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 مقدمه
و استتفاده از   رهياست و امكان ذخ يريادگیحافظه اساس 

 ،يو شامل انواع حافظه حست  کند يگذشته را فراهم م اتيتجرب

 ،يخاطرستاار  نقص در بته  نی. بنابرا[1] فعال و بلندمدت است

در تحتول   يمنجتر بته مشتكالت    يذهنت  يهتا    توجته و فراینتد  

هتاي   . مهتارت [2] خواهتد شتد   يو شناخت يهوش يها کارکرد

 کیت نزد يفعال با یادگيري خواندن و ریاضيات ارتباط هفظحا

کننتده    بينتي  هاي حافظه کالمتي پتي    ؛ براي مثال مهارتدارد

داري اصوات و مفاهيم  هاي خواندن است و موجب نگه مهارت

 [.3] شود يها م گفتاري ضروري براي شناخت و درك آن

فعتال را در خوانتدن    هحافظت  يهتا  محققتان نقتص   يبرخ

باثبتات   يهتا  نسبت بته ختط   يسيمانند انگل ثبات يب يها خط

 يارتباط حافظته و آگتاه   زين ي. برخ[4] دانند يتر م کننده نييتع

 [.5] اند توجه به نوع زبان متفاوت دانسته را با يشناخت واج
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در  يشتتناخت واج ينقتت  آگتتاه يمتعتتدد يهتتا پتتژوه 

-8] داننتد  يم يو رشد خواندن و نوشتن را اساس يسوادآموز

کودکتان   ياستت کته برخت    يتاحتد  یيتوانتا  نیت ا تي. اهم[6

 فيالزم در تكتال  تیت هرگتز بته کفا   هتا  خوان فيضع خصوصاً

 ،يشتناخت  واج ي. آگتاه [9] رسند ينم دهيچيپ يواج يدستورز

و شتامل   [10] هتا  آن ياز معنتا  يجدا يگفتار يدرك صداها

صتورت مجتزا و    و تفكر در مورد صداها به يورز توجه، دست

شتناختي نتوعي    آگتاهي واج  نی. بنتابرا [11] در کلمات استت 

فرازباني است کته مربتوط بته حساستيت نستبت بته       توانایي 

 ساختار صوتي زبان گفتاري و اندیشتيدن در متورد آن استت   

در  یيرمزگشتتا هتتارتم شتترفتي. آمتتوزش آن منجربتته پ[12]

 [.13] شود يکودکان مبتال به اختالل خواندن م

 

 يها پژوه  يشناخت واج يارتباط زبان و آگاه مورد در0.

