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کودکي در يادگيري اين مهار به هر دليلي دچار آسيب باشد،

بهکارگيري و استفاده موق ت از اطالع ا بين ايي -فض ايي و

نيازمند تشخيص دقيق علت آس يب و مداخل ه ب ه هنگ ام در

پردازشهاي مرتب ،با آن ميباشد [ .]8،6دانشآم وزان داراي

مورد آن ميباشد .تداوم وجود اي ن آس يبه ا ممک ن اس ت

اختالل در حافظه بينايي قادر نيس تند آنچ ه را ک ه دي دهان د

موجب نااميدي ،سرخوردگي ،عصبانيت والدين و نيز خستگي

بهصور صحيح به ياد آورده و بنويسند ،به همين سبب ممکن

و از دست رفتن عالقهي دانشآموز شده و در نهايت ب ه اف ت

است دچار خطاهاي نوشتاري فراوان ي در ام الء ش وند .اي ن

تحصيلي منجر گردد [.]2

مشکل زماني حادتر ميش ود ک ه ام الء از ح روف ه مآواي

نوشتن بهعنوان دومين وسيلهي بيان بسيار پراهميت ،مهم و

متعددي برخوردار باشد .به عنوان مث ال ،دان شآم وز ممک ن

در عين حال حاوي چندين مهار پيچيده است ک ه از جمل ه

است واژه /مواظبت/را به ص ور /مواض بت /بنويس د و ي ا

آنها ميتوان به مهار هاي مکانيکي مانند دستخ  ،،هج ي

اينکه به خاطر نياورد که /صابون/با کدامي ک از نويس هه اي

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

(س/ص/ث) نوشته ميشود .پژوهشگران معتقدند کودکاني ک ه

زبان ،مهار هاي تفکر مانند سازماندهي و برق راري ارتب ا

دچار ضعف در حافظه بينايي هستند احتماالً در ب ه ي ادآوري

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

جزئيا کلماتي که قصد نوش تن آن را دارن د دچ ار مش کل

زبان فارسي جزء زبانهاي نيمهشفاف محسوب ميشود که

هستند [ ]9و اين چالش با افزايش بار زباني واحد نوشتاري و

يکي از علل آن ميتواند به وجود ح روف ه مآوا نس بت داده

پيچيدهتر شدن واژه به لحاظ طول و تعداد هجا افزايش خواهد

شود؛ به اين صور که ب راي ي ک واج واح د ،نويس ه ه اي

يافت .در ادامه به بررسي تعداي از مرتب،ترين پ ژوهشه اي

گوناگوني وجود دارد .بهعنوان مثال واج  /s/در فارس ي داراي

صور گرفته در اين زمينه پرداخته خواهد شد.

 3نويسهي مختلف اس ت .س اير نويس هه اي ه مآواي زب ان

فهيمنيا ( )81در پژوهشي تحت عنوان مشکال آموزش ي

فارسي در پيوست يک آمده اس ت .نت ايج مطالع ا ص ور

و يادگيري خ ،فارسي در دان شآم وزان س ال دوم دبس تان،

گرفته در اين زمينه نشان ميده د ک ه ب يش از  50درص د از

امالء را به دو صور  ،يکي در قالب متن و ديگ ري در قال ب

خطاهاي اماليي دان شآم وزان ناش ي از اش تباه در انتخ اب

کلمه بررسي نمود .وي دريافت که  50/21درصد از اشکاال

حروف هم آواست .يکي از داليل احتمالي اين مشکل ميتواند

اماليي مربو به کاربرد ناصحيح حروف همآوا م يباش د [.]4

ناشي از ضعف در حافظه بينايي آنها باشد [ .]4زي را مه ار

در مطالعهاي ديگر خديجهپور ( )2013بيان ميکن د ک ه ب ين

نوشتن به دليل انتزاعي بودن ،نيازمند حافظهي فعال کارآمد به

اختالال اماليي و حافظه بينايي رابطه معکوس وجود دارد .به

ويژه در مؤلفهي صفحهي ديداري -فضايي است [.]5

عبارتي دانشآموزاني که حافظه بينايي قويتري دارن د دچ ار

بر طبق مدل اولي ه حافظ هي ب دلي ) (Baddeleyو ه يچ

اختالال اماليي کمتري هستند [ .]10همچنين عبدي و کرمي

) ،(Hitchحافظهي فعال يک سيس تم پ ردازش اطالع ا ب ا

( )1391در پژوهشي مداخلهاي به بررس ي اثربخش ي تقوي ت

ظرفيت محدود است ک ه مس ئول خي رهس ازي کوت اهم د

مهار هاي حافظه بينايي از طريق ب ازيدرم اني ب ر ک اهش

اطالعا جهت پردازش و يکپارچه سازي اس ت .س ه بخ ش

خطاهاي اماليي دانشآموزان داراي اختالل نوشتن پرداختن د.

