognitive predictors and reading in Persian, it can be inferred that it is very similar to the relationship 

between these variables and reading, which has been reported in inconsistent orthographies like English 

and Hebrew. The results indicate that the cognitive predictors are significantly affected by the orthographic 

transparency. 

Keywords: phonological awareness, phonological working memory, 

rapid automatized naming, reading, orthographic transparency. 
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 با دبستاني کودکان در خواندن و شناختي وکارهایساز رابطة
  فارسي خط ماهیت به توجه

   نیما نوری
 خارجی، هاینزبا و فارسی ادبیات دانشکدة شناسی،زبان دکتری دورة دانشجوی
 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه

  

  دوسترقیب شهال
 دانشگاه خارجی، هایزبان و فارسی ادبیات دانشکدة شناسی،زبان گروه دانشیار
 ایران تهران، طباطبائی، عالمه

  

 چکیده 
 توانمي گذارد،مي تأثير خواندن و شناختي سازوکارهاي بين رابطة بر خط عمق پيشين، هايیافته پایة بر که آنجا از

 این انجام از اصلي هدف. داشت انتظار هازبان خطي نظام تيرگي یا شفافيت ميزان به توجه با را متفاوتي الگوهاي
 صحت و خواندن سرعت با سریع خودکار نامگذاري و واجي فعال حافظة واجي، آگاهي رابطة بررسي پژوهش
 ميانگين) طبيعي و سالم زبانةتک زبانفارسي کودک 75 شامل هاآزمودني. بود زبانفارسي کودکان در خواندن
 هر از و بودند زاهدان شهر باالتر و متوسط اجتماعي هايطبقه از پنجم و چهارم سوم، هايپایه( ماه 6/121 سني
 هوشي، ضریب متغيرهاي سنجش براي آزمونخرده 9. شدند انتخاب هدفمند گيرينمونه شيوۀ به کودک 25 پایه،

 هایافته. گردید اجرا سریع خودکار نامگذاري و واجي آگاهي واجي، فعال حافظة خواندن، صحت خواندن، سرعت
 این بين رابطة. دارد وجود خواندن سرعت و سریع خودکار نامگذاري بين داريمعني و قوي رابطة که دادند نشان
 و خواندن سرعت با داريمعني و قوي نسبتاً رابطة واجي، آگاهي. بود دارمعني و متوسط خواندن صحت و متغير
 رابطة متغير این. داشت متوسطي و دارمعني رابطة خواندن سرعت با واجي فعال حافظة. داشت خواندن صحت
 واجي فعال حافظة و واجي آگاهي سریع، خودکار نامگذاري رابطة پيرامون. نداشت خواندن صحت با داريمعني
 هايدرخط خواندن و متغيرها این بين که است ايرابطه شبيه زیادي حدود تا رابطه این گفت توانمي خواندن با

 هايبينپيش که دارند آن بر داللت پژوهش هايیافته. است شده گزارش عبري و انگليسي نظير ناپایدار الفبایي
 . گيرندمي قرار خط شفافيت عامل تأثير تحت توجهيقابل حدود تا خواندن شناختي

 خودکار نامگذاری خط، شفافیت  خواندن، واجی، فعال حافظۀ واجی، آگاهی ها:کلیدواژه
  .سریع
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 مقدمه . 1
سه دهة اخير براي پاس  به این پرسش پدید آمده         ست   گرایش پژوهشي چشمگيري در  ا

ظام           مة ن که ه به این  با توجه  مایي مي     که  بازن بان را  یا الگوهاي        هاي خطي ز ند، آ مای ن
هاي  هاي خطي زبان  عملکرد زیربناهاي شهههناختي روندش رشهههد فراگيري خواندن در نظام        

هاي پيشهههين، نوع خط بر  به یافته   که با توجه    جایي آناند یا متفاوت. از   گوناگون مشهههابه   
گذارد، الگوهاي متفاوتي را با توجه به ميزان        ماهيت سهههازوکارهاي شهههناختي تأثير مي        

هاي شههفاف، تبادل در خطتوان انتظار داشههت. ها مينظام خطي زبان 2یا تيرگي 1شههفافيت
گيرد و روند رشد خواندن در مقایسه با خطوط نگاره سریعتر انجام ميهههواج و واجهههنگاره

حيث مفاهيم نظري (. هم ازCaravolas, 2013)پذیرد تيره با سرعت بيشتري صورت مي   
(Ziegler & Goswami, 2005و هم به  ) لحاظ شههواهد تجربي (Landrel, 2005،) 

يره، نظير انگليسههي، به زمان هاي تهاي رمزگشههایي در خطتوان گفت که رشههد مهارتمي
هاي شههفاف نياز دارد. بررسههي روند رشههد خواندن معموالً پس از  بيشههتري نسههبت به خط

پایة دوم و در      آمدن کودک بر موانع رمزگشهههایي الفبایي )در خط   فائق  هاي شهههفاف از 
 (.Moll et al, 2014گردد )سوم(  آغاز مي پایة هاي تيره ازخط

گوناگوني براي بررسهههي رابطة خط و مهارت خواندن در      سهههازوکارهاي شهههناختي     
سي قرار گرفته  سازوکارها، پردازش واجي تحقيقات مختلف مورد برر و  3اند. از ميان این 

هاي اخير ها در سهههالدو  سهههازوکار مهم در این نوع پژوهش 4نامگذاري خودکار سهههریع
ن بوده ند پردازش واجي   (.Georgiou & Parrila, 2020) دا فت،      فرای یا نایي در به توا
و حافظة  5شههود و شههامل آگاهي واجيسههازي و کاربرد آواهاي گفتاري اطالم ميذخيره

سته    مي 6فعال واجي ست از کودک خوا گردد. در تکليف معمولي آگاهي واجي، ممکن ا
کند؛ در این صههورت، کودک شههود که آواهاي خاصههي را در تلفژ واژه یا ناواژه حذف 

مجبور اسهههت که رشهههتة آوایي را درحافظة فعال خود نگهداري نماید، واج مورد نظر را          
این، بدیهي است اگرچه چنين برنماید. بناحذف کند و بقية رشتة واجي را ترکيب و تلفژ 

                                                           
1. transparency  

2. opacity  

3. phonological processing  

4. rapid automatized naming   

5. Phonological awareness  

6. phonological working memory 
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ة  شهههوند، به یرفيت و کارآیي حافظمياسهههتفاده  واجيگيري آگاهي تکاليفي براي اندازه
قادر       ياز دارند. آگاهي واجي کودک را  عال نيز ن مادهاي        مي ف نایرهاي بين ن تا ت سهههازد 

حافظة واجي به     کار گيرد. نوشهههتاري و سهههاختار آوایي زبان گفتاري را درک کند و به        
عال اطالم مي      اطالعات براي ذخيره  1رمزگذاري واجي   گردد سهههازي موقت در حافظة ف

(Li, 2011.)  هاي انبارسههازي موقت اطالعات هنگام پردازش همزمان دادهحافظة فعال به
ند         ظة  بل حاف یابي اطالعات دیگر از  باز ته   2مدت ورودي و   ,Baddeleyشهههود )ميگف

صههورت توانایي  عنوان سههازوکاري شههناختي به نامگذاري خودکار سههریع نيز به (.1997
 عبارتگردد. به یف ميچه بيشتر تعر هاي دیداري بسيار آشنا با سرعت هر   ناميدن محرک

هاي تواند نامشههود که یک فرد ميدیگر، نامگذاري خودکار سههریع به سههرعتي اطالم مي
ها یا تصههاویر اشههياي آشههنا را  ها نظير حروف، اعداد، رنگمجموعة محدودي از محرک

  (.Moll et al, 2014; Georgiou et al, 2016تلفژ کند )
خواندن  4)سرعت خواندن( و صحت  3خوانيرواندر مهارت خواندن، اغلب دو عامل 

صورت توانایي خواندن سریع، روان، آسان و    خواني به گيرند. روانمورد سنجش قرار مي 
خودکار متن با توجه آگاهانة اندک به سهههازوکارهاي خواندن نظير رمزگشهههایي تعریف  

درستي   بههایي که  صحت خواندن برحسب واژه   (.Meyer & Felton, 1999شود ) مي
سبت به مجموع واژه   مي خوانده  ,Moll et alگردد )ميشده تعيين  هاي خواندهشوند، ن

قابل اتکایي در  5بيندر مراحل نخستين رشد خواندن، آگاهي واجي همواره پيش   (.2014
Caravolas, Vollin ) 6هاي مقطعيهاي خواندن )صحت و سرعت( در پژوهش  مهارت

& Hulme, 2005; Georgio, Parrila & Liao, 2008; Vaessen et al, 2010; 
Ziegler et al, 2010; Asadi, Khateb, Ibrahim & Taha, 2017; Liu et al, 
2017; Inou, Georgiou, Maroya, Maekawa & parrila, 2017; Bar-

2017; Batnini & Uno, 2014Kochva & Breznitz, 7هاي طولي ( و پژوهش 
(Caravolas et al, 2012 Furnes & Samuelson, 2011;در خط ) هاي گوناگون