تتوان بته    يجود است که علتت را مت  مو يمتفاوت جیاندك با نتا

که  یيها معتقدند در زبان ياريها نسبت داد. بس تفاوت در زبان

 يهتا  )زبتان  وجتود دارد  کیت به  کیو واج تطابق  سهینو نيب

از  تربتاال  يشتناخت  واج يتتر،، ستطآ آگتاه    فتر و شفا باثبات

مطالعتات نشتان    ي. برخ[14] تر است کم تيبا شفاف یيها زبان

 هکننتد  ينت يب  يپت  یيبته تنهتا   يدادند که مهارت در زبان شفاه

 يرابطته  متقتابل   زين ي. اما مطالعات[15] ستيخواندن ن یيتوانا

نشتان   يشتناخت  واج يزبتان و آگتاه   يواژگان يها مهارت نيب

 يشتناخت  واج يآگتاه  يکه به بررس يقي. در تحق[16،17] دادند

پرداختت، فقتط در    ينت يو چ يسيزبان انگل يعيدر کودکان طب

بتته عنتتوان  يدر زبتتان شتتفاه تیتتزبتتان کفا ينتتيکودکتتان چ

 جته ي. نت[18] مهتارت خوانتدن مشتخص شتد      هکنند ينيب  يپ

 ينشتان داد ستطآ مهتارت زبتان     زيت ن يدر زبتان ترکت   يبررس

. [19] ودنبت  يشناخت واج ياز سطآ آگاه يخوب هکنند ينيب  يپ

بتا   يضعف زبتان  يمشخص شد کودکان دارا يگریه دعدر مطال

رو هستتند امتا    روبته  يشتناخت  واج يمشكل خوانتدن و آگتاه  

 [.20] مشكل را ندارد نیلزوماً ا يضعف گفتار يکودکان دارا

ارتباط  يمطالعات انجام شده تنها به بررس يزبان فارس در

توجه به تفتاوت و   و خواندن پرداخته و با يشناخت واج يآگاه

در  يبررست  نیت هاي شتناختي، انجتام ا   ها بر مهارت زبانتأثير 

 يآگتتاه نياستتت. وجتتود ارتبتتاط بتت يضتترور يزبتتان فارستت

ارتباط زبان و خواندن  هدهند نشان تواند يو زبان م يشناخت واج

زودهنگتام اختتالالت خوانتدن در     ينت يب  يباشد و موجب پت 

آن  یيبتا شناستا   نيچنت  باشد. هتم  يمشكل زبان يکودکان دارا

ارتبتاط بتا    نیتر  يب يکه در زبان فارس يزبان يها زمونرآیز

آن نتتوع از حافظتته   زيتترا دارنتتد و ن يشتتناخت واج يآگتتاه

را دارد  اطارتب نیتر  يب يشناخت واج يکه با آگاه يشناخت واج

طور  هب نيچن لحاظ نمود. هم يموثر يدرمان يکارها راه توان يم

 رایت ز میپترداز  يرابطته حافظته و زبتان مت     يبه بررست  يجانب

 يستاز  رهيت در ذخ ،ياثر نقص اجراکننده  مرکتز  در که يهنگام

در  يدیشتد  يهتا  شتود، نقتص   جتاد ینقص ا يمدت کالم کوتاه

  [.7] دیآ يم دیزبان، پد يريادگی
 

 هامواد و روش
تحليلي  -اي مقطعي از نوع توصيفي پژوه  حاضر مطالعه

 يدبستان  ينفر از کودکان پ 40است. نمونه مورد مطالعه شامل 

پسر، است. مراکتز   يميدختر و ن يمين) ساله شهر تهران 6تا  5

منتاطق   نياز ب يصورت تصادف آموزان به و دان  يدبستان  يپ

 يو اقتصاد يگشهر انتخاب شدند تا نق  عوامل فرهن يمرکز

و  10صورت کته منتاطق    نیبه حداقل ممكن رسانده شود. بد

تهران انتخاب شد و ساس  يگانه شهردار22مناطق  نياز ب 11

مناطق از هر  نیموجود در ا يدولت یيمدارس ابتدا هيکل نياز ب

 کیت دخترانته و   يدبستان  يمرکز پ کی يطور تصادف همنطقه ب

مدرسه  2دخترانه و  سهمدر2 )جمعاً مدرسه پسرانه انتخاب شد

 يصورت تصتادف  آموز به سرانه، و ساس از هر مرکز ده دان پ

و  يورورد بته مطالعته تتک زبتانگ     يارهايع. مدیانتخاب گرد

 ریتشتنج و ستا   ،يفلتج مزتز   ،یينايب ،یيفقدان مشكالت شنوا

 يدهان-يمشكالت حرکت د،ياختالل تول ،يكیمشكالت نورولوژ

استاس پرونتده     اطالعات بتر  نیا تر  يبود. ب يزبان ريو تأخ

ات گفتاردرمتانگر  و مشتاهد  نیکودك، مصاحبه با معلم و والد

توستط   يديو تول يحرکت-يآمد. وجود مشكالت دهاندست  به

 يهتتا از آزمتتون يبخشتت يگفتتتار درمتتانگر مجتترب بتتا اجتترا
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 يرستم  ريت صتورت    بته  يدهان يابیو ارز يآپراکس يصيتشخ

