
 

 

فلش کارت بر بهبود اختالل یادگیری نوشتاری  اثربخشی آموزش

  در زمینه امالء

 1زاده نعیمه ابریشمی بییب

 فناوری آموزش و یادگیری

 10 تا 11 ، ص69، زمستان 31سال چهارم، شماره 

 28/30/68تاریخ دریافت: 

 31/21/66تاریخ پذیرش: 

 چکیده
از تمام  سومیککه  استاختالل امال ، آموزانن دانشیادگیری در بی هایاختاللترین یکی از شایع

ی اثربخش بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی؛ یادگیری را به خود اختصاص داده است هایاختالل

وهش . روش پژانجام شد امالء زمینه در نوشتاری یادگیری اختالل بهبود بر هاکارت فلش آموزش از طریق

 آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعهآزمون با گروه کنترل بود. پس -نآزموشبه آزمایشی با طرح پیش

از بین  که بدین شکل گیری به روش در دسترس انجام شد.بود و نمونه یزد شهر ابتدایی اول پایه پسر

 آموزش و های مراکز درمانکالس در، امالء در ضعف و ناتوانی به خاطر که دبستان اول پایه آموزاندانش

نمره ، امالء در اختالل ساخته محقق آزمون در که آموزدانش 02، شرکت داشتند یادگیری اختالل با کانکود

( نفر 02) کنترل و( نفر 02) آزمایش گروه دو در تصادفی شکل به و انتخاب، کسب کرده بودند ترپایین یا 6

 از استفاده با (جلسه سه ایفتهه) ایدقیقه 92 جلسه 30 طی آزمایش گروه آموزاندانش به .شدند جایگزین

 با نترلک گروه .شد داده آموزش دبستان اول پایه کلمات و هاواژه پرکاربردترین و ترینمهم هاکارت فلش

 فلش طریق از چندمتغیره نشان داد که آموزش یانسکووارنتایج  .دیدند آموزش مستقیم روش از استفاده

 طورهب آموزشی مشکالت و دیداری حافظه بعد دو هر در را امالء زمینه در نوشتاری یادگیری اختالل، کارت

 جهت درمان اختالل، شدهادغامهای مصور توان از فلش کارتبنابراین می؛ است بخشیده معناداری بهبود

 آموزان استفاده کرد.نوشتن امالء دانش

 موزشیآ هایکارت فلش ،امالء، اختالل یادگیری نوشتاری اختالل :کلیدی یهاواژه

  

                                                           
 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران. .3

abrishamy66@gmail.com  
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 مقدمه
 رسالههشوند و علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می ترینمهماختالالت یادگیری 

د شوندر فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می علتنیابهآموزان تعداد زیادی از دانش

 زا قبل سنین تا اغلب یادگیری دارای اختالالت کودکان (.3163، ستوده و حبیبی، )احدی

، دبستان دوم و اول یهاسال در ویژهبه مدرسه به ورود با ولی شوندنمی شناسایی مدرسه

 مشخص تدریجبه کردن هجی و کردن حساب، نوشتن، خواندن زمینه در آنان مشکالت

 متخصصان لهیوسبه یادگیری اختالل (.3160، صبحی قراملکی و عباسی، پورعبدلشود )می

 تشخیص نزبا پردازش یا و شناختی، زیستی عصبی اختالل عنوانبه پزشکیروان بهداشت

 ن استای، مغز بدکاری پیامدهای از یکی. است نابهنجار مغز عملکرد معلول که شودمی داده

 از اوتمتف ایگونهبه را ازشانیموردن و اطالعاتها فرایند یادگیری اختالل دارای افراد که

، جانه) دآورنمی دست به، مشکل بدون ساالنبزرگ یا کودکان انتظار مورد معمولی عملکرد

 یادگیری اختالالت از تعدادی 3آمریکا پزشکیروانانجمن  (.3163، علیزاده، ابراهیمی

، تریاضیا اختالل، نوشتن اختالل، خواندن اختالل :ازجمله شناسدمی رسمیت به را خاص

آموزان انشمعموالً د (.0231، 0اسکانلونزبان ) لکنت و فونولوژیک اختالل، زبان اختالل

هستند )گابریلی و  روروبههای زیادی ها و استرسدارای اختالل یادگیری با چالش

آموزان از هوش متوسط یا باالتر برخوردارند ولی در شرایط (. این دانش0202، 1همکاران

تری نشان آموزان دیگر عملکرد تحصیلی ضعیفتقریباً یکسان آموزشی نسبت به دانش

قرار داشتن در محیط آموزشی مناسب و نیز فقدان ضایعات بیولوژیک  دهند و علیرغممی

با داشتن هوش متوسط قادر به یادگیری در ، بارز و عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد

، 0ماهاجان و کالکارنی، )کاراند باشندنوشتن و محاسبه( نمی، های خاصی )خواندنزمینه

یوع نرخ ش، تشخیصی و آماری اختالالت روانیمطابق با پنجمین ویراست راهنمای  (.0226

درصد در  31تا  1نگارش و ریاضیات ، های تحصیلی خواندناختالل یادگیری در زمینه

                                                           
1. DSM-4 
2. Scanlon 
3. Gabriely 
4. Karande, Mahajan & Kulkarni 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422220300603#!
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، و سلیمانی علیپور، تر از دختران است )سلیمانیکه در پسران شایع استکودکان دبستانی 

ل میزان شیوع اختالالت ( در یک فراتحلی3163، نقل از شریفی و داوری 3180(. بهراد )3168

 درصد گزارش کرده است. 83/8در هر دو جنس را ، یادگیری در ایران

 هگرفت نام مهارت ترینملموس نوشتن، پایه یهامهارت میان باید توجه داشت که در

 یبنداولویت و اطالعات بندیدسته در و کندمی تقویت را ذهنی مرور، این مهارت .است

شریفی و داوری  (. بر اساس پژوهش0232، 3یئو و وانگکند )می کمک ذهن به هاآن

آموزان دختر پایه اول درصد از دانش 29/9آموزان پسر و درصد از دانش 96/1 (3163)

