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  آموزان پايه اول دبستان بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملكرد رياضي در دانش
 

  2، مهدي تذهيبي*ناهيد بهارلوئي، 1پور اخترالسادات ترابي
  

  چكيده
در ادراك رياضي نه تنها عملكرد در مدرسه بلكه عملكرد زندگي روزمره را  نقص يادگيري عددي يكي از اجزاي اساسي آموزش است و: مقدمه

 .است صورت گرفتهدر ميان كودكان دبستاني  ثر بر مهارت رياضي به ويژهؤمطالعات تجربي كمي در زمينه فاكتورهاي شناختي م. رساند آسيب مي
ل يمسا در حل كه جايي آن از. هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد رياضي در جنبهرشد توانايي  الزم است فاكتورهاي شناختي زيربنايي در بنابراين

  .فاكتورها باشد تواند از جمله اين مي شناختي شود، آگاهي واج اين حوزه تحصيلي از پردازش صداهاي گفتاري استفاده مي
 سابقه مردودي در پايه اول و و ندكه داراي هوش طبيعي بود پايه اول آموز دانش 70. بودمقطعي  تحليلي و -توصيفي اين مطالعه :ها مواد و روش

. مت قرار گرفتند ات ايران كييآزمون رياض تحت آزمون آگاهي واجي و و به صورت تصادفي انتخاب شدند ،نداشتند زباني مشكالت شنوايي و
مورد  SPSS افزار اطالعات حاصل با استفاده از نرمسپس  .شدمربوطه ثبت  هاي در برگه ها طبق دفترچه راهنما امتيازهاي آن پس از اجراي آزمون بر

  .گرفت تحليل قرار تجزيه و
همچنين بين نمره هر يك از خرده  و )947/0ضريب همبستگي ( شتنددايكديگر ارتباط  با مهارت كل آگاهي واجي و كل عملكرد رياضي :ها يافته
 .شتداداري وجود  يبررسي ارتباط معن هاي عملكرد رياضي در نمونه مورد آزمونمهارت آگاهي واجي و نمره هر يك از خرده  هاي آزمون

 با ضريب تجزيه واجي و هندسه و كمترين ارتباط مربوط به 74/0 با ضريب همبستگي شمارش حذف واج مياني و بيشترين ارتباط مربوط به

  .بود 42/0همبستگي 
هاي انجام شده  ضريب همبستگي ميان دو متغير در پژوهش .شتشده همخواني دا نجامهاي ا پژوهش نتايج پژوهش حاضر با ساير: گيري نتيجه

و  مهارت آگاهي واجي و عملكرد رياضي بندي متفاوت از تقسيم، توان علت را به تفاوت در تعداد متغيرهاي مورد پژوهش كه مي بودمتفاوت 
  .داد ها نسبت هاي متفاوت استفاده شده در پژوهش آزمون
  .آموز سال اول دبستان دانش واجي، عملكرد رياضي، آگاهي :ها واژه كليد

  
  15/3/90: تاريخ دريافت
  13/5/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

يادگيري عددي يكي از اجزاي اساسي و ضروري آموزش 
نقص در ادراك رياضي نه تنها عملكرد در مدرسه بلكه . است

شيوع ها  تحقيق. رساند عملكرد زندگي روزمره را نيز آسيب مي
حدود . دهند بااليي از مشكالت رياضي را در جمعيت نشان مي

ي و در آمريكا از نقايص شناخت درصد كودكان مدرسه رو 7
برند كه اكتساب صالحيت در  شناختي رنج مي عصب روان

  ).1(كند  رياضي را مختل مي
هاي صالحيت  با بررسي عملكرد كودكان بر روي آزمون

رياضي و خواندن مشخص شده است كه اين دو توانايي 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 همكارانپور و  اخترالسادات ترابي  …بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملكرد رياضي 

  113  90 بهار و تابستان/1شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش 

. مستقل از توانايي هوش عمومي با يكديگر در ارتباط هستند
ناتواني رشدي رياضي، درصد بااليي از كودكان دچار 
همچنين مطالعات . دهند مشكالت خواندن را نيز نشان مي

نوروسايكولوژيكال شناختي و مطالعات تصوير برداري 
شناختي به همپوشاني بين خواندن و رياضي اشاره  - عصبي
به ويژه اين كه خواندن و رياضي هر دو با نواحي . كردند
اين نواحي . دچپ در ارتباط هستن كرتكس پريتال - تمپرو

دهند  مغزي، درگيري مشابه در خواندن و رياضي نشان مي
شناختي، مركزي  هاي عصب كه اين دو توانايي در پردازش

