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باشد،  بيدچار آس يليمهار  به هر دل نيا يريادگيدر  يکودک

و مداخل ه ب ه هنگ ام در     بيعلت آس   قيدق صيتشخ ازمندين

ه ا ممک ن اس ت     بيآس   ني  . تداوم وجود اباشد يمورد آن م

 يخستگ زيو ن نيوالد تيعصبان ،يسرخوردگ ،يديناامموجب 

ب ه اف ت    تيآموز شده و در نها دانش ي و از دست رفتن عالقه

 [.2] منجر گردد يليتحص

مهم و  ت،يپراهم اريبس انيب ي لهيوس نيعنوان دوم به نوشتن

است ک ه از جمل ه    دهيچيمهار  پ نيچند يحال حاو نيدر ع

خ ،، هج ي    مانند دست يکيمکان يها به مهار  توان يها م آن

ه ا و دس تور    زباني مانند درك معناي کلمه يها ، مهار کردن

ارتب ا    ريو برق را  يده تفکر مانند سازمان يها زبان، مهار 

 [.3] حافظه اشاره نمود يها ميان مطالب و مهار 

که  شود يشفاف محسوب م مهين يها جزء زبان يفارس زبان

آوا نس بت داده   به وجود ح روف ه م   تواند يم  از علل آن يکي

 يه ا  س ه يواج واح د، نو   کي   يصور  که ب را  نيشود؛ به ا

 يدارا يدر فارس   /s/ عنوان مثال واج وجود دارد. به يگوناگون

 انزب   يآوا ه م  يه ا  س ه ينو ريمختلف اس ت. س ا   ي سهينو 3

مطالع ا  ص ور     جيآمده اس ت. نت ا   کي وستيدر پ يفارس

درص د از   50از  شيک ه ب    ده د  ينشان م نهيزم نيگرفته در ا

از اش تباه در انتخ اب    يآم وزان ناش    دان ش  ييامال يخطاها

 تواند يمشکل م نيا ياحتمال لياز دال يکيآواست.  حروف هم

 ه ار  م راي  [. ز4] باشد ها  آن ييناياز ضعف در حافظه ب يناش

فعال کارآمد به  ي حافظه ازمنديبودن، ن يانتزاع لينوشتن به دل

 [.5] است ييفضا -يداريد ي صفحه ي در مؤلفه ژهيو

 چيو ه    (Baddeley)يب دل  ي حافظ ه  هي  طبق مدل اول بر

(Hitch)پ ردازش اطالع ا  ب ا     س تم يس کيفعال  ي ، حافظه

م د    کوت اه  يس از  رهي  محدود است ک ه مس ئول  خ   تيظرف

اس ت. س ه بخ ش     يساز کپارچهياطالعا  جهت پردازش و 

 يمرک   ز ي فع   ال ش   امل اجراکنن   ده ي حافظ   ه ياص   ل

(central executive) يج  ، م دار وا(phonological loop)   و

 است  (visuo-spatial sketchpad)ييفضا -يداريد هوار طرح

 ييفض  ا -يداري  د ي پ  ژوهش، ب  ه ص  فحه ني  [. در ا7،6،3]