یک فرایند عصبی پیچیده است که ، نوشتن(. 3163، )شریفی و داوری دارند نوشتناختالل 

ره شتن نیازمند تحریک و ادغام زنجیهای چندگانه مغز مرتبط است. نوبه هماهنگی مکانیسم

زبان و شناخت است. اختالل ، های حرکتیمهارت، حافظه، توجه، منابع اطالعاتی چندگانه

نوشتن یک ناتوانی یادگیری ویژه است که اکتساب زبان نوشتاری و استفاده از زبان نوشتاری 

ت که شرایطی اس، نوشتندهد. اختالل قرار می ریتأثها را تحت برای بیان افکار و اندیشه

در نوشتن با دست و گاهی اوقات هجی  کهیطوربهبیند آسیب می، نوشتن حروف با دست

 ممکن است در نوشتن اختالل دارای . کودکان(0229، 0کند )کیناتوانی ایجاد می، کردن

، نوشتاری کلمات و حروف دقت و صحت، نوشتن در انسجام و یخطخوش یهازمینه

داشته  نوشتن مشکل در مناسب دهیسازمان و نظم، کردن هجی در اهنگیهم و همخوانی

 با دارد که اشاره کودکی در نوشتاری اختالل به 0گرافیا دیس واژه (.3661، 1دوئل)باشند 

 روی طلوبینام ریتأث نوشتن در اختالل .است متفاوت سالیبزرگ در نوشتاری زبان اختالل

 تخمین یتازگبه .گذاردمی صنعت و حرفه، کار آن متعاقب و مدرسه در تحصیلی موفقیت

 بیلیون 12 آمریکا تجارت و صنعت در، (نوشتاری) نوشتن در اختالل یهاهزینه که شدهزده

 (.0229، کیاست ) سال در دالر

                                                           
1. Wong, Yeo 
2. Key 
3. Deuel 
4. Disgraphia 
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ها دیکته به معنای جانشین ساختن صحیح صورت نوشتاری حروف و واژه، نیبنیدرا 

 اختالالت ترینشایع از یکی دیکته (. اختالل3160، یهاست )زندصورت واجی آن یجابه

 به را یادگیری یهااختالل تمام از درصد 12 که است ابتدایی آموزاندانش بین در یادگیری

( 3161(. ناصرپور )3161، کیان ارثی و رحیمیان بوگر، است )عبداللهی داده اختصاص خود

عوامل مربوط به اختالل ، ل تا سوم دبستانهای اوآموزان پایهدانش 913پس از بررسی امالء 

، نتیکی)ژ شناختیروان از: عوامل اندعبارتدیکته نویسی را در هفت دسته قرار داد. این عوامل 

 عوامل کالس و خانواده(؛، )مدرسه محیطی عوامل رفتاری و روانی(؛ عوامل، اعصاب و مغز

 واملع امالء(؛ ارزیابی، )آموزشی ایبرنامه عوامل گفتاری(؛ زبان، الخطی)رسم شناختیزبان

و  معلم فردی های)ویژگی فردی عوامل اجرایی(؛ هایکنش، انگیزشی، افتراقیادراکی )

 جسمانی(. مشکالت، حرکتی ناتوانیفیزیولوژیکی ) عوامل ( وآموزدانش

ترین عدهد که ناتوانی در امالء شایآموزان نشان میشیوع باالی اختالل امال در بین دانش

مشکل این کودکان هر چه زودتر شناسایی و  کهیدرصورتناتوانی بیان نوشتاری است و 

 جبران آن به صرف وقت و انرژی فراوان، بر اثر گذشت زمان و تثبیت ناتوانی، درمان نشود

 هایروش(. یکی از 0230، 3ساکس و جاکوبسون، ادواردز، نیاز خواهد داشت )جیتندرا

ای ها از جایگاه ویژهفلش کارت نیبنیدراکه  استاستفاده از یادیارها  درمان اختالل امال

 برخوردار هستند.

فلش کارت یکی از ابزارهای آموزشی است که با اهداف متفاوتی و برای موضوعات 

 رایب مؤثرابزار بسیار  برای کودکان یک ویژهبهشود و درسی متعدد از آن استفاده می

 0و درك مطلب خود 1تداعی، 0کند تا حافظه بصرین کمک مییادگیری است و به کودکا

را افزایش دهند استفاده از فلش کارت برای اهداف آموزشی تاریخچه طوالنی دارد و اولین 

 روازایناستفاده شد.  1مورتیمر لیتوسط یک معلم آمریکایی به نام فاول 36بار در قرن 

 یک ابزار برای کمک در به خاطر وانعنبهتوان نتیجه گرفت که فلش کارت همیشه می
                                                           

1. Jitendra, Edwards, Sacks, & Jacobson 
2. visual memory 
3. association 
4. Comprehension 
5. Favell Lee Mortimer 



59 

 ... یادگیریموزش فلش کارت بر بهبود اختالل آ یاثربخش 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
31 ،

ن 
ستا

زم
69

 

 

اینکه با چه هدفی  برحسب(. 0230، 0گیفلی و نوربایدورابوده است )زول موردتوجه، 3سپردن

تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. با در نظر گرفتن موضوع ، از فلش کارت استفاده شود

چک کو در تعریف فلش کارت باید گفت که فلش کارت یک کارت، پژوهش حاضر

متن و یا نمادهایی است که در به خاطر سپردن )هرگونه اطالعات( ، است که حاوی تصاویر

ترین ترین و رایج(. در کلی0229، 1کند )دومن و دومنآموزان کمک میبه دانش، و تخیل

. 1فلش کارت کلمه 0، 0فلش کارت مصور (3نوع فلش کارت وجود دارد:  دو، بندیطبقه

یادیار مصور عبارت است است.  9نوعی یادیار مصور درواقعتصویری  فلش کارت مصور یا

تصویر یا شکل برای به خاطر سپردن بهتر اطالعات. یادیارها به یک ، استفاده از عکس از

خاص برای به خاطر سپردن اطالعات اشاره دارد. پژوهشگران نشان دادند  هایروشگروه از 

ویرسازی مانند تص، افتدمعمولی که در حافظه اتفاق میکه یادیارها با استفاده از فرایندهای 

