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بررسی تاثیر تقویت حافظه دیداری برتقویت دیکته دانش آموزان دختر پایه اول 

 ابتدایی شهر اهواز

 

 فرشته چنگانی
 شوشتر، ایرانواحد  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی

  @gmail.com0122changani 

 ه گنزن منوچهر کرددکتر 
 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد شوشتر، ایران 

@gmail.com1818m.kord  
 چکیده

یفه که این وظ یست و مهمترین ماده درسیاهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده ن

 ری برتقویهت را بر عهده دارد، امالی فارسی میباشد، بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تقویت حافظهه دیهدا  

ین مطالعهه از  اشهر اهواز بوده است. روش تحقیق  2دیکته دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی مدارس آموزش و پروش ناحیه 

زش و حیهه دو آمهو  نوع شبه تجربی  با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر پایهه اول ابتهدایی نا  

نفهر از   30ه تحصیل بوده انهد و نمونهه آمهاری شهامل     بمشغول  1398 -1399پرورش شهر اهواز میباشد که در سال تحصیلی 

 15 ر دو گهروه  زمون واجد شرایط ورود به پژوهش بوده اند و به شیوه تصهادفی د دانش آموزانی بوده که بر اساس نتایچ پیش آ

ری بهه شهکل   نفره آزمودنی و کنترل جایگزین شده و گروه آزمودنی مورد مداخله متغیر مستقل قرار گرفتنهد. روش نمونهه گیه   

العهه شهامل   ی داده هها در ایهن مط  روش نمونه گیری تصادفی ساده و به شیوه قرعه کشی صورت پذیرفته است و ابزار  گردآور

وصهیفی و  آزمون سنجش حافظه بصری کیم کاراد و آزمون دیکته بوده است. داده های حاصهله از مطالعهه در دو سهطح آمهار ت    

در نظهر گرفتهه    05/0 مورد آنالیز قرار گرفته و سطح معنی داری نیز 26ویراستار "  "SPSSاستنباطی و با استفاده از نرم افزار 

یی یهه اول ابتهدا  نتایج این مطالعه نشان داده است که تقویت حافظه دیداری در تقویت دیکته دانش آموزان دختر پا ت.شده اس

 مدارس آموزش و پروش ناحیه دو اهواز موثر است. 

 کلمات کلیدی: حافظه دیداری، دیکته 
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 مقدمه 01

که در یست؛ بلنها آموختن مهارتی خاص با مطالب درسی نهای زندگی نمایان است. یادگیری ت نقش یادگیری در همه صحنه

یزی را چد، چه چه چیزی بترس رشد هیجانی ، رشد شخصیتی ، تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد. انسان یاد میگیرد که از

یی است این توانا ومیشود  از همان لحظه تولد درگیر فرآیند یادگیریانسان دوست بدارد و کجا چگونه رفتار کند. در واقع نوزاد 

انی،  ) رحم شوددشان میتفاوت انسانهای یک نسل از انسانهای نسل قبل از خو ، و هم چنین که باعث پیشرفت و تفاوت روزانه او

 (. 5: ص 1396

 آن را یا ازگارشوندمحیط خود س موجودات زنده برای ادامه زندگی ناچارند با سایر انسان ودر همین خصوص باید اضافه نمود 

ین طریق تکو از پاسخ های فطری وغریزی، فقط نقش بخشی از از تغییرآن نیز، صرف نظر محیط یا دهند. سازگاری با تغییر

ی می ، حرکتالت های کزندگی روزمره به صورت یادگیری مهار است که در تغییر رفتارهای پیشین امکان پذیر رفتارهای تازه یا

ه چه ب و ی وکجاوچه زمان بگیرد که چه موادی قابل خوردن هستند است حتی یاد رهیجانی جلوه می کند. طفل آدمی مجبو یا

 ) شود واجهم ندگی و...نوشتن یا ران باید یادگیری مهارت های پیچیده ازقیبل تکلم و بعدها نیز بخورد، و شیوه ای باید غذا

 (.384: ص 1394مرادی و همکاران، 

ه هش و نظریژو، پظرنمورد توجه بوده و در این مورد دانشمندان بسیاری اظهار  فرآیند یادگیری با توجه به اهمیتش همیشه 

 اید گفت: بیافتد؟ ماما این که یادگیری چیست و چگونه اتفاق  اند، ت را روشن کردهاالپردازی کرده و جواب بسیاری از سو

م ی جاری علفته هااست ولی بر اساس یا هرجند نمیتوان به قاطعیت به این سوال پاسخ گفت و دانش بشری درباره آن ناکافی

 ور آزموده اصی کااعصاب یادگیری در اثر تشکیل پیوند گاه های عصبی موجود در مغز اتفاق میافتد. کسانی که در زمینه خ

وژیک زیولفیومطالعات نور ماهر تلقی میشوند از شبکه ای از پیوندهای عصبی پیچیده تر در مقایسه با افراد نوآموز برخوردارند.

 (. 86: ص 1385نیز وجود چنین تفاوتی را به خوبی نشان میدهد ) خرازی، 

عتراف افته باید نجام گربا توجه به تعریف های گوناگونی که درباره ی یادگیری ادر زمینه تعریف یادگیری در حوزه روانشناسی 

 ) امده استدست نیمختلف پذیرفتنی باشد ب نمود که هنوز تعریف جامع و یکدستی که برای همه ی روانشناسان با نظریه های

آموزش  اثر تجربه یا یادگیری تغییری است که بر"که  :اما بسیاری از روانشناسان معتقدند (383: ص 1394مرادی و همکاران، 

یری یادگ"ماید که ( بیان مین4: ص 1387(.  و هم چنین کدیور ) 19: ص 1372) پارسا، "در رفتار موجود زنده پدید می آید

 . "شده است که بر اثر تجربه به دست می آید القبه تغییراتی اط

وجود تفاوت های فردی در میان دانش آموزان از نظر هوش، شخصیت، در همین راستا باید اشاره نمود، در حوزه یادگیری 

ن مسائلی است که استعداد، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت یادگیری مطالب و... یکی از مهمتری

به تجربه دریافته اند که شیوه برخورد و پیروی از یک روش آنان خود با آن مواجهند چرا که  درس های السهاکمعلمان در

آموزان نه تنها از نظر شکل  و باید اشاره کرد،  دانش تدریس خاص نمی تواند برای همه دانش آموزان به طور یکسان مفید باشد

مشاهده ی  . ی های جسمی تفاوت دارند ، بلکه از نظر قابلیت های ذهنی نیز تفاوت های فاحشی دارندظاهری بدن و توانای

س اول ابتدایی ، مقایسه ی زیبایی خط ، استعداد های نقاشی ، خواندن ، نوشتن، حساب القدرت یادگیری دانش آموزان در ک
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: 1394) معجز و همکاران،  که آن ها با یکدیگر تفاوت دارندکردن ، سرعت عمل ، اجتماعی بودن و ... به خوبی نشان می دهد 

 (.  4و3ص 

 و برنامه ورشیپر و آموزش نادرست های روش که است این شده غفلت آن از غالبا عالوه بر تفاوت های فاحش فردی، آنچه 

 دانش بهچگونه  و چیزی چه که شود. این یادگیری ناتوانی به منجر تواند می آموزشی امکانات فقدان و نامناسب های ریزی

ن رابطه نیز نباید از ( و در همی2: ص 1396شود از اهمیت ویژه ایی برخوردار میباشد. ) زارع و میر مهدی،  می آموخته آموز

 کودکی در اندور نقش مهمنقش آموزش و پرورش دوره ابتدایی در فرآیند یادگیری غافل بود، چرا که در واقع میتوان گفت: 

ین دوره ا طی اب د وآموزش و پرورش دوره ابتدایی را از اهمیت خاصی برخوردار می ساز ،شخصیت و رفتار انسانشکل گیری 

حاظ ی هم به لدون شک در نظام آموزش و پرورش رسمی هر کشوری مقطع ابتدایب د. خواهد بو میسررسیدن به مراحل بعدی 

ر دش آموزان لی دانی یعنی تاثیری که این دوره در موفقیت تحصیکمی یعنی تعداد معلمان و دانش آموزان و هم از لحاظ کیف

ک از یت هیچ سراسر زندگی و دوران تحصیل دارد از اساسی ترین و مهمترین مقاطع تحصیلی است و به جرات می توان گف

 (. 718: ص 1394نین اهمیتی برخوردار نیست ) سمیعی درونه، دوره های تحصیلی از چ

ش ایی چون گوسازی و تربیت کودکان برای کسب مهارته ور به طور کلی هدف از دوره ابتدایی را آمادهمتخصصان و مربیان کش

، دالل کردنم، استدادن، خواندن، نوشتن، فکر کردن و پرورش توانایی عقالنی و ذهنی از قبیل خودآگاهی، درک صحیح مفاهی

بات با ر محاسقی، شناخت نقش و جایگاه اجتماعی خود دتلطیف عواطف، درک و فهم مبانی دینی و اعتقادی و قواعد اخال

 اند ) رستمی،ردهکدیگران و کسب روحیه همکاری و تعاون از طریق عمل و تجربه متناسب با سن دانش آموزان این دوره ذکر 

1392.) 