 ،يس از  رهي  پرداخته شده است که مس ئول  خ  يينايب ي حافظه

و  ييفض ا  -يين ا يو استفاده موق ت از اطالع ا  ب   يريکارگ هب

 يآم وزان دارا  [. دانش8،6] باشد يمرتب، با آن م يها پردازش

 ان د  دهي  چ ه را ک ه د   آن س تند يقادر ن ييناياختالل در حافظه ب

سبب ممکن  نيبه هم سند،يآورده و بنو اديبه  حيصور  صح به

 ني  در ام الء ش وند. ا   يفراوان   ينوشتار ياست دچار خطاها

 يآوا ک ه ام الء از ح روف ه م     ش ود  يحادتر م يمشکل زمان

آم وز ممک ن    وردار باشد. به عنوان مث ال، دان ش  برخ يمتعدد

 اي  و  س د يمواض بت/ بنو است واژه /مواظبت/را به ص ور  / 

 يه ا  س ه ياز نو کي   با کدامکه /صابون/ اورديبه خاطر ن که نيا

ک ه   ين معتقدند کودکان. پژوهشگراشود ي)س/ص/ث( نوشته م

 يادآوري  هستند احتماالً در ب ه   يينايدچار ضعف در حافظه ب

که قصد نوش تن آن را دارن د دچ ار مش کل      يکلمات ا يجزئ

و  يواحد نوشتار يبار زبان شيچالش با افزا ني[ و ا9] هستند

خواهد  شيشدن واژه به لحاظ طول و تعداد هجا افزا تر دهيچيپ

 يه ا  پ ژوهش  نيتر از مرتب، يتعدا يبررس. در ادامه به افتي

 .پرداخته خواهد شد نهيزم نيصور  گرفته در ا

 يتحت عنوان مشکال  آموزش   ي( در پژوهش81) اين ميفه

آم وزان س ال دوم دبس تان،     در دان ش  يخ، فارس يريادگيو 

در قال ب   يگ ر يدر قالب متن و د يکيامالء را به دو صور ، 

درصد از اشکاال   21/50که  افتيدر ينمود. و يکلمه بررس

[. 4] باش د  يآوا م   حروف هم حيمربو  به کاربرد ناصح ييامال

 نيک ه ب    کن د  يم اني( ب2013) پور جهيخد گريد يا در مطالعه

رابطه معکوس وجود دارد. به  يينايو حافظه ب يياختالال  امال

دارن د دچ ار    يتر يقو يينايکه حافظه ب يآموزان دانش يعبارت

 يو کرم يعبد نيچن [. هم10] هستند يتر کم يياختالال  امال

 تي  تقو يربخش  اث يبه بررس   يا مداخله ي( در پژوهش1391)

ب ر ک اهش    يدرم ان  يب از  قياز طر يينايحافظه ب يها مهار 

اختالل نوشتن پرداختن د.   يآموزان دارا دانش ييامال يخطاها

 يين ا يب ي حافظ ه  ک ه تقوي ت   دنديرس   ج ه ينت ني  ا ها ب ه  آن

ه ا   خطاهاي اماليي آن زانيآموزان مذکور سبب کاهش م دانش

 هدر مطالع    (Deanna Iris Sava)ساوا سيري[. آ3] شده است

 نيچن   [ و ه  م11] «م  رتب، ب  ا م  دارس   يين  ايادراك ب»

 (Thomas Lachmann) و الچمان  (Katja Brendler)برندلر



 و همکاران يجمال يمهد                                                                   

 

 

