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Abstract 
The present study was conducted to investigate the effectiveness of embedded 

picture flashcard training on spelling performance of students with special 

learning Disorder. The present study was an applied research in terms of 

purpose and, it was quasi-experimental In terms of data collection, with pre-

test-post-test design with a control group. The statistical population of this 

study was all male elementary school students in Yazd city, in the academic 

year of 1397-1398. The available sampling method used to select the sample. 

Thus, among primary school students who were enrolled in treatment and 

education centers for children with learning disabilities because of their 

spelling and learning disabilities; Spelling, 9 or lower, was selected, and 

replaced at random in the experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. 

The students in the experimental group taught during the twenty sessions, 

sixty minutes (three sessions a week), using embedded picture flashcards, the 

most important and most used words and first elementary words. The control 

group trained using the direct method. Multivariate covariance results showed 

that flashcard training significantly improved written spelling impairment in 

first grade elementary school students in all two dimensions of visual memory 

(P<0/001), and educational problems (P<0/001). Therefore, integrated 

flashcards can be used to treat students' spelling disorder. 

Keywords: embedded picture flashcard, specific learning disorder, 

Spelling, First Grade boy Students 
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 رب شده ادغام مصور هایکارت فلش طریق از آموزش اثربخشی
 خاص یادگیری اختالل با آموزاندانش امالء عملکرد

  ایران ، یزد،اسالمی آزاد دانشگاه ،یزد واحد ،تربیتی علوم ارشد یکارشناس   هزادابریشمی نعیمه بیبی
  

 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ،تربیتی علوم گروه استادیار  تبارقاسم امیر سید
  

 ایران خوارزمی، دانشگاه آموزشی، تکنولوژی استادیار تبارقاسم سیدعبداهلل

 چکیده 
 امالء عملکرد بر شده ادغام مصور هایکارت فلش آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف
 جزء فهد نظر از حاضر پژوهش. بود خاص يادگیری اختالل با يزد شهر ابتدايی اول پايه پسر آموزاندانش

 مونآزپس -آزمونپیش طرح با آزمايشی-شبه نوع از هاداده گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هایپژوهش
-98 یلیتحص سال در يزد شهر ابتدايی اول پايه پسر آموزاندانشتمامی شامل آماری جامعه. بود گواه گروه با

 بستاند اول پايه آموزاندانش بین از که شکل بدين. شد انجام دسترس در روش به گیرینمونه و بود 1397
 يادگیری اختالل با کودکان آموزش و درمان مراکز هایکالس در امالء در ضعف و ناتوانی بخاطر که

 کرده کسب ترپايین يا 9 نمره امالء در اختالل ساخته محقق آزمون در که آموزدانش  40داشتند شرکت
 به. شدند جايگزين( نفر20) گواه و( نفر 20) آزمايش گروه دو در تصادفی شکل به و انتخاب بودند
 هایکارت فلش از استفاده با( جلسه سه ایهفته) ایدقیقه 60 جلسه20 طی آزمايش گروه آموزاندانش

 از استفاده اب کنترل گروه. شد داده آموزش دبستان اول يه کلمات پرکاربردترين و مهمترين شده مصورادغام
 ایه کارت فلش طريق از آموزش که داد نشان چندمتغیره کواريانس نتايج. ديدند آموزش سنتی روش

 مشکالت و( P <001/0) ديداری حافظه بٌعد دو هر در را امالء زمینه در يادگیری اختالل شده مصورادغام
  است. بخشیده بهبود معناداری طور به( P <001/0) آموزشی

 ایه کارت فلش ،دبستان اول پايه پسر آموزاندانش امالء، خاص، يادگیری اختالل ها:کلیدواژه
    شده مصورادغام
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 مقدمه 
(، اختالل DSM-5) 1روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمایدر ويراست پنجم 

تغییر نام داده است و اختالل خواندن، نوشتن و اختالل  2يادگیری به اختالل يادگیری خاص
رياضی که هر يک قبالً يک اختالل مستقل و مجزا محسوب می شدند، اکنون به عنوان يک 

(. بر اساس 1392مشخص کننده در اختالل يادگیری خاص گنجانده شده است )گنجی، 
، اختالل يادگیری (DSM-5پنجمین ويراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )

ح هايی در سطخاص، اختاللی عصبی رشدی با منشأ زيستی است که موجب نابهنجاری
های اصلی اختالل يادگیری خاص، ناتوانی مداوم در شناختی می شود. يکی از ويژگی

شفاهی، خواندن روان و  مطلبيادگیری مهارتهای کلیدی تحصیلی است که شامل درک
 نوشتاری و امالء استعددی و استدالل رياضی و همچنین بیان صحیح کلمات، محاسبات

(American psychiatri cassociation, 2013 .)آموزان دارای اختالل معموالً دانش
(. Gabriely et al., 2020به رو هستند )های زيادی روها و استرسيادگیری خاص با چالش

 دارند ولی در شرايط تقريباً يکسان آموزشیآموزان از هوش متوسط يا باالتر برخوراين دانش
دهند و علیرغم قرار تری نشان میآموزان ديگر عملکرد تحصیلی ضعیفنسبت به دانش

داشتن در محیط آموزشی مناسب و نیز فقدان ضايعات بیولوژيک بارز و عدم مشکالت 
خاصی  هایاجتماعی و روانی حاد، با داشتن هوش متوسط قادر به يادگیری در زمینه

(. اختالالت يادگیری مهمKarande et al., 2009) باشند)خواندن، نوشتن و محاسبه( نمی
شوند و هر ساله تعداد زيادی از ترين علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می

شوند )احدی و آموزان به اين علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل میدانش
  (.1391، همکاران

 ولی شوندنمی شناسايی مدرسه از قبل سنین تا اغلب يادگیری اختالالتدارای  کودکان
 ،خواندن زمینه در آنان مشکالت دبستان، دوم و اول یهاسال در ويژه به مدرسه به ورود با