عنوان تابعي  ها در ارتباط با اهميت نسههبي آگاهي واجي بهاسههت.  با وجود این، یافتهبوده 
                                                           
1. phonological encoding  

2. long-term memory 

3. fluency  

4. accuracy  

5. predictor  

6. cross-sectional studies 

7. longitudinal studies 
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اند که اثر آگاهي واجي ها نشهههان دادهکه برخي از پژوهشحاليمتفاوتند. در 1ازعمق خط
شفاف ني هاي تيره از خطبر خواندن در خط ست ) هاي   ,Mann & Wimmerرومندتر ا

2002; Vaessen et al, 2010; Ziegler et al, 2010بيني ها پيش(، دیگر پژوهش
اند تر گزارش کردههاي شفاف یکسان و نيرومند آگاهي واجي را در خط انگليسي و خط  

(Caravolas, et al, 2005, 2012گزارش .)دهند هایي نيز وجود دارند که نشهههان مي
گونة متفاوتي عمل     هاي گوناگون به   واجي در طول زمان رشهههد خواندن در خط  آگاهي  
بيني تر، قدرت پيشهاي شههفافدهند که در خطها نشههان مياسههت.  برخي پژوهش کرده

کاهش مي          ندن  غاز آموزش خوا یک سههههال از آ گذشههههت  گاهي واجي پس از  بد    آ یا
(Furnes & Samuelson, 2011; Georgiou et al., 2008; Vaessen et al., 

هاي رمزگشایي به  تواند این باشد که تا آن موقع کودکان در مهارت (. دليل آن مي2010
ته        یاف هارت  کافي م ندازۀ  یة اول، در خط       ا پا یان  پا ند. پس از  گاهي واجي     ا هاي تيره، آ

باقي مي   عنوان پيشبه  ند  يت را منعکس مي    بين نيروم ند و این واقع که رشههههد  ما سههههازد 
هاي شههفاف به زمان بيشههتري نياز هاي تيره نسههبت به خطهاي رمزگشههایي در خطمهارت
هاي ( در مطالعةکودکان پایه2005و همکاران ) 2کاراوالس(.  ,.2014Moll et alدارد )

با روان       ظة واجي را  باط حاف تا هفتم، ارت ته  دوم  ما   خواني در خط چکي معتبر دانسههه ند، ا ا
( همبسهههتگي  2003) 3اند. اسهههپنسهههر و هانليليسهههي نيافتهچنين ارتباطي را در خط تيرۀ انگ

سال دوم آموزش خواندن در      شابهي را بين حافظة فعال واجي وسرعت خواندن واژه در  م
اند، اما پس از پایان سهههال دوم،     کودکان انگليسهههي و کودکان خط شهههفافتر ویلزي یافته      

یلزي دیده وکان همبسهههتگي بين حافظة فعال واجي و سهههرعت خواندن واژه فقط در کود
هاي گوناگون اروپایي نشههان زباني اخير در زبانهاي بينحال، پژوهششههده اسههت.  بااین

اند که عمق خط تأثيري بر ارتباط بين حافظة فعال واجي وسهههرعت خواندن واژه در           داده
(، و سهههرعت و صهههحت خواندن واژه در پایة دوم Caravolas et al., 2012پایة اول )

(Ziegler et al., 2010.ندارد ) 
شد      هاي بينیافته ستين ر سریع در مراحل نخ زباني دربارۀ عملکرد نامگذاري خودکار 

 Caravolas et al., 2012, 2017; Furnesها )خواندن متفاوتند. برخي از این پژوهش

                                                           
1. orthographic depth 

2. Caravolas 

3. spencer & Hanley 
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& Samuelson, 2011; Georgiou et al., 2008; Georgiou & Parrila, 2020; 

Vaessen et al., 2010نامگذاري خودکار سهههریع، صهههحت          ( گزارش کرده ند که  ا
کند. در مقابل، تحقيقات دیگر وجود  بيني ميهاي شهههفاف و تيره پيش خواندن را در خط

هاي شهههفاف تأیيد      ارتباط بين نامگذاري خودکار سهههریع و صهههحت خواندن را در خط        
ند ) کرده ها در خ     Mann & Wimmer, 2002ا باط ضهههعيفي را بين آن یا ارت هاي   ط( 

ضيح قانع Ziegler et al, 2010اند )گوناگون گزارش نموده کننده براي وجود این (. تو
شههدت با خواندن روان  هاي متفاوت آن اسههت که اوالً نامگذاري خودکار سههریع به یافته

 ;Kirby & Parrila, 2010; Houlis, et al., 2019گردد )واژه و متن مربوط مي

Schmitter & Schneider, 2019.)  توان آن را براي  سههنجش صههحت رو، نميازاین
هایي که براي سهههنجش رابطة    خواندن کودکان به کار گرفت. ثانياً ممکن اسهههت آزمون        
کافي برخوردار  1بودند، از روایي نامگذاري خودکار سههریع و صههحت خواندن اجرا شههده

هایي گنجانده خواني واژه(، اگر در آزمون روان2017) 2کاردلبر جاشي و مک نبودند. بنا
، در این رو شهههوندبهخواندن آنها با مشهههکالت جدي روشهههوند که کودکان در درسهههت

صههورت، چنين آزموني روایي مطلوبي براي سههنجش نامگذاري خودکار سههریع نخواهد    
اند که رابطة نامگذاري خودکار سههریع با ( نشههان داده2010و همکاران ) 3داشههت. ویسههين

دليل سههطح  یابد. بهپایة چهارم نسههبت به پایة اول افزایش قابل توجهي ميخواني در روان
هاي تيره، ویژه در خطخواني کودکان خردسهههال، بهصهههحت خواندن نسهههبتاً پایين، روان

تواند توضههيح دهد که چرا نامگذاري آفرین اسههت. این موضههوع تا حدودي مي مشههکل
هاي تيره هاي شفاف نسبت به خططخودکار سریع در مراحل نخستين رشد خواندن در خ   

 خواني است.بين بهتري براي روانپيش
 تاکنون فقط چند پژوهش زیربناهاي شهههناختي خواندن را فراتر از پایة دوم بررسهههي           

بين معناداري (، آگاهي واجي پيش2004) 4یانگاند. در مطالعة پتل، اسنولينگ و ديکرده
سي و هلندي     هايبراي مهارت خواندن در کودکان پایه سوم تا پنجم در هر دو زبان انگلي

بين معنادار در نظر گرفته نشد. این   عنوان پيشکه نامگذاري خودکار سریع به حاليبود، در
بيني نکرد، یافتة غيرمعمول که نامگذاري خودکار سهههریع حتي سهههرعت خواندن را پيش         

                                                           
1. validity  

2. Joshi & McCardle 

3. Vaessen 

4. Patel, Snowling & de Jong  
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ها باشهههد و یا به این دليل که آزمون       ممکن اسهههت به دليل تعداد نسهههبتاً اندک آزمودني      
سين و همکاران )   آگاهي واجي در این پژوهش در مدت زمان معيني اجرا  ( 2010شد. وی

که   حالي یابد، در  اند که اثر نامگذاري خودکار سهههریع با افزایش پایه افزایش مي         دریافته  
هاي شهههفاف )مانند خط مجاري( تر و در خطهاي پایينبه پایه تأثير آگاهي واجي محدود

و همکاران  1تر بوده اسههت. لندرلهاي تيره )فرانسههوي و پرتغالي( ضههعيف نسههبت به خط
هاي تيره،  اند که آگاهي واجي و نامگذاري خودکار سهههریع در خط       ( نشهههان داده2013)

تيب در صحت و سرعت خواندن تربين نيرومندتري بههاي شفاف، تأثير پيشنسبت به خط
مال    ند.  کاران )  2دار گاهي واجي و     ( گزارش کرده2014و هم که پردازش واجي )آ ند  ا

حافظة فعال واجي( و نامگذاري خودکار سهههریع، هر دو ارتباط معناداري با خواندن در             
اند هاي انگليسههي، فرانسههوي، آلماني، مجاري و فنالندي دارند. آنان هم نين دریافته خط
نامگذاري خودکار سهههریع و پردازش واجي کارکردهاي متمایزي دارند؛ به این معني  که

سریع بهترین پيش  ست، در   که نامگذاري خودکار  سرعت خواندن ا که پردازش حاليبين 
صحت خواندن را پيش  شناختي )پيش   بيني ميواجي  سازوکارهاي  ها(  بيننماید. عملکرد 
بوده اسههت، اما در خط انگليسههي نيرومندتر از سههایر ها مشههابه تا حدود زیادي در این خط

( در پژوهش خود  به این نتيجه 2014) 3ک وا و برزنيتزگردیده اسههت. بارهههههها یاهر خط
زبان اند که آگاهي واجي ارتباط قابل توجهي با صحت خواندن کودکان عبريدست یافته

چهارم، آگاهي واجي و نامگذاري  اند که در پایةهاي سوم و چهارم دارد. آنان دریافتهپایه
خواني در این زبان رابطه دارند، اما حافظة واجي خودکار سههریع به گونة مشههابهي با روان 

در تحقيقي دیگر، جرجيو،   داري با  هيچ یک از این دو مؤلفة خواندن ندارد.     رابطة معني 
ع اثر قوي و مستقيمي اند که نامگذاري خودکار سری( نشان داده2016) 4ليائو، پاریال و آرو

خواني دارد. این اثر در هر سهههه خط )فنالندي، انگليسهههي و چيني( یکسهههان بود.  بر روان
بيني هر دو مؤلفة ( نشهههان دادند که حافظة فعال واجي در پيش2017اسهههدي و همکاران )

هاي اول تا ششم نقش داشته است. آنان     زبان پایهصحت و سرعت خواندن کودکان عرب  
بردند که آگاهي واجي عمدتاً صهههحت خواندن و نامگذاري خودکار سهههریع سهههرعت پي

                                                           
1. Landrel 

2. Moll 

3. Bar-Kochva  & Breznitz 

4. Aro  
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( در پژوهشههي در زبان ژاپني نشههان 2017و همکاران ) 1نماید. اینوبيني ميخواندن را پيش
گاهي واجي پيش     داده که آ ند  نا       به بين منحصهههرا گا ندن خط هيرا حت خوا و  2فرد صههه

و  3رد سرعت خواندن در هر دو گونة کانجيفبهبين منحصرنامگذاري خودکار سریع پيش
توجهي  بين قابل(، آگاهي واجي پيش2017و همکاران ) 4ليو در پژوهش هيراگانا اسههت.