اص لي حافظ هي فع ال ش امل اجراکنن دهي مرک زي

آن ها ب ه اي ن نتيج ه رس يدند ک ه تقوي ت حافظ هي بين ايي

) ،(central executiveم دار واج ي ) (phonological loopو

دانشآموزان مذکور سبب کاهش ميزان خطاهاي اماليي آنه ا

طرحواره ديداري -فضايي ) (visuo-spatial sketchpadاست

شده است [ .]3آيريس ساوا ) (Deanna Iris Savaدر مطالع ه

[ .]7،6،3در اي ن پ ژوهش ،ب ه ص فحهي دي داري -فض ايي

«ادراك بين ايي م رتب ،ب ا م دارس» [ ]11و ه مچن ين

حافظهي بينايي پرداخته شده است که مس ئول خي رهس ازي،

برندلر ) (Katja Brendlerو الچمان

)(Thomas Lachmann

مهدي جمالي و همکاران
در ي ک پ ژوهش [ ]12و دوه ال ) (Diana Dohlaو ه يم

در امالء ،دانش آموز براي نوش تن ي ک کلم ه ع الوه ب ر

] (Stefan Heim) [13در مطالعهي ديگري بر اين نظرن د ک ه

حافظهي بينايي از حافظهي معنايي نيز بهره ميب رد .ل ذا اگ ر

حافظه بينايي ضعيف يا نقص در من اطق حافظ هي بين ايي در

بخواهيم صرفاً به ارزيابي حافظهي بينايي بپردازيم بايد مس ير

مغز منجر ميشود که کودکان انگليسي زبان حروفي مانند  /d/و

حافظه معنايي را به طريقي مسدود کنيم تا آزمودني نتوان د ب ا

/b/و يا  /u/و  /n/که تم ايز آنه ا از طري ق حافظ ه بين ايي و

بهرهگيري از اطالعا معنايي ب ه پاس خ ص حيح دس ت ياب د

بهخاطرسپاري جهت نوشتن اين حروف امکانپذير است را به

[ .]16براي اي ن منظ ور ،اس تفاده از ناکلم ه يک ي از بهت رين

جاي يکديگر بنويسند .در زبان انگليسي تغيير جهت ح روف

روشها جهت ارزيابي حافظهي بينايي بدون دخالت حافظ هي

در کلمه باعث تغيير معني ميشود به همين جهت اگ ر ک ودکي

معنايي ميباشد .چرا که ناکلم ه فاق د معن ا ب وده و آزم ودني

داراي ضعف در حافظه بينايي باشد در امالي کلم اتي ح اوي

نميتواند آن را رمزگذاري کرده و يا ب ه ط ور ط والني م د

اين حروف با مشکل مواج ه خواه د ش د .در مطالع هاي ک ه

خيره نمايد [ .]17همانطور که بيان شد حروف ه مآوا ب يش

توس ،گيل ز ) (Gilesو همک اران ( )1997ص ور پ ذيرفت

از  50درصد از اشتباها امالي ي دان شآم وزان پاي هي دوم

آنها به بررسي توالي حافظه بينايي و توانايي هجي ک ردن ب ر

دبستان را در برميگيرد [ .]4بنابراين استفاده از ناکلماتي که از

روي گروه کودک ان داراي ض عف در هج ي ک ردن (ام الء) و

حروف همآوا تشکيل شده باش ند م يتوان د در تش خيص ب ه

کودکان داراي مهار عادي امالء پرداختند .آنها دريافتند که

هنگام دانشآموزان دچار اختالال امالء کمککننده باشد.