كنند كه  شناختي پيشنهاد مي  مطالعات عصب. مشترك دارند
اي در ارتباط بين  تواند نقش عمده شناختي مي آگاهي واج

طلب به اين اين م. پردازش خواندن و رياضي داشته باشد
سازي كرتكس  علت است كه هر دو توانايي منجر به فعال

. شود تمپروپريتال چپ و به ويژه جايروس آنگوالر چپ مي
سازي جايروس آنگوالر چپ با  در حالي كه ميزان فعال

شناختي در ارتباط  هاي فردي در تكاليف آگاهي واج تفاوت
شخيص، شناختي به توانايي فرد در ت آگاهي واج). 2(است 

تمييز و دستكاري صداهاي زبان مادري بدون توجه به طول 
  ).3(گردد  كلمه مورد نظر بر مي

بيني  شناختي پيش رسد تكاليف آگاهي واج به نظر مي
به اين . هاي فردي در رياضي باشد كننده خوبي براي تفاوت

دليل كه هر دو حوزه به طور ويژه به منابعي از حافظه 
به نظر . اجرايي مركزي احتياج دارندشناختي و كنترل  واج
به ل رياضي يحل مسارسد همان حافظه فعال كه براي  مي

نيز  شناختي انجام تكاليف آگاهي واجرود، براي  كار مي
  .شود استفاده مي
، كودك بايد شناختي انجام تكاليف آگاهي واجبراي 

هاي كلمه را رمزگشايي و در حافظه  بازنمايي صحيح از واج
در هنگام حل مسايل رياضي، كودك . شناختي ذخيره كند واج

كند  ها را به رمزهاي گفتاري تبديل مي ها و عمليات ابتدا واژه
در نتيجه الزم است بازنمايي ). ترجمه رابطه رياضي به كالم(

ها را داشته باشد و  ها و عمليات شناختي صحيح از واژه واج
سپس اطالعات . شناختي ذخيره كند ها را در حافظه واج آن

به عنوان . هاي خاص پردازش كند شناختي را با استراتژي واج
ارايه ) 4+  3= ؟ (مثال وقتي يك مسأله رياضي مانند 

شناختي از حافظه بلند مدت  شود؛ كودك پاسخ را با كد واج مي
همچنين براي حل مسايل رياضي كودك از . كند بازنمايي مي

كند كه سيستم  اده مييك استراتژي بر پايه شمارش استف
  .)4(گيرد  شناختي را به كار مي واج

در مقابل مطالعات بسياري كه در زمينه خواندن صورت 
گرفته است، مطالعات تجربي كمي در زمينه فاكتورهاي 
شناختي مؤثر بر مهارت رياضي به ويژه در ميان كودكان 

بنابراين الزم است فاكتورهاي ). 1(دبستاني وجود دارد 
هاي مختلف  ي زيربنايي در رشد توانايي رياضي در جنبهشناخت

مورد بررسي قرار گيرد و از آن جايي كه در حل مسايل اين 
شود؛  حوزه تحصيلي، از پردازش صداهاي گفتاري استفاده مي

  ).4(امر كمك كند  اين تواند به شناختي مي آگاهي واج
الزم به ذكر است مطالعه داخلي در اين زمينه صورت 

همچنين مطالعات تجربي محدودي در خارج از . فته استنگر
شناختي و توانايي  كشور ارتباط بين توانايي پردازش واج

در . ندا عمومي رياضي را در كودكان در حال رشد بررسي كرده
كننده ارتباط بين آگاهي  هاي برخي تقويت اين ميان، يافته

نتوانستند ها  واجي و موفقيت رياضي هستند و برخي پژوهش
  ).5(وجود اين ارتباط را ثابت كنند 

بيني كننده مهارت  نقش پيش اشتدتحقيق حاضر در نظر 
اهميت كار و  آگاهي واجي در توانايي رياضي را مشخص كند

بر روي اين مهارت در سنين پيش دبستان و دبستان را 
برجسته كند و از اين طريق از شيوع اختالل رياضي در سنين 

همچنين با توجه به پيشينه تحقيقاتي، عدم . دمدرسه بكاه
شود كه تحقيق حاضر  هاي گذشته ديده مي ثبات در يافته

 .رفع ابهام در اين زمينه كمك كندبه  شتداسعي 

  
  ها روشمواد و 

 بودتحليلي از نوع مقطعي  -اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي
 1389هاي ناحيه دو شهر يزد در مهر ماه سال  كه در دبستان
 70جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش . صورت گرفت
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شهر يزد بودند كه به  2هاي ناحيه  آموز پايه اول دبستان دانش
آموزان در  گيري از دانش نمونه. طور تصادفي انتخاب شدند