 ،همکارانپورعبدل و )شود می مشخص تدريج به کردن هجی و کردن حساب نوشتن،
مطابق با پنجمین ويراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، نرخ شیوع  (.1394

درصد در  15تا  5های تحصیلی خواندن، نگارش و رياضیات اختالل يادگیری در زمینه
(. 1398، ارانهمکتر از دختران است )سلیمانی و باشد که در پسران شايعکودکان دبستانی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. thediagnosticandstatisticalmanualofmentaldisorders5th edition(dsm-5) 

2  . specific learning disorder (SLD) 
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( در يک فراتحلیل میزان شیوع اختالالت 1391يفی و داوری، ؛ به نقل از شر1384بهراد )
 درصد گزارش کرده است. 81/8يادگیری در ايران، در هر دو جنس را 

 هگرفت نام مهارت ترينملموس پايه، نوشتن یهامهارت میان بايد توجه داشت که در
 یبنداولويت و اطالعات بندیدسته در و کندمی تقويت را ذهنی اين مهارت، مرور .است

شريفی و داوری  (. بر اساس پژوهشWong & Yeo, 2010)کندمی کمک ذهن بهها آن
آموزان دختر پايه اول درصد از دانش 06/6آموزان پسر و درصد از دانش 69/7 (1391)

نوشتن، يک فرايند عصبی پیچیده است که (. 1391)شريفی و داوری،  دارند نوشتناختالل 
های چندگانه مغز مرتبط است. نوشتن نیازمند تحريک و ادغام زنجیره به هماهنگی مکانیسم

های حرکتی، زبان و شناخت است. اختالل منابع اطالعاتی چندگانه، توجه، حافظه، مهارت
نوشتن يک ناتوانی يادگیری ويژه است که اکتساب زبان نوشتاری و استفاده از زبان نوشتاری 

دهد. اختالل نوشتن، شرايطی است که تحت تاثیر قرار میها را برای بیان افکار و انديشه
بیند به طوری که در نوشتن با دست و گاهی اوقات هجی نوشتن حروف با دست، آسیب می

 ممکن است در نوشتن اختالل دارای . کودکان(Key, 2006کند )کردن، ناتوانی ايجاد می
نوشتاری،  کلمات و حروف دقت و نوشتن، صحت در انسجام و خطی خوش یهازمینه

داشته  نوشتن مشکل در مناسب سازماندهی و کردن، نظم هجی در هماهنگی و همخوانی
 اب دارد که اشاره کودکی در نوشتاری اختالل به 1گرافیا ديس واژه (.Deuel, 1995)باشند 

 روی لوبینامط تاثیر نوشتن در اختالل .است متفاوت بزرگسالی در نوشتاری زبان اختالل
 تخمین تازگی به .گذاردمی صنعت و کار، حرفه آن متعاقب و مدرسه در تحصیلی موفقیت

 بیلیون 30 آمريکا تجارت و صنعت ، در(نوشتاری) نوشتن در اختالل یهاهزينه که شده زده
 (.Key, 2006) است سال در دالر

ها به اژهودر اين بین، ديکته به معنای جانشین ساختن صحیح صورت نوشتاری حروف و 
 ترينشايع از يکی (. مشکالت مربوط به امالء،1394هاست )زندی، جای صورت واجی آن

 یهااختالل تمام از درصد 30 که است ابتدايی آموزاندانش بین در يادگیری اختالالت نوع
( 1395(. ناصرپور )1393، همکاراناست )عبداللهی و  داده اختصاص خود به را يادگیری

عوامل مربوط به اختالل  ،های اول تا سوم دبستانآموزان پايهدانش 631بررسی امالء پس از 
 ژنتیکی،) روانشناختی ديکته نويسی را در هفت دسته قرار داد. اين عوامل عبارتند از: عوامل

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

1. disgraphia 
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 عوامل امالء(؛ ارزيابی )آموزشی، ایبرنامه عوامل گفتاری(؛ الخطی، زبانسم)ر شناختیزبان
معلم و  فردی های)ويژگی فردی عوامل اجرايی(؛ هایکنش انگیزشی، افتراقی،ادراکی )

 جسمانی(. مشکالت حرکتی، ناتوانیفیزيولوژيکی ) عوامل ( وآموزدانش
دهد که ناتوانی در امالء آموزان نشان میشیوع باالی مشکالت امالء در بین دانش

ترين ناتوانی بیان نوشتاری است و در صورتی که مشکل اين کودکان هر چه زودتر شايع
شناسايی و درمان نشود، بر اثر گذشت زمان و تثبیت ناتوانی، جبران آن به صرف وقت و 

های درمان وش(. يکی از رGitendra et al., 2014انرژی فراوان نیاز خواهد داشت )
ای ها از جايگاه ويژهباشد که در اين بین فلش کارتاختالل امال استفاده از ياديارها می

 برخوردار هستند.
فلش کارت يکی از ابزارهای آموزشی است که با اهداف متفاوتی و برای موضوعات 

ر برای  وثشود و به ويژه  برای کودکان يک  ابزار بسیار مدرسی متعدد از آن استفاده می
 3و درک مطلب خود 2، تداعی1کند تا حافظه بصریيادگیری است و به کودکان کمک می

را افزايش دهند استفاده از فلش کارت برای اهداف آموزشی تاريخچه طوالنی دارد و اولین 
استفاده شد. از  Favell Lee Mortimerتوسط يک معلم آمريکايی به نام  19بار در قرن 

توان نتیجه گرفت که فلش کارت همیشه به عنوان يک ابزار برای کمک در به میاين رو 
(. بر حسب اينکه Zolkifli & Nurbaidura, 2012، مورد توجه بوده است )4خاطر سپردن

با چه هدفی از فلش کارت استفاده شود، تعاريف متفاوتی از آن ارائه شده است. با در نظر 
عريف فلش کارت بايد گفت که فلش کارت يک گرفتن موضوع پژوهش حاضر، در ت

