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 ها در دختران پايه اول ابتدايي ارتباط بين مهارت خواندن با حافظه بينايي ناكلمه

  1 زاد ميترا نيك ،1 مائده شريعت، 1 ساغر غالمي، * ناهيد بهارلويي

  
  چكيده

آموزان در دوره ابتدايي به آن دست  هايي كه دانش ترين مهارت همچنين از مهم. باشد يادگيري ميترين ابزارهاي  خواندن يكي از اصلي: مقدمه

از سوي ديگر در همه . دهد هاي خواندن رخ مي كفايتي مهارت شكست تحصيلي تا حد زيادي به سبب بي. يابند، يادگيري خواندن است مي

هاي يادگيري با فرايندهاي ديداري يا  حافظه در بسياري از كودكان مبتال به ناتواني كند و مشكالت ها، حافظه نقش مهمي را ايفا مي يادگيري

هاي حافظه ديداري از تشخيص حروف در كلمات و يا توالي صداها  آموزان مبتال به كاستي شنيداري گوناگون پيوند دارد و نيز امكان دارد كه دانش

  .رو شوند در يك كلمه با مشكل روبه

آموزان دختر پايه اول شهر اصفهان به طور  نفر از دانش 100تعداد . تحليلي بوده است –اين مطالعه از نوع مقطعي و توصيفي :ها مواد و روش

خواندند و از نظر بينايي و شنيداري و بهره هوشي سالم بوده، مشكالت خواندن و  تصادفي انتخاب شدند، كه براي اولين بار در پايه اول درس مي

شد و سپس با شمارش تعداد  آزمون خواندن در مورد هر نمونه اجرا و در حين خواندن صداي او ضبط مي. يدي يا رواني گفتار نداشتنداختالالت تول

ها اجرا و نتايج آن ثبت  آزمون حافظه بينايي ناكلمه. خطاها نمره درستي خواندن و با گرفتن زمان خواندن متن نمره سرعت خواندن محاسبه گرديد

  .گرديد

بين نمره ). r ،01/0  =P=  318/0(داري وجود دارد  هاي مورد بررسي ارتباط معني ها در نمونه بين درستي خواندن و حافظه بينايي ناكلمه :ها يافته

  )r ،61/0  =P=  051/0(هاي مورد بررسي همبستگي وجود ندارد  ها در نمونه سرعت خواندن و نمره حافظه بينايي ناكلمه

گشايي و حافظه بينايي هر دو در امر خواندن، به  هايي نظير رمز توان گفت كه مهارت تحليل به دست آمده از اين پژوهش مي در: گيري نتيجه

  .خصوص، در درستي خواندن نقش مهمي را دارند

  .ها، سرعت خواندن پايه اول مهارت خواندن، درستي خواندن، حافظه بينايي ناكلمه :ها واژه كليد

  

  19/2/89: تاريخ دريافت

  24/5/89: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

. باشد ترين ابزارهاي يادگيري مي خواندن يكي از اصلي

آموزان در دوره  هايي كه دانش ترين مهارت همچنين از مهم

شكست . يابند، يادگيري خواندن است ابتدايي به آن دست مي

هاي خواندن  كفايتي مهارت تحصيلي تا حد زيادي به سبب بي

بازشناسي كلمه و پيوند دادن معنا به كلمه، ). 1(دهد  رخ مي

كه مهارت   همچنان. درك متون نوشتاري است ازين شيپ

يابد، بازشناسي كلمات به  خواننده در خواندن افزايش مي

هاي  رسد كه فقط خواننده شود و به نظر مي  سرعت خودكار مي

. ناوارد به شدت به خواندن كلمه به كلمه متكي هستند

هنگامي كه بايد خواننده معناي كلمات منفرد نوشته شده را 

يكي از اين . ند، ممكن است به چند روش عمل كندحدس بز

در اين روش خواننده كلمه را به . ها تحليل واجي است روش

كنند و دسترسي به نماد  حرف و يا تركيبات حرفي تجزيه مي

ها را به طور غير مستقيم و با تبديل  ن   ها و معاني آ ذهني واژه

ي و شناخت ها به نمادهاي ذهني واج شكل نوشتاري واج

شناختي ميسر  دسترسي به معنا از طريق اين نمادهاي واج

شناختي  ها يك نوع تمرين روان كلمه بازشناسي نا). 2(كند  مي
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كند خواننده صداهاي متوالي كلمات را  است كه مشخص مي