 ميو ه    (Diana Dohla)[ و دوه  ال12پ  ژوهش ] کي  در 

(Stefan Heim) [13]  نظرن د ک ه    نيبر ا يگريد ي در مطالعه

 در يين ا يب ي نقص در من اطق حافظ ه   اي فيضع يينايحافظه ب

 و /d/ مانند يزبان حروف يسيکه کودکان انگل شود يمغز منجر م

/b/ ايو/u/  و /n/  و  يين ا يحافظ ه ب  قي  ه ا از طر  آن زيکه تم ا

است را به  ريپذ حروف امکان نيجهت نوشتن ا يخاطرسپار هب

جهت ح روف   رييتغ يسي. در زبان انگلسنديبنو گريد کي يجا

 يجهت اگ ر ک ودک   نيبه هم شود يم يمعن رييدر کلمه باعث تغ

 يح او  يکلم ات  يباشد در امال يينايضعف در حافظه ب يدارا

ک ه   يا مشکل مواج ه خواه د ش د. در مطالع ه     حروف با نيا

 رفتي( ص ور  پ ذ  1997و همک اران )   (Giles)ل ز يتوس، گ

ک ردن ب ر    يهج ييو توانا يينايحافظه ب يتوال يها به بررس آن

( و ام الء ک ردن )  يض عف در هج    يگروه کودک ان دارا  يرو

که  افتنديها در امالء پرداختند. آن يمهار  عاد يکودکان دارا

در ام الء   يين ا يب ي حافظ ه  يه ا  از مهار  يممکن است برخ

 يفيض ع  ي ي امال يها که تجربه يآموزان باشد و دانش گذارريتأث

ه ا ب ا س رعت     در آن يين ا يدارند، احتم االً زوال اطالع ا  ب  

 [.17] دهد يرخ م يباالتر

وج ود   ييها آزمون ،يينايمشکال  حافظه ب يبررس جهت

 يحرکت   -يين ا يبه آزم ون ب  توان يها م آن ي دارد که از جمله

سال قابل اجراست اشاره  12تا  4بندر گشتالت که در کودکان 

 ي واجد رابط ه  يها شکل يسر کيآزمون مرکب از  نينمود ا

کن د   يها را کپ تا آن شود ياست که از کودك خواسته م ييفضا

 يکرد کودك، برحسب تع داد اش تباها  و   و سپس سطح عمل

 -نم ره آزم ون بن در    [.14] خواه د ش د   نييکردن تع يدر کپ

، نوش تن و  خوان دن  يه ا  با مهار  ييباال يگشتالت همبستگ

 يه ا  پ ردازش  يه ا  بيآس صيدارد و قادر به تشخ ا ياضير

 ن ه يزم ني  ک ه در ا  يگريآزمون د [.14] است ييفضا -يينايب

ک ه   گيفراست يينايدارد عبار  است از آزمون ادراك ب وجود

آزم ون   ني( هنجار شده است. ا2007و درتاج ) يتوس، نوقاب

 يه ا  خرده آزمون و مش تمل ب ر خ رده مه ار      5متشکل از 

-يين ا يب يهم اهنگ  ،ييرواب ، فض ا   نه،يشکل و زم صيتشخ

 [.15] است يداريد صيادراك شکل و تشخ ،يحرکت

کلم ه ع الوه ب ر     کي  نوش تن   يآموز برا امالء، دانش در

. ل ذا اگ ر   ب رد  يبهره م زين ييمعنا ي از حافظه يينايب ي حافظه

 ريمس   ديبا ميبپرداز يينايب ي حافظه يابيصرفاً به ارز ميبخواه

نتوان د ب ا    يتا آزمودن ميمسدود کن يقيرا به طر ييحافظه معنا

 اب د يدس ت   حيص ح  خب ه پاس    يياز اطالعا  معنا يريگ بهره

 نياز بهت ر  يک  يمنظ ور، اس تفاده از ناکلم ه     ني  ا ي[. برا16]

 ي بدون دخالت حافظ ه  يينايب ي حافظه يابيجهت ارزها  روش

 يکه ناکلم ه فاق د معن ا ب وده و آزم ودن      . چراباشد يم ييمعنا

م د     يب ه ط ور ط والن    ايکرده و  يآن را رمزگذار تواند ينم

 شيآوا ب   شد حروف ه م  انيب کهطور  [. همان17] دينما رهي خ

دوم  ي هي  آم وزان پا  دان ش  ي ي درصد از اشتباها  امال 50از 

که از  ياستفاده از ناکلمات ني[. بنابرا4] رديگ يدبستان را در برم

ب ه   صيدر تش خ  توان د  يباش ند م    شده  ليآوا تشک حروف هم

 .دشکننده با چار اختالال  امالء کمکآموزان د هنگام دانش

ک ه   ييه ا  انجام شده در پژوهش يجوها و اساس جست بر

وجود ن دارد ک ه    يآزمون رسد يتاکنون به عمل آمده، به نظر م

آموزان را ب ا اس تفاده از ب ه خ اطر      دانش يينايبتواند حافظه ب

قرار  يآوا مورد بررس حروف هم يناکلما  دارا زيو تم يسپار

جه ت   ورشوپ ر  و آموزش يکه مراکز درمان که يدهد. در حال

آموزان  مشکال  امالء در دانش قيدق صيعلت و تشخ يبررس

زبان وابسته  ليدل هب نيدارند. عالوه بر ا يا هيآزما نيبه چن ازين

جه ت   يا هياست تا آزما يضرور ها، هيدسته از آزما نيبودن ا

 نيشود. به ا هيآوا ته ناکلما  هم قيحافظه از طر قيدق يبررس

ناکلم ا    يين ا يب ي حافظ ه  هي  منظور در پژوهش حاضر آزما

آن در کودک  ان  يس  نج روان يه  ا يژگ  يو و يآوا طراح   ه  م

 .ديگرد نييتع يدبستان

 

 هامواد و روش
 يشناس   روش يبا الگو يپژوهش حاضر از نوع ابزارساز

باش د. نمون ه    يم يليتحل-يفيو توص يصور  مقطع است که به

 يس  ياختالل امالءنو يو دارا يموزان عادآ شامل دانش يمارآ

در  رجن د يشهرس تان ب  ييدر م دارس ابت دا   ليمشغول به تحص

ص ور    ب ه  يريگ بود. نمونه 95-94 يليدوم سال تحص ي هيپا
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انج ام   رجن د يمناطق مختلف ش هر ب  يها و از دبستان يصادفت

 زب ان  يزبان ه و فارس    ورود شامل موارد: ت ک  يارهايشد. مع

 ،يپزش ک  يع  يطب ي خچ ه يتار ؛يع  يبهر طب بودن؛ وجود هوش

 يين ا ياز دق ت ب  يبرخوردار ،يو زبان ييشنوا ،يحرکت ،يينايب

. ب ود دوم دبستان  ي هيدر پا لي[ و اشتغال به تحص18] مناسب

ب ر اس اس    يکودک ان م ورد بررس     ي کر اس ت تم ام   انيشا

س نجش   يورود يه ا  آزم ون  يآم وز  سالمت دانش ي پرونده

وج ود   ني  گذرانده بودند. با ا تيآموزش و پرورش را با موفق

ه گ  زارش معل  م و مش  اور دوره ک  ه بن  ا ب   يآم  وزان دان  ش

 ،ياخ تالال  ع اطف   ،يفعال شياز نقص توجه و ب ييها گزارش

 اي   نيوال د  لي  عدم تما ليبه دل ايداشتند  يو رفتار يعاجتما

ر پ ژوهش  د يادام ه همک ار   اي  ب ه ش رکت    يليتما يآزمودن

د و ورو ياره ا يمع يبررس   نداشتند از مطالعه خ ارج ش دند.  