کارت کوچک است که حاوی تصاوير، متن و يا نمادهايی است که در به خاطر سپردن 
 ,Doman & Domanکند )آموزان کمک می)هرگونه اطالعات( و تخیل، به دانش

فلش  -1بندی، دو نوع فلش کارت وجود دارد: ترين طبقهترين و رايج(. در کلی2006
. فلش کارت مصور يا تصويری در واقع نوعی ياديار 6فلش کارت کلمه 2، 5ت مصورکار

استفاده از عکس، تصوير يا شکل برای به خاطر  ياديار مصور عبارت است ازاست.  7مصور
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. visual memory 

2. association 

3. comprehension 

4. memorization 

5. picture Flashcard 

6. word flashcard 

7. picture mnemonics 
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های خاص برای به خاطر سپردن سپردن بهتر اطالعات. ياديارها به يک گروه از روش
ن دادند که ياديارها با استفاده از فرايندهای معمولی که اطالعات اشاره دارد. پژوهشگران نشا

افتد، مانند تصويرسازی بصری يا سازماندهی، باعث بهبود حافظه در حافظه اتفاق می
دارای اشکال نند توا(. ياديارها میWorthen & Hunt, 2011شوند )آموزان میدانش

، تصوير، 1نماد، جمله، ريتم، سرواژه توان به واژه، حرف،ها میمتعددی باشند که از جمله آن
 ,Condermanيا ترکیبی اشاره داشت ) 2آهنگ، الگو، راهبرد، عمل، داستان، رنگ، تداعی

ها اطالعات آشنا به اطالعات (. علیرغم تفاوت بین انواعی از ياديادرها، در همه آن2018
العات دگیری بهتر اطشود تا بدين شکل باعث به خاطر سپردن و ياناآشنا ارتباط داده می

جديد شوند و هر چه ارتباط بین اطالعات آشنا معنادارتر باشد، به خاطرسپاری اطالعات 
های جديد و يا آموزش امالء، در حوزه آموزش حروف يا واژهجديد راحت است. 

)ياديارهايی که حرف يا کلمه  3باشند: ياديار مصور ادغام شدهياديارهای مصور دو نوع می
)ياديارهايی که حرف يا کلمه  4( ياديار مصور تفکیک شده2ر جاسازی شده است، در تصوي

 (.McNamara, 2012)از شکل مربوطه جدا است( 
های مربوط به ياديار مصور تفکیک شده، برای کلمه مورد نظر، تصوير در فلش کارت

مورد نظر،  کلمهمرتبط ارائه شده است اما تصوير ارائه شده مشابه کلمه مورد نظر نیست و يا 
های مربوط به ياديارهای در تصوير مرتبط با آن جاسازی يا ادغام نشده است. در فلش کارت

مصور ادغام شده )که در مطالعه حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است(، عالوه بر اينکه 
دغام ا تصوير ارائه شده مرتبط با کلمه مورد نظر است، کلمه مورد نظر در تصوير جاسازی يا

 شده است. 
( و همچنین 1971 ،1991) Paivioمبنای نظری مطالعه حاضر، نظريه رمزگردانی دوگانه 

( ShapiraLichter et al., 2013مغز )« 5فرضشبکه حالت پیش»فرضیه مربوط به 
( سیستم پردازش اطالعات 1971 ،1991) Paivioباشند. طبق نظريه رمزگردای دوگانه می

)برای پردازش درون شدهای  6مجرای مجزا است: مجرای شنیداری/ کالمیانسان شامل دو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. acronym 

2. association 

3. embedded picture mnemonics 

4. separated picture mnemonics 

5. default mode network (DMN) 

6. auditory/verbal channel 
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)برای پردازش درون شدهای  1و مجرای ديداری/ تصويریهای کالمی( شنیداری و تجسم
  (.2های تصويری( )شکل ديداری و تجسم

 (1991نظريه رمزپردازی دوگانه پايويو  )  .1شکل 

 

Paivio (1971 ،1991در اين نظريه بیان می )شنیداری( و کند که پردازش کالمی(
راين گیرد. بناب)تصويری( به طور همزمان در حافظه کاری و بلندمدت انجام میغیرکالمی

 & Paivio, Sadoski) .پردازش اين دو حالت به دوسیستم اطالعات همزمان نیاز استبرای 

 Gyselinck andشود و به قول و در نهايت رمزگردانی مستقل هم انجام می ،(2004

Tardiew (1999)،  اين دو رمزگردانی دو طرفه مانند آن است که اطالعات دوبار ارائه شده
ح نمود توان اين فرضیه را مطريابد. در نتیجه میافزايش می است و میزان يادگیری و عملکرد

تر از زمانی های مصور بتوانند در به خاطرسپاری شکل کلمات، اثربخشکه فلش کارت
  شوند.باشند که کلمات به شکل نوشتاری و متنی ارائه می

« یش فرضشبکه حالت پ»ای از مغز که تحت عنوان عالوه بر نظريه پردازش دوگانه، ناحیه
(DMNشناخته می )های گیرد. تصويربرداریقرار می 2شود، تحت تاثیر پردازش ياديار

ها حافظه بدون با سرنخ 4های حافظه ياديارنشان داد که در مقايسه سرنخ 3عملکردی مغز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 isual/pictorial channelر .1

2. mnemonic processing 

3. functional MRI scans 

4. mnemonic memory cues 

 تصوير

 هاواژه

 

 

 غیرکالمیپردازش

 پردازش کالمی

 

 دانش

 حافظه کاری  حواس محرک

  

 حافظه بلندمدت

 روابط و تعامل
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های ياديار فعالیت و ارتباطات بیشتری دارد در موقعیت« شبکه حالت پیش فرض»، 1ياديار
(Shapira-Lichter et al., 2013.) 