ها ممكن  ناتواني در رمزگشايي ناكلمه). 3(تواند تلفظ كند  مي

باشد كه منجر واج  –است به صورت مشكالت تبديل نويسه

گذاري  ها پايه كاربرد ناكلمه. شود به مشكالت يادگيري مي

  به. لكسي است مناسبي به عنوان ابزار تحقيقي در زمينه ديس

ها يك منبع الزم براي  عبارت ديگر تست خواندن ناكلمه

). 4(باشد  هاي آموزشي مي اطالعات تشخيصي در جهت برنامه

جزييات مربوط به اشياء، حافظه بينايي مسؤول ضبط پيام و 

اگر كودكي ضعف . حروف، كلمات و جمالت نوشته شده است

در حافظه بينايي داشته باشد، اين اطالعات قابل ذخيره نبوده، 

ها حاصل نخواهد شد و  به طور طبيعي هيچ دركي از آن

كودك در زمينه رشد زباني و گفتاري دچار نقص خواهد شد، 

است و تصاوير اشياء، حروف،  زيرا دامنه حافظه بينايي كم

كلمات، حروف و جمالت در حافظه او به طور دقيق ضبط 

كودكاني كه در پردازش بينايي مشكل دارند، ). 5(اند  نشده

توانند ببينند، اما در تمييز بينايي حروف و كلمات و حافظه  مي

مشكالت پردازش بينايي از عاليم اوليه . بينايي مشكل دارند

بيني كننده ناتواني يادگيري  ادگيري است و پيشهاي ي ناتواني

دهد كه  تحقيقات نشان مي. باشند مي) مدرسه(در سنين باالتر 

بيني  ضعف در تشخيص و ناميدن حروف يكي از پيش

). 6(هاي دقيق عملكرد ضعيف در خواندن است  كننده

گران معتقدند كودكاني كه در حافظة بينايي دچار  پژوهش

وانند جزييات كلمه نوشته شده را در ذهن ت نقص هستند، نمي

پروفسور بهرمن در مورد رابطه متقابل بين . دارند  خود نگه

هاي شناختي سطح باال  هاي شنيداري، بينايي و توانايي مهارت

بيان كرد كه در  الوگروو). 7(مانند خواندن تأكيد دارد 

هاي تصادفي كودكان، بين عملكرد بينايي و توانايي  گروه

ها  توانايي خواندن ناكلمه. ها ارتباط وجود دارد ندن ناكلمهخوا

 گشايي خالصي براي سنجش مهارت رمز نسبتمقياس به 

با توجه به نقش حافظة بينايي و هچنين خواندن . باشد يم

ها در يادگيري، بر آن شديم كه به ارتباط بين مهارت  ناكلمه

   .ها بپردازيم كلمه خواندن با حافظه بينايي نا

  ها روشمواد و 

تحليلي  –روش انجام اين مطالعه از نوع مقطعي و توصيفي

. انجام گرفته است 1386در ارديبهشت ماه سال . بود

نفر  100هاي جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، تعداد  نمونه

آموزش و  2هاي ناحيه  آموزان دختر پايه اول دبستان از دانش

اولين بار در پايه اول  كه براي. پرورش، شهر اصفهان بودند

خواندند و از نظر بينايي و شنيداري و بهره هوشي  درس مي

به اختالالت گفتاري . سالم بوده، مشكالت خواندن نداشتند

نيز مبتال ) مشكالت توليدي يا اختالالت رواني گفتاري(

در اين مطالعه سرعت و درستي خواندن متغير وابسته و . نبودند