(. 0233، 1هانتشوند )ورسن و آموزان میباعث بهبود حافظه دانشدهی، سازمانبصری یا 

، نماد ،حرف، توان به واژهمی هاآن ازجملهدارای اشکال متعددی باشند که نند توایادیارها می

یا ترکیبی  6تداعی، رنگ، داستان، عمل، راهبرد، الگو، آهنگ، تصویر، 8سرواژه، ریتم، جمله

 هاآندر همه ، (. علیرغم تفاوت بین انواعی از یادیادرها0238، 32اشاره داشت )کوندرمن

شود تا بدین شکل باعث به خاطر سپردن و اطالعات آشنا به اطالعات ناآشنا ارتباط داده می

به  ،ن اطالعات آشنا معنادارتر باشدیادگیری بهتر اطالعات جدید شوند و هر چه ارتباط بی

های جدید و یا در حوزه آموزش حروف یا واژهخاطرسپاری اطالعات جدید راحت است. 

)یادیارهایی که  33شدهادغامباشند: یادیار مصور یادیارهای مصور دو نوع می، آموزش امالء

                                                           
1. memorization 
2. Zolkifli & Nurbaidura 
3. Doman & Doman 
4. picture flashcard 
5. word flashcard 
6. picture mnemonics 
7. Worthen & Hunt 
8. Acronym 
9. Association 
10. Conderman 
11. Embedded picture mnemonics 



61 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
31 ،

ن 
ستا

زم
69

 

ادیارهایی که )ی 3شدهکیتفک( یادیار مصور 0، حرف یا کلمه در تصویر جاسازی شده است

 (.0230، 0)مک ناماراحرف یا کلمه از شکل مربوطه جدا است( 

صویر ت، موردنظربرای کلمه ، شدهکیتفکهای مربوط به یادیار مصور در فلش کارت

، وردنظرمنیست و یا کلمه  موردنظرمرتبط ارائه شده است اما تصویر ارائه شده مشابه کلمه 

های های مربوط به یادیاردغام نشده است. در فلش کارتدر تصویر مرتبط با آن جاسازی یا ا

نکه عالوه بر ای، قرار گرفته است( مورداستفاده)که در مطالعه حاضر نیز  شدهادغاممصور 

غام در تصویر جاسازی یا اد موردنظرکلمه ، است موردنظرتصویر ارائه شده مرتبط با کلمه 

 شدهکیتفکی مربوط به یادیارهای مصور هاهایی از فلش کارتنمونه 3شده است. در شکل 

 و ادغام شده ارائه شد.

  
 یادیار مصور ادغام شده شدهکیتفکیادیار مصور 

 و ادغام شده شدهیكتفکهای مصور هایی از فلش کارت. نمونه1شکل 

( و همچنین 3663، 3613) 1نظریه رمزگردانی دوگانه پایویو، مبنای نظری مطالعه حاضر

گروبرگر و ، جکوب، اورن، لیچتر-مغز )شاپیرا« 0فرضپیششبکه حالت »ط به فرضیه مربو

( سیستم 3663، 3613دوگانه پایویو ) یرمزگردانطبق نظریه باشند. ( می0231، 1هندلر

                                                           
1. Separated picture mnemonics 
2. McNamara 
3. Paivio's Dual Coding Theory 
4. Default mode network (DMN) 
5. Shapira-Lichter, Oren, Jacob, Gruberger & Hendler 
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)برای  3پردازش اطالعات انسان شامل دو مجرای مجزا است: مجرای شنیداری/ کالمی

)برای  0و مجرای دیداری/ تصویریمی( های کالپردازش درون شدهای شنیداری و تجسم

 (.0های تصویری( )شکل پردازش درون شدهای دیداری و تجسم

 

 (1991) نظریه رمزپردازی دوگانه پایویو. 2شکل 

)شنیداری( و کند که پردازش کالمی( در این نظریه بیان می3663، 3613پایویو )

براین بنا؛ گیردبلندمدت انجام می در حافظه کاری و زمانهم طوربه)تصویری( غیرکالمی

، 1نیاز است )سادوسکی و پیویو زمانهماطالعات  ستمیدو سبرای پردازش این دو حالت به 

 (3666) 0شود و به قول گیسلینگ و تاردیورمزگردانی مستقل هم انجام می درنهایت( و 0220

شده است و میزان ارائه  دو بارمانند آن است که اطالعات  دوطرفهاین دو رمزگردانی 

توان این فرضیه را مطرح نمود که فلش می درنتیجهیابد. یادگیری و عملکرد افزایش می

که  تر از زمانی باشنداثربخش، های مصور بتوانند در به خاطرسپاری شکل کلماتکارت

 شوند.کلمات به شکل نوشتاری و متنی ارائه می

                                                           
1. Auditory/verbal channel 
2. Visual/pictorial channel 
3. Sadoski & Paivio 
4. Gyselinck &Tardiew 

 تصویر

 هاواژه

 

 

 کالمییرپردازش غ

 پردازش کالمی

 روابط و تعامل دانش

 حافظه کاری حواس محرك

  

 حافظه بلندمدت
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« فرضشپیشبکه حالت »مغز که تحت عنوان  ای ازناحیه، عالوه بر نظریه پردازش دوگانه

(DMNشناخته می )های گیرد. تصویربرداریقرار می 3پردازش یادیار ریتأثتحت ، شود

ها حافظه بدون با سرنخ 1های حافظه یادیارنشان داد که در مقایسه سرنخ 0عملکردی مغز

ی دارد باطات بیشترهای یادیار فعالیت و ارتدر موقعیت« فرضپیششبکه حالت »، 0یادیار

 (.0231، لیچتر و همکاران-)شاپیرا

وشتن و ن مهارت ازجملهیادیارها بر اختالالت یادگیری و  ریتأثمطالعات متعددی درباره 

( در فراتحلیلی 3161) میرنسب و سلیمانی شبیلو ازجملهامالء کودکان انجام گرفته است. 