آزمون رشد  زين ودکانک يرشد زبان يبررس يشد و برا يابیارز

 [.21] دیاجرا گرد (TOLD P:3) زبان

 شتان، یا نیاز والد تیپس از انتخاب کودکان و کسب رضا

 کودکتان، از  آزمتون رشتد زبتان     يزبتان  يبررست  يابتتدا بترا  

(TOLD P:3)  .توسط  1379آزمون فوق در سال  استفاده شد

 1235در  یيدر پژوهشكده کودکان استثنا یينايزاده و م حسن

 11ستال و   8سال تا  4پسر  624دختر و  609کودك شامل 

که نمره حاصله کودکان  ي. در صورت[21] هنجار شده است اهم

ها انجام  آزمون ریهنجار بود سا طهيها در ح با توجه به سن آن

از  يزبتان  ريو تتاخ  تتر  نیيو در صورت کسب نمتره پتا   شد يم

 .شدند يخارج م يبررس

هتا   اجرا شد. ایتن آزمتون   يهاي حافظه واج آزمون ساس

هتا   اعداد و آزمون تكرار ناکلمهشامل آزمون یادآوري مستقيم 

اعداد، آزمتونگر یتک ستري     ميمستق يادآورید. در آزمون بو

خواند و آزمتودني   ا با ترتيب خاصي براي آزمودني مياعداد ر

کرد. تعتداد   يها را تكرار م به همان ترتيب خوانده شده آن  دیبا

شد. در هر مرحلته   عدد ختم مي 9عدد شروع و به  3از اعداد 

بار متتوالي   آزمودني دو. اگر دیگرد ره اعداد افزوده ميبه زنجي

کترد آزمتون متوقتف و امتيتاز      یک زنجيره را اشتباه تكرار مي

گردید. اعتبار این آزمون در ایتران   سطآ قبلي براي او ثبت مي

 [.22]، 1384 ،يو فراهان يليكائي)م شده است ارش% گز82

واژگتان  آزمون تكرار ناکلمه، آزمودني یتک ستري از    در

و پس از آن واژگان شنيده شتده   ديشن يها، را م معنا )ناکلمه بي

ناکلمته   30آزمتون از   . ایتن  نمتود  يرا با رعایت توالي ذکر مت 

ناکلمه  10هجایي و ناکلمه تک 10شده است که شامل  ليتشك

به وسيله  ها کلمه است. این نا یيهجا ناکلمه سه 10دو هجایي و 

هجتایي   هاي دو، سه و چهار کلمه خوان در تزيير یک یا دو هم

و  رو کیبار يآزمون توسط عل نیاند. ا زبان فارسي ایجاد شده

استفاده شده است. روایي سازه  و قبالً جادی، ا1390همكاران )

ستاله   4در گتروه   667/0هتا   ستاله  5 این آزمتون در گتروه  

و در گروه 77/0ها  ساله 5گروه  رد، پایایي باز آزمون 524/0

 [.23]بود  80/0 ها ساله 7

شتتناختي، از آزمتتون آگتتاهي  اهي واجبتتراي بررستتي آگتت

، استفاده شد. این آزمتون شتامل   1381) شناختي سليماني واج

ده بخ  است و هر بخ  ده قسمت و مجموعتاً صتد امتيتاز    

در هر قسمت، فترد یتک نمتره     دارد. به ازاي هر پاسخ صحيآ

شناختي را در سه سطآ  کند. این ده بخ  آگاهي واج کسب مي

بارتند از آگاهي هجایي )شامل دهد که ع قرار مي ارزیابيمورد 

دهاي درون آزمون تقطيت  هجتا. ده امتيتاز،؛ آگتاهي واحت      زیر

هاي تشخيص قافيه و تجانس. جمعاً  هجایي )شامل زیر آزمون

بيست امتياز، و آگاهي واجي )شامل ترکيب واجتي، تشتخيص   

 انيکلمات با واج آ ازین یكسان، تشخيص کلمات با واج پایت 

  واجي، حذف واج آ ازین، حذف واج ميتاني و  یكسان، تقطي

و اعتبار باالتر از  یيحذف واج پایاني. جمعاً هفتاد امتياز، )روا

90 ،%[24.] 

مربوط به هر کودك سه جلسه بته طتول    يها آزمون انجام

جلسه اول، آزمون  يآزمون رشد زبان ط که يطور به ديانجام يم

 در جلستتته دوم و آزمتتتون حافظتتته يشتتتناخت واج يآگتتتاه

جلستته صتتورت  نيو تكتترار ناکلمتته، در ستتوم يشتتناخت )واج

یتک از   . پس از محاسبه نمترات آزمتودني در هتر   رفتیپذ يم

و رشد زبتان،   يشناخت واج يهاي حافظه فعال، آگاه زیرآزمون

نرمتال بتودن    يبررست  ياز آزمون کلموگروف اسميرنوف بترا 

 نيارتباط بت  يبررس يبرا رسونيپ يبستگ ها، از آزمون هم داده

ار متورد  زافت  و نرم 05/0داري  استفاده شد. سطآ معني رهايمتز

 .بوده است SPSS 19استفاده 

 

 نتايج
مورد نظر ابتتدا رابطته    يرهايمتز نيارتباط ب يجهت بررس

 ریتتاز ز کیتتو هتتر  يشتتناخت واج ينمتتره آزمتتون آگتتاه نيبتت

 يشتناخت  ه واجحافظت  يهتا  آن بتا نمترات آزمتون    يها آزمون

 .شد يها و اعداد، بررس )ناکلمه

و  يشتناخت  واج يآگتاه  نيبت  1جتدول   جیاستاس نتتا   بر

 وجتود دارد  يمتوستط  يهمستو  يبستتگ  هتم  يحافظه  عتدد 

 (001/0 p<،61/0=rنيب تر فيطور ضع هرابطه البته ب ني،. هم 

وجتتود دارد  زيتتن يا و حافظتته ناکلمتته يشتتناخت واج يآگتتاه
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(01/0=p ،37/0=r.، يشتناخت  واج يآگتاه  يها آزمون ریاز ز 