 اجه هستندآن مو ی باتی که معلمان در مدارس ابتدایالیکی از مشک در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی،

خود به  کل حادت متعدد در مهارتهای نوشتاری به ویژه در دیکته نویسی دانش آموزان است. این مشکل در شاالوجود اشک

اهای ت و خطالاود اشکعنوان یکی از انواع نارساییهای ویژه یادگیری تحت عنوان دیس گرافیا شناخته می شود. با این حال وج

  (.17: ص 1398) روان و زارعی،  ت خفیف نیز یک مشکل رایج در بین اغلب دانش آموزان عادی استدیکته نویسی در حال

و نیز معادل  "کتهدی"(  در یک نگاه اجمالی معنای کلمه 1400باید اشاره نمود، گروه های آموزشی مدارس جمهوری اسالمی )

 دیگری آن دن مطلبی تاپر کردن، بر سر جمع گفتن، تقریر کردر لغت به معنی  "امال  "را چنین تعریف میکنند:   "امال  "آن 

را  "گفتار نویسی "یا  "از بر نویسی"توانیم و دیکته نداریم، ولی می ای معادل امالرا بنویسد، است. در زبان فارسی کلمه

های  خص گفتهشت که کلمه ایی است فرانسوی و به معنای این اس "دیکته"جایگزین کلمه امال یا دیکته کنیم. هم چنین  

 دیگران را بدون دیدن آن کلمات بنویسد. 

 ین کلمه در ترجمها کلمه ای است عربی و مصدر. "ال ام، "آورده شده  "امال  "( نیز ذیل کلمه1375در لغت نامه دهخدا ) 

شتن نو "و  "ن دیگریتلقینوشتن از  "، "مطلبی را تقریر کردن تا کسی بنویسد" "نویسانیدن " ،" پر کردن "معانی  درفارسی 

ست ایی ا . هم چنین در تعریف دیکته گفته شده که کلمهاستفاده شده است ،"ترکیب حروف موافق قاعده ی رسم الخط

  . "مطلبی که کسی امال کند و دیگری بنویسد "فرانسوی و به معنای 
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ورت نوشتاری ی و جانشین کردن صحیح صنویسی به معنای توانای ( بیان میکند مهارت دیکته1394در همین رابطه زارع )

تلفظ  خوبی بین اند بهحروف کلمه ها و جمله ها به صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان باید به این مهارت دست یابند تا بتو

راهم فرت نوشتن در مها زمینه مناسب برای پیشرفت آنها. بدین ترتیب کلمه ها و حروف سازنده آنها پیوند مناسبی برقرار کنند

 شود.می 

ی نوشتن ای یادگیراسی برامال به عنوان یکی از مهارتهای نوشتاری در دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است و پایه و اس

ا در ند آنان رمیتوا دانش آموزان به شمار میآید. آشنایی آموزگاران با موانع و مشکالت تحقق اهداف آموزشی  در درس امال

 رس امالدمشکالت این درس یاری نماید عوامل متعددی سبب اختالل در آموزش نوشتن و به ویژه  جهت  برطرف نمودن

عوامل  از جمله این (.92: ص 1398مواجه میکند )برومند،  "نادرست نویسی "یا  "غلط نویسی"میگردد و این مشکل را با نام 

؛ اسکندری و 1397؛ تبریزی، 1398برومند، اره کرد ) به عنوان یک عامل بسیار موثر اش حافظه دیداریمیتوان به ضعف در 

 (.1384؛ سیف نراقی، 1384؛ امیدوار، 1394همکاران، 

وانی رجریانات  سته ازددر رابطه با حافظه و اهمیت آن در یادگیری باید اشاره نمود که، حافظه یک مفهوم کلی دارد و به آن 

افظه یادی به حا حد زنها قادر میسازد اطالق میشود. توانایی یادگیری تکه فرد را به ذخیره سازی تجارب و ادراکات مجدد آ

این  رج شدندوابسته است. بروز یک  مشکل در حافظه میتواند باعث بروز نشانگان متفاوتی شود که همگی به ماهیت و 

 ت دیداری،طالعااآوردن  دشواری به تکالیفی که باید یاد گرفته شود بستگی دارد. اگر کودکی در بازشناسی و یا به خاطر

کاران، ی و همشنیداری و لمسی مشکل داشته باشد عملکرد او در مورد هر تکلیفی به سختی دچار مشکل خواهد شد ) صادق

ده است ه بیان شدر گستره متون روان شناختی تقسیمات متنوعی از حافظ(. در همین رابطه باید اضافه کرد، 922: ص 1394

ه بدون یده شدافظه دیداری میباشد. حافظه دیداری توانایی شناسایی موضوعات و حوادث قبلی دکه یکی از انواع آن، ح

فر زاده و صباحی، ؛ به نقل از ص2009، مهال، اسکال و توابستگی به درون دادهای مربوط به حافظه کالمی میباشد ) اسلیگ

1395.) 

عوامل موثر بر تحقق اهداف آموزشی باید اشاره کرد، بررسی عالوه بر آنچه اشاره شد، در خصوص عوامل موثر بر یادگیری و 

های پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت بوده است و در مطالعات متعدد این عوامل به تناسب موفقیت تحصیلی همواره از دغدغه 

نشناسان تربیتی معتقدند روامورد بررسی قرار گرفته اند. در همین رابطه اند،  اهمیت و تأثیری که بر موفقیت تحصیلی داشته

و  تنها به کسب دانش و مهارتهای شناختی نائل میشوند، بلکه هیجانات خوشایند که یادگیرندگان در محیطهای تحصیلی نه

( و هم چنین 30: ص 1397)حکمتیان و همکاران،  ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را نیز تجربه میکنندهیجانات 

داده است که وجود  هیجانات ناخوشایند و یا احساس  به وجود ناتوانی یادگیری و کم توجهی به آن مطالعات متعددی نشان 

میتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تبعات نامطلوبی نظیر کاهش خودباوری، افت اعتماد به نفس را در دانش آموزان 

 1و در نتیجه انزوای اجتماعی را دامن بزند ) ساکیز، ایجاد نموده و مسائلی نظیر کاهش احتمال پذیرش در گروه همساالن

2018 .) 

                                                             
  Sakiz 1 :  

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 

ی از هم نوشتارمرتهای با توجه به نقش ویژه و سرنوشت ساز دوره ابتدایی  از یک سو و اهمیت درس امال به عنوان یکی از مها

، این نهی به آو کم توجاحساس  به وجود ناتوانی یادگیری سوی دیگر و هم چنین با در نظر گرفتن تبعات منفی ناشی از 

مورد  بتداییاپژوهش در نظر دارد تا نقش تقویت حافظه دیداری را در تقویت  درس دیکته دانش آموان دختر کالس اول 

ش آموزان ته دانبررسی قرار دهد و در حقیقت به این سوال اساسی پاسخ دهد که، آیا تقویت حافظه دیداری در تقویت دیک

 ؟  تاثیر دارد پایه اول ابتدایی دختر 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  02

 دررابطه با ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر، میتوان موارد زیر را یادآور شد،

ودآگاه شد ناخدرس امال یکی از درسهای مهم در مقطع ابتدایی محسوب میشود وقتی دانش آموزی در امال ضعیف با (1

ست همیده ادروس کتبی علیرغم این که درس را خوب فدرسهای دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد و نمیتواند در 

گاها  مختلف منظور خود را بیان کند دانش آموزانی که در درس امال ضعیف هستند از طرف همکالسی ها و افراد

ز دست اود را مورد سرزنش قرار میگیرند و باورشان میشود که ناتوان هستند و همین امر باعث میشود انگیزه خ

د، د ) برومنر برسنا به خاطر این ضعف مدرسه را برای همیشه ترک نمایند و نتوانند به مقاطع باالتبدهند و چه بس

ج این تن نتای(. بنابراین میتوان گفت: با آشنایی با تحقیقات مختلف در این حوزه و کاربردی ساخ94: ص 1398

  ه کرد.ری از این مشکالت غلبپژوهشها در زمینه حل مشکالت دیکته نویسی دانش آموزان، میتوان بر بسیا

ل در وشی، تحت در راستای ارتقای عملکرد نظامهای آموزوالیکی از ضروری ترین تحهم چنین باید اضافه نمود،  (2

ر واقع دو (  90: ص 1397حسین پور یزدانی و جعفری ثانی،  ( نگرش و روش تدریس معلمان نظام آموزشی است

ه ب به جامعی مناسج این گونه فعالیتهای پژوهشی میتواند در ارائه دیدگاهاین مهم به ما یادآور میشود که، نتای

وضعیت  کتری بامعلمان در تماس نزدیمعلمان، به عنوان اصلی ترین ارکان علمی نظام آموزشی موثر باشد چرا که 

 .ملموس دنیای تعلیم و تربیت هستند

های مبهم و در شناسایی نقاط کور و موقعیتند این مطالعه و سایر ئحقیقات مشابه میتوا حاصل ازهای یافته (3

گردد تا آنان با و موجب  کندو سایر عوامل نظام آموزشی کمک قابل توجهی  آموزگارانبه در درس امال نامشخص 

 گیری کنند.اظهارنظر و تصمیممربوط به این درس های آموزشی تر درباره برنامهتر و عمیقبینشی وسیع

هایشان را عالیتهای پژوهشی میزان کارآمدی اجزای مختلف فتوانند با استفاده از فعالیتمیآموزشی مجریان نظام  (4

ید بدون یس نمامشخص کرده و از این طریق درتکمیل و اصالح آن بکوشند و در نهایت مطالبی که معلم بایستی تدر

 تر ارائه خواهند شد.اشکال و صحیح

روش تدریس متناسب با اهداف عالی و اصول آموزش و پرورش، و ک میکند انجام این گونه پژوهشها به آموزگاران کم (5

خصوصیات شاگردان انتخاب شود، زیرا وظیفه اساسی معلم فقط درس دادن و پس گرفتن درس نیست، بلکه 

آموزان برای رسیدن به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است و مهمترین وظیفه او همکاری و راهنمایی یکایک دانش

کند مسلط باشد، برای تحقق چنین منظوری باید مطالعه مستمر ین الزم است معلم بر مطالبی که تدریس میهمچن
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های جدید در ارتباط دائم های خود بیفزاید، او باید در زمینه کار خود با یافتهو دائم داشته باشد. همیشه بر آگاهی

ر از تکرار مکررات خواهد بود. مطالعة دائم وپژوهش برای باشد. اگر معلمی از این امر غافل شود، درامر تدریس ناچا

 (. 1379)شعبانی،  معلم بیش از هر کس دیگری الزم و ضروری است

موثر در  وینش جدید یجاد بمیتوان نتیجه گیری نمود انجام این گونه پژوهشها میتواند عالوه بر ا با توجه به آنچه بیان شد،

در  یکته ود، کمک قابل توجهی به دانش آموزان در یادگیری هر چه بهتر درس معلمان و اتخاذ شیوه تدریس مناسب

 نهایت افزایش اعتماد به نفس آنان داشته باشد. 