مص احبه و  س المت،   يه ا  خروج بر اساس رجوع به پرون ده 

 ي نام ه  پرس ش  لي  و معلم ان تکم  نياز وال د  يري  گ خچهيتار

 ه ا  يو مشاهده و مصاحبه با آزمودن نهيزم نيدر ا دهش يطراح

 صيانتخ اب و تش خ   اري  توس، محقق اول صور  گرفت. مع

 ،يس  ياخ تالل امالءنو  يو دارا يرشد عاد يآموزان دارا دانش

نفر  341شده  يموزان بررسآ ها بود. تعداد دانش نظر معلمان آن

نف ر   94و  يرشد ع اد  ينفر دارا 247 ،يآزمودن 341 بود. از

 ت ه يبودند. پروپوزال پژوهش در کم يسياختالل امالءنو يدارا

ق رار   ديي  مورد تا يبخش و توان يستياخالق دانشگاه علوم بهز

 .گرفت

ه ا و   نام ه  پ ژوهش از پرس ش   يه ا  داده يگردآور يبرا

آزمون  ک،يدموگراف ي نامه استفاده شد: پرسش ريز يها آزمون

 ي هي  [ و آزما19[، آزم ون وپم ن ]  18چ ار  ]  E يينايدقت ب

ام الء   تيآوا و نظر معلم درباره وضع ناکلما  هم يينايحافظه ب

 .ها يآزمودن

 يب ود ک ه در ابت دا ب را     گونه نيپژوهش به ا ياجرا روش

کلم ا    يآوا، تمام ناکلما  هم يينايحافظه ب ي هيساخت آزما

[ و 20] اول دبس تان  يفارس يها آوا از کتاب حروف هم يدارا

واژه  212[ انتخاب شدند. در مجموع 21] يفارس هيواژگان پا

 ددرص   43 ؛ييهج ا  واژگان ت ک  نيدرصد ا 26شد که  افتي

بودند.  ييدرصد چهارهجا 8و  ييهجا درصد سه 23 ؛ييدوهجا

واژگان به دو نف ر از معلم ان ک الس اول     نيبعد ا ي در مرحله

 ي درب اره  حيارائه شد و پس از توض رجنديمدارس شهرستان ب

 نيت ر  ها خواس ته ش د ت ا مناس ب     آن، از آنپژوهش و هدف 

آوا  ه م  فح رو  يکه دارا يو خواندار ييواژگان از لحاظ امال

. ن د ياول، وس، و آخر باشند را انتخ اب نما  گاهيدر هر سه جا

واژگان انتخاب شده به دو نف ر از متخصص ان گفت ار     در ادامه،

کودک ان   يتخصص و تجربه در اختالال  رشد ي)دارا يدرمان

ه ا   و اختالال  خواندن و نوشتن( ارائه شد و بر اساس نظر آن

 60تع داد   تيو در نها دهاز واژگان حذف ش يگريتعداد د زين

و ب ا   يش ناخت  واژگان بر طبق قواعد واج نيواژه انتخاب شد. ا

 ليها به حداقل سه ناکلمه تبد دو همخوان در آن يال کي رييتغ

و دو  يه ا ب ه عن وان پاس خ اص ل      ناکلمه نياز ا يکيشدند که 

اشتباه در نظ ر گرفت ه ش دند     يها به عنوان پاسخ گريناکلمه د

 .شد هيناکلمه ته 180 بيترت ني[. به ا22]