ممکن است برخي از مهار ه اي حافظ هي بين ايي در ام الء

بر اساس جستوجوهاي انجام شده در پژوهشه ايي ک ه

تأثيرگذار باشد و دانشآموزاني که تجربههاي امالي ي ض عيفي

تاکنون به عمل آمده ،به نظر ميرسد آزموني وجود ن دارد ک ه

دارند ،احتم االً زوال اطالع ا بين ايي در آنه ا ب ا س رعت

بتواند حافظه بينايي دانشآموزان را ب ا اس تفاده از ب ه خ اطر

باالتري رخ ميدهد [.]17

سپاري و تميز ناکلما داراي حروف همآوا مورد بررسي قرار
حافظه بينايي ،آزمونهايي وج ود

دهد .در حاليکه که مراکز درماني و آموزشوپ رورش جه ت

جهت بررسي مشکال

دارد که از جملهي آنها ميتوان به آزم ون بين ايي -حرکت ي

بررسي علت و تشخيص دقيق مشکال امالء در دانشآموزان

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

نياز به چنين آزمايهاي دارند .عالوه بر اين بهدليل زبان وابسته

نمود اين آزمون مرکب از يک سري شکلهاي واجد رابط هي

بودن اين دسته از آزمايهها ،ضروري است تا آزمايهاي جه ت

فضايي است که از کودك خواسته ميشود تا آنها را کپي کن د

بررسي دقيق حافظه از طريق ناکلما همآوا تهيه شود .به اين

و سپس سطح عملکرد کودك ،برحسب تع داد اش تباها وي

منظور در پژوهش حاضر آزماي ه حافظ هي بين ايي ناکلم ا

در کپي کردن تعيين خواه د ش د [ .]14نم ره آزم ون بن در-

ه مآوا طراح ي و ويژگ يه اي روانس نجي آن در کودک ان

گشتالت همبستگي بااليي با مهار ه اي خوان دن ،نوش تن و

دبستاني تعيين گرديد.

رياضيا دارد و قادر به تشخيص آسيبه اي پ ردازشه اي
بينايي -فضايي است [ .]14آزمون ديگري ک ه در اي ن زمين ه

مواد و روشها

وجود دارد عبار است از آزمون ادراك بينايي فراستيگ ک ه

پژوهش حاضر از نوع ابزارسازي با الگوي روش شناس ي

توس ،نوقابي و درتاج ( )2007هنجار شده است .اين آزم ون

است که بهصور مقطعي و توصيفي-تحليلي ميباش د .نمون ه

متشکل از  5خرده آزمون و مش تمل ب ر خ رده مه ار ه اي

آماري شامل دانشآموزان عادي و داراي اختالل امالءنويس ي

تشخيص شکل و زمينه ،رواب  ،فض ايي ،هم اهنگي بين ايي-

مشغول به تحصيل در م دارس ابت دايي شهرس تان بيرجن د در

حرکتي ،ادراك شکل و تشخيص ديداري است [.]15

پايهي دوم سال تحصيلي  95-94بود .نمونهگيري ب هص ور
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تصادفي و از دبستانهاي مناطق مختلف ش هر بيرجن د انج ام

دوهجايي؛  23درصد سههجايي و  8درصد چهارهجايي بودند.

شد .معيارهاي ورود شامل موارد :ت ک زبان ه و فارس يزب ان

در مرحلهي بعد اين واژگان به دو نف ر از معلم ان ک الس اول

بودن؛ وجود هوش بهر طبيع ي؛ تاريخچ هي طبيع ي پزش کي،

مدارس شهرستان بيرجند ارائه شد و پس از توضيح درب ارهي

بينايي ،حرکتي ،شنوايي و زباني ،برخورداري از دق ت بين ايي

پژوهش و هدف آن ،از آنها خواس ته ش د ت ا مناس بت رين

مناسب [ ]18و اشتغال به تحصيل در پايهي دوم دبستان ب ود.

واژگان از لحاظ اماليي و خوانداري که داراي ح روف ه مآوا

شايان کر اس ت تم امي کودک ان م ورد بررس ي ب ر اس اس

در هر سه جايگاه اول ،وس ،و آخر باشند را انتخ اب نماين د.