 يو عتدد  يا ب بتا هتر دو حافظته ناکلمته    يفقط تجانس و ترک

و  يمتوسط همسو و معنادار دارند و ستطآ معنتادار   يبستگ هم

 بيت ترت به يا و ناکلمه يخط رابطه تجانس با حافظه عدد بيش

(001/0 p<،67/0=r، 001/0) و=p ،50/0=r، و  باشتتد يمتت

 يقبلت  بيت همتان ترت  هتا بته   فظهو حا بيترک يبرا ریمقاد نیا

(001/0p< ،63/0=r، 007/0) و=p ،42/0=r،  .است 
 

-. بررسي همبستگي و سطآ معناداري بين نمرات آگاهي واج1جدول 

 ،r-valuesشناختي و حافظه واجي)
 ناکلمه )کلي، حافظه حافظه عددي يهمبستگ بیضر

 37/0* 0/ 61*** شناختيآگاهي واج

 13/0 28/0 تقطي 

 50/0*** 67/0*** تجانس

 22/0 08/0 قافيه

 42/0** 63/0*** ترکيب

 12/0 30/0 تشخيص واج آ ازین

 09/0 29/0 تشخيص واج پایاني

 *p˂0.05  ** p˂0.01   ***p˂0.001 

 

 يشتناخت  واج ينمره آزمون آگاه نيب هدوم رابط همرحل در

و  يآن با نمره کل آزمون رشد زبان يها رآزمونیاز ز کیو هر 

 .شد يآن بررس يها آزمون ریاز ز کیهر 

رشد  ينمره کل نيمشخص است ب 2طور که از جدول  همان

و  هيت )به جز قاف يشناخت واج يآگاه يها رآزمونیزبان و اکثر ز

وجتود دارد. از   یي، رابطه معنادار همسونیواج آ از صيتشخ

 نیتتر  يتجتانس قتو   ،يشتناخت  واج يآگاه يها رآزمونیز نيب

رشتد زبتان    يرا با نمره کلت  ،001/0p< ،52/0=r) يبستگ هم

 يبستتگ  هم نیتر يرشد زبان، قو يها رآزمونیز نيو از ب دارند

 يو نمتره کلت   ،001/0p< ،64/0=r)زبتان   ديت مربوط بته تول 

 است.  يشناخت واج يآگاه آزمون

 يمربوط به دو پرس  اصل جینتا يپس از بررس تیدر نها

 ،يشتناخت  واج يارتباط زبان و حافظته بتا آگتاه    يعنیمطالعه 

از  کیتتو هتتر  ينمتترات آزمتتون رشتتد زبتتان   نيرابطتته بتت 

 يشتناخت  حافظته واج  يهتا  رات آزمونآن با نم يها رآزمونیز

مطالعته و   کیت اعداد، به صورت  ميها و حافظه  مستق )ناکلمه

 .شد يبررس يجانب هافتی

مشتخص   3و از جتدول   شتود  يمت  ينيب  يطور که پ همان

 يآزمون رشد زبان يکل ازيو امت ينمرات حافظه عدد نياست، ب

وجود  يهمسو و معنادار يبستگ آن، هم يها آزمون ری)و همه ز

ارتبتاط   نیتتر  يجمله قو ديآزمون تقل ریز ان،يم نیدارد که از ا

 . ،001/0p< ،65/0=r)را دارد  يبا حافظه عدد

 
 ،r-valuesشناختي). بررسي همبستگي و سطآ معناداري بين نمرات رشد زباني و آگاهي واج2جدول 

 واج  پایاني تشخيص تشخيص واج آ ازین ترکيب قافيه تجانس تقطي  شناختي کليآگاهي واج يهمبستگ بیضر

 50/0*** 92/0 46/0** 29/0 52/0*** 43/0** 60/0*** رشد زباني کلي

 33/0* 50/0 25/0 13/0 32/0* 36/0* 35/0* واژگان تصویري

 36/0* 38/0** 11/0 20/0 37/0** 08/0 37/0** واژگان ربطي

 51/0*** 72/0 34/0* 09/0 38/0* 39/0* 50/0*** واژگان شفاهي

 37/0* 31/0 28/0 62/0 26/0 30/0 39/0*** درك دستور

 33/0* 33/0* 35/0* 61/0 50/0*** 22/0 50/0*** تقليد جمله

 43/0** 05/0 44/0** 62/0 40/0* 38/0* 48/0*** تكميل دستور

 41/0** 41/0 47/0** 33/0* 49/0*** 48/0*** 58/0*** تمایز

 28/0 42/0 37/0* 90/0 39/0* 18/0 28/0 تحليل واجي

 27/0 39/0* 43/0** 57/0*** 44/0** 62/0*** 64/0*** توليد
 *p˂0.05  ** p˂0.01   ***p˂0.001 
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. بررسي همبستگي و سطآ معناداي بين نمرات رشد زباني و 3جدول 