بر اساس . ابتداي سال دوم دبستان نيز صورت گرفت
ها  هاي تحصيلي و بهداشتي آن اطالعات موجود در پرونده

ها  يك از آن ها داراي هوش طبيعي بودند و هيچ  همه نمونه
. سابقه مردودي در پايه اول و مشكالت شنوايي نداشتند

ها  هاي غير رسمي نمونه همچنين آزمونگر با استفاده از آزمون
هاي گفتار و زبان مورد ارزيابي قرار  را از نظر سالمت ويژگي

آموز از  سط دانشاين آزمون به صورت تعريف داستان تو. داد
آوري اطالعات در  جهت جمع  .روي كارت سريال انجام گرفت

شناختي و آزمون  پژوهش از دو آزمون آگاهي واجاين 
شناختي  آگاهي واج آزمون. شد استفاده مت يك رانيا اتياضير

توسط  1382تهيه گرديد و در سال  1378-79در سال 
ي آن به ميزان پژوهشگاه علوم انساني تهران، روايي و پاياي

هاي  اين آزمون از خرده آزمون). 6(درصد تعيين گرديد  98
ناميدن واج آغازين، حذف واج مياني، حذف و ناميدن  حذف و

واج انتهايي، شناسايي كلمات با واج آغازين يكسان، شناسايي 
كلمات واج انتهايي يكسان، تقطيع به واج و تركيب واج 

 دنبال به كه مت يك رانيا اتياضيرآزمون . شود تشكيل مي
، جهت ارزيابي لياسماعمحمد و هومن توسط ترجمه

در سطح  1385ساله در سال  12تا  5/6اختالالت كودكان 
از روش  پايايي اين آزمون با استفاده. ملي هنجاريابي شد

 84تا  80پايه ابتدايي بين  5آلفاي كرونباخ برآورد شد و در 
 WRATهمبستگي اين آزمون با آزمون . درصد گزارش شد

محاسبه شد و ضريب همبستگي حاصل از ) جوزف جاستاك(
درصد  55 و 56، 67، 62، 57هاي اول تا پنجم به ترتيب  پايه

ي شمارش ها اين آزمون از خرده آزمون). 7(به دست آمد 

شمارش اعداد اصلي، تناظر يك به يك، مقايسه و ارزش (
هاي  روابط فضايي و موقعيت(، هندسه )يكان و دهگان(مكاني 

) ها ها، اشكال دو بعدي و روابط آن ها و تفاوت مكاني، شباهت
) مقايسه و مرتب كردن طول، وزن و اندازه(گيري  و اندازه

  . تشكيل شده است
ها به صورت  ها، هر يك از آن پس از انتخاب نمونه

پس از . انفرادي و در يك اتاق ساكت مورد آزمون قرار گرفتند
اجراي آزمون بر طبق دفترچه راهنما امتيازهاي آن در 

در صورت پاسخ صحيح امتياز . هاي مربوطه ثبت گرديد برگه
سپس . و در صورت پاسخ غلط امتياز صفر در نظر گرفته شد 1

ميزان نمره آزمودني در هر يك از  امتيازها شمارش شد و
ها به دست آمد و از جمع امتيازها، امتياز كل در  خرده آزمون

اطالعات حاصل از انجام پژوهش با . هر آزمون به دست آمد
از . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSافزار  استفاده از نرم

براي در . آزمون همبستگي جهت بررسي نتايج استفاده شد
نظر گرفتن مالحظات اخالقي، هماهنگي الزم با مدير و 

نامه  آموزگار دبستان مربوطه صورت گرفت و فرم رضايت
 .ها تكميل گرديد توسط آن

 
  ها يافته

واجي و نمره  جهت بررسي ارتباط بين نمره كل مهارت آگاهي
كل عملكرد رياضي در نمونه مورد بررسي از آزمون همبستگي 

 1نتايج به دست آمده از اين آزمون در جدول . استفاده شد
مطابق با اين جدول مهارت آگاهي واجي كل و . آمده است

با يكديگر در  947/0عملكرد رياضي كل با ضريب همبستگي 
رتباط مستقيم ميان وجود ا 1همچنين نمودار . ارتباط هستند

 . دهد دو متغير مورد نظر را نشان مي
 

  ارتباط بين نمره كل مهارت آگاهي واجي و نمره كل عملكرد رياضي در نمونه مورد بررسي .1جدول 
  ياضير عملكرد كل نمره  يواج يآگاهمهارتكلنمره   رهايمتغ