پروندهي سالمت دانشآم وزي آزم ونه اي ورودي س نجش

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

آموزش و پرورش را با موفقيت گذرانده بودند .با اي ن وج ود

درماني (داراي تخصص و تجربه در اختالال رشدي کودک ان

دان شآم وزاني ک ه بن ا ب ه گ زارش معل م و مش اور دوره

و اختالال خواندن و نوشتن) ارائه شد و بر اساس نظر آنه ا

گزارشهايي از نقص توجه و بيشفعالي ،اخ تالال ع اطفي،

نيز تعداد ديگري از واژگان حذف شده و در نهايت تع داد 60

اجتماعي و رفتاري داشتند يا به دليل عدم تماي ل وال دين ي ا

واژه انتخاب شد .اين واژگان بر طبق قواعد واجش ناختي و ب ا

آزمودني تمايلي ب ه ش رکت ي ا ادام ه همک اري در پ ژوهش

تغيير يک الي دو همخوان در آنها به حداقل سه ناکلمه تبديل

نداشتند از مطالعه خ ارج ش دند .بررس ي معياره اي ورود و

شدند که يکي از اين ناکلمهه ا ب ه عن وان پاس خ اص لي و دو

خروج بر اساس رجوع به پرون دهه اي س المت ،مص احبه و

ناکلمه ديگر به عنوان پاسخهاي اشتباه در نظ ر گرفت ه ش دند

تاريخچهگي ري از وال دين و معلم ان تکمي ل پرس شنام هي

[ .]22به اين ترتيب  180ناکلمه تهيه شد.

طراحي شده در اين زمينه و مشاهده و مصاحبه با آزمودنيه ا

جهت تعيين روايي محتوايي از روش الوشه استفاده ش د.

توس ،محقق اول صور گرفت .معي ار انتخ اب و تش خيص

به اين منظور ناکلما تهي ه ش ده ب ه  18نف ر از متخصص ان

دانشآموزان داراي رشد عادي و داراي اخ تالل امالءنويس ي،

گفتاردرماني و زبان شناسي ارائه شدند .در نهاي ت ب ر اس اس

نظر معلمان آنها بود .تعداد دانشآموزان بررسي شده  341نفر

روايي محتوايي تعيين شده  23ناکلمه که باالترين ميزان CVR

بود .از  341آزمودني 247 ،نفر داراي رشد ع ادي و  94نف ر

را احراز کرده بودند به عنوان آيتمهاي آزمايه نهايي شدند.

داراي اختالل امالءنويسي بودند .پروپوزال پژوهش در کميت ه

در اين مرحله هر گويهي هدف و سه گزينهي مشابه با آن

اخالق دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مورد تايي د ق رار

در دو اساليد پاورپوينت جداگانه ق رار گرفتن د .گزين ه ه اي

گرفت.

پاسخ کامالً مجزا ،در ت والي ب ا ه م (ب ا رعاي ت دو فاص له)

براي گردآوري دادهه اي پ ژوهش از پرس شنام هه ا و

بهصور افقي و با سايز  72و فونت ( MRT_Faraz.ttfهمان

آزمونهاي زير استفاده شد :پرسشنامهي دموگرافيک ،آزمون

فونت کتاب فارسي دوم دبستان است) نوشته شدند .قبل از هر

دقت بينايي  Eچ ار [ ،]18آزم ون وپم ن [ ]19و آزماي هي

گويه يک صفحه سفيد قرار گرفت .هدف از قرار دادن ص فحه

حافظه بينايي ناکلما همآوا و نظر معلم درباره وضعيت ام الء

سفيد آن است که هن آزمودني آمادگي الزم را براي انتخ اب

آزمودنيها.