نوشتن و  مطالعات متعددی درباره تاثیر ياديارها بر اختالالت يادگیری و از جمله مهارت
( در فراتحلیلی 1397) میرنسب و سلیمانی شبیلوامالء کودکان انجام گرفته است. از جمله 

از های مختلف موثری جهت درمان اختالل امال وجود دارد که يکی نشان دادند که روش
( در پژوهشی نشان 1396باغستان ) سیدی باشد. محمدزاده وها استفاده از ياديارها میآن

 فسن عزت و امالء عملکرد باعث بهبود شنیداری و ادراک ديداری ادراک تقويت دادند که
( 1392)همکاران  بیگدلی و شود.ابتدايی می دوم پايه يادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش

ها در آموزش امال باعث افزايش يادگیری امالی شان دادند که استفاده از يادياردر پژوهشی ن
( نشان داد که استفاده از ياديارهای 1389) شوند. پژوهش اسکندری و نوروزیکلمات می

کلمه کلید، نسبت به آموزش مبتنی بر تکرار و تمرين سنتی تاثیر بیشتری در يادگیری لغات 
 انگلیسی دارد.
Adriyati and sihHatining (2019در پژوهشی موردی بر روی يک دانش ) آموز

مقطع اول ابتدايی مبتال به اختالل خواندن نشان داد که اجرای فلش کارت توانسته است به 
 Burtonنتايج پژوهش آموز کمک کند. دانش 2های اولیه خواندنبهبود يادگیری مهارت

ها به طور معنادار يادگیری لغات طريق فلش کارت( نشان داد که آموزش مستقیم از 2018)
 Gubeilyبخشد. صالح مهدی و )پرکاربرد، رايج( را در کودکان اوتیسم بهبود می 3متعارف

( در پژوهشی اثربخشی سه روش )استفاده از ياديارها با تصاوير معمولی، استفاده از 2018)
مورد  فراگیری لغات جديد زبان انگلیسیياديارها با تصاوير خیالی و روش سنتی( را در زمینه 

بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد که ياديارهای مصور )چه با تصاوير خیالی و چه تصاوير 
معمولی( به طور معناداری میزان به خاطر آوردن معنی و امالء کلمات را در دانشجويان 

های ياديار بر فراگیری ( در پژوهشی اثربخشی ابزار2018) Whitescarverدهد. افزايش می
آموزان دبیرستانی با ناتوانی و به خاطر سپردن لغات درس مطالعات اجتماعی در دانش

( در پژوهشی در عربستان 2017) Mohammed  and Maysoonيادگیری را تايید کرد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. non-mnemonic memory cues 

2. early reading skills 

3. Sight words 
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زان با آموصعودی نشان دادند که استفاده از ابزارهای ياديار به طور معنادار يادگیری دانش
 بخشد.ناتوانی يادگیری را بهبود می

 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 طريق فلش کارت

ن تأثیر ايهای محدودی در خارج از کشور و تنها پژوهش است نگرفته قرار بررسی مورد
اند. همچنین تا به روش را در يادگیری شکل حروف و نه کلمات، مورد بررسی قرار داده

های مصور ادغام شده  بر امالی ای در داخل کشور تاثیر فلش کارتحال در هیچ مطالعه
ل های خاص شکصحیح کلمات مورد بررسی قرار نگرفته است که با توجه به ويژگی

ه باشد. از اين رو، و با توجاين مسئله از اهمیت خاصی برخوردار مینوشتاری زبان فارسی، 
به مبانی نظری اشاره شده، هدف پژوهش حاضر آن بود که اثربخشی آموزش از طريق فلش 

 ترين خطاهای اماليی يعنی خطاهای ناشی از اختاللهای مصور را بر دو نوع از رايجکارت
آموزان پسر پايه اول الت آموزشی را در دانشاز مشک ديداری و خطاهای ناشی در حافظه

 ابتدايی شهر يزد مورد بررسی قرار دهد. 

 روش

پس آزمون با گروه  -آزمايشی با طرح پیش آزمونبرای انجام پژوهش حاضر از روش شبه
 يیابتدا اول پايه پسر آموزاندانش پژوهش، تمامی آماری در اين جامعهگواه استفاده شد. 

در  گیرینمونه روش از نمونه انتخاب ود. برای1397-1398 تحصیلی سال در يزد شهر
 وزشآم و به درمان که در شهر يزد مراکزی بین از که شکل شد. بدين استفاده دسترس
انی آموزان پايه اول دبستانی که بخاطر ناتومی پرداختند، دانش يادگیری اختالل با کودکان

ها، نام شده بودند شناسايی شدند. سپس از بین آن ها در امالء در اين مراکز ثبتو ضعف آن
تر از يا پايین 9ها در آزمون محقق ساخته اختالل در امالء، آموزی که نمرات آندانش 40

نفر(  20نفر( و کنترل ) 20آن بود انتخاب و به شکل تصادفی و برابر در دو گروه آزمايش )
ودند از موافقت والدين، عدم شرکت جايگزين شدند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت ب

های درمانی و آموزشی در پیش و حین دوره مداخله، عدم ابتالء کودکان در هرگونه برنامه
 های اختصاصی هر کودکبه هرگونه اختالل همراه و هوش متوسط به باال )بر اساس پرونده

معیارهای خروج  جلسه و عدم تمايل والدين برای ادامه همکاری 2در مرکز( غیبت بیش از 
 از پژوهش بودند.
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 ریيادگی اختالل تشخیص ساخته محقق آزمون کمک بهها داده ها:ابزارهای گرآودری داده
های فارسی )مهارت کتاب بر اساس آزمون اين .شد گردآوری امالء زمینه در نوشتاری

رسشنامه پ است. شده تهیه ابتدايی خواندن( و کتاب نگارش فارسی )مهارت نوشتن( پايه اول
د دهسوال است که مشکالت امالء کودکان را در دو حیطه مورد ارزيابی قرار می 29دارای 

-21-19-18-17-15-13-11-9-  8-6-4-3-1 سواالت) ديداری حافظه از عبارتند که
 (.29-28 -25-23-20-14 -12-10 -7-5-2 سواالت) آموزشی مشکالت (، و22-26-27