هاي باالتر صهههحت    هاي اول و دوم اسهههت، اما در پایه     در  صهههحت خواندن واژه در پایه     
نامگذاري خودکار سهههریع انحصهههاراً روان      بيني نميخواندن واژه را پيش  خواني را کند. 

 است. بيني نموده و اثر آن با افزایش تسلط کودک در خواندن افزایش یافتهپيش
هدف اصههلي از انجام این پژوهش، ارائة تحليلي روشههن و دقيق از تأثير دو سههازوکار  

سهههرعت شهههناختي پردازش واجي و نامگذاري خودکار سهههریع بر روند رشهههد خواندن ) 
هاي سههوم، زبانة طبيعي در پایهزبان تکفارسههيخواندن و صههحت خواندن( در کودکان 

چهارم و پنجم مقطع ابتدایي اسههت که مرحلة نخسههتين فراگيري خواندن و نوشههتن به خط  
آنيم اند. در واقع، با انجام این پژوهش برفارسي را که یک خط تيره است، پشت سر نهاده    

ي خواندن را مشهههخص هاتا رابطة هر یک از سهههازوکارهاي شهههناختي با هر یک از مؤلفه
ها را در فرایند رشهههد خواندن تعيين نمایيم. این مطالعه به دو         بيني آنکرده و قدرت پيش 

دليل مهم و ضروري  است؛ از سویي، اگرچه در فارسي چند پژوهش پيرامون رابطة نظام      
( و امال  2011پنههاه،  ؛ احمههد 1384خطي و یههادگيري خوانههدن )ميکههائيلي و فراهههاني،              

(Rahbari et al., 2007; Baluch, 2008 شده ها رابطة این پژوهش اند، اما در( انجام 
سي قرار نگرفته        شد فراگيري خواندن مورد برر شناختي و روند ر ست. از  سازوکارهاي  ا

اند، اما نظام خطي هاي دیگر انجام یافتههاي فراواني در زبانسههوي دیگر، اگرچه پژوهش
هاي       هات، ویژگي ته    فارسهههي از برخي ج یاف تایي دارد و تعميم  ظام   یک هاي خطي   هاي ن

 رسد.نظر نميهاي دیگر به این زبان منطقي به زبان
روشني ترسيم رو را بهها  اهداف تحقيق پيشفرضية متنایر با آنهاي زیر و پرسش

 نمایند: مي

                                                           
1. Inou  

2. Hiragana 

3. Kanji 

4. Liu 
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شناختي پردازش واجي )آگاهي واجي و حافظة فعال  کارهايواي بين سازه چه رابطه1
هاي سوم، چهارم و زبان پایهواجي( با ميزان سرعت خواندن در کودکان دبستاني فارسي

 پنجم وجود دارد؟
شناختي نامگذاري خودکار سریع با ميزان سرعت خواندن  کارواي بين سازه چه رابطه2

 سوم، چهارم و پنجم وجود دارد؟هاي زبان پایهدر کودکان دبستاني فارسي
هاي شناختي پردازش واجي )آگاهي واجي و حافظة فعال کارواي بين سازه چه رابطه3

هاي سوم، چهارم و زبان پایهواجي( با ميزان صحت خواندن در کودکان دبستاني فارسي
 پنجم وجود دارد؟

با ميزان صحت خواندن  شناختي نامگذاري خودکار سریع کارواي بين ساز. چه رابطه4
 هاي سوم، چهارم و پنجم وجود دارد؟زبان پایهدر کودکان دبستاني فارسي

هاي این پژوهش آن اسههت که بين سههازوکارهاي شههناختي  فرضههية کلي براي پرسههش
پردازش واجي )آگاهي واجي و حافظة فعال واجي( و نامگذاري خودکار سهههریع با ميزان 

صحت خواندن در کودکان    سي    سرعت و  ستاني فار سوم، چهارم و پنجم  زبان پایهدب هاي 
 دبستان رابطة مثبت وجود دارد.

 . روش پژوهش2
 های پژوهش. آزمودني1ـ2

زبان سههالم و طبيعي )ميانگين  کودک فارسههي 75کنندگان در این پژوهش شههامل شههرکت
زاهدان در هاي سههوم، چهارم و پنجم  دو دبسههتان در ناحية دو شهههر ماه( پایه 6/121سههني 

هاي اجتماعي متوسط زبانه و از طبقهاند. این کودکان تکبوده 1397ه 1398سال تحصيلي 
اند. گيري هدفمند انتخاب شدهشيوۀ نمونهکودک به 25اند. از هر پایه، و باالتر جامعه بوده

 بر اطالعات مندرج در پروندۀ آنان از فرم پيشههينةزبانه، عالوهبراي گزینش کودکان  تک
به همراه      يار والدین      رضهههایت   زباني، که پژوهشهههگر تهيه کرده بود، و  نامة کتبي در اخت

کودکان قرار داده بود، بهره گرفته شهههد. کودکاني که پدر و مادرشهههان با یکدیگر و یا با 
اند. ها قرار نگرفتهگفتند، در فهرسههت آزمودنيکودک به زباني غير از فارسههي سههخن مي

يري زبان خارجي نيز کودکاني که از توانایي خواندن و نوشهههتن به          براي کنترل اثر فراگ
اند، از  و یا سههابقة تحصههيل در مدارس دوزبانه را داشههته  هاي خارجي برخوردار بودهزبان
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اند. متغير طبقة اجتماعي کودکان از این نظر اهميت  ها کنار گذاشته شدهفهرست آزمودني
ي که در طبقة اجتماعي متوسهههط و باالتر قرار      دارد که معموالً گویش اجتماعي کودکان   

تر است. براي تعيين شود، بسيار نزدیکگيرند، به زبان معيار که در مدارس تدریس ميمي
طبقة اجتماعي کودکان، عواملي نظير مدرک تحصهههيلي والدین، درآمد ماهيانه و محل             

 1يار درک واژه آزمون معزندگي مدنظر قرار گرفته اسهههت. براي انتخاب کودکان، خرده      
( اجرا گردید. این انتخاب  1387نوري و مرادي )در زبان فارسههي از آزمون خواندن کرمي

اي که عملکرد آزمودني در آزمون  گونه با محدودیت خاصهههي انجام پذیرفته اسهههت، به          
تر از نمرۀ هنجار سن و یا پایه او حيث انحراف معيار بيش از یک واحد پایينبایست ازنمي

هاي خواندن تا حدودي در نمونة آماري با این شهههيوه، از سهههویي وردایي مهارتباشهههد. 
هاي تحقيق در رابطه با خواندن، بخشههي یافتهیابد و از سههوي دیگر، اثر آگاهيکاهش مي

 گردد.که بخشي از موضوع این تحقيق است، افزون مي

 های پژوهش. آزمون2ـ2
هههاي آزموناجرا گردیههده اسههههت. خرده آزمون خرده 10در این پژوهش، در مجموع 

ها، یرفيت عدد مسههتقيم و یرفيت عدد غيرمسههتقيم از آزمون  ها، طراحي مکعبشههباهت
سخة چهارم فارسي    ، کامکاري، شکرزاده و حلت  )افروز، 2مقياس سنجش هوش وکسلر  ن

ها و           آزمون( و خرده1392 حذف آوا ناواژه،  ندن  ندن واژه، خوا هاي درک واژه، خوا
آزمون نامگذاري ( و خرده1387) نوري و مراديخواندن کرمي ي اشههيا از آزموننامگذار

عداد از آزمون  ندن لي  ا به  ها را مي آزمون( انتخاب شهههدند. این خرده   2011) 3خوا توان 
عنوان گردد که بهآزمون درک واژه ميچهار دسته تقسيم کرد. دستة نخست شامل خرده      