گزينه اصلي از ميان سه گزينه پاسخ که مع ادل ناکلم ه ه دف

روش اجراي پژوهش به اينگونه ب ود ک ه در ابت دا ب راي

هستند را کس ب کن د [ .]23م د زم انگ ذار ب راي تم امي

ساخت آزمايهي حافظه بينايي ناکلما همآوا ،تمامي کلم ا

صفحا پاورپوينت به صور خودکار  3ثانيه در نظر گرفت ه

داراي حروف هم آوا از کتابهاي فارسي اول دبس تان [ ]20و

شد [.]16

واژگان پايه فارسي [ ]21انتخاب شدند .در مجموع  212واژه

روش اجرا به اين شرح بود که پس از اخذ رضايت کتب ي

يافت شد که  26درصد اين واژگان ت ک هج ايي؛  43درص د

از خانوادهي هر يک از آزمودنيها ،از والدين آنها درخواست

مهدي جمالي و همکاران
ميشد تا پرس شنام هي اطالع ا

دموگرافي ک برگرفت ه از

بازآزمون بررسي و مقدار ضريب همبستگي درون

ردهاي ICC

آزمون تشخيصي خواندن شيرازي [ ]24را تکمي ل نماين د .ب ا

محاسبه گرديد .جهت مقايسه مي انگين نم ره آزماي ه حافظ ه

توجه به اطالعا پرسشنامه دموگرافيک و بررسي معيارهاي

بينايي ناکلما همآوا بر حسب تعداد هجاهاي ناکلم ه ،آن اليز

ورود و خروج آزمودني براي ادامهي پژوهش پذيرفت ه ي ا رد

واريانس يکطرفه و آزمون بونفروني انجام ش د .آناليزه ا در

ميشد .جهت بررسي مهار دقت بينايي آزمودنيها ،از آنه ا

نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد .س طح معن يداري 0/05

آزمون دقت بينايي  Eچار [ ]18گرفته شده و س پس جه ت

در نظر گرفته شد.

بررسي تمييز شنيداري ،آزمون تميز شنيداري وپمن [ ]19اجرا
م يگردي د .آزم ون دق ت بين ايي  Eچ ار توس  ،ل وي

نتايج

کيتچين ) (Lovie-Kitchinدر س ال  1988س اخته ش د .اي ن

پرسشنامه تهيه شده اولي ه ک ه داراي  180ناکلم ه ب ود،

آزمون متشکل از  9رديف  Eميباشد که در جها مختل ف و

جهت تعيين روايي محتوايي در اختيار  18نف ر از متخصص ان

اندازههاي مختلف ميباشد رديف  10داراي ب زر ت رين  Eو

گفتاردرماني و زبان شناسي قرار گرفت و نظر آنه ا در م ورد

رديف  1داراي کوچکترين  Eميباش د .پاي ايي اي ن آزم ون

مناسب بودن ناکلما (به لحاظ سطح پيچي دگي واژه) جه ت

 0/97ميباشد .آزمون تميز شنيداري وپم ن در اي ران توس ،

سنجش حافظه بينايي سنجيده شد .سپس براي هر کلمه مقدار

بختياري و همکاران هنجاريابي شد .اين آزمون متشکل از 40

 CVRمحاسبه گرديد .هر کلمهاي که مقدار  CVRآنها ب االتر

جفت واژه ميباشد که  30جفت آن متف او و  10جف ت آن

از  0/44بود [ ،]25در پرسشنامه ب اقي مان د .در نهاي ت 23

يکسان ميباشد .يعني يک واژه هستند که  2بار تکرار شدهاند.

ناکلمه که ب االترين مي زان را اح راز ک رده بودن د ب ه عن وان

جفت واژههاي متفاو همگي جفتهاي کمينهاند؛ يعني  2واژه

آيتمهاي آزمايه نهايي شدند .که از اين تعداد 3گويه اوليه جنبه

با معني هستند که فق ،در يک صدا با هم متفاو اند ،به عنوان

آموزشي داشته و  20گويه بعدي ،گويههاي آزماي ه ب ه ش مار

مثال (شب و شک) .همه واژههاي مورد استفاده در اين آزمون

ميرفتند که نمره به آنها تعلق گرفت (براي پاسخهاي صحيح

يک هجايي هس تند .واژهه اي مش ابه در ب ين تم ام واژهه ا

نمره يک و براي پاسخهاي غل  ،نم ره ص فر تعل ق گرف ت).

پراکنده اند .نمرهدهي به صور صفر براي پاسخ غل  ،و ي ک

 CVRگويههاي آزمايه حافظه بينايي ناکلما همآوا به ترتيب
براي ناکلما

براي پاسخ صحيح بوده است.
در نهايت آزمودنيهاي حائز شراي ،ورود ،ب ه ي ک ات اق

تکهج ايي  ،0/801دو هج ايي  ،0/858س ه

هجايي  0/803و چهار هجايي  0/803بهدست آمد.