ختالل امال وجود دارد که یکی از جهت درمان ا مؤثریمختلف  هایروشنشان دادند که 

( در پژوهشی نشان دادند 3169باغستان ) سیدی . محمدزاده واستاستفاده از یادیارها  هاآن

 نفسعزت و امالء عملکرد باعث بهبود شنیداری و ادراك دیداری ادراك تقویت که

( 3160کاران )همبیگدلی و  شود.ابتدایی می دوم پایه یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش

ها در آموزش امال باعث افزایش یادگیری امالی در پژوهشی نشان دادند که استفاده از یادیار

( نشان داد که استفاده از یادیارهای 3186) ینوروزشوند. پژوهش اسکندری و کلمات می

ت ری در یادگیری لغابیشت ریتأثنسبت به آموزش مبتنی بر تکرار و تمرین سنتی ، کلمه کلید

 انگلیسی دارد.

آموز مقطع اول ( در پژوهشی موردی بر روی یک دانش0236) 1آدریاتی هاتینینگسی و

ابتدایی مبتال به اختالل خواندن نشان داد که اجرای فلش کارت توانسته است به بهبود 

( 0238) 1بورتوننتایج پژوهش آموز کمک کند. دانش 9های اولیه خواندنیادگیری مهارت

 8معنادار یادگیری لغات متعارف طوربهها که آموزش مستقیم از طریق فلش کارتنشان داد 

( در 0238) 6بخشد. صالح مهدی و گوبلیرایج( را در کودکان اوتیسم بهبود می، )پرکاربرد

                                                           
1. Mnemonic processing 
2. Functional MRI scans 
3. Mnemonic memory cues 
4. Non-mnemonic memory cues 
5. Hatiningsih & Adriyati 
6. Early reading skills 
7. Burton, C. 
8. Sight words 
9. Gubeily 
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ارها با استفاده از یادی، پژوهشی اثربخشی سه روش )استفاده از یادیارها با تصاویر معمولی

 وردبررسیمسنتی( را در زمینه فراگیری لغات جدید زبان انگلیسی تصاویر خیالی و روش 

قرار دادند. نتایج نشان داد که یادیارهای مصور )چه با تصاویر خیالی و چه تصاویر معمولی( 

دهد. معناداری میزان به خاطر آوردن معنی و امالء کلمات را در دانشجویان افزایش می طوربه

هشی اثربخشی ابزارهای یادیار بر فراگیری و به خاطر سپردن ( در پژو0238) 3وایتس کارور

کرد.  دییتأآموزان دبیرستانی با ناتوانی یادگیری را لغات درس مطالعات اجتماعی در دانش

( در پژوهشی در عربستان صعودی نشان دادند که استفاده از 0231) 0مایسون و محمد

 بخشد.آموزان با ناتوانی یادگیری را بهبود میمعنادار یادگیری دانش طوربهابزارهای یادیار 

 ای اثربخشیدر هیچ مطالعهدهد که تا کنون های انجام شده نشان میبررسی پژوهش

آموزان با اختالل نوشتن امالء به دانش کمک های مصور برایآموزش از طریق فلش کارت

کشور تأثیر این  های محدودی در خارج ازو تنها پژوهش است نگرفته قرار موردبررسی

 حالتابهاند. همچنین قرار داده موردبررسی، روش را در یادگیری شکل حروف و نه کلمات

 بر امالی صحیح های مصور ادغام شدهفلش کارت ریتأثای در داخل کشور در هیچ مطالعه

ی زبان های خاص شکل نوشتارقرار نگرفته است که با توجه به ویژگی موردبررسیکلمات 

 و با توجه به مبانی نظری اشاره روازاین. استاین مسئله از اهمیت خاصی برخوردار ، فارسی

 های مصور راهدف پژوهش حاضر آن بود که اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت، شده

 دیداری و در حافظه ترین خطاهای امالیی یعنی خطاهای ناشی از اختاللبر دو نوع از رایج

آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد در آموزشی را در دانشاز مشکالت  خطاهای ناشی

 قرار دهد. موردبررسیقالب فرضیه زیر 

 تارینوش یادگیری اختالل در بهبود سبب شدهیطراح کارت فلش طریق از آموزش -

 ایهپ پسر آموزاندانش امالء )اختالل حافظه دیداری و اختالل مشکالت آموزشی( زمینه در

 .شودمی ابتدایی اول

                                                           
1. Whitescarver 
2. Maysoon&  Mohammed 
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 روش

رل با گروه کنت آزمونپس -آزمونپیشبرای انجام پژوهش حاضر از روش آزمایشی با طرح 

 یزد هرش ابتدایی اول پایه پسر آموزاندانش کلیه، پژوهش آماری در این جامعهاستفاده شد. 

 از که کلش شد. بدین استفاده در دسترس گیرینمونه روش از نمونه انتخاب باشند. برایمی

، ازندپردمی یادگیری اختالل با کودکان آموزش و به درمان که در شهر یزد مراکزی بین

در این مراکز ، در امالء هاآنناتوانی و ضعف  به خاطرآموزان پایه اول دبستانی که دانش

در  هاآنآموزی که نمرات دانش 02ها، آنشده بودند شناسایی شدند. سپس از بین  نامثبت

انتخاب و به شکل تصادفی و ، تر از آن بودیا پایین 6، اخته اختالل در امالءآزمون محقق س

نفر( جایگزین شدند. معیارهای ورود به  02نفر( و کنترل ) 02برابر در دو گروه آزمایش )

های درمانی و عدم شرکت در هرگونه برنامه، پژوهش عبارت بودند از موافقت والدین

کودکان به هرگونه اختالل همراه و هوش  ابتالعدم ، خلهآموزشی در پیش و حین دوره مدا

جلسه  0های اختصاصی هر کودك در مرکز(. غیبت بیش از متوسط به باال )بر اساس پرونده

 و عدم تمایل والدین برای ادامه همکاری معیارهای خروج از پژوهش بودند.