 ،r-valuesحافظه واجي)
 ناکلمه )کلي، حافظه عددي حافظه يهمبستگ بیضر

 18/0 65/0*** رشد زباني کلي

 02/0 48/0*** واژگان تصویري

 17/0 42/0** واژگان ربطي

 05/0 43/0** واژگان شفاهي

 06/0 50/0*** درك دستور

 33/0* 67/0*** تقليد جمله

 09/0 59/0*** تكميل دستور

 40/0** 59/0*** تمایز

 39/0* 39/0* تحليل واجي

 46/0** 45/0** توليد

 *p˂0.05  ** p˂0.01   ***p˂0.001 
 

ها و نمره کل آزمتون زبتان رابطته     ناکلمه هنمره حافظ نيب

رشد زبان با  يها آزمون ریاز ز يوجود ندارد اما برخ يمعنادار

آن مربوط  نیتر  يدارند که ب يمعنادار هها رابط ناکلمه هحافظ

 .،p ،46/0=r=003/0)واژه است  ديتول رآزمونیبه  ز

 

 گيريبحث و نتيجه
 ،يشتناخت  واج يآزمتون آگتاه   نيارتبتاط بت   يبررس جینتا

هتا و حافظته     ناکلمه يشناخت و حافظه واج يرشد زبان آزمون

نشان  يدبستان  يساله  پ 6تا  5اعداد در چهل کودك  ميمستق

رابطته   يشتناخت  و حافظه  واج يشناخت جوا يآگاه نيداد که ب

 اتمطالعتته بتتا مطالعتت  نیتتا جیوجتتود دارد. نتتتا  يمعنتتادار

 يآگتاه  نيرابطته  بت   ي، در مورد بررست 2008) يدسكایلويم

 نيب هرابط ي. بررس[5] همسو است يکار هو حافظ يشناخت واج

 نينشان داد بت  زيو حافظه ن يشناخت واج يآگاه يها رآزمونیز

هتا و   و حافظته  مربتوط بته ناکلمته     يهر دو حافظته  عتدد  

و  يختشنا واج ياز آزمون آگاه بيتجانس، ترک يها رآزمونیز

 یيو همستو  يرابطه معنادار قو يشناخت واج يآگاه يکل ازيامت

 فيتكتال  تتر   يعلت ارتبتاط بت   رسد يوجود داشت. به نظر م

مربتوط بته    بيت مربوط بته تجتانس و ترک   يشناخت واج ياگاه

در  يعنت یبته حافظته استت     فيتكتال  نیا تر  يوابسته بودن ب

 ربتا  فيتكتال  نیت ا يزبتان فارست   يشتناخت  واج يگاهآآزمون 

طورکته ذکتر شتد     . همتان کننتد  يم ليبر حافظه تحم يتر  يب

حافظته  فعتال در    يها ، معتقد است نق  نقص2003) دل يو

 يهتا  نسبت بته ختط   يسيانگل رينظ ثبات يب يها خواندن خط

ها وجود دارد،  هجا به هجا در آن یيرمزگشا تيکه قابل يباثبات

گرفتت   جته ينت توان يمنب  م ني؛ بنابر هم[4] تر است کننده نييتع

وجتود دارد   يثبات يب نیاز ا يمتوسط زانيکه م يدر زبان فارس

و در  يشتناخت  واج يحافظته و آگتاه   نيب يارتباط معنادار زين

 توانتد  يمهارت خواندن وجود دارد و ضعف در حافظه م جهينت

بهتتر   نیگردد. بنابرا يبعد يها هیباعث مشكالت خواندن در پا

مهتارت   کننتده   ينت يب  يپت  يهتا  جز  مؤلفته  زياست حافظه ن

 خواندن کودکان در نظر گرفته شود. 