بدون صدا راهنمايي شده و از آنها آزماي هي حافظ ه بين ايي

براي بررسي ميزان اعتبار و تکرارپذيري آزمايهها از روش

ت اب ب ر

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

روي يک ميز متناس ب ب ا ق د دان شآم وز ق رار داده ش د و

آزمودنيها (13درصد کل آزمودنيها) که رضايتنامه ش رکت

آزمودني روي صندلي در مقابل آن م ينشس ت .فاص له ب ين

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

ل تاب و آزمودني حدود  40سانتيمتر بود .با ش روع آزماي ه

با فاصله  7الي  10روز از اولين آزمون در ب ازآزمون ش رکت

که به صور پاورپوينت هاي خودکار س اخته ش د ،آزم ودني

کردند .نمره پاي ايي ب ا اس تفاده از روش  ICCبراب ر 0/852

پاسخ صحيح را با دست نشان داده و آزمونگر آن را وارد برگه

بهدست آمد.

ناکلما همآوا گرفته ميشد .براي گرفتن آزمايه ل

پاسخنامه ميکرد.

ميانگين نمره آزمايه حافظه بينايي ناکلما هم آوا با توجه

جهت بررسي روايي محتوايي از روش الوش ه و محاس به

به طول ناکلما در ميان کل آزمودنيها مقايس ه ش د .نتيج ه

 CVRاستفاده گرديد .پاي ايي پرس شنام ه از روش آزم ون-

آناليز واريانس يک طرفه نشان ميدهد که ميانگين نم رهه اي

جلد  ،20شماره ( 1پياپي ،)69زمستان 1396

کومش
آزمايه حافظه بينايي ناکلما همآوا با توجه به تعداد هجاهاي

همانگونه که پيشتر گفت ه ش د عل يرغ م آن ک ه طب ق

ناکلما تفاو معنيداري دارند ( .)P<0/001 ,F=42/066با

مطالعا بيش از نيمي از خطاهاي اماليي دانشآموزان ناش ي

توجه به ميانگينها مالحظه م يش ود ک ه ب ا اف زايش ط ول

از اشتباه در انتخاب حروف همآواست ت ا کن ون پژوهش ي در

ناکلما  ،ميانگين نمرا نيز کم ميشود و ميانگين نمره آزمايه

خص وص طراح ي تکلي ف ب راي س نجش اي ن موض وع در

حافظه بينايي ناکلما هم آوا در ناکلما چهار هجايي از همه

دانشآموزان انجام نشده است .بيشتر مطالعا صور گرفته

کمتر ( )0/6و در ناکلما يک و دو هجايي از هم ه ب يشت ر

با هدف بررسي حافظه بينايي ،يا به ارزيابي حافظ ه بين ايي از

( )0/8است (جدول  .)1جهت مقايسه بيشتر مي انگينه ا در

اشکال هندسي پرداختهاند [ ]23و يا به بررس ي ويژگ يه ايي

طول ناکلما از آزمون تعقيبي بونفروني اس تفاده ش د .نت ايج

مانند جهت يا ساير ويژگيهاي بينايي-فضايي ح روف [-27

نشان داد که فق ،ميانگين نمره آزمايه حافظه بين ايي ناکلم ا

]29؛ اما در يک نگاه کلي نتيجه مطالعه حاضر ب ا يافت هه اي

در ناکلما چهار هجايي با بقيه تفاو معنيداري داشته است

پ ژوهش رض ايي ( ،)2003به ارلويي ( ،)2010خديج هپ ور

(( )P-value<0/05جدول .)2

( )2013همسو ميباشد .رض ايي در مطالع ه خ ود نش ان داد

جدول  .1مقایسه میانگین نمره آزمایه حافظهبینایی ناکلمات همآوا به
تفکیک طول ناکلمه

ارتبا معنيداري بين درستي خواندن و حافظه بينايي کلم ا

طول ناکلمه تعداد میانگین انحراف معیار آماره F
یک هجایی
دو هجایی
سه هجایی
چهار هجایی

5
9
2
2

0/8
0/8
0/7
0/0

0/2
0/2
0/2
0/3

P-value

وجود دارد [.]31
در مطالعه بهارلويي که به بررسي رابطه درس تي خوان دن

22/000

>0/001

ناکلمه و حافظ ه بين ايي در دان شآم وزان پاي ه اول ابت دايي
پرداخته شده است .نتايج آن مطالعه نشان داد که ب ين درس تي