 پیشینه پژوهش  03

ست که ایرفته با توجه به اهمیت موضوع تحقیق، پژوهش های متعددی توسط پژوهشگران در داخل و خارج از کشور صورت پذ

 ود. ره میشتلف موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که در این قسمت به برخی از آنها اشاهر کدام از زوایای مخ

 و میتوانشد یری امال می بایکی از مهم ترین ناتوانی های یادگیری ، ناتوانی یادگبا بیان این که، (  1399احمدی و حیدر نیا  )

ی سربر نظورما به ری پژوهش ،ری آن را تا حدودی بهبود بخشیدبا اجرای راه کار هایی در جهت تقویت حافظه دیداری و شنیدا

ه ن پژوهش کد. در ایابتدایی انجام دادنتقویت حافظه دیداری و شنیداری بر کاهش اختالالت امالیی دانش آموزان مقطع  نقش

افظه دیداری و حویت سال اخیر پژوهشگران در زمینه تق 20به صورت مروری انجام پذیرفت یافته های تحقیقات کمی و کیفی 

ن آه بیانگر ین زمینانتایج تحقیقات صورت گرفته در  شنیداری و نقش آن بر کاهش اختالالت امالیی مورد بررسی قرار گرفت. 

ی نمودن ن جهت طشنیداری مهارت ها و توانایی های بسیار مهمی هستند که هر یک از دانش آموزا بود که حافظه دیداری و

 داری دچاری و شنیبه داشتن آن هستند . دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری به ضعف حافظه دیدارمقاطع تحصیلی ملزم 

 اختالالت و بروز دیداری و حرکتی موجب پیدایش، هستند. بر اساس نتایج پژوهشگران عواملی مانند نقص درعملکرد شنیداری

روش های  ر کنارد(  بازی های توجهی )از روش بازی درمانیامالیی در دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود که با استفاده 

دانش  یش تواناییموجب افزاو تقویت حافظه دیداری و شنیداری  به  آموزشی فرایند محور و حافظه کاری تقویت یافته منجر

ان مقطع آموزش آموزان در تشخیص حروف هم صدا و به خاطر سپردن آن ها و در نهایت موجب بهبودی اختالالت امالیی دان

 .دابتدایی می شو

داری و ( صورت پذیرفت، نشان داده شد که تقویت حافظه دی1396در پژوهش دیگری که توسط علی محمدی و بیانفر) 

انش د عالقه در ایجادشنیداری با استفاده از به کارگیری ابزارهای دقیق علمی و جایگزینی متدهای به روز آموزشی میتواند 

 26ماری ونه آمقطعی با نم -کاهش اضطراب آنان در این درس کمک کند. این پژوهش که به صورت توصیفیآموزان به امال و 

زان در وانش آمده شکل نوشتاری و شرکت دادن که بیان افکار و احساسات ب ،دانش آموز صورت پذیرفت، هم چنین نشان داد

ال نان در امآیشرفت پشنیداری موثر بوده و در نهایت به  گفت و شنودهای گروهی و کالسی میتواند در تقویت حافظه دیداری و

 کمک نماید. 

شش دانش آموز ( حافظه دیداری)  یالیچگونه توانستم ضعف ام"( نیز در پژوهش خود با عنوان1395سلم آبادی و همکاران ) 

ش آموزانی که در دیکته نویسی تا اثر بخشی تقویت حافظه دیداری را در دان اتد تالش کرده "پایه ی چهارم را بر طرف کنم؟
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صورت پذیرفته و 1394-1395ضعف داشته اند را مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش در قالب اقدام پژوهی در سال تحصیلی 

بوده است. س چهارم مدرسه ابن سینا شهرستان بیرجند ال، شش دانش آموزان کالییت درس امالرفع مشک بررسی وآن هدف 

ضعف آبادی و همکاران قید کرده اند علل غلط نویسی دانش آموزان نمونه مورد پژوهش به عواملی چون در این گزارش سلم 

، قرینه نویسی، وارونه نویسی، عدم دقت، نارسا نویسی و ضعف حافظه ی دیداری، ضعف حافظه شنوایی، حساسیت شنیداری

حافظه دیداری نسبت به سایر عوامل موثرتر بوده  ضعف در توالی دیداری مرتبط میباشد و از بین این عوامل نقش ضعف در

ی دیداری، اشتباه در نوشتن حروفی است که دارای صدای  ضعف در حافظه( 1395است. از دیدگاه  سلم آبادی و همکاران )

 آموزان ناتوانی در جایگزینی درست این حروف ی دانشالیترین مشکل ام عمده و یکسان امّا شکل نوشتاری متفاوت هستند

 .میباشد

کرده  رتبط، اشارهم( نیز به نقش حافظه دیداری در بروز مشکالت دیکته نویسی در کنار سایر عوامل 1394طالبی و سرقینی )

لب که در قا "ین درسرفع اختالل دیکته نویسی دانش آموز و عالقه مند کردن وی به ا"اند. آنان در مطالعه خود تحت عنوان 

م دقت و ری، عددر صورت گرفته است، گزارش کرده اند که عواملی چون ضعف در حافظه دیدا اقدام پژوهی و به شکل موردی

ه کاردی است مله موجتوجه دانش آموز،  مشکالت آموزشی، عدم عالقه دانش آموز به درس امال، کند نویسی و عدم تشویق ، از 

 میتواند موجب بروز مشکالت در مهارت دیکته نویسی شود. 

ررسی ویسی مورد ب( در پژوهش خود  نقش تقویت حافظه دیداری و دقت را در درمان اختالل نارسا ن1394ان )صادقی و همکار

م وزان انجاانش آمقرار دادند. این پژوهش با هدف بررسی اثر تقویت دقت و حافظه دیداری در درمان نارسایی های دیکته د

کل یشترین مشبوده و بیی شهر مشهد بودند که دارای اختالل دیکته پذیرفت و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه دوم ابتدا

انتخاب و به شیوه  نفر 100آنان در زمینه حافظه دیداری و دقت بوده که بوسیله غربالگری و مصاحبه نمونه ایی به تعداد 

ایج این پژوهش  نشان دند. نتجلسه درمانی را دریافت کر 15تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش 

 داد که، تقویت حافظه دیداری و دقت باعث بهبود امالی دانش آموزان مورد آزمون شده است. 

ابتدایی در  ( که با عنوان خطاهای دیکته نویسی دانش آموزان مدارس1389)  در پژوهشی که توسط سعدالهی و همکاران

شهرهای  بتداییاع خطاهای دیکته در دانش آموزان پایه های مختلف مقطع جمعیت ایرانی و با هدف بررسی و شناسایی انوا

زان دانش آمو ر اساسبابل و سمنان صورت پذیرفت، نشان داده شد، شیوه های تمرکز بر راه کارهای درمانی و  آموزشی باید ب

بینایی،  حافظه رین و خطاهایمناطق مختلف، متفاوت باشد. هم چنین نشان داده شد که خطای دیداری و نارسا نویسی کم ت

 -صیفیورت توصآموزشی و دقت بیش ترین میانگین و فراوانی را در این خصوص به خود اختصاص داده اند این مطالعه به 

نمونه انجام  1664 نمونه و شهر بابل با 2215تحلیلی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی کالسهای اول تا پنجم شهرسمنان با 

 شد.

( بیان میکنند مشکالت نوشتن به این دلیل است که دانش آموز باید اطالعات شنیداری را هنگام نوشتن 2014) 1ر ریچی و کاک

به رمز در بیاورد و این هم زمانی دو فعالیت شنیداری و رمز گذاری برای آنان دشوار است و میتواند باعث افت نوشتاری آنان 

 های آوانویسی، دست خط و هجی کردن مریوط میشود.شود. آنان اشاره میکنند این مشکل به فرآیند

                                                             
  Ritchey & Coker :2  
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موزان اکه دانش  (  نیز به نقش حافظه دیداری و شنیداری  در تحقیق خود اشاره نموده است. وی بیان میکند2000راما ) 

 .است دیدترداری شدارای مشکالت یادگیری نقصهایی در توالی حافظه دیداری و شنیداری دارند و مشکالت آنها در حافظه دی

 و دارند مشکل یداریشن حافظه نظر از اند، ضعیف دیکته در که افرادی از بعضی در همین رابطه بیان میکند:  ( 1997 ) لرنر

 صداهای تشخیص رد ها آن به بتواند که دارند نیاز آموزشی به ینانا. کنند حک درذهنشان را هجاها و صداها توانند نمی

ملکرد نوشتن عبرخی از نارساییهای عمده که با وی هم چنین اذعان  میکند  کمک کند آوایی های مهارت ایجاد و کلمات

 .ای بیناییهندوخته اعبارتند از: مهارتهای حرکتی ضعیف، ادراک نادرست بینایی از حروف و مشکل در نگه داری تداخل دارند 

فی میکند و دو مسیر واجی ) شنیداری( و رسم ( الگویی دو ریشه ایی را  برای خواندن و هجی کردن دیکته معر1993)  1الیس

الخطی  )بینایی ( را معرقی کرده است. وی معتقد است فرد در خواندن و هجی کردن از یکی از این دو مسیر استفاده میکند. 

دو  بر این اساس خطای کودک یا  به دلیل اشکال در مسیر شنیداری یا به دلیل اشکال در مسیر دیداری و یا اشکال در هر

 میباشد.