 يرشتد زبتان و آگتاه    يکلت  ازيت امت نيارتبتاط بت   يبررس

و زبان ارتبتاط   يشناخت واج يآگاه نينشان داد ب يشناخت واج

داشتن  ر م يعلما  همطالع جینتا نیوجود دارد. بنابرا يمعنادار

،، 1985) ازیمطالعات مول و د جیبا نتا جیمخالف با نتا يجینتا

 ه، بتا مطالعت  ،2013) يوسیو سو آر  يوا ياِ يس يا يس نیآ

 .[15،18،19] باشد ي، همسو م2012) نيو چ ونگی

بته   تتوان  يرا م جیکه قبالً ذکر شد تفاوت در نتا طور همان

و  سهینو نيکه ب یيها در زبان رایها نسبت داد ز زبانتفاوت در 

تر  باثبات يها در زبان يعنیوجود دارد  کیبه  کیواج تطابق 

است  یيها باالتر از زبان يشناخت واج يتر، سطآ آگاه و شفاف

نامارا  مطالعات مک جیبا نتا جینتا نیدارند. ا يتر کم تيکه شفاف

در پژوه  خود بته   زيها ن ، همسو بود. آن2010و همكاران )

بتا ضتعف در    يضعف زبان يکه کودکان دارا دنديرس جهينت نیا

 . [20] رو هستند روبه يشناخت واج يخواندن و آگاه

بتا   يشتناخت  واج يآگتاه  يها رآزمونیز نيرابطه ب يبررس

 يهتا  رآزمتون یاکثتر ز  نينشان داد ب يرشد زبان يها رآزمونیز

، نیواج آ تاز  صيو تشتخ  هيت )به جتز قاف  يشناخت واج يآگاه

رشد زبتان   يها رآزمونیز نيوجود دارد. از ب يارتباط معنادار

واژگتان   رآزمونیارتباط و ز نیتر  يواژگان ب ديتول رآزمونیز

 يآگتتاه يهتتا رآزمتتونیارتبتتاط را بتتا ز نیتتتر کتتم يریتصتتو

 نيبتود کته بت    افتته یدر زيت ، ن1999دارد. متسال ) يشناخت واج
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 يمتقتابل  هرابط يشناخت اجو يزبان و آگاه يواژگان يها مهارت

 ليت و تحل يازدرك دستور ري  زين جا نی. در ا[16] وجود دارد

بته واژگتان    وطها مربت  آن تر  يکه ب ها رآزمونیز ه يبق يواج

 نيداشتتند. از بت   يشناخت واج يبا آگاه ياست ارتباط معنادار

 نیتتر   يتجتانس بت   رآزمتون یز يواج يآگاه يها رآزمونیز

رشتد   ها رآزمونیارتباط معنادار را با ز نیتر کم  يارتباط و تقط

، 1995بتا مطالعتات استنو )    زيت بخ  ن نیا جیزبان دارند. نتا

 نيخود نشان دادند که ب العه در مط زيها ن همسو بوده است. آن

 يهتا  با مهتارت  ميطور مستق زبان به يانيو ب يدرک يها مهارت

. در مطالعته  [17] ارتباط دارد يانیو واج پا نیدرك واج آ از

که گفته شد  طور همان يارتباط وجود داشت ول نیا زيحاضر ن

 دیوجتود دارد. شتا   يانیت واج پا صيط فقط در تشتخ ارتبا نیا

در مطالعته    رایبه سن کودکان باشد ز ربوطتفاوت م نیعلت ا

در مطالعه  حاضتر   يساله شرکت داشتند ول 5تا  4او کودکان 

 ساله شرکت داشتند. 6تا  5کودکان 

آزمتون رشتد زبتان بتا      يکلت  ازيت امت نيارتباط بت  يبررس

 ميهتا و حافظته  مستتق    ناکلمه يشناخت حافظه واج يها آزمون

آزمون زبان رابطه  يکل ازيو امت يحافظه عدد نينشان داد که ب

هتا و   حافظه  مربوط به ناکلمته  نيوجود داشت اما ب يمعنادار

 نيبت  رتبتاط ا يبررست  نيچن آزمون زبان رابطه معنادار نبود. هم

نشتان داد کته    زيت هتا ن  و حافظته  يرشتد زبتان   يها زمونرآیز

حافظته  ناکلمته و آزمتون رشتد زبتان       نيارتباط ب نیتر  يب

جملته،   ديت تقل يهتا  رآزمتون یواژه است. در ز ديتول رآزمونیز

 افتهی نیوجود داشت. ا يفيرابطه ضع زين يواج ليو تحل زیتما

معتقتد استت    وکته ا  ، همسو است چرا2007با نظر گدرکول )