 اختالل شخیصت ساخته محقق آزمون کمک بهها داده ها:آوری دادهدابزارهای گر

فارسی  کتاب بر اساس آزمون این .شد گردآوری امالء زمینه در نوشتاری یادگیری

 دهش تهیه ابتدایی های خواندن( و کتاب نگارش فارسی )مهارت نوشتن( پایه اول)مهارت

است که مشکالت امالء کودکان را در دو حیطه مورد  سؤال 06است. پرسشنامه دارای 

-03-02-36-38-9-0-1-3 سؤاالت) دیداری حافظه از اندعبارت کهدهد ارزیابی قرار می

این  (.06-08 -01-01-00 -31-39 -1-1-3 سؤاالت) آموزشی مشکالت و (00-09-01

 حیحص پاسخ و صفر نمره سؤال هر به نادرست شود و پاسخآزمون به شکل انفرادی اجرا می

متغیر خواهد بود. نمره  06ین صفر تا آموزان ببنابراین نمرات دانش؛ گیردمی تعلق یک نمره

وایی . روایی محتاستآموز در امالء تر در این آزمون به معنای مشکالت بیشتر دانشپایین

این آزمون توسط شش تن از معلمان با سابقه پایه اول دبستان و همچنین دو تن از اساتید 

ن از ی پایایی آزموقرار گرفت. برای بررس دییتأدانشگاهی متخصص در این حیطه مورد 
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روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی هر یک از ابعاد حافظه دیداری و مشکالت 

 11/2و  18/2، 19/2آموز به ترتیب برابر با دانش 06آموزشی و کل آزمون پس از اجرا روی 

 .استآمد که بیانگر پایایی مناسب آزمون  به دست

 30آموزان گروه آزمایش طی به دانش، گروه دو کنندگانشرکتپس از مشخص شدن 

بردترین و پرکار ترینمهمها با استفاده از فلش کارت، ای سه جلسه(ای )هفتهدقیقه 92جلسه 

 مطالعه در آموزشی هایکارت ها و کلمات پایه اول دبستان آموزش داده شد. فلشواژه

 اریادی از نوعی که باشندمی ترسانتیم 38×38 اندازه با کارت فلش 322از  ایمجموعه حاضر

 یا یجاساز کلمه همان با مرتبط تصویر یک در کلمه هر یعنی باشندمی شده ادغام مصور

و  زایناپیشکه توسط پژوهشگر طراحی شدند  هاییکارتنمونه از فلش  .است شده ادغام

یعنی واژه مشکل  322، نشان داده شد. برای آموزش به کودکان گروه آزمایش 3در شکل 

های با استفاده از فلش کارت، هایی که عموم کودکان در هجی کردن آن مشکل داشتندواژه

آموزان آموزش داده شد. در جلسه اول و پیش از شروع به شکل انفرادی به دانش، مصور

ه از ی کآزمونپیشو  دفتر امال، از طریق بررسی پرونده، هاآموزش از طریق فلش کارت

س بر دقیق شناسایی شد. سپ طوربهنوع مشکل کودکان در امالء ، بود کودکان گرفته شده

کلمات ، دکانبر نوع مشکل کو تأکیدبا توجه و ، اساس ساختار کتاب فارسی پایه اول دبستان

ها با استفاده از فلش کارت، هایی که کودك در هجی کردن آن مشکل داشتمشکل و واژه

انتخاب واژه تالش شد تا عالوه بر توجه به نوع و و به شکل انفرادی آموزش داده شد. در 

ات تر و سپس کلمابتدا کلمات ساده، سطح مشکالت کودکان و ساختار کتاب درسی

و آوا یا واج مربوطه ناهماهنگی  هاآنهایی که بین بعضی از حروف تر )مانند واژهپیچیده

ر یادگیری امالء کودکان د نفسعزتآموزش داده شود تا باعث تقویت ، وجود داشت(

وخوانی ر طریق از تکرار و کلمات شود. گروه کنترل با استفاده از روش مستقیم )تمرین

( تقریری و امالی هاآن سپردن خاطر به و کلمـات درسـت شکل دیدن و نوشتن، کلمات

آموزش دیدند. روش آموزش در هر دو گروه به شکل انفرادی انجام شد. بالفاصله پس از 

 عنوانه، بدو گروه با استفاده از آزمون محقق ساخته آموزاندانشتوانایی ، مداخله پایان دوره
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 آماری روش ازها فرضیه بررسی برایگیری و ثبت شد. آزمون به شکل انفرادی اندازهپس

 تحلیل شد.  22SPSS افزارنرم ها به کمکداده. شد استفاده چندمتغیره )مانکوا( انسیکووار

 هایافته
 معیار انحراف و 20/1 با برابر سنی سال بود. میانگین 8تا  1بین  کنندگانشرکتسنی دامنه 

 0مشکالت آموزشی و نمره کل در جدول ، دیداری بود. میانگین حافظه 319/2 با برابر آن

 آمده است.

 دو گروه آزمایش و کنترل موردبررسیهای آمار توصیفی متغیرهای . شاخص2جدول 

های گروه مداخله از تحلیل کوواریانس تک های آزمودنیبررسی تفاوت نمرهبرای 

های فرضشپی، در ابتدا قبل از اجرای تحلیل کوواریانسمتغیره و چندمتغیره استفاده شد. 