هاي  آزمونخرده ا انجام شهههده اسهههت. دسهههتة دوم    ه آزمون براي گزینش آزمودنيپيش
هت    با که از آن ميبررا در ها ها و طراحي مکعب  شههه به  گيرد  عنوان متغير کنترل براي ها 

هاي خواندن آزمونسنجش ضریب هوشي بهره گرفته شده است. دستة سوم شامل خرده          
سنجش متغيرهاي  شود که از آن واژه و خواندن ناواژه مي صحت خواندن    ها براي  ستة  واب

هاي یرفيت عدد مستقيم،   آزمونو سرعت خواندن استفاده شده است. دستة چهارم خرده      

                                                           
1. word comprehension 

2. Wechsler Intelligence Scale 

3. Li  
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شههود که به یرفيت عدد غيرمسههتقيم، حذف آواها، نامگذاري اشههيا و نامگذاري اعداد مي
بين )مستقل( حافظة فعال واجي، آگاهي واجي و نامگذاري  منظور سنجش متغيرهاي پيش 

سریع   شده  خودکار  ستثناي خرده اند. بهاجرا  ضرورتاً مي آزمون درک واژها ست  ها که  بای
ي نامههاي دیگر ترتيب خاصي در شيوهآزمونشد، براي اجراي خردهپيش از همه اجرا مي

طور همسهههان براي همه ها بهآزمونها توصهههيه نشهههده بود، اما هر یک از خردهاجراي آن
 ها در یک روز انجام شد.آزمودني

 آزمون درک واژه. خرده1ـ2ـ2
هاي پژوهش اجرا شده است. در این با هدف گزینش آزمودني« درک واژه»خرده آزمون 

یک پرسش  واژه وجود دارد. براي مفهوم، تعریف و یا کاربرد هر واژه، 30آزمون خرده
آزمونگر ها درست است. اي فراهم شده که تنها یکي از گزینههمراه با پاس  چهارگزینه
خواسته است که بهترین گزینه خوانده و از او ها براي کودک هر پرسش را همراه با پاس 

هاي درست را براي آن پرسش انتخاب کند. آزمونگر با مراجعه به راهنماي آزمون، پاس 
را در پاسخنامه کودک مشخص کرده و نمرۀ خام او را در پاسخنامه ثبت نموده است. براي 

شده است. سپس، آزمونگر نمرۀ تراز کودک را از نمره در نظر گرفته  1رست هر پاس  د
 هاي مربوط به هر پایه استخراج و در زیر نمرۀ خام او یادداشت نموده است.   جدول

 هاآزمون شباهت. خرده2ـ2ـ2
 WISCمقياس سنجش هوش وکسلر براي کودکان )بر اساس « هاشباهت»آزمون خرده

رود. الزم به ذکر ها به کار ميآزمودني هدف تعيين ضریب هوشي کالميبا نسخة چهارم( 
 عنوان متغير کنترل در این پژوهش بررسي شده است. این است که ضریب هوش کالمي به

آزمون از نسخة چهارم فارسي مقياس سنجش هوش وکسلر )افروز و همکاران، خرده
 ها، نخستين آزموني است که بهدني( انتخاب و اجرا گردیده و پس از انتخاب آزمو1392

هاي هاي تراز معادل با نمرهها انجام شده است. در این نسخه، نمرهآوري دادهمنظور جمع
 محاسبه و ارائه شده است.  1حسب هنجارهاي مليخام  بر

 

                                                           
1 national norms  
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 هاآزمون طراحي مکعب. خرده3ـ2ـ2
براي کودکان مقياس سنجش هوش وکسلر بر اساس « هاطراحي مکعب»آزمون خرده

(WISC  )رود ها به کار ميآزمودني به منظور تعيين ضریب هوش غيرکالمينسخة چهارم
آزمون از در این پژوهش در نظر گرفته شده است. این خرده کنترل ريمتغعنوان یک که به

( انتخاب و اجرا 1392نسخة چهارم فارسي مقياس سنجش هوش وکسلر )افروز وهمکاران، 
آزموني بود که به ها دومين خردهآزمون پس از انتخاب آزمودنياین خردهگردیده است. 
هاي هاي تراز معادل با نمرهها انجام شده است. در این نسخه، نمرهآوري دادهمنظور جمع

 حسب هنجارهاي ملي محاسبه و ارائه شده است.خام  بر

 آزمون خواندن واژه. خرده4ـ2ـ2
( به کودکان 1387از آزمون خواندن کرمي نوري و مرادي )« خواندن واژه»آزمون خرده
ها اي است. هر یک از این فهرستواژه 40آزمون شامل سه فهرست شد. این خردهارائه 

 ها را دقيقه اجرا شوند. در هنگام اجرا، کودکان واژه 2باید جداگانه و حداکثر در مدت 
« ص»اند، با حرف ه درست خوانده شدهگر در پاسخنامه کلماتي را کاند و آزمونخوانده

مشخص نموده است. در پایان، « غ»اند با حرف و کلماتي را که نادرست تلفژ شده
نموده است. نمرۀ آزمونگر تعدادکلمات درست را بادقت محاسبه و در فرم پاسخنامه درج 

 هاي درست محاسبه شدهخام صحت خواندن واژه از طریق محاسبة مجموع تعداد پاس 
هاي درست در مدت آوردن سرعت خواندن واژۀ کودک، تعداد پاس دستاست. براي به

  عنوان نمرۀ خام سرعت خواندن او ثبت شده است.یک دقيقه محاسبه شده و عدد حاصل به

 آزمون خواندن ناواژه. خرده5ـ2ـ2
( 1387)با استفاده از آزمون خواندن کرمي نوري و مرادي « خواندن ناواژه»آزمون خرده

ناواژه را  40، از کودک خواسته شده آزمونشده است. در این خردهروي کودکان اجرا 
شده در ها در برابر کودک قرار گرفته و از او خواسته بخواند. براي اجرا، فهرست ناواژه

شده سریع و درست ها را به ترتيب گفتهدهد، آنها را با انگشت نشان ميحالي که ناواژه
که پس از اتمام  . مدت اجراي آزمون دو دقيقه براي هر کودک در نظر گرفته شدهبخواند

یافتن آزمون، مدت پاسخگویي کودک در فرم پس از پایان آزمون متوقف گردیده است.
هاي درستي که ثبت شده است. نمرۀ صحت خواندن ناواژۀ کودک برحسب تعداد واژه
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شده است. نمرۀ سرعت خواندن کودک  خواند، محاسبه و در فرم پاسخنامه ثبتمي
 هاي درست او در مدت یک دقيقه محاسبه و در فرم ثبت شده است. حسب تعداد پاس بر

 آزمون ظرفیت عدد مستقیم. خرده6ـ2ـ2
براي تعيين یرفيت حافظة فعال واجي از مقياس سنجش « یرفيت عدد مستقيم»آزمون خرده

در هنگام اجراي این آزمون،  ها ارائه شده است.هوش وکسلر )نسخة چهارم( به آزمودني
شوند. آزمونگر بایست واضح و روشن در فاصلة زماني یک ثانيه خوانده تمامي اعداد مي

ها را به همان ترتيب بازگو کرده اعداد را فقط یک بار براي کودک خوانده و کودک آن
، سه 2ارد. در ردیف رقمي وجود ددو عدد یک 1آزمون، در ردیف است. در این خرده

رقمي رقمي گنجانده شده است و به همين ترتيب، در هر ردیف یک عدد یکعدد یک
رقمي تعداد اعداد به نه عدد یک  8اي که در ردیف گونه شود، بهبه تعداد اعداد افزوده مي

 رسد. مي

 آزمون ظرفیت عدد غیرمستقیم. خرده7ـ2ـ2
از مقياس سنجش هوش وکسلر نسخة چهارم براي « یرفيت عدد غيرمستقيم»آزمون خرده

. در هنگام اجراي بين حافظة فعال واجي در اختيار کودکان قرار گرفتسنجش متغير پيش
آزمون، آزمونگر اعداد هر ردیف را با فاصلة زماني یک ثانيه بلند و واضح بيان این خرده

 روش و مواد کند. خواست آن اعداد را به شکل معکوس بازگوکرد و از کودک ميمي
آوردن دستآزمون یرفيت عدد مستقيم است. براي بهآزمون مشابة خردهاین خرده ياجرا

مستقيم آزمون یرفيت عدد غيرنمرۀ خام فراخناي عددي کودک، آزمونگر نمره خرده
شده آزمون عدد مستقيم جمع نموده و در فرم در جاي مشخصکودک را با نمرۀ خرده

هاي راهنماي آزمون، نمرۀ تراز کودک را سپس، او با مراجعه به جدولکرده است. ثبت 
  استخراج و در فرم یادداشت کرده است.برحسب هنجارهاي ملي با توجه به سن او 

 آزمون حذف آواها. خرده8ـ2ـ2
کان، خرده    گاهي واجي کود ها   »آزمون براي سهههنجش آ ندن  « حذف آوا  از آزمون خوا

ست. این خرده  (1387نوري و مرادي )کرمي ست    30آزمون حاوي اجرا گردیده ا واژه  ا
خوانده است. سپس، از کودک خواسته شده     که آزمونگر آنها را با صداي بلند و شمرده   



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 20

که هر واژه را بالقاصههله با حذف آواي مورد نظر پس از آزمونگر با صههداي بلند بگوید؛  
آزمون، در برخي از بگو. در این خرده« ن»را بدون « ناز»شد:  ميعنوان نمونه، به او گفته به

که در برخي دیگر، آواهاي مياني و یا     حالي شهههدند، در ها، آواي آغازین حذف مي   واژه
ها را داشههته اسههت. زمان اجراي اند. آزمونگر در کارت خود پاسهه گردیدهپایاني حذف 

 آزمون دو دقيقه بوده است.