ش د.   از روش الوشه استفاده ييمحتوا ييروا نييجهت تع 

نف ر از متخصص ان    18ش ده ب ه    هي  منظور ناکلما  ته نيبه ا

ب ر اس اس    تي  ارائه شدند. در نها يشناس و زبان يگفتاردرمان

 CVR زانيم نيناکلمه که باالتر 23شده  نييتع ييمحتوا ييروا

 .شدند يينها هيآزما يها تميرا احراز کرده بودند به عنوان آ

مشابه با آن   ي نهيو سه گز هدف ي هيمرحله هر گو نيا در

 يه ا  ن ه يجداگانه ق رار گرفتن د. گز   نتيپاورپو ديدر دو اسال

دو فاص له(   تي  ب ا ه م )ب ا رعا    يپاسخ کامالً مجزا، در ت وال 

همان ) MRT_Faraz.ttf و فونت 72 زيو با سا يصور  افق به

. قبل از هر ددوم دبستان است( نوشته شدن يفونت کتاب فارس

قرار گرفت. هدف از قرار دادن ص فحه   ديصفحه سف کي هيگو

انتخ اب   يالزم را برا يآمادگ يآن است که  هن آزمودن ديسف

پاسخ که مع ادل ناکلم ه ه دف     نهيسه گز انياز م ياصل نهيگز

 يتم ام  يگ ذار ب را   [. م د  زم ان  23] هستند را کس ب کن د  

ه در نظر گرفت ه  يثان 3صور  خودکار  به  نتيصفحا  پاورپو

 [.16] شد 

 يکتب   تيشرح بود که پس از اخذ رضا نيش اجرا به ارو

ها درخواست  آن نياز والد ها، ياز آزمودن کيهر  ي از خانواده
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از   برگرفت ه  کي  اطالع ا  دموگراف  ي نام ه  تا پرس ش  شد يم