اده از ها با استفنتایج بررسی نرمال بودن توزیع داده قرار گرفت. موردبررسیاین آزمون 

ل امالء اختال بعدهر دو یز نشان دادند که این مفروضه برای اسیمرنوف ن-آزمون کلموگروف

( و =31/2F= ،26/2 P( و مشکالت آموزشی )=03/2F= ،29/2 P)یعنی حافظه دیداری 

اده ها با استففرض تساوی واریانسپیش بود. ( برقرار=36/2F= ،21/2 P)همچنین نمره کل 

 00/2F= ،90/2)حافظه دیداری  بعد فرض در هر دوبررسی شد. این پیش 3از آزمون لوین

P=) ( 69/2و مشکالت آموزشیF= ،33/2 P= و ) همچنین نمره کل(30/2F= ،86/2 P= )

تحلیل  فرضیشپ عنوانبهرگرسیونی  خطبیشدر ارتباط با مفروضه یکسان بودن شد.  دییتأ

اختالل امالء ر یابعاد متغسطح معناداری اثر متقابل گروه )متغیر مستقل( و تمامی ، انسیکووار

                                                           
1. Leven's Test. 

 آزمایش کنترل
 هامتغیر

 آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

SD M SD M SD M SD M  

 حافظه دیداری مؤلفه 12/0 13/3 31/9 81/2 82/3 11/3 02/0 68/3

 مشکالت آموزشی مؤلفه 11/1 13/0 92/30 60/2 12/1 60/0 62/1 11/0

 نمره کل اختالل امالء 91/1 00/0 11/38 83/3 12/1 13/0 12/8 11/0
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( و =00/8F= ،28/2 P( و مشکالت آموزشی )=90/0F= ،33/2 P)یعنی حافظه دیداری 

. بنابراین فرضیه همگنی است 21/2از  تربزرگ( =10/33F= ،21/2 P)همچنین نمره کل 

مون کوواریانس نیز با استفاده از آز -همگنی ماتریس واریانسرگرسیونی نیز برقرار است. 

اختالل  کوواریانس برای ابعاد -شد که نتایج نشان داد شرط ماتریس واریانس باکس محاسبه

 رعایت شده است. یخوببه( =61/0F= ،01/2 P) امالء

 آزمونپیشپس از تعدیل نمره کل  آزمونپس کوواریانس. نتایج تحلیل 3جدول 

منابع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات

 درجات

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار

ضریب 

 ایتا

 61/2 223/2 12/108 32/8360 3 32/8360 آزمونپیش

 19/2 223/2 21/30 19/112 3 112/19 هاگروه

    60/00 01 29/901 خطا

آورده نمره کل اختالل امالء آزمون پس کوواریانسنتایج آزمون تحلیل  1 در جدول

 دهدیمنشان  (=P< 3, Df= 21/30F ,223/2) جدولاین آمده از  به دستنتایج  .شده است

 ،ها حذف شودمربوط به گروه آزمونمرحله پسآزمون از روی نتایج زمانی که اثر پیش

بنابراین فرض صفر پژوهش ؛ استاطمینان معنادار  درصد 66ها در سطح تفاوت بین گروه

ف به پذیرش فرض خال .شودقرار بگیرد و فرض خالف پذیرفته می موردپذیرشتواند نمی

اداری معن طوربه نوشتاری یادگیری اختالل کارت فلش طریق از آموزش عناست کهاین م

مداخله بر  ریتأث. برای بررسی شده است ابتدایی اول پایه پسر آموزاندانش باعث بهبود امالء

 از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.، هر یک از ابعاد متغیرهای وابسته

روه بر ابعاد نمره امالء از المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج برای تعیین معناداری اثر گ

 گزارش شده است. 0حاصل در جدول 

 . نتایج آزمون در تحلیل کوواریانس ابعاد اختالل امالء4جدول 

 معناداری سطح  اثرDf  خطاF Df ویلکز المبدای متغیر

 223/2 03 1 90/00 01/2 اختالل امالء
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دهد که بین دو گروه آزمایش و یلکز در جدول فوق نشان مینتایج آزمون المبدای و

فاوت ت، کنترل حداقل در یکی از ابعاد اختالل امالء )حافظه دیداری و مشکالت آموزشی(

بین گروه آزمایش و کنترل در  1های جدول ( وجود دارد. بر اساس داده<223/2Pمعنادار )

آموزشی( تفاوت معنادار وجود دارد.  کالتو مشابعاد اختالل امالء )حافظه دیداری تمامی 

آمده  ه دستبهای های جدول فوق و بر همچنین میانگینبر اساس داده، توضیح بیشتر اینکه

 زمینه رد نوشتاری یادگیری اختالل در بهبود سبب کارت فلش طریق از ( آموزش0)جدول 

داری و مشکالت آموزشی حافظه دی بعددر هر دو  ابتدایی اول پایه پسر آموزاندانش امالء

 شده است.

 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات گروه بر ابعاد اختالل امالء5جدول 

 متغیرها منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 معناداری F مقدار

 مجذور

 اتا

 گروه
دیداری حافظه  60/38 3 60/38 81/32 221/2 10/2 

آموزشی مشکالت  29/01 3 29/01 83/01 223/2 10/2 

 گیریبحث و نتیجه

 بهبود ها برکارت آموزش از طریق فلش اثربخشی بررسی هدف پژوهش حاضر طورکلیبه

ررسی یزد بود. در ب شهر اول پایه پسر آموزاندانش امالء زمینه در نوشتاری یادگیری اختالل

کارت  فلش قیوزش از طرآمنشان داد که  کوواریانسنتایج تحلیل  فرضیه اصلی پژوهش

 ییل ابتدااو هیآموزان پسر پاامالء دانش نهیدر زم ینوشتار یریادگیسبب بهبود در اختالل 

(؛ 3160زاده ) و عبدل؛ حسین نجفی، بیگدلی هاشده است. این یافته با نتایج پژوهش

ز دادپوودالپا، (؛ هوارد0231یویزاکب و سکشنی )، (؛ مانالو3186) یو نوروزاسکندری 

در توضیح این یافته . استهمسو ( 0230(؛ مک نامارا )0232) 3(؛ شمیدمن و اوری0228)

عات اطال، مطالب ناآشنا را آشناتر، نوعی از یادیارها عنوانبهها توان گفت فلش کارتمی

منطق استفاده از فلش  درواقعسازند. تر میرا معنادار و اطالعات انتزاعی را عینی معنایب

                                                           
1. Shmidman & Ehri 
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اختالل  ازجمله)، آموزان دارای اختالل یادگیریمصور این است که اگر دانشهای کارت