 سخپا و صفر نمره سوال هر به نادرست شود و پاسخجرا میاين آزمون به شکل انفرادی ا
متغیر خواهد  29آموزان بین صفر تا گیرد. بنابراين نمرات دانشمی تعلق يک نمره صحیح

 باشد.آموز در امالء میدر اين آزمون به معنای مشکالت بیشتر دانش9تراز بود. نمره پايین
معلمان با سابقه پايه اول دبستان و همچنین دو روايی محتوايی اين آزمون توسط شش تن از 

تن از اساتید دانشگاهی متخصص در اين حیطه مورد تايید قرار گرفت. برای بررسی پايايی 
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پايايی هر يک از ابعاد حافظه ديداری و 

، 76/0موز به ترتیب برابر با آدانش 29مشکالت آموزشی و کل آزمون پس از اجرا روی 
 باشد.بدست آمد که بیانگر پايايی مناسب آزمون می 77/0و  78/0

آموزان گروه آزمايش طی پس از مشخص شدن شرکت کنندگان دو گروه، به دانش
ها مهمترين و ای سه جلسه(، با استفاده از فلش کارتای )هفتهدقیقه 60جلسه20

 آموزشی هایکارت پايه اول دبستان آموزش داده شد. فلشها و کلمات پرکاربردترين واژه
 نوعی که باشندمی سانتیمتر 18×18 اندازه با کارت فلش 100از  ایمجموعه حاضر مطالعه در
 لمهک همان با مرتبط تصوير يک در کلمه هر يعنی باشندمی شده ادغام مصور ياديار از

نمونه از فلش کارتهايی که توسط پژوهشگر طراحی شدند در  .است شده ادغام يا جاسازی
 نشان داده شد.  2شکل 
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 های مصور تفکیك شده و ادغام شدههايی از فلش کارتنمونه .2شکل 

 
 

 ياديار مصور ادغام شده ياديار مصور تفکیک شده

عموم هايی که واژه مشکل يعنی واژه 100برای آموزش به کودکان گروه آزمايش، 
های مصور، به شکل کودکان در هجی کردن آن مشکل داشتند، با استفاده از فلش کارت

آموزان آموزش داده شد. در جلسه اول و پیش از شروع آموزش از طريق انفرادی به دانش
ها، از طريق بررسی پرونده، دفتر امالء و پیش آزمونی که از کودکان گرفته شده فلش کارت

دکان در امالء به طور دقیق شناسايی شد. سپس بر اساس ساختار کتاب بود، نوع مشکل کو
هايی فارسی پايه اول دبستان، با توجه و تأکید بر نوع مشکل کودکان، کلمات مشکل و واژه

ها و به شکل انفرادی که کودک در هجی کردن آن مشکل داشت، با استفاده از فلش کارت
شد تا عالوه بر توجه به نوع و سطح مشکالت آموزش داده شد. در انتخاب واژه تالش 

تر )مانند تر و سپس کلمات پیچیدهکودکان و ساختار کتاب درسی، ابتدا کلمات ساده
ها و آوا يا واج مربوطه ناهماهنگی وجود داشت(، هايی که بین بعضی از حروف آنواژه

روه لمات شود. گآموزش داده شود تا باعث تقويت عزت نفس کودکان در يادگیری امالء ک
 ديدن و شتننو روخوانی کلمات، طريق از تکرار و کنترل با استفاده از روش مستقیم )تمرين

تقريری( آموزش ديدند. روش  ها و امالیآن سپردن خاطر به و کلمـات درسـت شکل
آموزش در هر دو گروه به شکل انفرادی انجام شد. بالفاصله پس از پايان دوره مداخله، 

آزمون به شکل آموزن دو گروه با استفاده از آزمون محقق ساخته، به عنوان پسدانشتوانايی 
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 تحلیل کوواريانس آماری روش ازها فرضیه بررسی گیری و ثبت شد. برایانفرادی اندازه
 تحلیل شد.  22SPSS افزار نرم ها به کمکداده. شد استفاده چندمتغیره )مانکوا(

 هایافته
 معیار انحراف و 02/7 با برابر سنی سال بود. میانگین  8تا  7دگان بین دامنه سنی شرکت کنن

ديداری، مشکالت آموزشی و نمره کل در  بود. میانگین حافظه 156/0 با برابر آن
 آمده است.1جدول

 های آمار توصیفی متغیرهای مورد برررسی دو گروه آزمايش و کنترلشاخص .1جدول 

های گروه مداخله از تحلیل کوواريانس تک های آزمودنیتفاوت نمرهبرای بررسی 
های فرضمتغیره و چندمتغیره استفاده شد. در ابتدا قبل از اجرای تحلیل کوواريانس، پیش

اده از ها با استفاين آزمون مورد بررسی قرار گرفت. نتايج بررسی نرمال بودن توزيع داده
ان دادند که اين مفروضه برای هر دو بٌعد اختالل امالء اسیمرنوف نیز نش-آزمون کلموگروف

( و =17/0F= ،09/0 P( و مشکالت آموزشی )=21/0F= ،06/0 Pيعنی حافظه ديداری )
اده ها با استففرض تساوی واريانس( برقرار بود.  پیش=19/0F= ،07/0 Pهمچنین نمره کل )

 24/0F= ،62/0عد حافظه ديداری )فرض در هر دو  بٌبررسی شد. اين پیش  levenاز آزمون
P=( و مشکالت آموزشی ،)96/0F= ،11/0 P=( و همچنین نمره کل )14/0F= ،89/0 P= )

تايید شد. در ارتباط با مفروضه يکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل 
اختالل امالء  رابعاد متغیکواريانس، سطح معناداری اثر متقابل گروه )متغیر مستقل( و تمامی 

( و =22/8F= ،08/0 P( و مشکالت آموزشی )=62/2F= ،11/0 Pيعنی حافظه ديداری )
باشد. بنابراين فرضیه همگنی می 05/0( بزرگتر از =34/11F= ،07/0 Pهمچنین نمره کل )