  1  947/0  يهمبستگ بيضر  ياضير عملكرد كل نمره
    00001/0  يداريمعن سطح

 يآگاه مهارت كل نمره
  يواج

  947/0  1  يهمبستگ بيضر
  00001/0    يداريمعن سطح

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 همكارانپور و  اخترالسادات ترابي  …بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملكرد رياضي 

  115  90 بهار و تابستان/1شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش 

 
  ملكرد رياضي در نمونه مورد بررسيارتباط بين نمره كل مهارت آگاهي واجي و نمره كل ع .1 نمودار

 
هاي  جهت بررسي ارتباط بين نمره هر يك از خرده آزمون
هاي  مهارت آگاهي واجي و نمره هر يك از خرده آزمون

عملكرد رياضي در نمونه مورد بررسي از آزمون همبستگي 
 2نتايج به دست آمده از اين آزمون در جدول . استفاده شد
نشانه وجود  -1و  1مقدار ضريب همبستگي بين . آمده است

ضريب همبستگي مثبت نشانه . ارتباط بين اين دو متغير است
ط غير ارتباط مستقيم و ضريب همبستگي منفي نشانه ارتبا

مطابق با اين موضوع ارتباط مستقيم ميان . باشد مستقيم مي
تمام متغيرهاي جز آگاهي واجي و تمام متغيرهاي جز رياضي 

بيشترين ارتباط مربوط به مهارت حذف واج مياني . وجود دارد
و كمترين ارتباط مربوط  74/0و شمارش با ضريب همبستگي 

 42/0همبستگي  به مهارت تقطيع به واج و هندسه با ضريب
، وجود ارتباط مستقيم ميان دو 2همچنين نمودار . باشد مي

  .دهد متغير حذف واج مياني و شمارش را نشان مي
  
 

  در نمونه مورد بررسي هاي عملكرد رياضي هاي مهارت آگاهي واجي و نمره هر يك از خرده آزمون ارتباط بين نمره هر يك از خرده آزمون .2جدول 

  متغيرها
 كلمات شناسايي

 آغازين واج با
 يكسان،

شناسايي كلمات 
 انتهاييواج  با

 يكسان،

 تقطيع به واج تركيب واج
 حذف واج

 آغازين
 حذف واج مياني

حذف واج 
 انتهايي

  شمارش
 ضريب

  همبستگي
  سطح

  دارييمعن
ضريب 
  همبستگي

  سطح
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

68/0  0001/0  72/0  0001/0  46/0  0001/0  51/0  0001/0  71/0  0001/0  74/0  0001/0  68/0  0001/0  

  0001/0  56/0  0001/0  73/0  0001/0  65/0  0001/0  43/0  0001/0  50/0  0001/0  69/0  0001/0  64/0  گيري اندازه

  0001/0  68/0  0001/0  63/0  0001/0  59/0  0001/0  42/0  0001/0  50/0  0001/0  56/0  0001/0  59/0  هندسه
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  .ارتباط بين نمره حذف واج مياني و نمره شمارش در نمونه مورد بررسي .2نمودار 

 
  بحث

ميان نمره كل مهارت آگاهي  دادندهمان طور كه نتايج نشان 
آموزان پايه اول در  واجي با نمره كل عملكرد رياضي در دانش

نتايج پژوهش . داري وجود دارد نمونه مورد بررسي ارتباط معني
و همكاران  Hechtهاي انجام شده توسط  حاضر با پژوهش

)4( ،Koponen  و همكاران)8( ،Krajewski  وSchneider 
ضريب همبستگي ميان دو متغير در . شتهمخواني دا) 9(

توان به  كه علت را مي بودهاي انجام شده متفاوت  پژوهش
بندي متفاوت  تفاوت در تعداد متغيرهاي مورد پژوهش، تقسيم
هاي متفاوت  ناز مهارت آگاهي واجي و عملكرد رياضي و آزمو

همچنين ارتباط . ها نسبت داد استفاده شده در پژوهش
هاي آگاهي  داري ميان نمره هر يك از خرده آزمون معني

هاي رياضي در  واجي با نمره هر يك از خرده آزمون
  هيچ. شد آموزان پايه اول در نمونه مورد بررسي مشاهده  دانش

هاي انجام شده ارتباط ميان تمام متغيرهاي  يك از پژوهش
جزيي آگاهي واجي و متغيرهاي جزيي رياضي را مورد بررسي 
قرار ندادند و تنها به بررسي ارتباط ميان يك يا دو متغير 

بنابراين تنها به . آگاهي واجي و عملكرد رياضي پرداختند
هاي ساير  هاي پژوهش حاضر با يافته مقايسه برخي از يافته