آن  ،های عینی استفاده کنند و اطالعات را به دانش قبلی ارتباط دهنددر امالء( از نشانه

ای هاستفاده از یادیارها زمینه کاربرد مهارت، آورند. از طرفیاطالعات را بهتر به یاد می

یشیدن درباره اند، کند. برای مثال در استفاده از یادیارهای تصویریاهم میفراشناختی را نیز فر

اندیشیدن درباره اتفاقی که در تصویر رخ داده است و یادآوری یک تعریف یا ، تصویر

(. با توجه به 3160، شوند )بیگدلی و همکارانهای فراشناختی محسوب میمفهوم از مهارت

تبیین  روایناز، قرار گرفته است موردبررسی، یه فرعیدو فرض صورتبهاینکه این فرضیه 

 فرضیه فرعی ارائه شد. قالب دو در، بیشتر نتایج مربوط به این فرضیه

 در دبهبو سبب کارت فلش طریق از آموزش بررسی فرضیه فرعی اول نشان داد که

ن یافته د که ایشومی ابتدایی اول پایه پسر آموزاندانش امالء زمینه در دیداری حافظه اختالل

( و مک 0231یویزاکب و سکشنی )، ؛ مانالو(3160بیگدلی و همکاران )با مطالعات پیشین 

ابزار  یک عنوانبهها همسو است. باید توجه داشت که اثربخشی فلش کارت( 0230)نامارا 

آموزان در هجی کردن آموزان و بهبود توانایی دانشبر حافظه دیداری دانش یادیار مصور

( و همچنین فعالیت 3663، 3613دوگانه پایویو ) یرمزگرداننظریه بر  تأییدی، ح کلماتصحی

( مغز در هنگام استفاده از یادیارها است DMN« )فرضپیششبکه حالت »بیشتر بخش 

( 3663، 3613دوگانه پایویو ) یرمزگرداننظریه (. بر اساس 0231، لیچتر و همکاران-)شاپیرا

شوند. باید رمزگردانی می، عات به دو صورت بصری و کالمیدر یادیارهای مصور اطال

وجود دارد  ییهایقاعدگیب، در هجی کردن هجاها و حروف، توجه داشت در زبان فارسی

 هاییدشواری، یادگیری هایاختاللآموزان دارای دانش خصوصبهآموزان و که برای دانش

، ظ، یا ز، ث، ص، متفاوت )مثل سولی با شکل  صداهمرا ایجاد کرده است مثالً حروف 

مصور در  صورتبهحرف )ص( در آن ، در فلش کارت مربوط به واژه صدف مثالًذ(. ، ض

شوند اطالعات بیشتری در حافظه ذخیره داخل صدف قرار گرفته شده است که باعث می

بازیابی  نامکا درنتیجهشوند و در حافظه ذخیره می دو بارتر اطالعات شود یا به عبارت دقیق

خوانی توانند باعث فراطبق این نظریه اطالعات بصری می، اطالعات بیشتر است. از طرفی

شنیدن کلمه صدف )اطالعات کالمی( باعث فراخوانی  درنتیجهشوند. اطالعات کالمی 
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از  گردد.می، که در فلش کارت به شکل صدف طراحی شده است تصویر یا شکل واژه

ات بیشتر از اطالع مراتببهاطالعات بصری  سازیذخیرهکان ام، طبق این نظریه، طرفی

وانند های مصور بتتوان این فرضیه را مطرح نمود که فلش کارتمی درنتیجهاست. کالمی 

 تر از زمانی باشند که کلمات به شکل نوشتاری واثربخش، در به خاطرسپاری شکل کلمات

از مغز که تحت  ایتوان گفت ناحیهیافته میاین  یشناختعصبشوند. در تبیین متنی ارائه می

پردازش یادیار قرار  ریتأثتحت ، شود( شناخته میDMN« )فرضپیششبکه حالت »عنوان 

باشند که ( گروهی از چندین منطقه قشر مغز میDMN« )فرضپیششبکه حالت »گیرد. می

ی در لوب مناطقشامل « فرضپیششبکه حالت »در حافظه و فرایندهای تفکر دخیل هستند. 

لیچتر و -مغز است )شاپیرا 0و قشر سینگولیت 1ایقشر آهیانه، 0پیشانیقشر پیش، 3گیجگاهی

در  ،(. تصویربرداری عملکردی مغز نشان داده است که بازیابی حافظه یادیار0231، همکاران

این  سازد. افزون برهای بیشتری از مغز را فعال میبخش، مقایسه با بازیابی بدون یادیار

در طول  «فرضپیششبکه حالت »های عملکردی مغز نیز نشان داده است که تصویربرداری

ر های مصورسد که فلش کارتمی بیشتری دارند. به نظر 1هماهنگی و انطباق، بازیابی یادیار

بخشند. یبهبود م عملکرد حافظه را یشناختعصبفعالیت و هماهنگی ، نوعی یادیار عنوانبه

آورند که می ای فراهمهای اضافیساختارها و سرنخ، وجود دارد که یادیارها این احتمال

، 9افتهیهبودبهای بازیابی و هماهنگی عصبی تواند عملکرد حافظه را از طریق بهبود تکنیکمی

 (.0231، لیچتر و همکاران-)شاپیرا افزایش دهد

 در ودبهب ا سببهکارت فلش طریق از آموزش نشان داد که بررسی فرضیه فرعی دوم

این  شود. در توضیحمی ابتدایی اول پایه پسر آموزاندانش امالء زمینه مشکالت آموزشی در

آموزان ناشی از عدم دریافت های امالیی دانشبسیاری از غلط یافته باید گفت که

 جایبه« خاب»یا ، «خورشید» یجابه« خرشید»های کافی و مناسب است. نوشتن آموزش

                                                           
1. temporal lobe 
2. prefrontal cortex 
3. parietal cortex 
4. cingulate cortex 
5. synchrony 
6. improved neuronal synchrony 
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از نمونه خطاهای امالیی مربوط به آموزش است. در « خوردن» جایبه« خردن»یا و « خواب»