مون کوواريانس نیز با استفاده از آز -رگرسیونی نیز برقرار است. همگنی ماتريس واريانس

 آزمایش کنترل

 پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون آزمونپس  متغیرها
SD M SD M SD M SD M 
 مولفه حافظه ديداری 30/2 71/1 15/6 87/0 80/1 57/1 40/2 98/1

 مولفه مشکالت آموزشی 35/5 51/2 60/12 94/0 50/5 94/2 90/5 75/2
 نمره کل اختالل امالء 65/7 22/4 75/18 81/1 30/7 51/4  30/8 73/4
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اختالل  کوواريانس برای ابعاد -محاسبه شد که نتايج نشان داد شرط ماتريس واريانسباکس 
 ( به خوبی رعايت شده است. =97/4F= ،27/0 Pامالء  )

 . نتايج تحلیل کواريانس پس آزمون نمره کل پس از تعديل پیش آزمون2جدول 

 منابع واريانس
مجموع 
 مجذورات

 درجات
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
سطح 
 یمعنادار

 ضريب ايتا

 93/0 001/0 70/328 10/8192 1 10/8192 پیش آزمون

 36/0 001/0 05/14 36/350 1 350/36 هاگروه
    92/24 25 06/623 خطا

آورده شده نمره کل اختالل امالء آزمون آزمون تحلیل کواريانس پسنتايج  2جدولدر 
زمانی  می دهدنشان  (=P< 1, df= 05/14F ,001/0) جدولاين نتايج بدست آمده از  .است

ن تفاوت بی ها حذف شود،مربوط به گروه آزمونمرحله پسآزمون از روی نتايج که اثر پیش
تواند بنابراين فرض صفر پژوهش نمی .باشداطمینان معنادار می درصد 99ها در سطح گروه

اين  به پذيرش فرض خالف .شودمورد پذيرش قرار بگیرد و فرض خالف پذيرفته می
اعث به طور معناداری ب نوشتاری يادگیری اختالل کارت فلش طريق از آموزش معناست که
شده است. برای بررسی تاثیر مداخله بر هر  ابتدايی اول پايه پسر آموزاندانش بهبود امالء

 يک از ابعاد متغیرهای وابسته، از تحلیل کوواريانس چند متغیره استفاده شد.
اری اثر گروه بر ابعاد نمره امالء از المبدای ويلکز استفاده شد که نتايج برای تعیین معناد

 گزارش شده است. 3حاصل در جدول

 . نتايج آزمون در تحلیل کوواريانس ابعاد اختالل امالء3جدول 

 سطح معناداری اثر Df خطا F Df المبدای ويلکز متغیر
 001/0 21 3 64/22 23/0 اختالل امالء

دهد که بین دو گروه آزمايش و المبدای ويلکز در جدول فوق نشان مینتايج آزمون 
کنترل حداقل در يکی از ابعاد اختالل امالء )حافظه ديداری و مشکالت آموزشی(، تفاوت 

بین گروه آزمايش و کنترل در  5های جدول ( وجود دارد. بر اساس دادهP<0/001معنادار )
داری ومشکالت آموزشی( تفاوت معنادار وجود دارد. ابعاد اختالل امالء )حافظه ديتمامی 

ت آمده های بدسهای جدول فوق و بر همچنین میانگینتوضیح بیشتر اينکه، بر اساس داده
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 زمینه رد نوشتاری يادگیری اختالل در بهبود سبب کارت فلش طريق از ( آموزش1)جدول
حافظه ديداری و مشکالت آموزشی در هر دو بٌعد  ابتدايی اول پايه پسر آموزاندانش امالء

 شده است.

 نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیره اثرات گروه بر ابعاد اختالل امالء .4جدول

 متغیرها منبع
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 معناداری Fمقدار 
مجذور 

 اتا

 گروه
 32/0 003/0 87/10 94/18 1 94/18 حافظه ديداری

 52/0 001/0 81/25 06/27 1 06/27 آموزشیمشکالت 

 گیری بحث و نتیجه
های مصورادغام کارت اثربخشی آموزش فلش بررسی به طور کلی هدف پژوهش حاضر

يزد  هرش اول پايه پسر آموزاندانش امالء زمینه در نوشتاری يادگیری اختالل بهبود شده بر
 قياز طر آموزشنتايج تحلیل کواريانس نشان داد که  بود.در بررسی فرضیه اصلی پژوهش
 هيسر پاآموزان پامالء دانش نهیدر زم ینوشتار یریادگيفلش کارت سبب بهبود در اختالل 

(؛ اسکندری 1392)همکاران  و بیگدلی هاشده است. اين يافته با نتايج پژوهش يیاول ابتدا
(؛ 2010) Shmidman and Ehri(؛ 2013) و همکاران مانالو(؛ 1389ونوروزی)

McNamara (2012 )ها به توان گفت فلش کارتدر توضیح اين يافته میباشد. همسو می
عنوان نوعی از ياديارها، مطالب ناآشنا را آشناتر، اطالعات بی معنا را معنادار و اطالعات 

ر اين است که های مصوسازند. در واقع منطق استفاده از فلش کارتتر میانتزاعی را عینی
های عینی آموزان دارای اختالل يادگیری، )از جمله اختالل در امالء( از نشانهاگر دانش

آورند. استفاده کنند و اطالعات را به دانش قبلی ارتباط دهند، آن اطالعات را بهتر به ياد می
کند. برای م میهای فراشناختی را نیز فراهاز طرفی، استفاده از ياديارها زمینه کاربرد مهارت

مثال در استفاده از ياديارهای تصويری، انديشیدن درباره تصوير، انديشیدن درباره اتفاقی که 
های فراشناختی محسوب در تصوير رخ داده است و يادآوری يک تعريف يا مفهوم از مهارت