 آزمون نامگذاری اشیا. خرده9ـ2ـ2
براي سنجش  (1387نوري و مرادي )از آزمون خواندن کرمي« نامگذاري اشيا»آزمون خرده

آزمون بين نامگذاري خودکار سریع انتخاب و اجرا گردیده است. این خردهمتغير پيش
طور جداگانه اجرا تصویر است که به 20ها داراي شامل دو کارت است. هر یک از کارت

خواسته رت تصاویر را در مقابل کودک قرار داده و از او شوند. براي اجرا، آزمونگر کامي
ترتيب از باال به پایين و از راست به چپ با صداي بلند با دقت و که تصاویر را به است

سرعت نام ببرد. مدت اجرا براي ناميدن هر کارت یک دقيقه بوده است. این زمان از آغاز 
مام یک دقيقه، اجراي آزمون متوقف شده ناميدن نخستين تصویر آغاز گردیده و پس از ات

-هاي درست کودک نمرۀ او را محاسبه و در جاي مشخصاست. آزمونگر با شمردن پاس 

شده در پاسخنامه ثبت کرده است. براي هر پاس  درست یک نمره به کودک تعلق گرفته 
 است.

 آزمون نامگذاری اعدادخرده .10ـ2ـ2
بين  براي سنجش متغير پيش  (2011خواندن لي ) از آزمون «نامگذاري اعداد»آزمون خرده

ردیف  10آزمون شامل  نامگذاري خودکار سریع انتخاب و اجرا گردیده است. این خرده  
خواسته است   رقمي قرار دارند. آزمونگر از کودک است که در هر ردیف، پنج عدد یک 

ن یک دقيقه بوده است. با اتمام  آزموزمان اجراي این خرده اعداد را بلند و بادقت بخواند.
سخنامه ثبت  این مدت، اجراي آزمون متوقف  سپس،      و زمان دقيق اجرا در پا ست.  شده ا

   کرده است.هاي درست کودک را محاسبه و ثبت آزمونگر تعداد پاس 
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 . روال اجرای پژوهش3ـ2
کالسي آرام و در ها در مدت ده روز ها در بازۀ زماني مشخصي در همه پایهآزمونخرده
پژوهشگر دو عامل خوشرویي و حوصله را همواره اند. صدا برگزار شدهودور از سر به

ها شرکت نمایند. به مدنظر داشته تا کودکان با طيب خاطر و بدون اضطراب در آزمون
-ها دقت نمایند. پژوهشگر با توجه به شيوهکودکان توصيه گردیده است در انجام آزمون

هاي مخصوص ها را با دقت در فرمها را در زمان مشخص اجرا نموده و یافتهنامه، آزمون
نامة آن ثبت کرده است. مدت اجراي هر آزمون براي هر آزمودني برحسب آن ه در شيوه

آزمون قيد گردیده است، تعيين شده و پژوهشگر این زمان را براي همه کودکان با دقت و 
اند. پس از این ترتيب اجرا شدهها بهرده است. آزمونگونة یکساني محاسبه و منظور ک به

ها اجرا شده، اجراي آزمون دیگر آغاز گشته است. که یک آزمون براي همه آزمودني
 شده است. براي جلوگيري از خستگي کودکان هر روز فقط یک آزمون برگزار 

 ها های تجزیه و تحلیل داده. روش4ـ2
-ها از طریق روشهاي خام حاصل از اجراي آنباال، دادههاي آزمونپس از اجراي خرده

هاي معيار، ميانگين، انحراف معيار، هاي آماري توصيفي و استنباطي نظير محاسبة نمره
 اند.تحليل عاملي و تحليل وایازشي مورد تجزیه و تحليل قرارگرفته

 هاداده لیتحل و هیتجز .3
هاي پژوهش انجام پذیرفته و استنباطي دادههاي توصيفي و هاي زیر تحليلدر بخش

 گردد.ها ارائه ميهاي حاصل از آنیافته

 . تحلیل عاملي1ـ3 
هاي متغيرهاي  مسههتقل و وابسههته، و  منظور کاهش شههمار سههنجهتحليل عاملي اکتشههافي دوبار به 

متغيرها انجام شههد. این تحليل بار نخسههت براي متغيرهاي وابسههته و بار دوم   1خطيکاسههتن از هم
حيث نظري از یک سههو به  براي متغيرهاي مسههتقل انجام پذیرفت. هدف از این کار این بود تا از

ها را در انگارۀ وایازشهههي جاي داد، دسهههت یافت و از         ها که بتوان آن  داري از عامل  تعداد معني 

                                                           
1. collinearity  
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افتاد، کاست. تحليل   اتفام مي 1خطي که در بين برخي از متغيرهاي هموردامسوي دیگر از اثر ه 
ستقل آگاهي واجي، حافظة فعال واجي، نامگذاري خودکار         شامل چهار متغير م ست  عاملي نخ

و سطح    633/0برابر  KMOسریع عددي و نامگذاري خودکار سریع تصویري است. شاخص        
براي   بوده است. بنابراین، متغيرها از نظر تعداد و اندازه  001/0داري آزمون بارتلت کمتر از معني
گرفتن در تحليل عاملي مناسههب هسههتند. بارهاي عاملي نامگذاري خودکار سههریع عددي و   قرار

سریع تصویري روي مؤلفة نخست قرار گرفته     برگيرندۀ  اند. این مؤلفه که درنامگذاري خودکار 
عامل نامگذاري خودکار سریع نام نهاده شده است.       هاي مرتبط با سرعت نامگذاري است،  داده

قدار          با ویژه م مل  عا جه،  این  عاملي        6/2در نتي هاي  بار با  يب براي   به  947/0و  943/0و  ترت
گرفتن در  نامگذاري خودکار سهههریع عددي و نامگذاري خودکار سهههریع تصهههویري براي قرار   

عاملي حافظة واجي و آگاهي       تحليل وایازشهههي تعيين گردیده اسهههت. از طرف دیگر، بارهاي      
هاي   هاي مرتبط با توانایي   آنجاکه این مؤلفه شهههامل داده    اند. از واجي روي مؤلفة دوم قرار گرفته  

و با    01/1واجي اسهههت، عامل واجي نام گرفته اسهههت. به این طریق، عامل واجي با ویژه مقدار           
عاملي       هاي  عال واجي        به  544/0و  509/0بار ظة ف حاف يب، براي  گاهي واجي براي   ترت و آ

ضریب         قرار ست.  شده ا شخص  شي م ستگي بين دو متغير نامگذاري   گرفتن در تحليل وایاز همب
سریع عددي در این تحليل      سریع تصویري و نامگذاري خودکار  شده      967/0خودکار  سبه  محا

اسههت. ضههریب همبسههتگي بين دو متغير حافظة فعال واجي و آگاهي واجي نسههبت به ضههریب     
ستگي بين  سریع عددي       همب سریع تصویري و نامگذاري خودکار  متغيرهاي نامگذاري خودکار 

 506/0مقدار کمتري را به خود اختصهههاص داده اسهههت. ضهههریب همبسهههتگي بين این دو متغير 
محاسههبه شههده اسههت. در نتيجه، براي متغير نامگذاري خودکار سههریع یک نمرۀ ترکيبي از طریق  

متغير نامگذاري خودکار سهههریع تصهههویري و نامگذاري  هاي دو محاسهههبة ميانگين مجموع نمره
که دو متغير حافظة فعال واجي و آگاهي       حالي خودکار سهههریع عددي در نظر گرفته شهههده، در    

هاي   طور جداگانه در تحليل    بودن بارهاي عاملي و ضهههریب همبسهههتگي به      واجي با توجه به کم   
سي قرار گرفته    شي مورد برر سته    دومين تحليل عاملي اند.وایاز سرعت    شامل چهار متغير واب ي 

ها  ها و صههحت خواندن ناواژهها، صههحت خواندن واژهها، سههرعت خواندن ناواژهخواندن واژه
بوده   001/0داري آزمون بارتلت کمتر از و سطح معني  722/0 برابرKMO گردید. شاخص  مي

رهاي عاملي صههحت  اسههت. بنابراین، سههاختار متغيرها براي تحليل عاملي مناسههب بوده اسههت. با 

                                                           
1. covariant 
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اند. این مؤلفه که  خوبي بر روي مؤلفة نخست قرار گرفته خواندن واژه و صحت خواندن ناواژه به 
شههود. بنابراین، عامل  هاي مرتبط با صههحت خواندن اسههت، عامل صههحت ناميده مي حاوي داده