 فرضیه پژوهش  04

نویسی  در دیکته آنانموفقیت آموزان و تقویت حافظه دیداری دانش  دردر مطالعه حاضر فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از: 

 وجود دارد.و گروه آزمودنی گروه کنترل بین تفاوت معنا داری 

 روش پژوهش  05

وه آزمودنی در این طرح که از دو گرآزمون و گروه کنترل میباشد.  سپ -پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون

ون و ک پیش آزماجرای ی اندازه گیری اول با گرفتند که و کنترل تشکیل شده بود، هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار 

 .(1ماره ش شکل) گرفت انجام  ، بعد از اجرای متغیر مستقلاندازه گیری دوم با اجرای یک پس آزمون

 

 

 

 

 س آزمون و گروه کنترل پ -روش تحقیق شبه تجربی با طرح پیش آزمون (.1شماره شکل ) 

منظور و مستقل،  متغیر  Xآزمون، منظور از  پیش T1گروه کنترل،  منظور از  R 2منظور از ، گروه آزمایش  R1وق منظور از فدر شکل 

  پس آزمون  میباشد.   T2از

  psychology.ir-https://publicآزمایشی. قابل دسترسی در: (. انواع طرحهای 1396، ع. ) نوربخش منبع:

 

 نمونه گیرینمونه آماری و روش  و  جامعه 06

                                                             
 Ellis:  3  

T 2 

T 2 

X 

- 

T1 

T1 

R1 

R 2 
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رش شهر اهواز میباشد که در جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی ناحیه دو آموزش و پرو

و به برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده اند و  مشغول به تحصیل 1398 -1399سال تحصیلی 

استفاده شده است. در توضیح چگونگی انتخاب نمونه آماری باید گفت، ابتدا از بین چهار ناحیه آموزش و شیوه قرعه کشی 

) شامل ناحیه یک، ناحیه دو، ناحیه سه و ناحیه چهار ( ناحیه دو آموزش و پرورش به شیوه تصادفی ساده و  شهر اهوازپرورش 

به صورت قرعه کشی انتخاب شد. سپس از بین مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه دو اهواز یک مدرسه ) دبستان ابتدایی دخترانه 

ت قرعه کشی انتخاب شد. در ادامه از دانش آموزان هر کدام از پایه پروین اعتصامی ( به همان شیوه تصادفی ساده و به صور

نفر به شکل تصادفی ساده و به شیوه قرعه کشی انتخاب و سپس دانش آموزانی که شرایط ورود به  25های اول ابتدایی تعداد 

مجددا به روش پژوهش را مشخص شدند. بعد از مشخص شدن دانش آموزان واجد شرایط ورود به پژوهش از هر کالس 

دانش آموز از کالس دیگر در گروه کنترل  15دانش آموزان ازیکی از کالسهای پایه اول در گروه آزمایش و  15تصادفی  

روز پی در  12دقیقه ایی 45جلسه  12درهمین خصوص باید اضافه نمود دانش آموزان گروه آزمایشی به مدت  جایگزین شدند.

جلسات مداخله را به منظور تقویت حافظه دیداری و تقویت دیکته نویسی دریافت نمودند و  پی به ) استثنای روزهای تعطیل (

 (. 2شماره دانش آموزان گروه کنترل هیچگونه مداخله ایی را دریافت نکردند ) شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب یکی از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز ) شامل 

(  به روش نمونه گیری تصادفی 4و ناحیه  3، ناحیه 2، ناحیه 1ناحیه 

 ساده و به شیوه قرعه کشی 

آموزش و پرورش شهر اهواز بر اساس روش  2انتخاب شدن ناحیه 

 نمونه گیری تصادفی و به شیوه قرعه کشی

آموزش و پرورش  2مدارس  ابتدایی دخترانه ناحیه  انتخاب  یکی از

شهر اهواز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و به شیوه قرعه کشی  

 ) دبستان دخترانه پروین اعتصامی (

مشخص نمودن دانش آموزانی که شرایط ورود به پژوهش را 

 دارند بر اساس ضوابط مندرج در پژوهش

 
د شرایط ورود به پژوهش در جایگزین نمودن دانش آموزان واج

 دو گروه کنترل و آزمایش 

 
اعمال جلسات مداخله به منظور تقویت حافظه دیداری و 

 دیکته نویسی برای دانش آموزان گروه آزمایش
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 دفی سادهمراحل چگونگی انتخاب نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصا (. 2شماره شکل ) 

شی شیوه قرعه ک ( مشاهده میشود نمونه آماری بر حسب روش نمونه گیری تصادفی ساده و به2شماره همانطور که در شکل ) 

وهش رود به پژهای و انتخاب شده و در معرض آزمایش قرار گرفتند. در همین رابطه باید اضافه نمود که در این مطالعه مالک

 عبارتند بودند از:

 دانش آموز از آزمون سنجش حافظه بصری کیم کاراد به دست میاورد. نمره ایی که -

ست حد نسابی که دانش آموز از درس دیکته بر حسب محتوای مندرج در کتاب درسی فارسی به د -

 میاورد. 

 ابزار گردآوری داده ها  07

 آزمون سنجش حافظه بصری کیم کاراد (1

(. این  74. ص: 1395کاراد ساخته شد ) گرمایی و همکاران، توسط کیم  1945در سال حافظه بصری کیم  سنجش آزمون

ظه(  را حت حافصآزمون سه مرحله حافظه حافظه ی کوتاه مدت ) فوری (، حافظه میان مدت ) کامل ( و حافظه بلند مدت ) 

 صلی،ا حهصفوی بندی میشود که بعد از چیدن کارتها ر در این سه مرحله حافظه به ضعیف، متوسط و قوی تقسیممی سنجد. 

 (.  3. ص: 1399میشود ) نعیمی،  اندازه گیری مرحله سه در آزمودنی حافظه

یری رنگی خانه است. در هر خانه تصو 21حاوی یک صفحه مقوایی اصلی و دارای  حافظه بصری کیم کاراد سنجش آزمون

ک د دارای ییم کاراکه بر این، آزمون والها تشابهاتی از لحاظ رنگ، جهت و شکل دیده می شود. ع وجود دارد که مابین خانه

، می مون وجود داردقطعه مقوایی که روی هر یک از آنها یکی از تصاویر صفحه اصلی آز 21خانه ای سفید و  21صفحه مقوایی 

د شته می شوار گذاباشد. دانش آموز بعد از این که یک دقیقه به صفحه اصلی نگاه می کند، صفحه اصلی از معرض دید وی کن

باید از . قرار دهد قطعه مقوایی در اختیار او قرار می گیرد تا قطعات را با رعایت جهت در جای مناسب 21صفحه سفید و و 

 (.   28. ص: 1399ود. ) پاکدامن و قربانپور، سپس آزمون نمره گذاری می ش  تمامی قطعات استفاده شود

به ه، ککل است باید گفت، شیوه تصحیح این آزمون بدین ش آزمون سنجش حافظه بصری کیم کاراد تصحیحدر رابطه با شیوه 

ر سمت دارید و درا بر میگویند: حاال شما کار خودتان را تصحیح کنید. قطعه ها را که در جای خود قرار نگرفته اند آزمودنی

این  رار دهید.فحه قص راست صفحه بگذارید. آنهایی که در جای خود قرار گرفته اند، اما جهتشان فرق میکند را در طرف دیگر

ده شرست چیده طعات دپاسخها توسط آزماینده یادداشت میشود. آزماینده پس از پایان آزمایش موارد زیر را یادداشت تعداد ق

لط( ه اند ) غر نگرفتتعداد قطعاتی که در جهت غلط گذاشته شده اند ) نیم غلط(. تعداد قطعاتی که در جای خود قرا)صحیح ( 

  (.   1395) گرمایی و همکاران، محسوب میکند 
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ه اند، ضریب ( گزارش گرد1383پناهی  ؛1381در خصوص پایایی و روایی آزمون کیم کاراد، علیرضایی مطلق و همکاران )

بوده که هر . ( /62ب اعتبار و ضری 5/0)  و ضریب روایی مالکی داخلی برابر با(  r. =  /85پایایی این آزمون در حد قابل قبول ) 

 . اند معنادار بوده( 01/0)  ضریب در سطح دو

 آزمون دیکته (2

یکته بر دا از درس مودنیهیکی دیگر از ابزارهایی که جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است، نتایجی بوده که آز

ش آموز ه دانرسی کاساس محتوای کتاب درسی فارسی به دست آورده اند. بر این اساس از ابتدای کتاب تا آخرین مطلب د

 ی و تصحیحمع آورجطبق برنامه کالسی و تحت نظر آموزگار مربوطه آموزش دیده است، آزمونی از آنان گرفته شده و بعد از 

 آنها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، نتایج با هم مورد مقایسه واقع شدند. 

 خله(شرح فعالیتها و راهبردهای آموزش داده شده ) جلسات مدا  08

 12دقیقه به مدت  45جلسه هر شامل  12به منظور تقویت حافظه دیداری و بررسی اثر بخشی آن بر تقویت دیکته آزمودنی ها 

     ر جدولط آن دروز پی در پی به استثنای روزهای تعطیل، گروه آزمایش تحت مداخالت آموزشی قرار گرفتند که شرح مبسو

ه شده و موزان اداراست، که جلسات آموزشی به شکل فرآیندی و با مشارکت فعال دانش آآمده است. الزم به ذکر ( 1) شماره 

 آزماینده فقط نقش هدایت کننده در جلسات را داشته است.

 (. شرح فعالیتها و راهبردهای آموزش داده شده ) جلسات مداخله( 1شماره جدول ) 

 شرح فعالیتها و راهبردهای آموزش داده شده نام جلسه

 

 

 

 

 جلسه اول 

 تقویت حافظه دیداری

نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 2در ابتدا تصویر 

ردید گواست کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از دانش آموزان درخ

وانی صویر عنورد تویت حافظه دیداری و سوال درمکلماتی را که دیده اند با صدای بلند بیان کنند. تق

 درس جدید به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.