ابزار مورد استفاده . ها متغير مستقل بودند حافظه بينايي ناكلمه

ها و متن  در اين پژوهش آزمون حافظه بينايي ناكلمه

مخصوص آزمون درستي خواندن و سرعت خواندن كه توسط 

پور در مجموعه آزمون تشخيصي خواندن سال  شيرازي و نيلي

. طراحي شده، ضبط صوت و نوار كاست و كورنومتر بود 1384

ن درستي خواندن، متن مربوط به آزمودني براي اجراي آزمو

شد كه متن را با صداي بلند  گرديد و از او خواسته مي ارايه مي

شد، تا از نظر درستي  بخواند و همزمان صداي او ضبط مي

براي به دست آوردن امتياز . خواندن مورد بررسي قرار گيرد

درستي خواندن، ابتدا تعداد خطاهاي هر نمونه در طي خواندن 

كه هر خطا، نمره   شد و بر حسب اين متن محاسبه مي

كم  20ها را از  مجموع آن. مخصوص به خودش را داشت

حداكثر امتياز . آمد دست مي  كرده، امتياز درستي خواندن به

زمان خواندن همان متن با . بود 20آزمون درستي خواندن 

شد، تا براي محاسبه سرعت خواندن متن  كورنومتر ثبت مي

براي اجراي آزمون حافظه بينايي . استفاده قرار بگيرد مورد

ها كه روي كارتي نوشته شده بود،  كلمه ها، هر يك از نا ناكلمه

ثانيه به آن نگاه  3كودك به مدت . شد به كودك ارايه مي

آموز  كرد و دانش گر صبر مي ثانيه آزمون 3كرد و سپس  مي

به او ارايه  كارت ناكلمه كه در مرحله دوم 3بايد از بين 

اين كار براي هر . داد شد، ناكلمه مورد نظر را نشان مي مي

 20و هر بار بر مبناي ) بار  يك(بار تكرار شد  20ناكلمه 

آوري است  الزم به ياد. محاسبه شد و بر حسب درصد بيان شد

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكارانناهيد بهارلويي   ها در دختران پايه اول ابتدايي ارتباط بين مهارت خواندن با حافظه بينايي ناكلمه 

  89 پاييز و زمستان/2شماره /6سال /يپژوهش در علوم توانبخش  246

كه در صورت عدم پاسخ كودك يا پاسخ نادرست نمره منفي 

ماري مورد استفاده در اين هاي آ روش. گرفت به او تعلق نمي

ها و  مطالعه، براي بررسي ارتباط بين حافظه بينايي ناكلمه

از ضريب ) عت و درستي خواندن از نظر سر(مهارت خواندن 

هاي  استفاده شد و شاخص) tآزمون ( Pearsonهمبستگي 

پراكندگي و مركزي جهت توصيف نتايج به دست آمده از 

ها  و حافظه بينايي ناكلمه هاي درستي و سرعت خواندن آزمون

   .بوده است

  

  ها يافته

هاي حافظه بينايي  هاي آماري مربوط به آزمون شاخص

. آمده است 1ها و درستي و سرعت خواندن در جدول  ناكلمه

بين درستي خواندن و حافظه  Pearsonآزمون ضريب همبستگي 

ارتباط  ها ها انجام گرفت نشان داد كه بين آن بينايي ناكلمه

نتايج حاصل از ) 01/0داري  سطح معني(داري وجود دارد  معني

ها نشان داد  ناكلمه بررسي تأثير سرعت خواندن و حافظه بينايي

  ).614/0داري  سطح معني(ها همبستگي وجود ندارد  كه بين آن

  