ندن  ترتيب، براي صهههحت خوابه 900/0و  943/0و با بارهاي عاملي  85/2صهههحت با ویژه مقدار
واژه و صههحت خواندن ناواژه مشههخص گردیده اسههت. از سههوي دیگر، بارهاي عاملي سههرعت   

اند. این مؤلفه که حاوي      خواندن واژه و سهههرعت خواندن ناواژه بر روي مؤلفة دوم جاي گرفته        
هاي مرتبط با سههرعت خواندن اسههت، عامل سههرعت نام گرفته اسههت. به این طریق، عامل     داده

ترتيب، براي سههرعت خواندن   به 947/0و  733/0و با بارهاي عاملي  09/1 مقدارسههرعت با ویژه 
سرعت خواندن واژه و              ستگي بين  ضریب همب ست.  شده ا سرعت خواندن ناواژه معين  واژه و 

دهد ارتباط نزدیکي بين این دو متغير وجود  اسههت که نشههان مي  798/0سههرعت خواندن ناواژه 
دي بيشتر از ضریب همبستگي بين صحت خواندن واژه  دارد. این ضرایب همبستگي تا حدود زیا

( از یک سههو و ضههریب  همبسههتگي بين صههحت خواندن ناواژه و  35/0و سههرعت خواندن واژه )
گرفتن دو  نظراند. این موضهوع نيز راه حل در ( از سهوي دیگر بوده 14/0سهرعت خواندن ناواژه ) 

، در نهایت دو متغير حاصهههل     کند. در تحليل دوم  عامل مجزاي صهههحت و سهههرعت را تأیيد مي      
گردیده اسههت: متغير صههحت خواندن )ميانگين مجموع نمرات صههحت خواندن واژه و صههحت  
خواندن ناواژه( و متغير سرعت خواندن )ميانگين مجموع نمرات سرعت خواندن واژه و سرعت      

 خواندن ناواژه(.  

  تحلیل توصیفي و تحلیل همبستگي متغیرها. 2ـ3

ر یک از متغيرهاي سن، ضریب هوشي، نامگذاري خودکار سریع، تحليل توصيفي براي ه
طور جداگانه، آگاهي واجي، حافظة فعال واجي، سرعت خواندن و صحت خواندن، به

 دهد. ها را نشان ميخالصة اطالعات توصيفي آن 1ه3انجام یافته است. جدول 
دهد. همان همبسههتگي بين متغيرهاي مسههتقل و  وابسههتة پژوهش را نشههان مي  1جدول 

شان مي گونه که داده ستگي را با     هاي جدول ن ضریب همب صحت خواندن باالترین  دهند، 
، r=379/0( و پس از آن با نامگذاري خودکار سریع )r ،01/0＞P=501/0آگاهي واجي )

05/0＞P     به ما ضهههریب همبسهههتگي  با حافظة واجي )     ( دارد، ا ، r=119/0مراتب کمتري 
141/0=P 527/0ارتباط باالیي را با نامگذاري خودکار سریع )  ( دارد. سرعت خواندن=r ،
01/0＞P    ( به دو متغير آگاهي واجي بت  ظة واجي   r ،001/0＞P=431/0( نسههه حاف ( و 
(336/0=r ،05/0＞Pنشان مي ) .دهد 
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 بین و وابستههای توصیفي متغیرهای کنترل، پیش. شاخص1 جدول

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 برحسب ماهسن  60/121 53/10

 ضریب هوشی 91/30 214/3

 نامگذاری خودکار سریع 447/60 597/12

 آگاهی واجی 60/22 70/4

 حافظۀ فعال واجی 77/16 94/3

 سرعت خواندن 87/62 68/14

 صحت خواندن 92/74 99/4

 .  ضرایب همبستگي پیرسون متغیرهای مستقل و وابسته2جدول 

 آگاهي واجي

نامگذاری 
خودکار 

 سریع

حافظۀ 
 واجي

سرعت 
 خواندن

صحت 
 خواندن

  

 همبستگی     
 صحت خواندن

 داریمعنی 000/1    

 همبستگی 480/0**    
 سرعت خواندن

 داریمعنی 000/0    

 همبستگی 119/0 336/0*   
 حافظۀ واجی

 داریمعنی 141/0 049/0   

نامگذاری  همبستگی 379/0* 527/0** 352/0**  
 داریمعنی 037/0 002/0 000/0   خودکار سریع

 
 همبستگی 501/0** 431/0** 480/0* 424/0**

 آگاهی واجی
 داریمعنی 003/0 000/0 011/0 000/0 000/1

*05/0و  **01/0داری دو دنبالۀ )در دو سطح معنی 
) 
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 . تحلیل وایازشي چندگانه3ـ3
هاي پژوهش دو نادرستي فرضيههاي پژوهش و بررسي درستي و پرسش براي یافتن پاس 

ها در هاي حاصل از این تحليلتحليل وایازشي چندگانة پياپي انجام شده است. یافته
 اند. آمده 2و  1هاي جدول

شان مي      3ههههه3جدول  شي چندگانة پياپي را ن صة تحليل وایاز دهد که براي یافتن خال
ار سریع با سرعت خواندن   بين پردازش واجي و نامگذاري خودکرابطة بين متغيرهاي پيش

بين نامگذاري خودکار سهههریع دهد که متغير پيشاین تحليل نشهههان مي انجام یافته اسهههت.
، 2r=278/0دهد )( را در  سههرعت خواندن توضههيح مي 27%/8بيشههترین درصههد وردایي ) 

01/0＞P ،359/0=βبين پردازش واجي قرار گرفت که شهههامل    (. پس از آن، متغير پيش
 23ها، آگاهي واجي %گردد. طبق این یافته مي واجيدو متغيرآگاهي واجي و حافطة فعال   

یي )  جي       2r ،05/0＞P ،278/0=β=230/0وردا فعههال وا فظههة  یي   %3/11( و حهها وردا
(113/0=2r ،05/0＞P ،017/0=β   ضيح داده سرعت خواندن تو سه متغير  ( را در  اند. این 

سرعت خواندن تبيين نموده   %4/34طور همزمان بين بهپيش ستة  اند. وردایي را در متغير واب
از  توانيم خواندن سههرعت ةوابسههت ريمتغ بر را هانيبشيپ نیا از کی هر ياثرگذار مقدار

جذور  قیطر که از فرمول  نييتع 1کوهن fم 𝑓2 نمود  =
𝑅2

1−𝑅2
به      حاسههه  در. شهههوديم م

ها    قدار جذور  يم باال  35/0اثر متوسهههط و  15/0  کم، اثر 02/0 ،کوهنf م  ريمتغ ياثر 
سته  ريمتغ بر نيبشيپ شان  را واب سر  ينامگذار يبرا fمجذور .دهديم ن  به 39/0 عیخودکار 

بر سرعت  یيباال ريتأث عیسر  خودکار ينامگذار که دهديم نشان  مقدار نیا. دیآيم دست 
مقدار  نیبه دسههت آمده اسههت. ا  30/0 يواج يآگاه يبرا fخواندن دارد. مقدار مجذور 

شکار م  سط  ةرابط که سازد يآ سبتاً  ای متو  وجود خواندن سرعت  و ريمتغ نیا نيب یيباال ن
  نیا. شهههوديم حاصهههل 13/0 يواج فعال ةحافظ يبرا f مجذور مقدار فرمول نیا از. دارد
 .دارد وجود خواندن سرعت و ريمتغ نیا نيب يمتوسط نسبتاً ةرابط که دهديم نشان مقدار

 خواندن سهههرعت ريمتغ و نيبشيپ يرهايمتغ ةهم نيب رابطه وجود شهههد، گفته آن ه از
 گرفت. جهيرا نت پژوهش يةفرض يدرست توانيم ن،یبنابرا. گردديم اثبات

                                                           
1. Cohen's f2 
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بین بر متغیر . خالصۀ تحلیل وایازشي )رگرسیون( پیاپي برای بررسي اثر متغیرهای پیش3 جدول
 وابستۀ سرعت خواندن

 بینمتغیرهای پیش
2R 

 B SE B β P )تغییرات(

مرحلۀ 
 نخست

 049/0 466/0 104/0 466/0 117/0 سن و ضریب هوشی

 مرحلۀ دوم

نامگذاری خودکار سریع 
 )وردایی ویژه(

278/0 359/0 114/0 359/0 002/0 

 011/0 278/0 106/0 278/0 230/0 آگاهی واجی )وردایی ویژه(
 049/0 017/0 102/0 017/0 113/0 ویژه(حافظۀ واجی )وردایی 

وردایی )واریانس( مرحلۀ 
 دوم

344/0    000/0 

     461/0 مجموع وردایی )واریانس(

دهد که براي یافتن رابطة . خالصة تحليل وایازشي چندگانة پياپي را نشان مي   3جدول 
بين پردازش واجي و نامگذاري خودکار سریع با صحت خواندن انجام   بين متغيرهاي پيش
ته اسههههت.     يل نشههههان مي یاف که متغير پيش   این تحل هد  که یکي از     د گاهي واجي،  بين آ

شترین درصد وردایي )    مؤلفه ست، بي ( را در خواندن کودکان 25%/1هاي پردازش واجي ا
هد ) توضهههيح مي فة دیگر آن     حالي  (، در2r ،001/0＞P ،501/0=β=251/0د که مؤل