در پژوهش حاضر ضريب همبستگي . شد ها پرداخته  ژوهشپ
ميان مهارت شناسايي كلمات با واج آغازين يكسان و شمارش 

و  Koponenبه دست آمد كه اين مقدار در پژوهش  68/0
به دست آمده است  58/0همكاران ميان دو متغير مورد نظر 

هر دو پژوهش وجود ارتباط مستقيم ميان مهارت ). 8(
كلمات با واج آغازين يكسان و شمارش را نشان شناسايي 

علت تفاوت ضريب همبستگي در دو پژوهش را  .دادند
ها  هاي متفاوت استفاده شده در پژوهش توان به آزمون مي

ارتباط ميان  Schneiderو  Krajewskiپژوهش . نسبت داد
، در )9(مهارت تركيب واجي و موفقيت رياضي را نشان داد 

و همكاران ارتباط مهارت  Hechtژوهش اين ميان تنها پ
البته . هاي آگاهي واجي سنجيده است رياضي را با خرده آزمون

بندي در  بندي آگاهي واجي در اين پژوهش با تقسيم تقسيم
هاي اين پژوهش،  همچنين يافته. بودپژوهش حاضر متفاوت 

ارتباط ميان مهارت رياضي و تركيب واجي، مهارت رياضي و 
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  ).4( دادمهارت رياضي و حذف واجي را نشان  و تجزيه واجي
ها همخواني  هاي پژوهش حاضر با نتايج اين پژوهش يافته

اما از آن  .دادو ارتباط ميان متغيرهاي فوق را نشان  شتدا
جايي كه متغيرهاي رياضي مورد نظر جهت بررسي عملكرد و 

، ضريب بودندها متفاوت  صالحيت رياضي در اين پژوهش
 .ميان دو متغير مقايسه نشدهمبستگي 

 
  گيري نتيجه

بين نمره كل مهارت آگاهي  دادنتايج اين پژوهش نشان 
آموزان پايه اول در  واجي با نمره كل عملكرد رياضي در دانش

همچنين بين . داري وجود دارد نمونه مورد بررسي ارتباط معني
هاي مهارت آگاهي واجي با هر  نمره هر يك از خرده آزمون

آموزان پايه  هاي عملكرد رياضي در دانش خرده آزمون يك از

  .شتداري وجود دا اول در نمونه مورد بررسي، ارتباط معني
 

  هاپيشنهاد
هاي دوم تا پنجم  آوزان پايه انجام تحقيق مشابه در دانش

ابتدايي، بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملكرد 
يادگيري و رياضي در كودكان مبتال به ناتواني ويژه 

قافيه /بررسي ارتباط ميان مهارت آگاهي هجايي، تجانس
و مهارت رياضي در كودكان پيش دبستان پيشنهاد 

  .گردد مي
 

  تشكر و قدرداني
 2بدين وسيله از مسؤولين محترم آموزش و پرورش ناحيه 

  .گردد شهر يزد تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
 

Introduction: Numerical learning is now considered as an essential educational component and any deficit 
in mathematical understanding strongly relates to impaired functioning, not just at school but also in 
everyday life. There is, however, a paucity of empirical studies about basic cognitive factors that can 
specifically influence the growth of mathematical skills in school-age children of early grades. So, the 
underlying cognitive factors that are associated with growth of math ability at different stages of one’s 
educational development have yet to be empirically determined. Phonological awareness may affect the 
development of mathematical skills since strategies of speech-sound processing are used to treat problems in 
this academic domain. 

Materials and Methods: This was a descriptive-analytic study in which 70 first graders with normal IQ 
were randomly chosen. There was no history of hearing and/or language disorders and failure in primary 
school among these subjects. All participants underwent a phonological awareness test and Iran key Math 
Mathematics Test. Obtained data were statistically analyzed with SPSS software. 

Results: There was a significant correlation between total score of phonemic awareness skill and that of 
mathematic skill (r = 0.97). Moreover, the scores of all phonemic awareness subtests significantly 
related to those of mathematic subtests. The strongest relationship were observed between counting and 
middle phoneme deleting (r = 74) and geometry and segmenting had the weakest relationship with each 
other (r = 0.42). 

Conclusion: The results of present study replicated those obtained through other researches. However, 
correlation coefficients of this study are different from those reported in other studies. This can be due to 
several factors among which difference in the count of variables, difference in the categorizing of 
phonological awareness and mathematical skills and using different test can be noted. 

Keywords: Mathematical skill, Phonemic awareness, First grade students. 
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