در  ،يکتته در اثتتر نقتتص در اجراکننتتده  مرکتتز     يهنگتتام

 يهتا  شتود، نقتص   جتاد ینقص ا يمدت کالم کوتاه يساز رهيذخ

 زيت مطالعته ن  نی. در اگردد يم جادیزبان، ا يريادگیدر  يدیشد

 .دیگرد دیيزبان و حافظه تأ نيارتباط ب

دهنده   نشان تواند يم رهايمتز نیا نيوجود رابطه ب نیبنابرا

 ينتتيب  يدر پتت يو رشتتد زبتتان يشتتناخت واجحافظتته  تيتتاهم

 يآتت  يها سال يط يدبستان  يمشكالت خواندن در کودکان پ

متوارد   نیت که در ا يبهتر است مشكالت کودکان نیباشد. بنابرا

ورود به  ازنقص دارند قبل  ای ريتأخ يحافظه و رشد زبان يعنی

در خواندن و  يمشكالت بعد جادیمدرسه برطرف گردد تا از ا

 نیت ا جیبته نتتا   شود. در ضمن با توجه يريها جلوگ نوشتن آن

 تتر  يو اساست  تتر  يکلت  يهتا  يريگ ميپژوه  و به منظور تصم

کودکان  نیخواندن ا یيتوانا ندهیدر مطالعات آ شود يم شنهاديپ

تتا   يدبستتان   ياز پت  يولمطالعات طت  يط زيبعد ن يها هیدر پا

 يريادگیت و وجتود مشتكالت    رديگ دبستان مورد مطالعه قرار

 شود. يها بررس خواندن و نوشتن در آن

 يتنهتتا از آزمتتون آگتتاه  قيتتتحق نیتتکتته در ا جتتا آن از

 ياستفاده شده است که مبنا يو دستجرد يمانيسل يشناخت واج

 يحافظته و آگتاه   تتر  قيبهتر و دق يبررس يدارد، برا يریتصو

توان در مطالعات  يمربوط به آن م فيو انواع تكال يشناخت واج

 زيت ن يداريشتن  يبا مبنا يشناخت واج يآگاه يها بعد از آزمون

 . استفاده نمود

 

 تشكر و قدردانی
از مستتئوالن و معلمتتان مراکتتز  ميدانتت يمتتالزم بتتر ختتود 

  ،يهتا صتدر   سترکار ختانم   ژهیت و شهر تهران، بته  يدبستان  يپ

 يپژوه  همكار نیکه در انجام ا يو خسروان يليعق ،يلواسان

 .میخود را اعالم دار يتشكر و قدردان تیفراوان داشتند نها

 

 منابع
[1] Friedenberg J, Silverman G. Cognitive science: An 

Introduction to the Study of Mind.2nd ed. U.S.A. SAGE; 

2011. 

[2] Gathercole S. Working memory and language. In 

M. Gaskell (Ed.), the oxford handbook of 

psycholinguistics. Newyork: Oxford university press; 2007. 

[3] Alloway TP, Gatherco SE, Willins C, Adams AM. 

Structural analysis of working memory and related 

cognitive skills in young children. J Exp Child Psychol 

2004; 87: 85-106. 

[4] Wydell TN. Dyslexia in Japanese and the 

“hypothesis of granularity and transparency” In N. 

Goulandris (Ed.), dyslexia in different languages: cross-

linguistic comparisons. London: Whurr publishers; 2003. 

[5] Milwidsky C. Working memory and phonological 

awareness. A Research Report submitted to the Faculty of 

Humanities, University of the Witwatersrand, 

Johannesburg, in partial fulfilment of the requirements for 

the degree of Master of Arts in Psychology by Coursework 

and Research Report, 2008. 

[6] Leridou, N. l. literacy development and reading 

difficulties in Greek- speaking Cypriot children aged 

between 6 and reading difficulties in Greek- speaking 



 1395 بهار، ،59)پياپي 3، شماره 17 جلد                                                                                                       کوم 

 

 

Cypriot aged between 6 and 11 years university of Essex 

(united kingdoml ); 2006. 

[7] Swan D, Gosuwami U. Phonological awareness 

deficits in developmental dyslexia and the phonological 

representations hypothesis. J Exp Child Psychol 1977; 66: 

18-41. 

[8] Boada R, Pennington BF. Deficient implicit 

phonological representations in children with dyslexia. J 

Exp Child Psychol 2006; 95: 153-193. 

[9] Frederickson N, Reason R, Frith U. phonological 

assessment battery. Windsor: thinner-nelson publishing 

group Ltd; 2004. 

[10] Everatt J. Reading and Dyslexia. Routledge pub, 

USA; 1999. 