های بصری و ها به علت داشتن جذابیتکه این فلش کارت تبیین دیگر این یافته باید گفت

 بر تأکید جایبهروش آموزش امالء به کودکان را ها، آنهمچنین به علت عینی بودن 

های موس تبدیل کرده است که این امر با ویژگیبه یک روش عینی و مل، انتزاعات

و شناختی کودکان دبستان که بر اساس نظریه رشد شناختی پیاژه در مرحله  شناختیروان

تن های بصری و عینی ساخبرند سازگار است. استفاده از جذابیتعملیات عینی به سر می

ی قت کودکان برای یادگیرشود تا عالقه و انگیزه درونی و به دنبال آن دآموزش باعث می

کلمات افزایش یابد و این امر موجب شود تا کودکان موفقیت بیشتری را تجربه کنند و 

در یادگیری و امالء صحیح کلمات نیز افزایش یابد. از  هاآنتحصیلی  نفسعزت درنتیجه

 هاآنپرتی در آموزان دارای اختالل امال موجب حواسکوتاهی دامنه توجه دانشسوی دیگر 

شود که از روش تدریس سنتی استفاده شود. در شود. این مشکل زمانی حادتر میمی

های مصور سعی شده تا فرآیند آموزش و یادگیری های آموزشی از طریق فلش کارتبرنامه

 پرتیآموزان بسیار جذاب گردد. این روش آموزشی عالوه بر اینکه از حواسبرای دانش

ف جدید بیشتر در انتظار یک تکلی آموزان با انگیزهود تا دانششکند موجب میجلوگیری می

 دارد.نگه می پرشوربماند و به همین دلیل آنان را تا آخرین جلسه آموزش فعال و 

شود تا معلمان و همچنین درمانگران مراکز با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

ش )استفاده از فلش رو این از، زمهای الضمن دریافت آموزش، درمان اختالل یادگیری

 مالءا زمینه در نوشتاری یادگیری های مصور ادغام شده( برای کاهش و درمان اختاللکارت

 اول هپای پسر آموزاندانش، در پژوهش حاضر موردمطالعهآموزان استفاده کنند. نمونه دانش

آموزان انشدهی نتایج به ددر تعمیمبنابراین باید ، انددر شهر یزد بوده امالء اختالل با ابتدایی

های تحصیلی احتیاط کرد. همچنین این پژوهش فاقد مرحله آموزان سایر پایهدختر و دانش

شود تحقیقات مشابهی در این زمینه و بر روی بنابراین پیشنهاد می؛ پیگیری بوده است

 نتایج با پژوهش های تحصیلی انجام گیرد وآموزان سایر پایهآموزان دختر و دانشدانش

لعه آمده در مطا به دستبرای بررسی میزان پایداری نتایج همچنین  حاضر مقایسه شوند.
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این  اثربخش بودن مدتیطوالناز طریق مراحل پیگیری ، توانندهای آتی میپژوهش، حاضر

 قرار دهند. موردبررسی مدتیطوالنروش را در 

 منابع

 هایمکانیزم و شناختیروان بهزیستی (. مقایسه3163ی. )، حبیبی و .م. ب، ستوده ب؛، احدی

 .9-00، 3( 0)، مدرسه روانشناسیزبان.  لکنت و بدون با آموزاندانش در دفاعی

فصلنامه (. یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی. 3186د. )، ح و نوروزی، اسکندری
 .320-18، (39)9، تربیتی شناسیروان

 آموزش در یادیارها کاربرد (. اثربخشی3160ع. )، زاده ینحس و عبدل .م، نجفی ا؛، بیگدلی

 .02-9، 1(0)، یادگیری یهاناتوانیامال.  یادگیری اختالل دارای کودکان به امال

نارسایی ، رخ نارسایی شناختی(. نیم3160م. )، و عباسی .ن، صبحی قراملکی .س، پورعبدل

ختالل یادگیری خاص. آموزان با و بدون اهیجانی و اجتناب شناختی در دانش

 .11-10، 02، شناختیروانهای مدلها و روش

، استدالل اجرایی کارکردهای بررسی(. 3163)ح. ، علیزاده و .ص، قوام ابراهیمی .،م، جانه

 ریاضی اختالل بدون و با آموزاندانش در کاری حافظة و دهی، سازمانریزیبرنامه

 .00-03، (1)0، استثنایی افراد روانشناسی. تهران استان ابتدایی مقطع در

 .سمت انتشارات، تهران. دبستان دوره در فارسی زبان تدریس روش(. 3160) ب.، زندی

درمان اختالل یادگیری  هایروش. مروری بر (3161. )م، میرنسب و .ن، سلیمانی شبیلو

 های نوین در علومپیشرفتهای آزمایشی داخلی. خاص: دیکته نویسی در پژوهش
 .11-03، 1( 38)، رفتاری

 خودکار اطالعات پردازش سرعت بررسی(. 3168م. )، و سلیمانی .م، پورعلی .،ا، سلیمانی

 آزمون اساس بر ریاضی یادگیری اختالل دارای انآموزدانش در شدهکنترل و

 .00-10، (1)1، مجله شفای خاتماستروپ. 

آموزان پایه اول و یری در دانشهای یادگشیوع ناتوانی(. 3163ر. )، و داوری .ع. ا، شریفی

 .91-19، 3( 0)، های یادگیریناتوانی. دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری
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 آموزشی بسته (. طراحی3161ا. )، و رحیمیان بوگر ف.، کیان ارثی .،س، عبداللهی

 کاهش بر نآ اثربخشی بررسی و یادگیری بنیادی هایمهارت بر تأکید با ایچندرسانه

 .18-10، 1( 1)، یادگیری هایناتوانیدیکته.  اختالل معالئ

 عملکرد بر یداریو شن دیداری ادراك (. اثربخشی3169م. )، باغستان سیدی و م.، محمدزاده

 تانشهرس ابتدایی دوم پایه یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش نفسو عزت امالء
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