رعی، ف (. با توجه به اينکه اين فرضیه به صورت دو فرضیه1392شوند )بیگدلی و همکاران، می
مورد بررسی قرار گرفته است، از اين رو تبیین بیشتر نتايج مربوط به اين فرضیه، در  قالب دو  

کارت  فلش طريق از آموزش بررسی فرضیه فرعی اول نشان داد کهفرضیه فرعی ارائه شد.
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 سرپ آموزاندانش امالء زمینه در ديداری حافظه اختالل در بهبود سبب های مصورادغام شده
و  مانالو(؛  1392بیگدلی و همکاران )شود که اين يافته با مطالعات پیشین می ابتدايی اول پايه

همسو است. بايد توجه داشت که اثربخشی McNamara  (2012 )( و 2013) همکاران
آموزان و بهبود ها به عنوان  يک  ابزار ياديار مصور  بر حافظه ديداری دانشفلش کارت

نظريه رمزگردای دوگانه زان در هجی کردن صحیح کلمات، تايیدی بر آموتوانايی دانش
Paivio (1971 ،1991 و همچنین فعالیت بیشتر بخش )«شبکه حالت پیش فرض» (DMN )

نظريه (. بر اساس ShapiraLichter et al., 2013مغز در هنگام استفاده از ياديارها است )
ياديارهای مصور اطالعات به دو صورت در Paivio (1971 ،1991 )رمزگردای دوگانه 

شوند. بايد توجه داشت در زبان فارسی، در هجی کردن بصری و کالمی، رمزگردانی می
آموزان و به خصوص هايی وجود دارد که برای دانشهجاها و حروف، بی قاعدگی

 هايی را ايجاد کرده است مثالً حروفهای يادگیری، دشواریآموزان دارای اختاللدانش
هم صدا ولی با شکل متفاوت )مثل س، ص، ث، يا ز، ظ، ض، ذ(. مثال در فلش کارت 
مربوط به واژه صدف، حرف )ص( در آن به صورت مصور در داخل صدف قرار گرفته شده 

تر اطالعات شود يا به عبارت دقیقشوند اطالعات بیشتری در حافظه ذخیره است که باعث می
د و در نتیجه امکان بازيابی اطالعات بیشتر است. از طرفی، شوندوبار در حافظه ذخیره می

تیجه شوند. در نتوانند باعث فراخوانی اطالعات کالمی طبق اين نظريه اطالعات بصری می
شنیدن کلمه صدف )اطالعات کالمی( باعث فراخوانی تصوير يا شکل واژه  که در فلش 

ی، طبق اين نظريه، امکان ذخیره گردد. از طرفکارت به شکل صدف طراحی شده است، می
اين فرضیه  تواناست. در نتیجه میسازی اطالعات بصری به مراتب بیشتر از اطالعات کالمی 

های مصور بتوانند در به خاطرسپاری شکل کلمات، اثربخشرا مطرح نمود که فلش کارت
عصب شناختی  تبیینشوند. در تر از زمانی باشند که کلمات به شکل نوشتاری و متنی ارائه می

( DMN« )شبکه حالت پیش فرض»ای از مغز که تحت عنوان توان گفت ناحیهاين يافته می
( DMN) «شبکه حالت پیش فرض»گیرد. شود، تحت تاثیر پردازش ياديار قرار میشناخته می

باشند که در حافظه و فرايندهای تفکر دخیل هستند. گروهی از چندين منطقه قشر مغز می
، قشر آهیانه2پیشانی، قشر پیش1شامل مناطقی در لوب گیجگاهی« ه حالت پیش فرضشبک»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. temporal lobe 

2. prefrontal cortex 
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(. تصويربرداری aLichter et al., 2013-Shapirمغز است ) 2و قشر سینگولیت 1ای
عملکردی مغز نشان داده است که بازيابی حافظه ياديار، در مقايسه با بازيابی بدون ياديار، 

مغز نیز  های عملکردیسازد. افزون بر اين تصويربرداریعال میهای بیشتری از مغز را فبخش
 3در طول بازيابی ياديار، هماهنگی و انطباق« شبکه حالت پیش فرض»نشان داده است که 

های مصور به عنوان نوعی ياديار، فعالیت و رسد که فلش کارتبیشتری دارند. به نظرمی
اين احتمال وجود دارد که بخشند. می هماهنگی عصب شناختی عملکرد حافظه را  بهبود

تواند عملکرد حافظه را از آورند که میای فراهم  میهای اضافیياديارها، ساختارها و سرنخ
Shapira-) ، افزايش دهد4های بازيابی و هماهنگی عصبی بهبود يافتهطريق بهبود تکنیک

Lichter et al., 2013.) فلش طريق از آموزش نشان داد که بررسی فرضیه فرعی دوم 
 آموزاندانش امالء زمینه مشکالت آموزشی در در بهبود های مصورادغام شده سببکارت

های اماليی لطبسیاری از غ شود. در توضیح اين يافته بايد گفت کهمی ابتدايی اول پايه پسر
ه ب« خرشید»های کافی و مناسب است. نوشتن آموزان ناشی از عدم دريافت آموزشدانش
از نمونه خطاهای « خوردن»به جای « خردن»و يا « خواب»به جای « خاب»، يا «خورشید»جای 

ها به اماليی مربوط به آموزش است. در تبیین ديگر اين يافته بايد گفت، که اين فلش کارت
ها، روش آموزش امالء به های بصری و همچنین به علت عینی بودن آنعلت داشتن جذابیت

ی تاکید بر انتزاعات، به يک روش عینی و ملموس تبديل کرده است که کودکان را به جا
های روان شناختی و شناختی کودکان دبستان که بر اساس نظريه رشد اين امر با ويژگی

های برند سازگار است. استفاده از جذابیتشناختی پیاژه در مرحله عملیات عینی به سر می
تا عالقه و انگیزه درونی و به دنبال آن دقت  شودبصری و عینی ساختن آموزش باعث می