[11] Breental E, Bankson JW, Flipson JR. Articulation 

and phonological disorder: Speech sound disorders in 

children; 6th ed. Boston, Mass: Pearson/ Allya and Bacom; 

2009. 

[12] Savag RS, Carless S. Predicting curriculum and 

test performance at age 7 years from pupil background, 

baseline skills, and phonological awareness at age 5. Br J 

Educ Psychol 2004; 74: 155-171. 

[13] Ryder JF, Tunmer WE, Greaney KT. Explicit 

instruction in phonemically based decoding skills as an 

intervention strategy for struggling readers in whole 

language classrooms. Read Writ 2008; 21: 349-369. 

[14] Geva E, Siegel LS. Orthographic and cognitive 

factors in the concurrent development of basic reading 

skills in two languages. Reading and Writing: An 

Interdisciplinary J 2000; 12: 1-31. 

[15] Moll LC, Diaz S. Ethnographic pedagogy: 

Promoting effective bilingual instruction. In E. E. Garcia & 

R. V. Padilla (Eds.), Advances in bilingual education 

research, 1985; (pp. 127-149). Tucson: University of 

Arizona Press 

[16] Metsela JA. Young children’s phonological 

awareness and nonword repetition as a function of 

vocabulary development. J Educ Psychol 1999; 91: 3-19. 

[17] Snow C. Tabeers P, Nicholson P, Kurland B. Oral 

language and early literacy skills in kindergarten and first 

grade children. J Res Childhood Educ 1995; 10: 37-48. 

[18] Yeung SS, Chan CK. Phonological awareness and 

oral language proficiency in learning to read English 

among Chinese kindergarten children in Hong Kong. Br J 

Educ Psychol 2012; 83: 550-568. 

[19] İncecay G, Soruc A. The role of oral language 

proficiency in phonological awareness of early bilinguals. 

Res Youth Language 2013; 7: 106-116. 

[20] Mc Namara JK, Van Lankveld J, Vervaeke S, 

Gutneck N. An exploratory study of the associations 

between speech and language difficulties and phonological 

awareness in preschool children. J Appl Res Learn 2010; 3: 

1-9. 

[21] Hasanzadeh S, Minaee A. Adaptation and 

standardization of language development test TOLD-P: 3 

for Persian language children. Tehran: Res Except Child 

2001. (Persian). 

[22] Michaeli F, Frahani MN. Comparing phonological 

processing in normal and dyslexic elementary boys. Res 

Except Child 2005; 5: 379-416. (Persian). 

[23] Barikroo A, Tohidast SA, Mnsuri B, yadegarfar Q. 

Comparing phonological working memory in preschool 

normal children with and without stuttering. Res  Rehabil 

2011; 7: 368-380. (Persian). 

[24] Soleimani Z, Dastjerdi Kazemi M. Validity and 

Reliability of phonplogical awareness test. J Psychol 2005;  

9: 82-100. (Persian). 

 



 Koomesh                                                                                                                           Spring 2016, 17 (3):  

70 

Correlation between phonological working memory, 

phonological awareness and language proficiency in Tehran 

preschoolers 

 

Hourieh Ahadi (Ph.D)
1
, Maryam Mokhlesin  (M.Sc)

*2 

1 - Linguistic Department, Institute for Humanities Sciences and Cultural Studies, Tehran,Iran 

2 -  Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Rehabilitation College, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 
 

 (Received: 29 Sep 2015; Accepted:  10 Feb 2015) 

 

Introduction: in regard to previous various studies, the role and importance of phonology is clear in 

ability to read. However, studies have shown different outcomes in understanding the relationship between 

memory, language and phonological awarness. Considering the different characteristics of Persian script 

and the lack of phonology and related cognitive processing in Farsi, the present study seemed to be 

necessary. Also because of the relationship between phonological memory and reading, in this study we 

expected to find the power of language proficiency and memory in predicting children's reading skill. The 

present study assessed the statistical correlation between the memory, language and phonology in Persian 

language preschoolers.  

Materials and Methods: This cross-sectional study included 40 normal preschoolers from Tehran. 

Phonological working memory tests (Digits Recall and Non-word Repetition: NWR), phonological 

awareness and language development tests were used.  

Results: There was a strong positive correlation between phonological working memory (Digits Recall 

and NWR) and the phonological awareness total score. Also there was a correlation between phonological 

awareness and language development scores. In spite of positive correlation between language development 

and Digits Recall, there wasn’t any relationship between language proficiency and NWR.  

Conclusion: Results showed positive statistical correlation between phonological awareness, 

phonological working memory and language proficiency in normal Persian speaking children. And also 

language skills and memory can work as predictors for reading skills in children. 
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