جدول  .2مقایسه تعقیبی میانگین نمره آزمایه حافظه بینایی بین هجاها
مقایسه کلمات با هجاهای
متفاوت

تفاوت میانگینها

P-value

یک هجایی با دو هجایی
یک هجایی با سه هجایی
یک هجایی با چهار هجایی
دو هجایی با سه هجایی
دو هجایی با چهار هجایی
سه هجایی با چهار هجایی

0/009
0/021
0/187
0/050
0/197
0/127

0/001
0/251
> 0/001
0/072
0/001
0/001

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر طراح ي آزماي ه حافظ ه بين ايي
ناکلما همآوا و تعيين روايي و پايايي آن در کودکان دبستاني
بود .بر اساس يافتههاي پژوهش ،آزمايه طراحي ش ده رواي ي
محتوايي و پايايي مناسبي احراز کرد .بررسي ميانگين نمرههاي
آزمايه حافظه بينايي ناکلما هم آوا در دان شآم وزان م ورد
بررسي نشان داد ،ميانگين نمره دانشآموزان به تعداد هجاهاي
ناکلما حساس بود .به عبار ديگر بين نمره آزمودنيها ب ر
اساس طول ناکلمه (تعداد هجا) تفاو معنادار وجود داشت.

خواندن ناکلمه و حافظه بينايي رابط ه معن اداري وج ود دارد.
بهارلويي علت وجود رابطه را اين ميداند که ناکلما کلم ا
واقعي نبوده و قابل حدس زدن نيستند و براي خوان دن آنه ا
دقت عملکرد مکانيسم بينايي ض روري اس ت [ .]16ب روك-
شايرن ) )2014( (Brookshirenبر اين اعتقاد اس ت کودک ان
در نوشتن کلما عالوه ب ر حافظ ه بين ايي از مس ير حافظ ه
معنايي نيز استفاده ميکنند [ ،]31در مطالعه حاضر جهت کنترل
مسير معنا از ناکلما استفاده شد .عالوه بر اين مداليته شنوايي
نيز حذف شد تا آزمودني گويههاي آزمون (ناکلم ا ح اوي
حروف همآوا) را صرفاً از مسير بينايي دريافت کند .هر ناکلمه
حاوي حروف همآواي فارسي بود .هر آزمودني الزم بود پس
از ديدن ناکلمه مورد نظر آن را به خاطر س پرده و در انتخ اب
گزينه پاسخ ب ه مقايس ه بپ ردازد .ناکلم ا از ط ول هج اي
متفاو برخوردار بودند .نتايج اين مطالعه نشانگر آن ب ود ک ه
ناکلما تک هجايي ،دوهجايي و سه هجايي قابليت تمييز ب ين
مهار حافظ ه بين ايي آزم ودنيه اي داراي رش د ع ادي و
مشکال

امالء را دارا نبودن د و تنه ا ناکلم ا چهارهج ايي

مهدي جمالي و همکاران
ميتوان آن را در گروههاي داراي رشد طبيعي و اختالل ام الء

 دليل احتمالي اين نتيجه ميتواند اي ن.داراي اين قابليت بودند

.مورد بررسي و مقايسه قرار داد

 زمان بهخاطرسپاري که حدود،باشد که با افزايش طول ناکلمه
سه ثانيه بود ثابت مانده بود در نتيجه ب ا اس تناد ب ه نظري هي

تشكر و قدردانی

] آزم ودني30[ )Capacity and demand( ظرفيت و پردازش

از کمک تمامي عزيزان ي ک ه در اي ن پ روژه ب ه اش کال

نميتواند در زمان معين شده پردازش مناسبي داش ته باش د و

 محقق را ياري کردند ب هوي ژه مرحوم ه خ انم دکت ر،مختلف

 لذا آزمودنيهايي ک ه.اين سبب افزايش خطاهاي وي ميشود

شيرازي و جن اب آق اي دکت ر دس تجردي و تم امي م ديران

از حافظ ه بين ايي ض عيفت ري برخ وردار بودن د نس بت ب ه

. معلمين و دانشآموزان شهر بيرجند سپاسگزارم،مدارس

 مي زان خط اي ب يشت ري را،آزمودنيهاي داراي رشد عادي
ً به عب ار ديگ ر ب ه نظ ر م يرس د احتم اال.نشان ميدادند
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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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