 تقویت دیکته نویسی
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 2در ابتدا تصویر 

که  ت گردیدرخواسانش آموزان دکنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و و از د

ویسند. صحیح خانه ای که در اختیار آنها گذاشته شده بود بن 4کلماتی را که دیده اند در برگه 

 کلمات توسط خود دانش آموزان مشخص می شد.
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 جلسه دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه سوم 

 

 

 

 

 ادامه جلسه سوم

 

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری

نگاه  ت به تصاویره دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دقکلمه را ب 3در ابتدا تصویر 

 ردید کهگواست کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از دانش آموزان درخ

وانی صویر عنورد تکلماتی را که دیده اند با صدای بلند بیان کنند. تقویت حافظه دیداری و سوال درم

 به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.درس جدید 

 تقویت دیکته نویسی
ر نگاه قت به تصاویکلمه را به دانش آموزان نشان داده و  از آنان خواسته شد با د 3در ابتدا تصویر 

 ردید کهگواست کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از دانش آموزان درخ

ویسند. کلمات خانه ای که در اختیار انها گذاشته شده بود بن 4رگه کلماتی را که دیده اند در ب

 توسط خود دانش آموز مشخص می شد.

 

 تقویت حافظه دیداری
 آموزان د. دانشتایی ) تصویرگربه، چتر، کاله ( در اختیار دانش آموزان قرار داده ش 9تصویر شکل 

 وستش باداد و ارت را نشان دوستش می ددو به دو کارت ها را در اختیار داشتند. ابتدا نفر اول ک

ا چتر بوده که شکل کاله یا گربه ی 9دقت به مدت یک دقیقه به کارت مورد نظر نگاه می کرد. کارت 

هن خود در ذ در رنگ و جهت با هم متفاوت بودند و دانش آموز بایستی با دقت جایگاه هر کارت را

و رنگ  ایگاهجاد و او هر تصویر را با توجه به نگه میداشت و سپس کارت را به دوستش تحویل می د

تقویت  آنها ، حافظه دیداریو جهت آن  مثل کارتی که دیده بود روی میز می چید و به این ترتیب

 می شد.

 

 

 

 تقویت دیکته نویسی
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 3در ابتدا تصویر 

را  کلماتی دید کهو آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخواست گرکنند 

حیح کلمات صند . خانه ای که در اختیار آن ها گذاشته شده بود،  بنویس 4که دیده اند در برگه 

 .شخص می شدتوسط دانش آموز 
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 چهارم  جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری

نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 4در ابتدا تصویر 

ی را ه کلماتدید ککنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخواست گر

نی درس عنوا که دیده اند با صدای بلند بیان کنند. تقویت حافظه دیداری و سوال در مورد تصویر

 دید به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.ج

 تقویت دیکته نویسی 
کلمات  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 4در ابتدا تصویر 

دید که ست گرنگاه کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخوا

نویسند . صحیح بخانه ای که در اختیار آن ها گذاشته شده بود،  4ر برگه کلماتی را که دیده اند د

 کلمات توسط دانش آموز مشخص می شد.

 جلسه پنجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری
 آموزان د. دانششتایی تصویر ) گربه، چتر، کاله ( در اختیار دانش آموزان قرار داده  9تصویر شکل 

 وستش باداد و تیار داشتند. ابتدا نفر اول کارت را نشان دوستش می ددو به دو کارت ها را در اخ

به یا چتر بود شکل کاله یا گر 9دقت در به مدت یک دقیقه به کارت مورد نظر نگاه می کرد.  کارت 

ر ذهن را د که در رنگ و جهت  باهم متفاوت بودند و دانش آموز بایستی با دقت جایگاه هر کارت

یگاه و به جا سپس کارت را به دوستش تحویل می داد و او هر تصویر را با توجهخود نگه میداشت و 

ا ی آنهرنگ جهت آن  مثل کارتی که دیده بود روی میز می چید و به این ترتیب حافظه دیدار

 تقویت میشد.

 تقویت دیکته نویسی

لمات کبه تصاویر  دقتکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با  4در ابتدا تصویر 

دید که ست گرنگاه کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخوا

 کلماتی

ت د . صحیح کلماخانه ای که در اختیار آن ها گذاشته شده بود، بنویسن 4را که دیده اند در برگه  

 توسط دانش آموز مشخص می شد.

 جلسه ششم 

 

 

 

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 4در ابتدا تصویر 

ی را ه کلماتدید ککنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخواست گر

س وانی درویر عنحافظه دیداری و سوال در مورد تصکه دیده اند را با صدای بلند بیان کنند. تقویت 

 جدید به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.

 تقویت دیکته نویسی
کلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دقت به تصاویر نگاه  4در ابتدا تصویر 

رخواست گردید که کلماتی را کنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها د

شده بود، به ترتیب بنویسید.  صحیح  ای که در اختیار آنها گذاشتهخانه 4اند در برگه که دیده
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سه ادامه جل

 ششم 

 شد.کلمات توسط خود دانش آموزان مشخص می

 

 

 جلسه هفتم 

      تقویت حافظه دیداری
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 5در ابتدا تصویر 

ی را ه کلماتدید ککنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آنها درخواست گر

 اند را به ترتیب بیان کنند. که دیده

 تقویت دیکته نویسی
 اه کننده تصاویر نگبلمه را به دانش آموزان نشان داده از آنان خواسته شد با دقت ک 5در ابتدا تصویر 

ه کدرخواست گردید که کلماتی را ها و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آن

 سطشده بود، بنویسند. صحیح کلمات تو که در اختیار آنها گذاشته ای خانه 5اند را در برگه دیده

 شد. خود دانش آموزان مشخص می

 

 

 جلسه هشتم 

 

 تقویت حافظه دیداری 
آنان  ای از تصاویر مختلف را به صورت کارت به دانش آموزان نشان داده و ازدر ابتدا مجموعه

ز دانش اها را بخوانند. سپس کارت را روی میز گذاشته و خواسته میشود  با صدای بلند اسم کارت

کرده و  شود که به کارتها با دقت نگاه کرده و سپس یک کارت را پنهانخواسته میآموزان به نوبت 

 کند. کند و اسم کارت را بیان میدر مرحله بعد دانش آموز با دقت نگاه می

 تقویت دیکته نویسی 
ند صدای بل ای از تصاویر مختلف را به صورت کارت به دانش آموزان نشان داده و بادر ابتدا مجموعه

کنند سپس کارتها را روی میز گذاشته و از دانش آموزان به نوبت خواسته ها را بیان میم آناس

 انش آموزدشود که به کارتها با دقت نگاه کرده و سپس یک کارت را پنهان کرده و در مرحله بعد می

 با دقت

 نویسد.کند و اسم کارت را روی تخته مینگاه می 
 

 

 جلسه نهم 

 

 

 

 

 

 

 ظه دیداریتقویت حاف
ده و از ای از تصاویر کلمات درس جدید را به صورت کارت به دانش آموزان  نشان داابتدا مجموعه

ز اذاشته و کنند سپس کارتها را روی میز گآنان خواسته میشود با صدای بلند اسم کلمات را بیان می

پنهان  پس یک کارت راشود که به کارتها با دقت نگاه کرده و سدانش آموزان به نوبت خواسته می

شده را  کند و اسم آن کلمه را روی کارت پنهانکرده و در مرحله بعد دانش آموز با دقت نگاه می

 میگوید. 

 تقویت دیکته نویسی 
ای بلند ای از تصاویر کلمات درس جدید را به صورت کارت نشان دانش آموزان داده و با صدمجموعه

خواسته  ش آموزان به نوبترتها  را روی میز گذاشته و از دانکنند سپس کااسم کلمات را بیان می

 انش آموزدشود که به کارتها با دقت نگاه کرده و سپس یک کارت را پنهان کرده و در مرحله بعد می

 نویسد. کند و اسم آن کلمه را روی کارت پنهان شده است را روی تخته میبا دقت نگاه می
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 جلسه دهم

 

 

 

 هم ادامه جلسه د

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری 
ر نگاه قت به تصاویکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با د 7در ابتدا تصویر  

 که لماتی راها خواسته شد که ککنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آن

ی یر عنوانقویت حافظه دیداری و سؤال در مورد تصوویند. تاند با صدای بلند و  به ترتیب بگدیده 

 درس

 جدید به صورت پرسش و پاسخ انجام شد.  

 

 تقویت دیکته نویسی
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 7در ابتدا تصویر 

را که  لماتین درخواست گردید ککنند و آنها را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان و از آنا

 اند در برگه به ترتیب بنویسند.هدید

 

 

 

 جلسه یازدهم

 تقویت حافظه دیداری
نگاه  ت به تصاویرکلمه را به دانش آموزان نشان داده و از آنان خواسته شد با دق 8در ابتدا تصویر 

ه کماتی را رخواست گردید کلها دکرده و آن را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آن

سی نوانی دراند با صدای بلند به ترتیب بگویند. تقویت حافظه دیداری و سؤال در مورد تصویر عدیده

 جدید به صورت پرسش و پاسخ انجام شد. 