دار نيسههت ( را در صههحت خواندن تبيين نموده که معني1%/3درصههد اندکي از وردایي )
(013/0=2r ،329/0=P ،114/0=β .)4/14  عیسر  خودکار ينامگذار ها،افتهی نیا برطبق% 

 .ه اسهههتنمود نييتب خواندن  صهههحت  در را(  2r، 01/0＞P، 342/0=β=144/0)یيوردا
از  توانيم خواندن صههحت ةوابسههت ريمتغ بر را هانيبشيپ نیا از کیهر  يمقدار اثرگذار

گذار   يبرا fمجذور . نمود نييکوهن تع fمجذور   قیطر به    17/0  عیخودکار سهههر   ينام
ست آمد  ست د شان م  نی. اه ا سر  يکه نامگذار دهديمقدار ن سط  عیخودکار  بر  ياثر متو

شد    34/0 يواج يآگاه يبرا fصحت خواندن دارد. مقدار مجذور   سبه  ست محا  نی. اه ا
شکار م  سبتاً  ةرابط که سازد يمقدار آ . دارد وجود خواندن صحت  و ريمتغ نیا نيب یيباال ن

 نشههان مقدار نیا. آمد دسههتبه 01/0 يواج فعال ةحافظ يبرا fمجذور مقدار فرمول نیا از
 به توجه با. دارد وجود خواندن صههحت و ريمتغ نیا نيب يفيضههع اريبسهه ةرابط که دهديم

 و عیسهههر خودکار ينامگذار گفت توانيم پژوهش يةفرضههه با رابطه در شهههد، گفته آن ه
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  نييتب را آن يواج فعال  ةحافظ   اما  کنند، يم نييتب را خواندن  صهههحت  ريمتغ يواج يآگاه 
 شود.، بخشي از فرضية پژوهش پذیرفته و بخشي از آن رد مينی. بنابراکندينم

بین بر متغیر . خالصۀ تحلیل وایازشي )رگرسیون( پیاپي برای بررسي اثر متغیرهای پیش4 جدول
 وابستۀ صحت خواندن

 بینمتغیرهای پیش
2R 

 B SE B β P )تغببرات(

مرحلۀ 
 نحست

 193/0 -152/0 103/0 -135/0 023/0 سن و ضریب هوشی

 مرحلۀ دوم

نامگذاری خودکار سریع 
 )وردایی ویژه(

144/0 379/0 098/0 342/0 001/0 

 000/0 501/0 090/0 445/0 251/0 آگاهی واجی )وردایی ویژه(
 529/0 114/0 103/0 101/0 013/0 حافظۀ واجی )وردایی ویژه(

 000/0    317/0 وردایی )واریانس( مرحلۀ دوم
     340/0 مجموع وردایی )واریانس(

 گیریبحث و نتیجه. 4
داري بين متغير ها آشههکار سههاخت که رابطة قوي و معني دادههاي حاصههل از تحليل یافته
بين نامگذاري خودکار سهههریع و متغير وابسهههتة سهههرعت خواندن وجود دارد. متغير         پيش
داري با سههرعت خواندن دارد و متغير نيز رابطة نسههبتاً قوي و معني واجيبين آگاهي پيش
سرعت خواندن رابطة معني  واجيبين حافظة فعال پيش سطي دارد.  با  رابطة قوي دار و متو
اي شههناختي ذرهبين نامگذاري خودکار سههریع با متغير سههرعت خواندن با نظریة روانپيش

( مطابقت دارد. 1992) 2( و فرضههية عمق خط کتز و فراسههت 2006) 1زیگلر و گوسههوامي
را از عوامل تأثيرگذار واج  هههنگاره و نگارهههه ها در تنایرهاي واجاي، ناپایدارينظریة ذره

ندن مي  ية عمق خط     در فراگيري خوا ند و فرضههه فاوت دا مل      ت عا ها در عمق خط را 
فاوت  ندن             ت ندهاي فراگيري خوا گاني در فرای خاب واژ يدن و انت نام هاي پردازشهههي در 
  هها در تنایرهاي واجاسههت و ناپایداري شههناسههد. از آنجا که خط فارسههي خطي عميق مي

شود و خواندن بيشتر از مسير واژگاني انجام    وفور دیده ميواج در آن بههههه هنگاره و نگار
ظار مي  مي نامگذاري خودکار سهههریع نقش پررنگ     شهههود، انت تري در تبيين وردایي رود 

                                                           
1. Ziegler & Goswami 

2. Katz & Frost  
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شد. ازاین     شته با توان گفت نتيجة این تحقيق با فرضية عمق خط   رو، ميسرعت خواندن دا
ها پيرامون ارتباط نامگذاري خودکار سهههریع با سهههرعت    یافته اي تطابق دارد.  و نظریة ذره

ته           یاف با  عه  طال ندن در این م ندرل و ویمر هاي  هاي پژوهش خوا و  2(، جرجيو2008) 1ل
( و اینو و همکاران 2017(، ليو و همکاران )2017(، اسهههدي و همکاران )2013همکاران )

 مطابقت دارند.( 2017)

بين آگاهي واجي در سههرعت خواندن ير پيشاي که متغاز سههوي دیگر، مقدار وردایي
( و 2006اي زیگلر و گوسهههوامي )شهههناختي ذرهنظریة روان تبيين کرده اسهههت در تقابل با

، در خط  گونه که گفته شهههد( قرار دارد. همان 1992فرضهههية عمق خط کتز و فراسهههت ) 
اي وجود دارد. نگاره ه هاي بسياري در تنایرهاي واجبودن، ناپایداريفارسي، به دليل تيره

رفت پذیرد. به این دليل، انتظار ميرو، خواندن بيشههتر از مسههير واژگاني صههورت ميایناز
تري در تبيين وردایي سرعت خواندن کودکان در هر سه    رنگکه آگاهي واجي نقش کم

ل اي مسههتقگونهدهند که آگاهي واجي بهها نشههان ميپایة تحصههيلي داشههته باشههد، اما یافته
توان کند. این تناقض را ميميزان نسبتاً قابل توجهي از وردایي سرعت خواندن را تبيين مي

ندن توضهههيح داد. خرده        هاي  آزمونبا جسهههتجو در هویت تکاليف آگاهي واجي و خوا
سرعت انجام یافته    شرایط  صورت  حذف واجي و خواندن واژه و ناواژه تحت  اند؛ به این 

ها را سهههریع با از کودکان خواسهههته شهههده در مدت معيني واژهها آزمونکه در این خرده
اعمال تغييرات )در آزمون حذف واجي( یا بدون اعمال تعييرات )در آزمون خواندن واژه 

ها باعث گردیده اسهههت که        آزمونو ناواژه( بخوانند. وجود مؤلفة سهههرعت در این خرده     
ها دربارۀ را تبيين کند. یافته  آگاهي واجي وردایي قابل توجهي از متغير سهههرعت خواندن 
سرعت خواندن در این مطالعه با یافته  سياري از پژوهش رابطة آگاهي واجي و  هایي هاي ب

 ;Caravolas et al, 2005هاي مقطعي )صههورت  پژوهشهاي گوناگون بهکه در خط

Georgiou et al, 2008; Vaessen et al, 2010; Ziegler et al, 2010; Asadi 
et al, 2017; Liu et al, 2017; Inou et al, 2017; Bar-Kochva & Breznitz, 

2014; Batnini et al, 2014هاي طولي ) ( و پژوهشCaravolas et al, 2012; 

Furnes & Samuelson, 2011اند، مطابقت دارند. (  انجام شده 

                                                           
1. Landerl & Wimmer 

2. Georgiou 
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دار و متوسطي با سرعت خواندن رابطة معني واجيحافظة فعال  طور که گفته شد، همان 
توان بر عملکرد متوسط حافظة فعال واجي در تبيين وردایي سرعت خواندن را ميدارد. 
عمق خط کتز و  ، فرضية(2006اي زیگلر و گوسوامي )شناختي ذرهنظریة رواناساس 
طور مستقل وردایي سرعت خواندن را بهتوضيح داد. حافظة فعال واجي ( 1992فراست )
اي و تيرگي خط فارسي نياز به حافظة فعال نگاره هنایرهاي ناپایدار واجکند. تتبيين مي

رو، بر مداخلة حافظة فعال واجي ایندهد. ازواجي را در انجام تکاليف خواندن افزایش مي
خواني اي که در این پژوهش ميزان قابل توجهي از وردایي روانشود، به گونهافزوده مي

هاي این پژوهش دربارۀ رابطة حافظة فعال واجي و سرعت خواندن با یافتهرا تبيين نمود. 
(، ویسين و 2005(، کاراوالس و همکاران )2003هاي اسپنسر و هانلي )هاي پژوهشیافته

-هاي ديهاي پژوهش( همسو هستند و با یافته2014( و مال و همکاران )2009همکاران )

( و 2013(، لندرل و همکاران )2012)(، جرجيو و همکاران 2007و همکاران ) 1فليپو
 ( هماهنگي ندارند.2014بارک وا و برزنيتز )