. ب ا  ن د ينما لي  [ را تکم24] يرازيخواندن ش يصيآزمون تشخ

 يارهايمع يو بررس کينامه دموگراف توجه به اطالعا  پرسش

رد  اي   رفت ه يپژوهش پذ ي ادامه يبرا يورود و خروج آزمودن

ه ا   از آن ها، يآزمودن يينايمهار  دقت ب ي. جهت بررسشد يم

[ گرفته شده و س پس جه ت   18] چار  E يينايآزمون دقت ب

[ اجرا 19وپمن ] يداريشن زيآزمون تم ،يداريشن زييتم يبررس

 يل  و چ  ار  توس  ، E يين  اي. آزم  ون دق  ت بدي  گرد يم  

 ني  س اخته ش د. ا   1988در س ال    (Lovie-Kitchin)نيتچيک

که در جها  مختل ف و   باشد يم E فيرد 9آزمون متشکل از 

و  E نيت ر  ب زر   يدارا 10 فيرد باشد يمختلف م يها اندازه

آزم ون   ني  ا يياي  . پاباش د  يم E نيتر کوچک يدارا 1 فيرد

توس ،   راني  وپم ن در ا  يداريشن زي. آزمون تمباشد يم 97/0

 40آزمون متشکل از  نيشد. ا يابيو همکاران هنجار ياريبخت

جف ت آن   10جفت آن متف او  و   30که  باشد يجفت واژه م

اند.  بار تکرار شده 2ه واژه هستند ک کي يعني. باشد يم کساني

واژه  2 يعني اند؛ نهيکم يها جفت يهاي متفاو  همگ جفت واژه

به عنوان  اند، صدا با هم متفاو  کيهستند که فق، در  يبا معن

آزمون  نيمورد استفاده در ا يها مثال )شب و شک(. همه واژه

ه ا   تم ام واژه  نيمش ابه در ب    يه ا  هس تند. واژه  ييهجا کي

 کي  پاسخ غل ، و   يبه صور  صفر برا يده اند .نمره پراکنده

 .بوده است حيپاسخ صح يبرا

ات اق   کي  ورود، ب ه   ،يحائز شرا يها يآزمودن تينها در

 يين ا يحافظ ه ب  ي هي  ها آزما شده و از آن ييبدون صدا راهنما

ت اب ب ر    ل    هيگرفتن آزما ي. براشد يآوا گرفته م ناکلما  هم

ش د و    آم وز ق رار داده   متناس ب ب ا ق د دان ش     زيم کي يرو

 ني. فاص له ب   نشس ت  يدر مقابل آن م   يصندل يرو يآزمودن

 هي  بود. با ش روع آزما  متر يتسان 40حدود  يتاب و آزمودن ل 

 يش د، آزم ودن    خودکار س اخته  يها نتيصور  پاورپو که به

را با دست نشان داده و آزمونگر آن را وارد برگه  حيپاسخ صح

 .کرد يم  نامه پاسخ

از روش الوش ه و محاس به    ييمحتوا ييروا يبررس جهت

CVR نام ه از روش آزم ون   پرس ش  يياي  . پادياستفاده گرد-

 ICC يا درون رده يهمبستگ بيو مقدار ضر يبررس بازآزمون

حافظ ه   هي  نم ره آزما  نيانگي  م سهي. جهت مقاديمحاسبه گرد

 زيناکلم ه، آن ال   يآوا بر حسب تعداد هجاها ناکلما  هم يينايب

در  زه ا ينالآانجام ش د.   يطرفه و آزمون بونفرون کي انسيوار

 05/0 يدار يانجام شد. س طح معن    21نسخه  SPSSافزار  نرم

 .در نظر گرفته شد
 

 نتايج
ناکلم ه ب ود،    180 يک ه دارا  هي  شده اول هينامه ته پرسش

نف ر از متخصص ان    18 اريدر اخت ييمحتوا ييروا نييجهت تع

ه ا در م ورد    نآقرار گرفت و نظر  يشناس و زبان يگفتاردرمان

واژه( جه ت   يدگي  چيمناسب بودن ناکلما  )به لحاظ سطح پ

هر کلمه مقدار  يشد. سپس برا دهيسنج يينايسنجش حافظه ب

CVR که مقدار  يا . هر کلمهديمحاسبه گردCVR ها ب االتر   آن

 23 تي  مان د. در نها  ينامه ب اق  [، در پرسش25] بود 44/0از 

را اح راز ک رده بودن د ب ه عن وان       زاني  م نيناکلمه که ب االتر 

جنبه  هياول هيگو3تعداد  نيشدند. که از ا يينها هيآزما يها تميآ

ب ه ش مار    هي  آزما يها هيگو ،يبعد هيگو 20داشته و  يآموزش

 حيصح يها پاسخ يبرا) گرفتها تعلق  که نمره به آن رفتند يم

ص فر تعل ق گرف ت(.     هغل ، نم ر   يها پاسخ يو برا کي هنمر

CVR بيآوا به ترت ناکلما  هم يينايحافظه ب هيآزما يها هيگو 

، س ه  858/0 يي، دو هج ا 801/0 ييهج ا  ناکلما  تک يبرا

 دست آمد.  هب 803/0 ييو چهار هجا 803/0 ييهجا

ها از روش  هيآزما يرياعتبار و تکرارپذ زانيم يبررس يبرا

نف  ر از  44منظ  ور  نيب  ازآزمون اس  تفاده ش  د. ب  د-آزم  ون

نامه ش رکت   تيها( که رضا يدرصد کل آزمودن13) ها يآزمودن

دختر(  12و پسر  32در آزمون مجدد را پر کرده بودند )شامل 

ش رکت   ونآزمون در ب ازآزم  نيروز از اول 10 يال 7با فاصله 

 852/0براب ر   ICCب ا اس تفاده از روش    يياي  کردند. نمره پا

 دست آمد. هب

آوا با توجه  ناکلما  هم يينايب حافظه هينمره آزما نيانگيم

 ج ه يش د. نت  س ه يمقا ها يکل آزمودن انيبه طول ناکلما  در م

 يه ا  نم ره  نيانگيدهد که م يطرفه نشان م کي انسيوار زيآنال
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 يآوا با توجه به تعداد هجاها ناکلما  هم يينايب حافظه هيآزما

(. با >F, 001/0P=066/42دارند ) يدار يناکلما  تفاو  معن

ط ول   شيش ود ک ه ب ا اف زا     يها مالحظه م   نيانگيتوجه به م

 هينمره آزما نيانگيشود و م يکم م زينمرا  ن نيانگيناکلما ، م

از همه  ييآوا در ناکلما  چهار هجا ناکلما  هم يينايب حافظه

 ت ر  شياز هم ه ب    ييو دو هجا کي( و در ناکلما  6/0تر ) کم

ه ا در   نيانگي  م تر شيب سهي(. جهت مقا1)جدول  ( است8/0)

 جياس تفاده ش د. نت ا    يبونفرون يبيطول ناکلما  از آزمون تعق

ناکلم ا    يين ا يب حافظه هينمره آزما نيانگينشان داد که فق، م

داشته است  يدار يتفاو  معن هيبا بق ييهجا در ناکلما  چهار

(05/0P-value< 2( )جدول). 
آوا به  بینایی ناکلمات همآزمایه حافظه  میانگین نمره مقایسه .1جدول 

 تفکیک طول ناکلمه

 F P-valueآماره  انحراف معیار میانگین تعداد طول ناکلمه

 2/0 8/0 5 هجایی یک

000/22 001/0> 
 2/0 8/0 9 دو هجایی

 2/0 7/0 2 سه هجایی

 3/0 0/0 2 چهار هجایی

 

 مقایسه تعقیبی میانگین نمره آزمایه حافظه بینایی بین هجاها. 2جدول 

مقایسه کلمات با هجاهای 

 متفاوت
 P-value هاتفاوت میانگین

 001/0 009/0 یک هجایی با دو هجایی

 251/0 021/0 یک هجایی با سه هجایی

 < 001/0 187/0 یک هجایی با چهار هجایی

 072/0 050/0 دو هجایی با سه هجایی

 001/0 197/0 دو هجایی با چهار هجایی

 001/0 127/0 سه هجایی با چهار هجایی

 

 گيريبحث و نتيجه
 يين ا يحافظ ه ب  هي  آزما يهدف از پژوهش حاضر طراح  

 يآن در کودکان دبستان ييايو پا ييروا نييآوا و تع ناکلما  هم

 ي ي ش ده روا  يطراح هيپژوهش، آزما يها افتهيبود. بر اساس 

 يها نمره نيانگيم ياحراز کرد. بررس يمناسب ييايو پا ييمحتوا

آم وزان م ورد    شآوا در دان   ناکلما  هم يينايب حافظه هيآزما

 يآموزان به تعداد هجاها نمره دانش نيانگينشان داد، م يبررس

ب ر   ها ينمره آزمودن نيب گريناکلما  حساس بود. به عبار  د

 اساس طول ناکلمه )تعداد هجا( تفاو  معنادار وجود داشت.