 تقویت دیکته نویسی
ر نگاه یقت به تصاوکلمه را به دانش آموزان نشان داده  و از آنان خواسته شد با د 8در ابتدا تصویر 

ی را که ها درخواست که کلماتکرده و آن را به خاطر بسپارند. سپس کارت را پنهان کرده و از آن

 اند را به ترتیب بنویسند. دیده

 

 

 

 جلسه دوازدهم 

 

 

 

 

 تقویت حافظه دیداری 
 9شده است مانند تمرین تصویر  شکل  ای از تمام تمریناتی که در جلسات گذشته انجام دادهدوره

مرین کلمات و . ت"تایی 8تایی و  7تایی و  6تایی و  5 "و تمرین کلمات  "گربه، چطر، کاله "تایی

 تصاویر جهت تقویت حافظه دیداری

 تقویت دیکته نویسی 
روی کاغذ و  تایی و نگه داشتن کلمات در ذهن و نوشتن به ترتیب آنها 8تایی تا  4نوشتن کلمات 

یی رین هاضعف هر دانش آموز در انجام فعالیتهای گذشته، تمتخته سیاه. هم چنین با توجه به 

 د.  نها باشتمری ومناسب با مشکل وی تهیه و در اختیار او قرار داده شده تا مروری بر آن فعالیتها 

  

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  09
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ر ر قسهمت آمها  . داسهت  استفاده شهده  اطیآمار توصیفی و آمار استنبدر مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح 

ا ی هه به توصیف متغیرهای پژوهش توسط آماره های توصیفی از جمله شاخص های عددی مرکزی و پراکندگی داده  یتوصیف

ا و سهواالت  هه ها و بررسی فرضهیه در قسمت آمار استنباطی به تحلیل دادهو  جمع آوری شده برای متغیرها پرداخته شده است

اده ستودنت اسهتف که برای این کار از آزمونه های مقایسه ای میانگین دو گروه مستقل و وابسته تی ا شده استته تحقیق پرداخ

 ی نیهز عنهی دار سهطح م مورد استفاده قرار گرفته و  26ویراست  SPSSافزار  ها نرمبرای تجزیه و تحلیل داده شده و هم چنین

 در نظر گرفته شده است.  05/0

 

 

 پژوهش ی یافته ها 010

 های عددی متغیر ها توصیف شاخص: آمار توصیفیالف( 

 آماره های توصیفی گروه آزمایش(. 2) جدول شماره 

 واریانس انحراف معیار کمینه بیشینه مد میانه میانگین نوع آزمون متغیر

 دیداری حافظه تقویت
 0 0 2 2 2 2 2 آزمون پیش

 4/0 63/0 5 7 5 5 4/5 آزمون پس

 نویسی یکتهد در موفقیت
 07/10 17/3 10 20 18 16 07/15 آزمون پیش

 7/1 3/1 17 20 20 20 13/19 آزمون پس

 

 آماره های توصیفی گروه شاهد (. 3) جدول شماره  

 واریانس انحراف معیار کمینه بیشینه مد میانه میانگین نوع آزمون متغیر

 دیداری حافظه تقویت
 0 0 2 2 2 2 2 آزمون پیش

 4/0 63/0 2 4 2 3 6/2 آزمون پس

 نویسی دیکته در موفقیت
 12/10 18/3 10 20 17 17 87/15 آزمون پیش

 29/6 51/2 10 20 18 18 17 آزمون پس

 

 ها )بررسی فرضیه تحقیق(آمار استنباطی و تحلیل داده ب(

ا قل را بن های تی مستبرای دو گروه شاهد و آزمایش آزموبه منظور بررسی فرضیه پژوهش در سطح آمار استنباطی،  

ررسی در بمورد  متغیرهای مورد بررسی و آزمون های تی وابسته برای گروه های وابسته پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای

به کار گرفته شده است.  دو گروه شاهد و آزمایش بطور جداگانه 
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 یکته نویسی در پیش آزمونآزمون های مقایسه ای تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش متغیر موفقیت در د

0H : دو گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.موفقیت در دیکته نویسی بین میانگین نمرات 

1H : دو گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.موفقیت در دیکته نویسی بین میانگین نمرات 

 

 در پیش آزمون یسیکته نویت در دیمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش موفقآز (. 4) جدول شماره 

 

اراد در پیش کچون احتمال سظح معنی داری آزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش برای کیم  4شماره جه جدول با تو

ین میانگین درصدی فرض صفر مورد قبول است. به عبارتی ب 95است با اطمینان  05/0( بزرگتر از =Sig 496/0آزمون )

 پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.دو گروه شاهد و آزمایش در  یسیکته نویت در دینمرات موفق

 وندر پس آزم یسیکته نویت در دیآزمون های مقایسه ای تی مستقل برای دو گروه شاهد و آزمایش متغیر موفق

0H :دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. یسیکته نویت در دیبین میانگین نمرات موفق 

1H :دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. یسیکته نویت در دیرات موفقبین میانگین نم 

 در پس آزمون یسیکته نویت در دیآزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش موفق  .(6) جدول شماره 

 متغیر

 tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد گروه

درجه آزادی 

df 

احتمال سطح 

 Sig معنی داری

 یسیکته نویت در دیموفق
 30201/1 133/19 15 آزمایش

925/2 28 007/0 
 50713/2 17 15 شاهد

 

ه کتیت در دیوفقمح معنی داری آزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش برای طچون احتمال س  6شماره با توجه به جدول 

بارتی بین عدرصدی فرض صفر رد می شود. به  95طمینان است با ا 05/0( کوچکتر از =Sig 007/0در پس آزمون ) یسینو

ن یمچنارد. هدو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود د یسیکته نویت در دیمیانگین نمرات موفق

 ( بزرگتر است.17ن گروه شاهد)یانگی( از م133/19ش)ین گروه آزمایانگیم

 نروه شاهد و آزمایش متغیر تقویت حافظه دیداری در پیش آزموآزمون های مقایسه ای تی مستقل برای دو گ

 

 tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

درجه آزادی 

df 

احتمال سطح معنی 

 Sigداری 

  یسیکته نویت در دیموفق
 17280/3 067/15 15 آزمایش

690/0- 28 496/0 
 18179/3 867/15 15 شاهد
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0H : دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. تقویت حافظه دیداریبین میانگین نمرات 

1H:  د.دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارتقویت حافظه دیداری بین میانگین نمرات 

 در پیش آزمون یداریت حافظه دیآزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش تقو(. 7) جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 یداریت حافظه دیتقو
 0 2 15 آزمایش

 0 2 15 شاهد

 

 2س داده ها همه برابر یار صفر است پو انحراف مع 2چون میانگین دو گروه آزمایش و شاهد در پیش آزمون برابر  7با توجه به 

ین نمرات میانگ هستند و آزمون مقایسه ای تی مستقل انجام نمی شود .به عبارتی فرض صفر تأیید می شود.به عبارتی بین

 مون تفاوت معنی داری وجود ندارد.دو گروه شاهد و آزمایش در پس آز تقویت حافظه دیداری

 در پس آزمون یداریت حافظه دیدو گروه شاهد و آزمایش متغیر تقو های مقایسه ای تی مستقل برایآزمون 

0H :دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. یداریت حافظه دیبین میانگین نمرات تقو 

1H :دارد. دو گروه شاهد و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود یداریت حافظه دیبین میانگین نمرات تقو 

 

 در پس آزمون یداریت حافظه دیآزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش تقو(. 8)جدول شماره 

 متغیر

 tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد گروه

درجه آزادی 

df 

احتمال سطح معنی 

 Sigداری 

 یداریت حافظه دیتقو
 63246/0 4/5 15 آزمایش

124/12 28 000/0 
 63243/0 6/2 15 شاهد

 

در  یداریفظه دت حایچون احتمال سظح معنی داری آزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش برای تقو 8با توجه به جدول 

ن میانگین درصدی فرض صفر رد می شود. به عبارتی بی 95است با اطمینان  05/0( کوچکتر از =Sig 000/0پس آزمون )

ن گروه یانگیمن یزمایش در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. همچندو گروه شاهد و آ یداریت حافظه دینمرات تقو

 ( بزرگتر است.6/2ن گروه شاهد)یانگی( از م4/5ش)یآزما

 ت دیکته نویسی در پیش آزمونیآزمون های مقایسه ای تی مستقل برای دو گروه شاهد و آزمایش متغیر تقو

0H : اهد و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.دو گروه شت دیکته نویسی یتقوبین میانگین نمرات 

1H :دو گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.دیکته نویسی ت یبین میانگین نمرات تقو 
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 ت دیکته نویسی در پیش آزمونیآزمون تی مستقل دو گروه شاهد و آزمایش تقو (. 9)جدول شماره 

 متغیر

 tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد گروه

درجه آزادی 

df 

احتمال سطح معنی 

 Sigداری 

 دیکته نویسیت یتقو
 0 2 15 آزمایش

124/12 28 000/0 
 0 2 15 شاهد

 

ست پس داده ها همه او انحراف معیار صفر  2چون میانگین دو گروه آزمایش و شاهد در پیش آزمون برابر  9با توجه به جدول 

یانگین مبارتی بین هستند و آزمون مقایسه ای تی مستقل انجام نمی شود .به عبارتی فرض صفر تأیید می شود. به ع 2برابر 

 دو گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.ت دیکته نویسی یتقونمرات 

 آزمون برای گروه آزمایش آزمون های مقایسه ای تی وابسته متغیر تقویت حافظه دیداری در  پیش و پس

0H برای گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری نیست.تقویت حافظه دیداری میانگین نمرات : اختالف 

1H برای گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری است.تقویت حافظه دیداری میانگین نمرات : اختالف 

 برای پیش و پس آزمون گروه آزمایش تقویت حافظه دیداری ر آزمون تی وابسته متغی (. 10) جدول شماره         

 متغیر تقویت حافظه دیداری

 پیش آزمون پس آزمون مقیاس                                 

 تعداد 15 15

 میانگین 2 4/5

 انحراف معیار 0 6330/0

 id =یانگین پیش آزمون م -میانگین پس پس آزمون  -4/3

 idف معیار انحرا  63246/0

 tآماره   -821/20

 dfدرجه آزادی   14

 Sigاحتمال سطح معنی داری   000/0

 

 تقویت حافظه چون احتمال سظح معنی داری آزمون تی وابسته پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش 10دول جبا توجه به 

ف میانگین د می شود. به عبارتی اختالدرصدی فرض صفر ر 95است با اطمینان  05/0( کوچکتر از =Sig 000/0)دیداری 