داري بين متغير آمده از این تحليل نشان داد که رابطة نسبتاً قوي و معنيدستهاي بهیافته
ها، رابطة و متغير وابستة صحت خواندن وجود دارد. مطابق این یافته واجيبين آگاهي پيش

بين نامگذاري خودکار سریع و متغير وابستة صحت خواندن متوسط و بين متغير پيش
داري با متغير وابستة صحت رابطة معني واجيبين حافظة فعال پيش دار بود، اما متغيرمعني

زبان را با توجيه وردایي آگاهي واجي در صحت خواندن کودکان فارسي خواندن نداشت.
توان ارائه نمود. بر پایة ( مي1977)  2و اشنایدر توجه به انگارۀ پردازش اطالعات شيفرین

اي گونه گيرد، بهکار ميشده منابع توجه را بهشود که پردازش کنترلاین انگاره ادعا مي
پردازند. گيرند، با یکدیگر به رقابت ميکه چند کار که در حافظة فعال همزمان صورت مي
هانه نياز ندارد و براي پردازش با دیگر در مقابل، پردازش خودکار به توجه یا عمل آگا

توان استدالل کرد که نامگذاري خودکار سریع نوعي کند. بنابراین، ميفرایندها رقابت نمي
گذارد، خواني را به نمایش ميپردازش خودکار است که ميزان تبحر کودک در روان

وایي را نشان کارگيري اطالعات آکه آگاهي واجي دقت و تمرکز کودک در بهحاليدر
اي مستقل وردایي صحت خواندن را رود که بتواند به گونهرو، انتظار ميایندهد. ازمي

                                                           
1.  Di Filippo 

2. Shiffrin & Schneider 
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تبيين نماید. مقدار باالي وردایي آگاهي واجي به دليل نياز به کاربرد منابع توجه بيشتر براي 
-پژوهشهاي هاي این پژوهش با یافتهیافته است. هاي تيره در خط فارسيرمزگشایي واژه

-هاي شفاف پيشهاي تيره در مقایسه با خطدهند آگاهي واجي در خطهایي که نشان مي

؛ آلماني و Georgio, Parrila & Liao, 2008)یوناني و انگليسي:  بين درازمدتي است
 & Furness: سوئدي و انگليسي/؛ نروژيMann & Wimmer, 2002انگليسي: 

2010Samuelson,  ) .مطابقت دارند 

بين نامگذاري خودکار سریع در صحت خواندن تبيين اي که متغير پيشمقدار وردایي
( و فرضية عمق خط کتز و 2006اي زیگلر و گوسوامي )شناختي ذرهنظریة روان کرده با
در خط تيرۀ فارسي، ناپایدارهاي بسياري در  کهجایيآناز( مطابقت دارد. 1992فراست )

شود. وجود دارد، خواندن بيشتر از مسير واژگاني انجام مي اينگارهه تنایرهاي واج
رود بخشي از نقش آگاهي واجي را در تبيين وردایي صحت خواندن رو، انتظار ميایناز

هاي این یافتهکودکان، نامگذاري خودکار سریع از طریق پردازش خطي بر عهده بگيرد. 
ي هاپژوهشهاي خواندن با یافتهپژوهش دربارۀ رابطة نامگذاري خودکار سریع و صحت 

( 2014( و مال و همکاران )2008) 1(، کریستيو و دیویس2006فليپو و همکاران )دي
(، لندرل و همکاران 2012هاي جرجيو و همکاران )هاي پژوهشمطابقت دارند، اما با یافته

همکاران (، اسدي و 2016(، جرجيو و همکاران )2014(، بارک وا و برزنيتز )2013)
 ( مطابقت ندارند.2017( و ليو و همکاران )2017)

داري در تبيين وردایي صحت خواندن واژه نشان حافظة فعال واجي مشارکت معني
هاي این پژوهش با آراي آن دسته از محققاني همسو است که معتقدند حافظة نداد. یافته

هاي شفاف صحت ر خطکند، اما دهاي تيره صحت خواندن را تبيين نميفعال در خط
(. Spencer & Hanley, 2003; Caravolas et al, 2005دهد )خواندن را توضيح مي
گونه توضيح داد: حافظة واجي سازوکار رمزگشایي را توضيح توان ایندليل این امر را مي

(. در مقایسه با شناسایي و رمزگشایي واحدهاي بزرگتر، Wagner et al, 1997دهد )مي
واحدهاي کوچکتر ممکن است بيشتر در حافظه بارگذاري شوند، زیرا در  رمزگشایي

هاي بزرگتر باید واحدهاي بيشتري قبل از همگذاري در حافظه نگهداري شوند رشته
(Baddeley, 2012در نتيجه، حافظة واجي ممکن است بيشتر مرتبط با  خط .) هاي شفاف
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رابطة حافظة فعال واجي و صحت خواندن نتيجة این پژوهش دربارۀ هاي تيره. باشد تا خط
( و اسدي 2015و همکاران ) 1(، باتنيني2013هاي لندرل و همکاران )هاي پژوهشبا یافته

(، بارک وا و 2010هاي زیگلر و همکاران )( هماهنگي ندارد، اما با یافته2017و همکاران )
 ( هماهنگ است.2017( و اینو و همکاران )2014برزنيتز )

خواندن  پژوهش حاضر این بود که رابطة سازوکارهاي شناختي و مهارت هدف کلي
هاي سوم، چهارم و پنجم تبيين نماید. براي نيل به زبان پایهرا در کودکان دبستاني فارسي

این مقصود، رابطة متغيرهاي شناختي نامگذاري خودکار سریع، آگاهي واجي و حافظة 
-و متغيرهاي سرعت خواندن و صحت خواندن به بينعنوان متغيرهاي پيشفعال واجي به

آزمون خرده 9هاي این پژوهش عنوان متغيرهاي وابسته بررسي شدند. براي گردآوري داده
بين ها مشخص نمود که هر سه متغير پيشهاي تجزیه و تحليل دادهاجرا گردیده است. یافته

تغير سرعت خواندن رابطه نامگذاري خودکار سریع، آگاهي واجي و حافظة فعال واجي با م
داري با متغير سرعت بين نامگذاري خودکار سریع رابطة قوي و معنيدارند. متغير پيش

دار است خواندن دارد، رابطة متغير آگاهي واجي با متغير سرعت خواندن نسبتاً قوي و معني
وجه به دار است. با تو رابطة متغير حافظة واجي با متغير سرعت خواندن متوسط و معني

ها روشن شد که دو سازوکار آمده از تجزیه و تحليل دادهدستهاي بهبندي کلي یافتهجمع
شناختي از سازوکارهاي شناختي مورد بحث در این پژوهش با متغير وابستة صحت  خواندن 

اي ندارد. به بيان دیگر، رابطه دارند و یکي از سازوکارهاي شناختي با صحت خواندن رابطه
 خواندن صحت ةوابست ريمتغ با يداريمعن و يقو نسبتاً ةرابط بين آگاهي واجيپيشمتغير 
 متوسط خواندن صحت ةوابست ريمتغ با عیسر خودکار ينامگذار نيبشيپ ريمتغ ةرابط. رددا
 ةوابست ريمتغ با يداريمعن ةرابط يواج فعال ةحافظ نيبشيپ ريمتغ اما ،است داريمعن و

 .ردندا خواندن صحت
ها پيرامون روابط ميان سازوکارهاي شناختي پردازش واجي و نامگذاري تحليل

هاي خواندن کودکان در خط فارسي از سوي دیگر و خودکار سریع از یک سو و  مهارت
هاي پيشين به این نتيجه انجاميد که نقاط مشترک مقایسة دستاوردهاي آنان با پژوهش

هاي گوناگون وجود دارد. بسياري از ر زبانزیربنایي فراواني در فراگيري خواندن د
(، که مراحل نخست فراگيري Caravolas, 2012, 2013 براي نمونهپژوهشگران پيشين )
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هاي اند، تا حدودي به یافتههاي گوناگون مورد کنکاش قرار دادهخواندن را در زبان
خواندن در هاي مشابهي در بررسي رابطة سازوکارهاي شناختي فوم و رشد مهارت

 ;Moll et al., 2014براي نمونهاند. شماري از پژوهشگران )کودکان دست یافته

Georgiou et al., 2016 هاي ها در پایه( نيز که به پژوهش روند فراگيري این مهارت
هاي بينتري از رابطة ميان پيشاند، به ترسيم الگوهاي پيوسته و کاملباالتر پرداخته

هاي خواندن کمک سریع، آگاهي واجي و حافظة فعال واجي و مهارتنامگذاري خودکار 
هاي گوناگون براي هاي این پژوهش نشان دادند که اگرچه کودکان در زباناند. یافتهکرده

-هاي فراگيري خواندن آغاز ميفراگيري خواندن مسير تقریباً مشابهي را در نخستين سال

اي نيست که نتوان الگوي ها به اندازهاما این شباهتدهند، هاي بعد ادامه ميکنند و در سال
ها در ها برحسب ميزان پایداري/ناپایداري خطاي از زبانمتفاوتي براي هر زبان و یا دسته

 نظر گرفت.
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