رغ م آن ک ه طب ق     يتر گفت ه ش د عل     شيکه پ گونه همان

 يآموزان ناش   دانش ييامال ياز خطاها يمياز ن شيمطالعا  ب

در  يآواست ت ا کن ون پژوهش     از اشتباه در انتخاب حروف هم

موض  وع در  ني  س  نجش ا يب  را في  تکل يخص  وص طراح  

مطالعا  صور  گرفته  تر شيآموزان انجام نشده است. ب دانش

از  يين ا يحافظ ه ب  يابيبه ارز اي ،يينايحافظه ب يبا هدف بررس

 ييه ا  يژگ  يو يبه بررس   ايو  [23] اند پرداخته ياشکال هندس

-27ح روف ]  ييفضا-يينايب يها يژگيو ريسا ايمانند جهت 

 يه ا  افت ه يمطالعه حاضر ب ا   جهينت ينگاه کل کي[؛ اما در 29

 پ  ور ج  هي(، خد2010) يي(، به  ارلو2003) ييپ  ژوهش رض  ا

در مطالع ه خ ود نش ان داد     يي. رض ا باشد يم مسو( ه2013)

کلم ا    يينايخواندن و حافظه ب يدرست نيب يدار يارتبا  معن

 [.31] وجود دارد

خوان دن   يرابطه درس ت  يکه به بررس ييدر مطالعه بهارلو 

 يياول ابت دا  هي  آم وزان پا  در دان ش  يين ا يناکلمه و حافظ ه ب 

 يدرس ت  نيآن مطالعه نشان داد که ب   جيپرداخته شده است. نتا

وج ود دارد.   يرابط ه معن ادار   يينايخواندن ناکلمه و حافظه ب

که ناکلما  کلم ا    داند يم نيرابطه را اعلت وجود  ييبهارلو

ه ا   خوان دن آن  يو برا ستندينبوده و قابل حدس زدن ن يواقع

-ب روك  [.16] اس ت  يض رور  يينايب سميکرد مکان دقت عمل

اعتقاد اس ت کودک ان    ني( بر ا2014) (Brookshiren) رنيشا

حافظ ه   رياز مس   يين ا يدر نوشتن کلما  عالوه ب ر حافظ ه ب  

حاضر جهت کنترل  لعه، در مطا[31] کنند ياستفاده م زين ييمعنا

 ييشنوا تهيمدال نيمعنا از ناکلما  استفاده شد. عالوه بر ا ريمس

 ي)ناکلم ا  ح او   آزمون يها هيگو يحذف شد تا آزمودن زين

کند. هر ناکلمه  افتيدر يينايب ريآوا( را صرفاً از مس حروف هم

الزم بود پس  يبود. هر آزمودن يفارس يآوا حروف هم يحاو

نظر آن را به خاطر س پرده و در انتخ اب    موردناکلمه  دنياز د

 يبپ ردازد. ناکلم ا  از ط ول هج ا     س ه يپاسخ ب ه مقا  نهيگز

مطالعه نشانگر آن ب ود ک ه    نيا جيمتفاو  برخوردار بودند. نتا

  نيب   زييتم تيقابل ييهجا و سه ييدوهجا ،ييهجا ناکلما  تک

و  يرش د ع اد   يدارا يه ا  يآزم ودن  يين ا يمهار  حافظ ه ب 

 ييامالء را دارا نبودن د و تنه ا ناکلم ا  چهارهج ا      مشکال



 و همکاران يجمال يمهد                                                                   

 

 