افظه تقویت ح برای  گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری است. چون میانگین نمراتتقویت حافظه دیداری نمرات 

پیش آزمون برابر   ن پس آزمون ازیانگی( کوچکتر است بنابراین تفاضل م4/5( از میانگین پس آزمون )2دیداری پیش آزمون )

 ست. ا -4/3
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 آزمون های مقایسه ای تی وابسته متغیر تقویت حافظه دیداری در  پیش و پس آزمون برای گروه شاهد

0H برای  گروه شاهد درپیش و پس آزمون معنی داری نیست.تقویت حافظه دیداری میانگین نمرات : اختالف 

1H آزمون معنی داری است.برای  گروه شاهد درپیش و پس تقویت حافظه دیداری میانگین نمرات : اختالف 

 برای پیش و پس آزمون گروه شاهد تقویت حافظه دیداری آزمون تی وابسته متغیر  (. 11)جدول شماره 

 متغیر تقویت حافظه دیداری

 پیش آزمون پس آزمون مقیاس                                 

 تعداد 15 15

 میانگین 2 6/2

 انحراف معیار 0 63246/0

 id =یانگین پیش آزمون م -یانگین پس پس آزمونم  -6/0

 idانحراف معیار   63246/0

 tآماره   -674/3

 dfدرجه آزادی   14

 Sigاحتمال سطح معنی داری   003/0

 

قویت حافظه چون احتمال سظح معنی داری آزمون تی وابسته پیش آزمون و پس آزمون گروه شاهد ت 11جدول با توجه به 

ف میانگین درصدی فرض صفر رد می شود. به عبارتی اختال 95است با اطمینان  05/0( کوچکتر از =Sig 003/0دیداری 

افظه قویت حنمرات تقویت حافظه دیداری برای  گروه شاهد درپیش و پس آزمون معنی داری است. چون میانگین نمرات ت

پیش آزمون برابر   ن پس آزمون ازیانگیین تفاضل م( کوچکتر است بنابرا6/2( از میانگین پس آزمون )2دیداری پیش آزمون )

 است.  -6/0

 شآزمون های مقایسه ای تی وابسته متغیر موفقیت در دیکته نویسی در  پیش و پس آزمون برای گروه آزمای

0H برای  گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری نیست.موفقیت در دیکته نویسی میانگین نمرات : اختالف 

1Hبرای  گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری است.موفقیت در دیکته نویسی میانگین نمرات ف : اختال 
 برای پیش و پس آزمون گروه آزمایش موفقیت در دیکته نویسی آزمون تی وابسته متغیر  (. 12)جدول شماره 

 متغیر موفقیت در دیکته نویسی

 پیش آزمون مونپس آز مقیاس                                 

 تعداد 15 15

 میانگین 0667/15 1333/19
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 انحراف معیار 17280/3 30201/0

 id =یانگین پیش آزمون م -میانگین پس پس آزمون  -06667/4

 idانحراف معیار   02171/2

 tآماره   -677/7

 dfدرجه آزادی   14

 Sigاحتمال سطح معنی داری   000/0

 

وفقیت در ماحتمال سظح معنی داری آزمون تی وابسته پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش  چون 12با توجه به جدول

اختالف  درصدی فرض صفر رد می شود. به عبارتی 95است با اطمینان  05/0( کوچکتر از =Sig 000/0)دیکته نویسی 

فقیت در مرات موناست. چون میانگین برای  گروه آزمایش درپیش و پس آزمون معنی داری  یسیکته نویت در دیمیانگین موفق

ن پس آزمون یانگی( کوچکتر است بنابراین تفاضل م1333/19( از میانگین پس آزمون )0667/15دیکته نویسی پیش آزمون )

 است.  -06667/4از پیش آزمون برابر  

 روه شاهدآزمون های مقایسه ای تی وابسته متغیر موفقیت در دیکته نویسی در  پیش و پس آزمون برای گ

0H برای  گروه شاهد درپیش و پس آزمون معنی داری نیست.موفقیت در دیکته نویسی میانگین نمرات : اختالف 

1H برای  گروه شاهد درپیش و پس آزمون معنی داری است.موفقیت در دیکته نویسی میانگین نمرات : اختالف 

 یسی برای پیش و پس آزمون گروه شاهد آزمون تی وابسته متغیر موفقیت در دیکته نو(. 13) جدول شماره 

 متغیر موفقیت در دیکته نویسی

 پیش آزمون پس آزمون مقیاس                                 

 تعداد 15 15

   

 میانگین 8667/15 00/17

 انحراف معیار 18179/3 50713/2

 id =یانگین پیش آزمون م -میانگین پس پس آزمون  -13333/1

 idانحراف معیار   44560/2

 tآماره   -795/1

 dfدرجه آزادی   14

 Sigاحتمال سطح معنی داری   094/0

چون احتمال سظح معنی داری آزمون تی وابسته پیش آزمون و پس آزمون گروه شاهد تقویت حافظه  13جدول با توجه به 

ر رد نمی شود. به عبارتی اختالف میانگین درصدی فرض صف 95است با اطمینان  05/0( بزرگتر از =Sig 094/0دیداری) 
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نمرات موفقیت در دیکته نویسی برای  گروه شاهد درپیش و پس آزمون معنی داری نیست. چون میانگین نمرات موفقیت در 

ن پس آزمون یانگی( کوچکتر است بنابراین تفاضل م0000/17( از میانگین پس آزمون )8667/15دیکته نویسی پیش آزمون )

 است.  -13333/1آزمون برابر  پیش از 

 بحث و نتیجه گیری  011

ه ن در دیکتقیت آنااشاره شده است، بین تقویت حافظه دیداری دانش آموزان گروه آزمودنی و موف جداول فوقهمانطور که در 

ر این اطی بیانگنباست نویسی تفاوت معنا داری با گروه کنترل وجود دارد. بدین ترتیب که مقایسه نتایج در دو سطح توصیفی و

ر الحظه ایی دمرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون پیشرفت قابل مدر  آزمودنیآموزان گروه  دانشبوده است که 

ین نتیجه بیین ازمینه مهارت دیکته نویسی و هم چنین در آزمون سنجش حافظه بصری کیم کاراد از خود نشان دادند. در ت

مسائل و  ر، خودشتی دانش آموز در شرایطی قرار می گیرد که بتواند با تمرکز و دقت بیشتوقمیتوان گفت: به نظر میرسد 

ا از پیش رو بردارد، به لذت می رسد و این لذت باعث ر -که در این پژوهش درس دیکته بوده است  –درسی ت المشک

تکرار   فارغ از وو متنوع ش های جذاب استفاده از رواز سویی دیگر میتوان گفت قیت و یادگیری وی می شود. الشکوفایی، خ

ه یادگیری یران را بب فراگدانش آموزان را فعال نموده، ذهن آن ها را به تفکر وا داشته و با ارائه بازخوردهای مناس دمی توان

 . نمایده مند القبیشتر ع

اجرای  رآیندی درفز روش تا، استفاده اهم چنین باید اضافه نمود که به نظر میرسد یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این راس

یهر ادراک، نظ ، تمرکهز روی ترمیم و آموزش ناتوانی تحهولی خاص یروش آموزش فراینهدجلسات مداخله بوده است. در 

اه رسد، سد رظهر میحافظه و توجه اسهت. تأکیهد ایهن روش بهر تالشههای ترمیمی برای اصالح ناتوانی خاصی است کهه بهه ن

سد، در حافظة مینوی" سادق " را "صهادق" آمهوزی کهه در درس امهال کلمهه ت کهودک شهده اسهت ؛ مهثالً دانهشپیهشرف

هل مهشکل مینهه حدر زبان فارسهی، تمرینههایی در ز "س"دیداری خود دچار مشکل است. در این روش، قبل از آموزش انواع 

هه به یک به م و یکدیهداری کودک ابتدا دو تصویر را انتخاب میکنی فهوق بهه کودک داده میشود؛ مثالً برای ترمیم حافظة

پس همین برد، سکههودک مههیدهههیم و سههپس تههصویرها را مخفههی میکنیم و از او میخواهیم که آن تصویرها را نام ب

آوری آنها بود، در به یاددک قاهر کوتمرین را تکرار میکنیم، اما ایهن بهار بهه جای دو تصویر، سه تصویر را به او نشان میدهیم. اگ

 هد طبیعهیحک بهه چهار تصویر را نهشان میدهیم، سپس به همین ترتیب ادامهه مهیدههیم تها وقتی که حافظة دیهداری کهود

 و این امر میتواند در تقویت مهارت دیکته نویسی موثر باشد.  یها باالتر ار آن برسد

از دیگر  ادگیرییش آموزان در قالب گروههای کوچک و به کارگیری همساالن در امر عالوه بر عوامل ذکر شده تعامالت دان

انش ده دیداری ت حافظتجاربی بوده است که در فرآیند جلسات مداخله اتفاق افتاد و به نظر میرسد این امر توانسته در تقوی

ش آموزان ه دانکی است همسهال راهبرد اریآموزان و مهارت دیکته نویسی آنان موثر واقع شود. در واقع میتوان گغت: همک

لکه نگریست، ب "اتوانترها کمک تواناترها به ن"همواره به صورت نباید به این راهبرد یکدیگر در یادگیری کمک کنند به  میتواند

یدهد یاد هم آنکه یاد م"آموزانی که در نقش معلم و شاگرد کهار مهی کننهد، توجهه نمهود و اصهل  باید به آن به صورت دانش

 . را به کار بست "میگیرد
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مل ی، نقش عاه نویسدر همین راستا و در خصوص سایر عوامل موثر بر تقویت حافطه دیداری و تاثیر آن در تقویت مهارت دیکت

ه رهبر گرو خود و تشویق را نباید از نظر دور داشت. دانش آموزانی که موفق به دادن پاسخ صحیح میشدند، از طرف دوستان