  بحث

دهد بين نمره  ها نشان مي طور كه نتايج حاصل از يافته  همان

ها ارتباط وجود  بينايي ناكلمهدرستي خواندن و نمره حافظه 

اهميت ) و همكاران Parksبه نقل از ( Snowling. دارد

 -ها را، استفاده خواننده از قواعد تناظر واج كلمه استفاده از نا

ها دقت عملكرد  براي خواندن آنداند، كه  مي نويسه

هاي بينايي ضروري است، اما در سرعت خواندن متن  مكانيسم

بر بافت و پيوستگي معنايي، وجود يا عدم  عواملي نظير تكيه

ي اين  ها ، كه با يافته)7(باشند  وجود كلمات آشنا مؤثر مي

رسد كه خواننده در  به نظر مي. پژوهش همخواني دارد

همان طور كه . سرعت خواندن نياز به آن چنان دقتي ندارد

شود، متني به سرعت و با اشتباهات فراواني  گاهي ديده مي

رسد كه بين سرعت  پس منطقي به نظر مي. شود يخوانده م

داري وجود  ها ارتباط معني خواندن و حافظه بينايي ناكلمه

گران معتقدند كه  همچنين اكثر پژوهش. نداشته باشد

معني و استفاده آزمون  اهميت استفاده از كلمات بي

ها از قواعد تناظر نويسه واج يا راه واجي در خواندن  شونده

اگر تنها نتوانند از طريق بينايي به معنا برسند، باشد و  مي

پس منطقي به . دهد ها خود را نشان مي مشكالت واجي آن

گشايي و عملكرد مكانسيم  رسد كه مهارت رمز نظر مي

ها بسيار به مسأله درست خواندن  طبيعي بينايي در ناكلمه

استفاده از قواعد تناظر  نزديك باشد، كه نياز به دقت و

داري بين عملكرد بينايي  واج دارد و ارتباط معني –نويسه

رضايي به ). 8(ها و درست خواندن وجود داشته باشد  ناكلمه

از نظر (تعيين ضريب همبستگي بين مهارت خواندن 

در مورد (و حافظه بينايي ) درستي خواندن و درك مطلب

آموزان پايه اول پرداخت، كه در اين  و در دانش) كلمات

داري بين درستي خواندن و حافظه  رتباط معنيپژوهش نيز ا

  ).9(بينايي كلمات وجود داشت 

  

  ها و درستي و سرعت خواندن بينايي ناكلمههاي حافظه  هاي آماري مربوط به آزمون شاخص .1جدول

  ها شاخص

  ها آزمون
  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل

  63/47  درصد 2/97  درصد 100  درصد 45  ها حافظه بينايي ناكلمه

  70/7  59/18  25/38  50/10  درستي خواندن

  7/5  60/133  00/7605  71/9  سرعت خواندن
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  گيري نتيجه

نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين درستي خواندن و حافظه 

ها،  زيرا ناكلمه. داري وجود دارد ها ارتباط معني بينايي ناكلمه

هاي واقعي نيستند و نيز قابل حدس هم نيستند و براي  كلمه

هاي بينايي ضروري  ها دقت عملكرد مكانيسم خواندن آن

ها  حافظه بينايي ناكلمهاست، ولي بين سرعت خواندن و 

زيرا سرعت خواندن متن عواملي نظير . همبستگي وجود ندارد

تكيه بر بافت و پيوستگي معنايي، وجود يا عدم وجود كلمات 

  .باشند آشنا مؤثر مي

  

  تقدير و تشكر

شهر اصفهان و  2از مسؤولين محترم آموزش و پرورش ناحيه 

مطالعه ياري نمودند، از آقاي دكتر حسيني كه در انجام اين 

  .گردد تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
 

Introduction: Reading accuracy depends on such skills as normal hearing, auditory perception, auditory 
memory, normal visual perception and visual memory. The aim of this study was to determine the 
relationship between two reading skills, namely accuracy and rate of reading, and visual memory of non-
words among female first-grade students living in Isfahan-Iran. 

Materials and Methods: In a descriptive, analytic cross-sectional study, one-hundred female first-grade 
students were randomly selected from the available population. There was no evident sign of articulation, 
fluency, visual, auditory and intellectual problems in any of participants. Each subject was first asked to 
read the test material while her reading performance was being recorded and then she underwent a visual 
memory test of non words. Finally through analyzing the recorded material, reading accuracy and rate 
scores were determined for all subjects. 

Results: according to the study’s results, reading accuracy and visual memory were significantly 
correlated in first-graders (P = 0/01). There was, however, no statistically significant relationship between 
rate of reading and visual memory in the studied population (P = 0/614). A significant association was 
found between reading accuracy score and visual memory of non-words. 

Conclusion: Visual memory is considered as a basic factor in development of reading skills. The results 
of this study are in agreement with those of other studies in that visual memory and visual recognition are 
more related to reading skills than any other cognitive skills. Therefore, by regard to the importance of 
relationship between visual memory and reading skills, visual memory should be tested in first-grade 
students. 
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