 ني  ا تواند يم جهينت نيا ياحتمال ليبودند. دل تيقابل نيا يدارا

که حدود  يخاطرسپار هطول ناکلمه، زمان ب شيباشد که با افزا

 ي هي  ب ا اس تناد ب ه نظر    جهيبود ثابت مانده بود در نت هيسه ثان

 ي[ آزم ودن 30( ]Capacity and demand) و پردازش تيظرف

داش ته باش د و    يشده پردازش مناسب نيدر زمان مع تواند ينم

ک ه   ييها ي. لذا آزمودنشود يم يو يخطاها شيسبب افزا نيا

برخ وردار بودن د نس بت ب  ه     يت  ر فيض ع  يين ا ياز حافظ ه ب 

را  يت ر  شيب   يخط ا  زاني  م ،يرشد عاد يدارا يها يآزمودن

 احتم االً رس د   يب ه نظ ر م     گ ر ي. به عب ار  د دادند ينشان م

دو  نيب   زي  تم يبرا يبهتر تياز قابل تر شيبا طول ب ييها هيگو

اخ تالل ام ال برخوردارن د.     يو دارا يآموزان عاد گروه دانش

 ت ر  قيدق يمورد بررس يدر مطالعا  بعد ديموضوع با نيالبته ا

 . رديقرار بگ

 رس د  يپژوهش حاض ر ب ه نظ ر م      يها افتهيرجوع به  با

 ييمحت وا  ي ي ناکلما  از روا يينايحافظه ب ي هيآزما يها هيگو

 ي ي ( از رواييهج ا 4) ت ر  شيب ا ط ول ب     يها هيمناسب و گو

به  تواند يبرخوردارند. طول ناکلمه م يمطلوب ييايو پا ييمحتوا

 م وزان آ دو گ روه دان ش   نيدهنده در ب عامل افتراق کيعنوان 

 يه ا  تيباش د. از مح دود   يسينو اختالل امالء يو دارا يعاد

پژوهش حاضر آن است ک ه زم ان واک نش ک ودك در براب ر      

 ني  در ا ييمختل ف جه ت پاس خگو    ييناکلما  با طول هجا

 زيي  آم وزان در تم  ک رد دان ش   عمل نيچن مطالعه ثبت نشد. هم

 شدر يدارا يها کلما  و ناکلما  را در گروه يينايب ي حافظه

ق رار نگرفت ه    س ه يو مقا يو اختالل امالء مورد بررس   يعيطب

 يه ا  موضوع است در پ ژوهش  نيا شود يم شنهادياست. لذا پ

تع داد ناکلم ا  ب ا     شيافزا گريشود. موضوع د يبررس يبعد

 ن ان ياست تا اثر ط ول ناکلم ه ب ا اطم    هيدر آزما تر شيطول ب

اس ت   رراس تا بهت    نيگذاشته شود. در هم يبه بررس يتر شيب

ش ود ت ا    يثبت و بررس ييگو زمان واکنش کودك جهت پاسخ

کودك در برابر ناکلما  با  يده پاسخ ي مشخص شود که نحوه

 يدارد. موض وع بع د   ييه ا  ختلف چه تف او  م ييطول هجا

کلما  و ناکلما  بود ک ه   يينايحافظه ب زييکرد تم عمل ي نحوه

ام الء   ختاللو ا يعيرشد طب يدارا يها آن را در گروه توان يم

 .قرار داد سهيو مقا يمورد بررس

 

 تشكر و قدردانی
ب ه اش کال   پ روژه   ني  ک ه در ا  يزان  يعز ياز کمک تمام

مرحوم ه خ انم دکت ر     ژهي  و هکردند ب   ياريمختلف، محقق را 

 رانيم د  يو تم ام  يدکت ر دس تجرد   يو جن اب آق ا   يرازيش

 .گزارم سپاس رجنديآموزان شهر ب و دانش نيمدارس، معلم
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Introduction: A majority of the children's spelling disorders occur due to mistakes in homophones. 

Relatively, this study aimed to design a visual memory task for non-word homophones and determine its 

validity and reliability among primary school children. 

Materials and Methods: In this cross-sectional and descriptive-analytic study, 341 primary school 

students were recruited. The initial 120 items were extracted from the Iranian children language by 

referring to the first-grade Persian literature book and Persian core vocabulary. After refining, 60 items 

remained from which the target non-words were made by changing or adding one or two homophone letters 

in each word based on the phonological rules of the Persian language. The non-words that received the 

highest content validity by referring to 18 speech therapists and linguists were selected as final non-words 

of the test (23 items). Content validity ratio (CVR) was used to determine the validity of the non-words. 

The reliability was determined by test-retest method. The comparison of the mean score of visual memory 

of the non-words was performed in terms of the number of their syllables. 

Results: CVR and reliability of the test were found 0.816 and 0.852, respectively. The mean scores of 

visual memory test of homophone non-words among the students were significantly different in terms of 

the number of syllables of the non-words (P<0.001).  

Conclusion: According to the findings of this study, visual memory test of homophone non-words has a 

proper content validity and reliability. Conclusively, the length of the non-word (number of syllables) can 

be examined as an effective factor in the student's mean test scores in future studies. 
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* Corresponding author. Tel: +98 21 22180043 

t.zarifian@yahoo.com 
 

63 - 70 

mailto:t.zarifian@yahoo.com

	4073-zarifian-edited
	4073 E