د. آنان میش بیشتر ورد تشویق قرار گرفته و این امر عالوه بر ایجاد فضایی شاد موجب تقویت انگیزه جهت دقت و یادگیریم

ری، ، پرخاشگمحبت معلم به دانش آموز باعث می شود ترس و اضطراب، بی حوصلگیشاید بتوان گفت: در فرآیند تشویق،  

ز بین اد یا حتی هش یابحظه ای کاالیجاد نشود و یا اگر داشته به صورت قابل ماموری از این قبیل در دانش آموز ا سهل انگاری

 و در واقع توجه به رفتار مطلوب باعث تقویت آن رفتار خواهد شد.   برود

وثر در عامل م نیز به عنوان یک تجسم شکل و ظاهر کلمهدر خصوص تبین و توضیح نتیجه حاصله هم چنین میتوان به عامل 

تها و فعالی شرح "دیداری و تقویت مهارت دیکته نویسی اشاره نمود. همانطور که در جدول یک با عنوان  تقویت حافظه

 اطر سپاریخهت به اشاره شده است، نشان دادن تصاویر به دانش آموزان و درخواست از آنان ج "راهبردهای آموزش داده شده

 دفعات مورد استفاده قرار گرفته است.و تجسم تصویر در ذهن از جمله تمرینهایی بوده است که به 

        نفر محمدی و بیا (،1399خصوص با نتایج پژوهشهای احمدی و حیدر نیا )این  نتایج حاصله از یافته های این پژوهش در   

د ر تحقیقات خود( هم سویی دارد. این پژوهشگران نیز 1394(، صادقی و همکاران )1395(، سلم آبادی و همکاران )1396) 

  باشد. خاطر نشان کرده اند که تقویت حافظه دیداری میتواند در بهبود مهارت دیکته نویسی دانش آموزان موثر

نیروی  ، کمبودحجم زیاد دانش آموزان در یک کالسعالوه بر آنچه گفته شد هم چنین به نظر میرسد، که عواملی مانند، 

یه توانند کلعلمان نمآموزشی  از جمله عواملی است که باعث میشود که انسانی در حوزه مقطع ابتدایی و نیز کمبود امکانات 

 هستند را ته ضعیفدر دانش آموزانی که در درس دیکو تقویت دیکته  عواملی را که باعث تقویت حافظه دیداری دانش آموزان

  شدوزشی باآمو موثر  میتواند موجب محرومیت این گونه دانش آموزان از روشهای نوین  به کار ببندند و همین عامل

. وی نیز در پژوهش ( همسویی دارد1394نتایج حاصل از این مطالعه در خصوص این فرضیه با نتایج مطالعه طالبی و سرقینی )

املی ر کنار عووزان دخود که در قالب اقدام پژوهی انجام داده است عنوان مینماید که مشکالت آموزشی و عدم تشویق دانش آم

 حافظه دیداری و شنیداری میتواند باعث بروز مشکالت در دیکته دانش آموزان باشد. مانند ضعف در 

العه خود به نقش ( همسو میباشد. آنان نیز در  مط1397) نیز کرد و رحمت زهی  مطالعات این مطالعه با نتایج هم چنین 

 بود میز وشی و کمچون: کمبود فضای آموزعوامل آموزشی در مشکالت دیکته نویسی دانش آموزان اشاره نموده اند و عواملی 

بودن ناسب نمتنیمکت دانش آموز، که میتواند منجر به درست ننشستن و خستگی وی و غلط نوشتن کلمات شود و هم چنین 

دیکته  روز مشکالتبدانش آموز، را از جمله عوامل تاثیر گذار در سن  و پایه تحصیلی متن دیکته از نظر کمیت و مقدار با

 دانش آموزان دانسته اند.  نویسی

یکته ر تقویت دداری دبا توجه به نتایج یافت شده از اجرای مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت: تقویت حافظه دی نتیجه گیری:

 دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر اهواز موثر بوده است. 
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 پژوهشیمحدودیتهای  012

 موارد زیر اشاره نمود: از جمله محدودیتهای پژوهشی میتوان به

سی کته نویمهارت دی یر روش های موثر بر بهبوداسکه ان وجود نداشت کتوجه به محدودیت تحقیق حاضر، این ام (1

 دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

ج آن به عمیم نتایتین در این مطالعه در مورد دانش آموزان پایه اول ابتدایی دختر در شهر اهواز اجرا شده است، بنابرا (2

موقعیت  یژگی وسایر پایه ها و در سایر شهرها  پایه محدودیت وجود دارد، چرا که هر شهر و هر پایه تحصیلی و

 .آموزشی خاص خود را دارد

 پیشنهادات پژوهشی  013

 با توجه به اهمیت اینگونه مطالعات موارد زیر پیشنهاد میشود: 

س و هم ایر دروسنقش تقویت حافظه دیداری را بر پیشرفت در ود، به پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت پیشنهاد میش (1

شی راکز آموزمختیار چنین در سایر پایه های مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار داده و یافته های پژوهشی خود را در ا

 م.و رسانه های جمعی قرار دهند تا از این طریق گام موثری در ارتقا کیفیت آموزشی برداشته باشی

ن ی معلما، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برادرس امالوجه به اهمیت روش صحیح و مناسب آموزش با ت (2

وزان در د دانش آمتا شاهد افت عملکربرگزار شود فعالیت دارند  این حوزهدر  صاحب نظرانی کهبا حضورات اساتید و

 نباشیم.  رساین د

با  آموزشی عوامل آشناییو   رونویسی بی هدف ،ار و تمرینمانند تکر در تدریس، روش های قدیمیکنار گذاشتن  (3

 .موزشیآموقعیت های متفاوت با تشخیص  و اجرای آن در عمل گوناگون تدریس اصول و مراحل اجرای الگوهای

 لوب.های مطکیفیت تا حد استاندارد بهبود امکانات آموزشی در مدارس و تالش جهت بهینه سازی و ارتقاء سطح (4

 

 فهرست منابع 

ه شده در (. نقش تقویت حافظه دیداری و شنیداری بر کاهش اختالالت امالیی. ارائ1399احمدی، م. حیدر نیا، ح. ) -
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مان ابتدایی شهر (. بررسی جایگاه برنامه درسی روییدنی در بین معل1397حسین پور یزدانی، ا. جعفری ثانی، ح. ) -
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 دانشگاه آزاد اسالمی. 

 ن. چاپ چهارم. ودکان استثنایی. تهران: نشر ارسبارا(. روان شناسی و آموزش ک1384سیف نراقی، م. نادری، ع. ) -
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1395 .    

نشگاه . تهران: دا(. ناتوانی های یادگیری: نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. ترجمه ع، دانش1390لرنر، ژ. ) -

 (. 1997شهید بهشتی. ) سال انتشار اثر اصلی: 

 (. تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ پنچم. 1375دهخدا. )لغت نامه  -

لی روان شناسی و (. روان شناسی یادگیری. دومین کنفراس م1394مرادی، ر. مرادی، ا. کرم زاده، م. کریمی، م. )  -

 . 1394علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان. اسفند 

. ارائه شده در اولین کنفراس بین های فردی در یادگیری و آموزش تفاوت(. 1396، ع. )رحیمی، ا. قربانی ز، ن.معج -

المللی علوم اجتماعی، تربیتی و علوم انسانی و روانشناسی. قابل دسترسی در:  

https://www.sid.ir/fa/seminar :(. 10/3/1400 ) تاریخ 

لندن.  اراد و برجکاسخ های دانش آموزان با اختالل شنوایی وعادی به آزمون های کیم (. مقایسه پ1399نعیمی، م. ) -

 .  1-10. صص: 10مجله مطالعات ناتوانی، شماره 

تاریخ: )  psychology.ir-https://publicآزمایشی. قابل دسترسی در: (. انواع طرحهای 1396نوربخش، ع. )  -

26/05/1400 .) 

Ellice, A. Reading Writing. New York Land caster: LEA. Lawrence Erlbaum (1993).  

www.SID.ir

https://civilica.com/
https://www.civilica.com/
https://www.sid.ir/fa/seminar
https://public-psychology.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

27 

Ramaa, S. (2000). “Dyslexia news worldwide: two decades of research on learning disabilities in 

India”. Journal of Dyslexia, 16. 268 – 283. 

 

Ritchey, K, D., & Coker, D, L. (2014). Identifying Writing Difficulties in First Grade: An 

Investigation of Writing and Reading Measures. Learning Disabilities Research & Practice, 29. 54-65. 

 

Sakiz, H. (2018). Students with Learning Disabilities within the Context of Inclusive Education: Issues 

of Identification and School Management. International Journal of Inclusive Education, 22 (3), 285-

305. 

 

 

 
Abstract 

 Nobody can deny the importance of writing and the need to write correctly when communicating with 

others, and the most important subject in charge of this task was Farsi spelling. As a result, the 

primary goal of this study is to improve visual memory. The dictation of first-grade female students in 

primary schools in Ahvaz's 2nd district has been strengthened. This study used a quasi-experimental 

design with a control group, all female students of first-grade, primary school, in Ahvaz's second 

district who were educated in the years 1398-1399 were included in the statistical population. The 

statistical sample consisted of 30 students who were eligible to participate in the study based on pretest 

results and were randomly assigned to two groups of 15 subjects and controller, with each subject 

intervened in an independent variable. Sampling was carried out in the form of a simple random 

sampling. In this study, the sampling method was used, and the data collection tools included a test of 

Kim Karad's visual memory and a dictation test. The study's data were analyzed at two levels of 

descriptive and inferential statistics, with SPSS software editor 26 and a level of impairment of 0.05. 

The findings of this study revealed that strengthening visual memory is effective in improving the 

dictation of first-grade primary school girls in Ahvaz's second district. 

 Keywords: Visual Memory, Dictation 
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