کودکان برای يادگیری کلمات افزايش يابد و اين امر موجب شود تا کودکان موفقیت 
ها در يادگیری و امالء صحیح بیشتری را تجربه کنند و در نتیجه عزت نفس تحصیلی آن

مال ان دارای اختالل اآموزکوتاهی دامنه توجه دانشکلمات نیز افزايش يابد. از سوی ديگر 
شود که از روش تدريس شود. اين مشکل زمانی حادتر میها میپرتی در آنموجب حواس

های مصور سعی شده تا های آموزشی از طريق فلش کارتسنتی استفاده شود. در برنامه
آموزان بسیار جذاب گردد. اين روش آموزشی عالوه فرآيند آموزش و يادگیری برای دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. parietal cortex 

2. cingulate cortex 

3. synchrony 

4. improved neuronal synchrony 
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بیشتر در  آموزان با انگیزهشود تا دانشکند موجب میپرتی جلوگیری مینکه از حواسبر اي
انتظار يک تکلیف جديد بماند و به همین دلیل آنان را تا آخرين جلسه آموزش فعال و پر 

 دارد.شور نگه می
شود تا معلمان و همچنین درمانگران مراکز با توجه به نتايج پژوهش حاضر پیشنهاد می

های الزم، از اين روش )استفاده از فلش درمان اختالل يادگیری، ضمن دريافت آموزش
 مالءا زمینه در نوشتاری يادگیری های مصور ادغام شده( برای کاهش و درمان اختاللکارت
 اول هپاي پسر آموزانآموزان استفاده کنند. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشدانش

آموزان دهی نتايج به دانشاند، بنابراين بايد در تعمیمدر شهر يزد بوده امالء لاختال با ابتدايی
های تحصیلی احتیاط کرد. همچنین اين پژوهش فاقد مرحله آموزان ساير پايهدختر و دانش

شود تحقیقات مشابهی در اين زمینه و بر روی پیگیری بوده است. بنابراين پیشنهاد می
های تحصیلی انجام گیرد و نتايج با پژوهش آموزان ساير پايهانشآموزان دختر و ددانش

حاضر مقايسه شوند.  همچنین برای بررسی میزان پايداری نتايج بدست آمده در مطالعه 
توانند، از طريق مراحل پیگیری طوالنی مدت اثربخش بودن اين های آتی میحاضر، پژوهش

 د.روش را در طوالنی مدت مورد بررسی قرار دهن

 منابع

 و شناختی روان بهزيستی (. مقايسه1391. )، يعقورحبیبی و، محمدباقر ستودهبتول،  احدی،
-6(، 4)1، مدرسه روانشناسیزبان.  لکنت و بدون با آموزاندانش در دفاعی هایمکانیزم

22. 
فصلنامه (. ياديارها در تدريس کلمات انگلیسی. 1389. )، داريوشو نوروزی ، حسیناسکندری

 .102-78 (،16)6، روان شناسی تربیتی
 ياديارها کاربرد (. اثربخشی1392. )، عباسزاده لحسیناو عبد ، محمودنجفی ايمان ا...، ،بیگدلی

(، 2)3، يادگیری یهاناتوانیامالء.  يادگیری اختالل دارای کودکان به امالء آموزش در
6-20. 
رخ نارسايی شناختی، مین(. 1394) .، مسلمو عباسی ، ناصرصبحی قراملکیسعید، پورعبدل، 

آموزان با و بدون اختالل يادگیری خاص. نارسايی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش
 .72-55، 20، های روان شناختیمدلها و روش
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 استدالل، اجرايی کارکردهای بررسی(. 1391). میدح، علیزاده و غراص، قوام ابراهیمی ژده،م، جانه

 در رياضی اختالل بدون و با آموزاندانش در کاری حافظة و دهیسازمان  ريزی،برنامه
 .42-21(، 5)2، استثنايی افراد روانشناسی. تهران استان ابتدايی مقطع

 .سمت :تهران. دبستان دوره در فارسی زبان تدريس روش(. 1394) .همنب زندی،
های درمان اختالل . مروری بر روش(1397. )یرمحمودم ،میرنسب و اهیدن ،سلیمانی شبیلو

های نوين در پیشرفتهای آزمايشی داخلی. يادگیری خاص: ديکته نويسی در پژوهش
 .41-55(، 18)3، علوم رفتاری

 پردازش سرعت (. بررسی1398. )هرانو سلیمانی، م هرانپور، معلی سماعیل،سلیمانی، ا

 بر اساس رياضی يادگیری اختالل دارای آموزان دانش در شده کنترل و خودکار اطالعات

 .42-32(، 3)7، مجله شفای خاتماستروپ.  آزمون
آموزان پايه اول های يادگیری در دانششیوع ناتوانی(. 1391. )قیهو داوری، ر کبرا لیشريفی، ع

 .76-63(، 2)1، های يادگیریناتوانی. و دوم ابتدايی استان چهارمحال و بختیاری
 آموزشی بسته (. طراحی1393. )سحاقو رحیمیان بوگر، ا رحنازکیان ارثی، ف میرا،عبداللهی، س

 اهشک بر آن اثربخشی بررسی و يادگیری بنیادی هایمهارت بر تاکید با ایچندرسانه
 .54-38(، 3)3، يادگیری هایناتوانیديکته.  اختالل عالئم

 ساواالن.  تهران: .DSM-5آسیب شناسی روانی بر اساس (. 1392. )هدیگنجی، م
 ديداری ادراک (. اثربخشی1396. )لك الساداتم باغستان، سیدی و مصطفیمحمدزاده، 

 مدو پايه يادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش نفس وعزت امالء عملکرد بر وشنیداری
 یتیترب علوم فناوری و دانش سراسری کنفرانس سومینفردوس.  شهرستان ابتدايی

 ايران. روانشناسی و اجتماعی مطالعات
 روش به ایمطالعه: ابتدايی آموزشی نظام در امال درس شناسیآسیب(. 1395. )حمدناصرپور، م

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پايان ،آمیخته پژوهش
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